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Naujos Paskaitos.
Perdėtas Džiaugsmas.
LDS. Seimas.
Gero pasiskaitymo.

Rašo A. B.

D r. A. Petriką jau turi 
parašęs paskaitą apie Povi
lą Višinską. Amerikos lietu
viams pravartu susipažinti 
su tuo ankstybu lietuvybės

Povilas Višinskas buvo 
tas žmogus, kuris faktinai 
padarė Žemaitę pirmaeile 
lietuvių rašytoja. Jis ją pri
kalbino rašinėti apysakas ir

Mačiau spaudoje, kad ir 
drg. J. Jasilionis turi pa
rašęs paskaitą apie Povilą

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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RESPUBLIKIEČIAI GILIAI ĮSILAUŽĖ j 
FAŠISTU PLOTA ŠIAURVAKARI

NIAME KATALONIJOS FRONTE
Persikėlė Pontoniniais Tiltais per Segre Upę, tarp Balaquer 

ir Leridos; Staiga Užpuolė ir Supliekė Fašistus
Binghamtono Lietuvių Li
teratūros Draugijos kuopos 
viešam susirinkime. # *

Gerai būtų, kad tos pas
kaitos apie Višinską būtų lė pontoniniais 
plačiai išnaudotos kidtūri- Segre upę tarp Balaquer ir 
niams vakarams.
niečiai menininkai, be abejo, toli į fašistų valdytą plotą, 
šį rudenį „suruoš kultūrinį
mitingą ir pakvies Dr. Pet- kriušino fašistų liniją 14- 
riką savo kūrinį skaityti, kos mylių ilgio.
Drg. Jasilionis galėtų savo 
paskaitą skaityti 
susirinkimuose Wilkes-Bar
re, Shenandoah, Rocheste- 
ryje ir eilėj kitų vietų.

Ką sakote tų kolonijų vei
kėjai? Naudokitės proga. 
Dažnai nusiskundžiate, kad 
neturite ko svietui duoti. 
Dabar turite, tai duokite. * * *

“Lietuvos Žinios” (liepos 
23 d.) nebesuvaldomai ap
sidžiaugė Anglijos kara
liaus atsilankymu Francijo-

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis. — Respublikos 
armija užpuolė fašistus nc- 
lauktinai šiaurvakariniame 
Katalonijos fronte: persikė- 

tiltais per

, ir urnai nužygiavo

valdo kalnus į rytus nuo 
Gandesos ir iš ten kanuolė- 
mis bombarduoja fašistus. 
Šoviniais iš abiejų pusių 
Gandesa beveik sunaikinta. 
Bet respublikiečiai pripažįs
ta, kad fašistai atgriebė 
nemažą žemės sklypą į šiau
rius nuo Fayon.

ten su-

Barcelona, Ispanija.—Re-
viešuose spublikiečiai savo žygiu Ba-

laquer-Leridos fronte pa
grobė nuo fašistų eibes gin
klų ir amunicijos ir suėmė 
nelaisvėn daugelį fašistų 
kariu.

Hendaye. — Ispanijos re
spublikos kariuomene, ko
manduojama generolo Mia- 
jos, šturmuoja fašistus Al- 
barracin srityj, už poros de- 
sėtkų mylių j vakarus nuo 
Teruelio, ir visa linija iki 
svarbiojo vieškelio, vedan
čio į Sagunto prieplauką.

Kautynės vakariniame šo
ne Ebro upes žymiai aptilo. 
Sakoma, net fašistam pri
trūko vokiškos ir itališkos 
amunicijos toliau varyti 
kontr-ofensyvą prieš respu- 
blikiečius tame plote, kurį 
respublikiečiai nesenai atė
mė iš priešų.

Per porą paskutinių die
nų Ebro srityje daugiausia 
veikia fašistų lėktuvai, ypač 
bombarduoja p o n t o ninius 
respublikiečių tiltus per tą 
upę.

Respublikiečių inžinieriai 
greit pataiso apdaužomus 
tiltus; priešo rlaivinės jų ka- 
nuolės šalin veja fašistų 
bombininkus.

Respublikiečiai įsitvirtina 
nesenai užimtose pozicijose 
Gandesos srityj. Jie tebe-

Chiny Vienybe ir Kova 
Taip Sustiprėjo, Kad 
Japonai Jau Nusimena

Victoria, B. C.—Nors ja
ponai Chinijoj veda užpuo
limo karą, bet chinai taip 
smarkiai ir vieningai kovo
ja prieš įsibriovėlius, kad 
japonų armija jaučiasi, jog 
žymia dalim jinai tik ginasi 
nuo kontr-atakuojančių chi- 
nų,—sako amerikietis dak
taras Walter Judd, grįžda
mas iš Fenchow ligoninės, 
Shansi provincijoj, Chinijoj. 
Jis buvo galva tos ligoninės.

“Japonijos kareiviai Chi
nijoj susirūpinę, nuogąstau
ja ir labai atsargūs; iš ant
ros pusės, kiekvieną naktį 
jie geria alkoholį ir darosi 
vis šiurkštesni ir nachališ- 
kesni,” kaip praneša tas 
amerikonas gydytojas: “O 
chinų vienybė ir pasiryži
mas atmušt priešą dabar 
yra dešimt kartų didesnis, 
negu šio karo pradžioj.

“Bendrai imant atrodo, 
jog karas tęsis dar dvejus 
metus, jeigu neįsivels Rusi
ja. Tokiame atsitikime ka
ras Chinijoj baigsis daug 
greičiau.”

Kauno dienraštis sako:
“Iškart, tartum magiškai 

lazdelei pakilus, visoj Euro
poj ir ‘visame sviete’ pasi
darė ramiau, atvangiau ir 
jaukiau.

“Tiktai vienas gen. Fran
kas skubinasi, nes ir jis su
sirūpinęs, kad ir jam drau
ge su visuotiniu aptilimu, 
nereikėtų aptilti.

“Štai, ką reiškia ‘supuvu
si demokratija,’ kai ji tik
tai bent kiek pasijudina, bei 
pradeda nors kiek funkcijo- 
nuoti. Nuo jos sukrutėj imo, 
kaip dulkės, ‘krinta ant ke
lio’ autoritetinės galybės.”

Bet jokių baisių stebuklų 
nepasirodė. “L. Ž.” šis per
dėtas džiaugsmas parodo, 
kad ir Kauno spauda pui
kiai moka dalykus išpūsti, 
perdėti, stikle vandens su
kelti audrą. ♦ * *

Visas Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimas susitūpi-! 
nęs savo seimu, kuris už 
kelių dienų įvyks Pittsbur- 
ghe. LDS jaunimas turės 
savo sporto olimpijadą. Tai 
bus šį sekmadienį, rugpjū
čio 14 d.

Šis LDS. seimas galės pa
sidžiaugti nepaprastu orga
nizacijos paaugimu. Pusėti
nai gerai buvo pravestas 
naujų narių vajus.

LDS. turėtų neužilgo did
žiuotis pasiekęs pirmą de
šimtį tūkstančių narių.

Dr. Kaškiaučius parašė 
“Šviesai” nepaprastai gra
žų straipsnį apie rusų liau
dies poetą Nekrasovą. Pir
ma dalis straipsnio tilps 
“Šviesos” 3-čiam numeryje, 
kuris jau ruošiamas ir Lite
ratūros Draugijos nariai 
gaus dar rugpjūčio mėnesį. 
Šiame numeryje taipgi tilps 1939 metais “Šviesą” jau 735 Fairmount Avenue, 8 
Dr. Petrikos straipsnis apie leisime sykį į du mėnesių.

“ŠVENTAS KARAS”
Baghdad, Iraq.—Vyriau

sioji mahometonų tikybos 
dvasiški j a išleido atsišauki
mą, kad Iraq’o, Anglijos pu- 
siau-kolonijos, mahometo
nai turi piniginiai, propa- 
gandiškai ir asmeniškai pa- 
siaukot gynimui arabų 'prieš 
žydus (ir Angliją) Palesti
noj. Sako, tai “šventas ka
ras.”

Tuoj susirašė tūkstančiai 
mahometonų Iraq’o jaunuo
lių vykti į Palestiną karui 
prieš žydus.

Anglija Spiria Francijų Su- 
sidraugaut su Italija 4

Roma. — Franci jos atsto
vas J. Blondel atsilankė pas 
Italijos užsieninį ministerį 
grafą Ciano.

Pranešama, kad Anglija 
daro vis stipresnio spaudi
mo, idant Francija padary
tų draugiškumo sutartį su

Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

Sekite Žinias iš karo ei
gos Ispanijoje ir kon
flikto tarpe Sovietų Są
jungos ir imperialisti

nės Japonijos.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVIII, Dienraščio XX

V. Zablackas iš Ispanijos Ragina Lietuvius 
Steigt Lincolno Brigados Draugų Kuopas

Birželio 21 d., 1938 
Katalonijos Frontas, Ispanija.

Brangūs Draugai:—
/ Vienam “Laisvės” numeryje skaičiau, kad Brooklyne 
tapo sutverta lietuvių kuopa Draugų Abraham Lincolno 
Brigados ir kad nuspręsta užvardinti ją mano vardu. 
Už tą garbe ąčiuoju jums visiems, bet didžiausias pasiten
kinimas priešfašistiniams kovotojams karo fronte—žino
jimas, kad nors jie kenčia visokius karo sunkumus, jų 
draugai namie nesnaudžia, bet organizuoja mases kovai 
prieš fašizmą. O ta kova nebus išspręsta vien Ispanijos 
ir Chinijos apkasuose—ji tampriais ryšiais surišta su vi
sų darbininkų kasdieninėmis kovomis prieš kruvinąjį fa
šizmą.

Jūs, draugai, pradėjote garbingą darbą. Lai kitų kolo
nijų lietuviai ima jūsų pavyzdį organizuoti panašias kuo
pas.

Jūsų didžiausias ir svarbiausias uždavinys—visais 
galimais būdais prisidėti prie didėjančio balso, kad pri
vertus kongresą panaikinti veidmainišką neva “bepusiš- 
kumą”, “Neutrality Law”.

“Ačiū” tam įstatymui, tūkstančiai Ispanijos kovotojų 
ir liuosnorių iš visų pasaulio kraštų (tarp jų nemažas 
skaičius lietuvių) amžinai guli Ispanijos žemėje, nužu
dyti Amerikos ginklais, kuriuos fašistai gavo ir dar vis 
gauna per Vokietiją ir Italiją.

Rinkimas aukų šelpimui grįžtančių sunkiai 
draugų ir aprūpinimui jų reikalinga medikale 
irgi svarbus darbas.

Taip, draugai, labai karštai sveikinu šį jūsų 
Dabar — prie .darbo!

O kas liečia mus Ispanijoj, esame pasiryžę tęsti kovą 
prieš fašistus karo fronte iki paskutinio kraujo lašo. 
Mes gerai suprantame, kad stiprus pasipriešinimas da
bar užtvirtina galingą, pergalinčią ofensyvą labai trum
poj ateityj, kuri reikš pradžią galutino fašizmo sukriu- 
šinimo Ispanijoje!

sužeistų 
pagelba

žingsnį.

Salud!
Vytautas Zablackas.

Naziai Prižada Japonam 
Pranų Kare Prieš 

Sovietų Sąjungą
Paryžius.—Farncūzų lai

kraštis “Paris Soir” rašo, 
kad sužinojo, jog Vokietija 
prižada padėt Japonijai 
“moraliai ir kitaip”, jeigu 
iš dabartinių susikirtimų iš
sivystys “tikras” karas tarp 
Sovietų ir Japonijos.

Berlin. — Vokietijos už
sieninė ministerija, pasikal
bėjime su Japonijos amba
sadorium Sh. Togo, kol kas 
žadėjo Japonijai tik dvasi
nį pritarimą prieš Sovietus, 
—kaip praneša N. Y. Times 
korespondentas iš Berlyno.

—-- - ------------------------------------------------

Anglijos Misija Čecho- 
slovakijoj Darbuojasi 
Hitlerininkų Naudai

BAISI ARTILERIJOS KOVA SIAUČIA 
TARP SOVIETU IR JAPONU CNAHNG- 
KUFENGO-KHASAN EŽERO SRITYJE

Japonai Pripažįsta, Kad “ir Jie” Turėjo Didžiu Nuostolių; 
Pasakoja, Būk Sovietai Bombarduoja Korėjos Miestelius
Yuki, Korėja, rugp. 10.— j ponai kontr-atakavo ir gal 

Sovietų artilerija pylė po vėl įsiveržė į pietinę tos sri- 
šešis kanuolių šūvius kas1 ties pusę, nors japonai gi- 
sekundą keturių mylių lini-iriasi, kad tebevaldą pačias 

į j 1 ----- J - TZ- j į Changkufengo kalvas ir at-joj į japonus tarp Korėjos 
pasienio ir Khasan ežero mušę Sovietų raudonarmie- 
(matomai, į pietinę dalį čių atakas.) 
Changufengo kalvų. Pagal 
japonų pranešimus, tai ja-1 Pasaulinio karo vetera- 

i nai sako, kad niekad nema- 
: tę smarkesnio bombardavi- 

Japonai Šiomis Dieno-! !nU<aiIUabartini--0VUų # # i bombardavimas sesia-coh-
mis Daugiau Pralaimi 
Negu Laimi Chinijoj

stebėtinai

nesenai mirusį Lietuvos ka
talikų srovės vadą ir rašy
toją Dambrauską (Jakštį).* * *

Ar j i e š k o t e “Šviesai” 
skaitytojų už Literatūros 
Draugijos sienų? Draugijos 
suvažiavimas nutarė: Iki 
Naujų Metų gausime tūks
tantį naujų skaitytojų ir

Philadelphia, Pa.
Šį ketvirtadienį, 11 d. rųg- 

pjūčio-August įvyks visų 
organizacijų narių susirin
kimas dėl “Laisvės” pikni
ko.

Piknikas artinasi, atsi
randa daug reikalų. Reikia 
išrinkt reikalingas komisi
jas; tad bandykite kuo skai
tlingiausiai susirinkt, nes 
bus daug svarbių reikalų 
aptarimui.

Kviečiame ne vien tik or
ganizacijų narius, bet ir vi
sus “Laisvės” skaitytojus į 
šį susirinkimą, kuris bus

val. vakare.

DAUGUMA ROOSEVEL- 
TO KANDIDATŲ LAIMI 

NOMINACIJAS
Columbus, Ohio, rugp. 10. 

Prezidento Roosevelto re
miamas kandidatas į valsti
jos gubernatorius Charles 
Sawyer gavo daugumą bal
sų nominacijose prieš atža
gareivį “demokratą” dabar
tinį gubernatorių Davey.

Arkansas valstijoj nomi
nacijose į senatorius paduo
ta dauguma balsų už Nau
josios Dalybos rėmėją, da
bartinę senatorę Hattie 
Caraway.

Idaho valstijoj, kaip pra
nešama pagal dar galutinai 
nesuskaitytus balsus, nomi
nacijas laimi D. W. Clark 
prieš karštą rooseveltinin- 
ką senatorių J. P. Pope.

Praha, Čechoslovakija.— 
Atvykęs Anglijos tarpinin
kas lordas Runciman su ki
tais savo misijos nariais vi
są laiką kalbėjosi tiktai su 
vadais vokiečių - nazių Če- 
choslovakijoj; nebandė susi
siekti su jokiomis čechoslo- 
vakų partijomis.

Kai kurie čechoslovakai 
asmeniškai atėjo pas lordą 
Runcimaną, ir iš jo trum
pų politikieriškų atsakymų į 
jų klausimus patyrė, kad 
tas Anglijos pasiuntinys re
mia hitlerininkų reikalavi
mą duot jiem pilną savival
dybę Čechoslovakijos ribose. 
(Tokia savivaldybė būtų til
tas į prijungimą Vokietijai 
vadinamų “vokiškų” Čecho
slovakijos dalių.)

