
, Krislai
Japonų Provokacijos.
Indija ir New Yorkas.
Liaudiečiai Tvirtėja.
Sovietų Baletas.
Nazių šnipai.

Rašo D. M. š.

Japonijos provokacijoms 
nėra galo. Shanghajaus
mieste, amerikiečių sektore, 
areštavo tris japonų oficie- 
rius, persirengusius į chinų 
drabužius, kurie apsiginkla
vę vaikštinėjo ir grūmojo 
chinams, reikalaudami, kad 
chinai nuimtų chiniškas vė
liavas. Tokius pat šešis ja
ponų oficierius areštavo 
francūzai savo setlemente.* * *

Šie Japonijos oficieriai 
norėjo parodyti, kad, štai, 
patys chinai neapkenčia sa
vo šalies ir jos vėliavą nu
ima. Mat, chiniečiai gyven
dami francūzų ir amerikie
čių setlementuose, pagerbi
mui savo tėvynės buvo iška
binę Chinijos vėliavas.

* * *
Indusė Henrietta Sands 

Merrick pribuvus į pasaulio 
didmiestį New Yorką sako, 
kad ji Indijoj saugiau jau
čiasi, negu New Yorke, 
nors ten yra smauglių, nuo
dingų angių, tigrų, liūtų ir 
daug kitų pavojingų gyvių.>3 * £

Amerikos karo specialis
tai sako, kad Ispanijos liau
dies armija daug sutvirtėjo. 
Tą jie pamatuoja tuom, kad 
ji sulaikė fašistų puolimus 
ant Tartosos, Valencijos. 
Sėkmingai perėjo Ebro ir 
Segre upes ir skaudžiai fa
šistus supliekė. Fašistai, ne
paisant, kad jie gauna labai 
daug ginklų, amunicijos, 
kareivių ir karvedžių iš Vo
kietijos ir Italijos, bet nuo 
kovo ir balandžio mėnesių, 
neturėjo bent kiek daugiau 
reiškiančių laimėjimų.$ * *

Rusų baletų grupė labai 
atsižymėjo Londone gar
siuose Drury Lane ir Con
vent Garden teatruose. An
glijos spauda reiškia didelį 
nusistebėjimą rusų artis
tais. ♦ * *

Vokietijos fašistai dūks
ta, mobilizuoja karo jėgas. 
Europoj neramu. Anglija 
bijosi, kad bėgyje 30 dienų 
gali užsidegti Europos ka
ras. Numatomas Vokietijos 
nazių užpuolimas ant Če- 
choslovakijos. Bet Čechoslo- 
vakija pasitiki savo demo
kratinėms jėgoms ir sako, 
kad pavojus dar gali pra
slinkti. ♦ * *

Sako, kad prezidentas 
Rooseveltas greitai paskirs 
naują ambasadorių į Sovie
tų Sąjungą. Po to, kada J. 
E. Davis buvo perkeltas iš 
Maskvos j Belgiją, Sovietų 
Sąjungoj Jungtinių Valstijų 
atstovo reikalus atlikinėjo 
generalis konsulas A. C. 
Kirk. * * *

Nazių lėktuvas, per tris 
metus ruoštas, pagaliau į 
25 valandas atskrido iš Ber
lyno į New Yorką, atlikda
mas 3,985 mylias. Jis grei
tai grįžo atgal per Atlanti- 
ką. * * *

Francijoj buvo priverstas 
nusileisti nazių civilis lėk
tuvas su trimis asmenimis. 
Jie pasakoja, kad paklydo 
skrisdami iš Suttgarto į 
Colognę. Kadangi jie buvo 
priversti nusileisti Franci- 
jos tvirtumų srity j, tai iš-
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Pasakiški Darbo Fe
deracijos Liudijimai 
Prieš Komunistus

Washington. — Kai kurie 
žymūs judamųjų paveikslų 
aktoriai ir aktorės remia 
pinigais Komunistų Parti
ją,—pasakojo John Frey, 
dešinysis galva Amerikos 
Darbo Federacijos metalis
tų unijų, kalbėdamas kaipo 
“liudininkas” kongresmanų 
komisijai, kuri tyrinėja 
“prieš-amerikinius j u d ė ji- 
mus.”

John Frey gyrėsi, būk 
turįs “dokumentą,” kad Ko
munistų Partijos Centro 
Komitetas, girdi, nutaręs 
“nustumt prezidentą Roo-

Cholera, Kraujaligė, Ma
liarija Taipgi Stabdo

Japonus Chinijoj
Hankow, Chinija.— 10 iki 

60 procentų visų chinų ir 
japonų kareivių serga cho
lera, maliarija ir kraujalige 
Kiukiang - Y a n g t z e upės 
fronte, apie 130 mylių į ry
tus nuo Hankowo, Chinijos 
laikinosios sostinės. Dauge
lis miršta iš abiejų pusių.

Apart mirtinų kontr-ata- 
kų iš chinų pusės, cholera 
taip pat žymia dalim sulai
ko japonų žygiavimą toliau 
į vakarus.

Per ilgus, baisius mūšius 
Kiukiange ir apygardose la
vonai nukautųjų buvo me
tami ir į šulinius ir kitus 
geriamuosius vandenis. Tai 
nuo pūvančių ten lavonų iš
sivystę choleros epidemija, 
sako japonai.

Dideli karščiai ir potvinių 
klampynės taipgi padeda 
cholerai plėtotis, nežiūrint 
čiepijimų.

SOVIETŲ GRUDŲ DER
LIUS nuo laukų dabar su
imtas jau 3,577,000 hekta
rų daugiau negu pernai šią 
savaitę.

PRIGĖRĖ APIE 1000 
CHINŲ, kuomet Vokietijos 
laivas “Hansa” laike audros 
prakirto ir paskandino An
glijos prekinį laivą “Tung”, 
Yangtze upėj.

40 JAPONUOS KAREI
VIŲ PERĖJO 250 PĖDŲ 
PER PALIAUBŲ LINIJĄ 
Changkufengo kalvose. So
vietų vyriausybė griežtai 
pareikalavo, kad jie tu o jaus 
pasitrauktų atgal iki sulyg
tos linijos, kaip praneša 
United Press rugp. 16 d.

MEKSIKOS BANDITAI 
užmušė 26 geležinkelio dar
bininkus Michoacan valsti
joj; paliko gyvus tik tuos, 
kurie pasibažijo, kad nepri
klauso unijai.

šaukia abejonę. Greičiau jie 
tiksliai skraidė virš tvirtu
mų šnipinėdami.
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Saiettaviy Darbininkų
Susivien. 4-sis Seimas

sėveltą kaip galint toliausiai 
į kairę, o tada jau pradėt 
raudonąją revoliuciją” šioj 
šalyj.

(Jau šis vienas Frey’o nu
pilu rpimas parodo, koks 
varjotiškas melagis jis 
yra.)

Frey, be to, šnekėjo, kad 
komunistai stengiasi užval- 
dyt “kairiuosius sparnus 
demokratų ir republikonų 
partijų” ir kad jie sugalvo
ję Amerikos Darbo Partiją, 
idant, girdi, per ją paskleisi 
savo propagandą.

Japonai Dujomis Nuodi
jo Chinus; bet Chinai 
Atkariavo Du Miestus

Hankow, Chinija, rugpj. 
16. — Japonai vėl keliais 
atvejais vartojo nuodingas 
karo dujas prieš chinus 
centraliniame karo fronte.

Chinai ž ū t-būtinėmis 
kontr-takomis atėmė iš ja
ponų Shahochen ir Nan- 
changpu miestus, už 12 my
lių į pietus nuo Kiukiango.

Per paskutines tris sa
vaites japonai beveik visai 
nieko nelaimėjo šiame fron
te. Jeigu japonai su pagel- 
ba skaitlingų kanuolių už
ima tūlas pozicijas dieną, 
tai chinai atima jąsias nak
tį-

Naziai Paėmė Daugį Priva
čių Automobilių ir Arklių 
Didiem Armijos Manevram
Berlin. — Hitlerio valdžia 

paėmė daugį auto-busų, pri
vačių automobilių, arklių ir 
vežimų didiems armijos ma
nevrams. Apart reguliarės 
armijos, į tuos manevrus 
pašaukta bent 300,000 at
sarginių kareivių (rezer
vistų). Viso manevruose 
dalyvausią per 1,000,000 ka
riškių. Svarbiausias manev
rų laukas tai Jueterbog 
sritis į pietus nuo Berlyno.

Nazių vadai neginčija, 
kad šiais manevrais jie 
stengiasi, be kitko, nugąs
dint Čechoslovakiją ir pri
verst ją patenkint hitleri
ninkų reikalavimus.

MIRTI NGIAUSI ŠAU
TUVAI, iššaunantieji po 
100 kulkų per minutę, bus 
greitu laiku padalinti vi
siem Jungtinių Valstijų ka
reiviam.

1,500 DARBININKŲ SU
STREIKAVO prieš Chicago 
North Shore and Milwau
kee geležinkelį, kad jo savi
ninkai nutarė kirst darbi
ninkam algas 15 procentų.

Pittsburgh, Pa. — Pirma
dienio rytą prisipildė dele
gatų ir svečių erdvi Fort 
Pitt viešbučio salė. Didžiu
ma iš dalyvių — jaunimas 
tarp 18 ir 25 m. amžiaus. 
Yra daug delegatų iš jauni
mo, bet didžiuma delegatų 
suaugusiųjų. Daug jaunimo 
suvažiavo į Lietuvių Meno 
Sąjungos suvažiavimą ir 
LDS Seime dalyvauja kaipo 
svečiai.

Seimą pakvietė prie tvar
kos atidarymui komisijos 
pirmininkas Jurgis Urbonas 
iš Braddock, Pa., ir pasvei
kinęs d e 1 e g a t us pervedė 
LDS prezidentui Rojui Mi- 
zarai, kuris formališkai ati
darė 4-tąjį Seimą. Laiku 
susirinko delegatai. Visi 
draugiškuose s a n t i kiuose, 
visų vienas tikslas-budavoji- 
mas LDS. Jokių intrigų 
varžytis už vietas valdyboje 
nėra. Pradėjo seimą rimtai, 
rūpestingai, ramiai. Žiūrint 
j delegatus salėje ir į pre
zidiumo stalą, rodosi, grand 
džiurės teismas susirinko 
tyrimui bylos.

Seimas filmuojamas. LDS 
Jaunimo Komitetas nupirko 
mašiną, o ją operuoja Ches
ter Kent (Kvietkauskas), 
LDS narys iš Chicagos. Tad 
šį LDS seimą turės progos 
matyti visa Amerika.

Beje, tik seimui susirin
kus pribuvo Pittsburgh 
Press (stambaus vietos 
dienraščio) korespondentas 
ir keliais atvejais fotogra
favo prezidiumo stalą.

Kaip matysite iš “Lais
vės” reporterio pranešimų, 
daugelis LDS veikėjų pasa
kė gražių ir konstruktyviš- 
kų prakalbų. Įspūdingiausia 
kalba seimui buvo S. Ma- 
žensko iš Clevelando, Ohio. 
Jis pasakęs prakalbą, įtei
kė prezidentui R. Mizarai 
savo rankų darbo kūjelį 
(“ameriuką”) vedimui sei
mo. S. Maženskas yra no
minuotas į LDS vice-prezi- 
dentus sekamam dviejų me
tų terminui. Aišku, kad sei
mas jį užtvirtins.

Svarbu priminti, kad iš 
veikėjų, prez. Mizara dau
giau iššaukė jaunimo veikė
jus pakalbėti. O šio seimo 
ūpas matosi—gauti dar 2,- 
000 naujų narių iki sekan
čiam seimui, kad LDS švęs
tų bei apvaikščiotų savo 10 
metų jubilėjų su 10,000 na
rių.

Spaudos atstovais bei 
reporteriais, apart dienraš
čio “Laisvės” yra nuo “Tė
vynės”, Veronika Kulačie- 
nė; nuo “Naujienų,” S. Ba- 
kanas; nuo dienraščio “Vil
nies”, L. Prūseika, ir nuo 
jaunimo žurnalo “Voice,” 
Keistutis Michelsonas. Beje, 
dalyvauja ir plačiai plunks
na pasibrėžia seimo eigą 
žurnalistas Užunaris, kuris 
yra atvykęs iš Lietuvos 
rinkti medžiagą Amerikos 
lietuvių istorijai rašyti. J. 
Gasiūnas rašo “Tiesai.”

Mandatų komisija pas
kelbė, kad delegatų yra 90, 
atstovauja 71 kuopą; su 
Centro Valdyba 97.

Pirma sesija užsidarė pa
dalinus delegatam ženkle
lius.

P. Buknys.
Iš LDS SEIMO 1-mos 

SESIJOS
Rugpjūčio 15 d., 1938, 

10:30 v. iš ryto atsidarė 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Seimas, Hotel 
Fort Pitt salėje, Pitts- 
burghe, Penna. Seimą atida
rė drg. G. Urbonas iš Brad
dock, Penna. Jis perstatė 
drg. Rojų Mizara, LDS pre
zidentą, kuris oficialiai ati
darė seimą. Seimo delega
tai ir svečiai sustojo ir po 
vadovyste Brooklyno Aid- 
balsių sudainavo Lietuvos 
ir Amerikos himnus.

Drg. Mizara padarė įžan
ginę prakalbėlę, atžymėda
mas, kad šis seimas skiria
si nuo kitų organizacijų 
seimų tuom, kad šiame sei
me nėra nei jokių kokusų 
nei barnių. Visi dirbame 
vieningai ir sutartinai. LDS 
yra vieninga organizacija. 
Po drg. Mizaros kalbos se
kė delegatų vardo šaukis.

Prezidentas Mizara pa
skelbė, kad jis siūlo į man
datų komisiją sekančius 
žmones: A. Vasarį, delega
tą iš 67 kp. iš Montello, 
Mass.; S. Jušką, iš 102 kp., 
iš Chicagos, ir O. Petrutie- 
nę-Šimkiūtę iš 202 kuopos. 
Drg. Mizaros pasiūlymą sei
mas vienbalsiai priėmė.

Kol mandatų komisija su
tvarkė visus mandatus, pir
mininkas iššaukė iš įvairių 
kolonijų delegatus veikėjus, 
kad pareikštų keletą žodžių 
seimui.

Pirmas kalbėjo S. Ma- 
zan iš Clevelando. Jis pa
reiškė,-kad visi dirbam ben
drai, ir kad mokame auginti 
LDS. Sako, jaunuoliai labai 
daug pagelbėjo suorgani
zuoti didelę kuopą, ir daug 
ir dabar pagelbsti pritrauk
ti naujų narių. Mūsų orga
nizacija į 8 metus jau stovi 
netoli nuo tų senųjų orga
nizacijų, kurios jau pasiekė 
arti 50 metų senumo.

Baigdamas savo kalbą, 
drg. Mazan įteikė preziden
tui R. Mizarai kūjelį kaipo 
dovaną nuo drg. Mazan. 
Drg. Mizara paačiavo už 
dovaną ir pareiškė, kad su 
šio kūjelio pagelba bus ga
lima lengviau vesti seimą.

Antras iššauktas pakalbė
ti drg. P. Sprindis iš Keno
sha, Wisconsin. Kalbėtojas 
sako, kad gavimas naujų 
narių į LDS, ypač jaunimo, 
yra labai lengvas dalykas, 
tiktai reikia paakstinti juos. 
Kitam seime vieton obalsio 
10,000 narių, tai mūsų obal- 
sis bus 20,000.

Kalba E. Sliekienė iš 
Pittsburgh, Penna. Sako

(Tąsa 2-ram pusi.)

