
t Krislai
' Ir vėl Prašovė.

Energijos Vulkanas.
Traukiasi iš Visur.
Kai Saulė Buvo už

Debesų.
Politikos Laukuose.

Rašo A. B.

Kelios dienos atgal amži
nas Sovietų Sąjungos plūdi-
kas suriko: A, jūs sakote, 
kad Sovietų Sąjungoj yra 
demokratiška s a n t v a rka. 
Bet, ve, iškilo konfliktas su 
Japonija, o Sovietų kongre
sas (parlamentas) nesusi
renka !

Betgi Sovietų kongresas 
susirinko, laiko posėdžius ir 
svarsto ta konfliktą.

Tas žmogus ir vėl nepa
taikė į taikyklį. * * *

Mirė Konstantinas Sta
nislavskis, garsiausias pas
kutiniu keliu dešimtmečių C v *• 1
aktorius ir menininkas. Tai 
buvo tikrai nepaprastas 
žmogus, stačiai žmogaus en
ergijos vulkanas.

Stanislavskis ne tik sukū
rė garsųjį Maskvos Teatrą 
dar caro laikais. Jis puikiai 
suprato liaudies aspiraci
jas ir kai revoliucija laimė
jo, Stanislavskis visa siela 
atsidavęs jai dirbo. I

Šaliapinas paklydo ir at
suko nugarą paprastiems 
žmonėms. Buvo kitų garsių 
žmonių, kurie nuvažiavo 
priespaudai tarnauti. Bet 
Stanislavskis pasiliko iki 
mirties liaudies mylimas sū
nus.

Socialistų Partija New 
Yorko mieste neberemsian- 
ti Amerikos Darbo Partijos. 
Būk Darbo Partija pasida
rius ir per kairi ir per deši
ni. Per kairi todėl, kad ne
veda kryžiaus karo prieš 
komunistus; per dešini, kad 
politikoje susikalba su pa
žangiaisiais republikonais ir 
demokratais prieš reakcio
nierius.

Dabar “Socialist Call” 
“praneša (rugpj. 13 d.), kad 
Oregono valstijoj S. P. iš- 
maršavo iš Oregon Com
monwealth Federacijos dėl 
panašios priežasties.

Juo toliau, tuo ta partija 
daugiau išsiskiria iš pažan
giųjų masių.♦ * *

Pora mėnesių atgal Ispa
nijos liaudies saulė buvo už
temdyta juodu, liūdnu de
besiu. Fašistai prasimušė 
prie Viduržemio Jūros, 
liaudies teritoriją perkirto 
pusiau, kaip kirviu.

Bet šiandien! Ta saulė 
vėl gražiai prašvito. Dabar 
liaudiečiai kerta fašistams 
lygiai trijuose frontuose.

Ramiau ant širdies pasi
darė visiems demokratijos 
šalininkams.

Tačiau negalima apsi
džiaugti ir laukti rankas 
susidėjus. Dabar daugiau, 
negu kada nors, reikia mū
sų judėjimui remti Ispani
jos žmones.* * *

Vakar dienos “Laisvėje” 
skaitėte kovotojo d. Kup- 
rinsko atsišaukimą. Jis da
bar randasi Francijoje, su
žeistas. Jam reikia tam tik
ro bato suparaližuotai ko
jai. Bet tas batas kaštuotų 
1,000 frankų.

Amerikos lietuviai galėtų 
tuojau sumesti tą palygina
mai nedidelę sumą pinigų ir 
d. Kuprinskui tą batą nu
pirkti.

Ką sakote?

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 189

15 Mėty Berniukas Nuteis
tas Visą Amžių Kalėt Kaip 

Žmogžudis Žagintojas
Cincinnati, Ohio.—Nutei

stas visą amžių kalėti 15 
metų berniukas Lindbergh 
H. Trent.

Jis nusiviliojo j mišką G 
metų mergaitę S. A. Wood- 
burnaitę ir užpuolė ją ža- 
ginti, o kai ta bėgo, tai jis 
ją nudūrė.

FRANCIJA GRASINA 
PRALEIST GINKLUS 

ISPANIJAI

London, rugp. 12.—Jeigu 
Ispanijos fašistai ateinančią 
savaitę nepriims Anglijos 
plano dėlei svetimų kareivių 
iškraustymo iš Ispanijos ir 
jeigu jiem talkon vis plauks 
Italijos armija, ginklai ir 
amunicija, tai Franci ja ati
darys savo pietinį rubežių 
praleist karo reikmenis Is
panijos respublikai,—kaip 
kad grasina Franci jos vy
riausybė.

MUSSOLINIS SAKO, KAD 
ARTINASI DIDELIS KA-

RAS EUROPOJE

Roma. — Mussolinis sakė 
armijai, baigiančiai manev
rus, jog artinasi Europos 
karas ir kad būtų “prasi
žengimas,” jeigu Italija ne
būtų pasirengus karui.

Mussolinio “garsiakalbis” 
Giornale d’Italia pripažįs
ta, kad Italija yra neturtin
ga geležia, žibalu ir auksu, 
bet, girdi, jos fašistai esą 
“turtingi protiniais gabu
mais ir narsa”; todėl jie ti
kisi “smarkumu” greitai lai
mėti karą.

Vienybė Dešinių ir Kairių 
Ispanijos Socialistų

Barcelona, Ispanija. — Į 
pildantįjį komitetą Ispani
jos Socialistų Partijos įeis 
ir atstovai “kairiojo” ir 
“k r a š t u t inio dešiniojo” 
sparnų. “Kairiųjų” vadas 
—Fr. Largo Caballero, o de
šiniųjų—Julian Besteiro.

Jungtiniame komitete So
cialistų Partijos vidurį at
stovaus ministeris pirminin
kas Juan Negrin, buvęs už
sienio ministeris Indalecio 
Prieto ir k t.

Ohio valstijoje demokra
tų partijos nominacijomis 
turėtų džiaugtis visi fašiz
mo priešai. Dabartinis reak
cinis gubernatorius Davey 
nebegavo nominacijos. No
minacijas laimėjo pažangus 
advokatas Sawyer.

Lengviau atsidus Ohio 
valstijos darbininkai.* * *

Rooseveltas vis tiek yra 
gabus kovotojas. Savo ašt
riu ir gabiu liežuviu labai 
gražiai vanoja kailį Naujo
sios Dalybos priešams. Te
gul prieš jį alasavoja re
akcionieriai, o jis varo savo 
darbą ir tiek.
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JAPONUOS ORO ŽVĖRYS IŠŽUDĖ DAR 
450 NEKARIŠKI V CHINŲ; BOMBARDA

VO IR AMERIKIEČIU MOKYKLAS
Hankow, Chinija.—60 Ja

ponijos lėktuvų, bombar
duodami Wuchang, Kankow 
ir Hanyang miestus, užmu
šė dar 124 nekariškius chi- 
nus ir sužeidė 355. Taigi 
per tris dienas japonų bom-t 
bininkai nužudė jau apie 
450 civilių chinų, daugiau
sia moterų ir vaikų, tuose 
miestuose.

30 Nepiliečiy Liuosno- LaGuardia Neima įsaky
riy Gal Visai Negalė
sią Sugrįžt Amerikon
Paryžius. — Apie 30 grįž-1 

tančių iš Ispanijos respub
likos liuosnorių, nariai Wa- 
shingtono-Lincolno Batalio
no, vargu galėsią sugrįžt 
Amerikon, nes jie nėra 
Jungtinių Valstijų piliečiai, 
—sako Amerikos konsula
tas Paryžiuj. Jiems praneš
ta, kad jie turės laukt kvo
tų vizų, kaip ir bet kurie 
kiti svetimšaliai, norintieji 
važiuot į Jungtines Valsti
jas.

Tūli šių liuosnorių yra 
piliečiai tų šalių, kur išei- 
vystės kvotų sąrašai jau da
bar užpildyti keliems me
tams išanksto. Todėl tokiem 
būsią beveik negalima su
grįžt Amerikon.

Kas liečia naturalizuotus 
Amerikos piliečius, nors jie j 
būtų ir pametę savo pilie
tybės popieras, tai Jungti
nių Valstijų konsulatai, pa
tikrinę jų pilietybę, greit 
išduoda praleidimo korteles 
grįžt Amerikon.

Kai kurie nepiliečiaidiuo- 
snoriai, su pagelba jiem pri
tariančių jūrininkų, dasi- 
gauna į laivus ir grįžta 
slapta, sako N. Y. Times 
korespondentas.

(Iš Ispanijos respublikos 
išvažiuoja sužeisti bei palie
gę liuosnoriai.)

Prezidento Sūnus Atšauna 
. “Niekšiškiem Melagiam”

Washington. — Preziden
to Roosevelto sekretorius, 
jo sūnus James Roosevelt 
vadina “niekšiškais mela
giais” tuos, kurie “Satur
day Evening Post’e” ir ki
tur spaudoj tvirtino, būk 
jis, pasinaudodamas tuom, 
kad jo tėvas yra Jungt. Val
stijų prezidentas, gaunas po 
$250,000 iki $2,000,000 pelno 
per metus iš Roosevelt and 
Sargent apdraudos kompa
nijos.

Prezidento sūnus parodo, 
jog per paskutinius 5 metus 
jis viso tegavęs įplaukų ‘tik’ 
$172,978 ir tris centus; bet 
sako, kad sunkiai dėl to dir
bęs, nors pripažįsta, kad jei
gu jis nebūtų prezidento 
sūnus, tai kur kas mažiau 
būtų galėjęs pelnyti.

Paskutiniu savo žygiu tie 
oro žvėrys daužė ir degi
no taip pat Amerikos Baž
nytinės Misijos Kolegiją ir 
vos neužmušė vyskupą A. A. 
Gilmaną ir amerikietę vie
nuolę Geraldinę. Bombinin- 
kai sužeidė ir katalikų šv. 
Hildos mergaičių mokyklą. 
Vien Wuchange ir Hanyan- 
ge jie sunaikino 437 namus.

mu nuo Fašisto, N. Y.
Legiono Galvos

Endic/tt, N. Y.—Suva
žiavime/New Yorko valsti
jos Amerikos legionierių,
Jeremiah F. Cross, f asis
tuojantis valstijinis Legiono 
komandierius, užreiškė, kad 
jis neduosiąs balso La Guar- 
dijai, New Yorko miesto 
majorui, Legiono nariui. 
Tai todėl, kad majoras ne
paveikė Isaacso, Manhattan 
miesto dalies pirmininko, 
pavaryt komunistą S. W. 
Gersoną kaipo Isaacso sek
retorių.

Majoras La Guardia buvo 
Amerikos lakūnas ir jos oro 
laivyno oficierius pasauli
niame kare.

Valstijinio Legiono ko
mandierius Cross didžiavo
si, kad majoras LaGuardia 
“turįs jo klausyt” kaipo or
ganizacijos viršininko; o 
La Guardia jo neklausė, ka
da Cross paskyrė LaGuardi- 
ją j komitetą, kuris turėjo 
išmest komunistą Gersoną 
iš Manhattano pirmininko 
Isaacso sekretoriaus vietos.

Delėi to paskui susikirto 
LaGuardia su fašistėliu 
Crossu laike bankieto Siren 
Kliube. Majoras LaGuardia 
pareiškė: “Aš esu New Yor
ko majoras per 24 valandas 
kasdien, ir nepriimu įsaky
mų nuo jokio asmens ar or
ganizacijos. O kad aš neat
sakiau į Cross’o laišką (pas- 
kiriantį į komitetą išvyt 
Gersoną), tai tiesa.”

Tame bankiete dalyvavo 
daugelis legionierių ir New 
Yorko motociklinės polici
jos narių.

ŽULIKO EX-BILIONIE- 
RIAUS BANKRūTIš- 

KAS PALIKIMAS

Chicago, Ill.—Buvęs elek
tros šėrų didysis mekleris 
Sam. Insull mirdamas pali
kęs tik $1,000 turto ir $14,- 
000,000 skolų, kaip sako 
valdininkai, pripažinusieji jį 
bankrūtu.

Bet tikrumoj Insull pra- 
nardė apie 4 bilionus dole
rių iškaulytų iš žmonių pini
gų, kada krizio pradžioj iš
kriko Insullo kompanija, 
žymia dalim paremta “van
deniniais” ir “šiaudiniais” 
Šerais.

Metai XXVIII, Dienraščio XX

V' Fronte Fašistai Tik Į GĮRDLER, REPUBLIC PLIENO KOR- 
Dideliais Nuostoliais s" i PORACIJOŠ KRUVINAS GALVA, UŽ-

Barcelona. — Šiaur-vaka- 
riniame Katalonijos fronte, 
į vakarus nuo Segre upės, 
fašistai karštai kontr-ata- 
kavo liaudiečius, į pietus 
nuo Balaguer, bet mažai te- 
laimėjo, o paklojo didoką 
skaičių savo kareivių.

Estremaduros Frontas
Geriau fašistam sekasi 

Estremaduroj, pietų-vakarų 
fronte. Ten jie pasiekė Ca- 
beza del Buey, 24 mylios į 
vakarus nuo Almadeno, 
gyvsidabrio kasyklų centro.

GRAFTERIS . FEDERACI
JOS VADAS PLŪSTA

DARBO PARTIJĄ

Endicott, N. Y., rugp. 12. 
—George Meany, New Yor
ko valstijos Darbo Federa
cijos pirmininkas (įrodytas 
grafterisb, gerkliojo valsti- 
jiniame Amerikos Legionie
rių suvažiavime Amerikos 
Darbo Partiją, vadindamas 
ją “parsiduodančiu komu
nistų įrankiu.”

ROOSEVELTAS RAGINA 
SUMUŠT VISUS DEMO

KRATIJOS PRIEŠUS
Barnesville, Georgia. — 

Prezidentas Rooseveltas di
deliame susirinkime Gordon 
Memorial Stadiume atsišau
kė į piliečius, kad daugiau 
nerinktų j Jungtinių Vals
tijų senatą Walterj P. Ge
orge, nes, kaip prezidentas 
sakė, George yra “storžievis 
atžagareivis.” Vieton Geor- 
ge’o Rooseveltas siūlė iš
rinkt L. Campą, federalio 
distrikto prokurorą. Prezi
dentas nurodė, kad George 
elgėsi kaip laisvos demokra
tijos priešas. Dauguma pub
likos sveikino Roosevelto 
pareiškimą pritariančiais 
šauksmais ir delnų ploji
mais.

Senatorius George kovojo 
prieš prezidento Roosevelto 
sumanymą pataisyt šalies 
Vyriausią Teismą ir tūlus 
kitus jo planus.

Prezidentas taipgi pata
rė piliečiams sumušt atei
nančiuose rinkimuose buvu
sį gubernatorių Talmadge 
kaip nepažangų asmenį.

FAŠISTAI BUVO SULAI
KĘ SOVIETŲ LAIVĄ

Maskva. — Ispanijos fa
šistų šarvuotas laivukas bu
vo sulaikęs Gibraltare so
vietinį prekybos laivą “Max 
Hoelz” ir nusivaręs jį į fa
šistų prieplauką; bet pas
kui fašistai paleido “Max 
Hoeltzą” plaukti atgal į 
Juodąją Jūrą.

Berlin. — Nazių “darbo” 
fronto laikraštis “Der An- 
griff” reikalauja išmest žy
dus iš visų namų, kurių sa
vininkai yra vokiečiai.

GIRIA STREIKIERIŲ ŽUDYNES
Washington. — Tom Gir- 

dler, Republic Plieno Kor- 
I poracijos prezidentas, pa
šauktas tardymai! į senato 

’Pilietinių Laisvių Komisiją, 
užgyrė savo pareiškime, kad 
jo gengsteriai ir papirkti 
policininkai nužudė 16 dar
bininkų ir sužeidė 307 laike 
CIO vadovaujamo streiko 
prieš tą korporaciją pernai 
vasarą.