Hankow, Chinija, rugp. 
10.—Japonai, po žiaurių, il
gų kautynių su chinais, už
ėmė Tatien kalną į pietus 
nuo Kiukiango.

Chinai vis kontr-atakuoja 
japonus Susunge ir Hwan- 
gmei miestuose, rytiniame 
Yangtze upės šone.

Tienchianchen apylinkėj 
chinai užmušė 1,000 japonų 
ir pagrobė 10 kulkasvaidžių 
ir 4 šarvuotus automobilius.

Shanghai, rugp. 10.—Ja
ponam atsiunčiama 20,000 
naujos armijos prieš chinus 
Yangtze upės fronte.

Chinai visomis pusėmis 
apgula 6,000 japonų Hwan- 
gmei, už 25 mylių į šiau
rius nuo Kiukiango. Bet ja
ponai tikisi paliuosuot iš 
ten saviškius, ypač, kad 
Yangtze upės potvinis ne
leidžia ir patiems chinam 
atsigabent kanuolių prieš 
japonus.

Chinai išvijo atgal japo
nų karinius laivus, su kurių 
pagelba japonai buvo užė
mę Haichowa, rytinę stotį 
Lung-Haį geležinkelio.

Chinai atkariavo nuo ja
ponų didelę dalį ploto į pie
tus nuo rytinio galo to ge
ležinkelio.

Buvęs Caro Generolas Nu-_. 
braižė Changkufengo Žem

lapį Japonijos Naudai
Tokio, rugp. 10.—Vienas 

buvęs Rusijos generolas pa
gamino žemlapį, pagal kurį, 
sako, carinė Rusija pripaži
nusi Chinijai Changkufen- 
go sritį, dėl kurios dabar ei
na susikirtimai tarp Sovie
tų ir Japonijos. Japonų val
džia šneka, kad ta sritis 
priklausanti Manchukui-Ja
ponijai.

Narsuolė Slaugė Išgelbėjo 
Sudegusių Turčių Kūdikį

Tuxedo Park, N. Y.—Su
degė turčius W. T. Adee su 
savo žmona. Jų kūdikį 21-no 
mėnesio amžiaus, išgelbėjo 
auklė-slaugė Lillian Henion 
19 metų mergaitė. Jinai su 
kūdikių iššoko per langą 

(nuo trečio aukšto.
Didvyriškoji auklė dar tik 

24-rias valandas pirm gaiš 
ro buvo atėjus pas tuos tur
čius tarnaut.

Bet kapitalistiniai laik
raščiai, talpindami tų tur
čių paveikslų paveikslus, ta
čiau, neįdėjo nė mažo pa
veikslėlio tos narsios 
gaitės.

' niais šoviniais, 
visa linija tiesiai krintan
čiais į japonų fronto pozici
jas.

Lygiu tikrumu. Sovietų 
kanuolės bombardavo Tu
men upės brastas, kad už
kirst japonų kariuomenei 
kelią iš Korėjos.

Tokio, rugp. 10.—Japonai 
praneša, kad po 11-kos va
landų audringai kovai, “ru
sai” ir japonai apsikasė sa
vo pozicijose penkių mylių 
fronte. Sako, kad Sovietai, 
parsitraukią daugį savo ar
mijos prieš japonus ir kad 
Sovietų karo laivai pasirodę 
Possiet marių įlankoj, tik 
už keleto mylių nuo kauty
nių fronto.

Dar pirmą kartą japonai 
pripažįsta, kad ir jų pusėj 
tapo daug užmušta ir su
žeista; iki šiol jie skelbdavo 
tik, esą, “didžius” Sovietų 
nuostolius, ir dar vakar pa
sakojo,-būk išžudę “tūks
tantį” raudonarmiečių.

Anot japonų, tai, girdi, 
2,000 rusų dabar atakavę 
juos Changkufenge, bet likę 
atmušti; giriasi, būk jiem 
geriau sekasi kova rankinė
mis grantomis negu rau
donarmiečiam.

Japonai skleidžia gandus, 
būk “45” sovietiniai lėktu
vai bombardavę pasieninius 
Korėjos, Japonų kolonijos, 
miestelius, Ko j o ir Keiko, 
bet, girdi, japonai priešor- 
laivinėmis kanuolėmis juos 
šalin nuviję.

JAPONAI VeL NEVA 
SIŪLO SOVIETAM 

TAIKĄ

mer-

ap-Šiandien dalinai bus 
siniaukę, o pavakariais— 
lietaus.—N. Y. Oro Biuras.

Maskva, rugp. 10.—Japo
nijos ambasadorius sakė 
Sovietų užsieniniam komi
sarui Litvinovui, kad japo
nai “norį” pertraukti mū
šius Changkufengo-Khasan 
^žero srityj, net nelaukda
mi sudarymo komisijos ru- 
bežiui iš naujo atžymėt; 
bet, girdi, Sovietų kariuo
menė, kaip ir japonų, “turi 
uasitraukt” tam tikrą tolį 
atgal nuo dabartinių mūšių 
fronto.

Litvinovas atsakė, kad 
Sovietų kariuomenei nėra 
ko trauktis, nes jinai ran
dasi savame plote.
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Karo Pavojus Vis Didėja
Atrodo, kad Tokijo imperialistai bus 

suplanavę pradėti savo plėšikišką karą 
prieš Sovietų Sąjungą dabar. Jeigu jie 
to nebūtų padarę, tai jie liautųsi tęsę 
tąsias provokacijas, kurios dabar diena 
iš dienos kartojasi. ,

Tokijo ponai provokuoja ne tik gink- | 
lais, Tolimuose Rytuose, Sovietų Sąjun
gos pasienyj; jie provokuoja ir savo 
bėjauria propoganda, skleidžiama namie 
ir svetur. Ir ko jie šiandien nepriplepa! 
Jeigu žmogus, skaitydamas jų melus, im
tų už tiesą, tai Japonijos imperialistai 
rodytųsi jo akyse šventesniais ir už an
gelus. Girdi, jie nieko nedarą, jie norį 
taikos, o Sovietų jėgos padarę tą ir kitą 
ir dėlto japonai buvę priversti Sovietų 
jėgas nugalėti su daug pastarosioms 
nuostoliu!...

Kiekvienas, kuris žino, ką nors, pui
kiai žino, kad Japonijos viešpačiai pasau
liui meluoja; leidžia į akis dūmus, kad 
aptemdžius dalykų stovį.

Sovietai pasakė Japonijos valdyto
jams: jei norite taikos, — pasitraukite 
iš Sovietų teritorijos. Kol jūsų ginkluo
tos jėgos veršis į Sovietų teritoriją, kol 
josios darys visokias provokacijas, tol 
Sovietai ginsis, naudos visokią jėgą išvi- 
jhnui priešų iš savo teritorijos.

Tai aišku ir suprantama! Šito princi
po laikydamosi, Sovietų Sąjunga nesibi
jos eiti net ir į didesnį konfliktą su Ja
ponija—nesibijos nei “tikrojo karo.”

Sovietai keliais atvejais įspėjo Japoni
jos imperialistus: nepradėkit karo, nes 
jūs gailėsitės. Matyt, jie to įspėjimo ne
paiso. Matyt, jie jaučia gausią greitos 
pagelbos iš Berlyno ir Romos, iš savo 
arijoniškų brolių. Na, tegu! Greita atei
tis parodys, kaip dalykai pakryps.

Spauda Lietuvoj ir Švedijoj
“Liet. Žinių” bendradarbis, p. O. Brei- 

vė, rašo:
“Švedų statistikai nėra pagrindo ne

tikėti. Ji yra sena, prityrusių žmonių 
vedama ir svarbiausia neturinti tenden
cijos girtis. Pagal jos davinius, dabar 
Švedijoj išeina 287 dienraščiai, 30 sa
vaitraščių ir 195 žurnalai, (Varbok, Ar- 
betarkulturs Forlag 1938, Stockholm). 
Kadangi Švedija turi 6 milionus gyven
tojų, tai maždaug dvidešimčiai tūkstan
čių žmonių tenka vienas dienraštis. Lie
tuvoj — vienam dienraščiui tenka 125,- 
000. Reikia čia pastebėti, kad Lietuvoj 
(be Klaipėdos krašto) išeina 13 dienraš
čių, iš kurių tik 5 lietuvių kalba. O Šve

dijoj iš 287 dienraščių svetimomis kal
bomis išeinančių skaičius neprašoka nė 
dešimties, su kuriuo netenka nė skaitytis. 
Taigi, jeigu bandytume palyginti kokiam 
skaičiui lietuvių tenka vienas lietuviškas 
dienraštis ir kokiam skaičiui švedų—šve
diškas, palyginimas mums patiems būtų 
labai nemalonus.

“Iš 287 švedų dienraščių tik 32 yra ne- 
itralūs, grynai informacinio pobūdžio; 
visi kiti turi aiškų politinį ir ideologinį 
nusistatymą. 33 priklauso socialdemokra
tams, 33—liaudies partijai, 29—dešinie
siems, 22—ūkininkų sąjungai, 18—libera
lų partijai, 29—laisvamanių partijai, 4— 
komunistams ir t. t. Hitlerio agentūra— 
nacionalistų partija turi taip pat vieną 
dienraštį. Jeigu Švedija pasektų diktatū
rinių šalių pavyzdžiu ir vietoj spaudos 
laisvės įvestų spaudos vergiją, kurioj 
verčiama rašyti tik tai, ką valdančioji 
grupė liepia, čia liktų ne daugiau kaip 
100 , dienraščių. Spaudos laisvės įstaty
mas Švedijoj veikia nuo 1812 metų.”

Tai gan įdomus tarp Lietuvos ir Šve
dijos palyginimas. Jis podraug, beje, 
yra lietuviui labai skaudus. Jei Lietuvoj 
žmonės turėtų laisvės, jei ten jie galėtų 
laisvai susirinkti, spausdinti ir platinti 
tokią spaudą, kurios jie pageidauja; jei 
ten jie turėtų demokratinę santvarką, 
tai, žinoma, ir Lietuvoj spauda smarkiai 
sustiprėtų. Prie esamų sąlygų, kur vieš
patauja nuožmusis fašizmas, Lietuvoj 
spaudai laisvai plėstis ir žmonėse kultū
rai sklandžiai skleistis galimybių nėra.

Ponios Prezidentienės Žodis Apie 
Jaunimo Kongresą

Jungtinių Valstijų prezidento žmona, 
ponia Rooseveltienė, aną dieną priėmė 
pas save (Hyde Parke)Amerikos Jauni
mo Kongreso atstovus, kurių išviso buvo 
14-ka. Jie užkvietė ponią prezidentienę 
dalyvauti Tarptautiniam Taikos Kongre
se, kuris įvyks sekančią savaitę. Jinai 
dalyvauti sutiko ir, sakoma, pareiškusi, 
kad, jei tik galimybės leis, tai ir pats 
prezidentas gali ten atvykti.

Dabar ponia prezidentienė rašo, kad 
Amerikos Jaunimo Kongreso galva, Hin
ckley, norėdamas išblaškyti visokius 
priešų melus, būk šis Tarptautinis Tai
kos Kongresas būsiąs komunistinis, pa
rašė į spaudą pareiškimą, neigiantį tuos 
gandus. Priezidento žmona mano, kad 
tai nereikėjo daryti. Ji sako: visiems aiš
ku, jog tasai kongresas nėra komunisti
nis, kadangi jame dalyvauja visokių or
ganizacijų, visokių pažiūrų žmonės.

Labai gerai, kad šalies prezidento žmo
na išstojo su tokiu pareiškimu. Ji, mat, 
puikiai žino, kad reakcininkai naudoja 
visokiausias priemones savo tikslams pa
siekti. Kaip čia senai tie patys žmonės 
apšaukė josios vyrą, prezidentą Roose- 
veltą, komunistu!

Visai natūralu, kad taikos ir progreso 
priešai, nepaisant, kokios tautos jie ne
būtų, naudoja pačias kraštutiniausias 
priemones kenkimui tam judėjimui, ku
ris varo progresą pirmyn.

Kai iš viso pasaulio kraštų delegatai 
suvažiuos į Jaunimo Kongresą, kai jie 
pamatys, kad tas kongresas yra ne ko
munizmui plėsti, o taikai stiprinti, tai 
jie galės gardžiai pasijuokti iš visų tų 
naktinių pelėdų, krykštaujančių, būk šis 
kongresas komunistinis.

Lietinga Vasara Ken
kia Darbo Žmonėm

F a r m e r i a i ašarodami 
skundžiasi, kad jiems pri
darė skaudžių nuostolių ar
ti dviejų mėnesių kasdieni
niai lietai. Suplakė ir 
supūdė javus, daržoves, vai
sius, šieną, žodžiu, viską. 
Tai tikra tiesa, baisūs nuo
stoliai !

Daug yra lietuvių smul
kių farmerių Naujoj Angli
joj ir šiaip Atlantiko pa
kraščio valstijose, kur 
siautė didieji lietūs. Reikš
dami farmeriams užuojau
tos dėl minėtų nuostolių, 
norime priminti, kad daug 
nukentėjo ir dienraštis 
“Laisve” ir visos lietuvių 
draugijos bei organizacijos. 
Sulyjo daugelį piknikų ir 
kitokių parengimų, daromų 
parkuose ir laukuose. “Lai
svė” yra padariusi daug 
spaudos darbų įvairiem pa-j 
rengimam, kurie jau praė
jo ir dar negauna užmokes
čio. Reikia laukti, o tos fir
mos’ iš kurių “Laisvė” per
ka, nelaukia daugiau kaip 
30 dienų už popierą ir kitas 
medžiagas.

Nepaisant visų sunkumų 
“Laisvei” negręsia pavojus 
sustojimo ar bankroto. Dar 
mūsų dienraštis išsisuka. 
Gi fašistine “Vienybė” ir 
su abrakais nuo Smetonos 
susi ubuo j a. Ne regu 1 ia r i a i 
išeidinėja. “Laisvė” nesiūs 
savo atstovų į užsienius, 
kaip siunčia fašistai savo 
“maldininkus” a 1 m u ž n u 
maldauti. “Laisvė” turi 
skaitlingas mases idėjinių 
rėmėjų Amerikoje, kurie 
brangina apšvietą ir neskū- 
pauja išmesti dolerį kitą 
palaikymui savo dienraščio. 
Paėmėme ant išmokėjimo 
Intertype mašiną, tai yra 
mašina raidėms rinkti. Už 
ją mokame po $100 į mėne
sį. Pirminus dienraščio rė
mėjam, kad už mašiną ir 
kitas medžiagas tinime re
guliariai, kiekvieno mėne
sio dešimtą dieną užsimokė
ti, be jokio prašymo ar mal
davimo draugai duoda gra
šio tam reikalui. Apšvietą 
branginančiosios masės yra 
garantija “Laisvės” gyva-! 
vi m o.

Šiuom kartu Intertype 
mašinos išmokėjimui dova
nų primetė draugai seka
mai : J. Švėgžda, Brooklyn, 
N. Y. $1.60.' O po $1.00— 
Vincas Alyta, Great Neck, 
N. Y. ;J. Kalvaitis, Brook
lyn, N. Y. ;S. Rogers, Edge
water, N. J.; L. C Lepelis,

Philadelphia, Pa. ir Geo. 
Branknis, Pontiac, Mich.

Po 50c: Geo. Jamison, 
Livingston, N. J.; J. IV. 
Brazosky, Dearborn, Mich.; 
VI. Merkevičia, Brooklyn, N. 
Y.; T. Kvedarą, Tamaqua, 
Pa. ir M. Lumas, Great 
Neck, N. Y.

