
Krislai
“Ūkanos” ir Duokles.
Sovietai ir Apšvieta.
Lenkija ir Tautų Lyga.
Ant Mandžurijos Sienos.
Platinkite Brošiuraitę.

Rašo D. M. š.

Lietuvių Literatūros 
Draugijos knyga “Ūkanos” 
s p a u s cl i n ama “Laisvės” 
spaustuvėje. Jau atspaus
dinta 128 puslap. Ši kny
ga, viena iš geriausių apy
sakų turės per 300 pusla
pių. Jų spausdiname specia
liai ant geros popieros. 
Draugijos nariai gaus gerą 
naują literatūros kūrinį.

* ;>s *

Kad knyga išeių laiku, 
tai reikia, kad nariai sumo
kėtų duokles. Dar nei pusė 
narių nesumokėjo duokles 
už 1938 metus. Dar keli šim
tai yra skolingų ir už 1937 
metus. Šiomis dienomis iš
siuntinėjau visoms kuopoms 
ir apskričiams pranešimus, 
kaip yra su duoklėmis.

Taipgi, kol kas nieko ne
sigirdi vajaus reikale už 
naujus narius ir skaitytojus 
tikslu, kad galėtume “Švie
są” po naujų metų tankiau 
leisti. Subruskime, draugai!* * *

Maskvoj posėdžiauja Auk
ščiausias Sovietas. Priimta 
naujas finansų dekretas, 
pagal kurį 31 bilioną rublių 
paskyrė apšvietos reikalams 
ir virš 8 bilionus sveikatos 
reikalams. Sovietų Sąjungoj 
žmogaus apšvieta, kultūra 
ir sveikata statoma pirmon 
vieton. * >:< *

Lenkijos fašistai nuspren
dė, kad neturėti daugiau 
Tautų Lygos Taryboj savo 
atstovo. Jie įsakė Tytusui 
Kamarnickiui uždaryti Ge- 
nevoj raštinę ir vykti į Len
kiją. Tai naujas smūgis 
Tautų Lygai iš agresorių 
pusės. Lenkijos užsienio mi- 
nisteris pulkininkas J. Beck 
užėmė šią politiką po to, 
kaip jis apvažinėjo Pabal- 
tijos, Skandinavijos šalis ir 
apsilankė Berlyne. Tūli ma
no, kad tai būk daroma tik
slu pastot kelią Vok. nazių 
atakoms ant Čechoslovaki- 
jos. Bet žinant tą, kaip pul
kininkas Beckas buvo ir 
yra priešingas kolektyviam 
veikimui prieš karo agreso
rius, galima suprasti, kad 
tai žygis karo agresorių 
naudai. * * *

Londone susirūpino Vo
kietijos fašistų apsiginkla
vimu. Naziai gaminasi daug 
ginklų ir budavoja naujas 
tvirtumas ant savo sienų.'* * *

Sovietų raudonarmiečiai 
ir Japonijos kareiviai stovi 
užsikasę vieni nuo kitų tik 
keli šimtai mastų. Praneša, 
kad iš abiejų pusių aštrus 
nusiteikimas. Japonijos mi- 
litaristai gali išprovokuoti 
naujus susirėmimus.* * *

Chinijoj pasireiškė nusi
minimas iš priežasties, kad 
tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Japonijos pasirašyta pertai- 
ka ir sudaryta komisija 
naujai peržymėjimui rube- 
žių. Chinai manė, kad neiš
vengiamai kils karas tarpe 
Sovietų Sąjungos ir Japoni
jos ir pastaroji’bus greitai 
sumušta ir tuo Chinija iš
gelbėta iš dabartinės nelai
mės. * * *

B r o š i u r aite “Broliška 
Ranka Katalikams” yra vie
na iš geriausių ir reikalin-
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Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

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

nės Japonijos.
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Baisus Pietinių Valsti- 
jų Skurdas, Sako Ra
portas Rooseveltui

Washington. — Pietinės i'se $604. Randauninkai gi ir
valstijos yra gausingos 
gamtiniais turtais, bet labai 
atsilikusios medžiaginiai ir 
kultūriniai, kaip raportavo 
prezidentui Rooseveltui Ša
lies Opiųjų Reikalų Komi
tetas. Jis, pagal paties pre
zidento įsakymą, padarė 
ūkišką pietinių valstijų ap
žvalgą.

Pasirodo, kad pietinių 
valstijų gamtiniai turtai 
yra milžiniški ir beveik dar 
nekliudyti, o žmonės abel- 
nai ten gyvena blogiau ne
gu bet kuriose kitose vals
tijose. Didieji žemės savi
ninkai, dažniausia gyvenan
tieji kur kitur, palaiko fak- 
tinoj baudžiavoj žymią da
lį gyventojų pietinėse vals
tijose, kaipo pusininkus bei 
randauninkus.

Pietinių valstijų gyvento
jų 71 nuošimtis yra baltieji, 
beveik visi “tikri ameriko
nai”, ir 29 nuošimčiai neg
rų. Ūkis ir pramonė ten taip 
prastai vedami, kad nepasi
gamina nė būtinų sau reik
menų ; o didžiausi kaltinin- 
kai tai plėšikiški geležinke
liai ir bankai.

Imant visą šalį apskritai, 
kiekvienam žmogui išeina 
$471 sutaupą, laikomų ban
kuose, o pietinėse valstijose 
—tiktai $150. Už paskolas 
tose valstijose bankai lupa 
iš farmerių net iki 20 pro
centų palūkanų; geležinke
liai pietinėse valstijose gro
bia net iki 75 procentų 
brangiau už produktų per
gabenimą pietinėse valstijo
se, negu visoje šalyje aps
kritai.

Vidutiniai imant, pietinė
se valstijose “kievienam” 
žmogui abelnai 1937 m. te
ko tiktai $314 įplaukų per 
metus, o kitose šalies daly- 
-j; -----------v - . ■ ■ —.................- ■■■■—j

Cechų Orlaivio Nelaimėje 
Žuvo 16 Žmonių

Kehl, Vokietija. — Ūka
nose čia sudužo į kalną di
delis Čechoslovakijos kelei
vinis lėktuvas, šešiolika bu
vusių jame , žmonių užsimu
šė, tame skaičiuje du ame
rikiečiai. Išsigelbėjo tik vie
na lėktuvo “šeimininkė”- 
slaugė. Jinai iš lėktuvo bu
vo išmesta ant medžio ša
kos, kur ir kabojo, iki tapo 
nuimta.

ORAS
Šiandien dalinai apsiniau

kę. — N. Y. Oro Biuras.

ga labiausiai platinti. Bet 
kol kas užsakymų permažai 
gauname. Brošiuraitės kai
na tik 3c. Reikėtų, kad 
organizacijos kuo daugiau
siai jos parsitrauktų ir ma
siniai paskleistų.

pusininkai Taimeriai pieti
nėse valstijose vidutiniai te
gavo ten tik po $75 įplaukų 
per metus.

Kas liečia apšvieta, tai 
pietinės valstijos keliais 
šimtais procentų atsiliku
sios nuo rytinių ir vakari
nių valstijų.

Savo atsilikimu pietinės 
valstijos taip pat prisideda 
prie krizio palaikymo viso
je šalyje. Pagerint jų būk
lę—tai didžiausias uždavi
nys Amerikos valdžios, sa
ko prezidentui Rooseveltui 
Nacionalis Opiųjų Reikalų 
Komitetas. Be kitko, jis pri
mena, kad bent 4 milionai 
šeimynų pietinėse valstijose 
gyvena netinkamose žmo
nėms lūšnose-laužuose.

NAZIŲ BUNDAS - GALINGA HITLERIO ŠNIPU IR SABO- 
TAŽNINKŲ MAŠINA PRIEŠ AMERIKOS DEMOKRATIJĄ
Washington. — Hitlerio 

valdžia palaiko Jungtinėse 
Valstijose Amerikiečių-Vo- 
kiečių Bunda (Sąryšį), kaip 
Vokietijos “šnipų organiza
ciją” ir “galingą sabotažo- 
ardymo mašiną,”—kaip liu
dija John C. Metcalfe kon
greso komisijai, tyrinėjan
čiai veiksmus priešingus 
amerikinei tvarkai. Šios ko
misijos pirmininkas yra 
kongresmanas Martin Dies.

Liudytojas prieš nazius, 
Metcalfe pirmiau buvo re
porteris Chicago Times lai
kraščio ir, norėdamas tik
rai ištirt hitlerininkų veiklą 
šioj šalyj, jis pats įstojo į 
Vokiečiu-Amerikiečiu Bun
da New Yorke, o paskui ta
po net asmeniškas agentas 
Fritzo Kuhno, vyriausio na- 
zių judėjimo vado Ameri
koj.

Metcalfe yra vokiečių kiL 
mes, gimęs Dresdene, Vo
kietijoj. Į nazių Bunda jis 
įstojo vokišku vardu “Hell- 
mutt Oberwinder.” Tai hitle
rininkų organizacijai jis 
priklausė šešis mėnesius ir 
buvo laikomas pavyzdingu 
smogiku-šturmininku.

Jis skaito, jog Bundas tu
ri apie 25,000 narių, bet 
Bundo mitingus lanko 100,- 
000. Įvairiose Jungtinių 
Valstijų dalyse yra 80 Bun
do skyrių, ir jie turi .apie 
500 tūkstančių aiškių savo 
rėmėjų.

Su vokiečių Bundu glau
džiai bendradarbiauja ame
rikonai “Sidabrą marški
niai” fašistai, italai fašistai 
ir rusai baltagvardiečiai.

BUNDO TIKSLAI
Kaip Metcalfe parodė 

Jungtinių Valstijų kongreso 
komisijai, tai pamatiniai 
tikslai Nazių Bundo Ameri
koj yra šitokie:

JAPONŲ KOMANDIERIUS 
GĖRISI RAUDONOSIOS

ARMIJOS NARSA
Yuki, Korėja.—“Per pas

kutinį mėnesį mes stebėjo
mės ir gėrėjomės narsa 
Raudonosios (Sovietų) 
Armijos,” sako japonų ar
mijos komandierius šiauri
nėj Korėjoj, Japonijos kolo
nijoj. Jis kalba apie japonų 
mūšius su raudonarmiečiais 
Changkufengo-Khansa sri
ty j, kurią japonai mėgino 
pagrobt nuo Sovietų:

“Mes turime aukščiausią 
pagarba narsai abiejų armi
jų.”

SNIEGAS SU PERKŪNI
JA ANGLIJOJ

Bridlington, Anglija. — 
Prisnigo dvi pėdas sniego 
Wold Newton kaime, rugp. 

i 13 d. Besniegant trankėsi 
baisi perkūnija.

Roma. — Čia buvo jaučia
mas žemės drebėjimas per 
7 minutes.

Bundas turi išanksto prisi
rengt ardyt Amerikos gin
klų ir amunicijos fabrikus 
ir naikint karines medžia
gas, krikdyt geležinkelius ir 
pramonę apskritai tokiame 
atsitikime, jeigu kiltų karas 
tarp šios šalies ir Vokieti
jos;

Bundas turi dėt visas pas
tangas, kad sustabdžius bei 
suparalyžiavus gabenimą 
ginklų ir amunicijos iš Am
erikos tokioms šalims, ku
rios kariautų prieš Vokieti
ją arba gintųsi nuo jos;

Nazių Bundas turi varyt 
propagandą, kad Amerikoje 
būtų įvesta panaši valdžia 
kaip dabar Vokietijoj;

Bundas turi muštruot vo
kiečiui tiesioginei kovai, 
siekdamas nuversti demo
kratiją Amerikoje;

Bundas savo mokyklose ir 
stovyklose turi mokint vai
kus, pradedant nuo 6 me
tų amžiaus, būt ištikimais 
Hitleriui.

Bundo veikimą diriguoja 
Hitleris per savo Užsieninį 
Biurą, esantį Stuttgarte, 
Vokietijoj.
Nuo Bundo Priklauso Vo
kietijos Atstovai Amerikoje

Pagal Bundo vadų reika
lavimą, Hitleris atšaukė bu
vusį Vokietijos ambasado
rių Amerikai, dr. Hansą 
Lutherį ir kelis konsulus, 
kurie negana veikė išvien 
su Bundu. Taip sakė Met- 
calfe’ui pats Fritz Kuhn, 
vyriausias vadas Vokiečių- 
Amerikiečių Bundo.

Illinois ir New Jer
sey valstijose bundininkai 
sudarė ištisas kuopas gink
luotos milicijos, kuri vadi- 
ma Amerikos Nacionalė 
Gvardija.

Bundo vadai dažnai važi
nėja dovanai Vokietijos lai-

Įnirtę Mūšiai Liaudie- 
čių su Fašistais Tri

juose Frontuose
Barcelona, Ispanija.—Pie

tinėje dalyje Ebro upės 
fronto, fašistai audringai 
atakavo ir buvo užėmę du 
kalnelius, num. 698 ir 705, 
vakariniame šone tos upės. 
Liaudiečiai gindamiesi daug 
priešų užmušė ir sužeidė; 
paskui liaudiečiai kontr-ata- 
kavo fašistus ir atėmė iš jų 
tuos kalnelius.

Fašistai Sumušti Oro 
Kautynėse

Mūšyje tarp valdžios 28- 
nių lėktuvų ir fašistų 39-nių 
lėktuvų, respublikos lakūnai 
nušovė žemyn keturis vo
kiškus priešų orlaivius, o 
fašistai nukirto du respub- 
likiečių greituosius lėktu
vus.

vais iš Amerikos į Berlyną 
pasitart su hitlerininkais, 
kaip veikt prieš Amerikos 
demokratiją, ‘raudonuosius’ 
ir žydus.

Bundo veikėjai dalyvavo 
slaptuose susi i i likimuose 
amerikonų “Sidabramarški- 
nių” fašistų, kur Zachary, 
“Sidabramarškinių” galva, 
ragino nužudyt prezidentą 
Rooseveltą.

Nauji nariai priimami į 
Bundą ceremonijose slaptu 
susirinkimų, kur Hitlerio 
vėliava su svastikiniu kry
žium laikoma iškelta aukš
čiau Amerikos vėliavos.

Bundo nariai turi būt iš
tikimi tik Hitleriui, o nie
kam kitam, nors jie būtų 
Jungtinių Valstijų piliečiai.

Dies Tyrinėja būk tai ‘Prieš- 
Amerikinę’ Komunistų Veiklą

Washington. — Martino 
Dies vadovaujama, kongres- 
manų komisija pradėjo ty
rinėt, sako, “prieš-ameriki- 
nį” komunistų veikimą.

Dešinysis Amerikos Dar
bo Federacijos metalistų 
skyriaus galva J/P. Frey 
pirmas įsisiūlė liudyt komi
sijai prieš komunistus.