Girdler garbino fašistinių 
vigilančių kruvinas grupes 
prieš streikierius ir gyrė 
Chicagos majorą Kelly, ku

Naziai Išanksto Giriasi, 
Kad “Nukariausią”

Čechoslovakiją
London. — Iš patikimų 

šaltinių pranešama, kad Vo
kietijos valdžia traukinių 
traukiniais veža kariuome
nę j čechoslovakijos pasie
nį; daro bandomąją mobili
zaciją savo atsargos karei
vių; surašinėja busus, pri
vačius automobilius ir veži
mus; suvarė apie 500,000 
mūrininkų ir geležies darbi
ninku skubiausiai būdavot 
naujas tvirtumas pasieniuo
se Čechoslovakijos, Franci- 
jos ir net Lenkijos.

Nazių vadai šneka, kad 
Čechoslovakijai nesą jokios 
vilties atsilaikyti prieš Hit
lerį; sako, “jau nebelieka” 
Čechoslovakijos kaip nepri
klausomo krašto.

Kas liečia pagelbą Čecho
slovakijai iš Francijos ir 
Sovietų pusės, tai jie, girdi, 
nebent tik lėktuvais galėtų 
padėt Čechoslovakijai.

Hitlerininkai pradėjo 
smarkaut ypač dabar, kada 
Čechoslovakijoj lankosi An
glijos “tarpininkas” lordas 
Runciman, pakalikas vokie- 
čių-nazių, gyvenančių Če
choslovakijos ribose.

Milionas Chinų Prieš Japo
nus Hankowo Srityje

Hankow, Chinija. — Su
telkta milionas chinų karei
vių gint Hankowo apskriti 
nuo japonų; kai kurios tu 
chinų divizijos yra puiki a: 
išlavintos ir naujoviškai 
ginkluotos.

Ypač komunistai reika
lauja kirst didelį smūgį ja
ponam, kuomet jie pradės 
briautis į Hankowo sritį.

Mexico City, rugp. 12.— 
—Valdžios kariuomenė nu
kovė 8 fašisto generolo Ce
dillo sukilėlius mūšyje ties 
Las Cruces.

ORAS
Šiandien giedra.—N. Y. 

Oro Biuras.

Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

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

nes Japonijos.

rio policija nušovė 12 ramių 
streiko pikietininkų. Sena
torių komisijos pirmininkas 
LaFollette įtraukė į tardy
mo rekordus Girdlerio tele
gramą, kuria jis sveikino 
majorą Kelly už tą žudynę.

Juodaširptis Girdler, iš sa
vo pusės, plūdo Naująją 
Dalybą, piktai niekino se
natorių Pilietinių Laisvių 
Komisiją ir reikalavo taip 
pakeist šalies Darbo Santi- 
kių Įstatymą, kad jis tar
nautų ne darbininkam ir jų 
unijoms, bet skurlupiam ka- 

' pitalistam.

Fašistai Mažai Ką Te- 
laimi Kontr-Atakomis

Ebro Upės Fronte
Barcelona, Ispanija.—Fa

šistai smarkiai kontr-ataka- 
vo ir užėmė dvi viršukalnes 
Sierra de Pandos, į pietus 
nuo Gandesos, vakariniame 
šone Ebro upės. Tai dar pir
mą kartą fašistai bet ką 
laimėjo svarbiausioje dalyje., 
dabartinio Ebro upės fron
to, nežiūrint, kad jie jau 
kelios dienos giriasi “did
žiomis pergalėmis” tenai,— 
rašo New York Times ko
respondentas.

Kiek pirmiau fašistai už
ėmė prietiltę į šiaurius nuo 
Fayono, bet liaudiečiai nie
kad nemanė rimtai ginti tą 
prietikę, kuri randasi ne
parankioj jiem pozicijoj.

Fašistai vis stinga tokio 
kareivių daugio, kuris rei
kalingas, jeigu jie norėtų 
pradėt sėkmingesnę ofensy- 
vą prieš liaudiečius vakari
nėj Ebro pusėj. Generolas 
Franco ypač laukia naujų 
pulkų iš Italijos.

Atskrido Didelis Vokietijos 
Lėktuvas “Brandenburg”

New York. — Atskrido 
į Floyd Bennett orlaivių ai
kštę didis Vokietijos kelei
vinis lėktuvas “Branden
burg”, padaręs 3,985 mylias 
kelionės be sustojimo per 
24 valandas ir 58 minutes ir 
vidutiniai lėkęs po 150 my
ku per valandą.

Orlaivį pasitiko mažiau, 
kaip 2.000 žmonių. Jis galįs 
nešt 26 keleivius, bet šiuo 
žygiu atskrido tik su kapi
tonu Al. Henke ir trimis ki
tais įgulos nariais.

Pakildamas iš Vokietijos, 
“Brandenburg” pasiėmė 2,- 
000 galionų gazolino; kol at
lėkė į New Yorką, jam be
liko tik 150 galionų, tai yra, 
dar tik porai valandų skri
dimo. Pasitikt orlaivį nebu
vo nė vieno atstovo nuo ma
joro LaGuardijos valdybos.

Berlin. — Vokietijos pra
monių šėrai krinta vis že
myn.
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Mūšiai Nutraukti
Ant Sibiro ir Mandžūrijos sienos, kur 

Japonijos imperialistai išprovokavo mū
šius, padaryta pertaika. Japonijos im
perialistų atstovas Mamoru Shigemitsu 
Maskvoje priėmė Sovietų Sąjungos už
sienio komisaro sąlygas. Jos yra seka
mos :

(1) Japonijos ir Sovietų armijos su
laiko visus karo veiksmus rugpjūčio 11 
d., vidurnaktyj; apie ką abiejų šalių val
džios be atidėliojimo turi pranešti ar
mijoms.

(2) Japonijos ir Sovietų armijos pa
silieka ten, kur jos buvo vidurnaktyj 
rugpjūčio 10 dieną.

(3) Naujam peržymėjimui sienos turi 
būti sudaryta komisija iš keturių: du 
atstovai nuo Sovietų Sąjungos, vienas 
nuo Japonijos ir vienas nuo Mančukuo. 
Taipgi abi pusės pasirenka penktą asme
nį, tai yra iš neutrališkos šalies.

(4) Komisija turi dirbti pasiremiant 
žemlapiais, kurie seniau buvo pasirašyti 
tarp Rusijos ir Chinijos.

Japonijos atstovas sutiko pilnai pri
imti du pirmus punktus. Kas dėl neut
rališkos šalies atstovo, tai jis sakė, kad 
negali priimti, bet apie tai painfor
muos savo valdžią. Kas liečia ketvirtą 
punktą, tai jis sako, kad tik jo valdžia 
galės atsakyti.

Japonijos imperialistai pirmiau reika- 
__ lavo, kad Sovietų armija pasitrauktų nuo 

Zaozernaja (Changkufengo) ir reikala
vo, kad komisija būtų sudaryta po lygią 
atstovybę nuo Sovietų Sąjungos, Man- 
chukuo ir Japonijos. Reiškia, Japonija 
ir Manchukuo norėjo turėti du trečdalius 
balsų komisijoj. Mūšiai ją privertė nu
sileisti. Japonija pirmiau reikalavo per
keitimo rubežių. Sovietai griežtai užreiš- 
kė, kad negali būti nei kalbos apie per
keitimą rubežių, kad komisijos uždaviniu 
bus tik naujai juos peržymėti, paženk
linti, nes rubežiai jau senai nustatyti, su
tartimis tarpe Rusijos ir Chinijos. Rei
škia, ir čia Japonija turėjo nusileisti.
Kodėl Japonijos Imperialistai Nusileido?

Pirmiau Japonijos armijos štabas skel
bė visokius melus apie savo “pergales” 
prieš Sovietus. Bet mes jau tada rašė
me, kad ten kitaip yra. Štai ką vėliau
sias Sovietų pranešimas sako:

“Rugpjūčio 9 d. Japonijos armija ir 
vėl padarė eilę atakų ant Zaozernaja 
(Changkufengo) kalno, kuris užimtas 
mūsų kariuomenės. Japonai buvo atmuš
ti su dideliais nuostoliais...
. “Vienoj vietoj japonų kareiviai yra 
įlindę į mūsų teritoriją ant 200 mastų, 
o mūsų kareiviai yra nužengę į Man
chukuo žemę ant 300 mastų. Visame 
fronte eina kanuolių mūšiai.”

Iš Yuki, Korėjos, Associated Press ko
respondentas štai ką pranešė:

“Sovietų artilerija ir lėktuvai užata- 
kavo japonus keturių mylių fronte su 

• didžiausia jėga... Po dienos ramumo, 
Sovietų kanuolės atidengė baisią ugnį 

‘ 6:30 vai. vakare ir taip baisiai bombar
davo, kad vakarykščia jų ugnis atrodė 
tik vaikų žaislas prieš šios dienos ugnį.

“Po to atskrido lėktuvai ir užatakavo 
japonų kareivių liniją ir jų užpakalį, Ko
rėjoj, jie šaudė į japonus iš kulkasvaid- 
žitį ir mėtė ant jų bombas.

“Kada Sovietų artilerija pradėjo bom

barduoti, tai aš į pusę minutės suskai
čiau 20 didelių sprogimų. Jie buvo taip 
tankūs, kad atrodė, jog perkūnija dre
bina Korėjos kalnus.

“Po kanuolių ugnies atskrido šeši So
vietų greiti lėktuvai. Jie vienas po kitam, 
—tai leidosi žemyn, tai kilo į viršų, iš 
kulkasvaidžių mušdami japonų kareivius 
fronte ir užfrontėje, o paskui, apsukę 
ratą, ir vėl puolė atakon.

“Japonų priešorlaivinės kanuolės šau
dė, bet negalėjo pataikyti. Sovietų lėk
tuvai veikė kiekvienas skyrium, o paskui 
visi nuskrido atgal. Japonai į juos palei
do 100 priešorlaivinių šūvių, bet nei kar
to nepataikė.

“Kada Sovietų lėktuvai nuskrido at
gal, tai prie kalno Zaozernaja girdėjosi 
baisus šautuvų, kulkasvaidžių, ir lauko 
kanuolių mūšis. Kulkasvaidžių liepsna 
raudonavo.”

Taip korespondentas perduoda mūšį, 
atsibuvusį rugpjūčio 10 dieną. Matome, 
kad ten dalykai visai kitaip dėjosi, negu, 
pirma Japonijos generolai raportavo. 
Matyt, kad Sovietų Raudonosios Armijos 
kantrybė pasibaigė ir ji uždavė Japo
nijos imperialistams taip, kaip 1929 me
tais davė imperialistiniams Mundžuri
jos chinų generolams.

Ar Pasibaigė Karo Pavojus?
Pertaika dar negalima skaityti taika, 

negalima prileisti, kad jau pasibaigė ka
ro pavojus tarpe Sovietų Sąjungos ir Ja
ponijos. Prigulės nuo Japonijos. Jeigu 
ji nenorės skaitytis su dokumentais, prie
kabiaus ir gal vėl ant sienos išprovo
kuos mūšius, tai jie gali virsti į genera- 
lį karą.

Washingtone karo specialistai mano, 
kad Sovietai prie Mandžūrijos sienos tu
ri apie 550,000 armiją, o Japonija Man- 
džurijoj turi 450,000. Žinoma, tai tik pri- 
leidimas, nes nei viena šalis savo spėkų 
neišduoda.

Washingtone mano, kad Sovietai yra 
labai galingi ne vien ant sausžemio, bet 
jie turi daug torpedinių karo laivų, nai
kintojų, submarinų, ir kitokių Vladivos
toke, Novokievske ir kitose prieplaukose. 
Mano, kad Raudonoji Armija yra galim* 
ga ir užtektinai aprūpintą bent metams 
laiko ginklais ir amunicija.

Tito kartu atėjo iš Sovietų Sąjungos 
žinia, kad Sovietų posėdyj finansų ko
misaras A. G. Zveriev praneša, kad 
SSRS įplaukos yra 125,000,000,000 (šim
tas dvidešimts penki bilionai) rublių. Iš 
tos sumos šalies industrijos reikalams 
paskyrė 47 bilionus; 31 bilioną apšvie- 
tai, 8 bilionus sveikatos reikalams ir 27 
bilionus rublių apsigynimui. Komisaras 
tarp kitko sakė:

“Japonijos militaristai išprovokavo 
atakas prieš mus, nors mūsų politika 
buvo ir yra taikos politika, bet mes tu
rime apsaugoti savo šalį, jos reikalus, 
kultūrą ir darbo mases. Mes stojame už 
taiką, bet tuo pat kartu esame prisiren
gę atsakyti smūgiu į kiekvieną priešo 
smūgį.”

Maskvoj einąs francūzų kalba žurna
las “Le Journal deMoscou”, rašo:

“Sovietų Sąjunga pilniausiai supranta, 
kad Japonijos imperialistai nori įtraukti 
Japoniją karan su Sovietų Sąjunga. So
vietų Sąjunga taipgi žino, kad jeigu ka
ras prasidės, tai jis baigsis pilniausiu Ja
ponijos imperialistų pralaimėjimu ir ga
lutinu sulaikymu Japonijos karo provo
kacijų Tolimuose Rytuose. Japonijos im
perialistai jau yra gavę atsakančią pa
moką, bet kol kas jie nenori suprasti ir 
iš to padaryti išvadą, kad neišvengia
mai jie bus sumušti susikirtime su. Rau
donąja Armija.”

Šis žurnalas reiškia Sovietų valdžios 
mintį. Mes norėtume, kad Japonijos im
perialistai suprastų savo padėtį ir baigtų 
karo provokacijas, kas išgelbėtų šimtus 
tūkstančių žmonių gyvybių, bet mes ži
nome, kad Japonijos imperialistai yra 
baisioj desperacijoj dėl savo nepasiseki
mų Chinijoj ir jie gali mestis į bent ko
kią kruviną aviantūrą.

Neužilgo paaiškės, kaip dalykai vys
tysis.

Ispanijoj, Chinijoj ir 
Mandžūrijoj

Laiškas iš Ispanijos “Laisvės” Štabui

DAR DVI EKSPLOZIJOS 
PALESTINOJ

Jeruzalė. — Eksploduoda- 
mi du pakasti sprogimai 
užmušė vieną žydą ir su
žeidė du anglų kareivius. .

Francija Reikalauja, kad 
Fašistai Paleistų Jos Kon

sulato Narį

Bayonne, Francija. — 
Francūzų valdžia stipriai

pareikalavo, kad Ispanijos 
fašistai paliuosuotų L. Du- 
coureau, Franci jos konsula
to narį, kurį fašistai suėmė 
vasary j ir dabar dar tebe
laiko kaip belaisvį.

Smūgis Fašistams
Ispanijoj jau džiaugėsi Ita

lijos ir Vokietijos fašistai 
skaitydami liaudies respubli
kos gyvenimo dienas. Bet jie 
skaudžiai apsiriko. Ispanijos 
liaudis nenugalėta. Jos armi
ja tvirtėja ir ruošiasi išvyti 
priešus iš savo žemės.

Katalonijos liaudiečius ir, 
fašistus ant ilgo ploto skyrė 
labai sriauni, didelė, vande
ninga Ebro upė. Fašistai ke
lis kartus bandė ją pereiti, bet 
už tai skaudžiai užmokėjo. 
Fašistai per du mėnesius gulė 
ant Sagunto ir stengėsi paimti 
Valenciją.

Liepos 24 dieną liaudiečiai 
Katalonijos fronte perėjo ant 
60 mylių ilgio į ofensyvą. Jio 
tarpe Cherta ir Fayon net še
šiose vietose perėjo Ebro upę 
ir užpuolė fašistus. Liaudie- 
čių lėktuvai skaudžiai bom
bardavo priešus ir pakrikdė 
fašistų užfrontę. Pirmoje die
noje ofensyvos liaudiečiai pa
sivarė šešias mylias pirmyn. 
Antrą dieną jau jie buvo 16 
mylių įsiveržę į fašistų pusę. 
Sukapojo fašistų jėgas. Virš 
2,000 išmušė savo priešų ir 
apie 6,000 fašistų suėmė j ne
laisvę. Liaudiečiams pateko 
daug ginklų ir amunicijos. 
Fašistų frontas buvo visai de
moralizuotas, likučiai slapstė
si po kalnus. Liaudiečiai at
ėmė iš fašistų didelį plotą tar
pe Ebro upės, Villalba, Me- 
quineneza ir prisiartino prie 
Gandesos sudarydami pavojų 
visoms fašistų jėgoms Ebro 
upės fronte.