Žvagūs skaitytojai paste
bi, kad dažnai talpiname 
dienraštyje eiles vardų 
draugų ir draugių, kurie 
duoda mašinos išmokėji-

Su Partijiečiais
Clevelando Komunistę Veik

la ir Savikritika
Clevelando Frakcijos sek

retorius Centro Biurui ra- v so:
Atleiskite man, kad taip 

ilgai nesiunčiau raporto iš 
lietuvių komunistų veikimo 
CIevelande, nes neturėjau 
ką raportuoti. Laukiau de
legatų sugrįžtant iš Lietu
vių Komunistų Nacionalio 
Suvažiavimo, a t s i buvusio 
liepos 4 ir 5 dienomis Broo- 
klyne.

Mūsų delegatams sugrį
žus, tuojau sušaukėme pra

plėstą mitingą, kuriame de
legatai išdavė raportus. Ra
portai buvo pusėtinai geri, 
ant ko buvo galima daug 
kas veikti. Bet iš virš 53 
pakvietimų į mitingą atsi
lankė tiktai 18 žmonių.

Po raportų tęsėsi gana il
gos diskusijos. Draugai dis- 
kusuodami daugiausia kal
bėjo apie praėjusius laikus, 
tai yra, kas įvyko 12-15 me
tų atgal. Bet ant pačių ra
portų nieko neveikta.

Mitingą turėjome 22 d. 
liepos.

Lietuvių komunistų kuo
pa irgi mažai veikia. Tik 
šiuo tarpu šiek tiek veikia

rinkimų kampanijoj. Abel- 
nai lietuviai neria įtraukti j 
rinkinių kompaniją.

Clevelando progresyviai 
lietuviai, rodos, kai kuriuo
se klausimuose ir neblogai 
veikia, bet partijos darbas 
pusėtinai apleistas. Lietu
vių rekrutavimas į partiją, 
galima sakyti, irgi sustojęs. 
Vienok, kiek žinau, lietuvių 
komunistų kuopoj geram 
stovyje yra 22 nariai.

Frake i j os parengi m ams 
turime nusamdę svetaines. 
Vieną parengimą frakcija 
turės spalių 1 dieną, o kitą, 
veikiausia koncertą, vasario 
5 d., 1939 m.

J. A. Vaupšas.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę'’ Savo Draugams

mui. Tas padeda “Lais
vei” į laiką užsimokėti bi- 
las ir padeda jai nešti į dar
bo žmonių namus tinkama 
apšvietą kasdieną.

Dėkuodami draugam už 
aukas, kurių vardai aukš
čiau atžymėti, norime pri
minti tiems dienraščio skai
tytojams, kurių prenume
ratos yra išsibaigę, kad tuo
jau užsimokėtų. Kurie tik 
aplaikėte pranešimus, kad 
prenumerata pasibaigė, nie
ko nelaukdami atsinaujin
kite ją.

Kurie iš skaitytojų gavę 
pranešimą nieko neatsakys, 
būsime priversti sulaikyti 
siuntinėjimą jiems dienraš
čio. P. Buknys.

Sužeisto Lietuvio Kovotojo Balsas
(Laiškas iš Franci jos)

Brangūs Draugai:—Siun
čiu jums brolišką pasveiki
nimą vardu kovotojų Ispa
nijoje, vardu Internationa
les Brigados.

Nors paskutiniu laiku ge
rokas skaičius mūsų inva
lidų turėjome išvažiuoti į 
Franciją, bet mes buvome 
ir pasilikome kovotojai. 
Nors mes fiziniai ir silpni 
esame, bet moraliai mes 
kasdien stiprėjame. Mes ne
svyruojame. Mes pilnai pa
sitikime tiems draugams ir 
vadams, kurie mus mokina 
ir mums vadovauja kovose 
su mirtinu priešu, tai yra, 
su fašizmu. Pasitikime, kad 
bus daroma viskas, kas tik 
galima, iki bus pilnai nuga
lėtas mūsų klasinis prie
šas.

Brangūs draugai, labai 
dėkingas esu už siuntinį, 
kurį paėmiau dar būdamas 
Ispanijoje. Gavau dvi kny
gas, du numeriu žurnalo

“Šviesos”, keturius paku
čius eiga retų ir šokolado.

Brangūs draugai, nors 
mums visur sunki padėtis, 
bet šiandien Franci j oje pa
dėtis ypatingai sunki. Mūsų 
organizacijos arčiausia prie 
karo lauko ir ten turi įdė
ti daugiausia fizinės ir mo
ralinės jėgos. Taip kad mū
sų tik pačius būtiniausius 
dalykus gali užganėdinti, 
kaip tai, aprūpinti maistu.

Turiu garbės, draugai, 
kreiptis į jus prašydamas 
materialės pagelbos. Mano 
koja paraližuota ir reikalin
gas “irtupediškas” batas, 
kad galėčiau be lazdų vaik
ščioti. Bet tas batas kainuo
ja apie tūkstantį frankų.

Aš pilnai tikiu, kad jūs, 
draugai, darysite viską, kas
tik galima, kad pagerinus 
mūsų būklę.

Bronis Kuprinskas,
Rue Chaųfurniers No. 28, 

19 Paris.
France.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas: Aš gimiau 

Rusijoj. Į Canada atvažia
vau 1914 metais. Iš Cana- 
dos į Jungtines Valstijas at
vykau 1923 metais ir nuo to 
laiko čia gyvenau. Ar aš 
galiu išsiimti Jungtinių Val
stijų pilietybės popieras? 
Ar aš paeinu po deportavi
mu iš šios šalies?

Atsakymas: Jūs negalite 
patapti Jungt. Valstijų pi
liečiu, nes jūs į šią šalį at
vykote po 1921 metų, liepos 
3 dienos. Bet jūs ir nepaei
nate po deportacija, nes jūs 
atvykote prieš liepos 1 d., 
1924 metus.

Norint patapti piliečių 
jūs turite surinkti visus sa
vo dokumentus ir juos pa-

teikti Jungt. Valstijų kon
sulatui Canadoj, prašant le
galizavimo įvažiavimo. Jum 
šiame reikale gali pagelbėti 
American Committee for 
Protection of Foreign Born, 
100 Fifth Ave., New York.

ACPFB.

“QUEEN MARY” PRA
LENKĖ “NORMANDIE”

New York, rugp. 8.—An
glijos keleivinis didlaivis 
“Queen Mary” atplaukė į 
New Yorką per 3 dienas, 
21 valandą ir 48 minutes, 
taigi valanda ir 14 minučių 
greičiau negu Franci jos
didlaivis “N o r m a n d i e”, 
plaukęs bet kada tuo pačiu 
keliu.

Naziškos Vokietijos konsulas Kari Kapp sega Amerikos automobilių magnatui 
Henriui Fordui Vokietijos Aro ordiną. F ordas, matyt, yra gražiai nusipelnęs Vo
kietijos Hitleriui! .j-

Raidas:—Ką tu sakysi į 
mano mintį? Manau kalbin
ti gražią mergelę apsivedi- 
mui.

Barbė:—Puiki tavo min
tis, jei tu pakalbinsi mane.* * *

Vitas:—Jei policija žino
tų... ha-ha-ha.. . jei polici
ja žinotų, kaip išskirstyti 
susispietusią minią gatvėje, 
tai ašarinių bombų nereikė
tų, — kvatojosi juokdarys.

Kitas:—O kaip?
Vitas:—Gi tik nusiimk 

kepurę ir daryk rinkliavą 
'minioje, ir matysi, kaip iš
siskirstys. * * *

Gydytojas, egzaminuoda
mas pacijentę:—Taip, tam
sta turi dažnus įkarščius, 
dažnai jautiesi pagieža de
ganti. Ir tamsta, be abejo, 
girdėjai, kad tai yra liga, 
kurią plečia mažas piktas 
mikrobas.

Pacijentė: — šš, gydyto
jau, ne taip garsiai. Tas ma
žas mikrobas sėdi ir laukia 
manęs už durų...* * *

Puikis:—Stebėtiną eilę 
drabužiu aš turiu.

Matas:—Atrodo visai pa
prastas drabužis. Kuo čia 
stebėtis?

Puikis: — Tai ne, ne pa
prastas. Vilnos augintos 

’Australijoj, o siūlai verpti 
Didžiojoj Britanijoj; audek
las austas Naujoj Anglijoj, 
o pasiūtas New Yorke, gi 
jo pardavėjas turi krautuvę 
mūsų mieste.

Matas:—Na, bet visgi tai 
nėra nieko nepaprasto.

Puikis:—Kaip gi ne. Reiš
kia, tiek daug darbaviečių 
mano drabužis perėjo ir vi
si darbininkai darė iš jo 
pragyvenimą, o aš dar nesu 
nieko už jį mokėjęs...

Sugraibstė Es-Džei.

Klaidos Atitaisymas
Drg. J. Kazlauskui padarius 

pastabą reikalu Amerikos Lie
tuvių Kongreso, Conn. Valsti
jos Apkričio atskaitos, tilpusios 
“Laisvėje” N 174, patikrinęs 
suradau, kad viena eilutė per 
klaidą praleista, kur turi būti: 
“per A. Griškevičių L. S. ir D. 
Dr-jos iš Hartford — $3.81.
Abelna suma atitinka tik pri- 

jdėjus čia minėtus pinigus. La
bai atsiprašau L. S. ir D. Drau-
gijos už šį atsitikimą.

A. L. K. Conn. Apskr.
Rašt. J. J. Mockaitis.

Vokiety s Nudūrė Nazj, o 
Hitlerininkai Užsipuola 

čechoslovakus

Praha. — Per muštynes 
viename saliūne, austriškas 
vokietys socialdemokratas 
Robert Heiden nudūrė Če- 
choslovakijos vokietį-nazį 
Wenzeli Baierlę. Už tai ta
po areštuoti Heiden ir 14 
kitų narių Vokiečių Social
demokratų Partijos Čecho- 
slovakijoj.

Bet Vokietijos laikraščiai 
ir radio rėkauja, būk čecho- 
slovakai nužudę Baierlę, ir 
pasakoja, būk vokiečių gy
vybei Čechoslovakijoj jau 
nesą jokios apsaugos.

(R. Heiden yra 1934 m. 
perbėgęs iš Austrijos į Če- 
choslovakiją.)
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Kodėl Japonija 
Meluoja?

Jau bus dvi savaitės lai
ko, kaip viso pasaulio akys 
atkreiptos į Tolimus Rytus, 
kur eina mūšiai tarpe Ja-

• ponijos imperialistų ir So
vietų Sąjungos raudonar-

• miečių ginančių savo tėvy
nę.

Kiekvieną dieną iš Japo
nijos, Mandžiurijos ir Ko
rėjos pilasi į pasaulį tele
gramos, žinios, pranešimai, 
būk Sovietų lėktuvai bom
barduoja Korėjos ir Mand
žurijos kaimus ir mieste
lius; būk japonai nemažai 
tu lėktuvu numuša. Dar 

. kvailesni japonų pranešimai 
apie “raudonarmiečių ata
kas”. Vieną dieną pranešė, 
kad būk sesios Raudonosios 
Armijos divizijos atakavo 
japonus, bet buvo atmuštos 
su dideliais nuostoliai. Ki
tą dieną jau praneša, kad 
keturi batalionai raudonar
miečių puolė, bet vėl buvo j 
atmušti. Tą pat dieną vėl 
praneša, kad trys pulkai 
raudonarmiečių ataka vo, 
bet visi atmušti. O kas lie
čia tankus, tai pagal japo
nų pranešimus, juos dešim
timis jie naikina ir suima. 
Vieną dieną sakė, kad suė
mė 11 Sovietų tankų, kitą, 
kad sunaikino 30. Vienas 
japonų pranešimas skambė
jo, kad Sovietų divizija su 
200 tankų ir 100 lėktuvų 
atakavo Changkufengą, bet i 
buvo atmušta su dideliais; 
nuostoliais, kur net durtu
vais mušėsi. Japonai nete
ko tik 5 kareivių, gi So
vietai neteko net 50 tankų.

Kas tokiems Japonijos 
pi’anešimams tiki, tai ma
no, kad japonams karas 
prieš Sovietus tik paprastas 
piknikas. Bet, kuris varto-!gė pirmyn ir nuvijo japo- 
ja protą, tuojaus supras, nūs iš Sovietų teritorijos, 
kad čia niekas kitas, kaip Aišku, kad kalbos apie So- 
tik paprasti išmislai ir la- vietų orlaivių bombardavi- 
bai žiopli melai. Ir tie me-'mą kaimų, yra grynas 
lai išlenda, kaip ylė iš mai- melas. Sovietų lėktuvai

Štai rugpjūčio 7 die- bombardavo japonų karei- 
ną Japonijos pranešimas vius ir gelžkelį, kuriuom 
sako, kad kelinta diena So- jie gaudavo padrūtinimus. 
vietai muša iš kanuolių į Japonijos melai apie di- 
Changkufengo kalno dalį, įdėlius Sovietų nuostolius 
kurią japonai užėmė, kad turi tikslą. Ji “prarado sa- 
Sovietai išleido iki 15,000 jvo veidą” hinijos kare., Ji 
kanuolių svaidinių, ir kad.skelbia juos tuo sumetimu, 
Sovietai rengiasi prie ata- kafl “žiūrėkite koki mes 
kos. Rengiasi, reiškia pir- narsūs, kaip skaudžiai mu- 
miau jokių atakų nebuvo.įsame Sovietų armiją.” Bet 
Visos per japonus “atmuš-1 visi korespondentai pralie
tos raudonarmiečių atakos;ša, kad Sovietų pasienyj, 
su taip dideliais nuosto-; Chabarovske, Vladivostoke, 
liais” buvo tik japonų iš-. Blagoveščenske ir kitur ra- 
mislas. Ir štai jau rugpjū-lmu,. nes Sovietų piliečiai 
čio 8 dieną atėjo iš Mask-1 pasitiki savo Raudonajai 
vos žinia, kad Raudonoji!Armijai, kad ji apgins. Gi 
Armija išmušė, išgrūdo ja-j tuo pat kartu Japonijos so- 
ponus laukan iš Changku-1stinėj Tokio, didmiesčiuose; 
fengo pakalnių, kad nuvijo lOsaya, Kobe, Yokohama ir|

juos atgal į Mandžuriją. Iš 
Yuki, Korėjos, Japonijos 
prisipažinta, kad Sovietų 
armija užėmė ginčijamą 
kalną, kad japonai buvo ap
supti, nes raudonarmiečiai 
sunaikino jiems pasitrauki
mo tiltą. Žinių stoka, bet 
iš to matosi, kad kada rau
donarmiečiai pasijudino, tai 
net su dideliais nuostoliais 
japonai turėjo nešdintis, 
kurie dar suspėjo.

Japonams Vaidinosi

kitur nakties metu, tamsu, 
nes bijo Sovietų lėktuvų, 
nors tie miestai yra 500 ar
ba 660 mylių nuo Sov. že
mės. Sovietų Sąjungos rau
donarmiečiai ir piliečiai 
reikalauja iš savo valdžios,

Japonijos imperialistus, nes 
jie jau pavargo nuo nuola
tinių provokacijų. Japoni
joj piliečiai nusiminę, vie
šai jaučiamas nepasitenki
nimas savo militarist!! karo 
provokacijomis prieš Sovie
tus. O Mukdene, Mandžuri- 

supleškėjo ginklų

didžiausius nuos-

vių ir valdžios kantrybę. 
Raudonosios Armijos, lai
vyno, oriai vyno kovotojai, 

I darbininkai ir kolchoznikai 
priima rezoliucijas ir reika
lauja sulaikyti kartą ant 
visados Japonijos provoka
cijas.

Drg. Litvinovas, SSRS 
užsienio komisaras, pasikal
bėjime su Japonijos atstovu, 
pakartojo pirmesnius savo 
reikalavimus: (1) Japoni
ja turi sulaikyti puolimus 
ant SSRS pasienio sargų. 
(2) Japonija turi atitrauk
ti 'savo artileriją toliau nuo 
sienos. (3) Visi Japonijos 
kareiviai, 
yra, turi

Praeities Istorinių
Takų Atsiminimai

so.