Frey pasakojo, kad CIO, 
girdi, palaiko 284 komunis
tus organizatorius ir komu
nistai “abelnai viešpatau
ją” CIO unijose. Jis įtarė 
kaip “komunistą” net J. 
Curraną, Nacionalės Mari- 
ninkų Unijos prezidentą, 
kuris viešai užreiškė, kad 
nė vienam komunistui ne
įeisiąs užimt jokios virši
ninko vietos organizacijoj.

Surat, India. — Apsivo- 
žus valčiai ištvinusioj Tapli 
upėj, 46 asmenys prigėrė ir 
tik 4 buvo išgelbėti.

Liaudiečiai Atsilaiko Segre 
Upės Fronte

Respublikos kariuomenė 
tebevaldo didžiumą to ruo
žo, kurį atėmė praeitą sa
vaitę iš fašistų vakarinėj 
pusėj Segre upės, šiaur-va- 
kariniame Katalonijos fron
te; atmuša smarkias fašistų 
atakas.

EXTRA!
PUIKIOS LDS SEIMO 

IŠVAKARES
(Telegrama)

Pittsburgh, Pa.—Jau šeš
tadienio vakare suvažiavo 
apie 100 jaunuolių ir suau
gusių delegatų j Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
Seimą, Fort Pitt Hotelyj.

Daugelis atletų iš jaunuo
lių tarpo buvo prisirengę 
savo turnamentui sekma
dienį.

Atvyko didelis skaičius 
muzikalių talentų, visi prisi- 
ruošę Meno Sąjungos kon
certui sekmadienio vakare.

Vietinė spauda puikiai ir 
plačiai atsiliepė apie LDS 
Seimą ir atletišką pramogą

Pittsburgho “Sun-Tek' 
graph” sekmadienio laido; 
išspausdino paveikslus R 
Mizaros, LDS prezidento, i’ 
J. Ormano, jaunuolių orga
nizatoriaus.

P. Buknys.

AMERIKOS MARININ- 
KAI Shanp'haiui. Chiniioi 
suėmė tris japonu karinius 
šnipus, kurie isibriovė i 
Tarn tautinės Kolonijos dab 
prižiūrimą amerikiečiu, ir 
pradėjo šaudyt nekariškius 
chinus.

Japonų ir Sovietų Karino- 
menė Changkufenge Pasi
traukė po 90 Jardų Atgal.

Tokio. — Pagal susitari
mą Sovietų ir Japonijos ko- 
mandierių Changkufengo- 
Khasan ežero srityje, vienos 
ir antros pusės kariuomenė 
pasitraukė po 90 jardų at
gal iš savo pastarųjų pozi
cijų.

Manoma, kad toliau esant 
vieniem nuo kitų, galima 
bus išvengt netikėtų susi
kirtimu, v

Kas liečia rubežiaus at
žymoj imą iš naujo toj vie
toj, tai japonai norėtų, kad 
siena eitų per pačią keterą 
Changkufengo kalno, taigi 
kad vakarinis jo šonas pri
klausytų Japonijai-Manchu- 
kui, o pietinis Sovietam.

CHINŲ PARTIZANAI 
užėmė vieną japonų orlaivių 
stovyklą Shanghajaus apy
linkėj.

DIDŽIAUSI, GRASINANTI 
1,250,000 NAZIŲ ARMI

JOS MANEVRAI
Paryžius. — Vokietijos 

pradedamuose ddižiausiuo- 
siuose armijos manevruose 
dalyvaus iki 1,250,000 pa
stovios armijos ir atsargi
niu kareiviu. Hitlerininkai 
nori įbaugint Čechoslovaki- 
ją, kad duotų plačiausią sa
vivaldybę vokiečiams na- 
ziams Čechoslovakijos ribo
se.

Bet Francijos politikai 
spėja, kad Hitleris bent šiuo 
laiku nedrįs pradėt karo 
prieš prieš Čechoslovakiją.

NUTEISĖ ŽMOGŽUDĮ 
ŠERIFĄ, DUKTERS

ŽAGINTOJĄ
So. Paris, Maine.—Prisiek

dintųjų posėdininkų teis
mas atrado, kad tai antri
ninkas šerifas Francis M. 
Car roll, kalėjimo perdėtinis, 
pernai užmušė daktarą J. G. 
Littlefieldą ir jo žmoną. Už 
tai Carroll, protestonų baž
nyčios dekanas, iki šiol lai
kytas “garbingu” piliečiu, 
tapo nuteistas kalėjiman iki 
gyvos galvos.

Pirmiau už šerifo Carrol- 
lio nedorybes buvo amžinai 
įkalintas 19 metų jaunuolis 
Paul N. Dwyer. Pastarasis 
buvo suimtas pernai rudenį 
New Jersey valstijoj, kuo
met jo automobilyj rado la
vonus užmuštu dr. Little- 
fieldo ir jo žmonos.

Dwyer dabartiniame teis
me parodė, kad šerifas Car
poll juos nužudė, jų lavonus 
:metė į bailaus Dwyerio au
tomobilį ir, žmogžudiškai 
grūmodamas, liepė jaunuo
liui sau važiuot, “kur jis 
žino.”

Pirm teismo prieš tą jau
nuolį, Carroll’is, kalėjimo 
nerdėtinis ir antrininkas še
rifas, grasino nužudyt jį 
kalėjime, jeigu jaunuolis ne- 
nrisipažins teisme, būk jis 
nats užmušęs daktarą ir jo 
žmoną. Taip jaunuolis ir 
prisipažino.

Šerifas Carroll žagė savo 
dukterį Barbarą, kurią my
lėjo Dwyer’is. Jinai’ pati 
apie tai pasisakė Dwyer’iui.

Nuėjus šerifui Carrolliui 
su Dwyer’iu pas daktarą 
Littlefieldą, Dwyeris stačiai 
pareiškė, kad šerifas yra sa
vo mergaitės žagintojas. 
Tada daktaras tarė šerifui 
Carrolliui: “Aš tave padė
siu į kalėjimą.” Tai todėl 
Carroll prismaugė ir užmu
šė daktarą Littlefieldą, o 
paskui ir jo žmoną.

Dabar to nenaudėlio šeri
fo Carrollio duktė Barba
ra jau gavo pasiūlymus iš 
įvairių naktinių kliubų būt 
jų “aktore”,—kaipo lytiškai 
pagarsėjusi. Dar ėjo byla 
prieš jos tėvą, o atsirado 
daugelis supuvėlių, kurie 
mokėjo jai pinigus ant teis
mo rūmo laiptų, kad jinai 
pasirašytų savo vardą-pa- 
vardę į jų albumus bei ant 
jų atviručių.
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New Yorko Majoro Laiškas LDS
“Tiesa” praneša, kad New Yorko mie

sto majoras La Guardia prisiuntė Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo preziden
tui laišką, kviečiantį, kad LDS Penktą
jį savo Seimą laikytų New Yorko 
mieste.

Matyt, kad p. La Guardia mano, jog 
Pasaulinė Paroda, kuri prasidės 1939 me
tais, nusitęs iki 1940 metų, todėl p. mies
to majoras ir nori gauti daugiau svečių. 
Be to, žinoma, kiekvieno miesto žmonės 
nori, kad visokių organizacijų seimai bū
tų pas juos.

“Laisvės” redakcija taipjau prisideda 
prie p. La Guardijos užkvietimo.

Mes manome būtų gražu, jei Penkta
sis LDS Seimas būtų pas mus. Laisvie- 
čiai pamylėtų Penktojo Seimo delega
tus kaip tik jie išgalėtų gražiausiai.

Sveikiname!
Šią savaitę Pittsburghe įvyksta Ket

virtasis Lietuviu Darbininku Susivieni
jimo Seimas, Lietuvių Meno Sąjungos 
Suvažiavimas ir Jaunimo Konferencija.

Kaip matome, suvažiuos ten daugybė 
parinktiniausių mūsų draugių ir draugų, 
jaunų ir senų veikėjų. Jie tarsis, disku- 
suos, kaip stiprinti savo organizacijas, 
kaip plūsti pažangųjį Amerikos lietuvių 
judėjimą savišalpos, draudimosi, kultū
ros ir meno srityse.

k Kaip matėme iš “Tiesos”, LDS Seime, 
be kitų klausinių, bus rišami sekanti 
klausimai:

1. Pakeitimas Centro Valdybos rinki
mų sistemos. Iki šiol toje organizacijo
je C V buvo nominuojama referendumu,

• o renkama Seimuose. Dabar proponuoja- 
ma ją nominuoti ir rinkti referendumu.

2. Kai kurie pakeitimai pašalpų fonde.
3. “Tiesos” didinimas ir gerinimas.
4 Seneliams prieglaudos steigimas.
5. Moksleiviams-studentams pagelbos 

davimo klausimas.
Visi šitie klausimai labai svarbūs, lie

čiu pačią organizaciją ir visuomenę. Mes 
manome, kad suvažiavę delegatai pasi
sakys už juos.

Aišku, bus ir kitokių klausimų—svar
bių klausimų—kuriuos, manome, delega-

• tai išspręs pasekmingai.
LDS išaugo į stiprią organizaciją. Ek

onominiai jis šiandien stovi stipriau, ne
gu kuris kitas lietuvių Susivienijimas. 

*•' Organizaciniai—taip jau. Per pastaruo
sius kelis metus LDS nematė jokių vidu
jinių vaidų, jokių frakcijų. Nariuose 
viešpatauja tikras broliškumas. Tikimės, 

;• kad tokia pati dvasia viešpataus ir Sei- 
me ir po Seimo.

Meno Sąjungos suvažiavimas priims 
naują konstituciją. Menininkai pasirįžo 
praplėsti savo veikimo sienas, įtraukti 
pavienių žmonių į savo eiles—rašytojų, 
tapytojų ir kitokių menininkų. Meno Są
jungą, reikia pabrėžti, šiandien sudaro 
90 nuoš. jaunimas—labiausia prasilavinę 

'/ mūsų vaikai. Suvažiavian suskris patys 
rinktiniausi menininkai—chorų mokyto

ji jai ir kitoki. Todėl pasitikime, kad su- 
•' važiavimas bus gražus ir pasekmingas.

Jaunimo Konferencija, aišku, daugiau
siai domės kreips į tai, kaip praplėsti 

. LDS jaunime savo veiklą; kaip skleisti 
daugiau apšvietus į lietuvių jaunimą; 

; kaip daugiau jo gauti į organizacijos ei- 
les.

Ten taip jau suskris patys rinktiniausi 
jaunimo veikėjai.
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Šiandien, kai LDS eilėse randasi apie 
du tūkstančiai jaunuolių, tenka smarkiai 
susirūpinti, kaip tasai jaunimas pasek- 
mingiau šviesti, kaip jis, apsišvietęs, ga
lėtų eiti į platesnes jaunimo mases ir iš 
ten gauti daugiau rekrutų.

Šiuos klausimus šiandien vyriausiai tu
ri spręsti pats jaunimas. Mes manome, 
kad jis užtenkamai jau turi patyrimo ir 
žinių savo reikalus tvarkyti.

Tai šitos, daug-maž bus problemos 
prieš akis tų visų į Pittsburghą suskri- 
dusių suvažiavimų delegatų.

“Laisvės” redakcija sveikina visų su
važiavimų delegatus, ir linki, kad jie visi 
padarytų naudingiausių nutarimų sau ir 
lietuvių visuomenei!

Kaip Hitleris Naudoja Rusus
Baltagvardiečius

“Lietuvos Žinios” paduoda:
“ ‘Oeuvre’ rašo, kad rusų emigrantai, 

pasilikę Vokietijoj po nacionalsocialistų 
atėjimo, yra pavirtę šimtaprocentiniais 
hitlerininkais (išskyrus, žinoma, dar ru
sų žydus) Rozenbergas ir ‘Gestapo’ pa
sistengė padaryti ‘žmones’ iš tų demo
ralizuotų ilgo emigrantiško gyvenimo ru
sų baltagvardiečių ir surasti jiems (už 
nedidelį atlyginimą) naudingą užsiėmi
mą. Rusų emigracijai įsakyta grupuotis 
pagal smulkesnes tautybines grupes. 
Didž rūsiai j ieško šiuo metu sau ‘fiure
rio’. Sugrupuoti jiems visiems po svas
tikos vėliava, nesenai susidarė keturių 
buvusių žmonių... komitetas, kurio są
state nenuostabu rasti ir generolą Tur
kui, išvarytą iš. Francūzijos sąryšy j su 
generolo Milerio pagrobimu. Ukrainie
čiai, kurie trokšta, kad vieną gražią die
ną Hitleris triumfališkai įžengtų į Kije
vą, yra po komanda buvusio hetmano 
Skoropadskio, Prokopovičiaus—buvusio 
Petliūros vyriausybės galvos, paskui ger- 
manofilio Sevriuko, kuris derėjosi su vo
kiečiais 1918 m. vasarį dėl ąeparatinės 
taikos, o 1928 kažkaip buvo gavęs po ke
lių mėnesių, tiesą, jam atimtą francū- 
zų pilietybę... Panašiai būriuojasi, slap
tajai policijai globojant, gruzinai, armė
nai ir kiti. Svajojama, kad visa ta ‘bu
vusioji Rusija’, gerai parengta ir pasi
skirsčiusi pareigas, padėsiant vokiečiams 
įvykdyti plačiai užsimotus ‘Mein Kampf’ 
planus dėl turtingų, bet ‘nesutvarkytų’ 
Rusijos erdvių. Tais pat tikslais ir pačių 
vokiečių tarpe didelis skaičius jau kuris 
laikas stropiai mokosi rusų kalbos.

“Geriau rekrutuoti būsimiems Ru
sijos ‘tautinio atvadavimo’ pionieriams, 
naciai naudojasi stačiatikių dvasininki
jos pagelba. Hitleris, kuris persekioja 
vokiečių katalikus ir protestantus, pasta
tė Berlyne iždo pinigais naują cerkvę. 
Metropolitas Anastazijus, kuris laiko sa
ve ‘rusų provoslavų bažnyčios galva’, 
kreipėsi ta proga į Hitlerį su padėkos 
laišku, kuris sukėlė didelį pasipiktinimą 
tiek Sovietų Rusijos stačiatikiuose, tiek 
visoje eilėje užsienio rusų kolonijų, ku
rios nepritaria nei bolševizmui, nei hit- 
lerizmui.”

Tame laiške, be kitko, fašistas kontr
revoliucininkas rašo:

“Ši naujoji bažnyčia duoda mums vil
tį, kad mūsų nelaimingosios tėvynės is
torija dar nepasibaigė ir kad Visagalis 
pasiųs ir mums fiurerį, kuris, atgaivin
damas mūsų tėvynę, grąžins jai buvusią 
jos tautinę didybę, lygiai kaip Jis pasiun
tė ir jus vokiečių tautai...