Fašistai buvo priversti su
laikyti ofensyvą Valencijos 
fronte ir iš čia mesti jėgas 
prie Ebro, kad užkimšus spra
gą pralaužtame fronte. Gene
rolas Franco net vandenį pa
leido iš prūdų, kad pastojus 
liaudiečiams kelią, bet tuo tik 
sau žalos padarė nunešdamas 
savuosius medinius tiltus.

Kada fašistai patraukė dau
giau jėgų prie Gandesos ir pa
siruošė puolimai. ant liaudie- 
čių, tai jau buvo pervėlu. 
Liaudiečiai suspėjo gerai ap
sikasti, įsidrūtinti ir visas fa
šistų atakas atrėmė. Tuo kartu, 
rugpjūčio 1 dieną liaudiečiai 
nuo Valencijos pusės pradėjo 
kitą puolimą ant Teruelio ir 
Albarracino mušdami ten ap
silpusias fašistų jėgas, kur 
skaudžiai supliekė dvi Italijos 
divizijas. Albarracino fronte 
10,000 liaudiečių skaudžiai 
supliekė 40,000 priešų. Fa
šistų fronte pasireiškė demo
ralizacija. Liaudiečiai tik ant 
10 mylių prisiartino prie Te
ruelio. Fašistai priversti imti 
į armiją 17 metų jaunuolius ir 
reikalauja daugiau jėgų iš Ita
lijos ir Vokietijos.

Rugpjūčio 9 dieną liaudie
čiai pradėjo naują ofensyvą 
tarpe Leridos ir Balaguerio ir 
sėkmingai perėjo Sorge upę. 
Jis iš čia grūmoja Leridai, 
Gandesai ir Fraga i. Jie gali 
užduoti skaudų smūgį fašis
tams prie Fayano, kur pasta
rieji daro puolimus ant liau
diečių.

Taigi, trys pastarosios savai
tės parodė, kad Ispanijoj liau
diečiai galingi, kad jų armija 
darosi vis stipresnė, kuri mo
ka ne tik gintis, bet ir ofen
syvą sėkmingai pravesti. Liau
diečių ūpas geras. Mažesnių 
ginklų jie vis daugiau pasida
ro. Fašistų spėkos išsisemia.

Fašistai turi apie 750,000 
armiją, kurią sudaro Italijos, 
Vokietijos divizijos ir Ispani
joj po prievarta mobilizuoti 
nuo 17 iki 42 motų visi vyrai. 
Daugelis mobilizuotų laukia 
tik progos pabėgti. Liaudie
čiai turi apie 800,000 armiją, 
kurią sudaro Ispanijos žmo
nės nuo 18-kos iki 42 metų 
amžiaus, kurie pasirįžę ilgai ir

sunkiai kovai, kol jie savo ša
lį išlaisvins nuo fašistų.

Karas Chinijoj
Chinijoj per pastarąsias tris 

savaites laiko nebuvo didelių 
permainų. Japonijos imperial
istai gulė per Nanchangą, 
Wushen ant Hankowo. Jie 
čia sutraukė apie 500,000 ar
miją ir Yangtze upėj turėjo 
arti 200 įvairiausių karo lai
vų. Bet prasimušti prie Han- 
kowo negalėjo. Chinijos armi
ja didvyriškai pastojo kelią 
užpuolikams. Chinai lakūnai 
kelis kartus skaudžiai bombar
davo Japonijo karo laivus, ne
mažai jų nuskandino ir daug 
sugadino. Ore įvyko keli di
deli mūšiai tarpe Chinijos 
lėktuvų ir Japonijos. Chinie-. 
čiai numušė viename mūšyj 
16 priešo lėktuvų. Sakoma, 
kad Japonija prieš Chiniją 
vartoja 900 lėktuvų. Nuo 
karo pradžios chinai sunaikino 
600 Japonijos karo lėktuvų; 
būtent 138 numušė iš prieš- 

iorlaivinių kanuolių, 163 sunai
kino orlaivių laukuose juos 
bombarduodami ir oro mūšiuo
se sunaikino 243 Japonijos 
lėktuvus.

Chinijos komunistų organi
zuojami partizanai stiprėja. 
Jie dabar turi 700,000 vyrų 
savo eilėse ir Aštunto kelio ar
mijoj. Aštunto kelio komunis
tų armija turi 16 divizijų, 
kiekviena po 8,000 kovotojų 
ir Shensi provincijoj veikia ki
ta 120,000 vyrų armija. Ki
tos komunistų ir partizanų ar
mijos veikia japonų užpaka
lyj.

Chinijos reguliarė armija 
nuolatos tvirtėja ir geriau ap
siginkluoja. Japonijos provo
kacijos ant Mandžūrijos sienos 
prieš Sovietų Sąjungą priver
tė ją apie 150,000 kareivių 
iš Chinijos vežti prieš Sovie
tus. Tuo pasinaudojo chinai 
ir daugely j vietų perėjo į 
ofensyvą ir japonus išvijo iš 
pirmiau jų užimtų teritorijų.
Japonija ir Sovietų Sąjunga

Niekšiškiausios Japonijos 
imperialistų provokacijos prieš 
Sovietų Sąjungą privertė ją 
imtis ginklo apgynimui savo 
sienų. Sovietai kelis kartus iš
grūdo iš savo žemės įsiveržu
sius Japonijos-Manchukuo ka
reivius. Rugpjūčio 10 dieną 
telegramos pranešė, kad So
vietų toli šaunančios kanuo
lės su žemėmis sumaišė ja
ponus, kurie buvo vėl užėmę 
Changkufengo kalną.

Washingtone politiniai ir 
militariai vadai mano, kad 
Japonijos provokacijos pri
vers Sovietų Sąjungą plačiu 
baru veikti prieš Japoniją. 
Sovietų Sąjungos piliečiai, 
raudonarmiečiai ir spauda rei
kalauja iš savo valdžios kartą 
ant visados padaryti galą Ja
ponijos karo provokacijoms. 
Kiekvieną dieną vis daugiau 
atrodo, kad didelis karas su 
Japonija neišvengiamas.

Vokietijos fašistai budavoja 
tvirtumas ant savo sienų ir ža
da Japonijai moralę ir kitokią 
pagelbą prieš Sovietų Sąjun
gą. Tuo kartu Vokietijos fašis
tai mano, kad jeigu kils ka
ras tarpe Sovietų ir Japoni
jos,; tai jiems bus geriausia 
proga suvesti sąskaitas su če- 
choslovakija .ir, gal būt, su Lie
tuvą.

Japonijos imperialistai su 
ugnimi žaidžia. Jų finansinė 
padėtis labai bloga, auksas 
baigiasi, vertingi popieriai la
bai jnupuolė New Yorko bir
žoj. Japonijos imperialistai, 
užklimpę Chinijoj, karą pro
vokuoja prieš Sovietų Sąjun
gą tuo sumetimu, kad jie ma
no, jog jiems ateis į pagelbą 
Vokietija, Lenkija, Italija ir 
gal būt kitos fašistų valdomos 
šalyš ir juos išgelbės nuo su
smukimo. D. M. š.

Brangūs Draugai: Pra
nešu jums, kad aš tuo tar
pu esu sveikas ir linksmas, 
ko ir jums vėlinu. Taipgi 
“Laisvutę” gaunu retkar
čiais. Tariu labai didelį 
ačiū gerbiamajai “Laisvės” 
redakcijai, a d ministracijai 
ir visam štabui. Tik neži
nau, kada galėsiu jums, ger
biamieji, atsiteisti už taip 
brangų šviesos kelrodį.

Taipgi gavau siuntinį do
vanų, kurias pasidalinau su 
draugais. Siuntinys susida
ro iš tokių daiktų: 3 nosi
nės, 3 poros pančiakų, vir
šutiniai marškiniai, 4 bak- 
siukai pyragaičių, špulaitė 
siūlų, adatų, noperekas, 
špilkų, saldainių, čokolado, 
čiuingam ir du šimtai ci- 
garetų.

Už tai tariu ačiū jums,

brangūs draugai ir draugės, 
nes mes gautas dovanas la
bai branginant, nors ir ne
žinome, kas prisiuntė, tik 
žinome, kad atėjo iš Brook- 
lyno. (Tas dovanas kovoto
jams pasiuntė Lietuvių Ko
mitetas Ispanijos Demokra
tijai Remti.—Red.) Aš ma
nau, kad “Laisvės” redakci
ja suteiks vietos padėkos 
žodžiui tiems geros valios 
žmonėms, kurie aukojo ne 
tik centus, bet ir dolerius.

Taigi siunčiu proletariš- 
kus linkėjimus “Laisvės” 
štabui ir abelnai visiems 
draugams ir draugėms 
brooklyniečiams.

Salud!
P. Bepirštis, 

109-S
Barcelona, Spain. 

Birželio 3, 1938.

LIETUVOS ŽINIOS
MAŽEIKIAI

Gausus Vaismedžių Derlius
RENAVA. — Šioje apylin

kėje šiemet, atrodo, bus ga
na geras vaisinių medžių der
lius; gausiai yra apkibusios 
vyšnių šakos uogomis, obelys 
ir kriaušės taip, pat. Stebėti
nai daug šiemet atrodo riešutų 
—lazdynai tiesiog kekėmis ap
kibę. Vienu žodžiu, ši vasara 
visiems gera: ir vaisiams, ir 
javams, ir uogoms, ir tt.

Atsirado Vagių
VE1SMŪNAI, Merkinės vals

čiuj. — Šių metų liepos mė
nesio iš 1-mos dienos į 2-rą d. 
naktį pas Veismūnų kaimo gy
ventoją S. Baranauską atsilan
kė į klėtį nelauktų “svečių”; 
pasinaudodami vakaro tamsa 
ir' vėjo ošimu, praplėšė svir
no stogą ir tuojau šoko krau
tis mėsiškųjų produktų. Tik 
visa bėda, kad lotos, ant kurių 
kabojo pakarta mėsa, buvo 
nestiprios ir dar prisidėjus va
gių svoriui, nudardėjo žemyn 
kartu su ten pakabinta mėsa 
ir pakėlė bruzdesį. Bruzdė
jimą išgirdę pradėjo loti šu
nys. Vagiliams nieko daugiau 
neliko, kaip tik vienas skilan
dis ir vienas kumpis. Šiuos pa
čiupę greičiau nešdinosi iš pil. 
Baranausko kiemo. Vagiliai 
iki šiol dar nesurasti.

Vėl Audros Dzūkijoje
Jau seniai Dzūkiją audros 

taip teriojo, kaip šiemet te- 
riojo. Ne vienas senelis lin
guodamas galvą sako: “Ant 
mūsų krašto DieVo rykštė kri
to.” Jau kuris laikas, kai nė
ra nė vienos dienos, kad vie
nam ar antram Dzūkijos kam- 
pelyj neraižytų žaibai pad au
gės ir nedrebėtų Dzūkijos 
smiltynai nuo griaustinio 
trenksmų.

Dar neseniai buvo skelbta 
laikraščiuose apie audros pa
darinius Dzūkijoje, o štai lie
pos men. 17 dienos vakarą ir 
18 dienos rytą .audra Dzūki

joje vėl paviešėjo, čia ir pa
duodu dalelę jos padarinių.

Mikalavo kaime (Daugų 
valsčiuj) griausmas trenkė į 
Jono Pranckaus klėtį (svirną). 
Sudegė klėtis ii’ tvartas ir visi 
klėtyje buvę drabužiai ir ja
vai.

Pivašiūnų b a ž n y t k i e m y j 
(Butrimonių valsčiuj) trenkė 
į Ališauskų kiemą. Tuo laiku 
per kiemą ėjo moteris Adelė 
Ališauskienė, kuriai žaibas ir 
nudegino kojas. Moteris li
ko gyva.

Stakliškių II kaime ((Stak
liškių valsčiuj) trenkė į Ado
mo Germanavičiaus tvartą. 
Užmušė kumeliuką ir sudegino 
tvartą. Tvartas buvo pavyz 
dingas, tad nuostoliai labai di
deli.

Tame pat kaime trenkė į 
Juozo židanavičiaus šieno ku
petą. Šieną išnešiojo po pie
vą, bet neuždegė.

Alovės kaime (Alovės vals
čiuj) trenkė į vieno ūkininko 
gyvenamąjį namą. Nudegino 
šeimininkui kojas. Namo ne
uždegė.

Pivašiūnų miške griausmas 
sudaužė daug medžių.

Užuguosčio apylinkėj 
(Aukštadvario valsčiuj ) 
griausmas sudegino net sep
tynis kluonus.

Aukštadvario apylinkėse be 
griausmų siautė dar ir ledų 
audros, kurios apnaikino pasė
lius ir daržoves.

Nudžiūvo Medeliai
SAVIL1ONYS, Merkinės 

valsčiuj. — šių metų pavasarį 
Savilionių pradžios mokyklos 
mokiniai, mokytojo p. A. Ge- 
rasimavičiaus iniciatyva, apso
dino medeliais einantį per Sa
vilionių kaimą vieškelį. Me
delius sodinant buvo padaryta 
keletas tokių klaidų, kurių 
reikėtų visiems vengti, kaip 
tai: medeliai imta iš miško, 
nenukirptos medelių viršūnės 
ir tt. Dabar daro labai ne-. 
jaukų įspūdį, nes yra sausi 
stagarai.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Meldžiu paaiškinti “Lais
vėje” apie jūreivius. Aš nuo 
laivo pasilikau šitame kraš
te 1911 metų spalių menesį. 
Dabar noriu išsiimti pilieti
nes popieras, bet nežinau, 
kur kreiptis. Ar galima tap
ti piliečiu? Ar yra užrekor- 
duoti vardai tokių imigran
tų?

“Laisves” Skaitytojas.
Atsakymas:

Apgailestaujame, kad ne
galime draugui tuojau su
teikti reikalingas informaci

jas tais visais klausimais. 
Bet tas informacijas gausi
te, jeigu parašysite tais rei
kalais besirūpinančiai įs
taigai—Foreign Language 
Information Service, 222 
4th Ave., New York, N. Y.

Mums atrodo, kad jūs ga
lėsite pilietines popieras 
gauti, tačiau gal turėsite 
tam tikrus formališkumus 
išpildyti pirma. Minėta įs
taiga jums patars, ką turite 
daryti ir kur kreiptis. Jai 
galite rašyti lietuviškai, ar
ba angliškai.
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LMS Suvažiavimo
Išvakarėse

Šis LMS suvažiavimas daug- kuom skirsis 
nuo pirmesnių suvažiavimų, o ypač savo su- 
dėčia. Pirmiau būdavo mūsų chorai ir dra
mos grupės su maža išimčia susidėdavo iš 
lietuvių, atvykusių iš Lietuvos, o dabar jau 
turime čiagimių žymią daugumą. Laikas su- 
augesniąją kartą, imigrantus, pradeda išdil- 
dinti, jpareigodamas jų vietas užimti jaunes
niąją kartą—čiagimius lietuvius.

Tos pakaitos proceso metu, daugelis su- 
augesniųjų veikėjų pradėjo abejoti ir nu
gąstauti būk jaunieji nepajėgsią tęsti pir
mesnės kaitos pradėtąjį darbą, nes jie nega
na turį patyrimo ir ištvermės; daugelis jų į 
jaunuolių pasimojimus pradėjo žiūrėti per 
pesimizmo akinius.

Pesimizmas, nusiminimas pas mus, suau- 
gesnieji draugai, neturėtų vietos sau rasti. 
Tuo labiau, savimeilė bei pavydas yra mums 
neleistinu dalyku!

