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Čechoslovakijos liaudis 
griežtai yra nusistačius 
prieš Runcimano planą, siū
lantį leisti nubalsuoti toj 
teritorijoj, kur gyvena vo
kiečiai, su kuria šalimi jie 
nori būti, ar su Vokietija, 
ar čechoslovakija. Ir, su
prantama, liaudis teisinga, 
nes ta teritorija yra Čecho
slovakijos. Sulindę ten vo-1 
kiečiai negali ją paversti 
vokiška.

No. 193

Pragoję virš 50,000 žmo
nių laikė masinį susirinki
mą, kur kalbėjo demokratai, 
socialistai ir komunistai 
parlamento atstovai. Masės 
šaukė: “Vokietija nenugąs
dins Čechoslovakijos! Na
ziai nesulauks, kad mūsų 
šalį pavergtų!”

Kashau mieste 8,000 mi
nia buvo susirinkime, kur 
kalbėjo komunistas parla
mento narys Gottwald; Lit- 
chkau mieste susirinko 10,- 
000 cechų ir vokiečių, kurie 
sakė, kad Čechoslovakijoj 
vokiečiams daug geriau gy
venasi, negu nazių valdo
moj Vokietijoj.

Švedija kelia protestą 
prieš Vokietijos nazių lai
vyno žygius. Vokiečių karo 
laivai landžioja po Švedijos 
vandenis taip, kaip jie darė 
prieš fašistų sukilimą Ispa-1 
nijoj. Sako, kad ant vokie
čių karo laivų įgula suda
ryta veik išimtinai tik iš 
oficierių. Matyt, kad na
ziai nepasitiki savo jūrei
viais tokioms . “ekspedici
joms.”

Francijoj padidėjo nedar
bas, ypatingai budavojimo 
industrijoj. I š n a u d o tojai 
pradėjo algas kapoti darbi
ninkams Lyone, Orleanse, 
Paryžiuje ir kituose mies
tuose. Tas iššaukė aštrius 
darbininkų streikus.

Vokietijos naziai visu pa
siutimu puolė budavoti tvir
tumas ant Francijos, Čecho- 
slovakijos, Lenkijos, Belgi
jos ir Holandijos sienų. 
Prie Francijos sienos jie 
areštavo 1,300 savo darbi
ninkų, apkaltinę juos neiš
tikimybėj ir išvežė ant Sylt 
salos.

Barcelonoj vis daugiau 
gauna iš visų Ispanijos 
kampų rezoliucijų ir reika
lavimų, kad Ispanijos Ko
munistų Partija ir Ispanijos 
Socialistų Partija sudarytų 
vieną darbo klasės partiją. 
Komunistai ir socialistai 
dviejų metų sunkioj kovoj 
prieš fašizmą įsitikino, kad 
yra viena darbo žmonių 
klasė, turi būti ir viena jos 
partija.

Korespondentas Geo. So
ria rašo, kad generolas 
Franco tiksliai skleidžia 
melus, būk Ispanijos liau
dies fronto valdžia pilniau
siai perėjus tik į komu
nistų rankas. Jo tikslas nu
statyti prieš Ispanijos liau
dį tuos, kurie nevisai sutin
ka su komunistais. Bet juk 
kiekvienas mato, kas suda
ro Ispanijos valdžią ir žino, 

(Tąsa 3-čiam pusi.)

PREZ. ROOSEVELTO ŽMONA SVEIKINO Lietuvių Darbininkų 
TARPTAUTINį JAUNUOLIŲ KONGRE-i Susivien. 4-sės Seimas 
SĄ KAIP STAMBI! TAIKOS VEIKSNĮ
Poughkeepsie, N. Y. — 

; Prezidento Roosevelto žmo
na, Eleanora Rooseveltienė 
pasveikino Tarptautinį Jau
nuolių Kongresą kaip “ge
riausią veiksnį taikai palai
kyt.” jinai kalbėjo penkiom 
šimtam delegatų iš 55 šalių 
Vassar Kolegijos koplyčioj. 
Tarp delegatų yra 14 chinų 
ir 4 japonai. Kai kurie chi
nų delegatai atvykę iš apsi
gynimo karo apkasų.