Roosevelt Sako: Dar
bininkai Privertė Įvest

Socialę Apdraudą
Washington. — Socialės 

Apdraudos įstatymas Ame
rikoj buvo išleistas todėl, 
kad darbo žmonės daugme- 
niškai jo reikalavo, ir todėl, 
kad piliečiai išrinko daugu
mą pažangių kongresmanų 
ir senatorių,—sakė prezi
dentas Rooseveltas, minint 
trejų metų sukaktį nuo to 
įstatymo išleidimo. “Pir- 
miaus šios šalies valdžia ne
paisydavo biednųjų ir pras
čiokų reikalų, o tenkindavo 
interesus savininkų, fabri
kantų, prekėjų ir bankinin
kų,”—nurodė prezidentas.

Italų Lėktuvai Vieną 
Anglą Užumuše, Du Su
žeidė Anglijos Laivuose

Madrid, Ispanija. — Itali
jos lėktuvai bombardavo 
Anglijos prekinį laivą “Hil- 
fern” Valencijos prieplau
koj ; užmušė laivo radio 
operatorių R. A. Amery ir 
sužeidė tarptautinės “bepu- 
siškumo” komisijos tėmyto- 
ją tame lai\*e, J. H. Caven- 
dishą.

Mussolinio b o m b ininkai 
atakavo ir kitą čia stovėjusį 
Anglijos prekinį laivą “Fre- 
davore” ir sužeidė jo anglą 
kapitoną.

Alicantės prieplaukoj ita-' 
liški generolo Franco lėktu
vai bombomis faktinai su
naikino Anglijos prekinį 
laivą “Noemijulia.”

Pripažint Darbininkam Uni
ją tai Esą “prieš Konsti

tuciją”, Sako Fordas
Washington. — Fordo au

tomobilių kompanija reika
lauja, kad Šalies Darbo 
Santikių Komisija panaikin
tų pirmesnį savo sprendimą, 
kuris pripažino CIO, Jung
tinę Automobilių Darbinin
kų Uniją kaip vienintelę 
darbininkų atstovę Fordo 
fabrike St. Louis’e (nes 
darbininkai didele daugu
ma balsų ten pasirinko šią 
uniją).

Tuom pačiu sprendimu 
Darbo Komisija įsakė For
dui priimt atgal 96 darbi
ninkus, kurie buvo pavaryti 
už streiką bei unijine veik
lą, ir patvarkė, kad Fordas 
turi jiem pilnai apmokėt už 
sugaišintą darbo laiką. Ko
misija, be to, įsakė pirmiau
siai įdėt į naujų priimtinų 
darbininkų sąrašą 57-nis 
darbininkus, kurie buvo 
taip pat išmesti už unijinę 
veiklą bei streiką.

Savo apeliacijoj dabar 
Fordas pasakoja, būk val
diškoji komisija tokiais 
sprendimai “sulaužius jo 
konstitucines teises!”

Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

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

nės Japonijos.

Dienraščio XX

Dabartinis Socialės Ap
draudos Įstatymas nėra to
bulas, pripažino Roosevel
tas, bet jis vis tiek reiškia 
pažangą, kas liečią šiokį to
kį aprūpinimą darbo žmo
nėms senatvėje ir nedarbe, 
sakė prezidentas.

Dabar yra apsidraudę se
natvės pensijomis daugiau 
kaip 40 milionų darbo vyrų 
ir moterų šioj šalyj, o vals- 
tijinė apdrauda bedarbiams 
apima 27 milionus ir 500 
tūkstančių darbininkų ir 
darbininkių, kaip nurodė 

I Rooseveltas.

Ispanijos Liaudiečiai 
Nukirto 19-ką Gene
rolo Franco Lėktuvų
Barcelona, Ispanija.—Pa

skutinėmis dienomis greitie
ji respublikos lėktuvai (dau
giausia sovietinės rūšies) 
nukirto žemyn 12-ką Itali
jos bombinių lėktuvu ir 
7-nis Vokietijos orlaivius 
Ebro-Segre upių fronte, 
neskaitant tų g e n e r o lo 
Franco lėktuvų, kuriuos re- 
spublikiečiai priešorlaivinė- 
mis kanuolėmis nušovė pra
eitą šeštadienį ir sekmadie
nį.

Iš respublikiečių puses 
žuvo tik vienas lėktuvas, 
kurio lakūnas puskarininkis 
Ėst. Gomez buvo peršautas 
per galvą. Bet Gomez, kad 
ir mirtinai sužeistas, vis 
tiek dar pataikė nusileist į 
respublikos pusę su nepa
taisomai sušaudytu lėktuvu.

fev
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EXTRA!
TELEGRAMA Iš LDS

Seimo
Pittsburgh, Pa., rugpj. 16. 

—60 automobilių paradavo 
po lietuvių gyvenamas mie
sto dalis, pirmadienio vaka
re.

Trečia sesija Lietuvių 
Darbininkų S u s i v ienijimo 
Seimo prasidėjo su pasvei
kinimu nuo Plieno Darbi
ninkų Organizavimo Komi
teto (CIO) pirmininko Phi
lip Myrray’o.

Jau nuolių konferencija 
Atsidarė antradienio vakare. 
Jaunuoliai ruošia meno-dai- 
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lės parodą Fort Pitt viešbu
tyje.

Seimo posėdžius delega
tai lanko gerai, ypač jau
nuoliai.

P. Buknys.

ORAS
Šiandien tarpais būsią lie

taus.—N. Y. Oro Biuras.
Vakaiybuvo labai drėgna, 

95 laipsniiKtemperatūra.
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Neteko nei Žmoniškumo, 
nei Lygsvaros

Austrijos vokiečiai naziai pradėjo bai
sia kampaniją prieš žydus. Stačiai stebė
tis reikia, kaip civilizuoti žmonės galėjo 
taip subarbarėti.

Ir ko jie tiems žydams nebeprimeta. 
Pavyzdžiui, jų laikraštis “Stuermer” iš
ėjo speciale laida, pašvęsta prieš mies
to Vienos gydytojus žydus. Tik pasi
klausykite to laikraščio pogrominės agi
tacijos. Sako:

“Specialis žydijos klausimas Vienoje 
tai yra žydas gydytojas. Ligonio gailėtis 
jis nesigaili. Krikščioniškas gydytojas 
savo gyduoles pirmiausia išbando ant 
gyvulių. Betgi žydai gydytojai savo 
naujas ir pavojingas gyduoles pirmiau
sia išbando ant krikščionių. Tūkstančiai 
ir tūkstančiai Vienos krikščionių gali pa- 
liūdyt šitą faktą prieš žydus gydytojus, 
kad jie yra ne gelbėtojai žmonių, bet jų 
žudytojai. Užmušimas krikščionies yra 
laikomas geru žydo darbu. Kur tik gali
ma krikščionį apkrėsti liga arba nužu
dyti, žydas gydytojas tą padarys.”

Tiek tik galima pasakyti, jog šitokia 
nazių kalba yra begėdžių barbarų kalba. 
Tai patį dugną pasiekęs išsigimimas.

Prieš naziu užėmimą Viena buvo ži
noma kaipo svarbus pasaulio mokslo ir 
medicinos centras. Prie padarymo to 
miesto garsiu nemažai prisidėjo žydai 
mokslininkai, pirmoje vietoje gydytojai, -i 
Jie darbavosi taip jau nuoširdžiai, kaip 
ir kitų tautų gydytojai.

O Betgi C. /. 0. Laimės
Mėnuo kitas atgal reakcionieriai buvo 

šiek tiek aprimę alasavoti prieš C. L O. 
(Committee for Industrial Organiza
tion). Bet dabar vėl pradėta dar negir
dėta tirada prieš tą garbingą industrinio 
unijizmo judėjimą.

Kaip ir paprastai, niekinimui ir šmei
žimui C. I. O. judėjimo pradžią padaro 
nelemti Amerikos Darbo Federacijos va
dai. Šiuo tarpu atėjo į kongresinę Dies’o 
komisiją ir plačiai atidarė savo nešvarią 
burną ponas Frey, vienas iš Federacijos 
vice-prezidentų.

Šis žmogus be jokios gėdos prisimygęs 
tvirtina, kad C. I. O. judėjimas esąs di
riguojamas iš Maskvos nuversti Ameri
kos santvarką. Beveik visi C. I. O. orga
nizatoriai esą komunistai.

Frey nuėjo taip toli, jog net Senato 
Civilių Laisvių Komisiją, kuriai vadovau
ja senatorius La Follette, paskyrė komu
nistams. Ji irgi šokanti pagal komunistų 
muziką!

Bti ržuazinė gi spauda tik ir laukė to
kio Frey nesąmonių ir purvų prieš 
C. L O. Ji dar pazalatino ir visą tą 
judėjimą padarė baisiausiu baubu. Deja, 
vargiai kas tai visai tiradai patikės. Mes 
Spėjame, kad tas judėjimas judės ir to
liau, dar smarkiau.

Labai gerai, kad C. I. O. vadai—John 
L. Lewis, John Brpphy ir kiti, šaltai sau 
užsilaiko ir varo savo darbą pirmyn.

Daug-pavojingiau C. I. O., kai jo vi
duje pasirodo svetimas elementas ir pra

Trockis Stumiąs Meksiką 
Linkui Naziy ir Japonijos

Mexco City. — Amerikos 
spaudai pranešama, kad 
Meksikos prezidentas Car
denas vis labiau pasiduoda 
Trockio įtakai. Jis darąs di
delių nuolaidų Hitleriui ir 
Japonijai, kas liečia davi

deda ardyti vienybę, šiuo tarpu tuo ele
mentu yra Automobilių Darbininkų Uni
jos prezidentas Homer Martin, kurį ant 
•virvutės šokina Jay Lovestonas. Dabar 
paaiški, kad Martino agentai turėjo pa
sitarimą su Frey iš Amerikos Darbo Fe
deracijos. Frey iš lauko pusės, o Martin 
iš vidaus!

Dar daugiau, Frankensteen teigia, kad 
Martin turėjęs konferenciją su fašistuo- 
jančiu kunigu Coughlinu ir gavęs jo pri
tarimą. Už tai dabar kun. Coughlin Mar
tiną kelia į padanges.

C. L O. industrinė veikla jau visiem 
gerai žinoma. Jos neapkenčia darbdaviai. 
Tas suprantama.

Bet tai ne viskas. C. I. O. uoliai daly
vauja Amerikos politiniam gyvenime. 
C. I. O. yra nugarkaulis taip vadinamos 
Nepartijinės Darbo Lygos. New Yorko 
mieste C. I. O. unijos yra Amerikos Dar
bo Partijos tvirtovė.

Tai naujas dalykas Amerikos politi
koje ir darbo unijose. Darbo unijos ima
si politinio veikimo. Ne tik imasi, bet 
daug laimi. Tą parodė Amerikos Darbo 
Partijos pasisekimai New Yorko mieste.

O nesenai įvykusios nominacijos De
mokratų Partijoje Ohio valstijoje stačiai 
iš proto varo visus reakcionierius. Jų šu
las, dabartinis gub. Davey, prakišo no
minacijas. Prieš jį išėjo C. L O. ir visas 
pažangusis judėjimas. Kai pernai gub. 
Davey brutališka jėga sulaužė plieno 
darbininkų streiką, tai John Lewis pa
sakė: Kai ateis rinkimai, mes su Davey 
apsidirbsime. Ta pranašystė išsipildė.

Bet tai visa negali pakęsti reakcinis 
elementas. Jisai neriasi iš kailio. Paga
liau darbo unijos pasidaro nusveriamu 
faktorium politikoje!

Už tai visi darbo žmonės, visi progre
so ir pažangos šalininkai turi dar tvir
čiau pamylėti C. I. O. judėjimą ir jį vi
sais būdais remti.

Tai nesąmonė, būk C. I. O. esąs Ko
munistų Partijos įrankis. Tai]) gali tvir
tinti tiktai Frey, Davey ir kiti lygsvaros 
netekę f asistuojanti gaivalai.

Tiesa, komunistai priklauso prie C. L 
O. unijų ir jose gerai, sąžiniškai darbuo
jasi. Jeigu unijos išrenka komunistus 
viršininkais, tai tas tik parodo, kad jos 
jais pasitiki.

» Bet lygiai taip komunistai priklauso 
Amerikos Darbo Federacijos unijose ir 
jose gerai darbuojasi. Nemažai komunis
tų yra Federacijos unijų viršininkais. 
Tą visi puikiai žino.

Tai ko vertas Frey ir kitų reakcionie
rių tvirtinimas, būk C. L O. esąs komu
nistų įrankis? Nieko nevertas. Tai gry
nas išmislas.

Pasaulinis Jaunimo Kongresas
Vakar prasidėjo Poughkeepsie Vassar 

Kolegijoje Antras Pasaulinis Jaunimo 
Kongresas. Tai tikrai nepaprastas jau
nų žmonių atstovų suvažiavimas. Jis 
reiškia labai daug dabar, o dar daugiau 
reikš ateityje. Jaunimas kelia balsą už 
taiką ir už demokratiją! Su tuo balsu 
turės skaitytis karo kurstytojai, fašis
tiniai agresoriai.

Kongresas tęsis berods aštuonias die
nas. Delegatų esama iš penkių dešimtų 
aštuonių kraštų. Ypatingai skaitlingos 
delegacijos iš Pietinės Amerikos respub
likų.

Betgi Lietuvos jaunimas ir negalėjo 
atsiųsti savo delegacijos—norėjo, bet ne
galėjo. Tautininkų diktatūra neleido. Tai 
dar vienas įrodymas, kaip mažai Smeto
nos valdžiai terūpi Lietuvos nepriklauso
mybės gynimas. Šiame kongrese Lietu
vos jaunimas turėjo puikią progą pridė
ti savo balsą už 'mažų tautų laisvę ir 
nepaliečiamybę.

Mes sveikiname Pasaulinį Jaunimo 
Kongresą. Jis rašo garbingą lapą istori
jon žmonijos’ kovos už taiką ir demo
kratiją.

mą Meksikos žibalo mainais 
už tų šalių mašinas ir kitus 
produktus.

Kai kurie Meksikos laik
raščiai spausdina nazių pro
pagandą, ypač prieš žydus.

KUNIGAS HLINKA, fa
šistinis vadas Čechoslovaki- 
jos slovakų, pavojingai ser
ga.

CHINŲ KOVA PRIEŠ JA
PONUS SHANGHAJUJ 
Shanghai.—Per chinų ko

vingus išstojimus prieš ja
ponus pačiame Shanghajuj, 
japonai tris chinus nušovė 
ir 17 sužeidė; bet japonai 
slepia, kiek jie patys nuken- 
tėjo nuo chinų.

Užprenumeruok Dienraštį 
/'Laisvę'* Savo Draugams

Lietuvių Darbininkų LIETUVOS ŽINIOS
Susivien. 4-sis Seimas

(Tąsa nuo 1 pusi.) 

esanti labai patenkinta, kad 
šis seimas yra laikomas 
Pittsburghe. Labai blogas 
dalykas yra tik tai, kad mes 
čia Pittsburghe per vajų 
negavome nei vieno naujo 
nario. Bet dabar po seimo 
pittsburghiečiams jaunuo
liams bus daugiau energijos 
dirbti ir stoti į LDS. Baig
dama, kalbėtoja pasisakė, 
kad ji džiaugiasi LDS vie
nybe su APLA.