Mūsų visų mylimas poetą Julius Janonis 
pavyduoliams štai kokias eiles yra sudėjęs:

“Tas ne dainius, kur pavyde,—
Toks dainuodams klysta.
Tu raliuok, kad rožės žydė
Ir liūdėk, kad vysta.
It graudžioj! našlaitėlė,
Apraudok, kas nyksta,
Bet kartu ir sveikink gėlę,
Ką vos juntant dygsta. . . ”

Taip, mums gaila, kad senesnioji karta 
nyksta. Bet sykiu privalome sveikint gėlę 
(jaunąją kaitą), ką vos juntant dygsta!

* * *
Lietuvių Meno Sąjungoje randasi virš 30 

chorų ir kelios dramos grupės. Tame skai
čiuje lietuviai ateiviai sudaro ne daugiau, 
kaip 30 nuoš. 70 nuoš. sudaro čiagimiai lie
tuviai. Mūsų chorai (su maža išimčia) mo
kinami - vadovaujami čiagimių lietuvių mu
zikų. Chorų vedėjų skaičius dar vis auklėja
si, didėja. Tuomi, berods, galima pasidžiaug
ti.

Ir netik dainoje matosi progresas. Kiek 
tenka tėmyti mūsų vaidybą, tai ir čia matosi 
rimta pažanga. Svarbią rolę lošia mūsų vai
dyboje jaunesnės kartos talentai, kurie turi 
daugiau žinių apie vaidybos meno techniką, 
apie dramos istoriją ir turi kitas reikalingas 
kvalifikacijas, dėl kurių stokos pirmesnė 
mūsų vaidyba daug nukentėdavo.

Turime artistų-piešėjų, kurie gerai jau 
prasisiekę ir gali mus aprūpinti reikalingo
mis dekoracijomis ir įvairiais vaizdais.

Turime savo tarpe čiagimių lietuvių ir 
plunksnos talentų, kurie netik angliškai, bet 
ir lietuviškai neblogai rašo.

Visa tai turint prieš akis, nėra jokio rei
kalo sau įsipasakoti, kad mums, senesnei 
kartai nykstant, mūsų kultūrinio gyvenimo 
ratas sustos.

LMS suvažiavimo išvakarėse man teko 
pastebėti, kaip mūsų jaunesnieji draugai ir 
draugės rūpestingai prie jo rengiasi.

LMS Centro sekretorė B. šalinaitė dirba 
sušilusi vesdama susirašinėjimus su chorais 
reikale delegatų pasiuntimo, mokina daini
ninkų grupę, kuri dainomis, šokiais ir ges
tikuliacijomis įvairins LMS suvažiavimo kon
certinę programą.

Artistai-piešėjai Alfredas Pross ir Ed. 
Reinhardt (čiagimiai lietuviai) nutapė iška
bas ir simbolistinius vaizdus, kuriais bus pa
puoštu estrada laike LMS suvažiavimo Pitts- 
burghe, Pa.

Garsieji Brooklyno AIDBALSIAI, vado
vaujant muz. mokytojai B. šalinaitei, savo 
praktes laiko 2-3 kartus savaitėje, nežiūrint 
įkyrių vasaros karščių.

Skaitys eiles-poeziją (lietuviškai ir angliš
kai) mokytoja Amilija Jeskevičiūtė.

Solo dainuos koloratūra sopranas Aldona 
Klimaitė ir baritonas S. Kuzmickas.

Visi čia sužymėti programo dalyviai yra 
jaunesnės kartos menininkai, čiagimiai lie
tuviai.

* * *
Worcester!© choras siunčia atstove į LMS 

suvažiavimą savo mokytoją J. Karsokienę.
Hartfordiečių Laisvės Choras delegate pa

skyrė Oną Visockienę, jų mokytojaus žmoną.
LMS Pirmo Apskričio pirmininkas, d. J. 

D. Bendokaitis praneša, kad LMS suvažiavi
me dalyvaus iš jų apielinkės šie asmenys: 
Kenosha Lyros Chorą atstovaus d. P. Sprin- 
dis; Moterų Kultūros Kliubą—dd. Deikienė

Knygnešiui-Poetui 
Jovarui

Jonas Orintas

(Jo 35 metų literatūros darbo sukakties proga)

Tamsiais laikais nešei Tu šviesą
Dėl savo brolių vargstančių,
Laisvos minties skleidei Tu žodį, 
Į laisvę jieškojai kelių.

Nors nešdams sunkią vargo naštą, 
Carizmo slegiamoj šalyj, 
Visus guodei daina širdinga, 
Auklėjai meilę jiems širdy.

Tavų dainelių kovos aidas
Tuoj rado atgarsį visur,
Čionai tėvynėj, brolių tarpe
Ir iškeliavusių svetur.

Jieškot už marių laisvės, laimės, 
Kad broliams likusiems padėt 
Kovot su budeliais engėjais, 
Jiems juodą vargą nugalėt...

Ir Lietuva štai prisikėlė,
Gyvuoja sau laisva, graži,
Nes ją mylėjo, uoliai švietė,
Garbingi mūsų knygnešiai!

Pagerbkim juos už didį darbą, 
Sušukim Jovarui valio!. . .
Lai žydi laimė ir liuosybė, 
Per amžius m,ūsų Lietuvoj.

Šiauliai, 1938.IV.2

Poeto Jovaro 35 Metų 
Literatūros Darbo

Jubiliejus
Jonas Orintas.

Jonas Krikščiūnas-Jovaras gimė 1880 m. 
sausio mėn. 1 d. Kalniškių kaime, Šiaulių 
valse, ir apskr. Skaityti ir rašyti išmokė jį 
tėvas namie, į mokyklą leisti negalėjo, nes 
gyveno gana vargingai, 3 dešimtinių pelkė
tos žemės ūkyje, dūminėj be kamino grįčioj. 
Iš atsilankančių knygnešių tėvas nupirkdavo 
įvairaus turinio knygučių, kurias busimasis 
poetas noriai kaip pats sau, taip ir kitiems 
skaitydavo. Augant teko jam visas vaikų li
gas persirgti. Ypač sunkiai ar 4 metus teko 
sirgti akimis. Kiek paaugusiam ir pagijusiam 
reikėjo eiti pas ūkininkus ganyti. Pabaigus 
ganyti, žiemą, ūkininkai jį samdydavo už 
“daraktorių” jų vaikus lietuviškai skaityti 
ir rašyti pramokyti. Tada jau pats pradėjo 
knygų nusipirkti. Labai jis mylėjo knygne
šius ir eidamas 16 ar 17 met. pradėjo pats 
knygas platinti—pasidarė knygnešiu. . .

Kartą Jovarą vežant knygas rusų valdi
ninkai norėjo sulaikyti, bet jis, turėdamas 
gerą arklį, ištrūko, tik matydami, kad jo 
negalės pavyti ir suimti pradėjo į jį šaudyti 
ir peršovė kairįjį šoną. Gydėsi tada jis slap
tai Šiauliuose pas daktarą Laucevičia, kuris 
padarė operaciją, kulką išėmė ir per mėnesį 
laiko Jovaras pagijo. . .

Vieną kartą vis-tik į rusų valdžios nagus 
pakliuvo ir apie 2 mėn. išsėdėjo kalėjime. O 
tris sykius iš rusų policijos išsipirko pini
gais. . .

Draudžiamiems laikraščiams rašinėjo įvai
rių korespondencijų ir eilėraščių, kurių kaip 
be ritmo pastarieji netalpiųo. Pasirašinėdavo 
Laukinis. O spaudą leidus pasirašinėja Jo
varas. Per šiauliškį stud. Aug. Janulaitį su
silažinęs su pažangiais Lietuvos veikėjais, 
a. a. P. Višinskiu, a. a. VI. Putvinskių, že
maite ir kitais, dalyvauja VI. Putvinskio dva
re Šilo-Pavėžupyje vadovaujant P. Višins
kiu! ir VI. Putvinskiui slaptuose rašytojų, su
sirinkimuose, kur per rankraščių-raštų krfti- 
ką buvo lavinami nauji rašytojai; “Varpui,” 
“ūkininkui” ir Amer. lietuvių spaudai pa
renkami tinkami raštai. Iš čia pareidamas 
Jovaras visada parsinešdavo gerą našulį 
draudžiamos literatūros.

Sykį a. a. P. Višinskis Jovarui gerai iš
aiškino, kas tai yra ritmas, jis suprato ir 
pradėjo rašyti eiles ritmuotas. Nuo tada jo 
eilės visur talpinamos. Amerikoj talpino

“Lietuva,” “Vienybė Lietuvninkų,” “Laisvo
ji Mintis,” ‘Laisvė’, ‘Kova,’ ‘Keleivis’ ir kit. 
laikraščiai bei žurnalai. O spaudą leidus tuoj 
pradėjo jo eilės tilpti ir Lietuvos spaudoj: 
‘Lietuvių Laikraštyj,’ ‘Lietuvos žiniose,’ ‘Lie
tuvos Ūkininke’ jo prieduose Vilniaus kalen
doriuos, ‘Jaunime’, /Naujojoj Gadynėj,! 
‘Skarde,’ ‘žarijoj’ ir pažang. minties žurna
luose. Taip pat buvo plačiai pasklidę spaus
dintais laiškais ir atvirukais. Buvo dedamos 
dainų knygelėse ir mok. vadovėliuose.

Ir dabar Jovaro eilės, k. a. “Ko liūdi ber
želi?...,” “Pavasario rytas” ir kt. yra de
damos į pradž. mokyklų skaitymų knygas.

Pirmąsias savo ritmuotas eiles “Gamta ir 
Vargdienis”, parašė 1903 m. liepos mėn. 30 
d. Taigi šiemet liepos mėn. 30 d. suėjo 35 
m. kaip Jovaras pradėjo viešą poeto darbą 
ir 4J) m. kaip tapo knygnešiu...

Iki šiol yra išėjusios Jovaro kūrybos 8 po
ezijos knygelės ir vienas apysakėlių rinki
nys. Dabar galima gauti (“Aukuro” knygy
ne Šiauliuose), tik “Parinktosios eilės.”

Dabar poetas Jovaras su savo žmona Ona, i 
dukrelėmis: Aušrele, Rūtele ir Laimute ir 
sūnumi Giedriu gyvena gimtoj pastogėj Kai-, 
niškių kaime, (paštas Šiauliai), 6 ha ūkyje, 
žemė nors nederlinga, bet jubiliatas kaipo 
knygnešys, gaudamas nors ir nedidelę pensi
ją šiaip taip pragyvena. Skundžiasi tik silp
na sveikata ir akimis. Skaityti jau mažai te
gali, o rašyti dar mažiau, kiek rašo tai tik 
iš pripratimo. Bet Jovaras po senovėj, kiek 
jėgos leidžia kultūros-švietimo darbą dirbti 
nenustoja. . .

Todėl nors ir kukliai, turėtume jo 35 m. 
literatūros darbo sukaktį paminėti. . .

Jo dainas šiandien žmonės noriai dainuo
ja kaip Vienažinskio, Vaičaičio, Ksv. Vana
gėlio, Maironio, Stiklelio ir kit. Tai tikriau
sias jam poeto dovanos pripažinimas. . .

Palinkėkim ir mes garbingam laureatui, 
laisvės ir meilės dainiui, darbščiam ir talen
tingam liaudies poetui Jonui Krikščiūnui- 
Jovarui daug laimės, sveikatos ir ilgo am-, 
žiaus, kad dar nekartą galėtume pasigėrėti 
naujais ir žavingais jo lyros balsais. . . 
Šiauliai, 1938.VII.22 d.

Jis Mirė, Kad Žmonės 
Gyventų...

Sulig “Lietuvos žinių” pranešimo, Arago- i 
no fronte, Ispanijoje, kovoj su nuožmiuoju 
fašizmu krito Lietuvos poetas Julmis-Julius 
Misiukevičius. Jis, palikęs savo gimtąjį kraš
tą, savo senutę motiną ir mylimą Simutę, iš
ėjo, tariant jo paties žodžiais, “didžiam dar
bui.”

Sakoma, kad ir ginklam žvangant mūzos 
netyli.'. .

Netylėjo nei Julmio-Misiukevičiaus mūza. 
Pernai rudenį iš Aragono fronto jis prisiun
tė “Liet, žiniom” eilėraštį, po antrašte: 
“Tėviškei, Mylimai ir Motinai.” Tą eilėraštį, 
kaipo labai ekspresingą ir kupiną jausmo, 
persispausdino Lietuvos “Literatūros Naujie
nos,” Amerikos “šviesa” (ALDLD žurnalas) 
ir kiti laikraščiai.

Savo šviesų ir kiltą tikslą poetą štai kaip 
atpasakoja:

“Apleidžiu, tėviške, kelius tavuosius, 
Palikęs žydinčias pakluones.
Palikęs moterį, kuriai dainuosiu,
Laisvės nusekiau svajones.
Nei tau, nei jai gal nesakysiu,
Gal nebetarsiu žodžio—myliu,
Bet jum abiem rytojaus rytą
Rengiu už tūkstančio čia mylių.
Mat čia, užu tūkstančių mylių, 
Šaukiu—salud !—žengiu į koją, 
Kur priešais, kryžių apkabinę, 
Nauji Europos gunai joja.

Lietuvių Meno Sąjungos 
Finansinė Atskaita
Nuo Rugpjūčio 1-mos dienos, 1937 metų, 

iki Rugpjūčio 1-mos dienos, 1938 m.

ĮPLAUKOS:

1937
Rugpjūtis.
Sietyno Choras, Newark, N. J., duokles už 1937 $5.00
Drg. Šalinaitė sugrąžino už rašymą dainų iš

“Rūtos” ................................. i......................... 15.00
Drg. A. Russell, Kenosha, Wis., už dainas ....... 1.50
L. M. M. R., (Pietų Amerika), už veikalus ..... 5.00
Vilijos Choras, Waterbury, Conn., duoklės už

1936 ir 1937 .................................................... 10.00
Vilijos Choras, Waterbury, Conn., už gaidas ..... 6.00
Drg. Alice Olekis, Philadelphia, Pa., už gaidas .25

Iš viso ..............................................................$42.75

Rugsėjis.

Aido Choras, Worcester, Mass., duoklės už 
1936-1937 ..................................................  10.00

Lyros Choras, Philadelphia, Pa., duoklės už 
1936-1937-1938 ......................................... 15.00

Drg. A. Dzikas, Philadelphia, Pa., už dainas.... 4.25
L. L. R. Choras, Norwood, Mass., duoklės už 1937 5.00

Iš viso ................................................................$34.25

Spalis.
Už “Janonio Raštai” ............................................. 3.75
Už "Dainų Rinkinys” ............................................ 6 00
Už kopiją Pusseserė Salomėja” .................................... 51
Už dainas ...................................................................... 10
Už dainas ...................................................................... 75
Drg. Valentis, auka ......................... -................... 5.00 '

Iš viso ..............................................................$16.11

Lapkritis.

Sietyno Choras, Newark, N. J., už operetę
“Meilės Nuskriausta” ................................... $12.00

Už veikalą “Pusseserė Salomėja,”, Phila., Pa. .50 
D. L. K. Gedemino Choras, Rochester, N. Y.,

duoklės už 1936-1937 ..................................... 10.00
Drg. A. Gordis, Utica, N. Y., už muziką ................. 25
Pirmyn Ch., Great Neck, L. I., už duokles 1937 5.00 
Pirmyn Choras, Great Neck, L. I., už dainas 2.25 
Surinktos aukos “Janonio Vakare” .................... 54.00
w A

Iš viso ..............................................................$84.00

Gruodis.