Kas bent kiek žino apie 
armijos dalis, tas tik pasi
juokė iš japonų pranešimų. 
Šešios divizijos, tai reikštų 
apie 80,000 kareivių. Pas
kui jau tik keturi batalio
nai, tai tik apie 4,000; pas
kui trys pulkai, tai nuo 12,- 
000 iki 14,000 kareiviu. Ir 
visa tai “sutelpa” ties 'eže
ru Khasan, ant 4 myliu 
fronto. Tikrai juokinga, 
kada ant tokio ploto negali
ma sutalpyti daugiau, kai]) 
pusę divizijos, o turint min
tyj, kad ežeras užima di-

mažiau.
Iš visko matyti, kadV Z 

lykai buvo taip. Kada japo
nai didelėmis jėgomis už
puolė raudonarmiečius ant 
Changkufengo kalno, tai 

i raudonarmiečiai pasitraukė 
arčiau prie ežero, o iš Sov. 
pusės per ežerą Khosan ru
sų artilerija juos palaikė, 

! gynė, kad japonai negalėtų 
prispirti prie ežero. Ka
nuolių ugnis tęsėsi kėlės

da-

rybos Maskvoj ir Tokio ne
davė teigiamų pasekmių,

joj, jau 
sandelis 
rydamas 
tolius.

Japonijos Tikslai
Japon i j os i mper i ai istų

karo provokacijos turi 
daug tikslų. Numatoma se
kamieji: (1) Vokietijos fa
šistai nori pulti Čechoslo- 
vakiją, tai Japonija karą 
provokuoja rytuose, kad 
Sovietai negalėtų ateiti į 
page 1 bą Czechoslovak i j os
respublikai. (2) Japonija
numato, kad ji prakiš karą 
Chinijoj, tai sudarė karo 
provokaciją prieš Sovietų 
Sąj., manydami, kad Sovie
tai, kai]) ir visados norėda
mi palaikyti taiką nesiims 
griežtų prieš ją' žingsnių, 
Japonija galės teisintis, 
kad Chinijoj negali greitai 
karą baigti, nes priversta 
daug armijos laikyti prieš 
Sovietus. (3) Japonijos tū
la imperialistų grupė nuo 
senai provokavo karą prieš 
Sovietus; jie mano, kad kuo 
ilgiau bus taika, tai mažiau 
Japonijai vilčių nugalėti 
Sovietus. (4) Japonijos im
perialistai mano, kad jeigu 
jiems pavyktų pagrobti pat
sai pietinis 
kampas su 
tai jie tuo 
prieplaukas

Sovietų žemės

apsaugotų savo 
Rasin ir Yuki,

sibuda'voti labai geras prie
plaukas, nes ji didelė ir tu
ri didelės strateginės reikš
mės. (5) Japonijos impe
rialistai nori pasigrobti 
Changkufengo kalną, nes 
jis jiems labai strateginis. 
Sovietai nuo to kalno gali 
iš kanuolių mušti gelžkelį 
einantį nuo Yuki prieplau
kos ir net pačią prieplauką 
bombarduoti karo metu.

Kas Bus Toliau?
Ar mūšiai prie Changku

fengo tuo ir baigsis, ar jie 
atves prie to, kad Sovietų 
Raudonoji Armija bus pri
versta žengti į Mandžuriją, 
kad sunaikinus tą Japoni
jos vilkų lizdą, iš kur nuo
latos puola Sovietų žemę? 
Sunku pasakyti.

Sovietų Sąjunga nori tai
kos. Bet Japonijos provoka
cijos pakirto žmonių, karei-

Centre J. V. iždo ministeris Morgenthau tariasi su Francijos finansų ministeriu 
Georges Bonnet (kairėj). Dešinėj J. V. ambasadorius Francijai Bullitt.

jei dar kur jų 
pasitraukti L 

SSRS teritorijos. (4) Ja
ponija turi pripažinti Rusi
jos ir Chinijos Hunchun 
sutartį, 1886 metų, pagal 
įkuria Changkufengo kalnas 
priguli Sovietams. (5) Ja
ponija turi paskirti vieną 
atstovą, Manchkuo taipgi 
vieną ir Sovietų Sąjunga 
paskirs du, kurie išnaujo 
atliks peržyrnėjimus rūbe- 
žiaus, tik peržyrnėjimus, 
nes jie jau senai yra nusta
tyti sutartimis Rusijos ir 
Chinijos, kada Chinija val
dė Mandžuriją. Japonijos 
imperialistai nenori priimti 
tas sąlygas. Prie to, japonai 
imperialistai atliko karo 
provokaciją prie Kalno 
588.2, netoli Suifenho, apie 

nuo 
kas

250 mylių į šiaurę 
Changkufengo kalno, 
rodo, kad mūšiai gali grei
tai apimti visą Sibiro ir 
Mandžurijos sieną, kuri tu
ri virš 2,00 mylių ilgio. 
Drg. Litvinovas griežtai 
pareiškė Japonijos atstovui 
Shigemitsu, kad jau “dau
giau negu laikas, užbaigti 
visus puolimus... nes So
vietų Sąjunga toliau nega
lės pakęsti Japonijos ata
kų ant pasienio; sargų, gro
bimą Sov. žemės” ir tt. Iš to 
matyti, kad karo pavojus 
yra didelis. Jeigu Japonijos 
imperialistai nesustos karą 
provokavę, tai jie gali jį iš
šaukti, bet paskui patys 
gailėsis. DMŠ.

J. Ramanauskas
(Tąsa)

Praėjus kiek laiko, mano 
tas karštas užsidegimas trupu
tį atvėso ir aš pradėjau rim
čiau daryti išvadas iš šitos pa
mokos. žmonės kalba, kad 
mokslas daug lėšuoja. Už 
vieną gerą lekciją daug reikia 
mokėti. Aš padariau išvadą, 
kad už šituos mano nuostolius 
aš gavau kelias lekcijas, labai 
svarbias ir naudingas: 1) su- 

įg grįžau namo palikęs Wilkes- 
Barre j visą tikėjimišką fana
tizmą; 2) sužinojau, kam 
svarbus mokslas teologų; 3) 
kad dvasiškų teologų sąjungos 
mokslas nustatytas darbinin
kus laikyti kiečiausiai suvar
žius nežinystėj, išnaudojant 
juos iki paskutiniam centui, be 
mažiausio pasigailėjimo; 4) 
kunigų nusistatymas nesakyti 
niekad tiesos darbininkams, 
visuomet jiems meluoti; 5) 
darbininkus instruktuoti kuo 
mažiausiai ir prasčiausiai val
gyti ir da tam tikromis dieno
mis visai pasninkauti, kad kū
ną nusilpnint, o likusius cen
tus atiduoti kunigui dievo var
du; 6) aš sužinojau, kad tvir
tos sveikatos palaikymui rei
kia valgyt ką nori ir kada no
ri, sulyg apetito, tuomet tiksi 
prie visokio darbo ir būsi svei
kas. šias visas lekcijas aš ga
vau XVI Seime iš pačių ku
nigų.

Gavęs šias visas lekcijas, 
stojau Į progreso kelią ir juo- 
mi žengiu pirmyn be atodai
ros. Aš vėlinu ir visiems dar
bininkams taip daryti: jieškoti 
kelio, vedančio iš badavimo.

Fašistai Plūsta Žydą. Rašy
toją, Kurio Knyga Parodo 
Mussolinio Nepastovumą

Paliekant Wilkes-Barre, ar
tinantis prie Pittstono, perbė
go man mintis, kad liekasi šo
ne da vienas tradicinis miestu- /

Roma. — Fašistinė Ita
lijos spauda plūsta vokišką 
žydą rašytoją Emilių Lud- 
wigą už jo parašytą knygą 
“Pasikalbėjimai su Mussoli- 
niu.” Ludwig kalbėjosi su 
Mussoliniu 1932 m. Tada 
Mussolinis pripažino žydam 
Italijos piliečiam nevaržo
mas teises.

Dabar gi Mussolinis ap
skelbia žydus “prasta” tau
ta, atitveria juos nuo italų 
piliečių ir įveda įvairius 
v a r ž y mus - persekiojimus 
prieš juos.

E. Ludwigo knyga, kuri 
buvo gana plačiai pasklidus 
Italijoj, yra liudijimas, kaip 
Mussolinis nepastovus, nors' 
jis labai didžiuojasi savo 
“pastovumu.” Štai kodėl 
juodmarškinių spauda da-j 
bar taip teršia tą rašytoją.'

PARAMA AMERIKIEČIAM 
FAŠISTŲ IMTINIAM

Paryžius. — Tarptautinis 
Raudonasis Kryžius per
siuntė $500 vertės įvairių 
reikmenų a m e r i k iečiams 
liuosnoriams, esantiems ne-i 
laisvėje pas generolo Fran
co fašistus. Tie $500, su-' 
prantama, yra aukos iš 
Amerikos.

, Plymouth, iš kurio 1892 
ėjo visa literatinė šviesa j 

lietuvius 
prie 

buvo 
Šitas 

ap-

kas, 
m. <
Jungtinių Valstijų 
darbininkus, šaukdama 
tautinio atbudimo. Tai 
“Vienybe Lietuvninkų.” 
miestukas, angliakasiais 
gyventas, buvo vienas iš svar
biausių šioj šaly lietuviams to
dėl, kad turėjo savo kalboj 
savaitraštį. Tais metais pir
mą kartą aš pradėjau plunks
ną naudoti. Tų metų pabaigoj 
teko man susitikti su tų laikų 
pažangiausiu ir visa siela at
sidavusiu Lietuvos kėlimui ku
nigu AL Burba. Jis mano tų 
laikų literatinę darbuotę labai 
aukštai įvertino, skatino dau
giau darbuotis netik plunks
na, bet ir organizavime lietu
vių prie SLA. Jis man užra
šė “Apžvalgą,” einančią Til
žėje, ragindamas ir į ją ret
karčiais parašyti iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo. Aš jau
čiausi da silpnutis tą visą už
duotį atlikti, bet apie atsisa
kymą nuo užduoto darbo ne
davė nei kalbėti. Ir nuo ta
da mano pradėtas darbas tę
sėsi be pertraukos iki šiam 
laikui, tik kitokioj atvaizdoj 
mintis rišasi. Tuomet da 
vo atsinešta iš Lietuvos 
tradiciniai Įsitikinimai, 
kūdikystės įkalti į jauną 
lą. Kada teko susitikti klebo
nijoj su tokiu kunigu, kuris 
man kalbėjo ne apie užgrabi- 
nio gyvenimo laimes, bet apie 
gyvųjų kovas už pasiliuosavi- 
ma iš barbariškos carizmo ti
ronijos, tai tas mano krūtinėj 
uždegė jausmus karšta meile 
stot prie darbo už pavergtą 
tėvynę ir prisiminė žodžiai Jo
no Šliupo shenandoh’riečiams, 
raginant parsitraukti iš Lietu
vos į Ameriką kun. A. Bur
bą. Jis sakė: “Ne visi Lie
tuvos kunigai supuvę dėl lie-

tuvybės.” Tas man pilnai pa
sitvirtino, kada aš asmeniškai 

Į kalbėjausi pirmu kartu su 
kun. Burba.

Būtų malonu tą miestuką 
aplankyti i)- pamatyti, kaip jis 
šiandien atrodo. Bet, deja, tas 
didysis Lietuvos patriotas jau 
40 metų kaip ilsisi kapuose. 
“Vienybė Lietuvninkų,” persi
kėlus į Brooklyn, N. Y., per
sivertė keliais kūliais iš savo 
vairo. Perėjo į kelintas ran
kas. Jos pirmutiniai Įkūrėjai 
seniai išmirį. Pati “Vienybė” 
šiandien maudosi fašizmo 
smirdančiam dumblyne.

(Bus daugiau)

Naziai Kaltina SSRS už Su
sikirtimus su Japonais

bu- 
visi 
nuo 
šie-

Berlin. — Vokietijos už
sieninės ministerijos orga
nas “Diplomatische P. Co- 
rrespondenz” skleidžia ja
ponų pranešimus (melus), 
būk Sovietų lėktuvai bom
bardavę pasieninius Korėjos 
ir Manchukuo miestelius, 

| “atakavę nekariškius gy- 
| ventoj us.”

Tas naziu valdžios laik
raštis kaltina vien Sovie
tus už susikirtimus su ja
ponais Changkufengo-Kha- 
san ežero srityje (kuri pa
gal seną sutartį su Chinija 
priklauso Sovietų Sąjun
gai). Naziai tvirtina, būk 
tas plotas esąs Manchukuo 
-Japonijos nuosavybė, ir gi
ria Japonijos “kantrumą”, 
kad jinai dar nepradėjo at
viro karo prieš Sovietus.

Varšava. — Naziai Dan- 
zige naktį padarė kratas 
valgyklose ir viešbučiuose ir 
suėmė nemažai žydų. Tarp 
suimtų yra vasarotojų iš 
užsienių.

Jei nori parduot—garsintos 
“Laisvėje.”

’LAISVES’ PIKNIKAS
PHILADELPHIJOJ

Didysis piknikas, kurį kas metai rengia Philadelphijos lietuvių organizacijos 
dienraščio “Laisvės” naudai, šiemet bus

Sekmadienį. 1-tą Rugsėjo-September
Dviejų Dienų Šventėje. Ant Rytojaus Labor Day

MIKOLAICIO PARKE

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net 5

AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y. 
SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J. 
BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. J. 
LYROS CHORAS iš Baltimore, Md., ir 
LYROS CHORAS iš Philadelphijos

Chorai:

Tiek daug chorų iš tolimų miestų, kiek daug jaunimo privažiuos su chorais. O kiek pri
važiuos busais? Vien tik iš Brooklyn© atvažiuos 6 Husai. Kiek suvažiuos iš Baltimorės, 
iš Newarko, iš Pennsylvanijos mainų srities miestų ir iš kitur

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ
Kalbės Rajas Mizara ‘‘Laisvės" Redaktorius

Didelės piniginės dovanos bus duodamos prie įžangos bilieto:

l-ma $50, 2-ra $25, 5-kios po $10 ir 10-tis po $5

Iš anksto įsigykite įžangos bilietus ir naudokitės dovanų proga. Bilietų pla
tintojai darbuokites. Kur tik eidami, ką tik sutikdami siūlykite bilietus.
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R. Mizara.

Lietuvos Nepriklausomybės Gy
nimas ir Komunistai

Philadelphia, Pa.

(Pabaiga)
ALK Konferencija

Kaip draugai pastebėjote spaudoje, 
dar pereitais metais mes kėlėme klausi
mą sušaukimo antrojo Amerikos Lietu
vių Kongreso suvažiavimo. Manėme ga
lėsiant jį įvykdyt po draug su SLA Sei
mu. Chicagos socialistai nuo to purtėsi. 
Jų nuomone, toks kongresas nereikalin
gas. Michclsonas pritarė mums, kad su
važiavimas reikalingas. Pagaliau, buvo 
prieita taip vadinamo vidurio. Pasitarus 
su keleiviniais socialistais, nutarta šauk
ti konferencija prieš SLA Seimą Scran- 
tone. Tikslas šitos konferencijos buvo 
dvejopas: pirmas, apsvarstyti paties 
Kongreso dalykus, praplėsti mūsų pro
gramą; antras, pasiruošti pačiam SLA 
Seimui, kad galėjus subendrinti mūsų jė
gas nugalėjimui fašistinio elemento SLA 
Seime.