“Mes žinome iš tikrų šaltinių (??), 
kad rusų tauta, vaitojanti po vergijos 
jungu ir laukianti savo išgelbėtoj aus, ne
siliauja maldavusi Dievą, kad Jis jus ap
saugotų, jus įkvėptų ir suteiktų jums 
savo galingą pagalbą. .. Tegu Dievas jus 
palaimina! Tegu Jis padrąsina jus ir vo
kiečių tautą kovoje su priešingomis jė
gomis, kurios trokšta mūsų tautos pra
žūties ir t. t.'” 

»

Šitaip rusai baltagvardiečiai garbina 
Hitlerį! Hitleris-Mussolinis—jų didžiau
sia viltis. Bet jiems teks skaudžiai nusi
vilti. Per dvidešimts metų tie liaudies 
neprieteliai prašė Dievo padėti jiems nu
versti Sovietų tvarką, bet vis veltui: 
Dievas tebelaiko atsukęs jiems nugarą. 
Nepadės.jiems nieko ir Hitleris,

Su Partijiečiais
Wilkes-Barre Komunistų 

Partijos lietuvių frakcijos 
sekretorius d. J. T. Visockis 
rašo sekamai:

Čia rasite nors trumpą 
pranešimą apie buvusį mū
sų lietuvių parti j iečių susi
rinkimą.

1. Buvo skaitytas Centro 
Biuro “Buletinas” ir vi
siems patiko. Pageidaujama 
jį tankiai matyt.

2. Buvo apkalbėta, ar 
tversim lietuvių kuopą. Li
kosi nutarta imtis už šio 
darbo.

3. Spaudos klausime, liko
si nutarta rengt kokį pa
rengimą rudenį, kad pa
remi abu dienraščius finan
siniai.

4. Literatūros klausime, 
likosi nutarta parsitraukti 
knygelių “Broliška Ranka 
Katalikams” ir “Išdavikai.” 
“Išdavikai” jau. turim ga
vę iš Chicagos.

5. Buvo pakeltas klausi
mas, kad gauti naujų narių

į partiją. Visi nusitarė dar
buotis šiuom reikalu.

6. Ispanijos klausime, nu
sitarta d a r b u o t is sukelt 
kiek finansų dėl pargabeni
mo sužeistų draugų.

7. Likosi nutarta remt, 
kiek galint, darbininkišką 
mokyklą, kuri prasidės rug
pjūčio 21 dieną.

8.i Buvo apkalbėta frakci
jos piknikas, kuris įvyks 
rugpjūčio 14 dieną.

Tai tiek apie buvusį su
sirinkimą.

Raportas trumpas ir ge
ras. Šitą pavyzdį turėtų pa
sekti visi frakcijų bei kuo
pų sekretoriai. Gi iš tų ra
portų mes paimsime visuo
menei svarbias vietas ir pa
skelbsime spaudoje. Mano
me,; jog tas padės vystyti ir 
stiprinti parti jines spėkas.

Lietuvių Komunistų 
Centro Biuras,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŽINIOS
Staigus Persiskyrimas

BUTRIMONYS (Alytaus 
apskrityj). — Liepos men. 19 
dienos vakarą Butrimonių pa
rapijos bažnyčioje buvo suriš
ta moterystes sakramentu vie
nas jaunikaitis su mergaite. 
Tik išėję iš bažnyčios jaunave
džiai sustojo prie vežimo ir 
besikalbėdami kiek susiginči
jo. Įpykęs vyras spyrė tik ką 
įsigytą savo žmonelę ir pabė
go. Vestuvininkai suradę jį 
miestelyj norėjo grąžinti jį 
žmonai, bet vyras pasisakė, 
kad nenorįs daugiau jos nė 
matyti ir kažkur paspruko.

Tai retas toks staigus per
siskyrimas.

Vagia Laikraščius
UŽUKALN1A1, Daugų vals

čiuj. — Daugumas šio kaimo 
ūkininkų, ypatingai šiais 1938 
metais, yra užsisakę “Lietu
vos Ūkininką.” Bet minėtame 
kaime atsiranda ir tokių niek
šų, kurie nuėję į vietos paštą, 
neva patarnaudami, paima vi-; 
so kaimo laikraščius ir jų ne
atiduoda tiems, kuriems jie 
yra siunčiami. Parsinešę na
mo kai kuriuos išdalina adre-j 
satams, o kai kuriuos pasisa
vina sau.

TRAKAI
Kirviu Sukapojo Žmoną

UŽUGUOSČIO a p y 1 i n k ė s 
Bunciškių kaimo ūkininkas 
Venskus savo žmoną kapojo 
kirviu. O kai nuo jo kirvį 
atėmė, tai tuomet jis paėmė 
peilį ir peiliu pjaustė. Jis sa-1

vo žmoną taip sunkiai sužalo
jo, kad vos atvežė į Aukšta
dvarį pas gydytoją Mongirdą, 
kuris suteikė pirmąją pagalbą 
ir liepė vežti į Kaišiadorių li
goninę. Bet ji ir šiandien te
beguli ligoninėje ir labai ma
žai tėra vilties išgyti. O, be 
to, ji yra mažažemio žmona, 
todėl reikės visam valsčiui už 
beturtę mokėti.

BIRŽAI
Šiurpus Atsitikimas Pabiržėje

Liepos mėnesio 17 grįžo iš 
Pabiržės atlaidų namo Straut- 
jiikienė, 28 metų amžiaus, su 
Mezdaite, 5 metų amžiaus, 
Likėnų kaimo, Pabiržės vals
čiaus. Jos ėjo Pabii’žes-Likėnų 
plentu. Vos tik išėjus iš mies
telio, netikėtai iš užpakalio 
prisivijo jas automobilis. Au
tomobilis šokinėjo iš vienos 
pusės plento į kitą pusę, nes 
vairuotojas buvo girtas.

Abi ėjusios papuolė po au
tomobiliu. Mezdaitei automo
bilis sudaužė galvą ir ji tuo
jau mirė, o motina visa sulau
žyta. Ji ilgą laiką buvo be 
sąmonės. Motinai nėra vilties 
pasveikti. Tai vis degtinės pa
dariniai. Dukterį palydėjo į 
kapus, motiną į ligoninę, o vai
ruotoją į kalėjimą.

Iš Užvenčio Laisvamanių 
Veikimo

UŽVENTIS. — Vietos Lais
vamaniu Etinės K u 1 t ū r o s 
Draugijos skyrius, kiek leidžia 
aplinkybės, stengiasi kiek ga
lima daugiau veikti.

Daugiausia veiklos parodo
ma laisvamaniškos spaudos 
platinime.

Skyriaus veikimas negali 
tinkamai išsivystyti, nes ren
giant susirinkimus niekur ne
galima gauti tinkamos susirin
kimams salės.

Manoma kviesti iš Kauno 
Laisvamanių E. K. Draugijos 
centro valdybos paskaitinin
ką, bet negaunant susirinki
mui salės, negalima paskaitos 
surengti.

Taip pat su džiaugsmu ten
ka konstatuoti, kad tikintieji 
blaiviau ir realiau pradėjo 
žiūrėti į laisvamanybę ir su
prasti laisvamanių tikslų ge
ruma bei tikruma. Bet vis 
dėlto dar iš daugelio tikinčių
jų jaučiamas smarkus puoli
mas.

Supuvo Daug Šieno ir Dobilų
KAMAJAI. — Mūsų apylin

kėje liepos mėn. pradžioje 
kaip prasidėjo lietus, taip be
veik kasdien lyja (nuo 12-17 
buvo truputį giedra). Daugu
mos ūkininkų laukuose supu
vo šienas ir dobilai.

Bendrai paėmus, pašaro šie
met bus labai mažai, dobilai 
blogi, pievos mažai želia, ir tą 
patį šieną lietus pūdo.

Bjaurus Kerštas
RUKU1Ž1A1, Žagarės vals

čiuj. — Liepos 10 dieną apie 
10 vai. vakare ant kelio ne
toli savo namų buvo užpultas 
Rukuižių kaimo gyventojas J. 
Gailiūnas. Tą vakarą D. R. su 
dviem savo sėbrais iš Ramoš- 
kių kaimo, “pataisę nuotaiką” 
pas T. G., važiuodami užpuolė 
pirma pasitaikiusią ant kelio 
Gailiūno žmoną ir bjauriai ko. 
liodami ir grasindami nušau
ti, užmušti ir panašiai, ją la
bai išgąsdino, nes tuo laiku vy
rų nebuvo namuose. Paskui 
užpuolikai, pavažiavę kelias 
dešimtis metrų, sutiko grįž
tantį į namus J. Gailiūną ir 
iššokę iš ratų puolė jį. Kilo 
triukšmas. Išgirdę šauksmą 
atbėgo daugiau žmonių ir už
puolikai skubiai paspruko. 
Ant kelio rastas nuvilktas J. 
Gailiūno paltas ir kepurė, 
žiaurus ir netikėtas užpuoli
mas labai išgąsdino Gailiūnas. 
J. Gailiūnas yra pirkęs iš že
mės Banko buvusio D. R-ausko 
ūkį ir dabar pastarasis su savo 
sėbrais nutarė tokiu būdu 
keršyti. D. R. yra labai pa- 
kerštingas ir visa apylinkė la
bai .sujaudinta tokiu žiauriu 
kerštu ir užpuolimu.

Istorinis Tiltas
Baigė Savo Dienas
KUDIRKOS NAUMIESTIS.— 

Ties Kudirkos Naumiesčiu 
esantis per Šešupę tiltas šio
mis dienomis galutinai nu
griautas ir jo vietoje statomas 
moderniškas gelžbetoninis til
tas, prie kurio statybos dirba 
apie 200 darbininkų. Tenka 
pažymėti, kad nugriautas til
tas buvo minimas mūsų tautos 
žadintojo d-ro Vinco Kudirkos 
raštuose.

Laiškas Lietuvio Kovo
tojo Ispanijoje

Birželio 9, 1938 
Brangūs draugai, 
Amerikos lietuviai!

Siunčiu jums brolišką pa
sveikinimą iš mūsų apka
sų,—iš apkasų prieš viso pa
saulio juodas reakcines fa
šizmo spėkas. Mums malo
nu yra kautis ir mirti ši
tuose apkasuose už tiesą, 
laisvę ir žmoniškumą. Mums 
nebaisus joks ginklas, ne
baisios jokios kovos.

Skaitydami reakcinius lai
kraščius, dauguma darbinin
kų gali pagalvoti, kad čia 
karo reikalai eina blogai. 
Bet iš laikraščių spręsti yra 
labai sunku. Aš čia esu jau 
dvidešimt mėnesiu. Labai 
daug sykių tenka išgirsti 
nebuvusių ir negalimų būt 
dalykų apie padėtį pas mus. 
Iš tikrųjų niekas negali įsi
vaizduoti tikros padėties 
čionai nebuvęs.

Po tos didžiosios fašistų 
ofensyvos Aragono fronte, 
reikėjo matyti mūsų mora
lą, mūsų dvasią—kiekvieno 
sąžiniško piliečio ir kiekvie
no kario. Pas mus kiekvie
nas karys žino ir pilnai yra 
įsitikinęs, kad jokio karo 
mes pralaimėti negalime. 
Pralaimėjimas mūšio tai nė
ra pralaimėjimas karo. Ši
taip, ar taip, fašistams čia 
bus kapinės. Jie, matyt, ir 
patys gerai žino, kad per
galė bus mūsų. Jie žino, ką 
reiškia tautos galia prieš 
atskirų kraugerių gaują. 
Jie neatras sau vietos ant 
žemės paviršio.

Tegul priešai mano, kad 
mes kentėjome kančias ir 
kenčiame. Mes esame pasi
ryžę kentėti, kol gyvi būsi
me. Bet mūsų jie neišgąs
dins.

Labai esu dėkingas drau
gams už jūsų pastangas. 
Esu gavęs nuo jūsų daug 
laikraščiu.

Salud! B. K.
Barcelona.

PEIKIA CIO ORGANIZA
CIJOS SKALDYTOJUS 
Washington, rugp. 12.—

CIO unijų direktorius Bro
phy nupeikė tas Los Ange
les darbo unijas, kurios at
simetė nuo CIO tarybos to
dėl, kad H. Bridges, tos ta
rybos direktorius, esąs “ko
munistas.”

Klausiniai ir Atsakymai
Klausimas: Aš pilietis 

Jungtinių Valstijų pagal sa
vo tėvo pilietybę, bet aš 
patsai išpildžiau aplikaciją,

4

Grey Tripp, streikierys ir narys Mechanics Educational Association, demons
truoja, kaip reikia vesti sėdėjimo streiką. Reikia viskuo apsirūpinti.

norėdamas gauti savo nuo
savas popieras. Aplikacijoj 
aš padaviau davinius apie 
tėvo pilietybę. Bet man ap
likaciją grąžino reikalau
jant paduoti mano gimimo 
popieras ir dokumentus 
apie tėvų vedybas. Aš ne
galiu gauti gimimo popierų, 
nes esu gimęs Europoj. Tai 
kas man daryti?

Atsakymas: Jeigu jūs ne
galite gauti gimimo popie
rų, tai turite įrodyti kodėl. 
Jūs turite gauti du piliečiu, 
kurie žino, kur jūs gimėte, 
kaipo liudininkus. Tas pat
sai reikia ir dėl jūsų tėvų 
apsivedimo. Jeigu jie vedė 
užsienyj, turi dokumentus, 
tai juos (dokumentus) rei
kia išversti ir įteikti kartu 
su jūsų aplikacija Ameri
can Committee for the Pro
tection of Foregn Born.
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Dviejų Metų Didvyriškoj Ispanų 
Liaudies Kovos Sukaktuvėms

G. Dimitrovas.
I.

Dvejus metus ispanų liau
dis nematytu didvyriškumu 
gina savo laisvę ir nepri
klausomybę. N e p a p rastai 
sunkiose sąlygose, didžiulių 
aukų ir savo narsiųjų sūnų 
kraujo kaina ji gina kiek
vieną savo gimtosios žemės 
pėdą nuo fašistinių užka
riautojų armijų. Žmonijos 
istorijoje sunku rasti kitą, 
labiau didvyrišką visos 
liaudies kovos prieš svetim
šalius pavergėjus epopėją ir 
tuo pat metu labiau niek
šingą ir piktadarišką karą 
prieš kultūringą ir civili
zuotą Europos tautą. Šis 
karas vedamas tose sąlygo
se, kada tarptautinės įstai
gos, pretenduojančios į vi
suotinos taikos gynėjų rolę 
ir didžiausių Vakarų Euro
pos valstybių vyriausybės 
valstybių, kurios išdidžiai 
laiko save demokratijos, 
kultūros ir civilizacijos at
stovėmis, ne tik nesiprieši
na fašistinių barbarų negir
dėtoms piktadarystėms, bet 
faktiškai visa savo politika 
juos remia ir skatina.