Už veikalus, iš Kanados ..................................... 1.03
Sietyno Ch., Newark, N. J., už “Aido Balsai” 3.00 
Už kopiją “Dainų Rinkinys” ......................................50
Už “Aido Balsai” .........................................r..........25
Drg. S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa., už “Pus

seserė Salomėja” ir dainas .......................... 2.50
L.D.S. 6 kp., Binghamton, N. Y., duoklės už 1937 5.00 
Drg. B. šalinaitė, už dainas ........................................ 85
Drg. Kirstukas, Cleveland, Ohio, auka ............. 5.00

Iš viso ..............................................................$18.13
1938

Sausis.
Darb. Ch., Los Angeles, Calif., duoklės už 1937 5.00 
ALDLD 47 kp., Montreal, Canada, auka .......... 2.00
LDS 78 kp., Pittston, Pa., auka .......................... 2.00
LDS 65 kp., Kenosha, Wis., auka .................... 4.40
ALDLD 84 kp., Paterson, N. J., duoklės už 1937 5.00 
ALDLD 188 kp., Hamtramck, Mich., už “Gyvieji

Nabašnikai” ir “Pusseserė Salomėja” ....... 3.50
L. D. Choras, Chicago, Ill., už “Pusseserė Salo

mėja” ir “Nebaigta Kova” ............................ 5.00
ALDLD 95 kp., Kapuskasing, Ont., Canada, auka 5.85 
LDS 66 kp., Hudson, Mass., auka .................... 2.00
ALDLD 217 kp., St. Boniface, Man., Can., auka 1.00 
Drg. A. Ylienė, Toronto, Ont., Can., už veikalus 2.85 
LDS 63 kp., Benld, Ill., auka .............................. 2.00
Drg. Elsie Gasiunas, už dainas .................................25
Drg. B. Šalinaitė, už dainas .................................... 05
ALDLD 31 kp., Auburn, Me., auka .................. 1.00
LDS 42 kp., Westville, Ill., auka .................... 5.00
Drg. A. Russell, Kenosha, Wis., už dainas ....... 1.60

Lewiston, Me.
Bironų 25 Metų Vedybinės 

Sukaktuvės

Rugpjūčio 6 d. draugai ir 
giminės Mikolo ir Onos Bironų 
surengė puotą pagerbimui jų 
25 metų vedybinių sukaktuvių. 
Puota buvo surengta švento 
Baltramiejaus Draugystės sve
tainėj, dalyvavo 165 ypatos iš 
Lewiston, Auburn, Rumford ir 
Mexico, Maine, miestų.

Draugai Bironai, įėję į sve
tainę ir pamatę tiek žmonių 
jū laukiant, labai susijaudino. 
Visi sustojo ir sveikino juos.

Vakaro vedėja buvo draugė 
Amelia Krapavickienė. Visa 
salė buvo paskendusi įvairių 
spalvų gėlėse.

Visų pirma Ignacas Chuzas 
perstatė dainininkus. Kvarte
tas sudainavo “Pasveikinkime 
Daina.” Kvartetą sudarė Juš- 
tina Povilaitė, Lidia Saba
liauskaitė, Algirdas Vaitonis ir 
Vincas Banaitis. Solo “^riro- 
dino Seni žmonės” sudainavo 
Justina Povilaitė.

Duetas Algirdas Vaitonis ir 
Vincas Banaitis — “Kam šė
rei žirgelį.”

Solo,' “Sapnuoju Patamsyj 
Viena apie Tave,” dainavo 
Anna Baltrus.

Duetas Ignacas Chuzas ir 
Lidia Sabaliauskaitė — “Ei, 
Sugaukite Stygas.”

Po dainų ir pasveikinimų, 
trys mergaitės — Milda Stu- 
kaitė, Valeria Varneckaitė ir 
Betty Apšėgaitė — suteikė 
dovanas gerbiamiems Biro- 
nams. Draugas B iron as gavo 
laikroduką ant rankos, draugė 
Bironienė — sidabrinę vyno 
taurę ir bukietą baltų ir rau
donu rožių.

Abudu draugai Bironai vi
siems dėkavojo ir vertino at
silankiusias ypatas brangiau
sia už viską ant pasaulio.

ir choro mokytoja Anna Petraitienė; L. D. 
Aidą—d. P. Elanis, o Liaudies Teatrą—dd. 
L. Prūseika, A. Pavilonis ir F. Abekas. Taip
gi būsiąs delegatas ir nuo Laisvės Choro iš 
Rockford, Ill. '

P. Balsys.

Mirtim kvėpuoja žemė, uolos, 
Mirties ir laisvės aidas aidi,— 
Šioj juostoj lemiamųjų šuolių 
Visų tautų begrojant gaidą.
Motinos adresu poetą rašo:
Tavęs, mama, gal nebslaugysiu, 
Pakluonės pėdos gal užeis, 
Bet čia, Pirėnuos—tvirtint drįsiu : 
žmonijai antras rytas kels.
Ir jei tą didį laisvės rytą 
Sūnus kur paupy paliks— 
Neverk, mama, asloj pakritus: 
Tai jo mintis ir jo dalis.

Iš viso ..............................................................$53.50

Vasaris.
LDS 18 kp., Schenectady, N. Y., auka .............. 2.10
Už dvi kopijas “Bešvintantis Rytas” .................. 1.00
Už “Dainų Rinkinys” (1937) ...................................... 50
Drg. A. Russell, Kenosha, Wis., už dainas ............... 30
ALDLD 34 kp., Rumford, Me., auka ................ 5.00
Jaunimo Choras, Montreal, Canada, duoklės už

1937 ir balansas už "Tamylą” ...................... 10.50
Drg. Merkiai ir drg. Nellie Stakewicz, Phila

delphia, Pa., už dainas ........   1.75
ALDLD 30 kp., Chester, Pa., auka .................. 3.25
ALDLD 137 kp., Montreal, Canada, auka $5 ir 

surinkta per drg. V. Antanavičienę ir drg.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Nekaltink, mama, sūnaus,
i Nebark kaip kitkart po obels, 

jei—kai Pirėnuos ry tasjiuš— 
Ant kapo jo žolė sužeis.
Greta daugelio tautų sūnų jis kovėsi, kad 

žmonijai išauštų laisvės rytas. Kovoje jis mi
rė, kad žmonės gyventų.. .

Pronce.

Draugai Bironai visiems yra 
prielankūs ir mandagūs, taipgi 
gražiai mokina savo dukrelę 
Mildą. Draugai Bironai pri
klauso prie vietinių draugijų 
ir jie remia visus lietuviškus 
parengimus.

Vakaro vedėja Amelia Kra
pavickienė kvietė sekančius 
asmenis pakalbėti: Mildą Bi- 
ronaitę, Joną Krapavicką, A- 
lyzą Kaulakį, Julią Malinaus
kienę, Augustiną Rudoką, Al
biną Lewis, Dr. Vincą Bee- 
akį, Marijoną Dailydaitę, Ma
rijoną Franckaitę, Feliksą 
Kruką, Joną ir Marijoną Pau- 
sus, Steponą Semotauskį, Al
fonsą Laucius, Stanislovą Pui
doką ir Antaną Motuzą.

Po puotos visi linksminosi ir 
šoko iki vėlybai nakčiai.

Lewistono Koresp.
M. D.

. "" 1 " . .. . «%
16-kos Metų Berniukas Nu
žudė 19-kos Metų Mergaitę

Locust Grove, Oklahoma, 
—Wirt Parr, 16 metų ber
niukas, areštuotas prisipa
žino policijai, kad jis užmu
šė Alma Manning, 19 metų 
mergaitę, kaimynę farmer- 
kaitę; paskui uždegė jos 
drabužius ir bėgo; bet greit 
buvo sugautas.

Callander, Canada.—Slo
gomis serga visos 5 Dionnų 
mergaitės, gimusios vienu 
pradėjimu.
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Lietuvių Meno Sąjungos 
Finansinė Atskaita

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

sesere Salomėja” ........................................... 3.11
Drg. M. Janušoniūtė, Newark, N. J., už dainą .15 
Aido Choras, Detroit, Mich., duoklės už 1937

ir 1938 ............................................................ 10.00

B. Šalčiūną ....................................................... 10.10
Drg. B. Sarapienė už veik. “Kometos Laukimas“ 2.10 
Drg. I. Kubiliūnas, So. Boston, Mass., už dainas 1.30

, Drg. L. Kavaliauskaitė, Brooklyn, N. Y., už dainą .25 
Drg. P. Bokas, Waterbury, Conn., už ♦ "Pus

seserė Salomėja“ ............................................. 3.00'
Drg. M. Zavis, Boston, Mass, už “Dainų-Daineles“ .25 

M Liuosybės Ch., Waukegan, Ill., duoklės už 1938 5.00
L. K. M. Choras, Chicago, Ill., duoklės už 1938 5.00 

* ALDLD 86 kp., Chicago, Ill., auka .................... 1.00
ALDLD 103 kp., Hudson, Mass., auka ............. 1.00
ALDLD 155 kp., Worcester, Mass., duoklės už

1937 .................................................................... 5.00
Laisvės Ch., Hartford, Conn., duoklės už 1938 5.00 
ALDLD 69 kp., Lithbridge, Alta, Canada, auka 1.56 
ALDLD 152 kp., Red Lake, Ont., Canada, auka 5.00 
ALDLD 6 kp., Montello, Mass., duoklės už 1937 5.00 
Drg. X. auka .................................................   10.00

Iš viso ................................................................$52.41

Liepos.

Jaunimo Choras, Lewiston, Me., už dainas..... 1.15
Lyros Choras, Kenosha, Wis., duoklės už 1937 5.00 
Lyros Choras, Baltimore, Md., duoklės už 1938 5.00 
Drg. N. Statkevičiutė, Philadelphia, Pa., už dainas .35 
Drg. M. Zavis, Boston, Mass., už “Dainų Rinki

nys“ (1938) ........................................................... 50
Drg. Ida Balsys, Baltimore, Md., už muziką........... 25
Lietuvių Jaunuolių Choras, Gary, Ind., duoklės

už 1938 .............................................................. 5.00
Liet. Biznierių Radio Valandos Org., Brooklyn,

N. Y., už piano gaidas ................................. 1.00
Liaudies Choras, Lawrence, Mass., duoklės už

1937-1938 ..........................................................  10.00
Drg. I. Balsys, Baltimore, Md., už dainą............... 10

Apgarsinimas žurnalan “Voice” ............................ 20.00
Sekretorei alga už balandžio men......................... 10.00
Laisvei už “Dainų Rinkinys-1938” ...................... 2.55
Drg. Balsiui už nurašymą veikalų ir už

katalogą ............................. j............................. 25.00
Už spaudos darbus ..................   3.32
Už krasos ženklelius, rekordų knygą ir “file” 10.80

Sekretorei alga ...................................................... 8.00

Iš viso .............................................................. $28.35

Iš viso ...............................................................$84.96

Kovas.
L. D. Aido Ch., Chicago, Ill., duoklės už 1938 5.00 

, L. D. Aido Choras, Chicago, Ill., auka $5, ir
surinkta $3.05 ................................................. 8.05

ALDLD 14 kp., Minersville, Pa., auka .............. 2.00
Laisvės Choras, Hartford, Conn., auka ............. 5.00
ALDLD 162 kp., Toronto, Canada, auka ......... 4.65
Lyros Choras, Shenandoah, Pa., duoklės už 1938 5.00 
Moterų Kultūros Kliubo Choras, III., duoklė už

1938 .................................................................... 5.00
LDS. 48 kp., Baltimore, Md., auka .................... 2.50
Lyros Choras, Gardner, Mass., už M. Petraus

ko paskaitą ..................................................... 2.00
Drg. S. Jasilionis, Binghamton, N. Y., už vei

kalą “Gyvieji Nabašnikai“ .......................... 2.60
Liaudies Teatras, Brooklyn, N. Y., už “Mirtos

Vainikas” ......................................................... 3.00
ALDLD 167 kp., Sheboygan, Wis., auka ........... 1.50
Pelnas nuo dr. V. Kudirkos paskaitos ...................... 26
Drg. J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., už

“Gyvieji Nabašnikai“ ..................................... 3.00
ALDLD 4 kp., Portland, Oregon, auka .............. 1.70
ALDLD ir LDS kuopos, Wilkes-Barre, Pa., už

“Pusseserę Salomėją“ .................................... 3.00
LDS 13 kp., East New York, auka .................... 2.00
ALDLD 59 kp., Waterbury, Conn., duoklės už

1937 ir auka ....................................... >....?..... 7.00
LDS, Worcester, Mass., auka .............................. 1.60
ALDLD 12 kp., Pittston, Pa., auka .................. 1.50
Drg. J. Adomaitis, Monongahela, Pa., auka....... 1.00
Drg. I. Chuzo, Lewiston, Maine, už dainas......... 1.05
LDS 76 kp., Chicago, Ill., auka .......................... 7.25
Drg. C. Kinderis, Lowell, Mass., už dainas............. 35
ALDLD 74 kp., Springdale, Pa., auka ............. 3.00
Drg. A. Žilinskaitė, už dainas .....................................50
Drg. D. Zdaniutė, už dainas .......................................60
Drg. J. Rainard, Dorchester, Mass., už “pus

seserė Salomėja“ .....................................   3.00
LDS 134 kp., Cudahy, Wis., auka .............. ’..... 2.00

įplaukų iš viso ............................................. $642.87
IŠLAIDOS

1937 m.
Rugpjūtis
Drg. A. Kairukštis, už kelionės lėšas ................ 1.50
Drg. B. Šalinaitei ir drg. Jcskevičiutei už

vertimą “Meilės Nuskriausta“ ........   35.00
Už telefono šaukimą į Ncwarką .................................20
Drg. A. Klimaitei už nurašymą veikalo.............. 1.50
Laisvei už vokus .................................................... 1.53
Už “Meilės Nuskriausta” knygas ........................ 7.30
Sekretorės alga už rugpjūtį ................................. 8.00
Nupirkta nuo drg. E. Dubcno veikalą “Vis

Pamokyti“ .........................................................  10.00

Iš viso .................................  $65.03

Rugsėjis
Drg. Z. Janauskui už veikalą ................................ 25.00
Už ruberinį štampą ................................................. 1,28
Drg. A. Pakalniškienei už nurašymą veikalų ..... 2.00
Drg. J. Sukackui už darbą ................................... 2.00
Už stencilius, blotters, ii' carbon paper ............... 5.72
Drg. P. Petrauskui už nukopijavimą

“Paimsiu Lyrą Aš” __________________ 1.35
Drg. J. Juškai už veikalą .....................................  10.00
Sekretorei alga už rugsėjo ir spalio mėnesius 18.00 
Už tris kopijas “Trial by Jury” .......................... 1.35

Iš viso ....................................... $66.70

Spalis
Už krasos ženkleklius ir stencilius .................... 3.32
Drg. Visockienei už darbą ...............  5.00
Drg. A. Pakalniškienei už darbą .......................... 1.50
Drg. A. Žilinskaitei už darbą .....................................45
Laisvei už viršelius del “Dainų Rinkinys“ ......... 2.25
Laisvei nuoma už liepos, rugpjūčio

ir rugsėjo mėn.................................................... 15.00
Aido Choro programo garsinimas ........................ 10.00

Iš viso .................................  $86.67

Gegužis
Drg. P. Pakalniškiui už paskaitą ....................... 5.00
Už krasos ženklelius ..............................    2.45
Drg. M. Katkienei už dainas ...............................'. 38.00
Drg. V. Taurui už paskaitą “Shakespeare” ....... 5.00
Laisvei už katalogus ............................................. 18.36
Pakvitavimų knygutė ................................................... 16
Sekretorei alga ........................................................ 8.00

Iš viso .................................  $76.97

Birželis

Už krasos ženklelius ..................................................... 30
Drg. Mizarai už paskaitą ..................................... 5.00
Drg. Valenčiui už paskaitą ................................... 5.00
Už laiškus (suvažiavimo) ...................................... 2.53

Iš viso ................................. $20.83
Liepos
Laisvei už nuomą (bal., geg., ir birž.) ................ 15.00
Už krasos ženklelius ir atvirutes ........................ 3.50
Drg. J. Ormanui už parašymą geros

konstitucijos .................................................... 10.00
Drg. P. Balsiui už išvertimą konstitucijos ......... 5.00
Sekretorei alga ...................................................... 10.00
Laisvei už suvažiavimo koncerto apgarsinimus 10.71

Iš viso ................................. $54.21
Išlaidų iš viso ................................................ $694.28

. i SUTRAUKA
Per metus įplaukų ................ $642.87
Balansas nuo rugpj. 1, 1937 ............................... $167.11

Sykiu ...............................................................$809.98
Per metus išleista ................................................$694.28

Rugpj. 1, 1938 lieka ižde .................................... $115.70
P. S. Pas F. Grybą iš Adams, Mass., 

(likviduoto choro iždas) ........................$30.00
B. šalinaitė, sekretorė.