Iš karto su tuo sutiko ir naujieniniai 
socialistai. ALK Centro Komitetas buvo 
padaręs ir dienotvarkį, konferencijai vie
tą ir laiką nužymėjo. Tačiau, kažin ku
riais sumetimais socialistai sekančiam 
Centro Komiteto susirinkime užsispyrė, 
kad konferencija būtų nukelta po SLA 
Seimo. Ir mūsų draugai, Centro Komite
te, su tuo sutiko! Kai Centro Biuras ga
vo apie tai žinių, tuojau ėmėsi darbo. Jis 
numatė, kad šaukimas konferencijos po 
SLA Seimo būtų nenaudingas; neduotų 
jis pasekmių nei SLA Seime, nei pačiai 
konferencijai. Centro Biuras tuo reikalu 
buvo taip susirūpinęs, kad jis siuntė iš 
Brooklyno vieną draugą tartis su chiga- 
giečiais ir griežtai reikalauti savo nuo
monės atmainymo. Tenka pastebėti, šiuo 
klausimu tvirtai su mumis stovėjo ir 
'‘Keleivio” redaktorius. Pagaliau Grigai
tis buvo priverstas savo nuomonę atkeis- 
ti ir konferencija įvyko prieš SLA Sei
mą. Dabar jau ir akliausiam gali būti 
aišku, kad mes ir čia buvom teisingi. 
Susitarus su socialistais tam tikrais 
klausimais konferencijoj, išlyginus kai 
kuriuos nesusipratimus, mes galėjome 
pasiekti tų laimėjimų, kurie buvo pasiek
ti bendrai veikiant SLA Seime.

Buvo susitarta, kad konferencijoj ne
kelti jokių kitokių klausimų, kaip tik 
tuos, dėlei kurių bus iš abiejų pusių su
sitarta. Taip ir buvo. Centro Biuro at
stovai, draugas Bimba, Andrulis ir Mi
zara, turėjo ilgas diskusijas su socialis
tų vadais, Grigaičiu, Michelsonu ir Dr. 
Montvidu. Kalbėtasi, diskusuotasi visais 
tais klausimais, kurie mus skiria ir ku
riais mes susitaikome. Veikiausia drau
gai būsite matę spaudoje priimtas dvi 
konferencijos rezoliucijas, kur išdėstyta 
visa mūsų bendro darbo programa. Kon
ferencija praplėtė programą. Be teikimo 
pagelbos Lietuvos žmonėms atsteigimui

demokratinės santvarkos, konferencija 
įdėjo į programą Lietuvos nepriklauso
mybės gynimo ir Vilniaus atvadavimo 
klausimus.

Clevelando suvažiavimas buvo įdėjęs į 
mūsų bendro darbo programą kultūrinę 
veiklą Amerikos lietuviuose. Deja, šiuo 
klausimu labai mažai buvo veikta ir vei
kiausiai nebus galima daug kas nuveikti, 
jei socialistai ir ateityj taip šaltai į tai 
žiūrės, kaip žiūrėjo iki šiol.

Nepaisant mūsų bendro • darbo visų 
minusų, visų kliūčių ir klaidų, kurios bu
vo šen ir ten papildytos, vis vien mes ga
lime pasidžiaugti, kad pavyko šiek tiek 
bent tam tikrais klausimais apvienyti da
lį Amerikos lietuvių. Tiesa, kaip jau bu
vo nurodyta, taip padaryta dėka Centro 
Biuro, chicagiečių Sub - Biuro ir visų 
kitų mūsų vadovaujančių draugų dide
lėms pastangoms. Mes turim būt pasiry
žę ateityje dar daugiau šį bendro fron
to darbą plėsti. Iš klaidų privalome mo
kintis. O pasekmės bus. Amerikos lietu
viai ALK pasitinka labai šiltai, nepaisant 
fašistų ir klerikališkos spaudos niekini
mų. Lietuvos žmonės taip jau labai karš
tai sutiko mūsų pradėtą bendrą darbą.

Ant mūsų, draugai lietuviai komunis
tai, rymo sunkiausia šito bendro darbo 
naštos dalis. Neškime ją kantriai ir 
energingai, o pasekmės bus džiuginan
čios.

O kad tas darbas būtų mums lengves
nis ir našesnis, privalom įtraukti į savo 
eiles juo daugiau lietuvių darbininkų, 
privalom stiprinti USA Komunistų Bar- 
tiją-

Pasiūlymai
Kaipo praktiškus žygius plėtimo Ame

rikos Lietuvių Kongreso, kuris yra liau*- 
dies frontas tarp Amerikos lietuvių, Su
važiavimas priima sekamą:

Paraginti ALK Centro Komitetą:
1) Pasiųsti oficialį pakvietimą Ame

rikos Lietuvių Tautinei Sandarai stoti į 
ALK kaip politinei grupei lygiomis su 
jau esamomis Kongrese grupėmis.

2) Paraginti ALK Centro Komitetą 
pasiųsti oficialį pakvietimą SLA ir SLR 
KA stoti į Amerikos Lietuvių Kongresą, 
kaip jau įstojo LDS.

3) ALK Centro Komitetas privalo in
struktuoti apskričių ir miestų komitetus 
tuojau atsikreipti į visas savo ribose pa- 
šalpines, kultūrines ir kitas draugystes, 
laisvas, katalikiškas ir visas kitas, dėtis 
į ALK vietinius skyrius.

Akivaizdoj esamos padėties, gerėjant 
santykiams ir augant bendro veikimo 
idėjai, mes įsitikinę, kad dabar yra pats 
svarbiausias laikas daryti tuos žygius.

(Po plačių diskusijų, raportas buvo
priimtas vienbalsiai.)

Iš Arabų Žemės
Laiškas Trečias

Dabar pasakysiu jums apie 
arabus. Arabų maldykloj ne
esu buvęs, ba tai beveik ne
galima, ba arabai, kaip man 
atrodo, visai neleistų į savo 
maldyklą europiečių. Mat, jie 
mahometonų tikėjimo ir gana 
aklai tiki, o jų moterys tai dar 
daugiau įbailytos, taip, kad 
jos su ėuropiečiais labai ma
žai kalba, ir tai iš toli. O 
kurios vedę, tai, matyt, labai 
ištikimos savo vyrams. Ar gal 
jos bijo savo vyrų, tai jos vi
sai užsidengę savo veidus, 
kuomet sutinka kokį legionie
rių. Bet kitos, kaip be vyrų 
eina, tai nusijuokia, jeigu kas 
užkalbina.

O arabus meldžiantis aš 
mačiau lauke. Kaip mes anks
ti rytą jodavom mokintis, tai 
kdip tik saulė išlenda iš po 
žemės ritulio, tai arabai mel
džiasi saulei, ant žemės atsi
klaupę prieš saulę ir tiek pa
silenkę, kad net su kakta že
mę paliečia. Ir jie kiaulienos

mėsos nevalgo.
Dar aš turiu pasakyt, kad 

arabai tai net perdaug dievui 
tiki.

Sakiau, kad kaip važinėjom 
po visus arabų miestelius 
areštuodami arabus, tai neži
nojau, kuo juos kaltino. Bet 
man atrodo, kad juos kaltino 
komunizme.

Kaip tą ekskursiją darėm, 
tai teko privažiuot prie tokio 
aukšto kalno, ant kurio stovi 
pastatytas arabų miestukas ir 
jau, matyt, labai senas. Mūri
niai namai stovi palei kraštą 
skalos. Man atrodo, kad jie 
gali greitai nuriedėt į pakal
nę, ba taip nuskilęs tas kal
nas, kad jisai atrodo kaip 
bokštas. Į tą miestelį tik vie
nu taku galima įlipt, ir aplin
kui niekas neauga, nė žolė, nė 
javai. O tie arabai vaikščio
ja išdžiūvę, kaip stirnos. Ne
žinau, kuo jie gyvena. Tiesa, 
mačiau jie turi ožkų ir avių, 
bet ir tie jų gyvuliai sudžiū
vę, ba, kaip minėjau, žolės 
nėra, tiktai auga erškėčiai iir

spygliuotos žolės, bet gyvu
liai jų mažai gali ėst. žino
mas, renkasi kur minkštesnę 
žolę randa.

Mes buvom sustoję palei tą 
kalną su savo šarvuotais au
tomobiliais, o policija, koki 20 
vyrų, ginkluoti šautuvais, įsi
kraustė į tą miestelį. Bet ne
rado kaltų, tai paliko tą mies
telį ramybėj. Mes buvom gerai 
ginkluoti, kiekvienam automo
bilyj po 2 kulkosvaidžius ir 
po 300 šovinių. Tai 4 toki 
šarvuočiai buvo toj ekspedici
joj.

Tai tuo laiku, kol mes tonais 
stovėjom, aš mačiau pro mus 
ėjo 6 arabės, 1 arabas, ir 2 
mergaitės po kokią 12 metų ir 
nešė ant galvų užsidėję uzbo- 
nus su vandeniu. Mat, ant to 
kalno, kur jie gyvena, negali 
būt jokio šulinio. Tai aš ir 
kiti legionieriai pašaukėm tas 
mergaites ir davėm jom po 
gabalą duonos. Jos duoną pa
davė tam senam arabui, o jisai 
laužė po gabaliuką ir dalino 
visom.

žinote, daug ką papasako
čiau, bet surašyti viską negali
ma. Tas Pats.

Iš Draugijos Susirinkimo

Lietuvių Muzikalio Namo 
Bendrovės pusmetiniam susi
rinkime, laikytam 20 d. liepos, 
1938, tapo priimti raportai ir 
nutarimai.

Pirmas buvo finansų rapor
tas, kurį pagamino taisykliš- 
kai ir pateikė susirinkimui fi
nansų sekretorius Niek. Daili- 
da. Raporte skambėjo, kad 
pereito pusmečio visos obliga
cijos yra apmokėtos ir dar 
pelno pasilieka nemažai.

Antras raportas buvo taisy
mo komisijos. Komisija ra
portuoja, koki taisymai svetai
nėj buvo atlikti per praeitą 
pusmetį ir kas yra reikalin
ga taisyti šį pusmetį. Komisi
jos yra nužiūrėta, kad reika
las Dainos ir susirinkimij kam
bariuose sudėti naujas medi
nes grindis ir pagražinti tuos 
kambarius taip, kad reikalui 
esant būtų galima tuos kamba
rius panaudoti abu kartu dėl 
mažų pramogų. Tas duotų 
mums daug geresnį paranku- 
mą ir daugiau įeigų. Komisija 
yra nužiūrėjus, kad reikalin
ga sudėti naujas medines grin
dis didžiuliame kliubo kamba
ryj, kuriame dabar yra cemen
tinės grindys. Bendrovės na
riai, kurie praleidžia daugiau
sia laiko ant cementinių grin
dų, reikalauja, kad grindys 
būtų įdėtos medinės. Taisymo 
komisijos raportas priimtas su 
užgyrimu ir nutarta pirmiaus 
tuos du kambariu pertvarkyti 
ir pagražinti, įdėti naujas me
dines grindis, taip, kaip komi
sija rekomenduoja. O kliubo 
kambarį palikti vėlesniam lai
kui.

Trečias buvo raportas eks
kursijos komisijos, kuri pareiš
kė, kad Philadelphijos lietu
vių ekskursija į Wildwood, N.
J. , pajūrį liepos 31 d. yra pil
nai sutvarkyta ir draugijų ko
misija nutarė antrą ekskursi
ją rengti į tą pačią vietą rug
pjūčio 21 d.

Ketvirtas raportas buvo 
apie išsiuntimą lietuvių atletų 
į Lietuvos olimpijadą. Rapor
tavo J. Grinius, pabrėždamas, 
kad Philadelphijos lietuviai, 
vadovaujant biznierių ir pro- 
fesijonalų draugijos darbš
tiems nariams, kaip advokatas
K. Cheledinas, advokatas P. 
Paukštis ir M. Slikus, K. 'Ža
dėjus ir kiti, į trumpą laiką 
sukėlė g a n ė t i n a i kapi
talo, kad į Lietuvą tapo iš
siųsti ne du atletai, kaip pra
džioj manyta, bet keturi lietu
viai profesijonalai ir patarė, 
kad jų sulauktuvėms būtų su
rengtas pokilis mūsų Muzika- 
lėj svetainėj. Pono Griniaus 
raportas priimtas su užgyri
mu.

Prie to, dar buvo raportas iš 
komisijos, kuri prirengė Phi
ladelphijos lietuvius prie daly- 

Įvavimo Jungtinių Valstijų 150 
metų konstitucijos minėjimo 
arba tautų “festival” birželio 
18 d., kuriame lietuvių jauni
mas po vadovybe J. Kava
liausko, A. Dziko, L. Buros la
bai puikiai pasirodė. Rapor
tavo darbštus veikėjas K. Za- 
deika, pareikšdamas, kad tas 
lietuvių dalyvavimas padarė 
kiekvienai draugijai tik po 
penkis dolerius iškaščių. Ra
portas priimtas.

Tolesnei, taisymo komisijos 
narys ex-pirmininkas M. Man- 
keliavičia, kuris pirmininkavo 
šiai bendrovei per 10 metų, 
paduoda savo rezignaciją, pa
reikšdamas, kad jojo darbas 
ir gyvenimo aplinkybės neduo
da liekamo laiko būti tos ko
misijos nariu. M. Mankelia- 
vičiaus rezignacija priimta ir 
jo vieton išrinktas M. Yackus. 
Prie to, buvo renkama dalis 
valdybos narių, kurių metai 
baigėsi šiame liepos mėnesyj. 
Vienbalsiai išrinkta ta pati 
valdyba, tai yra, vice-pirmi- 
ninkas V. Bishes, finansų raš
tininkas Nikodimas Dailida,

direktoriai M. Zarkauskas ir 
P. Bingelis.

Ant galo nutarimų raštinin
kas J. Yvą (J. Yvanauskas) 
duoda įnešimą, sakydamas: 
“Broliai, rodos, jau viską ap
tarėme ir priėmėme visus ra
portus, bet nepalikime kaipo 
užmirštyj dar vieną dalyką, 
kuris mums visiems yra labai 
brangus ir atmintinas, tai yra 
penkių metų sukaktis 17 d. šio 
mėnesio. Penki metai atgal to
je dienoje mūsų didvyriai S. 
Darius ir S. Girėnas, perskridę 
platųjį vandenyną, tragiškai 
žuvo Vokietijoj, Soldino miš
ke, prie Lietuvos rubežiaus. 
Jie skrido ir žuvo už mūsų 
ir Lietuvos garbę. Kaip 
prieš penkis metus mes 
dirbome dėl jų gyvų, rem
dami jų sumanytą ir drąsų 
tikslą, taip dabar, minėdami 
nelaimingos jų mirties sukak
tį, kaip nors pagerbkime 

įjuos.” J. Yvanausko tą įne
šimą parėmė J. Grinius ir pra
šė, kad susirinkimas jį pilnai 
užgirių ir pavestų valdybai 
parašyti į laikraščius Dariaus 
ir Girėno tragiškos mirties 
penkių metų minėjimo rezo
liuciją. Po to susirinkimas ta
po uždarytas per pirmininką 
J. Griganavičių.

Liet. Muzikalės Namo 
Bendrovės Valdyba.

J. Griganavičius, 
Pirmininkas.

J. Yvanauskas, 
Nutar. Raštininkas.

’“*•"*
Minint Penkių Metų Sukaktį 

Dariaus-Girėno Mirties

Jau penki metai praėjo, 
kuomet visi lietuviai didžiau
siu žingeidumu ir nekantru
mu laukė Dariaus-Girėno iš
skrenda nt.