Pirmiaus Jungtinės Vals
tijos vartojo bauginimo, 
“bosavimo” politiką prieš 
Centralinės ir Pietinės Am
erikos respublikas, sakė pre
zidento Roosevelto moteris, 
bet Naujosios Dalybos val
džia vykdo “gero kaimyno” 
politiką santikyje su tomis 
šalimis. Jinai, be kitko, pri
minė, kad šiais laikais vie
nos šalies gerovė ir ramu
mas labai priklauso nuo 
taikingo ir kaimyniško nu-

Rooseveltienė draugiškai 
kalbėjosi asmeniškai su įvai
rių šalių delegatais kolegi
jos pievoje.

Kongresą atidarė ameri
kinės delegacijos pirminin
kas Joseph Cadden. Kuni
gas dr. Walter van Kirk at
kalbėjo gana pažangią mal
delę, kad šis tarptautinis 
jaunuolių taikos suvažiavi
mas duotų geriausių vaisių.

Po to, įvairių kraštų dele
gatai kalbėjo savo “gimto
mis” kalbomis.

Vassar Kolegijos prezi
dentas dr. Macracken linkė
jo kongresui geriausios klo
ties dėlei taikos vykdymo 
pasaulyje.

Veikiantysis Poughkeep
sie majoras atsisakė kalbėt 
tarptautiniam j a u n u o 1 ių 
kongresui “todėl, kad jis 
yra tarptautinis.”

Bet čarteriuotu laivu at
plaukusius iš New Yorko 
delegatus nuoširdžiai pasiti
ko su muzika ir paradu 
įvairūs kolegijos viršinin
kai, Jaunųjų Krikščionių 
Vyrų ir Moterų Sąjungų 
vadai, mergaičių skaučių 
veikėjos ir nemažai kunigų 
ir rabinų.

Lindberghai Skrenda į 
Didį Sovietų Orlaivių 

Paradą Šiandien
Maskva. — Iš Franci jos 

per Varšavą atskrenda į 
Maskvą garsus Amerikos 
lakūnas C. A. Lindbergh su 
savo inteligentiška žmona- 
rašytoja, daly vau t milžiniš
kame Sovietų orlaivių-skrai- 
dymo parade, kuris įvyksta 
šį ketvirtadienį Tušine, 30 
mylių nuo Maskvos. Sovietų 
vyriausybė rengia puikias 
vaišes-priimtuves svečiams 
Lindberghams.

Katalikė L i ndberghienė,

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 

Brooklyne $6.00 
Metams
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Respublikiečiai Susprogdino 
Daugį Franco Maurų Uni

versiteto Mieste
Madrid. — Ispanijos res

publikiečiai naktį pakasė di
delį dinamito sproginį Uni
versiteto Mieste po Šaulių 
Rūmu ir išnešė oran daugį 
maurų, gen. Franco karei
viu, buvusiu tame rūme.— 
Universiteto Miestas yra 
Madrido priemiestis.

Liaudiečiai į n i rtusiomis 
kontr-atakomis M a d r ido 
srityje išmušė fašistus ne 
tik iš pirmųjų, bet ir iš 
antrųjų apkasų.

Liaudiečiai Sunaikino 
Šimtą Fašistą Tunelyje; 
Laimėjo Ebro Fronte
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Liaudiečiai 
(lojalistai) k o n t r-atakavo 
fašistus už trijų mylių į ry
tus nuo Cabeza del Buey 
miesto, pietų-vakarų fronte, 
užvaldė svarbų kalną ir ge
ležinkelio tunelį, apie 20 my
lių į vakarus nuo Almade- 
no, gyvsidabrio kasyklų 
centro; iš abiejų galų už
klupo šimtą fašistų, subė
gusių su kulkasvaidžiais į 
tunelį ir įsakė jiem pasi
duot; o kai fašistai nepasi
davė, tai liaudiečiai ranki
nėmis granatomis visus juos 
ten sunaikino.

Liaudies kareiviai, veik
dami kaip partizanų būriai, 
staigiais užpuolimais sus
tabdė kitus fašistų pulkus 
apie 40 mylių į šiaurių va
karus nuo Almadeno.

EB-FAŠISTAI SUMUŠTI 
RO FRONTE

Barcelona, Ispanija.—Per 
keturiu dienu atakas liau
diečiai sumušė ir atgal at
metė fašistų kariuomenės 
diviziją Pandos kalnuose į 
pietus nuo Gandesos, Ebro 
upės fronte.