Wilkes-Barre, Pa. Mahanoy City, Pa.

Iš viso ...............................................................$85.11

* Balandis.
Sietyno Choras, Newark, N. J., už “Inkviziciją” 12.50 
Aido Choras, Worcester, Mass., už dainas....... 4.50
ALDLD 223 kp., Oregon City, Oregon, auka  4.75 
ALDLD 87 kp., Pittsburgh, Pa., auka ............. 2.05
ALDLD 25 kp., Baltimore, Md., duoklės už

1936 ir pusė 1937 ......................................... 7.50
ALDLD 153 kp., San Francisco, Cal., auka ..... 3.00
LDS 11 kp., Rochester, N. Y., auka ............... 2.42
• DS 28 kp., Rumford, Me., duoklės už 1936

ir 1937 ..............................................................  10.00
LDLD 207 kp., auka ......................................... 2.20
LDLD 207 kp., už veikalus .............................. 1.00

Drg. L. Gasiunas, už dainas ........  10
Drg. K. šalinienės,»Brooklyn, N. Y., auka ................50
Drg. N. Pakalniškis, Brooklyn, N. Y., už "In

ternacionalą“ ..........................................................25
Surinkta L. M. S. 1-mo Apskričio koncerte....... 4.00
ALDLD 150 kp., Chicago, Ill., auka .................. 1.00
LDS 126 kp., Woodbury, Conn., duoklės už 1937 5.00 
Liaudies Teatras, Brooklyn, N. Y., už “Praei

ties šešėlius“ ..........................................................75
Aido Choras, Brooklyn, N. Y., už dainas ir

duoklės už 1936 ir 1937 ................................ 39.00
Pirmyn Choras, Great Neck, L. I., už dainas..... 2.00
LDS 24 kp., Great Neck, L. L, auka ................ 4.00

Iš viso .................................   $37.52
Lapkritis
Drg. P. Petrauskui už popierą ............................ 10.85
Už staples ................................................................ 1.50
Sekretorei alga už lapkr......................................... 8.00
Drg. A. Pakalniškienei už darbą .......................... 5.00
Drg. P. Balsiui už veikalų redagavimą ............... 25.00
Drg. R. Mizarai už Janonio paskaitą .................. 5.00
Apgarsinimai Janionio parengimui .................... 8.55
Už “Čechoslovakų Dainą” ir už rasyčių knygutę 1.96 
Už krasos ženklelius ......................................................50
Pasiųsta drg. Janonienei dovana ........................ 50.00

Iš viso ................................ $116.36
Gruodis
Laisvei už programų skelbimą ..................    10.00
Sekretorės alga už gruodžio mėn......................... 10.00
Drg. P. Petrauskui už darbą ................................ 10.00
Už krasos ženklelius ............................................. 4.00
Drg. M. Ramoškaitei už darbą ............................ 6.00
Už krasos ženklelius ............................................. 3.00
Drg. J. Sukackui už darbą ................................... 5.00

Iš viso .............................................................$106.52

Gegužis.
L. L. Choras ir ALDLD 145 kp., Los Angeles,

Cal., už “Pus. Salomėja” ............................ 2.00
ALDLD 113 kp., Hamilton, Ont., Canada, auka .75 
Surinktos aukos laike drg. Pakalniškio ir drg.

Petriko paskaitos ........................................... 4.44
Drg. I. Kubiliūnas, So. Boston, Mass., už dainas .80 

* Laisvės Choras, Rockford, Ill., duoklės už 1938
ir už dainą ..................................................... 6.00

Sietyno Choras, Newark, N. J., auka .............. 1.00
Drg. J. Weiss, Brooklyn, N. Y., auka ............... 1.00
Liet. Pažangiosios Organizacijos, Hartford,

Conn,, auka ..................................................... 12.44
Lyros Choras, Baltimore, Md., už dainas ......... 3.00
Drg. W. Cherney, Rochester, N. Y., už “Pus

seserė Salomėja“ ............................................. 3.00
Drg. J. Grybas, Norwood, Mass., už Petrausko 

referatą ..................................................... 2.00
Drg. I. Kubiliūnas, So. Boston, Mass, už dainas .35

Iš viso .................................. $48.00

1938
Sausis
Už krasos ženklelius ............................................... 6.00
Už prenumeratą “Kultūros“ žurnalo ir

persiuntimas ..................................................... 4.10
Laisvei už spaudos darbus ................................... 6.10
Laisvei nuoma už spalio, lapkričio ir 

gruodžio mėn...................................................... 15.00
Sekretorei alga už sausio mėn............................. 8.00
Už krasos ženklelius ....................................................08
Drg. J. Sukackui už darbą .................................... 5.00

Iš viso ....................................$44.30
Vasaris
Už nukopijavimą dvi kopijas “Neverkit

Prie Kapo“ ...................................................... 1.50
Už krasos ženklelius ............................................. 3.30
Už įrašymą žodžių 3-jose kopijose

“Meilūs Nuskriausta” ..................................... 3.00
Už vokus .................................................................. 1.28
Už viršelius (Dainų Rinkinys-1937) .................... 2.25
Už vokus ...............................  K.................. 1.65
Sekretorės alga už vasario mėn........................... 8.00
Drg. P. Petrauskui už darbą ................................ 5.90

Iš viso ...........................................................:...$36.78

Birželis.
Dainos Choras, ALDLD 32 kp., ir LDS 16 kp.,

New Haven, Conn., auka .............................. 3.00
Drg. J. Kazlauskas, Hartford, Conn., už “Gy

vieji Nabašnikai“ ........................................... 2.50
I ALDLD 14 kp., Minersville, Pa., duoklės už 1938 5.00 

Jaunimo Choras, Lewiston^ Me., už “Nebaigta
Kova” ............  10.00

Drg. A. Salosewicz, Newark, N. J., už “Dainų-
Daineles” ..................................................................30

L. T. R., Montello, Mass., už “Pussesere Sal.” 3.00 
Pelnas nuo drg. Tauro ir drg. Mizaros paskaitų 6.60 
Pelnas nuo drg. Valenčio paskaitos ................ 5.75
Surinkta ant blankos, drg. B. Šalinaitė ............. 3.00
Drg. O. Girnienė, Binghamton, N. Y., už “Pus

Iš viso .................................  $26.88

Kovas.

Drg. V. Bovinųi už darbą ....................................  10.00
Drg. A. Yeskevičiutei už dalį jos dramos kurso 15.00
Atvirutės ....................... ...... .,............................................50
Drg. P. Pakalniškiui už partraukimą veikalų

iš Lietuvos ...................  5.00
Sekretorei alga už kovo men.................................. 8.00
Už krasos ženklelius, stencilius, rasyčių

knygutę, klijus ................................................ 7.31
Drg. J. Sukackui už darbą ................................... 5.00

Iš viso .................................  $50.81

Balandis
Laisvei nuoma už sausio, vasario ir kovo mėn. 15.00

Kasyklos dirba silpnai. Ku
rie ir turi laimes dirbti, pu
sėtinai dejuoja.

Iš WPA pradėjo atleidinėti 
pavienius darbininkus. Sako 
atleisią visus. Lig kad pavie
niam valgyti nereikia.

Nuo rugpjūčio 1 dienos 
įvestos naujos taisyklės ant 
WPA darbų. Pirmiau duoda
vo 15 minučių pusryčiams 
apie 9 valandą ryte, o dabar 
jau nevalia atsisėsti. Jeigu pa
gaus sėdint vieną minutę, tai 
mokestį nutrauks už visą va
landą.

Kai kurie ir iš progresyvių 
draugų myli pasijuokti iš 
WPA darbininkų, būk jie la
bai lengvai dirbą. Bet jeigu 
patys pamėgintų tik pastovėt 
ant saulės nuo 7 vai. ryto iki 
11:30 vai., tai kitaip manytų.

Rugpjūčio 7 dic|ną teko bū
ti pas pittstoniečius išvažiavi
me. Tai buvo pusėtinai gražus 
pasilinksminimas. Pittstonie- 
čiai labai draugiški, bet yra 
ir pasipūtėlių, buržujų pamėg
džiotojų. Turi naują karą, 
tai jau ir pasipūtę.

Ten Buvęs.

Liepos 31 dieną LDS 104 
kuopa buvo surengus pirmą 
pikniką. Piknikas pasisekė ge
rai. Oras buvo geras, sve
čių turėjom pusėtiną būrelį, 
kurie linksminosi iki vėlyvam 
vakarui.

visiems tariam širdingai ačiū 
ir turime viltį, kad ir ateityj 
jie mus parems, o mes galė
sime su pagelba jų išauginti 
LDS didelę kuopą Mahanojuj.

Piknike Buvęs.

Kodėl Mussolinis Neleidžia 
Italų Turistų j Francijų 
Paryžius. — Franci jos at

stovas J. Blondel užprotes
tavo užsieniniam Mussolinio 
ministeriui, kad Italijos val
džia atsisakė duot paportus 
aštuoniem tūkstančiam ita
lų, norinčių pavažinėt po 
Franci ją. Jeigu Italija ne
duos jiem tų pasportų, tai 
Francija neleis savo pilie
čiam lankytis šią vasarą 
Italijon.

Matyt, Italija bijo dviejų 
dalykų; vienas, tai kad jos 
turistai neišvežtų aukso bei 
tvirtesnių užsieninių pinigų 
j Franciją; antra Mussoli
nio valdžios baimė, tai kad 
italai turistai neužsikrėstų 
demokratiniais supratimais 
Franci j o j.

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

ir NAUJOJE VIETOJE

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. K., Duryea, Pa.—Atleis

kite, kad jūsų pastabų dėl tų 
kapinių negalėsime sunaudoti 
“Laisvėje”. Aną sykį pranešė
me, kad daugiau diskusijų 
bei ginčų tuo klausimu dien
raštyje nebetalpinsime. Mes 
manome, kad abiem pusėm 
reikėtų sueiti ir gražiuoju su
sitaikyti.

Detroit, Mich.
Tikrai Nepaprastas Lietuvių 

Piknikas
Tai bus pokilis, kokio De

troito lietuviai nebuvo matę ir 
turėję. O tas pokilis įvyks 
rugsėjo 11 d. Tai bus pikni
kas, kurį rengia Detroito Pro
gresyvūs Lietuvių Organizaci
jos.

Piknikas įvyks Capitol Par
ke, Telegraph Road, prie 
Shibley. »

Nepaprastas dalykas šiame 
piknike bus tas, kad jame 
kalbės patsai Michigan vals
tijos gubernatorius ponas 
Frank Murphy, kongresmanas 
George Sadowsky įr Patrick 
O’Brien. Tai pažangieji kan
didatai į valdvietes. Lietuviai 
turės puikią progą juos išgirs
ti.

Įžanga į pikniką bus tiktai 
25 centai. O prie įžangos bus 
dar išdalinta $10 dovanų.

Ko mums pažangiesiems lie
tuviams dabar reikia, tai taip 
išgarsinti šitą pokilį, jog į jį 
suvažiuotų keli tūkstančiai 
Detroito lietuvių. Laiko dar 
yra trejetas savaičių. Tai pui
ki proga pikniką išgarsinti.

ReP.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę'’ Savo Draugams

Kad ir maža mūsų kuopelė, 
bet savo užduotį atliko gana 
gerai. Ypač mūsų naujos 
gaspadinės surengė skanius 
pietus! ir priėmė svečius kuo 
geriausia, o svečiai mus pa
linksmino savo skambančiom 
dainelėm ir sustiprino finansi
niai, nes kuopai liko keli do
leriai pelno. Mes vieni to pa
daryti nebūtume galėję. Mes

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street

I
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Jtūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

'LAISVĖS'PIKNIKAS
PHILADELPIIIJOJ

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

i

Sekmadienį, 4-tą Rugsėjo - September
Dviejų Dienų Šventėje. Ant Rytojaus Labor Day

MIKOLAIČIO PARKE
I EDDINGTON, PA.

______ I_____________________________________________ ______________________________________________ _____________ -

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net 5 Chorai:

I AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y.
SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J.
BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. J.

i LYROS CHORAS iš Baltimore, Md., ir 
LYROS CHORAS iš Philadelphijos

I . ___ ___________ ..... .....................-................................... -■■■■■------------- ---

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

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ
Kalbės Rojus Mizara “Laisvės” Redaktorius

Didelės piniginės dovanos bus duodamos prie įžangos bilieto: \
1-ma $50, 2-ra $25, 5-kios po $10 ir 10-tis po $5

i ________________ ____________

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

I



šeštadienis, Rugpj. 13, 1938 !EAISV1
7—I

ALDLD. CK Sekretoriaus
Raportas

(ALDLD Delegatų Suvažiavimui Liepos 1-2, 1938)
A. Bimba, o po jo centro sekretorius.

“Šviesos” spausdiname iki 4,300. Siun
čiame ne vien tik esantiems ALDLD na
riams, bet ir tiems, kurie naujai įstoja. 
Tas sudaro daug darbo ir organizacijai

įstojo, sumokėjo duokles, tai ir turi gauti 
literatūrą, kuri jam priklauso.

Su “Šviesos” antrašais nemažai buvo 
keblumo, bet dabar jau daugiau prade
da įprasti nariai ir kuopų sekretoriai ir 
tankiai jau gauname iš pačių narių pra
nešimus apie antrašų perkeitimą. Vie
nas dar yra nesmagumas, kad kuopų se
kretoriai negreitai praneša į centrą, kad 
sulaikyti “Šviesą” tiems, kurie jau nebus 
nariais. “Šviesa” tankiai jiems eina gan 
ilgai ir tas daro organizacijai išlaidas.

Vienybe su Moterimis ir Darbas

kuo-

Knygos ir Jų Platinimas
ALDLD nuo 1933 metų išleido kas met 

po knygą, būtent: Kapsuko—“Sovietai 
Lietuvoj,” Mizaros—“Povilas Jurka”; 
Iljino—“Gamta ir Žmonės,” Bimbos— 
“Kelias į Naują Gyvenimą” ir šių metų 
knyga bus Mizaros “Ūkanos”.

Knygoms rankraščius gavome veik vel
tui. Kaip drg. Kaškiaučiui už vertimą, 
taip dd. Bimbai ir Mizarai už jų origina
lius raštus mes labai skūpiai primokėjo
me, galima sakyti, tik už galutiną tų raš
tų technikinį sutvarkymą. Jiems prigu
li didelis ačiū!

Knygas mes leidžiame daug maž taip: 
vieną metą sunkesnę, kitą—apysaką. 
Spausdiname nuo 4,200 iki 4,500 egz.

Knygų platinimas Centre pusėtinai ge
rai pastatytas. Mes garsiname spaudoj, 
siuntinėjame garsinimo lapelius. Kiek
vieną metą iš centro parduodame apie 
$500 vertės knygų. Pereitais metais par
davėme už $518.98 knygų vertės. Dar 
daugiau būtų galima parduoti, bet
pose nėra gerai pastatytas ALDLD kny
gų ir “šviesos” platinimas.

Šiemet knygų garsinimui mes pada
rėme 1,000 lapelių, kurių po vieną siun
čiame kiekvienam kas knygų užsisako. 
Garsiname knygas “Laisvėje”, “Šviesoj”, 
“Tiesoj” ir “Keleivyj”. Viso šiemet jau 
pardavėm už $272.79 knygų.

Knygų mes siunčiame nemažai į už
sienį—Pietų Amerikon, Kanadon. Kana
dos Veikiančiam Komitetui suteikėme 
apie 1,000 knygų veltui, kad jis galėtų 
pasidaryti įplaukų savo darbui. Į .Kana
dą baisiai apsunkintas knygų pristaty
mas, bet mes jį apeiname....

Iš Pietų Amerikos mes retai gauna
me mokėti už knygas, kaip kada tik už 
persiuntimą. Bet tas negali mus sulai
kyti nuo teikimo knygų ten gyvenan
tiems lietuviams, kurių yra apie 80,000.