Jau penki metai praėjo, 
kuomet labai skaudi žinia, it 
perkūnas, trenkė į lietuvių 
širdis ir tarsi žaibo greitumu 
aplėkė visą pasaulį: “Darius- 
Girėnas, mažos lietuvių tau
tos, perskrido platųjį klastin
gą Atlantiką ir žuvo arti sa
vo tėvų žemės, Soldino miš
kely!” . . . Toji baisi žinia bu
vo dvigubos prasmės; links
ma ir skaudi . . . Toji žinia 
tarsi giliausiu jausmu ir kar
tu skaudžiausiu šiurpu nukrė
tė visų lietuvių širdis iki pat 
gilumos. Pasiliejo gailesčio 
ašaros iš milijonų lietuvių 
akių. Tada verkė ir gailėjosi 
tų dviejų žuvusių drąsuolių 
netik jų draugai bei priete- 
liai, bet ir priešai jų, netik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
žodžiu—visas pasaulis.

Penki metai praėjo, tarsi 
penkios dienos, praeis dar 
daugelis metų bei amžių, Da
riaus-Girėno vardai bus mini
mi atkartotinai su didžiausia 
pagarba.

Todėl Lietuvių Muzikalio 
Namo Bendrovė, savo pusme
tiniam susirinkime, vienbalsiai 
su didžiausiu susikaupimu, gi
liausiais jausmais širdyse, iš- 
reiškiam didžiausią pagarbą 
Dariui-Girėnui, jų penkių me
tų sukakties proga, klastingą 
Atlantiką nugalėjusiems ir 
tragingai įnirusiems savo Tė
vynės ir Tautos Garbei.

Liet. Muzikalio Namo 
Bendrovės Komitetas.
J. Griganavičius, 

Pirmininkas.
W. Bishis,

Vice-Pirmininkas.
N. Dailida,

Pin. Raštininkas.
Joseph Ivanauskas,

Nut. Raštininkas, 
Kaz. Bairiūnas, 

Iždininkas.

PASAULINES ŽINIOS

Užginčija Francijos Paspirtį 
Ispanijos Respublikai
Paryžius. — Francijos 

vyriausybė griežtai užginči
ja Ispanijos fašistų tvirtini
mus, būk paskutiniu laiku 
iš Francijos buvę persiųsta 
Ispanijos respublikai “8,- 
000” liuosnorių kareivių ir 
daugis didžiųjų kulkasvai- 
džių bei priešorlaivinių ka- 
nuolių.

japonai būsią priversti 
ten nešdintis.

Chinai apsupo pulką ja
ponų, kuris buvo tolokai nu
ėjęs į pietus nuo Kiukiango. 
Tiem apgultiem japonam 
gręsia sunaikinimas, sako 
chinai.

Pietiniame šone Yangtze 
upės chinai taip pat atka- < 
riavo nuo japonų du stra
teginius Lushan kalnelius.

BAIGIA IšSEKT JAPONI
JOS AUKSAS

Chinai Sako Sunaikinsią 
Apsuptą Pulką Japonų

Shanghai, rugp. 8.—Yan
gtze upės vandenys, paplū
dę per chinų padarytus 
krantinius tvenkinius, užlie
jo japonų pozicijas Kwang- 
mei mieste ir apylinkėse 
per šimtus ketvirtainių my
lių. Potvinis vis didėja, ir

Washington. — Pirma 
karo su Chinija, Japonijos 
valdžios ižde buvo apie 
$500,000,000 aukso. Dabar 
tas auksas visai baigia išsi- . 
semti. Nes kitos šalys, par
duodančios Japonijai karo 
reikmenis, neima japonų po
pierinių pinigų ir reikalauja 
atsiskaityt auksu. Jau gal 
tik keliasdešimt milionų do
lerių aukso telieka Japoni
jos ižde iš viso.

JUS niekad

BET jūs

jas

nežinote, kada

gausit slogas

galite atremti

Ir štai paprastas, malonus būdas tatai pada
ryt. Tik pridėkite stiklą šviežio pieno 

prie kasdieninių valgių.
, Pienas duoda jūsų kiniui DU gerus dalykus prieš .slogas. Jis pa

pildo SAKMIŠKĄ ATSARGĄ ir teikia gausybe VITAMINO A, kuris 
. kovoja prieš kvėpavimo organų ligas, šis vitaminas prieš užsi- 
i krėtimų pasilaiko kūne. Taigi pienas, kurį jūs geriate šiandien, 
i tarnaus jums per mėnesius nuo šiol. The Bureau of Milk Publicity, 
į Albany.

NEW YORK

Telefonas: Humboldt 2-7S64

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Bušai Į Philadelphi jos Pikniką

NAUJOS RŪŠIES KVIE
ČIAI ANGLIJOJ 10 PRO

CENTŲ DERLINGESNI
Cambridge, Anglija. — 

Naujos rūšies kviečiai, iš
vystyti profesoriaus F. L. 
Engledow’o, duoda 10 pro
centų daugiau derliaus. Jų 
stiebeliai žemesni, todėl šie 
kviečiai laukuose ne taip 
bijo smarkių lietų ir audrų.

Iš Brooklyno 6 busai veš publiką į “Laisves” pikniką 
Philadelphijoje, kuris įvyks sekmadienį

Rugsėjo 4 September
Ant rytojaus bus Labor Day Šventė

•
Busai iš Brooklyno į Philadelphijos pikniką 

išeis iš sekamą vietą:

Nuo Vaiginio-Šapalo Salės
147 Thames St., Ridgewood, N. Y.

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo J. Juškos Čeverykų Krautuvės
79 Hudson Avenue, Central Brooklyn

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo W. Zabielskio Salės
61-38 56th Rd., Maspeth, L. I.

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer Street, Brooklyn

Bušai išeis 8:30 vai. ryto. Prie “Laisvės” suvažiuos visi 
ir iš čia visi kartu trauks į pikniką

KELIONĖ Į ABI PUSI $1.75

Tuojaus užsirašykite važiuoti į “Laisvės” 
pikniką ir įsigykite buso bilietą.

e
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Per keletą metų vis rengė
mės pamatyt Oregoną, nes ke
letas iš Los Angeles gerų 
draugų apsigyveno ant ūkės 
Oregono valstijoj, taipgi dau
gelis buvo nuvažiavę ir visi gi
ria, kad puiki šalis, ypatingai 
vasaros laiku.

Būnant pririštam prie dar
bo, sunku buvo prisirengt. Bet 
šiemet taip jau nutarėm, kad 
truks-plyš, bet važiuosime.

Liepos 17 d. pasišmarav.ę 
savo “ševeluką” išvažiavom iŠ 
Inglewood, Cal., į Oregon Ci
ty, Ore., kur daugiausia tu
rim savo pažįstamų.

Išvažiavus už Los Angeles, 
keliai lygūs ir platūs; kalnas 
ar pakalnė, mašina bėga 50- 
60 mylių į valandą. Mes dai
romės į abi puses Californijos. 
Kalnai kalneliai taip jau ne
maloniai saulės nudeginti, kad 
jau nebe rudi, bet geltoni.

Ką toliau į žiemius važiuo
jam, tuo kelias daros prastes
nis ir siauresnis. Bet už tai 
matom daugiau ūkių, daugiau 
medžių. Kada įvažiavom į 
Oregono valstiją, tai keliai pa
liko visai siauri. Californijos 
“Highway” daugiausia 3-4 
mašinom ir katrie yra 2 ma
šinom, vistiek platesni už 
Oregono kelius nuo 3 iki 4 
pėdų. Oregono keliai visur, 
kad ir arti prie miestų, didžiu
moj tik 2 mašinom ir labai 
siauri. Kada pamatai atvažiuo
jant kitą mašiną prieš, tai 
manai sau, “dabar tai turėsim 
nusiverst katras į ravą, o gal 
ir abudu.” Bet dabar žmonės 
taip išsilavinę mašinas vai
ruot, kad tik pora colių vie
nas prie kito prašvilpia. Bet 
kada paveji ar sutinki troką, 
tai jau visai kebli padėtis pa
sidaro.

Californijoj tokių sunkumų 
nėra. Bet užtai Oregone ne
matysi tokių nudegusių, nuru
davusių laukų, kaip Californi
joj. Čia didelių miestų nėra, 
didžiumoj ūkės, miškai, sodai, 
pievos. O jau tos upės-upoliai 
sudaro labai gražų vaizdą.

South Bostono Žinios
Žuvys Sustabdė Dirbtuvę
Netoli nuo Bostono, Billeri

ca, per dideles liūtis Concord 
upė pralaužė krantus ir užlie
jo North Billerica Manufact
uring Co. tvenkinį. Su van
deniu atėjo tiek žuvų, kad už
kimšo visas vandens laidas. Iš 
tos priežasties dirbtuvė turėjo 
pertraukti darbą ant dviejų 
dienų iki išgriebė iš laidų 20 
bačkų žuvų.

Jie Nepaiso Visuomenės, Bet 
Tik Savo Kišeniaus

Šiandien, šiuos žodžius be
rašant, Massachusetts valsti
joj vyksta visos valstijos lie
tuviškų kliubų piknikas. Skel
bimai ragina, kad visi kliubai 
dėtų visas pastangas, idant su
traukti plačiausias mases į 
pikniką ir tuom parodyti ki
tataučiams, koks galingas lie
tuvių balsas ateinančiuose rin
kimuose.

Na, o ką veikia So. Bostono 
Piliečių Kliubas, kuris užlaiko 
lietuvių salę? Šio kliubo visa 
valdyba susideda iš sandarie- 
čių. Jie save myli vadinti ti
krais Lietuvos tėvynainiais. 
Gal manot, kad jie patys pir
mutiniai piknike? Nereikės 
tų baikų! Gedemino kavalie
rius Mockus, užsikabinęs Sme
tonos medalį ant kaklo, susi
rinko visus savo frontus ir 
sandariečius, nusamdė laivą ir 
išvažiavo į jūrą pasivažinėt.

Argi nekeistai jie elgiasi su 
Piliečių Kliubu? Būdami pa
tys prie vairo, jam nepadeda,’ 
bet visais ^būdais kenkia. Ne 
tik kad jie patys nedalyvau
ja kliubų piknike, bet dar ir 
kitus atkalbinėja, kad neva- 

l žiuotų į pikniką, bet važiuotų

Po dviejų ir pusės dienų 
važiavimo, pasiekėm Oregon 
City, kur daugiausia lietuviu 
ūkininkų apsigyvenę. Susto
jom pas Jozelskius, gerus mū
sų draugus iš Los Angeles.

Pasilsėjus, pasikalbėjus ant 
rytojaus nuėjom pas gerus 
draugus Ulckius. Ulckienė 
mus gražiai priėmė, pavaiši
no grybais ir kitais Oregone 
augintais ir gamintais valgiais. 
Pas draugę Karbanskienę 
prisiragavom uogų ir dar va
žiuojant namo įdėjo mum gra
žų lietuvišką sūrį. Ačiū jum, 
gera draugė. Pas draugus 
Umbrasus prisirinkom tiek 
daug aviečių, kad net ir namo 
atsivežėm keletą kvortų, v t

Lietuviai ūkininkai, kaip 
žiūri iš šalies, tai, rodos, la
bai puikiai gyvena. Turi gra
žius namus, rakandus, ūkės 
įtaisymus. Jiem nerūpi ryto
jus, kad neteksi darbo.

žinoma, jie dirba valandas 
nepaskirtas ir ilgesnes.

Sykį užėjom pas draugus 
Mikėnus, svedasiškius. Mikė- 
nienė pasitikus tuojaus paso
dino po vynuogių pavese, at
nešė sūrį ir spotkelį sviesto, 
kaip Svėdasuose vadina. Mi
kėnas ateina su buteliu vyno. 
Viskas ant jų pačių ūkės au
ginta ir jų pačių gaminta!

Bematant sunaikinam di
desnę pusę sūrio. Jau buvo 6 
vai. vakare, eisime toliau. 
Klausiu Mikėno, ar jau pa
baigė darbą. “O, dar ne,” sa
ko. “Na, tai ką turi daryt?” 
“Ak, jau 6-ta valanda pasibai
gė, o dar turiu išvaryt ark
lius į ganyklą, parsivaryt kar
ves, pamelžt, kiaules pape- 
nėt.”

“Na, tai,” sakau, “bus ir 
tamsu iki pabaigsi.” “žinoma, 
žinoma,” sako, “dažnai taip 
esti. Kaip sutemsta, tai ir už- 
baigiam darbą”

Pas katruos tik neužėjom, 
visi labai draugiški, geri žmo
nes. Iš pasikalbėjimo pasiro
dė, kad didžiumoj pirmeiviai, 

su jais ant laivo, kur visas 
pelnas eis jų kromelin.

Nauja Paveikslų Studija
Šiomis dienomis 376 West 

Broadway (ten pat, kur Ame
rikos Piliečių Kliubas laiko 
kambarius) Laisvės Choro Vy
rų grupės mokytojas M. K. 
Bolis atidarė paveikslų trauki
mo ir piešimo studiją. Aš nuo 
savęs Boliui linkiu kuo geriau
sio pasisekimo šioj profesijoj.

Jam Neblogai Sekasi 
šį metą mūsų uoliausias drau

gas Dambrauskas pradėjo pats 
vienas taisyti ir maliavoti na
mus. Jam tas neblogai seka
si. Jis turi darbo užtektinai 
ir namų savininkai jo darbu 
pilnai pasitenkinę.

Klaidos “Atitaisymas”

Rugpjūčio 4 d. “Laisvėj” 
tilpo mano žinutė, po antgal- 
viu “Sekmas Nevok.” Aš tą 
žinutę ėmiau iš 1‘Boston 
Globe” rytinės laidos ir žo
dis žodin išverčiau į lietuvių 
kalbą. Visas įvykis nepasikei
tė, tiktai tas įvykis buvo , ne 
Bostone, o Brocktone. Vakari
nėj laidoj ir “Globė” atžymė
jo, kad minėtas įvykis buvo 
Brocktone.

Rodosi, kas čia svarbu, kur 
įvykis įvyko, bile neiškraipy
tas ir teisingai paduotas. Pa- 
galiaus mano nebuvo nei pa
sakyta, kad tas įvykis įvyko 
Bostone, nes ir “Globe” to ne
buvo .Bet pas mus yra labai 
daug tokių, kurie viską “žino.” 
Vienas tokių “žinovų” priėjo 
prie manęs ir drėbė man se
kančiai : “Jei nemoki angliš
kai, tai nepėckok neteisybių į 
mūsų teisingą laikraštį.”

Jaunutis.

apsišvietę, kaip ūkininkai, taip 
ir miestų gyventojai.

Teko dalyvaut pas draugus 
Murphius jų sūnaus vestuvė
se. Viskas ėjo gražiai ir pui
kiai. Valgių ir gėrimų buvo 
nukrauti . stalai. Murphiai 
linksmi, draugiški žmonės. 
Linkėtina jaunavedžiam lai
mingo šeimyninio gyvenimo.

Taipgi teko dalyvaut vie
nam mažam piknikėlyj. Mat, 
ant Ulckiu ūkės darbininkiš
kos organizacijos pasibudavo- 
jo naują šokiam platformą, tai 
buvo atidarymas. Be jokių 
apgarsinimų paprastą vakarą 
suėjo apie 50 ypatų, susinešė 
visokių valgių, dar atėjo ir lie
tuviškas muzikantas su armo
nika. Tai, brolyti, vieni šoko, 
kiti valgė, jaunimas maudės. 
Draugei Jozelskienei atsišau
kus, kad paaukaut dėl Ispani
jos kovotojų, sumesta $4.25. 
Pagirtinas darbas.

Ulckiai duoda vietą ant sa
vo ūkės veltui. Labai geri dar
bininkiško judėjimo rėmėjai.

Pasikalbėjus su draugais 
apie darbininkų draugijas, jų 
veikimą, buvo nusiskundimų, 
kad nėra gerų vadų, katrie 
galėtų teisingai patart, pamo
kint, kaip veikt ir kas veikt. 
Gal tas ir tiesa. Bet man ro
dos, kad jūs ten, sulyg lietu
vių skaičiaus, stovit neprastai. 
Tik patartina jum patiem bis- 
kį daugiau pastudijuot.