Valdžios karino m enė 
šturmu atėmė iš fašistų la
bai svarbią viršukalnę EI 
Collado, pajūrio srityj, į 
pietus nuo Castellon de la 
Plana.

Užmušė Savo žmoną 
“daktaras” braukyto jas 
Wm. Lamance, Laclode, Mo.

po perskridimo anąmet per 
Sovietų Sąjungą, aprašė ir 
išspausdino puikius savo 
įspūdžius apie Sovietiją.

Lindberghas, kaip prane
šama, žada matytis su dr. 
Smirnovu, širdies ligų spe
cialistu Maskvoj. Lindber
ghas, išvien su dr. Al. Car- 
reliu, yra išradėjas dirbti
nos širdies - elektrinės pam
pos pavaduot laikinai nu
stojusią plakt ligonio širdį.

P i r m a d i enį, rugpjūčio 
15-tą anksti liš ryto vietos 
dienraščių reporteriai pri
buvo į Fort Pitt viešbutį. 
Puikios publikacijos duoda 
seimui amerikoniška spau
da, nesigaili vietos ir seimo 
vadų paveikslam.

Vieną dieną atlikta val
dybos ir pastovių komitetų 
raportai, išskiriant iždi
ninko. Nes Dr. Kaškiaučius, 
kuris eina iždininko parei
gas, nepribuvo.

Ant raportų nebuvo jokių 
diskusijų, nes nariai ir vir
šininkai kuopose sugyvena 
taikoje, kuopds taipgi su 
Centru veikia puikiausioje 
harmonijoje. LDS turi 8,000 
narių. Su pradžia šio seimo 
LDS turtas siekia $250,000.

Šviesi LDS ateitis matosi 
jaunime. Fort Pitt viešbu
tyje rašymui paruoštame 
gražiame kambaryje jauni
mas sudarė piešinių, spaus
dintų ir mimeografuotų li- 
teratinių kūrinių ir paveiks
lų parodą. Daugelis svetim
taučių lanko ir žingeidauja 
paroda. Labiausia intere
suojasi jaunimu ir ameri
koniškoji spauda. Jaunimas 
skaitlingai lanko seimą, 
planuoja ir rengiasi darbui 
gavimui naujų narių. Jau 
dabar LDS turi arti 2000 
narių iš jaunimo nuo 16 iki 
apie 30 m. amžiaus.

Seimo rengimo komisija 
surengė automobilių para
dą Pittsburgho mieste. Pa
rade dalyvavo 60 automobi
lių, visi buvo papuošti spal
vuotais popieriukais; per
važiavo visas lietuvių apgy
ventas sekcijas. Minios su
augusių ir jaunimo, lietu
viai ir kitataučiai, stebėjo 
paradą. Policija sulaikė tra- 
fiką ir laisvai davė para
duoti be sustojimo.

Puikų įspūdį darė para
das ir gerame ūpe buvo pa- 
raduotojai. Bet dėl komisi
jos apsileidimo paraduotojai

Dar 70 Laivu Japonijos Ka
reivių prieš Chinus

Shanghai, rugpj. 17. — 
Japonija atsiunčia Yangtze 
upe 70 laivų su dešimtimis 
tūkstančių naujų kareivių 
prieš chinus Kiukiango sri
tyje, 135 mylios į rytus nuo 
Hankowo, Chinijos laikino
sios sostinės. Nes jau ket
virta savaitė kaip japonai 
beveik nieko nelaimi prieš 
chinus šiame fronte.

Patys japonai sako, kad 
komunistai yra pirmiausi 
stiprintojai Chinijos val
džios priešintis Japonijai.'

ARABAI PAGROBĖ ŽY
DĄ POLICIJOS INSPEK
TORIŲ su penkiais jo šei
mynos nariais Palestinoje.

ORAS
Šiandien būsią lietaus ir 

vėsiau.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 90.

buvo įklampinti kalnuose 
šonkeliuose už apie 15 mylių 
už Pittsburgho miesto. Mat, 
komisija norėjo laukuose 
pavaišinti delegatus alum ir 
aiskrimu. Bet įšanksto pati 
komisija neapsižiūrėjo vie
tos, ne visi žinojo, kur yra, 
ir net kai kurie iš komisijos 
nariu vietos nerado. Ja ra
do vos kelios mašinos, o vi
sos kitos mašinos prisiblaš- 
kę šonkeliuose ir pyko grįž
tant namo.