Lietuvoj darbininkai, studentai ir val
stiečiai interesuojasi mūsų knygomis, 
bet Smetonos diktatoriška valdžia ne
praleidžia net tokias knygas, kaip svei
katos reikalais “Darbininko Sveikata’— 
Dr. J. J. Kaškiaučiaus, nei mokslinę 
knygą Iljino “Gamta ir Žmonės”. Bet 
kaip kada mes ir tas kliūtis nugalime...

“šviesa”
“Šviesa” eina jau penkti metai. Pir

mus metus leidome 64 puslapių, bet tai 
buvo perdidelis žurnalas. Jis daug atsiė
jo finansiniai ir sunku buvo parūpinti 
raštai. Dabar eina 32 puslapių, tai kiek
vienas numeris turi knygos puslapiais 
vokuojant su viršeliais 90 puslapių rašto. 
“Šviesos” atspausdinimas, klišės, pa
veikslai, popiera, apdarymas, išsiuntinė
jimas kiekvieno numerio atsieina arti 
$500. Raštus gauname veltui. Ačiū mūsų 
veiklesniems draugams už pasiaukavi- 
mą! Suredaguojame, taip sakyti, viršlai
kiais, kas sutaupina nemažiau $45 orga
nizacijai ant kiekvieno numerio. Dau
giausiai darbo prideda atsakomingas re
daktorius, pirma drg. R. Mizara, dabar

Pereitas ALDLD suvažiavimas priėmė 
ALDLD 1 Apskričio pasiūlymą suvieny
ti ALDLD ir LMDS (moterų organizaci
ją). Ta vienybė, po plačių diskusijų 
spaudoje ir referendumo abiejose orga
nizacijose, 1934 metais buvo pravesta gy
venimam

Po vienybei buvo reikalaujama, kad 
didesnės moterų kuopos priimtų tik nau
ją vardą ir dirbtų, o kur jungsis su AL 
DLD, tai, kad tokios kuopos sudarytų 
komisijas darbui tarpe moterų. Tie pla
nai nebuvo tinkamai kuopose pravesti. 
Kuopos pasiliko tik dvi,—70—Rockforde 
ir 155—Worcesteryj. Bet ir tų kuopų na
res sudaro su mažomis išimtimis tik AL 
DLD narių ,žmonos. Vėliau susitvėrė 
81 kp. Brooklyne. Vietomis po vienybei 
ALDLD kuopos sustiprėjo.

Vienybė šių dviejų organizacijų kaip ir 
nepakėlė ALDLD narių skaičiumi, nes 
buvusi atskira moterų organizaciją buvo 
veik išimtinai iš tų pat moterų, kurios ir 
prieš tai prigulėjo prie ALDLD. Buvo at
sitikimu, kad kaip kuriose kolonijose 
(Eastone, Baltimore j) kur net daugiau 
moterų priklausė prie ALDLD, kaip prie 
buvusios moterų organizacijos. Bet vie
tomis buvo draugių ir tokių, kurios ne
prigulėjo prie ALDLD, bet po vienybei 
kolonijų draugai ir draugės neužtektinai 
dirbo ir ten mes neįtraukėme tas drau
ges, kurias galima buvo įtraukti.

Ši vienybė buvo padarius finansinio 
sunkumo ALDLD organizacijai, nes mes 
gavome LDSA (moterų organizacijos) 
veik $500 skolos. Ji buvo daugiausia 
dienraščiui “Laisvei”. Ją atmokėjome.

Ir dabar, rodosi, mes tinkamai darbą 
tarpe moterų negalime pastatyti, iš 
priežasties neganėtino susirūpinimo ko
lonijose. Nors, tiesa, apart moterų kuo
pų mes turime veiklias moterų komisi
jas Bostone, Binghamtone, Minersvillyj 
ir dar kaip kur, kurios gerai veikia. Pra
eitais metais bendromis pastangomis 
ALDLD kuopų, daugiausiai draugių mo
terų, buvo išleista stambi knyga “Virė
ja.” Apie abelną veikimą tarpe moterų 
mes kalbėsime paskutinėj sesijoj su
važiavimo.

(Daugiau bus)

Dainy Dieną Lietuvių Meno Sąjungos III 
Apskričio Piknike Pradainavome

( bant prisieina dar padengti 
maža deficitą dėl neskaitlin
go pikniko.

Reporteris.

7 cl. dėčiai susidarius nekaip žmo- 
rugpjūčio, Lietuvių Meno Są- I?us jautiesi.

Pereitą sekmadienį,

jungos III Apskričio Dainų Dainų programą turėjo išpil-

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

pikniką 
Cranford, N. J.

manyta turėti gražų dyti, kaip garsinta, keturi cho- 
Darže, ra’> dainavo prisidėję prie 

bangiečių maža dalis Pirmyn
Vaičionio

Papuolė gra-
PRANEŠIMAI E KITUR

žus, šiltas oras, lietaus nė la- k’ Aido choriečių. O Sietynas, 1*1 11 3 • 1 sz •
BALTIMORE, MD.

BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9993 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2102 Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ETHEL MEHRBERG
d-b-a L. M. CUT RATE FOOD CENTER 

2102 Avenue X, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given (hat License No. 
GB 4973 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw al 
620 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY S URO WITZ
620 -92nd Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9665 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 

.168 Howard Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HAROLD
168 Howard Avenue,

75 
at 

Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

WINGES
Brooklyn, N. Y.

49-51 Neck Road, Boijough of Brooklyn, 
County of Kings, to bp consumed on., the

SAMUEL MAZZARELL ,
(|.|>-a Neck Road Tavern

49-51 Neck Road. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Eli 2954 has been issued1 to the undei signed 
o sei beer at retail under Section 76 

of the Alcoholic Beverage Control },t
40'H Flatlands Avenue, Bprough of Biooklyn, 
County of Kings, to bc| consumed on the 
premises. taktuJAMES L. IIOLT.AND
4021 Flatlands Avenue, , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that T.icensc No. 
GB 10743 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail undei •< ’
of the Alcoholic Beverage Control Lnu at 
483 Central Avenue, Borough ol Brooklyn, 
County of Kings, to be | consumed off the 
premises. „ , ......SIMON LEVY

Supreme Fruit Store ,
483 Central Avenue 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

Paraše R. Mizara

No.

so nebuvo. Bet laukiame iš i kmp tas sakalas, su didžiu no- 
visos apielinkės choriečių —1 ru išlėkė į Connecticut vals- 
Aido, Pirmyn, Sietyno ir Ban
dos. O pasirodė tik Banga! 
Laukiame veikėjų - meninin
kų, bet didžiuma jų pabijojo 
savo batus nudėvėti. Gaila, bet 
ką padarysi, reikia konstatuo
ti ta fakta, kad mes nekrei- 
piam atydos į savo parengi
mus bei nepaisom jų.

tiją pildyt programą.

Rengia apskritys, o viena 
kolonija turi dirbti. Tokiai pa-

Bet visgi dainų programa, 
vadovybėj Aldonos Klimaitės, 
išėjo labai gerai, atsilyginant 
bent dalinai už pažadėtą di
džią programą.

Piknikas, sulyg savo dydžio, 
buvo gana smagus, matėsi 
svečių ir iš kitų kolonijų.

Rengėjai jaučiasi moraliai 
nuslėgti, nes taip sunkiai dir-

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:NOTICE is hereby given that 
GB 10696 has been issued to the 
to sell beer nt retail Under 
of the Alcoholic Beverage Cont.ol L.i . I , 
470 Nostrand Avenue, Borough ol B (
County of Kings, to be consumed Off the 
prcmises’ ANNA BARON . „
470 Nostrum! Avenue,

NOTICE is hereby given 
GB 10670 has been issued 
to sell beer al retail

Brooklyn, N. Y.
(2)

Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę 
ir laisvę.

Kas kovojo prieš lietuvosnepriklausomybę?

Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos 
katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai

(3)at License No. 
(ho undersigned 
ler Section 75 
lonlrol Law at 

Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RI VI.IN

License No.is hereby given 
lias been issued 
beer at retail under Section 75 

of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1154 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. „

EDWARD GEVIRTZ. INC.
1154 Liberty Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 4185 
to sell

NOTICE
GB 4701

of the Alcoholic
6 Newkirk 
County of 
premises.

6 Newkirk

of the

(4)

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 75 
Beverage Control Law at 
i, Borough of Brooklyn,

Kings, to lie consumed off tlie

DAVID KESSLER
Plaza, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3256 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Conti'ol Law al 
243 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

JOSEPH MESKAUSKAb 
d-b-a Joe’s Bar and Grill

243 Bushwick Avenue, Brooklyn, N.

on the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 932 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
513 Leonard Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALEXANDER BULAY 
d-b-a New Starlight Cafeteria

513 Ix'onard Sired, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1239 has been issued Io the undersigned 
to sell beer al retail under Section 76 
of tile Alcoholic Beverage Control Law al 
1019 Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

CONEY ISLAND CUT RATE GROCERY, Inc. 
1019 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1029 has been issued to the undersigned 

il under Section 76 
rage Control Law al 

_'i of Brooklyn, 
be consumed on the

of the Alcoholic ............ t.
263 Riverdale Avenue, Borough 
County of Kings, to 
premises.

ISRAEL
263 Riverdale Avenue

STEINER
Brooklyn, N. Y.

NOTH'!'
GB 711: ,(l retail under Section 75 

ic Beverage Control Law at. 
P'kwny, Borpugh of Brooklyn, 
us to be consumed off the

and Co. , INC.
Brooklyn, N. Y.

given 1that License No
issued t< > the undcrsignci

mas ir kaizerizmas?
(5) Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 

laisvę dabar?
County
,),enn^’ MORRIS GREENBERG

Brooklyn, N. Y.1372 Rockaway

NOTICE 
GB 7 11 I

License No.

beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4121 Avenue J. Borough ol Brooldyn, 
County of Kings, to be consumed oil the 
premises. ALBERT L. (.REENBERt.
.1191 Avenue .L iBrooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 10628 has been issued to the undersigned
to sell beer at retail under Section 7,>
of the Alcoholic Beverage Control Law al
1159 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 

be consumed oil theCounty

111 RM AN EPSTEIN. SAM STEIN
SOL SCHNEIDER

(King John Food Center) 
hertv Avenue. iBrooklyn ,N. Y.

NOTICE is hereb 
GB 1557 has been

Alcoholic

N<>.

il under Section 75 
avre Control Law at 
Borough of Brooklyn.

County

PHILIP

d-b-a N
854 Nostr

GOLUB, LUDWIG GOLUB and 
ABRAHAM SCHRIER

w Era Self Service; Food Centre 
nd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereb.' 
EB 110!) has been 

beer at 
Alcoholic 
d Street, 

Kings,

License No. 
undersigned 
Section 76

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12X6 has been issued to the undersigned 
Io sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Evergreen Avenue, Borough ot Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. I

! ANNA ZABOLOTNY
8!) Evergreen Avenue, Brooklyn. N. Y.

of the

County < 
premises.

Beverage 
Borough 

to

JOHN
62G—92nd Street,

A.

NOTICE is hereb 
GB 4551 has been

Brooklyn, 
be consumed on the

MALLEN
Brooklyn-, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1002 has been issued to the. undersigned 
to sell beer al retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
85 Johnson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

85 Johnson

NOTICE 
EB 1013 
to Sell 
of the .

County 
premise

i::th

NOTICE
GB 9439

WILLIAM HEMPE 
Street, Brooklyn, N.

6809 3 
County

given No.
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 76 

... v..v Alcoholic Beverage Control Law al. 
‘J-’P Voorhies Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
1>r°nliSC3, RUDOLF LOUIS
2212 Voorhies Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1066 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Hudson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. SAbVATORE JORDANO
318 Hudson Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
EB 984 lias been issued to the

sell beer at retail under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law al

No.

of

ALDLD 25 kf>. susirinkimas 
jvyks rugp. 15 d., 8 v. v. Lietuvių 
Svet., 853 Hollins St. Prašome visų 
narių skaitlingai dalyvauti, nes turi
me daug svarbių dalykų aptarti. — 
Valdyba. (188-189)

EASTON PA.

LDS 51 kp. susirinkimas jvyks 
nedalioj, rugpjūčio 14 d., 1 vai. po 
piet, Y.M.II. A. (žydų) svetainėj, 
kampas Ferry ir Walnut gatvių. Vi
si nariai prašomi jsitėmyti naują 
susirinkimo vietą ir būti susirinki
me, nes bus svarbių reikalų atlikti 
ir prie to prisirengti prie pikniko, 
kuris įvyksta 21 dieną šio mėnesio. 
—Valdyba. (188-189)

6809- -3rd

ail undpr Section 75 
erage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

DAVID PARSON 
’(‘iiuc, Brooklyn, N. Y-

No.
has been issued to the undersigned 
beer at retail unddr Section 75 

Alcoholic Beverage Control Law at. 
il Avenue, Borough (of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

WILLIAM SCHWARTZ
Brboklyn, N. Y.

NOTICE
GB 4820

of the Al 
180 Hull 
County of

>• given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 75 

Beverage Control Eaw al 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

LOUIS WALTMAN
180 Hull Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE
No. EB747

hereby given (that, Licens 
been issued t<> the under

lion 76 of the Alcoholic Beverage 
Law at 4110 Ft. Hamilton Parkv 
rough of Brooklyn, County ol K 
be consumed on the premises^

Control 
ty, Bo
tus, to

4110 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N.

Bušai Į Philadelphijos Pikniką
Iš Brooklyno 6 busai veš publiką į “Laisves” pikniką 

Philadelphijoje, kuris įvyks sekmadienį

Rugsėjo 4 September
Ant rytojaus bus Labor Day Šventė į

Bušai iš Brooklyn© j Philadelphijos pikniką 
išeis iš sekamų vietų:

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 
ir iš čia visi kartu trauks j pikniką

KELIONĖ Į ABI PUSI $1.75

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

visi

Knygelė nedidelė, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

ĮS1GYK1T 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, įmautiems 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.

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

giiiilliiiiiiiiiiliiiiiiiiilillliiliiliiiilillliiiiiiiiN~ 1gr.
I

1
Clement Vokietaitis

I
LIETUVIS ADVOKATAS i

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
Oiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

i

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves.

Traukiu paveikslus. familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
• Tol.: Glenmore 5-6191

padarau 
paveiks

le ra j avus 
su ame-

VARPO KEPTUVEIf

36-42 Stagg St. Tel.
Varpo Keptuvės Keksai

Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

TV

r IR ATSARGUS IR SKUBUSKniAUČIU DARBAS iii 

NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAIŠTINGĄ ® 

VARPO*___ Keptucvejs f

'3 3

»*<>! 'I

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
Įkepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska- 
i niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunko ir Spice Cake, Stollen, 

i Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.
Siunčiame duonų per paštų j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Pasitikime Viso Pasaulio Jaunimo Delegatus RENGĖS MIRT—PASVEIKS

Rugpjūčio 15-tą, Randalls Island Stadiume!
Šiandien Sugrįžta 15 
Ispanijos Veteranų

13, laivu Roose- 
dar 15 amerikie- 
kurie buvo sun
ko vose prieš fa- 

ši jau ket-

sudarys
Leider’io 
ateinantį i

Rugpjūčio 
velt, sugrįžta 
čių vaikinų, 
kiai sužeisti
šizmą Ispanijoj, 
virta grupė sugrįžusių nuo to 
laiko, kada Amerikoj pradėta 
kampanija už parvežimą su
žeistų amerikiečių.

Šie 15 veteranų 
garbės sargybą Ben 
laidotuvių iškilmėse
ketvirtadienį, rugpjūčio 18, 
Carnegie Hall, N. Y. Leider 
buvo pirmas sparnuotas ame
rikietis, padėjęs galvą kovoj 
už demokratiją, prieš fašizmą.

Sugrįžtančioj grupėj yra: 
Joseph Dion, Frank Mauzzet- 
ti, William 
Schreiber ir 
newyork iečiai;
William Lux ir William Mil
ler iš Michigan; Louis Molar 
ir Frank Warfield iš Ohio; 
Henry Olsen iš San Francisco, 
Herman Pekow iš Chicagos, ir 
Martin Weiss iš Philadelphi- 
jos.