Ten jūs turit gana gerų 
draugų ir draugių, kaip tai: 
Murphiai, Ulckiai, Jozelskiai, 
Ambrosai, Karbanskienė su 
trim sūnais, Stuburai, Joni- 
kiai, geras ir darbininkų judė
jimo rėmėjas Raškauskas. At
siminkit, kad jūs turit ten la
bai gausiai remiantį darbinin
kų judėjimą draugą, tai Va
lecką. Tik suburkite visi spė
kas į krūvą, o matysite, kad 
jūs parodysite kitom koloni
jom, ką jūs galit.

Paviešėjus - pasikalbėjus s u 
draugais, pradėjom važiuot 
namo. Pavažiavus apie 50 my
lių užsukom pas draugus Mar
cinkus, buvusius losangelie- 
čius. Pasisveikinus, apsimai
nius keletu žodžių, Marcinkas 
pradėjo klausinėt, kaip drau
gai Los Angeles, kaip visas 
veikimas, kaip draugijos gy
vuoja, viskuo labai interesuo
jas. Mat, Marcinkai gyvena 
biskį toliau nuo lietuvių ir, 
žinoma, jiem nuobodžiau. O 
jie toki geri, veiklūs buvo gy
vendami Los Angeles’e.

Marcinkų ūkė įtaisyta pui
kiai — gražūs budinkai, pui
kūs gyvuliai vaikščioja po ga
nyklą, didelis apynių sodas. 
Mat, daug darbo jis ten pri
dėjo.

Pasikalbėjus apie gyvenimą, 
Marcinkus sako: “Ilgas va
landas turime dirbti ir nuobo
du atsiskyrus nuo lietuvių. 
Bet jeigu reikėtų eit į miestą 
ir vėl būt po boso priežiūra, 
tai geriau pasilikt ant ūkės. 
Mat, ūkininkai dirba, kaip jie 
nori ir kada nori. Laisvė kož- 
nam labai brangi.”

Išvažiavus iš Marcinkų, vėl 
bėgam per tuos pačius .Orego
no kalnus-kalnelius. Gražios 
ūkės, puikūs obuolių sodai, O 
tos upės-upeliai, o paupiais 
alksnynai, karklynai, pakelė
mis šermukšniai, kaštonai, ant 
kalnų eglynai, lazdynai ir ki
tokį lietuviški medžiai, tarp 
katrų mes esam augę ir pra
leidę savo jaunystės dienas 
Lietuvoj. Mum sudarė labai 
puikų vaizdą ir neišdildomą 
atmintį.

įvažiavus į Californijos vals
tiją, tuojaus pajunti, kad ke
liai daug platesni ir susitikęs 
mašiną iš priešakio nebebijai, 
kad gal reikės nusiverst į ra
vą.

Neuždyką neseniai mačiau 
Los Angeles laikraščiuose, 
kaip vienas Japonijos didelis 
valdininkas buvo atvažiavęs į 
Ameriką, išvažinėjo visą šalį ir 
kada sugrįžo į Los Angeles, 
sėdo į laivą važiuot į Japoniją, 
tai reporteris užklausė jo: 
“Kas tau atrodo įdomiausio

LDS Seimo Delegatams 
Nakvynių Reikale

Daug laiškų iš tolimų kolo
nijų ateina su klausimais apie 
veltui nakvynes. Kadangi vi
siems draugams delegatams 
negaliu laiškais atsakinėti, to
dėl skelbiu per “Laisvę.” De
legatai šeštadienį ar sekma
dienį atvažiavę į Pittsburghą, 
turite apsistoti LMD Kliube, 
142 Orr St., Pittsburghe. Čia 
bus komisija, kuri nurodys 
nakvynių vietas.

Geo. Urbonas.

Wilkes Barre, Pa.
Wilkes-Barre ir Apielinkės 

Lietuvių Žiniai

Rugpjūčio 14 d. ALDLD 43- 
čia kuopa rengia labai puikų 
išvažiavimą A. Valinčiaus 
ūkėje, pas Petraitį. Trokai 
išeis 10 vai. ryte, nuo kampo 
Stanton ir Jlazle Streets ir 
nuo kampo Sherman ir E. 
Market Streets.

Bus gerų valgių ir šaltų gė
rimų ; gera muzika šokiams.

Vietos ir apielinkės lietuvius 
kviečiame skaitlingai dalyvau
ti.

Bus visokių žaislų, už ku
riuos bus duodama dovanos.

Rengėjai.

Pittsburgh, Pa.
North Side Žinios

Rugpjūčio 3 d. Workers School 
name rodė krutamas paveikslus 
iš rusų revoliucijos. Paveikslas 
parodo Potemkino sukilimą. 
Taipgi buvo rodoma Charlie 
Chaplino filmą “Fireman.” Pa
veikslais įspūdingi, žiūrėtojų 
susirinko apie 75.'

* :|: *
Rugpjūčio 1 d. buvo laikytas 

Komun. Partijos City Komi
teto su delegatais iš visų kuopų 
susirinkimas. Priėmė naujas 
taisykles dėl miesto tarybos ir 
nominavo į komitetą aštuo- 
nius veikliausius narius. O rug
pjūčio 8 d. juos išrinko ant še
šių mėnesiu laiko. 

* *
Liepos 31 d. įvyko lietuvių 

komunistų susirinkimas. Pribu
vo apie 13 draugų. Atsilankė 
draugų iš New Kensington, So
ho, McKees Rocks, North Sides 
ir Duquesne. Biuras išdavė ra
portą iš veikimo. Priimta ir dis- 
kusuota Lietuvių Komunistų 
Centro Biuro “Buletinas.” Daug 
narių dalyvavo diskusijose. Dėl 
jaunuolių žurnalo “Voice” su- 
aukavo tris dolerius. Susirinki
mas išrinko Lietuvių Biurą iš 
penkių skirtingų vietų.

D. P. Lekavičius.

Binghamton, N. Y.
Kas Yra Veikiama

Pirmadienį, rugp. 15-tą die
ną, Komunistų. Partija turės 
viešą susirinkimą, kuris įvyks 
Lietuvių Svetainėje, 315 Clin
ton St. Pradžia 8 vai. vakare. 
Šiame susirinkime bus disku- 
suojama negrų tautos klausi
mas. Klausimas yra labai svar
bus, su kuriuo turėtų susipažin
ti ne vien tik partijiečiai, bet ir 
plati lietuvių visuomene. Tad 
visi lietuviai esate kviečiami 
dalyvauti šiame susirinkime.

* * *
šeštadienį, rugp. 27-tą L.D.S. 

jaunuolių kuopa rengia pikniką, 
visiem gerai žinomoje vietoje, 
Balčikonio darže. Tad visi, kaip 
seni, taip ir jauni dalyvaukime 
tame jųjų piknike ir savo atsi
lankymu paremkime jaunuolių 
d arba.

* *
Sekmadienį, rugs. 4-tą d. K.

Amerikoj ?” Ponas atsakė, kad 
Californijos keliai ir New 
Yorko būdingai. R—ka. 

P. Lietuvių Frakcija ir ALDLD 
20 kuopos Moterų Skyrius ben
drai rengia didžiulį pikniką, ku
ris įvyks Balčikonio darže. Šio 
pikniko rengėjai rengiasi nejuo
kais ir mano turėti daug svečių 
iš kitų kolonijų, nes ant ryto
jaus yra šventė (Labor Day),! 
tai turės pakankamai laiko, 
sugrįžti namo ir pasilsėti.

“Laisv.” Korės}). No. 2.

ITALŲ LIBIJOS GUBER-! 
NATORIUS SKRENDA 

PAS HITLERĮ

Roma, rugp. 9.—Praneša
ma, kad skrenda į Berlyną 
maršalas Italo B'albo, Itali
jos gubernatorius Libijoj, 
šiaurinėj Afrikoj.

Tuom skridimu norima 
pabrėžt Italijos politiniai- 
karinis draugiškumas su 
Vokietija (prieš Sovietus ir 
šiaip demokratines šalis).

K i e k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

PRANEŠIMAI IS KITUR
SO. BOSTON, MASS.

Draugijų Atstovų žiniai
Am. Liet. Kongreso, So. Bostono 

skyrius šaukia draugijų atstovų su
sirinkimų, penktadienį, 12 d. rugp., 
8:30 v. v., 376 Broadway. Susirinki
mas labai svarbus, todėl prašome 
draugijų atstovus dalyvauti. Mūsų 
didžiulis piknikas, Maynarde, per 
Labor Day (rugsėjo 5 d.) jau neto
liausiai. Privalom prisiruošti jam 
tinkamai ir parodyti pasauliui, kad 
mes mokam bendrai dirbti. — J. 
Krukonis, Sekr. (187-188)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 14 d. rugp. Žydų Svet., 
(YM1IA) kampas Kerry ii' Walnut 
Sts. Pradžia 2 vai. p. p. Visi nariai 
būkite susirinkime, taipgi, kurie 
esate skolingi, malonėkite pasimokė- 
ti duokles už šiuos metus. Prie to,
įsitėmykite, kad susirinkimas įvyks 
naujoj vietoj. (187-188)

POTTSVILLE, PA.
Kom. Partija rengia didelį pikni

kų, sekmadienį, 21 d. rugp., Lake 
Side Park, Sakalosky’s Grove. Svar
biausia programų dalis tai prakal
bos. Kalbės Močiutė Bloor, garsi 
darbininkų kovotoja ir Kom. Parti
jos kandidate į Penna. Vaisi. Gu
bernatoriaus vietų. Bus kitų gerų 
kalbėtojų. Bus ir šokių griežiant ge
rai orkestrai. Turėsime skanių val
gių ir gėrimų. Kviečiame visus 
draugus ir simaptikus iš visos apy
linkes dalyvauti piknike.

(187-188)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp.x susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 14 d. rugp., 10 vai. ry
to, po numeriu 143 Pierce St. Drau
gai, malonėkite ateiti į šį susirinki
mų, nes turim gan svarbių reikalų, 
nepamirškite ir duokles pasimokei i, 
nes Centrui pinigai šiuo laiku labai 
reikalingi, atsisveskite ir naujų na
rių prirašyti prie šios organizacijos. 
— L. Tureikis. (187-188)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. rengia draugiškų 

išvažiavimų rugp. 14 d., 10 vai. ry
to pas J. J. Poškauskus, ant ūkės. 
Draugai įsitėmykite naujoj ūkėj ne
toli nuo CIcvelando, bus apie 15 my
lių. Turėsime valgių, gėrimų ir ge
rus muzikantus. Kelrodis: iš Cleve- 
lando važiuokite Milės Avė. iki Rt. 
8, čia sukitės po dešinei iki Rt. 43, 
iš čia važiuokite po kairei iki Coch
rane Riti, pirma ūke ant Cochrane 
Rd. Po dešinei bus iškaba. — J. B.

(187-188)

BAYONNE, N. J.
LAU Kliubas ir IWO kps. rengia 

piknikų, sekmadienį, rugp. 14. Pra
džia 1.0 vai. ryto, Petrylows Grove, 
Kennelworth, N. J. Draugai, malo
nėkite dalyvauti šiame parengime, 
nes bus paskutinis šios vasaros pik
nikas. Smagiai praleisime laikų, 
įžanga į parkų 35c, kas norūs va
žiuoti busu tai 65c. Bušai išeis nuo 
Kliubo salės 10 vai. ryto, 329 Broad
way. — Kviečia Rengėjai. (187-188)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 14 d. rugp., 2 vai. po 
įlietų. Susirinkimas įvyks pas Anta
nų Aponikų, 411a Pine St. Visi na
riai dalyvaukite, nes bus išduota 
pikniko sųskaila. — Sekr. V. Valu
kas. (187-188) 

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. mėnesinis susirinki

mas perkeltas iš trečiadienio j ket-vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona.
pada^TodS'kurie “ wriai'žinote te, roIii,i ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas ska-
šį pranešimų matysite pasakykite niausiu keksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
kitiems. Susirinkimas įvyks kctvir-'Cake Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 

’ Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.tadienį, rugp. 11 d., vakare, Lietu-' 
vių Svet. Stcngkitės visi dalyvauti, 
nes bus pilnas prisirengimas prie 57 
kp. metinio pikniko. kuris įvyks 
rugp. 21 d. Mūsų kuopos piknikas1
turi būti pavyzdingas. - Koresp. iVarpas Stagg Street Brooklyn, N. Y.

20-ties Mėty Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisvė” išleido spe- 

ciališką masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Parašė R. Mizara

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

(1) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę
ir laisvę.

(2) Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę?
(3) Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj ?

(4) Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

(5) Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių
laisvę dabar?

Knygele nedidelė, bet pilna dokunientališky citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.

Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės 
Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

•
Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 

masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 
pardavinėjama.

Knygutės kaina tik 5 centai

Platintojams, imantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kurte kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Siųskit užsakymus tuojau.

LAISVĖ
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

limillllllllllllllllllillillliilii
I

Į Clement Vokietaitis I
I LIETUVIS ADVOKATAS |

! 50 Court Street
! Tel. Triangle 5-3622

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
nnnnninniiniminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiinnnnniiiiimiiiiiinmnnniiinnnnnninnnnmB

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

VARPO KEPTUVĖ' i

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi rugine, čielų kviečiu, čielų rūgiu, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės.

Siunčiame duonų per paštų i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.
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NewYorko^/^^ZinitH 
“Protiškai Suerzintas” 

Po Evikcijos
Michael Levine dabar ran

dasi Bellevue proto ligonių 
warde, kur jį nugabeno perei
tą antradienį.

Tačiau to viso pradžia ėmė
si daug seniau, virš trys mėne
siai atgal, kada jis neteko dar
bo. Mynė jis šaligatvius į va
lias, jieškojo kito darbo, bet 
negavo. Jieškojo pašalpos, 
bet ir tos mažai gavo; ma
tomai, neišteko pragyvent su 
šeima, nes antradienį ateita 
jį išmest iš namų, 3242—33rd 
St., Astorijoj.

Nusigandęs, neturėdamas 
kur eit, jis nusiskubino į šal
pos įstaigą Long Island City, 
prašyt sulaikyt evikciją, bet 
jam atsakyta, kad jie “negali 
gelbėt.” To jam buvo perdaug. 
Levine ant vietos stvėrė nuo 
stalo rašalo buteliuką ir mo
mentaliai išgėrė. Tuojau nu
vežtas ligonbutin, kur jo gy
vastis išgelbėta, tačiau sako
ma, kad jis “protiškai labai, 
suerzintas.” Tikimasi pasveik- 
siant, bet sunku pasakyti kaip 
ilgam, kada žmogus privers
tas grįžt į tokias pat sąlygas, 
kurios jį susirgdino.

IDS 1 Kp. Susirinkimas
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, 11 d. 
rugpjūčio, 8 vai. vakaro, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lo
rimer St., Brooklyne.

Gerbiami draugai: Prašome 
visus atsilankyti ir kurie dar 
nepasimokėjote už šiuos me
tus, ateikit pasimokėt.

L. L. Draugijos šių metų lei
dinys jau yra spaudoj ir ne
užilgo bus atpsausdintas. Tai 
didelė, žingeidi d, Mizaros 
(Miko Rasodos) knyga. Tą 
naują knygą galės gaut ir 
nauji nariai, todėl prašome ir 
naujus ateit prisirašyt. Metinė 
mokestis tik $1.55 į metus.

Kviečiame Išvažiaviman
šiame susirinkime turėsime 

išrinkt darbininkus išvažiavi
mui, kuris bus ateinančioj ne- 
dėlioj, rugpjūčio 14. Taipgi, 
draugai, nepamirškite būti iš
važiavime Forest Parke ir sa
vo draugus pakalbinkit, kad 
būtų, o mes iš savo pusės pa
sistengsime visus užganėdint 
gerais užkandžiais ir gėrimais.

Kuopos Org. G. W.