Kaip yra žinoma, Vakarų 
Europos valstybių ir vado
vaujančių Tautų Sąjungos 
sluoksnių diplomatija savo 
pardavingą ispanų tautos 
atžvilgiu “nesikišimo” poli
tiką pagrindžia veidmainin
gu tvirtinimu, kad karas Is
panijoje — tai tik pačių is
panų vidujinis dalykas, kad 
klausimas liečia dvi kovo
jančias ispaniškas puses, ir 
kad rėmimas teisėtos Ispa
nijos vyriausybės, garanta
vimas Ispanijos respublikai 
tarptautinės teisės laisvai 
įsigyti ginklų apsigynimui 
bus kišimasis į Ispanijos 
reikalus ir prives prie dide
lio karo.

Vienok jvvkiai, buvę prieš 
fašistų maištą 1936 m. lie
pos 18 d. ir ypatingai įvy
kę karo metu, duoda visai 
kitą vaizdą ir iš pagrindų 
sudaužo šita legenda, kurią 
sukūrė profašistiniai Hitle
rio ir Mussolinio draugai 
Anglijoje ir Franci j oje. Per 
praėjusius du metus liko 
plačiai žinoma daug faktų, 
kurie puikiai liudija, kad 
Ispanijos generolu sąmoks
lą pačioje pradžioje paruošė 
oficialiniai fašistiniai Vo
kietijos ir Italijos sluoks
niai. Generolai Sanchurche, 
Franco, Molą buvo klusnus 
šių tikrųjų karo Ispanijoje 
iniciatorių įrankis.

Vokietijos fašistai senai 
svajojo apie Ispanijos už
kariavimą. Šiuo atveju, kaip 
ir daugelyje kitų, jie pavel
dėjo senus Vokietijos impe
rializmo planus, kuris dar 
pasaulinio i m p e r ialistinio 
karo metu ruošėsi užgrobti 
Ispaniją. Kad įvykdyti šiuos 
planus, Vokietijos fašizmas 
plačiai išplėtė Ispanijoje 
šnipinėjimo ir ardymo dar
bą. Ispanijos reakcionie
riaus Chil Robleso vyriausy
bės gyvavimo metu Vokie
tijos fašistai, naudodamiesi 
pilna laisve, sukūrė dešim
tis vadinamų “lender- 
grupp”, tampriai susirišo su 
Ispanijos armijos generali
niu štabu ir sistematiškai 
verbavo savo, agentus tarp 
karininkijos. Iš Chil Roble
so vyriausybės jie gaudavo 
didžiulius karinių medžiagų

ir statybų užsakymus ir ge
rai žinojo visus karinius ob
jektus Ispanijos Morokko, 
Balearų salose, Gibraltare 
ir kitose vietose, kurios tu
ri svarbios strateginės reik
šmės karo metu.

Šį Vokietijos fašistų vei
kimą Ispanijoj lengvino tai, 
kad stovėjusi tada prie val
džios reakcinė Ispanijos 
dvarininkų ir kapitalistų 
viršūnė, nuversta po liau
dies fronto laimėjimo par
lamento rinkimuose, pilnai 
perėjo į fašizmo pusę. Is
panijos reakcionieriai vi
saip siekė pasmaugti jauną 
demokratinę r e s p u b 1 iką, 
siuntė savo vaikus mokytis 
Vokietijon, o karo ministe- 
ris ir paskui reakcinės vy
riausybės galva Chil Roble- 
sas asmeniškai dalyvavo 
Vokietijos fašistų suvažia
vime Niurnberge.

Berlyno šeimininkų inspi
ruojamojo maišto ruošimas 
ėjo pilnu tempu toli iki 
1936 metų liepos 18 d. Gė
nerolas Sanchurcho vienas 
maišto vadų (skridęs iš už
sienio į Ispaniją vadovauti 
maištui ir užsimušęs šito 
skridimo metu), savo bro- 
lių-draugų Franko, Molą ir 
kitų įgaliotas prieš pusę 
metų iki maišto važinėjo 
Vokietijon ir ten galutinai 
susitarė su Vokietijos fašis
tais del būsimo fašistinio 
perversmo Ispanijoje. Pra
vartu bus prisiminti šian
dien, ką pranešė tuo reika
lu “Pravdos” koresponden
tas 1936 m. kovo 12 d.:

“Berlyne dabar yra žino
mas Ispan. monarchistinis 
gener. Sanchurcho — skait
lingų kontrrevoliucinių są
mokslų Ispanijoje organiza
torius. Kaip praneša, gene
rolas Sanchurcho Berlyne 
veda derybas del pagelbos 
kantrrevoliucinėms Ispani- 
nijos karinėms organizaci
joms, ruošiančioms naują 
sąmokslą prieš vyriausybę. 
Sanchurcho, pavyzdžiui, ti
kisi įsigyti Vokietijos fir
mose didelę karo medžiagos 
partiją’’.

Italijos fašizmas nė kiek 
ne mažiau aktyviai dalyva
vo maišto paruošime. Pa
gal dokumentus, užgrobtus 
likviduojant šnipų centrą 
Valencijoje, neginčijamai į- 
rodyta, kad Mussolini dar 
1934 metais tarėsi su Ispa
nijos monarchistų atstovais, 
žadėjo jiems išstojimo atve
ju paramą pinigais, žmonė
mis, lėktuvais, karo medžia
ga. . Keletą mėnesių prieš 
hiaištą Mussolinis įsakė pa
rengti kariuomenę pasiunti
mui j Ispaniją. Buvo pa
rengtos ištisos lėktuvų es
kadrilės ir dalis jų jau per
mesta į Ispanijos Morokko 
Franko žinion.

Taip Ispanijos generolų 
rankomis Vokietijos ir Ita
lijos fašistai norėjo pa
smaugti Ispanijos liaudį, 
pagrobti jos šalį, išnaudoti 
jos turtus, paversti Ispani
jos teritoriją, Balearų sa
las, Ispanijos Morokko, Gi
braltarą ir Viduržemio jū
rą atramos punktais jų ruo
šiamam dideliam imperia
listiniam karui, kad iš nau
jo perdalyti pasaulį.

Dabar taip pąt nėra abe
jonės, kad Ispanijos užgro
bimas iš fašistinės Vokieti
jos ir Italijos pusės įėjo su
dedamąja dalimi į taip va

dinamą Hitlerio ir Musso
linio “antikominterninį” su
sitarimą ir buvo pirmas 
“B e r 1 y n o - Romos ašies” 
tarptautinio puolimo aktas.

Itališki ir vokiški Ispani
jos maištininkų generolų į- 
kvėpėjai tikėjosi greitai už
grobti valstybės valdžią ir 
įvesti fašistinę diktatūrą Is
panijoje. Vienok fašistai 
apsiriko. Jie išsprendė klau
simą be šeimininko. Vietoj 
greito ir lengvo laimėjimo 
maištininkai susilaukė grie
žto Ispanijos liaudies atrė
mimo. Madride, Barcelo- 
noj, Valencijoje ir eilėj kitų 
svarbiausių Ispanijos punk
tų maištininkai didvyriškų 
liaudies milicijos būrių bu
vo sumušti jau pirmose die
nose. Pralaimėję nuo savo 
liaudies, generolai pradėjo 
permesti morokkiečių dalis, 
“svetimšalių legijoną”, o jų 
berlyniški ir rymiški šeimi
ninkai pasiskubino išgelbėti 
padėti pasiųsdami savo gin
kluotas jėgas.

Būtent šitaip prasidėjo 
viena šlykščiausių ir barba
riškiausių karinių interven
cijų, nukreiptų prieš didvy
riškos tautos laisvę ir nepri
klausomybę.

II.
Pirmojoje karo stadijoje 

vokiški ir itališki interven- 
tai, tikėdamiesi greitai lai
mėsiant maištininkus, neiš
stojo atvirai, kaip kariau
janti pusė. Bet kada pasi
darė aišku, kad Ispanijos 
liaudis, kurianti savo liau
dies armiją, sugebės galuti
nai likviduoti maištą visoje 
šalyje, jie numetė maskavi- 
mąsi. Nuo to laiko iš Vokie
tijos ir Italijos nepertrau
kiamai siunčiama kariuome
nė ir karo medžiaga į Is
paniją. Ir šiandien, antrųjų 
karo metų gale, vokiškos ir 
itališkos dalys užima spren
džiamą vietą kariuomenėj, 
vedančioj karą prieš Ispani
jos liaudį. Itališki ir vokiš
ki fašistiniai viršininkai 
yra faktiški šeimininkai ir 
fronte ir okupuotose Ispa
nijos, dalyse. Tai supranta 
jau ne tik antifaštai ir pa
šaliniai stebėtojai Vakarų 
Europos šalyse, bet dargi 
daugelis tų, kurie randasi 
maištininkų pusėje. Eilė Is
panijos karininkų Franko 
armijoje savo akimis įsitiki
no, kad tikraisiais jų armi
jos šeimininkais yra Vokie
tijos ir Italijos fašistai, kad 
jie be ceremonijų šeiminin
kauja pagrobtuose rajonuo
se ir elgiasi ten, kaip jų pa
vergtoje kolonialinėje šaly
je. Ir nemaža Ispanijos ka
rininkų Franko pusėje, pa
kėlusių savo balsą prieš tai, 
buvo sušaudyti. Šitie faktai, 
tiesą sakant, labiau iškal
bingi, kaip daugelis kitų, 
kalba apie tikrąsias kariau
jančias puses.

Patys maišto įkvėpėjai 
jau senai neslepia, kad jie 
kariauja prieš Ispaniją. Tuo 
pat metu, kai “nesikišimo 
komitete” mėnesiais jieško 
metodų apskaičiavimui už- 
sieniųės kariuomenės Ispa
nijoje, Mussolini viešai ir 
daugelį kartų pareiškė, kad 
fašistinė Italija veda kąrą 
Ispanijoje. Jis viešai pasi
keičia telegramomis su savo 
generolais, esančiais Ispani
jos teritorijoje. 1937 metais 
kovo mėn. buvo paskelbta 

jo telegrama generolui 
Mancini į garlaivį, vežusį- 
Italų kariuomenę Ispanijon, 
šaukianti žūt būt laimėti. 
Tai buvo adresuota kaip tik 
tiems “narsiesiems legio
nams,” kurie netrukus buvo 
visiškai supliekti prie Gva- 
dalajaros. 1937 metais, rug
pjūčio mėn. užėmus Santan- 
derą Mussolini pasiuntė 
naujas telegramas italų ka
riuomenės vadovybei, pa
reikšdamas, kad “Italija di
džiuojasi tuo, jog ji suge
bėjo kariauti Ispanijos že
mėje.” Tiktai šiomis dieno
mis, liepos 10 d., Mussolini 
leiborgane “Popolo d Italia” 
buvo paskelbtas jo straips
nis, kuriame jis griausmin
gai pareiškia apie karą, ku
rį Italų fašizmo kariuomenė 
veda Ispanijoj. “Po Ethiopi- 
jos mes pasiuntėm kariuo
menę Ispanijon,” — pareiš
kia šis fašistinių barbarų 
vadas, barbarų, sėjančių 
mirtį Ispanijos žemėje.

Italijos spaudoje skelbia
mi sąrašai žuvusių kareivių 
ir karininkų iš ekspedicinės 
kariuomenės Ispanijoje. Šio
mis dienomis visa Italijos 
spauda paskelbė oficialius 
davinius (be abejonės, žy
miai sumažintus), kad per 
karą Ispanijoj žuvo 120, pa
teko nelaisvėn 21 ir dingo 
be žinios 9 italų lakūnai. 
Italijos generolai spausdina 
straipsnius apie karo ope-l 
racijas Ispanijoje, kuriuose 
jie dargi nelaiko reikalinga 
vadinti save Franko “pata
rėjais,” o išstoja atvirų ir 
akiplėšiškų fašistinių užka
riautojų rolėje.

Vokietijos fašistai taip 
pat senai nustojo slėpti ka
ro veiksmus prieš Ispaniją 
nesikišimo figos lapeliu. Bet 
gi ir ištikrųjų: juokinga ir 
negalima nuslėpti tokių fak
tų, kaip siuntimas iš Vokie
tijos ir Italijos šimtų tūks
tančių kareivų, tūkstančių 
orlaivių, tankų, nuolatinio 
sviedinių ir kitų rūšių karo 
medžiagos plaukimo.

Tuo momentu, kada nesi
kišimo komitete priimami 
nutarimai apie būdus at
šaukti savanorius iš Ispani
jos, gi tikrieji savanoriai, 
kovojantieji Ispanijos liau
dies pusėje, ciniškai stato
mi prie vienos lentos su fa
šistinių interventų regulia
rių armijų korpusais, į Le- 
vanto frontą permetamos 
naujos karinės jėgos iš Ita
lijos sausumos, jūros ir oro 
prieš Valenciją.

Reikia turėti tikrai negir
dėtą lordo Halifaxo ir mi- 
nisterio Chamberlaino veid
mainiškumą, kad neigti in
terventų kariuomenes buvi
mą Ispanijoje. Ispanijos 
miestų griovimą, moterų ir 
mažų vaikų žudymą, preky
bos laivų skandinimą iš ita
lų ir vokiečių bombanešių 
pusės ir tvirtinti, kad Ispa
nijoje eina tik vidujine ko
va tarp pačių ispanų, į ku
rių reikalus nereikia kištis 
Tautų Sąjungai ir šalims, 
užinteresuotoms taikos iš
saugojimu.

Ar neaišku kiekvienam, 
kas nenori užmerkti akių 
prieš atkaklius faktus, kad 
profašistinė Anglijos kon
servatorių ir jų sąjunginin
kų Franci jos reakcijos lage
ryje klika neša kartu su fa
šistiniais agresoriais nema
žą atsakomybes dalį už bai
sias Ispanijos tautos kan-j 
čias ir jos begalines aukas.'