Antradienio rytą, trečia 
sesija atsidarė 
Mokslo Draugystės salėje. 
Nusivylė delegatai svetainės 
priežiūra. Krėslai dulkėti; 
ant estrados primėtyta po
pierių ir taip storai apdul
kėję grindys ir sienos, kad 
koktu pažiūrėti. Paprastai 
lietuvių svetainės būna šva
rios; nežinia, kodėl šios sa
lės prižiūrėtojai taip apsi
leidę.

Laišką, sveikinantį seimą, 
prisiuntė Plieno Darbininkų 
Organizavimo Komiteto pir
mininkas Philip Murray, 
kurį ištisai paduoda “L.” 
reporteris. (Laiškas bus 
“L.” rytojaus numeryj.)

Trečia sesija pradėjo sa
vo darbą konstitucijos pa
taisymų svarstymu. Įmato
ma du žymūs konstituci
niai pataisymai. Vienas pa
šalpos reikale, o antras dėl 
įvedimo pilno referendumo. 
Pirma buvo Pild. Taryba 
nominuojama referendumu, 
o renkama seime. Įmatoma, 
kad šis seimas pataisvs kon
stituciją taip, kad Pildomo
ji Taryba bus nominuojama 
ir galutinai išrenkama re-i žudė. Kai Blissmerienė nm 
feredumu.

Naujame projekte prie 
konstitucijos yra siūloma 
skirti stipendijas neturtin
giems 
nariams, 
moksle 
veikloje.

moksleiviams LDS 
pasižymėjusiems 

ir visuomeninėje

P. Buknys.

Pakeista Pora Ispanijos 
Respublikos Ministeriu

Barcelona, Ispanija.—Mi
nisteris pirmininkas Juan 
Negrin stengėsi visas kari
nes pramones paimt val
džios kontrolėm Tam priešL 
nosi darbo ministeris J. 
Aguade ir ministeris be 
portfelio M. Irujo; todėl jie
du turėjo pasitraukt iš val
džios, ir jųdviejų vietas už
ėmė J. M. Regas ir T. B. 
Hospitalitet. Tai dabar res
publikos vyriausybė yra vi
sai vieninga.

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris C. Hull 
radio kalboj smerkė užpuo- 
likiškus fašistų kraštus ir 
persergėjo juos, kad Jung
tinės Valstijos veiks išvien 
su taiką mylinčiomis demo
kratinėmis šalimis.

Berlin, rugpj. 17.—Nazių 
spauda niekina Hull’o kal
bą kaip “pamokslėlį”.

®i MENO SĄJUNGOS IR LOS NAC10NA- 
LIAME JAUNIMO SUVAŽIAVIME AUK
ŠTAI PAKILĘS DARBINGUMO ŪPAS

e
Kataliku Kunigai Sumuša D. 
Federacijos Melą prieš J. 
Brophy kaip “Komunistą”
Washington. — Amerikos 

Darbo Federacijos atžaga
reivis vice-prezidentas J. 
Frey pasakojo kongresinei 
komisijai, būk John Brophy, 
CIO unijų direktorius, taip 
pat esąs “komunistas.” Ta 

Lietuviu I pasaką griežtai užginčijo ** •» . -1 • 1 •» • • Z"x TF"X •katalikų kunigai C. O. Rice 
ir C. P. Hensler, pittsbur- 
ghiečiai, kurie asmeniškai 
pažįsta Brophy, šie kunigai 
pareiškė, kad Brophy “yra 
šviesus katalikas visoj savo 
filosofijoj ir veikime.”

Kulkomis j Pakaušį Na
ziai “Išvalė” 44 Savo 
Konsulus-Diplomatus
London. — 44 Vokietijos 

konsulai ir kiti diplomati
niai tarnautojai buvo per 
kelias paskutines savaites 
atšaukti į Berlyną, ir nuo 
to laiko niekas apie juos 
nieko negirdi.

Visose Europos sostinėse 
kalbama, kad Hitlerio žval
gyba juos Berlyne “išvalė” 
—revolverio šūviais į pa-

Atvažiavusiai iš Varšavos 
moteriai buvusio vice-kon- 
sulo G. Blissmerio paaiškin
ta, kad jos vyras buvo areš
tuotas ir tada, girdi, nusi- 

reikalavo jo kūno,, naziv 
žvalgvba pristatė kūną, ak 
užkaltame grabe ir su val
diškais antspaudais. Žvalgy
ba griežtai uždraudė Bliss- 
merienei atidaryti grabą.