Kalba S. Kuzmickas iš She
nandoah, Pa. Jis sako, kad 
jie Shenandoah mieste yra 
nusitarę išauginti savo kuopą 
daug didesnę už SLA kuopą. 
Sako, sumušime Gegužio kuo
pą SLA. Suorganizuosime jau
nuolių grupę, ir sako, esame 
pasiryžę gauti 200 naujų narių 
ir tą atsieksime.

Paskui kalba B. Salaveičikas 
iš Chicago, Illinois. Jis sako, 
senasis susivienijimas mus iš
vijo su lazda. Išvijo mus tuš
čius, ir tik atėjo į pagelbą 
mums ALDLD su $500, kad 
galėtume pradėti darbą. Tu
rėjome daug kliūčių, bet jas 
visas nugalėjome ir šiandie 
stovime gerai. Turimo paačiuo- 
ti tiems draugams, kurie taip 
nuoširdžiai mus rėmė ir su to
kiu dideliu pasišventimu ir 
vieningai dirbo dėl LDS labo, 
šiandie mes išvystėme savo or
ganizaciją, ir dar ateiname į 
pagelbą progresyviams, kurie 
priklauso SLA ir kurie kovoja 
prieš tą patį elementą, kuris 
mus išgrūdo laukan iš tos or
ganizacijos. Linkiu, kad i ki
tus 8 metus turėtumėme apie 
30,000 narių.

Pirmininkas iššaukė jaunuo
lį veikėją ir organizatorių drg. 
A. Gužauską iš Chicago, Illi
nois, Sparks kuopos veikėją. 
Jaunuolis pranešė, kad. jam 
pavyko daug gauti narių į 
kuopą tik todėl, kad buvo di
delė kooperacija tarpe visų 
narių. Turime įvairų veikimą 
ir įvairius komitetus, kurie ve
da tą veikimą. Per paskutinį 
LDS vajų prirašėme 103 nau
jus narius;

Kalba jaunuolis M. Norva- 
las, taipgi iš Sparks kuopos 
Chicago], ir r e d a k t o r i u s 
Sparks laikraštuko. Jis pa
brėžia, kad būtų gerai, kad vi
sos jaunuolių kuopos turėtų 
panašius laikraštukus, tai bū
tų labai geras dalykas paaks- 
tinimui jaunuolių veikimo.

Kalba jaunuolė Aldona Da- 
lidonas, administratorė Sparks 
kuopos laikraštuko. Sako, kad 
jie bandys daug daugiau nu
veikti, ir daugiau išmokti, kad 
būtų galima geriau organiza
cijos veikimą vesti.

Po šių jaunuolių kalbėtojų 
tampa iššauktas draugas 
Pr. Jočionis iš Detroito. Ji,s 
kalba, kad mes visi esame vie
na šeima. Tėvai “su vaikais 
susikalbame ir išvien dirbame. 
Pasisako, kad ir mes Detroite 
gerai veikėme, nes laimėjome 
pirmą dovaną “camera” už 
tinkamiausią vedimą vajaus ir 
gavimą daugiausia naujų na
rių nuo naujų metų.

Kalba Sukackienė iš Wor
cester, Mass. Sako, kad gra
žiausią jai įspūdį padarė jau
nuolių grupė, kurią čia mes 
randame. Kai pamatėme olim
piadą, tai dabar esame mes 
Worcesterieciai pasiryžę dau
giau dirbti su didesne energi
ja. Sveikinu visą tą gražų jau
nimą, kuris čia randasi.

- Kita jaunuolė kalba, Victo
ria Vaicekauskaitė iš Bing
hamton, New York. Ji sako, 
kad Binghamtonui turėtų būt 
duota daugiau kredito už jo 
laimėjimus olimpiadoj, ir pasi
sakė, kad labai ji linksma čia 
yra dalyvauti seime ir taipgi 
matyt tą olimpiadą, kuri vakar 
įvyko.

Kalba J. Gizevich iš Chica
go, Illinois. Sveikina seimą nuo 
Redwings kuopos. Mūsų dar
bas eina pirmyn ir auga. Ta- 
čiaus, kad tą darbą sėkmingai 
vesti pas jaunuolius, tai turė
sime gauti pagelbos nuo užau
gusių žmonių. Būdami nariai 
LDS, mes išmokstame suprast 
darbininkų ir abelnai visuome
nės reikalus.

Sekantis kalba J. Randokas 
iš Chicago, Illinois. (Town of 
Lake kuopos). Sako, kaip pra
dėjome organizuoti, tai tik tu
rėjome 7 narius. ‘ Dabar jau 
virš 50 narių turime. Neužilgo 
būsime taip pat, kaip Sparks, 
Redwings, Monarchs ir kitos 
Chicagos kuopos.

Iššauktas “Vilnies” redak
torius, L. Pruseika. Jis pa
reiškia, kad Chicagoj jaunuo
liai ir senieji dirbs gerai atei
tyje taip, kaip ir dabar dirba. 
Turime gauti dar daug naujų 
narių. Mūsų reputacija, vado
vybė ir iždas geras. Turime 
tik smarkiau dirbti, kad naujų 
narių gauti. Mūsų organizaci
ja augo ir augs smarkiai.

Kalba jaunuolis J. Paltan iš 
Clevelando. Sako, dirbame 
jaunuoliai sykiu su užaugu
siais. Labai jam linksma, kad 
vakar Clevelando miestas lai
mėjo olimpiadą. Mūsų vienas 
jaunuolis guli ligoninėje susi
žeidęs nuo softball rungtynių. 
Turime daug pasišventusių 
jaunuolių.

Paskui kalba Walter Kubi
lius iš Brooklyno. Sako, kad 
Brooklyno veikimas ne per di
delis, bet pasižada dirbti tol, 
kol pasieks tą, ką Sparks yra 
pasiekę Chicagoj.

Paskutinis kalba John Sten- 
sler iš Newark. Sveikina jau
nuolius delegatus seinų). Pasi
žada, kad ateinančioje olimpi
adoje ir vajuje pasirodys daug 
geriau ir New Jersey.

Po kalbų pirmininkas iššau
kė mandatų komisiją, kad ji 
raportuotų. Komisija rapor
tuoja, kad viskas yra tvarkoj, 
ir kad seime dalyvauja 92 de
legatai, 4 Centro Valdybos na
riai,—viso 96 delegatai, atsto
vaudami 72 kuopas.

Mandatų komisijos raportas 
priimtas vienbalsiai. Po ra
porto seka vardošaukis dele
gatų. Į ženklelių kabinimo 
komisiją pirmininkas paskyrė 
sekančias jaunuoles delegates: 
F. Seselgis, iš 216 kp. Chica
go ; Mary Gates, iš 227 kp. 
Cleveland; H. Kaunas, iš 200 
kp. Brooklyn; ir H. Punishka, 
iš 211 kp. Chicago.

Į balsų skaitymo komisiją 
pirmininkas paskiria P. Tarą 
iš 1-mos kuopos iš Brooklyno, 
ir J. Stensler iš 203 kp. iš 
Newarko.

Paskui sekė seimo viršininkų 
rinkimai.

R. Mizara tapo išrinktas sei
mo pirmininkas.

Pr. Jočionis tapo išrinktas 
seimo vice-pirmininkas.

J. Siurba tapo išrinktas sei
mo sekretorius.

Drg. Siurba pasiskyrė Aldą 
Kairytę kaipo seimo sekreto
riaus pagelbininkę.

Drg. Mizara paskelbia, kad 
Pittsburgh o laikraščiai labai 
gražiai aprašė olimpiadą ir ra
gina, kad delegatai nusipirk
tų tuos laikraščius, kurie apra
šo olimpiadą ir kurie patalpi
no sportininkų paveikslus.

Pirma sesija užsidarė 1:30 
valandą po pietų.

—Reporteris.

J A PONIJA RENGIASI 
PRIEŠ SOVIETUS, kaip 
pabrėžia Sovietų laikraštis 
“Raudonasis Laivynas.” Jis 
nurodo, kad Japonija jau 
dabar turi sutraukus į Man-
chukuo prieš Sovietus 400,- 
000 armijos, 1,200 kanuolių, 
650 tankų ir 550 karinių 
lėktuvų.

Dr. J. Šliūpo Dovana Pažan-
giems Studentams

Palangos m. burmistras, auš
rininkas dr. J. Šliūpas šiomis 
dienomis išleido savo lėšom 
naują knygą “Dievo idėjos 
raida arba evoliucija”, kurios 
išspausdino 2,000 egz. Tai yra 
didelė ir rimta mokslinė kny
ga, kurios 1,500 egz. dr. šliu
pas paaukojo per studentų 
varpininkų sąjungą pažangių
jų studentų ir rašytojų pašal
pos fondui steigti. Tokiu bū
du, dr. Šliūpas sudaro pagrin
dą minėtam fondui, kurį, be 
abejojimų, parems ir visa su- 
sipratusioji ir pažangioji Lie
tuvos visuomenė.

šiomis dienomis Zapyškio 
žvejai Nemune sugauna daug 
lašišų nuo 2 iki 20 kg. Vienas 
žvejys nuo liepos 1 d. iki 19 d. 
sugavo lašišų už 350 litų. Ku
lautuvos žvejai sugauna kiek 
mažiau, o mažiausia — Kačer
ginės žvejai, žvejai stebisi, 
kad nė vienais metais nebuvo 
sugaunama tiek lašišų, kiek 
šiais.

Klausimai ir Atsakymai

ALYTUS

Mirė Buliaus Subadyta Moteris

Šiomis dienomis Alytaus ap
skričio ligoninėj mirė buliaus 
subadyta moteris apie 40 m. 
amž. To paties buliaus suba
dytas vyras taisosi ir yra vil
čių kad pagys.

ZAPYŠKIS

Dingo 9 Metų Vaikas

š. m. liepos mėn. 17 d. Dic- 
vogalos km. ūkininko P. Juš
kevičiaus piemuo Jonas Dano- 
ravičius, nieko nepasakęs na
miškiams, kaž kur dingo. Jau 
praėjo kelios dienos, bet nie
kur nesurandama. Policija vai
ko ieško. J. Danoravičiaus tė
vai gyvena Kaune.

Žiaurios Peštynės Gegužynėje

Liepos 17 d. Kulautuvos ku
rorte vietos šaulių būrys buvo 
surengęs gegužynę. 17 valan
dą gegužynės aikštelėje kilo 
peštynės^ Keletas žmonių su
žeisti.

Mušeikas policija areštavo. 
Gegužynė buvo ne laiku nu
traukta.

Klausimas:
Jeigu, daleiskime, Jungti

nių Valstijų piliečių ateivių 
šeima netektų pilietinių tei
sių, kas atsitiktų su jų vai
kais: ar jie pasiliktų Ame
rikos piliečiais, ar ne?

Skaitytojas.
Atsakymas:

Į šį klausimą gerai atsa
ko šių dienų vienas įvykis. 
Tula šeima, pavardė Elg, 
1907 metais sugrįžo Švedi- 
jon. Abudu jie buvo Ame
rikos piliečiai. Bet po 21 
metų Švedijoje iš jų Jungti
nių Valstijų pilietinės teisės 
buvo atimtos.

Grįždami į Švediją, Ei
gai parsivežė Amerikoje gi
musią 4 metų dukterį Mary. 
Nesenai panelė Mary Elg 
pareikalavo leidimo įva
žiuoti Amerikon, kaipo šios 
šalies pilietė. Amerikos 
konsulatas atsisakė išduoti 
įleidimą. Tada p. Elg krei
pėsi į teismą, šiomis dieno
mis Federalis Apeliacijų 
Teismas patvarkė, kad Ma
ry Elg yra Jungtinių Vals
tijų pilietė ir turi būti įlei
sta.

Vadinasi, tėvų netekimas 
Amerikos pilietinių teisių 
nepadaro jų vaikų nepilie- 
čiais. Jie čia gimę ir jie pa
silieka piliečiais.

Nutirpę Kojos

Drauge gydytojau, aš daž
nai matau “Laisvėj”, kad gy
dytojas duodate patarimus ser
gantiems. Tai ir aš kreipiuos 
prie draugo gydytojo patari
mo.

Mano kojos ligi kelionių yra 
nutirpę ir gyslos štyvos. Nors 
aš galiu vaikščioti, ale greit 
pailstu. -Tai malonėkite su
teikti patarimą.

Aš turiu 57 metus ir sveriu 
180 svarų. Aš nevartoju svai
galų, tiktai rūkau papirosus. 
Ale aš patsai pasidarau iš pa
prastos tabokos.

Atsakymas

Tai vis tas pats velnias, tik 
uodega trumpesnė. Ar savo 
darbo “bankrutkas” rūkai, ar 
pirktinius papirosus, ar ciga
rus, ar pypkę (liulką) čiulpi, 
ar šniaukšti—uostai, ar kram
tai : vis tau taboka. Ir viso
kia taboka, visaip vartojama 
daug žalos žmogui daro.

Drąsiai galiu tvirtinti, kad 
ir Jūsų tų kojų nutirpimą ta-
boka daugiausia daro, nors 
prie to gali prisidėti ir kito
kios priežastys.

Jūs, drauge, esate 57 metų 
vyras. Jau šiek-tiek pagyve
nęs, pavargęs. Tokio amžiaus 
žmogui dažnai pakyla kraujo 
slėgimas, pasidaro kietokos ir 
nebetaip tęslios arterijos. Ir 
tą arterijų sklerozę ir kraujo 
aukštą slėgimą daug padeda

padaryt taboka. Įsitėmykit, 
drauge, nors dabar. Ir netik, 
kad įsitėmykite, bet kuo grei
čiausiai nustokite rūkyt. Mes
kite tą nelabąją taboką po pa
raku. Nei pats neberūkykite 
nei būkite ten, kur kitų prirū
kyta. Kvėpuoti prišvinkusį 
orą irgi yra labai žalinga.

Tarp visokių negerumų, ta'- 
boka jaudina kraujagyslių vi
dujines plėves. Nuo to jaudi
nimo kraujagyslės susičiaupia, 
susitraukia, susignyba spaz- 
mingai. Sunkiau tada vaikšto 
kraujas po susiaurėjusias gys
las. Sunkiau priseina pumpuot 
nabagei širdžiai. Greičiau ji 
privargsta ir nusidėvi,—o tai 
jau labai rimtas daiktas.

Be to, arterijos ilgainiui pa
sidaro kietesnės, nebeišsitem- 
pia taip gerai, pakyla jose 
kraujo slėgimas—dalykas itin 
rimtas.

Jūs, drauge, tuojau eikite 
pas gydytoją: tegul-Jis jums 
išmatuoja kraujo slėgimą. Jei 
kraujo slėgimas Jums yraz 
aukštas, tai jau laikas apsižiū
rėti, nelaukti, kol įvyks kokia 
katastrofa (apopleksija-krau- 
japlūdis į smegenis, paraly
žius, gangrena ir tt.)

Maistą tada reikėtų pasi
rinkti pritinkamą: daugiausia 
žalių daržovių ir vaisių. Gy
vulinio maisto mažai. Dijater-
mija (Short wave diathermy) 
ir ultra-vijoletiniai spinduliai 
Jums ypač būtų naudingi.

Sugaunama Daug Lašišų
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Darbininke ir Seimininke*

Gustaw Regler Vertė Vinco Duktė

. Ir Atsakykie Man”
Bet vyras, kuris priverstu buvo palikti savo žmoną Ita
lijoje, ir kovoti už MussolinĮ, niekad negalės to atsakyt

Keletą dienų atgal iš sa
vo aukšto balkono Romoje, 
apsuptas policijos, Musso- 
linis garbino veiksmus savo 
juodmarškinių, sakydamas, 
jogei šios pavasario dienos 
buvo dienomis amžinos gar
bės ir atsižymėjimų naujos 
Romos Imperijos.