(Bus daugiau)

Chicago, III.
Vėl Uždarys International 

Harvester Fabrikus
Nuo liepos 15-tos iki rug

pjūčio 1-mos buvo uždaryti 
Internationa] Harvester fabri
kai. Nors rugpjūčio 1-mą 
atidarė, bet dabar skelbia, 
kad nuo 15-tos vėl uždarys. 
Sako, jog tas palies tik pro
dukcijos darbininkus, bet bo
sai, kompanijos šunyčiai ir 
raštinių darbininkai pasiliks 
dirbti. Ką tas reiškia?
Kompanija Nori Ardyti Uniją

Man teko išsikalbėti su daug 
įvairių skyrių darbininkais, ir 
visi tą patį patvirtino — kad 
kompanija mojasi ant CIO 
unijos. Bosai norėjo pereitą 
pavasarį uniją sugriauti su 
pagelba Matuzik ir kitų kom
panijos šunyčių, bet jiem tas 
nepasisekė. Darbininkai nu- 
sveriama balsų dauguma nu
balsavo už industrinę uniją. 
Dabar, matyt, nori uždaryti 
produkcijos skyrius, išmesti 
unijinius darbininkus laukan 
ir juos alkinti, o tuo laiku pa
likti darbo pareigose visus 
kompanijai “ištikimus.” Pa
žiūrėsime, kaip bus.

Nori Nukapoti Algas

Kaip teko patirti, tai kom
panija nori nukapoti darbinin
kams algas po 5%. Tačiau jie' 
žino, kad unija turi kontrak
tą ant metų ir algų kapojimo 
klausimą negali iškelti. Tai 
dalį darbininkų, kurie organi
zuoti, matomai išmes iš dar
bo, o kitus, kurie nepriklauso 
prie unijos, paliks dirbti ir 
jiem algas nukapos.

Unijos Narių Susirinkimas

Pereitą šeštadienį įvyko vi
suotinas unijos narių susirinki
mas. Ten svarstėme susidariu
sią padėtį ir tą, kaip reaguo
ti į bosų užmačias.

Dar nevisKas aptarta, kas 
liečia International Harvester 
fabrikų uždarymą. Bet jeigu 
bosai bandys uždaryti ir iš

LAISVĖS’PIKNIKAS
1’HILADEI.PIIIJOJ

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

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

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net 5 Chorai:

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

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

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

mesti produkcijos darbininkus 1 
—CIO unijos narius, o paliks 
kitus darbininkus dirbti, tai 
unija nenuleis prieš tai rankų. 
Į bosų lokautą mes galime at
sakyti streiku, ir jeigu užda
ryti, tai visai uždaryti fabri
ką.

Ar unijai priseis tą tak
tiką vartoti, tai parodys atei
tis. Tačiau bosai gali būt ti
kri, jog neleisime užrakinti 
mus lauko pusėj, neoficialiai 
paskelbti mums lokautą.

Kalvis.

Norėjo Nusižudyti 
Bridgeportietis Lietuvis

Rugpjūčio 5 d. vakare, apie 
10 vai., prie 32-ros gatvės ir 
Lowe Ave., nustebino mane, 
kada pamačiau apie 100 žmo
nių būrį prie namo 3148 So. 
Lowe Ave. žingeidumo paim
tas ir aš sustojau pasidairyti. 
Greitai pasirodė policijos ve
žimas ir keletas policinių au
tomobilių.

Po]icistai greitai darbavosi, 
tuoj iš vežimo išėmė neštuvus 
ir jau laukia žmogaus.

Nuo trečio aukšto mačiau 
išvedė vyriškį vos gyvą. Jo 
kaklas buvo aprištas rank
šluosčiu. žmogų įkėlė veži
man ir nusivežė ligoninėn.

Vėliau patyriau, kad tai lie
tuvis Genaitis. Pasakojo, kad 
jis pastaruoju laiku gėręs ir 
dėlei to buvęs pavarytas iš 
darbo. Pirmiau jis dirbdavęs 
stakjarduose. Pereito penkta
dienio vakare apie 9 vai. jis 
parėjęs namo jau girtas. Ma
tyt, su savim parsinešė bonką 
amonijos, kurios ir išgėręs.

Dabar tikrai nežinau, kaip 
su jo gyvybe. Jei ir pasveiks, 
veikiausiai dar turės stoti prieš 
teismą. O gal išsipagiriojusį 
paleido ?

Taipgi pereitą savaitę ant 
mūsų gatvės jaunuoliai susipe
šė ir pasėkoje to, vienas jau
nuolis sunkiai peiliu sužeistas 
randasi ligoninėje.

r —Reporteris.

PERKŪNO TRENKSMAS 
PAGYDĖ SENIUI KOJĄ
Gloucester, Mass.—Šiemet 

sausio mėnesį R. B. White, 
63 metų amžiaus, išsisuko 
koją per kulniuką ir iki šiol 
tik besiramsčiuodamas drū
ta lazda, tegalėjo vaikščioti.

Bet dabar, jam besėdint 
prie atdaro lango, trenkė 
perkūnas į gretimą namą, 
ir taip sudrebino senį, kad 
jis pajuto karštį sužeistoj 

‘kojos vietoj, kuri buvo iki 
tol sustingus; reiškia, nuo 
išgąsčio pradėjo ten veikliai 
cirkuliuoti kraujas.

Kada senis pakilo, nuste
bo, kad jis jau lengvai gali 
vaikščiot be jokio ramsčio.

Įsiklampojo šerifas Kaip 
Daktaro Užmušėjas

So. Paris, Maine.—Antri
ninkas šerifas F. M. Car
roll, teisiamas kaip nužudy- 
dytojas daktaro Littlefieldo 
ir jo žmonos, pristatė neva 
“dokumentą”, kuris įrodąs, 
kad tuo laiku Carroll ėjęs 
savo pareigas, tai negalėjęs 
nužudyt tą daktarą. Bet 
prokuroras kaltintojas tuoj 
pastebėjo, jog “dokumen
tas” yra pažymėtas pernai 
spalių 12 d., o daktaras bu
vo užmuštas spalių 13 d.

Vyriausias šerifas paliu
dijo, kad tai Carrollio revol
veris buvo rastas žmogžu
dystės vietoje. Parodoma, 
jog Car roll žagino ir savo 
dukterį.

Ragina Jungtines Valstijas 
Duot Nepriklausomybę

Puerto Rico Salai
Havana, Kuba.—J. A. Pa

scual, Kubos kongresma- 
nas, duoda sumanymą savo 
krašto kongresui paragint 
Jungtines Valstijas, kad su
teiktų Puerto Rico salai ne
priklausomybę nuo Ameri-
kos.

. 'i
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ALDLD. CK Sekretoriaus 
Raportas

(ALDLD Delegatų Suvažiavimui Liepos 1-2, 1938)

rinkimai.

(Pabaiga)
Vienybe su LDD Nariais

1936 metais buvo atsiektas didelis lai
mėjimas, kada atsiekta vienybė su LDD 
(opozicijos) geriausiais draugais ir drau
gėmis. Kaip žinome, po tos vienybės vėl 
tapo ALDLD pilnais nariais apie 200 bu
vusių LDD narių, jų tarpe dd. Pruseika, 
Kuodys, Paukštienė, Matulis, kurie įėjo 
į ALDLD CK. Pagal oficialius praneši
mus iš LDD grįžo 186 draugai ir drau
gės, bet tikrumoj daugiau, nes vietomis 
kuopų sekretoriai LDD narius pažymė
jo naujais nariais. Mes visi žinome, kad 
po šios vienybės daug sustiprėjo judėji
mas Eastone, Philadelphijoj, Worceste- 
ryj, Patersone, Newarke, Brooklyne ir 
eilėj kolonijų. Vienybė buvo pravesta 
ščyrai, kaip centre, taip ir kolonijose. 
Pas Strazdą-Stilsoną labai mažai liko lie
tuvių darbininkų ir dabar tie elementai 
velka tuos žmones trockistų išdavikišku 
keliu.

Abelnas Darb. Veikimas
Kaip kurie žmonės žiūri į ALDLD tik, 

kaip į knygų leidimo mašiną. Tai klai- 
• dingas organizacijos rolės supratimas. 

Tiesa, kad mūsų organizacija suorgani
zuota ant to pamato, bet jos veikla buvo 
ir yra daug platesnė, ypatingai dabarti
niu momentu.

Ar gali ALDLD būti nuošaliai nuo 
abelnų darbo žmonių kovų šioj šalyj ir 
kitur? Ne! Kiekvienas streikas paliečia 
ir ALDLD narius, mūsų organizaciją. 
Neveltui mes taip remiame darbininkų 
streikus, visas kovas už geresnį gyveni
mą. ALDLD nemažai prisideda prie or
ganizavimo darbininkų į unijas, mūsų 
centras, apskričiai ir kuopos veikliai da
lyvavo eilėje CIO konferencijų ir darbų.

Arba paimkime tokį darbą, kaip Ko- 
| munistų Partija, jos veikla,
ALDLD negali būti ir nebuvo nuošaliai. 
Laike pereitų prezidentinių rinkimų veik 
tūkstantis dolerių KP buvo sukelta ir 
prisiųsta per mūsų centrą, jau neskai
tant to, ką kuopos, draugai ir apskričiai 
ant vietos teikė partijos organizacijoms. 
Arba jaunuolių žurnalas ir veikla. Ir čia 
mes turėjome veikti. Ir nemažai padėjo
me dėl “Voice.”

Arba paimkime tokią kovą, kaip Is
panijos liaudies prieš brutališką fašizmą. 
Ar galėjo čia ALDLD būti nuošaliai? 
Žinoma, kad ne. Mūsų nariai ir kuopos 
metėsi į pagelba. Centras ir nuo pat pra
džios susirišo su kitų tautų centrais tuo 
reikalu. ALDLD nariai arti pusantro 
tūkstančio aukų prisiuntė tik per mūsų 
organizaciją. Mes turime nemažai savo 

► narių Ispanijoj.
Arba paimkime Lietuvos klausimą. 

Šiuo reikalu mes visada buvome veiklūs. 
Vieną savaitę net du kartus mušėme 
kablegramą į Kauną, pirmas, tai buvo 
reikalavimas, kad susirinkęs Smetonos 
seimas atsteigtų Lietuvoje konstitucines 
teises, o antras, tai buvo reikale pasikė
sinimo Lenkijos fašistų užpuolimo ant 
Lietuvos nepriklausomybės. CK sekreto
rius bėgyj savaitės laiko turėjo net ke
turias prakalbas bendro fronto reikale 
už Lietuvos nepriklausomybę.
i O kiek Jungtinėse Valstijose įvairių 

r bilių, naudingų ir žalingų darbininkams, 
ateiviams, laisvės mylėtojams? Visa tai 
reikalavo iš CK veikimo. Į visa tai buvo 
laiku atsakyta. Nepraėjo be mūsų atydos 
nei Brazilijos, nei Vokietijos, nei Fin- 
landijos, nei Lenkijos, nei kitos šalies 
darbo žmonių reikalai. Visa tai sudarė 
nemažai darbo CK, o kadangi, tik vienas 
CK žmogus — sekretorius nuolatos yra 

’ ?entre, tai tas darbas tankiai prisieidavo 
atlikti Jabai greitai ir tik kaip su kuriais 

, Jent. Kom. nariais ir CK valdybos na- 
j fiais pasitarus. Taigi, kas mano, kad 
I 3K sekretoriaus darbas yra grynai tik 
: XLDLD techniškas darbas, tas daro klai
pą.
B* Lietuviai ir Mes

Draugai, jau pirma minėjau, kad mes 
{būrime Francijoj ir Pietų Amerikoj 
IALDLD kuopas. Lietuvių mes turime 

laug plačiau. Iš Ispanijos pirmas lietuvis 
a." ■ ,

(Southpolietis) atsikreipė į ALDLD 
centrą. Iš Afrikos gauname kartas nuo 
karto laiškų. Iš Vladivostoko ir Blago- 
veščensko gauname laiškų. Po kariniais 
laikais, viešpataujanti Lietuvoj fašis
tų diktatūra dar daugiau lietuvius iš
barstė po visą pasaulį. Mes daug gau
name laiškų: Prašo “Šviesos”, knygų, pa- 
gelbos. ALDLD palaiko gan platų susi
rašinėjimą ir Lietuvoj su antifašistais. 
Mes turime daug susirašinėjimo ir Jung
tinėse Valstijose su šimtais lietuvių, ku
rie nėra ALDLD nariais. Vieni klausia 
patarimo, kaip atsiimti gimines iš Lie
tuvos, kiti, kaip gauti piliečių popie- 
ras, treti klausia jurisdikcinių patarimų, 
būdami automobilių užgautais ir tt.

Centro Kom. sekretorius negali būti 
kurčias linkui visų tų balsų. Jo pareiga 
atsakyti. Ir tas mūsų broliškas, drau
giškas, gražus patarnavimas eina nau
dai ir mūsų organizacijos. Ne kartą ir 
ne du už gražų patarnavimą lietuviai at- 
sidėkavodami stojo į ALDLD, kaip kur 
net kuopas sutvėrė.

Mūsų Ateitis
ALDLD pirm suvažiavimo diskusijos 

buvo ilgos. Dalyvavo net 56 draugai ir 
draugės. Buvo išreikšta visokių minčių. 
Manau, kad tai pirmu kartu jos buvo 
taip gausios. Kaip tik paskelbėme su
važiavimo dienotvarkį, diskusijas, tai 
dešimtims draugų parašiau asmeniškai 
laiškus. Prašiau išsireikšti bešališkai, at
virai, niekam nepataikaujant, taip, kaip 
supranta organizacijos reikalus, kaip 
būtų geriausiai. Tiesa, diskusijos per
daug buvo nukrypę, mano supratimu, 
apie tūlus antros eilės dalykus, bet tai 
ne Centro ir ne draugų kaltė. Apie dis
kusijų naudingumą ir jų turinį nėra rei
kalo nei laiko apsistoti. Drg. J. Buivy
das perdaug pasivėlino asmeniškai bud- 
vardžiauti prieš CK Sekretorių. Tas tik 
parodo tą, kaip tūlų žmonių užsispyri
mai viršija žinojimą.

Kas liečia CK, tai mes manome, kad 
nėra reikalo ir net negalima daryti daug 
pamatinių pakaitų. Mūsų supratimu 
duoklę reikia palikti seną. Literatūros 
leidimą vesti, kaip iki šiolei—leisti vieną 
knygą į metus ir žurnalą “Šviesą”. Žur
nalo “Šviesos” turinys turės būti tas 
auksinis vidurys—ir sunkesnių ir leng
vesnių raštų, nes tokis yra sąstatas or
ganizacijos narių. Paskelbti “Šviesos” 
vajų, kad sukėlus bent 1,000 naujų skai
tytojų ir patankinus “Š.” leidimą. Apie 
tai daugiau kalbės drg. A. Bimba.

Tūli drg. darė sumanymus “Šviesą” 
leisti kiekvieną mėnesį. Žinoma, tai ne
apmąstyti sumanymai. Kaip galima leis
ti nepakėlus duoklę? Juk tik tiek gali
ma gauti, iš organizacijos, kiek jai duo
dame. Mūsų duoklė maža, $1.50 į metus, 
už tai gauname knygą, žurnalą, o juk ir 
pačios organizacijos reikalams reikia iš
laidų. Be to negali jokia organizacija pa
silaikyti. Kitų organizacijų nariai vien 
organizacijos lėšoms moka daugiau, kaip 
pas mus viso duoklių.