DARBININKŲ MOKYKLOS 
NAUJI KURSAI

Darbininkų Mokyklos naujai 
išleistas rudens ir žiemos se
zono katalogas, apart daugy
bės senų kursų, kurie bus tę
siami, skelbia eilę naujų kur
sų, tame skaičiuje finansų ir 
bankų klausimais. Trumpi 
specialiai kursai lavintis kal
bėto j avimo.

Visiems registracija prasi
dės rugsėjo 6-tą, pamokos — 
spalių 3. Katalogas gauna
mas mokyklos raštinėj, 35 E. 
12th St., Room 301, New 
Yorke.

Brooklyniečių Sveikata
Pereitą savaitę plaučių už

degimu susirgo 50 ir 19 mi
rė. Paprastas šaltis gali būt 
pradžia uždegimo, todėl svei
katos komisionierius dr. Rice 
pataria šalčių neužleist. Dif- 
terija susirgo 7; škarlatina 
irgi 7, tymais — 30.

Auto nelaimėse žuvo 5; vi
so šiais metais — 156. Mirė 
nuo visokių priežasčių 458.

Gimė per savaitę 748.

PARVEŠ BEN LEIDERIO 
KŪNĄ Iš ISPANIJOS

Ben Leider buvo pirmas 
amerikietis kritęs kovoj prieš 
fašizmą. Jis įstojo Ispanijos 
lojalistų armijos lakūnų būrin 
rugsėjo mėnesį, 1936, ir buvo 
užmuštas laike susirėmimų ore 
vasario mėnesį, 1937 m. Jo 
kūną parveš 18-tą šio mėne
sio. Laidotuvių iškilmės bus 
tą patį vakarą, Carnegie Hali, 
New Yorke.

Andre Larsen, benamis, už
snūdo ant lentgalio paupyje 
ir įkrito East Upėn. Jį išgel
bėjo šauksmą išgirdęs policis- 
tas.

SUĖMĖ 7-TĄ P0L1CISTA
Jungtinių Valstijų iždinės 

agentai, kurie darbuojasi su
naikint vieną iš galingiausių 
suktybės šaikų, antradienį 
areštavo policistą William P. 
Lohman, dirbusį 66-toj stotyj.

Šis jau 7-tas policistas. Pir
miau 5 eiliniai policistai ir 
saržentas įvardinti tarp 103 
asmenų, kurie kaltinami prisi
dėję prie nusukime iš valsty
bės $1,800,000 alkoholio tak
sais pastaraisiais keturiais me
tais.

Lohman ištarnavęs policijoj 
29 metus.

Trys broliai Weber, 155 
Douglas St., ir 11 kitų, di
džiuma brooklyniečių, nuteisti 
kalėjiman už dalyvumą “pali- 
su’ rakete, v

Visiems Keleiviams į 
Pittsburgh? Pastaba

1. Už tikietus gausime nuo
laidą tik perkant dešimtį ar 
daugiau ant sykio.

Bušų mos nesamdom, tad 
nėra reikalo rūpintis, kada 
kas važiuoja, jūs galite va
žiuot bile kuriuo Greyhound 
busu. Tik rūpinkitės tikietą 
užsisakyti laiku.

3. Nupirkimą tikietų nupi
gintomis kainomis mes garan
tuojame tik tiems, kurių už
sakymus gausime ne vėliau 
penktadienio 4-tos valandos 
po pietų. Jei kas vėliau pri
duos užsakymus, mokės be 
nuolaidos kainą, nes mes ti
kietus turime nupirkti visiems 
vienu kartu, o jaunimas išva
žiuoja 6 vai. vakaro.

4. Visi turėsite tikietų at
eiti į “Laisvę,” nes per vėlu 
paštu išsiuntinėti.

Tikieto kaina “round trip” 
$10.95, į vieną pusę—$6.08.

J. Gužas,
LDS III Apskr. Sekr.

46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y.

Areštavo Streiklaužius
Antradienį, prie Farber ša- 

pos, 141 So. 5th St., areštuoti 
trys streiklaužiai, Joseph Blair, 
Frank Tibbetts ir Frank Wil
liams. Jie sulaikyti po $1,000 
kiekvienas, kaltinant sulaužyme 
Goldberg Įstato, kuris draudžia 
įgabenimą profesionalių streik
laužių susikirtimuose darbinin
kų su bosais.

OPEROS IR MITINGAS 
ATVIRAM ORE

Randalls Island Stadiume 
šeštadienio vakarą statoma 
opera “Traviata” ir sekmadie
nį — “Cavaleria Rusticana” 
ir “Pagliaci,” kurios gale per
eitos savaitės atidėta dėl lie
taus. Pirmadienį ten bus Pa
saulinio Jaunimo Kongreso 
delegatam priimt masinis mi
tingas. .

DEWEY TYLI APIE 
HINES’O BYLA

Tammanės stambaus šulo 
James J. Hines’o byla prasidės 
ateinantį pirmadienį, bet apie 
bylos eigą tylu. Daug kas spė
lioja, bet niekas nežino, ką 
Manhattan prokuroras Dewey 
ištrauksiąs iš rankovės prieš 
$100,000,000 į metus raketo 
direktorius ir “fikserius.”

Dewey esąs įsitikinęs, kad 
palaikymas slaptybėj planų, 
įrodymų ir liudininkų pagelbs
ti nuteist raketierius, tad į vi
sokiausius klausimus ir gan
dus jis paprastai atsako “ne
turįs” ką pasakyt. Tačiau ma
noma, kad jis turi daug ką pa
sakyt ir su dideliu susidomė
jimu laukiama bylos.

Atskris Orlaiviu j Jaunimo 
Kongreso Mitingą, 
Randalls Islande

Pranešama, kad penki Chi- 
nijos ir keturi vakariečiai de
legatai iš Vancouver skris or
laiviu, kad suspėt į pirmą Pa
saulinio Jaunimo Kongreso se
siją, kuri prasidės su masi
niu mitingu šio pirmadienio 
vakarą, Randalls Island Sta
diume.

Keturi vakariečiai, nariai 
Tarptautinės Jaunimo Delega
cijos Chinijon, lenktyniuoja su 
laiku kelionėj į rytus po bu
vimo Chinijoj ir pasimatymo 
su žymiausiais valdžios ir po
litikos vadais, tame skaičiuje 
ir su Chiang Kai-shek.

Chinijos ir kitas delegacijas 
oficialiai pasitiks miesto majo
ras LaGuardia vasarinėj Mies
to Salėj dar prieš Randalls 
Island mitingą.

Pačiame masiniame mitinge 
taipgi kalbės majoras LaGuar
dia, valstybės sekretoriaus pa
dėjėjas A. A. Berle ir bus po 
jaunuolį kalbėtoją iš visų pen
kių pasaulio dalių.

Programoj įvairių tautų 
liaudies šokiai ir Tautų Mar
šas, kuriame dalyvaus visos 
delegacijos, pribūsiančios iš 
52 skirtingų šalių.

Prašo Greitai Grąžinti
Scottsboro Blankas

Scottsboro Gynimo Komite
tas prašo šiomis dienomis 
parinkti parašų ir sugrąžinti 
Scottsboro peticijų blankas 
prieš šio mėnesio 15-tą, nes 
16-tą jos turi būti įteiktos 
Alabamos gubernatoriui Bibb 
Graves. Pinigai turi būt pri
duoti sykiu su peticijomis.

Nepraleiskite Progos!
šį šeštadienį ir sekmadienį 

prie daugelio durų pasibels ko
munistai ir šiaip darbuotojai, 
nešini pundu Sunday Worke- 
rio. Jį patartina įsigyt ne vien 
dėl visada jame telpančių tei
singų žinių ir puikių dailėraš- 
čių, bet ir dėlto, kad nepraleist 
nepaprastai įdomios novelės 
“Little Steel.”

Sunday Workerio šio sekma
dienio laidoj tilps pirma dalis 
novelės “Little Steel.” Ją para
šė Upton Sinclair, autorius pa-; 
sauliniai garsių ir lietuviams 
žinomų novelių “Raistas,” “Ka
ralius Anglis” ir kitų, apie ku
rias pasaulyje plačiai diskusuo- 
ta, ir kuriose paduotų faktų ty
rinėjimas privedė prie padary
mo žmoniškesnėmis buvusias 
sąlygas.

Harrison Serrell, dirbęs Ba
ker, Weeks & Harden firmoj, 
53 Wall St., nusižudė, nušok
damas iš 21 aukšto. Firmos 
žmonės sako, kad dėl nesvei
katos.

Laimėjo Eagle Pencil 
Streiką

Septynių savaičių streikas 
prieš Eagle Pencil Co., di
džiausią tos rūšies išdirbystę 
pasaulyje, baigėsi darbininkų 
laimėjimu pripažinimo unijos, 
40 valandų darbo savaitės, 
laiko ir pusės viršlaikius, ly
gaus padalinimo darbo ir se
nesniems darbininkams teisių. 
Streikas buvo paskelbtas prieš 
algų kirtimą 10 nuošimčių.

Prieš streikierius buvo išim
ta drausmė ir 41 darbininkas 
areštuota kaltinant laužyme 
tos drausmės, išduotos per 
teisėją Steur.

ATSIIMK1TE DOVANAS
Lietuvių Meno Sąjungos 3- 

čio Apskričio piknike, įvyku
siame rugpjūčio 7 d., Cran
ford, N. J., buvo išleista 3 
dovanos (praizai) : 1-ma $3, 
2-ra $2 ir 3-čia $2.

Pirmą dovaną laimėjo eli- 
zabethiškis draugas ir atmo
kėta ant vietos. Antrą laimė
jo Fain Kasiau, 33 Wall St., 
No. 612. Trečią — A. Dulsky, 
34 Suchhiton Ro. (?), W. 
Orange, N. J., No. 530. Kurie 
turite šiuos numerius, prisiųs- 
kite savo aiškų antrašą ir ti- 
kietukus ir gausit pinigus. Ra
šykite sekamu antrašu : N. Pa
kalniškis, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

N. Pakalniškis,
LMS Sekretorius.

Brooklyno Ispanai Turės 
Pikniką Ulmer Parke

< _____ —

šį sekmadienį Broklyno is
panai turės milžinišką pikniką 
Ulmer Parke, kur, apart pik
nikuose žinomų dalykų, bus 
išstatyta parodon puikūs artis
to Alfonso Castela’o piešiniai.

Tas liaudies artistas nese
nai lankėsi Sovietų Sąjungoj; 
dabar yra atvykęs šion šalin, 
o po to vyks į Centralinę ii’ 
Pietų Amerikas. Jisai yra kar
tu ir politikas, Ispanijos sei
mo narys, kuriu jis išrinktas 
republikonų partijos tikietų, 
tos partijos, kuriai priklauso ir 
Ispanijos prezidentas Azana.

Brooklvniečiai Gelbsti 
Hague Teroro Aukoms
Šį vakarą brooklyniečiai 

šaukia masinį mitinga į Plaza. 
350 Flatbush Ave. Jame bus 
išnešta protestas prieš kanki
nimą kalėjime James F. Bur- 
kitt’o, kuris yra sufrėmuotas 
ir uždarytas kalėjime už ko
vą prieš žinomąjį Jersey Ci
ty Hitleriuką Hague.

Mitingą rengia Tarpt. Dar
bininkų Apsigynimas.

Maspeth, N. Y.
Šiandien (rugpjūčio 11), 8 

vai. vakare, Zabelskių svetai
nėj, įvyks ALDLD 138 kuopos 
susirinkimas.

Visi kviečiami dalyvaut.
Sekr.

Matė Sūną Skęstant
Walter Christiansen, 20 m., 

290—15th St., prigėrė maudy
damasis prie North Channel 
Tilto, Howard Beach, Queens. 
Jo tėvai matė nelaimę. Moti
na apalpo ir nuvežta ligon
butin.

Langų valytojas įėjęs YMCA 
kambarin, 5 W. 63rd St., N. 
Y., rado University of Chica
go Prešs agento Beals kūną. 
Mirtis tiriama.

Policija Padeda Laužyti Far
ber Darbininką Streiką
Antradienį, 9 rugpjūčio, pas

S. W. Farber dirbtuvę buvo 
prigužėję pėsčios, raitos, va
žiuotos, matomos ir nemato
mos policijos apsaugoti skobų 
kailį nuo streikierių. Su iš vi
sų pusių apkaltu sunkvežimiu 
atveža ir, darbui užsibaigus, 
vakare, po didele policijos 
apsauga, išveža skobus.

Kaip pirmiau, taip ir da
bar rytais ir vakarais strei- 
kieriai surengia masinį pikie- 
tavimą prie dirbtuvės. Pas 
streikierius matosi užtenkamai 
energijos laimėti streiką.

Minėtos dirbtuvės darbinin
kai streikuoja jau septintas 
mėnuo ir pabaigos dar nesima
to. Darbininkai yra kelių 
tautų: italų, žydų,' rusų, bot 
visi suvargę žmonės; yra jau
nimo; nemažai ir su šeimyno
mis. CIO unija duoda pašal
pą, bet labai mažą.

Ponas Farber bažnyčias bu- 
davoja, pinigų “dievui ant 
garbės” nesigaili, o darbinin
kus pasirįžo badu išmarinti 
tame ilgame streiko. Mat, pas 
turčius mielaširdystės nesima
to: jie ant darbininko kaklo 
virvę nėrė ir ners, kol jie pa
saulyje gyvens, todėl darbi
ninkai turi tvirtai susiorgani
zuoti ir nušluoti poniją nuo 
šios žemės paviršiaus. Tada 
nereikės nei streikų, nei poli
cijos apsaugos skebams. Vi
siems bus darbų ir visiems bus 
drapanų, maisto ir pastogės 
užtenkamai. Ir niekam nerei
kės rūpintis, ką valgysi rytoj.

Kaimietis.

Susidūrus dviem pervažom 
ant Hudson Upės, pirmadienį, 
sužeistas newarkietis Max 
Posner. Klaidingas suprati
mas signalų buvęs priežasti
mi susidūrimo.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N, Y.

Amerikos Darbo Partija, 14 dis- 
trikto mėnesinis susirinkimas įvyks 
rugp. 12 d., 8 v. v. Am, Liet. Pi
liečių name, 280 Union Avė. Parti- 
jiečiai visi dalyvaukite, taip pat at
siveskite savo .pažįstamus bei drau
gus. Bus daug žingeidžių dalykų 
pranešta susirinkime. — A. Linkus,
Jr„ Sekr. (188-187)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasjrandavoja 4 gražūs ir šviesūs 

kambariai. Yra maudyne, elektriką, 
gazas ir “bpijeris” dėlei pasišildymo 
vandens. Renda žema. Galima atsi
šaukti bile laiku po šiuo antrašu: 
133 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

(187-189)

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys, šiltas vanduo ir visi paranku- 
mai. Kreipkitės pas John Garlaus- 
kas, 2005 Palmetto St., Brooklyn, 
N. Y. (185-188)

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusio vyro dirbti 

prie moteriškų siūtų, kaip tai siūti 
rankoves, apsiūti kraštus, vartoti 
mašininį prosą ir paprastą prosą.

FABRIC GARMENT CO., Inc. 
473 Liberty Ave, Brooklyn, N. Y.

(185-187)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRAB0R1US
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

IŠVYKO į UNIJOS jos nacionalėn konvencijon,
KONVENCIJĄ | kuri prasidės 15 šio mėnesio,,

--------- San Francisco, Cal. Delegačių 
Didžiojo New York o kafc-|ja pasiūlysianti konvencijai 

terijų darbininkų unijos loka- i rezoliuciją už A. F. of L. ir 
lai pasiuntė 84 delegatus uni- ClO unijų vienybę.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numini- , 
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street , Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

RARĄĄĄIRARARA RA RA RA RA RA RA RA M M RA RA RA RA RA RARA RA RA

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
• • •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

522 Bedford Avenue
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak. 

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.
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