Aš atverčiau savo dieny
ną: Kovo 13-tą, 1937 m., 
mes užėmėme Trihuecgue; 
16-tą, 18 Italijos kalinių; 
19-tą kovo 254 italų kali
nius; 20-tą kovo mes užė
mėme Brihucega, dvi italų 
divizijos tapo sunaikintos ir 
trečioji paspruko visiškoje 
suįrutėje linkui Saragossa. 
Kovo 21 dieną peržiūrėjo
me kalinius. Nariai fašistų 
partijos išdavė kiekvieną 
karišką sekretą ir negalėjo 
tikėt, kad jie nebus sušau
dyti. Kiti italai sakėsi, kad 
jiems buvo prižadėta darbas 
Abisinijoje, o buvo pasiųs
ti Ispanijon.

Aš atradau vieną iš tokių jn^. čionais Ispanijoje? Ir
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girioje su kulkosvaidžiu. 
Kuomet jis pamatė mane, 
jis jį iškėlęs į viršų ir sako 
drąsiai: “Čia yra tas, ką 
Italijos žmonės yra pasiun
tę Ispanijos žmonėms.”

Aš nebūčiau skaitęs to
liau savo dienyno, ir nebū
čiau rašęs šiuos žodžius, jei 
Mussolini ir vėliai nebūtų 
kalbėjęs apie Ispaniją ir sa
vo nenugalimus juodmarški- 
nius. Kaip vieną, kuris ėmė 
dalyvumą kovoje Guadala- 
jaroj jo žodžiai nustebino 
mane. Tik metas laiko at
gal mes sumušėme jūsų 
juodmarškinius, ponas Mus
solini; ar galima man pri
minti jums tas, didis ko- 
mandieriau? Jie bėgo taip 
greitai, jogei mūsų kariuo
menė žygiuodama pirmyn 
dviejų dienų laikotarpyje 
tiktai rado apleistus moto
rus, ginklus, numestus šalin 
drabužius ir apleistus su
žeistuosius. Brihuegoje, jų 
stovyklose, lėkštės makaro
nų radosi ant stalo taip, 
kaip virėjas buvo pasiuntęs 
juos; kuomet jie išgirdo 
per telefoną, ponas Musso
lini, garbę jūsų juodmarš- 
kinių, sutarkuotas sūris li
kosi šalę lėkščių, nes nesi
rado laiko nei ant lėkščių 
su makaronais užberti.

Mano lenkų kareiviai iš 
12-tos Brigados stovėjo tar
pe durų; mano lenkų vals
tiečiai, tvirti vyrai su kumš
tininkų pečiais; katalikiški 
lenkai, žydiški lenkai, ko
vėsi pirmyn ties Brihuega; 
jie turėjo tiktai savo rusiš
kų Maximu, Čechoslovakijos 
Skoda šautuvų su durtu
vais, jie su savim turėjo 
tik vieną batarėją iš trijų 
kanuolių; ne 280 batarėjų, 
ponas Mussolini, kurias jū
sų juodmarškiniai turi da
bar Aragonoje. Jie kovėsi 
pirmyn šviesioje žiemos sau
lėje, kovė savo priešus ran
ka rankon teisingoje kovo
je; ne po juodų dūmų už
dangalu, kaip jūsų juod
marškiniai daro, ponas 
Mussolini.

Aš ėjau su draugu vokie
čiu į kovos lauką; jis buvo

Mes

žydas komisaras, kuris ne 
kaip Hitleris rizikavo savo 
gyvybę už savo idealus, ir 
kuris nesiunčia pirm savęs 
policijos padaryt jo kelią 
saugiu. Jis buvo kovojęs per 
aštuonias dienas, galima 
sakyti, be miego, padrąsin
damas savo vyrus, apsau
godamas kalinius ir per
žiūrėdamas
ėjom per pilką lauką, kuris 
yra dabar vadinamu Mus
solinio kapais, apžiūrinė- 
jome balas, nudribusius 
krūmokšlius, ir italų kū
nus, suvirtusius krūvomis 
ant akmenų. Ar jų žmonos 
žino tą, jog jie yra mirę?
Ar šie vyrai kovojo del ko- esi kaltininku. Viena mote- 
kio įsitikinimo ant šios nuo- ris permatė jūsų neteisėtu- 
gos dykumos? Ar jie ture- ma ir rašg ti'esa'savo vyrui 
jo kokį nors supratimą reik-. Ispanijon pjrm jam žūstant, 
šmės šio nepaskelbto karo, jį išgelbėjo Italijos garbę, 
Ar jie keikė jį? Ar jie su- kuria tu csj Sujuodinęs ir 
prato tą, jogei šis yra ka- juodini toliau. Garbei Ita- 
ras kelių prieš tautas, ir tą, įįjog jr jos skriaudžiamųjų

' žmonių aš skelbiu šį laiš- 
, rastą Brihuegoje. Lai

prato 1
ras kelių prieš tautas, ir 1

! jogei jie naikina laisvę žmo-

tą, jog jie savo krauju pra- pasau]is sprendžia, kuris iš 
ilgina gyvenimą tironų? j- • • • ' ”

Kuomet aš tą galvojau, 
Kurt Stern, komisaras, pasi
lenkė prie italo, gulinčio 
arti balos vandens savo vei
du tarsi bandydamas gerti; 
jo smilkinyje kulka jam nu
traukė paskutinį pavasarį, 
pavasarį jo gyvybės. Stern 
išėmė laišką iš Mussolinio 
kareivio kišeniaus, atsklei
dė jį, peržiūrėjo.

Jis buvo rašytas jo žmo
nos, kuomet dar jis radosi 
barakuose Italijoje, kur jis 
išėjo tikėdamasis būti pa
siųstu į Abisiniją, kad su
siradus, darbą; jis tuoj per
matė savo klaidą, ir tą pa
rašė savo žmonai, kuri į jo 
laišką jam atsako:
Mano Brangusis Vyre:

Tavo senai laukiamas ir
Urnas laiškas pasiekė mane, iš 
kurio aš supratau, jogei tu esi 
sveiku ir aš galiu pasakyti tą 
pat apie save ir visą šeimą. 
Brangusai, tu sakai, jog turi 
išvažiuot, ir tą, jog atsisakysi 
eiti, jei Ispanija tau skirta vie
ta. Tu sakai, jog vyrai viste ša
lių yra lygiais draugais, tai 
dėl ko negali jie tave pasiųsti 
Afrijcon?

Pasakykie man, ar tavo ge
nerolas, tavo leitenantai irgi 
turi eiti su tavim, ar jie gali 
pasilikti užpakalyje? Tu sakai 
man, jog esi jau aprengtu uni
formoje; aš numačiau tą senai, 
pirm tavo pasakymo man. Ma
no brangus, kaip paikai suva
džioti jūs visi, kurie pasirašėt, 
kuomet jūs sutikot paimti savo 
uniformas ir savo papzeošalus.

?)?.?/-

Taip, mes visi persergėjome 
tave, bet tu neklausei mūsą, 
netgi savo motinos. Dabar pa- 
klausykie manęs. Nei vienas iš 
tų, kūne išplaukė Palermon, 
nenorėjo pasjrašyti. Tą aš ži
nau, nes jie patys man sakė. 
Elektristo žmona man sakė tą 
patį, ir tu likaisi apviltu dėl 
klaidingo perstatymo savo idė
jų. Užteks! Aš ir tavo motina 
paveda tave Dievo globai. Mes 
uždegėme žvakes, kad tu su
grįžtum namo saugiu ir sveiku.

Tave mylinti žmona,
NE AT R A COLOSERA.

Sudiev, sudiev, ir atsakykie 
man..

Burna jos vyro Colosera 

guli ant kranto kraujuotos 
balos ir atsakyti negali. Ne

vieną vakarą, kuomet kna
tas užgeso paskutiniame 
vaško laše, ji persitikrino 
su širdperša, jog ne tik ta 
maža, šventa liepsna yra 
užgesusi. Ar ji savo liūdesy j 
bėgo į gatvę ir keikė žmog
žudį, kurį ji žinojo randan
ti es palociuje, ir kuris pa
sirodė tik balkone apsuptu 
tūkstančiais u n if o r m u o t o s 
policijos? Aš to nežinau. 
Bet aš esu tikras, kad tie, 
kurie ją būt girdėję gatvė
je, būtų klausęsi jos, kaipo 
pranašo ir tūkstančiai būtų 
sutikę su ja. Bet tuojaus 
vienas iš daugelio unifor- 
muočių būtų atėjęs ir ją 
patalpinęs kalėjime. Vienas 
iš jūsų juodmarškinių, po
nas Mussolini, toks kaip tu, 
stovįs namie j e, laikąsis at
stume nuo karo, kurio tu 

ris permatė jūsų neteisetu- 

jūsų yra teisingu, tu, ar toji 
našlė! Mes iš kalno žinome 
nuosprendį.

Vertėjos prierašas:
Autorius šio straipsnio 

yra vokiečių rašė j as ir bu
vęs komandierium Tarp
tautinės Brigados.

Montellietės Rengiasi Rudens 
Veiklai; Važiuos Į Motery 

Sąryšio Pikniką
Birute, moterų pašalpinė 

draugija, savo susirinkime 18- 
tą liepos svarstė, kas būtų nau
dinga veikti užėjus šaltesniam 
orui. Nutarta surengti paskaitą 
apie sveikatą tuojau, kaip tik 
užsibaigs piknikai. Tam darbui 
išrinkta trys narės: B. Lapins
kiene, J. Stigiene ir M. Potsie- 
nė.

Taipgi montellietės visu
smarkumu rengiasi į Moterų riems darbo liaudies (tau- 
Sąryšio'- pikniką. Renka rankų tine ir tarptautine plotme) 
dirbinius, kaip t^i: audinius, reikalams, tai vienybiečiai 
siuvinius, mezginius ir tam P^-,daro 
našiai. Su valgiais irgi nemano 
prasčiau pasirodyt už kitus 
miestus. Mat, iš kiekvienos ko
lonijos bus atskiras stalas.

šis Naujos Anglijos moterų 
piknikas bus gana skirtingas 
nuo kitų, todėl jei norime lin
ksmai laiką praleist ir skaniai 
pavalgyt — visi kas gyvas va
žiuokim 21 rugpjūčio į Maple 
Parką, Lawrence, Mass.

Birutė.

Neregė Lektorė ir Jos 
Šunelis

Hazel Hurst, gabi, akla lek
torė, nuvyko Anglijon, kur jai 
buvo ruošiama eilė prelekcijų. 
Tačiau ten nuvykus paaiškėjo, 
kad jos “matančioji! akis,” ją 
vedžiojantis šuo Babe atsisa
koma įleist. Akloji lektorė at
sisakė be savo šunelio kelt ko
ją ant Anglijos žemės ir lai
vu American Merchant sugrį
žo atgal į New Yorką.

JOHN ROOSEVELT, 
jauniausias prezidento sū
nūs, nesenai vedęs, pradėjo 
tarnaut vienoj departmen- 
tinėj krautuvėj Bostone už 
$18 per savaitę. Žinoma, ti
kisi greito pakėlimo.

Ir Ji už Aukas
Vienybiečių Trečiokienė 

ragina moterų kliubus au
koti Birutes paminklo pa
statymui Palangoje. Ji dės
to svarbą, kad amerikietės 
nuvažiuosiančios L i e tuvon 
paviešėti ir užsuksiančios į 
Palangą, tai būsią gražu 
pažiūrėti į paminklą, ku
riam ir amerikiečių lietu
vių centai bus įdėti.

Taip, j gražius pamink
lus, gražu pažiūrėti. Bet 
pirm aukosiant, vertėtų pa
svarstyti to darbo reikšmę. 
Birutė—kas ji? Dainoj sa
koma, ji buvus vargdienė 
mergaitė, o paskui kuni
gaikštienė. K u n igaikščiai 
lietuviams yra jau istorinis 
dalykas. Savo dienas jie at
gyvenę.

Tiesa, šalis mini savo 
tautos istorijos žymesniuo
sius asmenis. Ji stato jiems 
ir paminklus. Bet Birutės 
paminklui statyti prašoma 
auku net iš tolimos Ameri
kos lietuvių moterų. Ar Lie
tuvos iždinė jau neišgali to
kio paminklo pastatyti?

Mes manom, kad išgalėtų, 
jeigu norėtų. Lietuvos iždi
nė, sukrauta skurdžios dar
bo liaudies mokesniais, ran
da būdus pasiųsti užkandi
nių palaikymui fašistinės 
spaudos ir įvairių oficialių 
ir neoficialių atstovų užsie
nyje, bet jai “neištenka” Bi
rutės paminklui... Ateikit, 
užsieniečiai lietuviai, tal
kon !

Išrodo, kad posakis: “ran
ka ranką mazgoja,” išriš šį 
klausimą. Lietuvos iždinė 
surado būdus paremti vie- 
nybiečius Amerikoj, o vie- 
nybiečiai stengiasi atsimo
kėti neva tėvynei... Jei ki
taip atsimokėti negalima, 
tai reikia bent Birutės pa
minklui rinkliavą padaryti. 
Paminklas papuoš tėvynę, o 
mes, amerikietės lietuvės, 
nuvažiavę į Palangą—pasi- 
grožėsim...

Kai pažangieji Amerikos 
lietuviai renka aukas įvai-

mums visokiausių 
priekaištų. O dabar ir jų 
Trečiokienė už aukas, už 
aukas nuo lietuvių moterų, 
kurių labai maža dalis te
turės progos pamatyti Pa
langą ir joje Birutės pa
minklą.

Aš manau, kad pažangio
sios lietuvės turėtų susilai
kyti nuo aukojimo Trečio
kienės peršamam fondui.

Alma Aržuolaitė.

So. Boston, Mass.
LLD 2-ros kuopos moterų 

susirinkimas įvyks trečiadienį, 
rugpjūčio (August) 17 d.,
7:30 vakaro, 376 Broadway.

Šiame susirinkime turėsime 
aptarti daug svarbių dalykų, 
taipgi turime rengtis prie bū
simo Naujosios Anglijos mo
terų pikniko, kuris įvyks rug
pjūčio 21 dieną, Lawrence, 
Mass. Todėl visos draugės da
lyvaukite. H. T.

JAPONAI NIEKO FAK- 
TINAI NELAIMĖJO per 
tris paskutines s a v a i t es 
Kiukiango srityje, Chinijo- 
je, kaip sako Associated 
Press.

Etta Jaye (kairėj), laimėtoja gražuolių plaukikių konteste; Močiutė 
Ella Reeve Bloor, ir Lucy Rosen, laimėjusi dovaną kaipo antra gra
žiausia kontestantė. Kontestas Įvyko Močiutės Bloor 76-tam gimta
dieniui minėt suruoštame milžiniškame piknike, Pleasant Bay Parke, 
liepos 31 dieną.

KOMUNISTĖS MERGAITES MOČIUTĖS BLOOR GRAŽUOLIŲ KONTESTE
Kada šios gražios mergaitės 

išėjo laimėtojom, jas apspito 
reporteriai klausinėt apie parė
dus, vaikinus, meilę ir kitus da
lykus.

Etta Jaye, 16-kos metų, auk
šta, skaistaveidė blondinė, sa
kėsi savo grožei palaikyti var
tojanti bile muilą, “koks stuboj 
randasi” ir iš dešimtukinės 
pirktą lūpoms dažą. Ji sako: 
“už dešimtuką gana keliems 
mėnesiams.”