Kaip kurie draugai diskusijose prana
šavo, būk, jeigu taip pasiliks, kaip dabar, 
tai už metų-kitų ALDLD turės arba kny
gas sulaikyti, arba “Šviesą.” Tai neap
mąstytas pranašavimas. ALDLD verčia
si, krizio, nedarbo, popieros ir pašto 
brangumos metu gan gerai. Ir ALDLD , 
CK nedaro planus ir nevykina gyveni
man aklai. Mes viską numatom, apsvars- 
tom, ir tik tada vykiname juos gyveni
man.

Tūli draugai mano, būk jau už 10 metų 
išnyks lietuviai ir kartu ALDLD. Tai 
labai klaidingas supratimas. Lietuviai 
gyvuos Amerikoj dešimtis ir dešimtis 
metų. Lietuviai bus ir tada, kada bus 
Sovietinė Amerika. Gal tada pasikeis 
mūsų organizacijos rolė, bet ji gyvuos. 
Mes neturime rengtis mirti! Amerikoj su 
čia gimusiu jaunimu yra arti miliono 
lietuvių. Jeigu mes tinkamai dirbsime, 
tai į ALDLD galėsime įtraukti dar tūks
tančius lietuvių. Sąlygos tam tinkamos.

Tokis tai, draugės ir draugai, mano ra
portas Centro Komiteto vardu. Centro 
Komitetas atvedė organizaciją prie šio

suvažiavimo, kur susirinko geriausi or
ganizacijos draugai ir drauges. Centro 
Komitetas pasitiki, kad su jūsų pagelba 
bus išdirbta planai būsimam mūsų vei
kimui, kad trumpoj ateityj ALDLD tu- 

Įretų 10,000 narių, kad “Šviesa” ir mūsų 
knygos pasiektų kuo plačiausias lietuvių 
mases ne vien Jungtinėse Valstijose, Ka
nadoj, Pietų Amerikoj, bet platesniu ba
ru ir Lietuvoj.

Sekmingesniam ALDLD organizacijos 
plėtimui, mes ją turime daugiau pasukti 
į lietuvių mases. ALDLD turi tapti masi
nė kultūros ir apšvietos Draugija. Joj tu
ri rasti vietą kiekvienas sąžiningas lie-

tuvis, nuoširdus žmogus darbo judėjimui, 
progresui, demokratijai. Reikia užbaigti 
vietomis tą siaurą apsitvėrimą, kuris 
bando ALDLD padaryti kaip ir antra 
politine partija. Aš ir kiti CK nariai ma
nome, kad šis suvažiavimas suras kelius 
tam, kaip pasukti darbą, kad seniai iš
keltas obalsis už 10,000 narių būtų pra
vestas gyveniman, jis suras būdus kuo 
geriausiam mūsų veikimui ir pakėlimui 
ūpo tarpe narių, kad suvažiavimo ir Cen
tro Komiteto nutarimai būtų pravesti 
ALDLD organizacijos ir abelnam darbo 
žmonių labui.

D. M. šolomskas.

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS PH1- 
LADELPH1J0S APYLINKĖJE

Šiemetinis “Laisvės” pikni
kas smarkiai artinasi. Į šį pa
rengimą turėtų mestis smar
kiai kolonijų “Laisves” drau
gai ir rėmėjai. Kiekvienas tu
ri jausti krizį-nedarbą, tas tie
sa, bet visi turime žinoti, kad 
daug žmonių dirba, daug 
žmonių finansiniai gerai sto
vi, ypač lietuviai. Mes matom, 
kada lietuviai suvažiuoja į di
džiuosius “Laisvės” piknikus 
su mašinomis, su busais, su 
traukiniais; o jų pasilinksmi
nimo niekas neužginčys, lietu
viai linksminasi socialiai-drau- 
giškai. Jei ne mūsų pažangie
ji lietuviai, mes neturėtume 
tokios stiprios spaudos, tokių 
stiprių organizacijų, to viso 
progreso, kurį įskiepijo mūsų 
spauda, mūši) kultūrinis besi- 
lavinimas.

Ar mes leisimės pulti že
myn, taip aukštai pakilę ? Bū
tų didelė sarmata; mūsų prie
šai džiaugtųsi iš to mūsų pe
simizmo. Todėl tie visi mūsų 
draugai ir draugės, kurie tei
sinasi, kad, ve, negalima, kri- 
zis ir visokios bėdos, nori pa
slėpti tik savo tinginį, ištiži
mą.

Geriausia proga yra dabar, 
nieko nelaukus, platint mūsų 
rengiamo pikniko dovanų ti- 
kietukus. Kiekvienas “Lais
vės” skaitytojas gali išplatint 
po pakelį, kiekvienas simpati- 
kas gali tą padaryti.

Apart to, visos apielinkės 
turi įtraukt kuo daugiausiai 
žmonių į šį pikniką. O kaip 
įtraukt? Vartokite vajų meto
das, eikit po stubas platinda
mi tikietukus ir kalbinki! vyk
ti į pikniką. Tai svarbiausias 
klausimas ir darbas sąryšyj su 
šia pramoga. Atsiminkit, kad 
šiemet lietus daug nuostolių 
padarė organizacijoms, o taip 
pat ir “Laisvei.”

Kas liečia parką, jis bus 
gerai prirengtas. Programa 
bus gera: 5 chorai dalyvaus iš 
kolonijų; Nelės Statkevičiūtės 
merginų grupė irgi pildys 
programą. Bus geras garsia
kalbis. Kalbės “Laisvės” re
daktorius R. Mizara. Iš Phila- 
delphijos šiemet neis busai to
dėl, kad jie brangiai kaštuoja; 
žmogui reikėtų užsimokėt $1.

apie 14 mylių nuo Trentono.
Roosevelt Boulevard iš Phi

ladelphia eina No. 1, o iš 
Trentono irgi eina No. 1. Šis 
kelias irgi vadinasi Lincoln 
Highway.

Vietiniai žmonės žino, kad 
reikia važiuoti Frankford Ave. 
iki gatvekarių bėgių galo, o iš 
ten pasisukti tuojau už tiltu
ko į kelią Knights po kairei ir 
tėmydami iškabas nuvažiuosit 
į pikniką.

Be mašinų visi važiuokite 
elevciteriais, karais iki Frank
ford Ave. Bridge stoties ir iš 
ton persimainyki! gatvekarį 
No. 66 ir važiuokit iki sustos, 
o iš ten būsite greit nuvežti į 
vietą. Bus geras nuvežimas 
visiems.

Kam neaiškus kelrodis, pra
šau pranešti sekančiu adresu : 
5809 N. Fairhill St., Philadel
phia, Pa., A. J. Smitas.

Newark N. J
Liepos 30 d. tapo surengta 

“surprise party” dėl draugų 
Petro ir Onos Kazakevičių at- 
žymėjimui sukaktuvių jų 30 
metų ženybinio gyvenimo, kar
tu ir varduvių dienai, žmonių 
prisirinko labai daug, buvo net 
iš Baltimorės, iš Pennsylva- 
nijos ir iš kitų apielinkės mies-

Rooseveltas šaukia Išrinkt
Tik Naujosios Dalybos 

Rėmėjus

Greenville, South Caroli
na.—Prezidentas Roosevel- 
veltas atsišaukė į balsuoto
jus išrinkt į šalies kongresą 
tik tuos žmones, kurie re
mia Naujosios Dalybos 
principus.

FAŠISTAI APŠAUDĖ
ANGLIJOS LAIVĄ

Madrid. — Ispanijos fa
šistų lėktuvai bombardavo 
Valencijos prieplauką ir že-

mai nusileisdami kulkasvaL 
džiais apšaudė Anglijos pre
kinį laivą “Stanlake”.

Respublikiečiai priešorlai- 
vinėmis kanuolėmis greit 
šalin nuvijo Italijos ir Vo
kietijos orlaivius, atlėkusius 
bombarduot Alicante.

lowos valstijos gubernato
rius N. G. KrascheI, kuris 
panaudojo valst. miliciją 
laužymui Maytag Wash
ing Machine Ko. darbi
ninkų streiko.

Nauja L. Pruseikos Knyga

Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

Atsikračius Anglijos monarchijos, Jungtinėm Vals
tijom ėmė 38 metus apsivalyti nuo šnipų.

Kas buvo tie šnipai ir kaip J. V. valdžia nuo j’ų ap
sivalė, skaitykite Pruseikos knygoje.

Dabar plienine šluota šluojama Japonijos, Vokietijos 
ir kitų šalių šnipai iš valdžios ir pramonės įstaigų So
vietų Sąjungoje. Apvaloma šalis nuo išdavikų.

Ar Sovietų Sąjungoje susekami šnipų—šalies išdavi
kų—vortinkliai turi panašumo į buvusius Jungtinėse 
Valstijose, pasakys jums Prūseikos knyga.

KAINA TIK 15c
Tuojau jsigykite ją ir skaitykite. Mokestį galite prisiųsti U. S. A. 

pašto stampomis, 3c ar 5c vertės.

Draugai Kazakevičiai yra 
seni Newarko gyventojai ir 
rėmėjai darbininkiško judėji
mo, skaito “Laisvę” jau per 
daug metų, priklauso ALDLD 
ir šiaip visokiais būdais re
mia darbininkišką judėjimą.

Laike vakarienės buvo pa
kviesti per pirmininkę draugai 
išreikšt savo mintis ir visi lin
kėjo draugam Kazakevičiam 
laimingai sulaukt auksinio ju- 
bilėjaus. Draugai Kazakevi
čiai išaugino gražią šeimyną— 
du sūnus, Vincą ir Jurgį, ir 
dukterį, kuri yra jau mirus.

Po skanios vakarienės visi 
linksminosi iki vėlai nakties. 
Taipgi ir nepamiršo Ispanijos 
kovotojų. Draugas Kazakevi
čius paprašė vieną iš draugų, 
kad paaiškintų svarbą Ispa
nijos liaudies kovos su fašis- 

. Au
kavo sekamai: P. Kazakevi
čius $1, A. Kazakevičius $1, 
Shaukonis 50c, M. Zeikus 50c, 
M. Vitkus 35c. Viso su smul
kiom aukom $6.23. 
ačiū

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

Ją galite nusipirkti iš “Laisves.” Reikalaudami prisiųsti 
adresuokite:

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Svarbi Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Todėl visi važiuokit iki Cityjtais ir papragytų aukų<
Line, o iš ten būsite nuvežti 
gera komunikacija.
Kelrodis Kolonijom ir Visiem

Pastebėjau spaudoj eastonie- 
čių nurodymą, kaip važiuot, 
štai, draugai: važiuokit keliu 
611 iki Neshaminy miestelio 
ir sukit po kairei į. kelią No. 
132 ir važiuokit tiesiai iki pik
niko tėmydami iškabas. Beth- 
lehemiečiai irgi vykitės easto- 
niečius tuo patim keliu . . .

Per Philadelphia važiuokit 
į Roosevelt Boulevard, kuris 
eina į Now Yorką, ir važiuo
kit iki pasibaigs Roosevelto 
kapinės po kairei ir ten pa
stebėsi! gesolino stotį su aukš
tai iškaba “Lee Taeres,” tai 
bus skerskelis No. 132. čia 
sukit po dešinei ir važiuokit 
apie pusantros mylios tėmyda
mi iškabas.

Iš New Yorko irgi ties ta 
pačia vieta bus kelias No. 132 
ir sukit po kairei. Tas bus

Širdingai 
visiems aukotojam.

Vienas iš Dalyvių.

Vieša Padėka
Ačiū draugėms ir draugams 

už tokį pasidarbavimą suren
gime mums mūsų ženybinio 
gyvenimo 30 metų jubilėjinio 
pokilio. Ačiū visiems už taip 
skaitlingą atsilankymą. O la
biausia ačiū gaspadinėm, ku
rios taip sunkiai dirbo, kaip 
tai: P. Makreckienei, M. ži- 
lionienei, Nemanienoi ir vi
som kitom, kurios pasidarba
vo dėl to pokilio.

Ona ir P. Kazakevičiai.

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

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip yra' su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN 
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS?

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c arba 5c U. S. A. pašto 
ženkleliai-stamps.

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.
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•Delegatai, Sudarą Ket
virtąjį LDS Seimą

92 kp., East St. Louis, Ill.
(Jaunimo Skyriaus)

Withold Plentis
142 kp., McKees Rocks, Pa.

Stanley Paulauskas
JAUNIMO KUOPŲ

LICENSES

Pittsburgh, Pa.—Pirmadie
nį, rugpjūčio 15-tą d., čionai 
prasidės Ketvirtasis Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Sei
mas. šiuos žodžius rašant, 
delegatai dar nesuvažiavę. Ta
čiau jau žinoma, kad žemiau 
tclpantieji asmenys yra iš
rinkti pažymėtų kuopų ir jie 
sudarys Ketvirtąjį Seimą ir 
Jaunimo Konferenciją. Gali
mas daiktas, kad bus dar ir 
daugiau delegatų, kurių var
dai čia nepaduoti.

CENTRO VALDYBOS
NARIAI

Rojus Mizara, Prezidentas
Clement J. Strižauskas, Pir

mas Vice-Prezid entas
Jonas Gasiūnas, Antras Vi

ce-Prezid entas
Jonas Siurba, Sekretorius
Jonas J. Kaškiaučius, Iždi

ninkas
Motiejus D. Palevičius, M.

D., Daktaras-Kvotėjas
Juozas Bimba, Iždo Globė

jas
Antanas Matulis, Iždo Glo

bėjas
Jonas Yesadavičius, Iždo

Globėjas
KUOPŲ DELEGATAI

1 kp., Brooklyn, N. Y.
Pranas Buknys
Antanas Balčiūnas
Petras Taras
Petras Grabauskas
Vincas Bovinas

2 kp., West Pullman, Ill.
Salamon Tilvikas

3 kp., Norwood, Mass.
Isabelle Yarmalavich

4 kp., Nanticoke, Pa.
Eva Cibulskienė

5 kp., Philadelphia, Pa.
Julia Šmitienė
Juozas Deveikis

6 kp., Binghamton, N. Y.
Katrina Vaicekauskiene
Edmond Kakaias

7 kp., Wilkes-Barre, Pa.
Jonas Grušelionis

8 kp., Newark, N. J.
Bronius Deržinauskas
Dr. J. J. Kaškiaučius

9 kp., Youngstown, Ohio
Petronėlė Kalendienė

10 kp., New Kensington, Pa.
Antanas Sheris
Kastancija Tamošiūnienė

11 kp., Rochester, N. Y.
Boles černauskas

Koše Černauskienė
12 kp., Johnson City, Ill.