Miller, 
Stanley

Sidney

Paul 
Štaia, 
Linn,

Dainininkė Sugrįžo 
Giminėmis

SU

Didžiausias viso pasaulio 
jaunimo sąskridis New Yorke 

i įvyks sąryšyje su atidarymu 
Antro Pasaulinio Jaunimo 
Kongreso masiniu mitingu šį 
pirmadienį, Randalls Island 
Stadiume.

Amerikos lietuviai jaunuo
liai dėjo visas pastangas, kad 
ir Lietuvos delegacija būtų 
šiame kongrese. Tikimasi nors 
vieną jaunuolį atvyksiant ir iš 
Lietuvos.

Penktadienį atvyko skaitlin
ga jaunimo delegacija iš mumy 
kaimyningos valstybės — Ku- 

Ibos; viso 30 jaunuolių darbi
ninkų, farmerių ir 6 universi
teto studentai.

Įdomu ir tas, kaip jie iš
rinkti :

Kongresui ir delegacijos 
siuntimui komitete dalyvauja 
vadai visų demokratinių par
tijų ir valstybės sekretorius 
(buvusiame kabinete).

Trys delegatai yra 
transporto darbininkai, 
išrinko Havanos busų 
darbininkai. Kiekvienas bal-' 
sas lėšavo 10 centų lėšų pa
dengimui. Didžiausį skaičių 
delegatų siunčia Kubos Jau
nimo Brolija, kurios nesenai 
įvykusiame kongrese atstovau
ta 200,000 jaunimo.

Religinės, sporto ir visokios

pribuvo virš 50 de- 
Centralinės ir Pietų 
Dar penki pribus iš 

ir trys iš Puerto Ri-

Rytoj LLD 1 Kuopos 
Išvažiavimas

Samuel Salzberg pereitą 
pirmadienį jau buvo pasiren
gęs mirčiai bėgiu 24 valandų j 
nuo staphyloccoccic užsikrėti
mo, bet radosi geradaris Ber
tram Price, kuris davė kraujo 
ir Salzberg pasveiksiąs. 
5 metai atgal persirgęs 
ga. Vadinamasis Type 4 
jas retai galimas rasti,

East Side Demokratai 
Remia Marcantonio

* šeštadienis, Rugpj. 13, 1938 
■...... - ^9

BAUDA UŽ TRIUKŠMĄ

kas, 
tas
mą

Charles Nocie, dviratinin- 
Trafiko Teisme nubaus- 

užsimokėt $2 už birbini- 
dviračio ragu 10:50 vai.

jauni
Juos

kitos organizacijos taipgi tu
ri savo atstovybę.

Seniau 
legatų iš 
Amerikų. 
Panamos
co, laukiama 14-kos iš Argen
tinos ir virš 50 iš Meksikos.

Europos delegacijos pribus 
šiandieną, laivu Roosevelt. 
Daugiau žinių apie šias dele
gacijas turėsime joms pribu
vus.

Įvairioms delegacijoms ruo
šiama pasitikimo iškilmės dau
gelyje atatinkamų vietų, ta
čiau bendra visų delegacijų 
pasitikimo vieta bus pirmadie
nį, Randalls Island Stadiume, 
kur tikimasi virš 20 tūkstan
čių newyorkiečių ir apylinkės 
gyventojų dalyvausiant masi
niame mitinge išgirst visų pa
saulio kontinentų jaunimo at
stovų kalbas ir pamatyt-pa- 
sveikint 58 skirtingų šalių de
legatus, kurie visi pasirodys 
didžiajame stadiume nešini 
savo šalies vėliavas.

Jauniems ir suaugusiems 
bus įdomu dalyvaut šiame ne
paprastame Antro Pasaulinio 
Jaunimo Kongreso 
pasitikimo mitinge.

Apart kalbėtojų iš 
šaulio dalių, mitingą
majoras LaGuardia ir eilė ki
tų žymių žmonių.

Rytoj, rugpjūčio 14 d., Fo
rest Parke, įvyks Lietuvių Li
teratūros Draugijos 
kuopos išvažiavimas, 
nių užkandžių, taip 
ir gėrimų. Draugai 
ges nariai ir abelnai
tuviška publika, nepamirškit 
rytoj atvykt į Forest Parką, 
pakvėpuot tyru oru ir praleist 
linksmai laiką! Rengėjai.

1-mos 
Bus ska- 
pat bus 
ir drau- 
visa lie-

CIO Elektrikieriai Turi
Laimėjimų
Electrical, Radio and 
Workers Unijos loka- 
laimėjęs tris sutartis,

3 dienų ligą neišro- 
algos. Gauta uždara 
samdymas per uniją,

delegatų

kitų pa
sveikins

laikas ir pusė už 
ilgiau dirbusiems 
padalinimas dar-

Electrical Special- 
darbin inkams pa-

iTice 
ta li- 
li rau
delio

ir nesitikėta ant greitųjų gaut 
geradarį.

Distrikto kandidatas Į 
pranešė, kad 

paramą didžiumos 
demokratų, kada

Lehman, Metropolitan 
dainininkė, trečiadienį 
iš Europos ir parsi- 

posūnius, kuriuos

Jauna Motina Grąsino 
Nusižudyt

Sulaikė Kišimą Nosies 
j Miesto Radio

Ix>tte 
Operos 
sugrįžo 
vežė tris
ketina priimt už savus ir ap- 
gyvendint čionai, taipgi sykiu 
su jais paduot prašymą šios 
šalies pilietybės.

Jos posūniai, Ludwig, Tians 
ir Peter Krause’s, jos pirmes
ni© vyro sūnūs, turėję slapta 
pabėgt iš Austrijos Francijon 
dėlto, kad jų motina buvo žy
dė.

Rooseveltas Remia Fay 
Prieš O’Connor

Stiprus Amerikos Darbo 
Partijos ir demokratų blokas 
rems James II. Fay kandida
tūrą į kongresmanus 16-me 
Kongresiniame Distrikte prieš 
torių kongresmaną John J. 
O’Connor.

Fay, sakoma, gavęs asme
nišką prezidento Roosevelto 
užgyrimą prieš O’Connor, ku
ris būdamas Buto Taisyklių 
Komiteto pirmininku vadova
vo reakcionierių kovai prieš 
Naująją Dalybą.

Amerikos Darbo Partija, 
kuri savo kandidatu jau tu
rėjo pasiskyrus Byrnes Mac
Donald, ištrauks savo kandida
tą, kad paremt Fay.

Mrs. Hazel Dalukas, 380— 
88th St., užeigoj išgėrus sti
klą ir išėjus kalbėdama pati 
sau, kčd tai jos paskutinis 
prieš mirtį. Tai girdėjęs neži
nomas vyras ją pasekęs iki jos 
namų ir neužilgo suuodęs ga- 
są. Jis pašaukė policiją, ku
ri išlaužė duris ir rado mo
teriškę įkišus galvą į pečių su 
atsuktu gasu. Ji nuvežta į li- 
gonbutį ir manoma pasveik- 
siant.

Gretimam kambaryje miego
ję jos du kūdikiai išliko svei
ki, 
su

Kaimynas Išgelbėjo
Mrs. Anna Gregor. 1018 E. 

Y., degtuku no- 
savo gasinį pe- 

eksplodavo ir 
padegė. James 

girdėjęs

232nd St., N. 
rėjo patikrint 
čiuką. Gasas 
jos drabužius
Farrell, kaimynas, 
eksploziją, atbėgo ir užrakin
tas duris išvertė, liepsnojančią 
moteriškę suvyniojo į karpe- 
tus ir taip ugnį užgesino. Ap
degusioji nuvežta į ligoninę. 
Gelbėtojas irgi apdegęs.

William Rice, 41 m., kalti
namas 
Įėjime 
kalinį, 
sargai
nes, kol jį suvaldė ir išvežė 
ligonbutin.

apiplėšime, miesto ka- 
pamišo ir sumušė kitą 
Frank Lowe. Penki 

turėjo stiprias grumty-

Frank Knecht, rastas maši
noj negyvas savo garadžiuje, 
95-34 — lllth St., Richmond 
Hill. Jį nunuodijo carbon 
monoxide dujos, sustojus mo
torui.

Patsai Dalukas negyvenąs 
šeima.

AUKOS ISPANIJAI
Pereitą pirmadienį įvyku

siame Lincolno Brigados Drau
gų Vytauto Zablacko kuopos 
parengime rinkta aukos Ispa
nijai ir jos gynėjams remt. 
Aukojo sekami:

Po dolerį: F. Kazokienė, A. 
Zablackienė, A. Kalakauskas, 
K. šolomskas, John Chelus, S. 
Sasna, M. Klimas.

Po 50 centų: W. Baltru
šaitis, A*. Bimba, J. Balčiūnas, 
J. Grubis, H. Kaunas, J. Za- 
blackas, R. Mizara, K. Leva- 
nas, J. Weiss.

Po 25c: A. Pakalniškienė, 
Ramoška, J. Siurba, A. Balčiū
nas, P. Buknys.

Viso su smulkiomis aukų 
surinkta $15.80. Rengėjai dė
kingi už paramą visiems au
kojusiems ir atsilankiusiems.

Miestas nupirko mokyklai 
žemę prie Hegeman ir New 
Jersey Avenues. Savininkai 
reikalavo $239,749; miesto 
ekspertai buvo įkainavę $179,- 
190; teismo patvarkymu už
mokėta $200,500.

Alfred Smith, buvęs miesto 
gaisrininkas, nuteistas nuo 2 
iki 5 metų kalėjimo už surai- 
žymą Petersonienės būk 
atsisakymą su juo gyvent.

uz

Dėlto, kad jos 9 vaikai rei
kalingi priežiūros, Mrs. Rose 
Low, 192 Orchard St., N. Y., 
atleista nuo baudos kalėjimu, 
nors pripažinta kalta skleidi
me falšyvų penkinių ir de
šimtinių.

direkto- 
stoties 

patvar-

Morris S. Novick, 
rius miestavos radio 
WNYC, išgavo teismo

(kymą, kuris uždraudžia Mies
to Tarybos reakcionieriams 
kišt savo nosį į miestavos ra
dio stoties reikalus.

Novick’ui buvo įsakyta pri- 
būt pas Miesto Tarybos komi
tetą su stoties rekordais.

Tuo tarpu Richard J. Bar
ry, Tarybos raudoniesiems 
kandžiot šalpos tyrimo komi
teto “liuosnoris” advokatas, 
reikalavo pas teisėją Schmuck 
leist jam dalyvaut komiteto 
radijui tirt posėdžiuose.

United 
Machine 
las 1216 
kuriose gaunama algų pakėli
mai, mokestys ligos metu ir 
vakacijos su alga.

1 Abby Photo kompanija su
tiko už 
knot iš 
šapa ir
$16 minimum ir $18 už dviejų 
savaičių, 
viršlaikius, 
pirmenybė, 
bo.

Watlow 
ties Corp,
kels algas po $3 į savaitę, gau
na 40 valandų darbo savaitę, 
laiką ir trečdalį už viršlaikius, 
samdymą per uniją, uždarą 
šapą, ilgiau dirbusių pirmeny
bę, padalinimą darbo.

Burnley Engineering Co. 
darbininkai gauna vakacijas 
su alga ir eilę kitų koncesi
jų, minimum mokestį 40c į 
valanda ir 45c minimum išdir
bus du mėnesiu, su 5c daugiau 
mokesties už naktinį darbą.

IŠRANDAVOJĮMAI
Pasirandavoja 4 gražūs ir šviesūs 

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

(187-189)
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Saugokitės Lyties Ligą!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilį, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanadą 
—$ 1.25c.)

JDftKITE į konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS 

111-40—-128th St.
SO. OZONE PARK, FĮ. Y.

ŠI knyga yra ir “Laisvės” knygyne,

PAKORĖ VAIKĄ
in-
pa-

žaisdami “cowboys“ ir 
dijonų loši, būrys vaikų 
korė ant tvoros 6 metų vaiką 
Paul Lieberman ir jau ruošė
si kūrent ant laužo, sukurto 
po jo kojomis, kada vaiko 
motina pro langą savo apart- 
mento, 3108 Brighton 5th St., 
pamatė lošį ir išgelbėjo pus
gyvį sūnelį. Vaikas pasakojo, 
kad “indijonų 
vęs

viršininku 
vaikas vardu Hymie.

Vedybos Sumažėjo

bu-

Nuo pereito liepos mėne
sio 1 dienos vedybos didžia
jame New Yorke sumažėjo 75 
nuošimčiais. Sumaž ėjimas, 
aiškinama, įvykęs dėl neaišku
mų, kurie susidaro dėl 72 va
landų laukimo tarp išsiėmimo; 
leidimo vedyboms ir pačių ve
dybų ir.dėl reikalavimo svei
katos liūdymų. Kalbama apie 
pakaitą ar panaikinimą 72 va
landų laukimo.

KRAUJAS NEIŠGELBĖJO

vis 
užsikrėtimo 

bakterijomis.

S. Salzberg, po trijų per
leidimų aukoto kraujo, 
vien mirė nuo 
staphylococcic
Kelios dienos atgal Beth-El 
ligonbučio viršininkai atsišau
kė jam kraujo. Iš virš 300 
liuosnorių, radosi 3 asmenys 
persirgę ta liga, su No. 4-to 
kraujo rūšimi. Jie visi davė 
po puskvortę kraujo ir jis 
perleista Saltzbergui po pus
kvortę į dieną.

Motina su Sūnum Mušėsi 
Už Mokestį

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ fSTAIŲA

Sales 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

Vito Marcantonio, Amerikos 
Darbo Partijos 20-to Kongre
sinio 
kongresmanus,
jis gavo 
East Sides 
jis kalbėjo Menevą Demokra
tų Kliubui, 169 E. 116th St.

Sakoma, demokratai pade
da rinkt parašus ant peticijų 
už ADP kandidatą.

M arc an ton i o k an d i d at u o j a 
prieš James Lanzetta, kuris 
dabar yra kongresmanu.

Dr. Herman Mendlowitz
38 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.
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

ras
tru s-

Kažin kiek kaltininkų 
jei kas pašauktų 
visus garsiai barškinan-

tusi, 
man 
čius radio visomis valandomis 
naktį ?

George Fink, dirbęs groser- 
nėj, 435 Greenwich St., užsi
mušė Įžengęs pro atviras duris 
keltuvo olon ant 7-to aukšto, 
manydamas žengiąs Į keltuvą.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
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. I., N. Y.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS), 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Mrs. Hannah Goldstein ir jos 

sūnus Frank, iš Far Rockaway, 
vienas kitą areštuodino ir tei
sėjui skundėsi sumuštais.

Barnis prasidėjęs metai at
gal, kada motina teismo keliu 
išreikalavo, kad sūnus mokėtų 
$3 į savaitę jos užlaikymui. 
Motina sako, kad jis nemoka, 
o sūnus sako, kad motina 
kalaujanti daugiau. Byla 
siasi.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

DRĖGMĖ SULAIKĖ 
TRŪKIUS

rei-
tę-

Stephen Aromiskis
(Arm akims kas) (

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4385

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Dėl drėgmės, kuri supara
lyžiavo signalų sistemą, ket
virtadienio ryto 8 vai., Eighth 
Avenue Subvėj, sulaikyta 
ekspresinių traukinių per 
minučių.
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Mrs. Leshim, 175 Milford . 
St., pamatė paslydusį karą 
užeinant ant šalygatvio ir stvė- 
rusi iš vežimėlio savo kūdikį 
metė tolyn. Už sekundos ve
žimėlis sutriuškinta ir ji pati 
sužeista; mašina įvažiavo į 
krautuvės langą. Kūdikis iš
liko sveikas.

Iš Long’ Island Sound prie 
Pelham Bay Parko ištraukta 
apie 1.6-kos metų vaikinėlio 
kūnas. Buvęs 5 pėdų 4 colių 
aukščio, 115 svarų, tamsia
plaukis.

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.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į 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
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FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn Laisvės” 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.
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