Tiesą pasakius, gražumas 
Ettai vienas iš mažiausia rūpi
nančių dalykų. O vienok ji turi 
rūpesčių, nors, rodos, nereiktų 
turėt. Jinai pabaigė Evander 
High School, Bronxe, pereitą 
vasarį, dviem metais anksčiau 
už savo klasę, ir tuojau įstojo 
į Jaunų Komunistų Lygą. Dar

Darbas Tarp Moterų
ALDLD Centro Moterų Komiteto Raportas ALDLD Su
važiavimo Moterų Sesijai, Liepos 2 d., 1938, Brooklyne

(Pabaiga)
Kaip Tvarkosi Mūsų 

Komitetas
Mūsų komitetas susideda iš 

ALDLD referendumu išrinktų 
5 moterų CK narių ir 1 alter
nates, taipgi 6 darinktų vietos 
ir apylinkės moterų plates
niam susirinkime. Įeina seka
mos draugės: Depsienė, Paukš
tienė, Vilkaitė, Lideikienė, Ša- 
linaitė, Sasna, Žukauskienė, Va- 
lilioniene, Kriaučiūnienė, Bečie- 
nė, Kazakevičienė. Pirmininke 
yra Paukštienė, sekretore — 
Sasna.

Su komitetu gerai kooperuo
ja Petrikienė ir Bondžinskaitė, 
nors jos oficialiai nėra komite
te.

Komiteto visą susirašinėji
mą iki šiol vesdavo sekretorė, 
kas daroma nuo dienos darbo ir 
kitų organizacinių pareigų at
liekamu laiku, tad nedaug ir 
tenudirbama. Dabar prie sek
retorės darinkta padėjėja Bon- 
džinskaitė, kuri padės mobili- 
zuot moterų organizavimą ir 
skyriams bendradarbes, tad rei
kia tikėtis, kad nudirbsim dau
giau. Tiesioginis susisiekimas 
palaikoma su rytinėmis koloni
jomis, o vidurvakarinėmis rū
pinasi Chicagos apskričio drau
gės. Tik kai kuriais retais atsi
tikimais susirašinėjamą su už 
Pittsburgho esančiomis koloni
jomis.

Moterų Skyriaus vedimas yra 
apmokamas darbas, dalis die
nos darbo “Laisvės” redakcijoj, 
kaip kad yra kitiems draugams 
prie jų kasdieninio puslapio sa
vaitiniai skyriai: Įvairumai, 
Menas, Krislai, šypsenos. 

bą turi, dirba krautuvėj parda
vinėtoja. Taigi, gyvenimas se
kasi.

O gal rūpi meilė? Apie mei
lę ji sako:

“Aš turėjau 3 vaikinus drau
gus bėgiu 6 mėnesių ir visus 
juos įrašiau į Jaunų Komunis
tų Lygą. Aš manydavau, kad 
aš ištekėsiu vos tik baigus mo
kyklą, o pabaigus, man užsino
rėjo karjeros.” /

Ji sakosi norinti būti slauge, 
be abejo, su akimis atkreipto
mis į tokį reikalą, kai]) Ispani
ja, nes ji atkartotinai pabrėžė, 
kad jos mylimiausios moterys 
istorijoj yra Močiutė Bloor, La 
Passionaria, garsi Ispanijos 
liaudies vadovė, ir Joanna Ar- 
kietė. Iš aktorių jai - patinka 
Gary Cooper.

Komitetas išleido porą pas
kaitų. Pirmoji buvo apie gim
dymo kontrolę ir kovą už ją. 
Parašė Amelia Jeskevičiūtė. 
Antrą, apie užsilaikymą užėjus 
gyvenimo permainai ir abelnai 
moterų sveikatos klausimu pa
rašė E. Vilkaitė. Deja, nors bu
vo skyriuose plačiai garsintos' 
ir moterims labai interesingos! 
bei pamokinančios paskaitos, j 
mažai pasinaudojo apart tų l 
vietų, kur jau veikė moterų 
skyriai ar kuopos.

Keliais atvejais bandyta su- 
mobilizuot drauges išvažiuot su 
prakalbomis, bet drauges sun
ku gaut: iš kelių desėtkų už
klaustų — pora pasižada. O 
kartais ir gavus jų sutikimą 
išvažiuot, nebuvo kur siųst, nes 
vienur iš neįvertinimo moterų 
darbo, kitur iš baimės statyt 
silpnas, pradines kalbėtojas 
niekas mūs kalbėtojų neparei
kalaudavo. Tik šios apylinkės 
kuopoms reikia atiduot kreditą 
už davimą mūsų kelioms drau
gėms progą kalbėto ja vimo pra
ktikai, be ko niekas geru kal
bėtoju netapo.

Taip pat buvom įsteigusios 
viešo kalbėjimo mokyklėlę, ta
čiau vienos dėl neturėjimo vil
ties išeit kalbėt toliau už tos 
mokyklos sienų, kitos iš bai
mės kalbėt, o dar kitos dėl dau
gelio kitų pareigų — išsiskirstė 
po kelių pamokų. Tačiau be mo
terų kalbėtojų, agitatorių mo
terų judėjimą išvystyt bus 
daug sunkiau, dėlto vėl turėsi
me bandyt lavintis, steigt kla
ses rimtesne plotme, nustatant 
laiką, paliuosuojant numatytas 
drauges nuo kitų pareigų.

Prieš Moterų Dieną per kelis

Kalbant apie vedybas, ji pa
brėžė, kad ji netekėtų už vyro, 
kuris nepritaria jos įsitikini- f 
mams. Iš viso aišku, kad Ettos ’ 
karjera, tai tarnyba darbinin- : 
kų judėjimui.

Lucy Rosen, 18-kos metų, Į k 
brunetė gražuolė, taipgi pri
klauso Jaunų Komunistų Ly-{ 
gos Barron Kliube. Ji savo 
grožę irgi palaikanti paprastu I 
šeimos muilu. Jos mylimiau- <• 
siais aktoriais yra Luise Rai-į 
nei’ ir Gary Cooper, o istoriš
kuoju pavyzdžiu—Passionaria.

“O ką jūs darysite su dova
nomis? — paklausė reporteris, u 
Mergaitės atsakė, kad dalį au-iį' 
kos Ispanijai, kitą—tarptauti-ųt 
niam jaunimo judėjimui, o tre- I 
čia dalį panaudos savo reika-|| 
lams. , ||<1 

metus būdavo siuntinėjama™ 
veiklesnėms draugėms apskri-fl 
čiuose sugestijų veiklai tą die./ 
na, bet atrodo, kad ir tom- 
naudodavosi tik ten, kur veik 
moterų organizacija, tad ši 
met tokių instrukcijų nebep 
gaminom.

Pereitų metų pavasarį pav. 
ko išsiųst Vilkaitę į Mass. va^ 
tiją su maršrutu moterų sv- 
katos klausimais ir abelnai n 
terų reikalais. Jos buvimas r 
gyvino moterų veikimą ir 8 
naujino ryšius tarp Mot. Kon 
teto ir kolonijų.
Pereitą rudenį rengėmės si 

daugiau draugių su maršrūt 
bet d. Bondžinskaitė; nors 
kitos organizacijos siunčia 
dalinaj padengė moters kalb 
jos reikalą. Sutvėrė keletą k 
bų ir šiaip paliko moterims 
rą kreditą kolonijose savo 
kalbomis.

Komiteto buvo nutarta 
suose apskričiuose sušaukt 
terų konferencijas, bet tai 
vedė tik Mass, apskritys, 
pereito kovo 20 įvyko konfe 
ei j a ir sutverta Naujos Ai 
jos Moterų Sąryšis, kuris, 
dos, užsimojęs plačiai veikti

Visų rytinių valstijų ko' 
rencija įvyko pora metų a 
Brooklyne ir vidurvakai 
valstijų — virš metai a 
Abi paakstino kuopų, skyr 
kliubų kūrimąsi ir abelną 
kimą.

“Virėja” 7
“Virėją” leist nutarus,' 

vom d. Petri.kienę knygą 
šyt-suredaguot. Ji tą atlik 
pastangomis gauta ir $12 
tės skelbimas. Drg. Vilka 
keletą kitų draugių paves 
pintis sukelt pinigų ir a 
“Virėjos” reikalais. Dėka 
gių ' ir draugų koopei 
knygos išleidimui sukeltf

4
(Tąsa ant 4-to pus!
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LDS Prezidento R. Mizaros Raportas 
Ketvirtajam Seimui

Pabaiga
Mūsų. Vajai ir Narių. Fluktuacija.

Mes turėjome ilgoką vajų gavimui naujų narių. Vajus tęsėsi 
virš metus laiko ir per jį gavome apie 1,300 naujų narių. Galė
jome gaut kur kas daugiau, jei. visos mūsų kuopos ir visi veikė
jai būtų supratę šito vajaus svarbą. Kaip gerbiami delegatai 
matėte, mes paskyrėme vajininkams geras dovanas ir tikėjomės, 
kad jas vajininkai laimes. Viena dovana buvo apmokama kelio
nė į Lietuvą ir į Sovietų Sąjungą, o jei laimėjusis tą dovaną va- 
jininkas būtų nuo kelionės atsisakęs, tai jis būtų gavęs du šimtu 
dolerių grynais pinigais. Deja, neatsirado nei vieno vajininko, 
kuris tąją dovaną būtų laimėjęs.

Buvo kuopų ir tokių, kurios šiame vajuj nepridėjo nė piršto. 
Tai apgailėtina. Negalime išsiaiškint, kodėl tos kuopos nesurado 
galimybės susirūpinti auginimu mūsų organizacijos. Bendrai pa
ėmus, vajus gerai pavyko. Pavyko dar ir dėl to, kad jame beveik 
didesnė pusė naujų aplikantų yra jaunuoliai. Labai gerai šiame 
vajuje pasižymėjo tarpe kitų mūsų jaunimo kuopos Chicagoje.

Turiu pabrėžti, kad mūsų vajai visi buvo pasekmingi. Gauna
me daug narių. Sudarom entuziazmo. Tačiau, kaip prieina klau
simas tuos narius mūsų organizacijoj išlaikyti, tai jau būda. 
Daug jų išsibraukia. Atsiminkim, kad nuo LDS įsikūrimo, į mū
sų organizaciją įsirašė virš 10,000 narių. Na, o šiandien dar 
mes neturime jų pilnai nei 8,000. Kur jie? Aišku, kas metai 
po keliasdešimts numiršta. Tai natūralūs dalykas. Bet kur kiti? 
Išsibraukia. Pasitraukia iš mūsų eilių. Kodėl jie pasitraukė? 
Ar kai aplikantas pas mus įstoja, jis įstoja tam, kad greit vėl 
pasitraukus? Abejoju! Dažniausiai buvo taip, kad mes nemoka
me naujus narius suįdominti, nemokame su jais gražiai apsieiti, 
nemokame jiems paaiškinti svarbą prie mūs priklausyti ir, kai 
jų duoklės pradeda užsitęsti, neužmokėtos, nesirūpiname juos 
aplankyti ir paraginti, kad jie jas užsimokėtų. Tuo būdu nariai 
niekam iš mūs nežinant ima ir sau ramiai pasitraukia. Kreipiu 
gerbiamųjų delegatų į šį klausimą dėmesį ir tikiu, kad su šiuo 
seimu mes visi tuo reikalu susirūpinsime ir dalykų padėtį patai
sysime. Mes esame ir turime būti ant tiek supratlyvi ir veiklūs, 
kad fluktuacija sumažinus iki žemiausio laipsnio.

Jau nimas.
Nei viena kita lietuvių organizacija Amerikoj neturi savo ei

lėse tiek daug jaunimo, kaip LDS. Mes tuo didžiuojamės. Ir 
kodėl nesididžiuot, jeigu savo eilėse turime virš du tūkstančius 
paties gabiausio ir labiausia pralavinto Amerikoje gimusio ir 
augusio lietuviško jaunimo. Jis palaiko savo kuopas. Veikia ne
priklausomai. Centro Valdyba nesigaili lėšų jaunimo judėjimo 
finansavimui. Mes jau turime antrą Amerikos lietuvių sporti
ninkų LDS narių jaunimo Olimpijadą. Mūsų jaunimo kuopos 
rūpinasi ir kultūriškais reikalais. Štai jums geras pavyzdys: 
Chicagos jaunimo kuopa “Sparks,” kuri leidžia savystoviai mė
nesinį savo laikraštuką, pavadintą ''Sparks Echo.1' Kas gi nesi
džiaugs tokiu darbu? Centro Valdyba nutarė, kad ten, kur nega
lima palaikyti LDS jaunimo kuopą, o jaunimo organizacijoj yra, 
LDS kuopos turėtų įsteigti jaunimo skyrius. Mažai pastarasis 
’alykas buvo praktikuojamas, bet jis turėtų būt praktikuojamas.
urime drąsinti jaunimą užsiimti ne tik sportu, bet juo daugiau 
■Itūriškais ir meniskais dalykais. Jaunimo klausimą šičia pa
čiu labai trumpai, kadangi mes visi turėsime progos dalyvauti 
mimo konferencijoj ir ten tais klausimais padiskusuoti.
Blogiau yra su vaikų skyrium. Kaip žinia, einant New Yorko 
Istijos draudimo department© patvarkymais, jei mes norime 

Jkų skyrių palaikyti ir jin rašyti naujus aplikantus, tai pri- 
Ifome turėti nemažiau 500 vaikučių kalbamajam skyriuj. Deja,
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nu lapu ją padidinti, kad mūsų nariai galėtų gauti daugiau ir 
įvairesnių pasiskaitymų.

3. Susirūpin.kim senolių prieglauda. Tas klausimas pas mus 
yra naujas, bet mes jį privalome šaltai ir rimtai diskusuoti. Mes 
senstame. Ryt po ryt nei vienas nežinome, kur atsidursime. 
Prieglaudą turėti, mano nuomone, yra būtina. Tiesa, dar ne
esame labai bagoti, tiesa ir tai, kad toks darbas .kaip seneliams 
prieglaudos įsteigimas nebus galima padaryti vienais metais. 
Todėl šis seimas turėtų išrinkti komisiją, kuri privalėtų rūpintis, 
darbuotis bendrai su Centro Valdyba ir, jei galimybes būtų, 
prieglaudos namą steigti, o jei ne, tai sekančiam mūsų seimui 
raportuoti.

4. Susirūpinkim mūsų einančių mokslus jaunuolių klausimu. 
Šis seimas būtinai turėtų įsteigti LDS nariams studentams sti
pendijų fondą, iš kurio bent šiek tiek būtų galima tūliems stu
dentams besiverčiantiems labai sunkiai padėti.

5. Sudarykim sąlygas, kad galėjus mūsų organizatoriams su
teikti didesnį atlyginimą už naujų narių įrašymą į LDS. Mes 
esame jau tokioj padėtyj, kad, mano nuomone, galėtume tatai 
padaryti.

šitoks yra mano pranešimas. Šitokį yra mano pasiūlymai bei 
sumanymai.

Baigdamas tariu:
Tegyvuoja Lietuvių Darbininkų Susivienijimas!
Tegyvuoja LDS Ketvirtas Seimas!
Tegyvuoja LDS vajininkai, organizatoriai ir visi veikėjai!
Tegyvuoja visi LDS nariai!

Moterų Skyriaus Dalis
APLEISTAS KŪDIKIS
Netoli Charlestown, W. Vir

ginia, rastas trijų metų kūdi
kis Skippy gyvenant vištiny- 

Tikras jo vardas nežino- 
Vaikas pasimetė su te

laiko potvinių, 1936 me- 
ir buvo paduotas auklei.

negirdi,
ir liguistas, tad da-

m as.
vais
tais,
Jis — nedamaitintas,
nek alba
bar paimtas ligonbutin.