Martinas Albinas
Povilas Kruvelis

19 kp-, Elm Grove, W. Va.
Jonas Stanislovaitis

21 kp., Detroit, Mich.
Pranas Jočionis
Uršulė Palevičienė
Jurgis Nausėda

23 kp., Buffalo, N. Y.
Mary Galickiūtė

24 kp., Great Neck, N. Y.
Mary Lauzades

29 kp., Springfield, Ill.
Povilas Jurkonis

34 kp., Shenandoah, Pa.
Stanley. Kuzmickas
Juozas Kučinskas
Pranas Čižauskas
Kazimieras Naravas

37 kp., Wilmerding, Pa.
Zigmas Kavaliauskas
Stasys Ivanauskas

43 kp., West Frankfort, Ill.
Ona Drauginienė

44 kp., Cleveland, Ohio
John Kalas

49 kp., Waterbury, Conn.
Marijona Strižauskienė

50 kp., Brooklyn, N. Y
J. Weiss

53 kP., Chicago, III.
Juozas Zutra

59 kp., Braddock, Pa.
Geo. Urbonas

61 kp., Benton, Ill.
Uršulė Gvergždienė

65 kp., Kenosha, Wis.
Povilas Sprindis
Victor Kelps

67 kp-, Montello, Mass.
Antanas Vasaris

73 kp., Akron, Ohio
Adelė Bakulienė
Jonas Navickas

75 kp., Herrin, UI.
Jonas Simokas

76 kp., Chicago, Ill.
Marijona Sakalienė
Joseph Jacobs

78 kp., Pittston, Pa.
Antanas Valinčius

79 kp-, Hartford, Conn.
Ona Visockienė

84 kp., Wheeling, W. Va. 
Margaret Barauskiene 
Vladas Sutil a

86 kp., Detroit, Mich.
Antanas Mitrikas

92 kp., East St. Louis, Ill.
Withold Plentis

96 kp«, ‘No. Wilkes-Barre, Pa.
Antanas Glaubičius

98 kp., Washington, Pa.
Marijona Janavičiene

102 kp., Chicago, Ill.
Stasys Juška

112 kp., Chicago, Ill.
Charles Cook
Mike G. Deveikis

115 kp., Cliffside, N. J.
Kazys A. Bukaveckas

123 kp., Paterson, N. J.
J. Bimba

125 kp-, Lawrence, Mass.
Antanas Kavaliauskas

127 kp., Chicago, Hl.
Olga Pozer

129 kp., Chicago, 111.
Baltrus žolynas

134 kp., Cudahy, Wis.
Eelix Beržanskas

138 kp., Cleveland, Ohio
Ona Lesnikow

139 kp., Roseland, Ill.
Mathilda Slench

142 kp., McKees Rocks, Pa.
Jonas Labanauskas

143 kp., Carnegie, Pa.
Monika Delkienė

145 kp., Pittsburgh, Pa.
Emma Sliekienė

147 kp., Ambridge, Pa.
Josephine Kavaliauskas

150 kP., Atlasburg, Pa.
Vaitiekus Miliauskas

153 kp., Coal Centre, Pa.
Antanas Kubilskis

157 kp., Cuddy, Pa.
Uršulė Načajienė

160 kp., N. S. Pittsburgh, Pa.
Alena Kairienė

200 kp., Brooklyn, N. Y.
Alda Kairys
Helen Kaunas

202 kp-, Chicago, III.
Anne Petritus 
Anthony Gužauskas 
Vitial Bogdal 
Louis Zanowskas

203 kp., Newark, N. J.
John Stensler

204 kp., Chicago, 111.
Jonas Kazmus

215 kp., Rochester, N. Y.
Gediminas Vaitas

217 kp., Chicago, Ill.
Juozas Randokas

219 kp., Richmond Hill, N. Y.
John Orman

223 kp., Binghamton, N. Y.
Alfonse Mikolajūnas

227 kp., Cleveland, Ohio
Mary Gates

LDS JAUNIMO KONFEREN
CIJOS DELEGATAI

3 kp., Norwood, Mass.
I. Jarmalavich-Kugel

5 kp., Philadelphia, Pa.
Helen Rainys

6 kp., Binghamton, N. Y.
Edmond Kokalas
Katie Woiciek

DELEGATAI
200 kp., Brooklyn, N. Y.

Aldona Žilinskas
Mary Brown
Mary Sineus 
Alda K. Orman 
Helen Kaunas 
Walter Kubilius 
Al Purvėnus 
John Blass

201 kp., Cleveland, Ohio
Joseph Paltan

202 kp., Chicago, Hl.
Anthony Gužauskas 
Vitial Bogdal 
Louis Zanowskas 
Aldona Dalidonas 
Marie Norval 
John Petritus 
Anna Petritus

203 kp., Newark, N. J.
John Stensler 
Mildred Jamison 
Venera Grayson

211 kp., Chicago, Ill.
Hypathia Punishka
Al Lucas ‘ 
John Gizevich 
Leonard Kelley

216 kp., Chicago, Ill
Frances Seselgis

217 kp., Chicago, Ill.
Joseph Handok

219 kp., Richmond Hill, N. Y.
Sophie Waiginis 
Eleanore Ramoška 
Vitty Paškevičius 
Al Klimas 
John Orman
Adolph Ned vara

223 kp., Binghamton, N. Y.
Alphonse Mikolajūnas 
Victoria Woiciek

227 kp., Cleveland, Ohio 
Ann Karson 
Mary Gatos

LAIDODAMI NUDURTĄ 
Sėbrą, naziai plūdo 

ČECHOSLOVAKIJĄ

Praha. — Laidodami nu
durtą hitlerininką W. Bai- 
erlę, <5echoslovakijos na
ziai smarkiai plūdo čechos- 
lovakus, nors jis buvo saliū- 
ne nudurtas vokiečio atei
vio iš Austrijos. Nazių kal
bėtojai vadino velionį “kan
kiniu už idėją.”

Naziai Išradę Naujas Du
jas Savo Baliūniniams 

Orlaiviams
London. — “Aeroplane” 

žurnalo redaktorius, C. G. 
Grey, karštas nazių rėmė
jas, pasakoja, -kad Hitlerio 
mokslininkai išradę “geres
nes ir pigesnes” dujas negu 
helium naudot baliūniniams 
orlaiviams. Bet jis plūsta 
Ameriką, kad jinai nepar
duoda Vokietijai heliumo.

Dar 90,000 Statinių Ameri
kos žibalo Japonijai prieš 

Chiniją

Austin, Texas.—Iš čia iš
plaukė Japonijos garlaivis 
“Itukusima” su 90,000 bač
kų kerosino, kuris Japonijoj 
bus perdirbtas į gazoliną 
lėktuvam ir kariniams au
tomobiliams prieš Chiniją.

PRANEŠIMAI E KITUR
BALTIMORE, MD.

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

Benedict Salaveičikas 34 kp., Shenandoah, Pa.
Mikas Klebonas 
Leonas Prūseika

55 kp., Cleveland, Ohio 
Stanley K. Mazan 
Magdė Valentukonienė 
Kaziunė Mazan 
Adolfas Dočkus

(Jaunimo Skyriaus)
A. Kuzmickas

65 kp.j Kenosha, Pa.
(Jaunimo Skyriaus)

Victor Kelps
67 kp., Montello, Mass.

Antanas Vasaris

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 that License No. 
GB 4973 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
020—92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY SUROWITZ
620—92nd Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9665 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed' off the 
premises.

HARO Id) WINCES
168 Howard Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 4185 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD GEVIRTZ, INC.
1 154 Liberty Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4701 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Newkirk Plaza, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID KESSLER
6 Newkirk 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 Control Law nt 
243 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH MESKAUSKAS 
d-b-a Joe’s Bai- and Grill

243 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

ALEXANDER BULAY 
d-b-a New Starlight Cafeteria

513 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1239 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1019 Avenue II. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
CONEY ISLAND CUT RATE GROCERY, Ine. 
1019 Avenue II, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1029 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
263 Riverdale Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL STEINER
263 Riverdale Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1109 has been issued to the undersigned 
to sell beei- at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
626 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN A. MALLEN
626—92nd Street, Brooklyn, N. Y.

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

WILLIAM IIEMPE
85 Johnson Streel, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1013 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2212 Voorhies Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

2212 Voorhies Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1066 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 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.

SALVATORE JORDANO
318 Hudson Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 981 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

49-51 Neck Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

SAMUEL MAZZARELL 
d-b-a Neck Road Tavern

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2954 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4021 Flatlands Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. .

JAMES L. HOLLAND • 
4021 Flatlands Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE - is hereby given that License No. 
GB 10743 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at ; 
483 Central Avenue, Borough of Brooklyn, I 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIMON LEVY 
Supreme Fruit Store

483 Central Avenue Brooklyn, N. Y. I
_______ _ ______________ I

NOTICE is hereby given that License No. • 
GB 10696 has been issued to the undersigned . 
to sell beer at retail under Section 75 I 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
470 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA BARON
470 Nostrand Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19670 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
251 Seeley Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

R1VLIN and Co., INC.
251 Seeley Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7 112 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverajje Control Law at 
1372 Rockaway P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GREENBERG
1372 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7111 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4121 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

ALBERT L. GREENBERG
4121 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10628 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN EPSTEIN, SAM STEIN 
SOL SCHNEIDER 

(King John Food Center)
1159 Liberty Avenue, Brooklyn ,N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1557 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
854 Nost.rand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft the 
premises.

PHILIP GOLUB, LUDWIG GOLUB and 
ABRAHAM SCHR1ER

d-b-a New Era Self Service Food Centre 
85 1 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4286 has been issued to the undersigned 
to sell beer at. retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA ZABOLOTNY
89 Evergreen Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1551 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5201 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID PARSON
5201- 13th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6809 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHWARTZ
6809—-3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4820 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License 
No. EB747 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Sec
tion 76 of th? Alcoholic Beverage Control 
Law at 4 110 Ft. Hamilton Parkway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

ETATS CAFETERIAS, Inc.

4110 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas jvyks 

nedėlioj, rugpjūčio 14 d., 1 vai. po 
piet, Y.M.H.A. (žydų) svetainėj, 
kampas Ferry ir Walnut gatvių. Vi
si nariai prašomi jsitčmyti naują 
susirinkimo vietą ir būti susirinki
me, nes bus svarbių reikalų atlikti 
ir prie to prisirengti prie pikniko, 
kuris jvyksta 21 dieną šio menesio. 
—Valdyba. (188-189)

Bušai Į Philadelphijos Pikniką
Iš Brooldyno 6 busai veš publiką j “Laisvės” pikniką 

Philadelphijoje, kuris įvyks sekmadienį

Rugsėjo 4 September
Ant rytojaus bus Labor Day Šventė

•
Busai iš Brooklyno Į Philadelphijos pikniką 

išeis iš sekamų vietų:

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

Busas išeis 8 vai. ryto
t

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. L

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer Street, Brooklyn

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

KELIONĖ J ABI PUSI $1.75

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

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

cialist masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Paraše R. Mizara

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

(1) Kas kovojo už lietuves nepriklausomybę
ir laisvę.

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

kataliku dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

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

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

Knygele nedidele, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui. 

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.

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

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

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

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Kaštas aiškus, kalba lengva, populiari.
•

Siųskit užsakymus tuojau.

LAISVĖ
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

MllllllllllinilflIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.
i

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
aiiiroiiiiiiiinniiiiiiiflim

1

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

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

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

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

VARPO KEPTUVĖ
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parčm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečių, Čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Calch ir raisin duona. Taipgi 

’kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska- 
Iniausiu kėksų-pyragų ; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
'Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunko ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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N ejyWto^M0zfe2lntos
Atvyko Nepaprasta, 

Mažytė Viešnia
1 Šį Vakarą, Rugpjūčio 15, Visi į Pasaulinio 
Jaunimo Kongreso Delegatams Pasitikt

Laivu President Roosevelt, 
sykiu su Pasaulio Jaunimo 
Kongreso delegacijomis ir su 
grįžtančiais Ispanijos karo ve
teranais, pereitą šeštadienį, at
vyko Amerikon nepaprasta 
mažytė viešnia, nuo kurios 
reakcija ir fašizmas jau spė
jo atimt tėvą ir motiną.

Toji viešnia, tai Anita Pres
tos, Brazilijos liaudies vado 
Louis Carlos Prestos ir Olgos 
Prestos dukrelė, kuri pusantrų 
metų atgal gimė Vokietijos 
koncentracijos kempėj.

Po sutriuškinimo Brazilijos 
liaudies sukilimo, 1935 m., 
Louis Carlos Prestos tapo 
areštuotas ir uždarytas kalėji- 
man, kur jo gyvybė lig šiol 
išsaugota tik dėka pasauli
niam judėjimui už jo gyvybę 
ir laisvę. Jo žmona, Olga 
Prestos, kuri tuo tarpu buvo, 
nėščia, irgi buvo įmesta į ka
lėjimą ir kankinama, o pas
kiau išdeportuota Vokietijon į 
Hitlerio fašistų nagus, kur ji 
taipgi buvo kankinama. Ir 
ten susilaukė ir dukrelės Ani- 
tos.

Anita atvežė Leokadia 
Prestos, Louis’o Prestes’o mo
tina, ir Lidia Prestes, jo se
suo.

Unijistą Delegacijos Sutiko 
Veteranus

šeštadienį sugrįžo ketvirta 
grupė amerikiečių, kurie bu
vo sunkiai sužeisti ginant de
mokratiją nuo fašizmo Ispa
nijoj. Kadangi jie yra buvę 
veiklūs unijistai, tad ir jų pa
sitikime dalyvavo desėtkų uni
jų atstovai.

šioj grupėj sugrįžo 15 ve
teranų.

Kailiasiuviai Reikalauja 
Forwardo Atsaukt Melus j
Kailiasiuvių Jungtinė Tary

ba pereitą penktadienį parei
kalavo, kad dešiniųjų social
istų laikraštis Jewish Daily 
Forward atšaukti? prieš tą uni
ją paskelbtus inkriminuojan
čius tris pareiškimus.

Irving Potash, Tarybos ma- . 
nadžeris, asmeniškai pašaukė' 
laikraščio leidėjų prezidentą | 
Adolph Held, reikalaudamas

Masinį Mitingą, Randalls Island Stadiume!
Newyorkieciai šį vakarą ma

sėmis vyks pamatyt-pasveikint 
58-nių skirtingų šalių jaunimo 
atstovus, kurie čion atvyko 
delegatais į Antrą Pasaulinį 
Jaunimo Kongresą ir kurių 
pasitikimui-pagarbai yra ren
giamas milžiniškas masinis 
mitingas Randalls Island Sta
diume. Tikimasi, kad virš 20,- 
000 publikos dalyvaus jauni
mui pasitikt mitinge. Delega
tų iš užrubežių bus virš 500.