Tai apgailėtinas biednuome- 
nės kūdikių likimo pavyzdis.

Binghamton, N. Y.
Pas Draugus Scrantoniečius 
Pokilyje ir Aukos Ispanijos 

Gynėjams
Rupjūčio 6 dieną draugai 

Ona ir Petras Pabaliai ap
vaikščiojo savo ženybinio gy
venimo 25 metų sukaktuves. 
Pasikvietė savo artimesnius 
gimines ir draugus, kur 
mes, A. Navalinskas ir aš, 
vome užkviesti.

ir 
bu-

vieno cento nėra surinkta Is
panijos gynėjams nei Lietuvos 
kaliniams. Čia, mūsų mieste, 
Binghamtone, irgi yra rengia
ma tokių pokilių, tad mes tu
rėtume pasekti draugus scran
toniečius.

Pas draugus Pabalius mes 
gerai pasisvečiavome. Draugai 
Pabaliai gavo gražių dovanų 

dėkingi, o mes 
vaišes ir drau-

cialį iždą, kuris būtų naudoja
mas moterų agitacijai ir ap- 
švietai. Tas ir daroma. “Virė
jos” administracijos darbas da
bar pavesta Sasnai, iždas — 
Kazakevičienei.

Pradedą Daugėt Darbai 
Automobilių Pramonėj

Iždo Stovis

Įplaukų turėta $152.05; 
laidų — $100.37; ižde

iš
yra

ir už jas labai 
dėkavojame už 
giškumą.

Navalinskienč.

Darbas Tarp Motery

kad
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

beveik padengė išleidimo

Išleista d,000 kopijų. Išleidi
mas lėšavo $1,130.91.

Iš anksto prenumeratomis 
ir aukomis surinkta $972.97. 
Skelbimų gauta $120. Viso 
įplaukų buvo $1,092.97.

Knygą išleidus nedatekliaus

Už knygos suredagavimą-pa- 
rašymą, taipgi paskutinių ko- 
roktų ir spaudos priežiūrą da- 
mokėjom $120, kas jau įskai
tyta išleidimo lėšose. Už kny
gos sekretorystę nemokėjom. 
Taip pat nemokėta už išsiunti
nėjimą, kuriam porą vakarų 
buvo sumobilizuota būrys drau
gių iš komiteto ir kuopų, o li
kusiom rūpinosi dabartine ad
ministratorė. Dabai' siuntinėji
mas ir iždininkystė taipgi at
liekama liuesu nuo dienos dar-

Detroit, Mich. — Darbai 
automobiliu fabrikuose ei
sią daugyn nuo šiol iki 
gruodžio mėnesio, kaip pra
neša Ward’o Raportai apie 
automobilių pramonę.

Užpraeitą savaitę visoj 
šalyj buvo, pagaminta 13,790 
automobilių, praeitą savaitę 
14,771. O pernai tą pačią sa
vaitę buvo pastatyta 103,- 
235 automobiliai Jungtinėse 
Valstijose.

Šveicarų Duobės prieš Tan
kus Arti Tautų Lygos Rūmo

viečiai priduos, kur priklauso, 
tad ir pildau draugų paliepi
mą, v

Pagirtina, kad čia nepasi
tenkinta vien valgiu ir gėrimu, 
bet atlikta nors maža dalele 
visuomeninio darbo. O juk yra 
tokių pokilių, kur šimtais su
sirenka darbininkų ir šimtais 
sudeda dolerių, taipgi ir mūsų 
draugai ten dalyvauja, o nei ■

Tačiau likosi apie 2/150 gata
vų knygų, kurias išplatinus bū
tume gana turtingos ir galėtu
me tais pinigais išleist kitos ge
ros literatūros ar šaip ką at
likt.

' Delegatus prašome įsitėmyt, 
kad virš minėtos skaitlinės, kas 
liečia įplaukas, tebėra knygų 
peržiūrėjimo komisijos neuž
tvirtintos, tad gal bus smulkių 
pakaitų.

Po išleidimo knygos iki bir
želio 30 d., 1938 melu, išduota

Dar 
knygas

platintojams 518 knygų 
įplaukų turėta $152.05 
skolingi mums už 
$179.80.

Centro Komitetas patvarkė, 
kad iš “Virėjos” įplaukų Mote
rų Komitetas susidarytų spe-

Iš desėtkų įvairių kolonijų 
gauti pavieniai užsakymai ro
do, kad knygos pageidauja, bet 
nėra kas ją platina. Reikia iš 
centro ir kuopose daugiau aty- 
dos knygos platinimui.

Geneva. — Š v e i c a r i ja 
įrengė pridengtas duobes 
svetimų šalių tankam, kurie 
laike karo nejučiomis ture-

Tokių prieš-tankinių duo
bių yra ir tik už 500 jardų 
nuo Tautų Lygos palociaus.

KVIEČIŲ DERLIUS 
AMERIKOJ šiemet atrodo 
toks geras, kad ji galėtų iš
vežt 100 milionų bušelių 
kviečių pardavimui į užsie
nius. Bet įvairios šalys jau 
siūlosi daugiau kviečių par
duot, negu galėtų jų pirkt 
tie kraštai, kuriem jų sto- 
kuoja. Todėl Amerikos vals
tybės ministerija norėtų iš 
šalies iždo primokėt išvežė- 
jams
kad jie galėtų kuo pigiau
siai parduot tuos grūdus 
užsieniuose.

VOKIEČIŲ POETAS 
ERNST TOLLER, nazių iš
vytas iš Vokietijos, dabar 
Barcelonoje, Ispanijos res
publikoje, planuoja suorga- 
nizuot Amerikoj ir Europoj 
maisto siuntimo pagelbą re- 
spublikiečiams.

amerikiniu kviečiu,
C- u/

Amerikietis Lakūnas Šalte
nis Atskrido i Kauną

Kaunas, rugp. 12. —Ame
rikos lietuvis lakūnas Šal
tenis, sutvarkęs savo lėktu
vą Klaipėdoje, atskrido į 
Kauną ir įteikė jį šauliams.

Naktinis Piknikas
8

RENGIA WATERBURY LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS NAUDAI

DIENRAŠČIO "LAISVES"
Prasidės 4-lą vai. šeštadienį popietyje ir tęsis il<i 4-tos vai. sekmadienio ryto

dd. 
gražų 

sve- 
prie 
pa- 

gar-

Nuvažiavę į namus pas 
Pabalius jau radome 

~ viešnių ir 
čių bevakarieniaujant 
gražiai, su rožių bukietu 
rengto stalo, apkrauto 
džiais valgiais ir gėrimais. Bu
vo ir amerikonų, dd. Pabalių 
sūnų draugų ir draugių iš 
Binghamton, N. Y, ir vietinių.

Atsiklausus dd. Pabalių pa- 
velinimo parinkti aukų didvy
riškiems Ispanijos gynėjams, 
sutiko su mielu noru ir'pats 
d. Pabalis tarė kelis 
tuo klausimu, taipg 
Valinskas paagitavo. 
Klevinskas kalbėjo kiek ilgiau 
apie Ispaniją ir linkėjo dd. 
Pabaliams sulaukti auksinio 
jubilejaus, kaip sulaukė sida
brinio. Taipgi kalbėjo d. Pa- 
balienės dėdė Bensonas. Nors 
sakėsi esąs senas amžiumi, 
apie 60 metų su viršum, bot 
tąs draugas turi geras, jaunas 
mintis. Drg. Benson yra 
“Laisvės” skaitytojas. Gyvena 
ant farmos netoliese Scranton. 
Kaip visi kiti, taip d. Benson 
agitavo susirinkusius pagal iš
galę paaukoti Ispanijos karžy
giams, ką mes ir padarėme, 
suaukodami $8. Tai graži pa
rama Ispanijos kovotojams iš 
tokio mažo būrelio. Ačiū 
Pabaliams už leidimą ir 
koto jams už aukas.

Po 50 centų aukojo J. 
Navalinskiene, 11. Buzienė, O. 
Pabalicnė ir P. Pabalis.

Po $1: J. Benson, 1. Kle
vinskas, J. Klikūnas, P. Tu
mas, J. Bružas, A. Navalins
kas. Draugai seranton iečiai 
mane įgaliavo pasiųsti aukas 

Tiesa.” Turėtum bent vie- per “Laisvės” įstaigą, o lais-

:io skaičiaus neturime ir labai sunku jis palaikyti. Šį klausimą būrelį, virš 20 
paliečiu trumpai, jo išrišimą palikdamas jums, broliai ir sese

rį, delegatai.
Kiti. R e i ka la i-R e i kalė Ha i.

3e to, kad Centro Valdyba rūpinosi auginimu mūsų organi
kos, rūpinosi LDS narių gėriu, jinai nepamiršo ir kitų svar- 

reikalų, reikalingų kiekvienam kultūriškam žmogui. Pavyz- 
i, imkime apšvietą. Mes rūpinomės netik teikti apšvietos sa- 
lariams per mūsų organą “Tiesą,” bet ir kitais būdais tąjį 
simą plėtėme. Mes išleidome daktaro A. Pctrikos parašytą 
dėtuvių Darbininkų Susivienijimui paaukotą knygą “Tūli 
ų Parazitai.” Manome, kad ši knyga visiems patiko ir suvai- 

labai žymų vaidmenį. Mes ją teikiame kiokvienam nariui 
□karnai. Nėra abejonės, kad ir ateityje mes bandysime, kai 
ėšos leis, duoti daugiau brošiūrų ir knygų mūsų nariams, 
tai mūsų uždavinys. Mes tai turim pasižymėję net savo koli
zijoj.
(aukojome $100 Miko Petrausko kūriniams leisti.
•s rūpinomės ir kitais svarbiais reikalais. Pavyzdžiui, kai 

> mėnesį iškilo Lenkijos-Lietuvos konfliktas, kai Lenkijos 
ii grūmojo Lietuvai kardu ir jos nepriklausomybės sunaikini- 
tai Centro Valdyba siuntė telegramą J. V. Valstybės sekre

tui. p. Hull, ragindama jį Lietuvą užtarti ir neprileisti Lenki- 
viešpačiams jos nepriklausomybę sunaikinti. Mes prisidėjo- 
orie suruošimo didelio masinio mitingo Brooklyne užprotes- 
nui prieš Lenkijos ponus. Mes prisidėjome taip jau prie su
mo demonstracijos ties Lenkijos konsulatu New Yorke, 
u sakant, dėjome visas pastangas, padėti Lietuvai išlaikyti 
icpriklausomybę ir josios žmonėms atsteigti demokratinę 
arką Lietuvoj.
is ir kitais įvairiais klausimais naudingais visuomenei, ku- 
a negalime visų suminėt, mes per pastaruosius dvejus me- 
•rbavomės. Ar jie geri, ar mes taisyklingai ir tinkamai juos 
lėm gyvenimai!, palieku spręsti jums, broliai ir seserys de- 
i.

žodžius

Drg. L

dd. 
au-

LIETUVIŲ PARKE, WATERBURY, CONN
(UŽ LAKEWOOD EŽERO)

MERRYMAKERS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM

Jaunuolių Choras iš Bridgewater, Mass, dalyvauja programoje.

Taipgi dainuos Choras Daina iš New Haven ir dainuos Ig. Kubiliūnas iš So. Boston, Mass. Manome, 
kad su Kubiliūnu atvyks ir daugiau talentų iš Bostono. Tad bus puiki programa.

Nauji Sum an y m ai.
ėdamas savo pranešimą, noriu paminėti tūlus sumanymus, 
reikėtų nepamiršti kai pradėsime svarstyti konstituciją 
jus tarimus.
ūtinai turime pertvarkyti pašalpų išmokėjimą. Tai turime 
tam, kad apsisaugojus nuo New Yorko valstijos draudimo 
mento tam tikrų patvarkymų, kurie galėtų mūsų pašalpų 
labiau apsunkinti.
•jikėtų padidinti mūsų organas

K. Pile o i Skus Bus Itogipe 27
Daug svečių bus iš kitų miestų. Daugiausia iš Brooklyn, N. Y., Montello, Mass, ir iš kitur.

Įžanga 35c asmeniui ir prie to bus duodama užkandžiai

V
k
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LAISVI

Dviejų Metų Didvyriškos Ispanų 
Liaudies Kovos Sukaktuvėms

Cleveland, Ohio

G. Dimitrovas.
(Tąsa)

Pačiose fašistinių agreso-

iššaukia augantį masių pa
sipiktinimą ir nepasitenki
nimą. Jų akyse bankrutuo
ja daugelį kartų fašistinių 
vyriausybių daryti užtikri
nimai apie lengvus laimėji
mus Ispanijos frontuose, 
apie greitą “ekspedicijos Is
panijon” pabaigą. Kiekvie
ną mėnesį karas vis jau
triau pajuntamas. Jis neša 
skurdą milionams Italijos ir 
Vokietijos darbo žmonių. 
Šimtus ir tūkstančių nužu
dytų, sužeistų ir sužalotų 
žmonių fašistinės vyriausy
bės negali paslėpti nuo liau
dies. Ir prieš jos akis atsis
toja baisus praėjusio pasau
linio imperialistinio karo 
slogutis. Milionai mano, kad 
jeigu taip tęsis, jeigu duoti 
fašizmui valią Ispanijoje ir 
kitose šalyse, tai rytoj toks 
pat likimas būti sužalotais 
ir nužudytais gręsia jiems 
patiems.

Nežiūrint visų fašistinės 
diktatūros kliūčių, prasis
kverbiančios žinios kalba, 
kad didėja antikarinės, an
tifašistinės nuotaikos ir iš
stojimai. Jau yra daug iš
stojimų faktų prieš “Ispa
nijos karą” ne tik Italijos 
darbo žmonių tarpe, bet ir 
Italijos kariuomenės tarpe. 
Fašistinė vadovybė jau de
šimtimis šaudo nepaklus
nius, siunčia atgal į Italiją 
ištisus “nepatikimų” dalių 
ešelonus. Jeigu turėti ome
nyje, kad fašistų valdžia 
siunčia į karą labiausiai iš
mankštintas ir jų atžvilgiu 
labiausiai patikrintas dalis, 
tai visi išstojimų prieš karą 
faktai parodo, kad fašisti
nėse šalyse artėja rimtesni 
dalykai. Tai vienoj, tai ki
toj Italijos vietoj iškyla gai
valiniai masių išstojimai 
siunčiant kariuomenę Ispa
nijon arba atvykus iš ten 
sužeistiems k a r e i v i a ms. 
Daugelyje miestų platinami 
lapeliai ir obalsiai, protes
tuojantieji prieš karą ir 
skurdą, kurį karas atnešė 
darbo masėms.

Panašūs procesai vyksta 
ir Vokietijoje. Čia, kaip ir 
Italijoj, antifašistai, nežiū
rint žiauraus valdžios tero
ro, renka pinigus Ispanijos 
liaudžiai ir siunčia juos Is
panijon. Vis dažniau ir daž
niau vyksta išstojimai prieš 
kariuomenės ir ginklų siun
timą Ispanijon Vokietijos 
fabrikuose. Karo pramonės 
centre — Essene ant fabri
kų sienų galima matyt obal
siai: “Šalin budeliai. Ispani
jos liaudis pati tvarkys sa
vo likimą.” Fašistų valdžia 
rimtai susirūpinus mirtį ne
šančių kanuolių, siaunčiamų 
maištininkams generolams, 
gadinimo faktais. Vokieti
jos koncentraciniuose lage
riuose jau senai pasirodė 
nauji kaliniai, įmesti čionai 
už išstojimus prieš karą Is
panijoje.

Motinos, žmonos ir vaikai 
pasiųstų ir žuvusių Ispani
joje kareivių nukreipia sa
vo pyktį prieš vyriausybes. 
Šito karo sąlygose jokiai fa
šistinei valdžiai nepasiseks 
nukreipti tą pyktį prieš 
“priešą”, kai}) tai buvo 1914- 
1918 metų imperialistinio 
karo metų, nes perdaug

aiškus plėšikiškas karo ir 
fašizmo užpuolimo pobūdis 
ant tautos, ginančios savo 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Ir kiekviena karo diena ne
ša liaudies masių pykčio ir 
n e p a s i t enkinimo augimą 
prieš intervenciją Ispanijo
je ir prieš jos nešėjus—Hit
lerį ir Mussolinį.

Fašistinių agresorių blo
ko užpuolimas ant Ispanijos 
ir griežtas atrėmimas, kurį 
suteikė jam Ispanijos liau
dis, nepaprastai sustiprino 
kitose šalyse liaudies masių 
valią priešintis fašistinei 
agresijai ir iššaukė didelį 
antifašistinio judėjimo paki
limą visame pasaulyje. Is
panijos liaudies kova ir 
tarptautinio s o 1 i d a r u mo 
kampanija, vaizdžiai rodan
ti tarptautinio proletariato 
bendro veikimo būtinumą, 
yra vienas galingųjų fakto
rių, greitinančių susiskal
dymo likvidavimo procesą 
darbininkų judėjimo eilėse. 
Vis labiau netenka pamato 
po kojomis darbininkų kla
sės vienybės priešininkai ir 
vis labiau socialistinių par
tijų ir profsąjungų eilėse 
auga vienybės šalininkų ir 
kovotojų skaičius, kovotojų 
už tarptautinio proletariato 
vienybės sudarymą kovoje 
prieš fašizmą ir karą.

Iš Ispanijos įvykių visų 
šalių darbo žmonės išsimo
kys daug ko vertingo, ir vi
sų pirma to, ką nenuilsta
mai primena komunistai. 
Kovos prieš fašizmą negali-

nizuoti liaudies mases kovai 
su fašizmu jų šalyse.

Savo didvyriškoje kovoje 
Ispanijos liaudis susilaukė 
darbininku klasės ir viso 
pasaulio antifašistų para
mos.

Didžiosios socializmo ša
lies — Sovietų Sąjungos — 
tautos ryžtingai stovi Ispa
nijos liaudies pusėje. Sovie
tų Sąjunga visa savo taikos 
politika ir savo išstojimais 
tarptautinėse organizacijo
se atkakliai siekia, kad 
tų pertraukta fašistinė 
tervencija Ispanijoje 
duoda efektingos kovos 
vyzdį fašistinių agresorių 
pažabojimui ir visuotinės 
taikos išsaugo j imui.

Tarptautinis solidarumas 
pasireiškė pačiose įvairiau
siose formose. Siuntimas 
maisto ir sanitarinių prie
monių, evakuacija ir broliš
kas priėmimas Ispanijos 
vaikų, demonstratyvūs iš
stojimai Ispanijos respubli
kai apginti ir protestai 
prieš ramių Ispanijos mies- 
stų griovimą, reikalavimai 
atšaukti intervencinę ka
riuomenę ir tt.

Pač i osc sp re n dži a mose 
dienose, kada mirtinas pa
vojus pakibo ant Ispanijos 
sostinės, ties Madrido sie
nomis kartu su ispanais ka
riais kovojo internacionali
nės brigados, susidedančios 
iš geriausių tarptautinio

bū- 
in- 
ir

Abrahomo Lincolno Batalio
nas ir pažangiosios kuopos tu
rėjo kaip ir bazarą — tikrą pa
rengimą su šokiais ir su viso
kiais. išlaimėjimais ant Buckay 
Road, Ungarų Darbininkų Sve
tainėje. Dalyvavo gražus būrys 
žmonių, bot peiktina, kad lietu
vių darbininkų labai mažai. 
Tasai parengimas labai gerai 
nusisekė: lieka pelno suvirs 
$75.
P i ‘an ošima s Mū s ų J)) uufji jo ms.

Kas dėl Ispanijos kovotojų, 
dėl paaukavimo drap a n o m i s 
ir visokiais kitokiais daiktais, 
tai yra komitetas susitveręs, 
kur galima priduoti bile kokias 
nešiojamas drapanas, kaip vy
riškas, taip ir moteriškas, kaip 
antai: visokius siūtus, pančia- 
kas, kepures, blanketus. Taip 
pat tabako, cigaretų, vaiku
čiams ir mergaitėms visokius 
drabužėlius ir apsiautuvėlius.

ALDLD 22 kuopos kai ku
rios draugės ir draugai praei
tame susirinkime pasižadėjo 
kiek parinkti drabužių ir kitų 
visokių daiktų del pašalpos ko
vojančiai Ispanijos liaudžiai. 
To Komiteto (Medical Bureau 
& North American Committee 
to Aid Spanish Democracy) ad
resas, kur galima visokius dai
ktus ir drabužius pristatyti, 
yra šitoks: 205 Superior Bldg., 
Main 8156.

Jeigu kurie nenorėtų ar ne
galėtų j miestą pristatyti
nuvežti visokius reikmenis, tai 
pristatykite i Lietuvių Darbi
ninkų Svetainę, 920 E. 79th St.

Jei kas turi visokių drabu
žiu ir visokiu daiktu duoti ir 
kartais svetainė būtų uždaryta, 
— tai kada tik bus koks nors 
mitingas, tai ir galite atnešti. 
O tankiausia svetainė atidary
ta kiekviena diena ir visuomet 
.kiekvieną vakarą.

goninėje. Išbuvus ligoninėje 
dvi nedėlias, dabar yra parvež
ta namie, pagal Green Road, 
visiems Clevelando lietuviams 
žinomoj vietoj, kur daugiau
sia piknikus rengia.

Draugė Mačutienė priklauso 
prie šių organizacijų: LDS 190 
kuopos ir LDS 44 kuopos, tai 
draugės, draugai ir pažįstami, 
paguodokite ir atlankykite ją. !

Aš nuo savęs linkiu draugei 
Mačutienei kuogreičiausiai pa
sveikti.

Abrahomo Lincolno Batalio
nui surinkta $5.34 aukų. Aukas 
surinko M. Valentą. Aukavo se- i 
kami draugai ir draugės:

Po 25c: D. Lesnikauskas, J< 
N. Simons, M. Raulinaitis, J. 
Raulinaitis, John Stripeika,' 
Max Mclny.k, M. Tymosehuk,1 
Albert Hanna, L. Williams, R. j 
Kluga, M. Volovich, Wm. Gei- 
bis, G. A. Hies, Pet. Pashuka, 
John Golik, S. Kazilionis, Fred 
Mehrl, J. Dillis.

Komunistų Partija rinko au
kas dėl radio 
laike rinkimų 
savo poziciją.
$5.00. Aukavo

K. Tamkus
mons 50c, Peter Dagis 30c; 
po 25c: B. Kirstukas, D. Les
nikauskas, Kliauga, Wm. Gei- 
bis, M. Valentą.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū.

ALDLD 22 kuopa iš savo iž
do paaukavo dėl sugrįžusiųjų iš 
Ispanijos kovotojų $2.

M. Valentu.

programos, kad 
galėtų pareikšti 
Atiku surinkta C-

sekami draugai:

ar

ma atidėlioti, fašistinio pa-1 proletariato sūnų. Jos sųlo-
vojaus negalima nedakai- 
nuoti. Fašizmui reikia savo 
laiku priešpastatyti suvie
nytos darbininkų klases ir 
sutelktų a n t i f a šistiniame 
liaudies fronte plačiausių 
masių jėgas. Delsti šiame 
reikale, pražiopsoti fašisti
nio puolimo ir fašistinių są
mokslų pavojų—tai reiškia 
palengvinti piktadarišką fa
šizmo darbą ir tuo iššaukti 
dideles darbo masių aukas.

Ispanijos Kompartija to-' 
Ii iki maišto perspėjinėjo,1 
kad ruošiamas išstojimas, i 
nurodinėjo į ardomąjį fa
šistų darbą, nukreiptą prieš 
Ispanijos liaudį, į siūlus, 
besitiesiančius nuo sąmoks
lininkų šalies viduje prie jų 
vokiškų ir itališkų inspira
torių. Ji šaukė pašalinti re
akcinius generolus, apgink
luoti liaudį ir imtis kitų 
efektingų priemonių respu
blikai apginti.

Argi dabar .kas nors gali! 
ginčyti, kad jeigu ruošiamo 
fašistinio perversmo vadai 
savo laiku būtų padaryti 
nepavojingais, tai būtų iš
gelbėta šimtai ir tūkstan
čiai gyvybių. Fašistinių ag
resorių planai būtų suardy
ti. Ispanija nebūtų paliesta 
dabartinių sunaikinimų ir 
sunkių kančių.

Užtat dabar, kada Fran- 
cijos Komunistų Partija 
šaukia liaudį budėti, nu- 
kaukuoja kaguliarus ir ki
tus fašistinius sąmokslinin
kus, kada Čechoslovakijos 
komunistai nukaukuoja 
Hitlerio agentų užmačias, 
kada Anglijos komunistai 
nurodo į pražūtingą Čem
berleno politiką, tai prieš 
darbo žmonių akis turi at
sistoti Ispanijos pavyzdys, 
sis pavyzdys turi priversti 
prisiklausyti komunistų 
balsui ir dar stipriau orga-

še žymią rolę fašistinių 
gaujų atrėmime.

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 jų ap
sivalė, skaitykite Prūseikos 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 įsigykite ją ir skaitykite. Mokestį galite prisiųsti U. S. A. 

pašto stanipomis, 3c ar 5c vertes.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis

nusipirkti iš “Laisves.” Reikalaudami prisiųsti 
adresuokite:

427 Lorimer St.

Serga drauge Marijona Ma- 
čutienė, ji turėjo sunkią ope
raciją liepos 26 d., Lakeside Ii-

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisvės” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
NEWARK, N. J.

Sietyno Choro mėnesinis 
kimus įvyks trečiadienį 
f

Avė. Visi nariai dalyvaukite, 
daug svarbių dalykų turėsimo 
tart, reikės ir 
mesniam veikimui.

(191-192)

susirin- 
17 d. rugį)., 

7:30 v. v. Liet. Svet.., 180 New York 
nes 
op

planus išdirbi toli-

LAISVĖS'PIKNIKAS4

PHILADELPHIJOJ
Didysis piknikas, kurį kas metai rengia Philadelphijos lietuvių organizacijos 

dienraščio “Laisves” naudai, šiemet bus

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

MIKOLAIČIO PARKE

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

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

Iš ankšto įsigykihfĮŽangbs bilietus ir naudokitės dovanų proga. Bilietų 
tintojai darbuokites. Kur tik eidami, ką tik sutikdami siūlykite bilietus.

pla-

Tclefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8
Nėra valandų sekmadieniais

GARSINKITE “LAISVĖJE
giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiim
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Clement Vokietaitis į
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y. i
168 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 8-7179g ____

thmimramiiiiiniiiiiiiniwim I

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

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

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

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

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

.i i• • • • • .•♦-.v z.”
t.u j \i naaTT n

Ir atsargus ir skubus kriaučiu darbai
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

VARPO
___ Keptuves
DUONA.

3 3

A

M

&

i Rūgšti rugine, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų rugių, sen
učiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
'kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių keksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į 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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NewWko^Afellito Pagerbs Didvyrišką 
Karžygį

AREŠTU GELBĖJO BROLĮ 
NUO GIRTUMO

M. Clorton, 183 Classon

Trečiadienis, Rugp. 17, 1938^
—

NEPELNĖ PLĖŠIME

Policija suėmė 
17 metu, 593

Newyorkieciai Suruošė įspūdingą Sutikimą 
Pasaulinio Jaunimo Kongreso Delegatams

NUO KARŠČIO SUSIRGO 
DEVYNI ŽMONĖS

Lietuviui Karo Vetera
nui “Pasilsis” Kalėjime

partmento ir Ch. W. Taussig 
varde Nac. Jaunimo Adm-jos. 
Taipgi sveikino susirinkimą 
Joe Cadden, Kongresui Orga
nizuot Komiteto pirmininkas; 
Elizabeth Shields-Collins, Pa
saulinio Jaunimo Kongreso in
ternacionale sekretorė; Carlos 
Alarcon, Chiles delegacijos 
vadas; Ernest Kalibala, iš Ug
anda, Pietinės Afrikos; Dr. Ji-

Erdvus Randall’s Iskand 
Stadiumas pereito pirmadienio 
vakarą anksti prisipildė 22 
tūkstančiais publikos, dau
giausia jaunimu, o kiek vėliau, 
prasidėjus programai, negalė
jusiais įeit vidun užsipildė ir 
kiemas, priešais Stadiumą.

Tūkstantinės minios susirin
ko pasveikint 500 delegatų iš 
54 šalių pasaulio, kurie ištisas

ri Kasparek vadas čekų dele
gacijos, ir F. Y. Young iš Chi- 
ni jos.

Po kiekvienos sveikinimo 
kalbos, programą įvairino me
nininkų grupės įvairiais tauti
niais šokiais ir dainomis.

Iš šokikų daugiausia ovacijų 
gavo rusų šokių grupė ir Am
erikos Studentų Unijos grupė, 
šokusi naujoviškąjį “Shag”. 
Pastarajai ir momentas prita
rė, kitais žodžiais, pasitarnavo 
pirmesnės grupės prastas pa
sirinkimas ir išpildymas pro
gramos. Mat, pirm jų buvo 
išėję Lenkų Vyčiai su kariškai- 
gimnastiška mankšta, kuri, 
apart savo militaristinio pobū
džio, buvo labai neritmiškai 
išpildyta. Po to tuojau gyvai 
ir akrobatiškai išpildžiusiems 
savo “Shag” amerikonams ki
lo smarki ovacija ir ilgai lydė
jo sutartinas šauksmas: “Mes 
pasirenkame ‘Shag’, vieton 
‘Goose Step’.”

Iš dainininkų artistiškai pa
sirodė ir gavo daugiausia ap
lodismentų negrų grupė su sa
vo spiritualais.

Jaudinantį įspūdį darė Tau
tų Maršas, kuriame dalyvavo 
įvairių šalių delegacijos su sa
vo vėliavomis.

Antradienio rytą užrubežių 
ir Jungtinių Valstijų delegaci
jos išvyko į Poughkeepsie, kur 
per visą savaitę bus kongreso 
sesijos. Rep.

savaites, o kiti ištisus mėnesius 
praleido kelyje, kad atvykti į 
šį Antrą Pasaulinį Jaunimo 
Kongresą, kurio darbų pama
te yra Pasaulinė Taika.

Sveikintojų priešakyje buvo 
miesto majoras LaGuardia, 
taipgi A. A. Berle, Jr., vals
tybės sekretoriaus (ministerio) 
padėjėjas, Charles W. Taus
sig, iš Nacionalės Jaunimo 
Administracijos.

Majoras pasveikino delega
tus ©balsiu : “Lai būna Taika”! 
Atrodė, kad jis tą pareiškė už 
kiekvieną buvusį stadiume; 
nes ūmai išsiveržė audringa 
ovacija. Jis įvertino didelį jau
nimo žygį sekamai:

“Aš nežinau, ką jūsų kon
gresas atliks, bet aš žinau, kad 
jūs atliksite daugiau už tarp
tautinę nusiginklavimo konfe
renciją”.