Randalls Sala randasi East 
Upėj, po Tri-boro Tiltu, kuris 
sujungia tris dalis miesto: 
Manhattan - Harlemą, Bronxa 
ir Queens.

Mitinge bus įdomi progra
ma, kurią išpildys tautinių 
šokikų grupės. Prakalbas sa
kys majoras LaGuardia, A. A. 
Berle, valstybės sekretoriaus 
padėjėjas, ir jaunuolių atsto
vai, vienas iš kiekvienos pen
kių dalių (kontinentų) pa
saulio.

Įspūdinga dalimi programos 
bus Tautų Maršas, kuriame 
dalyvaus visų šalių delegatai 
su savo vėliavomis.

IŠKILMINGAI PASITIKO 
EUROPOS DELEGACIJĄ
šeštadienio rytą, laivu Pres

ident Roosevelt, pribuvo virš 
šimtas delegatų iš Europos ir 
Azijos: iš Baltikos, Skandina
vų ir Balkanų šalių, taipgi iš 
didžiųjų valstybių — Franci- 
jos, Ispanijos, Rusijos, Chini- 
jos ir kitų. Jas pasitiko mies
to viršininkų komitetas, kon
sulai ir daugybė žmonių.

Po trumpų iškilmių prie do
kų, delegacija mašinomis, per 
miesto centrą, nuvežta į Inter
national House (122nd St.), 
kur delegacijos a‘pgyvendinta. 
Delegacija kelioms minutėms 
sustojo prie Amžinojo 'žibin
to, kur sudėta atvežti vaini
kai.

šeštadienį ir sekmadienį 
įvairioms delegacijoms rengta 
daugybė visokiu priimtuvių. 
Vieni ėjo bažnyčiosna, kiti te- 
atruosna, dar kiti sporto pro
gramų žiūrėt.
SVEČIUOSE MIESTO SALĖJ

Pirmadienio ryto 11 valandą 
visi delegatai vyks į Vasarinę

Miesto Salę, kur juos oficia
liai pasitiks Majoras LaGuar
dia ir kiti žymūs valdininkai.

Vakare, lygiai 7:30, prasi
dės didysis masinis mitingas 
Randalls Island Stadiume.

Antradienio ryto 10:30 visi 
užrubežių delegatai sės Hud
son River Dayline laivan ir 
vyks į Poughkeepsie, kur bus 
Pasaulinio Jaunimo Kongreso 
sesijos.

Mrs. Franklin D. Roosevelt, 
kuri kongreso reikalams jau 
aukojo šimtą dolerių ir apie jį 
rašė savo raštuose, kalbės 
kongreso pirmoj sesijoj. Kon
gresą sveikins ir daug kitų žy
mių žmonių.

ATSTOVINGOS 
DELEGACIJOS

Įvairių šalių delegacijose 
randasi daugelio pažiūrų ir vi
sų klasių bei profesijų ir ama
tų atstovų. Didžiuma jų karš
ti demokratijos šalininkai. Tūli 
iš jų^asmeniškai nukentėję nuo 
fašizm<T'd'ėJvsavo religijos, po
litinių pažiūrų ar vien dėl ra
sės ar tautybės skirtumų.

Austrija, nors užgrobta 
Hitlerio fašistų, tačiau ją at
stovauja Otto Kreilishein, iš 
Austrijos ištremtas katalikas 
mokytojas.

Ispanų delegacijoj randasi 
Baskijos katalikų laikraščio 
Euzkadi redaktorius, Katalo- 
nijos Jaunimo Susivienijimo, 
Studentų Federacijos ir kitų 
įvairių organizacijų atstovai. 
Tačiau jie visi karšti demo
kratijos šalininkai. Jie persiė
mę neapykanta fašizmui, ku
ris terioja jų šalį.

Minėtas ir visu kitų pasaulio 
šalių delegacijas galėsime 
pamatyt ir joms pareikšt savo 
pagarbą jų pasitikimui suruoš
tame mitinge pirmadienio va
karą, Randalls Island. Visi, 
kam tik galima, dalyvaukite 
tame pasitikimo mitinge. Lai. 
pasaulio jaunimo atstovai per-| 
gyvena draugiškiausi ir entu
ziastiškiausi demokratinės A- 
merikos liaudies priėmimą, ku
ris jiems būtu neužmirštinu 
akstinu darbuotis demokratiją 
ugdyt ir gint savose šalyse. .

“Ispanijos Balsas” Bus 
Girdimas New Yorke
Sidney Kurtz, nesenai sugrį

žęs Lincolno Brigados vetera
nas, kalbės per radio šį an
tradienį, rugpjūčio 16-tą, 8:15 
vakaro, iš stoties WMCA. 
Kurtz buvo vyriausiu “an- 
naunceriu” Madrido radio 
stotyje. Ta programa —“The 
Voice of Republican Spain,” 
kuri girdima užrubežiuose.

Antradienį būsiančio j pro
gramoj Kurtz turės pasikalbė
jimą su Frankie Basch.

Madrido stotis, kurioje jam 
teko direktoriaut, įtaisyta 
bombomis nesu d a u ž o m a m 
skiepe, 25 pėdų gilumo že
mėje, po Madrido gatvėmis. 
Jisai sako:

“Laike daugelio mano pro
gramų girdėdavosi bombų at- 
simušinėjimas į bildingą ir 
vieną kartą man teko vest 
programą, kada virš 1,200 
bombų buvo numesta į mies
tą.” v

Radio klausytojams, be abe
jo, bus malonu išgirst gerai 
pažįstamą balsą iš saugios 
WMCA radio stoties New 
Yorke.

Corriganui Išdavė Leidimą 
Skristi

Jaunimas Būriais Išvy
ko į Pittsburgh ą

šeštadienio, rytą busu pa
traukė Pittsburgh’o link seka
mi brooklyniečiai: Barbora 
Bartašiūnaitė, Birutė Kala- 
kauskaitė, Lilija Liepaitė, Jo
nas Blažaitis, Vytautas Brun-i 
dza, Jonas Grybas, Antanas 
Navikas. Iš suaugusių išvyko 
Antanas Balčiūnas. Sykiu su 
brooklyniečiais išvyko great- 
neckietė Julia Laužades ir jos 
giminaitė Tessie Bagdonas.

Mūsų jaunos chorvedės, 
Aldona Klimaitė ir Aldona 
Žilinskaitė irgi išvyko Pitts
burgh an.

Penktadienį mašinomis išvy
ko Marė Sinkevičiūtė, Marė 
Brown, Aldona Kairytė-Or- 
man, Helen Kaunaitė, Matas 
Šolomskas, taipgi išvažiavo 
Juozas Sukackas, Bronė šali- 
naitė, P. Buknys, P. Taras, R. 
Mizara, V. Bovinas, J. Siur- 
ba, J. Gasiūnas, Keistutis Mi
ch eisenas, Walter Kubilius.

Su brooklyniečiais kartu iš
vyko Mildred Jamisoniūtė iš 
Newarko ir Jonas Stasiulis iš 
Hillside, N. J., taipgi Klemen
sas Strižauskas ir M. Stri- 
žauskienė iš Waterbury, 
Conn., ir M. K. Sukackienė iš 
Worcester, Mass, kurie čion 
sustojo nuvožt kai kuriuos 
brooklyniečius.

Rodos, kad ir daugiau brook- 
lyniečių dabar seimavoja ir 
svečiuojasi Pittsburgh e.

Rep.

SKUNDŽIA UŽ AKĮ

Frank Pitrelli, 15 metu, ir 
jo tėvas, apskundė New Yorko 
Post Graduate ligonbutį ir du 
daktarus, reikalaudamas 220

tūkstančių dolerių už neteki-^ 
ma akies. Berniukas 1934 
metais ten turėjęs operaciją 
atitaisyt sugadintą veidą ir 
nuo to nebematąs kairiąja

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir G -8 

Nėra valandų sekmadieniais

Dr. Herman Mendlowitz 
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312 '

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

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. L, N. Y.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

“viešai atsaukt tuos pareiški
mus ir sulaikyt sistematišką ir 
tikslų unijos niekinimą For- 
ward’o kolumnose.”

Kalbami pareiškimai pada
ryta ryšy su nesenai praėju
siais unijos rinkimais, kuriuose 
dabartinė administracija — ei
linių narių remiami kandida
tai — laimėjo rinkimus pen
kiais balsais prieš vieną. Jiems ■ 
priešinosi tik grupė lovestoni- 
nių.

POLICININKAI ĮVELTI 
KAILIŲ RAKETE

Suareštuoti du policistai, E. 
C. Schondelmeier, 34 metų, 
dirbęs Liberty Avenue stotyje, 
Brooklyne, ir Jacob Balkin, 36 
metų, Elizabeth St. stoties, 
New Yorke, kaltinami dalyva
vę kailių rakete. Tuo pat kalti
nimu sulaikyti civiliai: Sam 
Davis, 795 E. 151st St., 
Bronx, ir Nathan Krapes, 13 
Brighton Path, Rockaway. 
Jieškoma dar vieno policisto 
ir vieno civilio.

Trys jauni vyrai, Steve Ro- 
galsky, Leonard Shinsky ir 
Sylvie Tudoro, sulaikyti be 
kaucijos iki teismo. Jie bu
vo areštuoti liepos 2 ir pas 
juos buvę rasta du revolve
riai.

Ryanas Iššaukė Streiką 
Sulaužyt CIO Sutartį

Joseph P. Ryan’o Interna
tional Longshoremen’s Associ
ation kaltinama bandyme su
laužyt kontraktą tarp Nation
al Sugar Refining Co., Long 
Island City, ir United Sugar 
Workers Unijos, CIO.

Ryano bandymai sulaužyt 
CIO organizaciją prasidėjo 
dar pereitais metais, kada jis 
be jokios organizacijos paskel
bė turįs teisę tvarkyt viduj 
dirbančius darbininkus. A. F. 
of L. unija tuo laiku turėjo 
sutartis, kurios apėmė mažiau 
šimto ant East River dokų dir
bančių tai kompanijai darbi
ninkų, kada CIO unija veikė 
tarp 1,000 darbininkų, dir
bančių viduj, šapoj.

Nacionalės Darbo Tarybos 
pravestuose balsavimuose pa
sirinkimui unijos CIO išėjo lai
mėtoja. Pasirašyta sutartis, 
kuri tapo atnaujinta liepos 
28-tą.

Už kelių dienų po atnauji
nimo sutarties, Ryan’o orga
nizacija pareikalavo naujų 
balsavimų, sakydamosi atsto
vaujanti viduje dirbančius 
darbininkus.

Tarėsi Dėl Prašalinimo 
Pavojingą Skerskelių

Tranzito Komisija ir Long 
Island Gelžkelio kompanijos 
atstovai tarėsi dėl padarymo 
saugaus pervažiavimo skersai 
gelžkelį ant Atlantic Avenue, 
Brooklyne ir Queens’e. Numa
toma lėšuosiant $23,057,000.

Po inspektorių apžiūrėjimo 
iš Airijos parvežtą Corrigan o 
orlaivį, kuriuo jis perskrido 
Atlantiką, Corriganui išduota 
leidimas juomi skraidyt iš 
miesto į miestą. Kada jis iš
skris juomi, kol kas neskel
biama.

Sulaikė Banką Pasimojimą 
Išmest Negrus iš Namą

Title Guarantee ir Trust Co. 
norėjo išmest iš namų, 635 E. 
13th St., N. Y., 18 negrų šei
mų ir išrendavot apartmen- 
tus baltoms šeimoms. Negrams 
buvo įsakyta išsikraustyt 20 d. 
šio mėnesio.

Negrai susirūpino. Jie susi
siekė su East Sides Rendau- 
ninkų Unija, kuri pasiuntė sa
vo delegaciją namus išren- 
duojančios H. C. ITillyer Kom
panijos raštinėn, bet pasėkų 
nebuvo.
• Tada vesta plati kampanija: 
rinkta parašai, siųsta atviru
tės ir delegacijos protestuot 
prieš negrų diskriminavimą. 
Galų gale, kompanija buvo 
priversta atšaukt įsakymą ne
grams išsikraustyt.

Kaltina Somervell už 
Kapojimą Algų

Atostogauja
Ona Depsienė, lietuvių vi

suomeniškame gyvenime veik
li brooklynietė, šiuo tarpu 
atostogauja Easthampton, N. 
Y., iš kur siunčia brooklynie- 
čiams gerus linkėjimus. Rašo: 
“Apylinkėj marios ir miškai. 
Gyvenk ir norėk.” D—gė.

IŠRANDAVOJIMAT
Pasirandavoja 4 gražūs ir šviesūs 

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

(187-189)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės dėl Baliu, Koncertu. Ran
kiotu. Vestuvių. Susirinkimu ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios boliij alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8872

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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 BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
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.

Nacionalė Darbo Taryba su
šaukė naują abiejų unijų pasi
tarimą tuo klausimu. Joseph 
Moriarity, A. F. of L. unijos 
atstovas, susiginčijo su Myer 
Stern, CIO atstovu, ir išbėgo 
iš posėdžio. Keliomis valando
mis vėliau, ILa įsakė savo na
riams ant dokų mesti darbą. 
Prie jų prisidėjo Teamsters 
Unijos nariai.

Peter Mosele, veikiantis 
CIO direktorius šiai apylinkei, 
sako, kad “CIO visada pagerbė 
ir kooperavo visuose tikruose 
darbininkų nesusipratimuose. 
Mes neskaitome šio tikru 
streiku ir mūs nariai pasilieka 
darbe šapoj.” Reiškia, CIO ne
dalyvauja tame jos iškovotai 
sutarčiai laužyt streike, kurį 
iššaukė Ryano kontroliuoja
mos unijos viršininkai.

WPA Mokytojų Unijos 453- 
čias Lokalas apkaltino vietos 
WPA administratorių bandy
me pravest “ekonominį vajų” 
įsakymu nukapot algas vaikų 
maitinimo projekto darbinin
kams.

To projekto 1,500 darbinin
kų algos nukapota nuo $16.50 
iki $13.96 į savaitę labai pa
prastu būdu, pakeičiant kvali
fikacijų laipsnį, padedant 
juos nuo “lavintų” į “nela
vintų” darbininkų laipsnį, 
nors jie pasilieka prie to pa
ties darbo.

Projektas pateikia veltui 
duodamus užkandžius bied- 
nuomenės vaikams liaudies 
mokyklose.

Mokytojų lokalas žada 
skelbt kovą prieš algų kapoji
mą iki bus atsteigta buvusios 
algos WPA darbininkams.

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

Telefonas EVergrCen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na;

Va

aspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

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