Nors majoras vardais nemi
nėjo jokių valstybių, tačiau iš 
jo kalbos aišku buvo, jog tai
koma Vokietijai, kada majo
ras pasakė: “nieko neišeis iš 
didžiųjų kariškų manevrų Eu
ropoj”, jeigu pasaulio jauni
mas susivienys. Jis sako:

“Jeigu pasaulio jaunimas 
nenori karo, nebus karo”.

Minėtus ir kitus gyveniman 
pritaikytus ir visiems supran
tamus išsireiškimus pertraūki- 
nėjo entuziastiškos ovacijos.

A. A. Berle, Jr., sveikino de
legatus vardan Valstybės De-

Pirmadienis buvo karščiau
sia diena šiais metais, ir karš
čiausia rugpjūčio 15-ta miesto 
rekorduose, temperatūra siekė 
93.4, o vietomis virš laipsnio 
aukščiau. Laimei, drėgmė ne
buvo aukšta, tas palengvino 
atsikvėpt.

Edward Burke, adresas ne
žinomas, 50 m., prigėrė bandy
damas atvėsti East upėj. Įvai
riose vietose, vieni namie, kiti 
darbe, treti miesto subvėse ap
alpo nuo karščio.

Antradienį tęsėsi karščiai.

IW0 SUKELS $10,000 
“DAILY” VAJUJE

Int. Workers Order, tarptau
tinė savišalpos ir apdraudos or
ganizacija, šiame mieste sukel- 
sianti $10,000 “Daily Worke- 
rio” vajuje. Kvotos būsiančios 
išpildytos liuosnorėmis auko
mis, kurių bendra suma bus $1 
per narį angliškai kalbančiose 
ir 25 centai per narį kalbinėse 
kuopose.

Raikia manyti, kad lietuvių 
organizacijos taipgi pridės sa
vo petį prie rato, pasidarbuos, 
kad sukelti ir tarp lietuvių ata
tinkamą paramą vieninteliam 
anglų kalba dienraščiui, kuris 
suteikia paramą ir vadovybę vi
sose darbininkų problemose.

Domininkui Aleksiunui, Pa
saulinio Karo veteranui, kuris 
kare, Francijoj, buvo sužeis
tas ir apnuodytas gasais, o da
bar negali rast darbo, kalėji
mas atrodo rojiška vieta paly
ginus su neturėjimu jokios 
vietos galvai priglaust.

Aleksiunas atvestas į Bridge 
Plaza teismabutį už miegojimą 
tarpduryje. Teisėjas Solomon 
jį nuteisė 30-čiai dienų į sun
kiųjų darbų kalėjimą.

“Jūsų malonė, teisėjau”, 
maldavo Aleksiunas, “duokite 
man ilgesnį terminą. Aš no
riu patekti į Veteranų Ligon- 
butį, Bronxe, bet jie neturi 
man vietos iki spalių mėnesio. 
Jeigu aš išeisiu iš kalėjimo į 
30 dienų, aš neturėsiu kur pa
sidėt”.

Teisėjas nustebo iš tokio 
prašymo, tačiau pagalvojęs, 
paklausė Aleksiuno, kaip būtų, 
jeigu jį pasiųstų kalėt pustre
čio mėnesio. Aleksiunas vos 
neverkė iš džiaugsmo, sakyda
mas :

“Ačiū jums, teisėjau. Tai 
pirma mano laimė bėgiu dau
gelio metų”.

Daug, daug taisytinas mūsų 
būvis, jei net mūsų armijos ve
teranai kalėjimą skaito laime 
prieš gyvenimą laisvėje.

Nowyorkieciai rytoj vakarą, 
rugpjūčio 18-tą, susirinks ati
duoti paskutinį patarnavimą 
savo sūnui, žymiam amerikie
čiui lakūnui, kuris pirmas pa
dėjo savo galvą gynime demo
kratijos Ispanijoj. Visi 'Ispa
nijos draugai, rėmėjai ir sim- 
patikai kviečiami dalyvaut. 
Laidotuvių iškilmės prasidės 
6:30; vakaro, Grand Central 
stotyje, kur parveš Leiderio 
kūną. Iš stoties Leiderio kū
nas, lydimas 200 Lincoln© Bri
gados veteranų ir kitų palydo
vų, bus nuneštas į Carnegie 
Hall, 57th St. ir 7th Avė., N. 
Y., kur 8 valandą įvyks kritu- 
siąjam karžygiui pagerbt ma
sinis mitingas..

Mitinge pirmininkaus rabi
nas Benjamin Plotkin, kuris 
tapo pravarytas iš žydų Com
munity Center, Jersey City, už 
savo priešinimosi to miesto hit-j 
leriukui majorui Hague. Frank i 
O’Flaherty, kuris kartu su Lei- 
der’iu kovojo Ispanijoj, pada
rys trumpą peržvalgą jo atsi- 
žymėjimų. Taipgi kalbės Rock
well 
Jay 
tas.

Kent, žymus artistas, ir 
Allen, karo koresponden-

UŽSIBAIGĖ FARBER ŠA;
POS STREIKAS

Majoras Didžiuojasi Lau
žymų Grioviko Vardu

Katkauskaitė Dainuos 
Lewisohn Stadiume

Darbiečiai, Budėkime!

Majoras LaGuardia paskelb
tas garbės nariu Stubų Griovi
kų Unijoj. Kada jam pranešta 
apie nepaprastą narystę, majo
ras LaGuardia pasakė:

“Aš didžiuojuos faktu, kad 
aš sudaužiau daugiau nesanita- 
riškų stiebų ir daugiau blogai 
atsiduodančiiį politikierių, negu 
kuris kitas majoras New Yorko 
Miesto istorijoj.”

Metropolitan Operos žvaigž
de Auna Kaskas dainuos Lew- 
isohn Stadiume šį sekmadienį. 
Ji išpildys Beethoven’o Devin
tąją Simfoniją sykiu su Phil- 
harmonic-Simfoniška Orkestrą.

IŠRINKO 6 TEISĖJUS

SUMUŠĖ UNIJISTĄ

Ave., areštuodino savo brolį i]-1 Anthony Guido, 18 metų, 273 
teisme maldavo jį pasiųst bentjBoerum 
dviem mėnesiam kur nors,!sumušę 
kur jis negalėtų pasigert. j man, 654 Grand St. 
Areštuotasis, išgirtavęs per 3 .atsisakęs 1 . 
mėnesius, teisme sakė, kad dviem nuėjus apiplėšt, 
brolis gerai padaręs.----------------------

St. Jie kaltinami 
groserninką Klein- 

., kada tas 
atiduot pinigus jie-

Alvin H. Turton, College 
Point, Queens, išvažiavo su 
mašina ir panėrė East upėj. 
Jis pats išplaukė. Su juo kar
tu važiavus svetima moteriš
kė prigėrė.

Teisėjas Harris sulaikė po 
$500 kaucija T. O’Learry, 35. 
m. mechaniką, už įmetimą 
East Upėn 5 metų amžiaus 
mergaitės. Jis aiškinosi, kad 
tai “geriausias būdas išmokyt 

į plaukt”.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvoje”.

‘V72^?2?72Z/??,?:^WZZ2//WZW2J?/?J.V. JZ'.'/

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.
—........... , ...k—■
Z\'Z\Z\MAV222222ZWZV2222Z22v’2222JW7ZZW

Mateušas Simonavičius
¥

Aštuoniu mėnesiu senumo I ‘ c I
streikas prieš Farber Co., 141 
So. Fifth St., užbaigtas gavimu Į 
pripažinimo unijos, 4 0 vai. sa
vaitės, pripažinimo šapos ko
miteto ir be numušimo algų vi
siems uždirbantiems iki $20.

Kompanija seniau sulaužius 
3 streikus ir šiame streike 
naudojo profesionalius streik
laužius, bet darbininkų vienin
gas laikymasis neleido sulau
žyt šį streiką.

Du ginkluoti banditai atėmė 
iš kepyklos savininko S. Hersh
kowitz, 834 Gates Ave., $472 
algų pinigų ir pabėgo su ki
tais dviem laukusiais mašinoj.

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

426 SOUTH 5th

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

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

New Yorko valstijos Darbo 
Partijos sekretorius Alex Rose 
veik jau pilnai paskelbė kandi
datų surašą ateinančio rudens 
rinkimams. Dabar seks (nuo 
rugpjūčio 16 iki rugsėjo 20 d.) 
p i r m i n i a i-p rim a ry bal su oto j ų 
susirinkimai paskyrimui arba 
užtvirtinimui kandidatų. Tuose 
nominaciniuose susirinkimuose 
dalyvumą galės imti tik tie bal
suotojai, kurie yra įsirašę (en
rolled) savo partijos balsuoto
jų sąrašan.

Piliečiai! Jums yra žinoma, 
kad Amerikos Darbo Partija 
jau turi savo atstovus New 
Yorko miesto ir valstijos admi
nistracijoje, kurie veikia kaipo 
savistovė jėga, atstovaudami 
pažangiąją dalį mūsų miesto ir 
valstijos gyventojų. Ir ta pro- 
gresyvės-demokratinės politikos 
jėga vis didėja, auga. Mūsų pa
reiga dėti visas pastangas, kad 
iš mūsų miesto
valdviečių būtų išdrėbti visi 
Torių-Tammanės 
riai, kurie rūpinasi 
interesais ir savo 
mais kišeniais!

Minėjau, kad Amerikos Dar
bo Partijos valstijos sekreto
rius Alex Rose kandidatų sura
šą jau paskelbė. Dabar seks 
mūsų, balsuotojų, žodis. Mes 
tai padarysime savo, pirminiuo
se (primary) susirinkimuose. 
Tai mūsų pareiga — išpurtyki
me jąf

Reakcinės jėgos ir gi nesnau
džia: Tammanės ir torių agen
tai paleisti į darbą, kad sudau
žyti Amerikos Darbo Partiją. 
Yra žinių, kad tie agentai bru
ksią į Am. Darbo Partijos no- 
minacinius susirinkimus, kad iš 
vidaus skaldyti mūsų vieningu-

tuo

su-

mą. Jų agentai priešinsis ADP 
valstijos sekretoriaus paskelb
tam surašui ir siūlins skirtin
gus vardus. Jų peticijos 
reikalu jau skleidžiamos.

Budėkime!
Nesiduokime apgauti!
Kiekvienas ir kiekviena,

ėję į mūsų nominacinius susi
rinkimus, VIENINGAI pasisa
kykime už Amerikos Darbo 
Partijos atsakomingų komitetų 
paruoštus surašus.

Vengkime susiskaldymo mū
sų nominacijose, nes iš to būtų 
nauda tik mūsų priešams.

Te priešai atsimuša savo ’kie
tas kaktas į mūsų VIENINGU
MĄ! F. Mf Balsys.

Abraham Kolb, dirbąs Gu
lant and Maskin vaikų dra
bužių šapoj, 1958 Pitkin Ave., 
nuvestas į Kings County Ligo
ninę. Jis sumuštas antru kar
tu į dvi savaites.

Kolb, Amalgameitų Unijos 
Lokalo 10-to narys, priešinosi 
nukapojimui algų. Nuo jų no
rima atimt pernai gautasis pa
kėlimas 121/2 nuošimčių.

Sumuštojo žmona sako, kad 
lokalas iššaukęs “stapičių” 
protestui prieš užpuolikus. Nu
žiūrimi užpuolime tiriama.

Pirmadienį visa diena pra
leista rinkimui “d žiūrė s” 
Hines’ui ir kitiems kaltina
miems rakete teisti. Išrinkti 
6 teisėjai. Antradienį tęsėsi 
rinkimai kitų šešių teisėjų ir 
dviejų alternatų.

Tuo tarpu mieste su nekan
trybe laukiama teismo prasi- 
dėsiant. Tikimasi daug įdomy
bių ir naujanybių. Į šią bylą 
žiūrima kaipo į svarbiausią 
politinę bylą nuo Civilio Karo 
laikų, kada buvo teisiamas ir 
įkalintas tų laikų Tammanės 
bosas Tweed.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
ALDLD 185 kp. susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 17 d. rugp., Kibu- 
rio patalpoj. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti. Kurie neužsimokejote 
už šiuos metus, pasistengkite užsi
mokėti. — V. P. , (191-192)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 gražūs ir šviesūs 

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

(187-189)

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET

STREET BROOKLYN, N. Y. 
j Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886
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Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

ir valstijos

reakcionie- 
tik Wall St. 
neprikemša-

Pagimdė Trijukes
Mrs. George Yerks, gyven

anti 118 McKinley Ave., Wil
liamsburg© Maternity ligoni
nėj pereitą sekmadienį pagim
dė tris dukreles. Pirmoji pri
buvo 3:40 iš ryto, antra de
šimčia minučių vėliau, o tre
čia—net 4-tą vai. po piet.

Mergytės sveria apie puske
tvirto svaro kiekviena, 
talpintos inkubatoriun.

Iš Balos — Parkas

Pa-

Pagal Shore Road jau pada- 
ryta pustrečios mylios tvenki
nio sienos. • Sekluma bus pri
pilta žemėmis ir padaryta par
kas, žaislavietės ir auto kelias. 
Lėšuos tris milionus dolerių.

Michael Lutzkow, 50 metų, 
ir jo žmona Anna, 42 m., su
laikyti po $2.500 kaucijos 
kiekvienas. Kaltinami apleidę 
savo mažytę dukrelę 1932 m.

“Ar Ji Myli Kūdikį?”

Corrigan Viską Sudėjęs 
Į Savo Skridimą

Pribuvęs iš Airijos ministe- 
ris John Cudahy sako, kad Cor- 
rigan’as buvo gerai suplanavęs 
savo skridimą. Jis sakėsi, kaipo 
specialiai lakūno pasitikėtas, 
negalįs daug ką sakyti, tačiau 
žinąs tiek, kad jis įdėjo į skri
dimą viską, ką turėjo, tikslu 
gaut atsakomingo piloto vietą 
orlaivių linijoj ar vadovaujan
čio mechaniko — orlaivių išdir- 
bystėj.

NEBEATĖJO TEISMAN

Joseph Eyring, 8747 Bay 
Parkway, kaltinamas plėšika
vimo pirmame laipsnyje, ne
pasirodė teisme. Jis buvo pa
leistas iš kalėjimo iki teismo 
po $2,500 kaucija. Jo nesu
laukęs, teisėjas kritikavo aną 
teisėją, kuris su šautuvu ran
kose plėšikavusį asmenį palei
do po tokia maža kaucija.

Visame pasaulyje žinoma 
motinos meilei nesant lygios, 
bet kada motina, pasiėmus. 
mažytį vaikutį už rankutės, 1 
skubina skersai gatvę prieš 
trafiko šviesas, daugelis žmo
nių sustoja ir pagalvoja, ar to
ji motina ištiesų myli savo kū
dikį.

Visokiausių įstaigų per mė
nesius mokinimas saugumo su
naikinama vienu tokios moti
nos neapgalvotu momentu.

Motinos, ar jūs gana mylit 
kūdikį, kad paaukot kelias se
kundas pamokint savo kūdikį 
saugumo ? Kooperuokite su 
įstaigomis, kurios siekia apsau- ( 
got 
jam

jūsų kūdikį ir užtikrint 
sveiką ir laimingą ateitį.

Trafiko Stotis “K.“

Išsibrauke iš Gyvųjų

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Hallet Thompson, buvęs ak
torius, mirė nuo žaizdų, kurias 
jis pats pasidarė pereitą penk
tadienį bandydamas nusižudyt 
savo apartmente, 552 River
side Drive. Jis turėjo 67 me
tus ir, sakoma, žudęsis dėl ne
sveikatos.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4385

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: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Ę 
S

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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