Blissmer buvo vyriausias 
miliono vokiečių nazių ko- 
mandierius Lenkijoj ir Hit
lerio agentas palaikyt ry
šius su šniukštais prieš So
vietus Maskvoje.

Nežinia kur dingo ir bu
vęs Vokietijos generalis 
konsulas Varšavoj, taip pat 
staiga atšauktas į Berlyną.

Per porą paskutinių mė
nesių, pasiųsti Hitlerio šni
pai šniukštinėjo visus žings
nius, kalbas ir ryšius tų ir 
kitų diplomatinių Vokieti
jos atstovų užsieniuose; po 
to ir sekė “atšaukimai” ant 
amžių amžinųjų.

“Svarbiausias Liudyto
jas” prieš Komunistus- 

Kompaniju Šnipas
Washington. — Kongresi

nė komisija, tyrinėjanti 
“prieš-amerikinius judėji
mus” ir vadovaujama kon- 
gresmano Dies’o, išstatė Ed. 
F. Sullivaną kaip “svarbiau
sią” savo liūdytoją prieš 
komunistus. Bet jau pir-

Kasdien Skaitykite 
“L AIS V Ę ” 

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

nes Japonijos.

Dienraščio XX

(Telegrama)
PITTSBURGH, PA., rug

pjūčio 17. — Lietuvių Me
no Sąjungos suvažiavime 
rugpj. 16 d. dalyvavo 34 de
legatai nuo 18 grupių iš di
desniųjų miestų. Priėmė 
naują konstituciją. Organi
zuos daugiau dramos ir šo
kių grupių. Dės didesnių ir 
rimtesnių pastangų išbūda
vo! esamuosius chorus ir or
ganizuot naujus.

Menininkų suvažiavimui 
atsiuntė sveikinimus dau
gelis organizacijų. Dovanų 
suplaukė $57.00.

lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Jaunimo nacio- 
nalis suvažiavimas atsidarė 
rugpj. 16 vakare. Dalyvauja 
18 organizacijų-kliubų, ku
riuos atstovauja 46 delega
tai.

Jaunuolių s u v a ž i avimą 
atidarė Mildred Jamisoniū- 
tė. Atidarant buvo pašaukti . 
pakalbėt veiklūs nariai iš 
įvairių miestų. Visi išreiš
kė nuomonę, kad yra dide
lė dirva įtraukimui daugiau 
jaunuolių į Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą.

Į suvažiavimo prezidiu
mą išrinkti Matas Šoloms- 
kas iš Chicagos, pirminin
kas; John Mazan iš Cleve- 
lando, sekretorius; išrinkta 
ir kitos komisijos.

Jonas Ormanas patiekė 
raportą Jaunimo Nacionalio 
Komiteto; ragino būdavot 
Lietuvių Darbininku Susi
mom i imą ir platint “Voice”, 
mglišką lietuvių jaunuolių 
uirnalą; šaukė LDS jau
nuolius dalvvaut kultūri
niuose, socialiuose ir sporto 
veikimuose.

Olimpiados ir minkštabo- 
lės turnamentų dovanas ir 
medalius įteikė laimėtojams 
Mr. Haddock, prezidentas 
Allegheny Kalnų Asociaci
jos AAU.

Clevelandietis Jonas Ma
zan raportavo apie olimpia
dos pasėkas. P. Buknys.

miau senatorių Pilietinių 
Laisvių Komisija .parodė, 
kad tas “liudytojas” 1935 
metais gavo $600 nuo skebų 
ir šnipų agentūros, kuri va
dinasi “Geležinkelių Patik
rinimo ir Inspekcijos Kom
panija.”

Kitas “svarbusis” liudyto
jas prieš “komunistinį pavo
jų Amerikai,” Walter S. 
Steele pasirodė esąs Ameri
kos gengsterių “Sidabra- 
marškinių” fašistų vadas 
Washingtone, glaudžiai vei
kiąs su hitlerininkų Bundu.

Paaiškėjo, kad “liudyto
jas” Sullivan buvo fabri
kantų pastatytas šniukšti- 
nėt prieš Amerikos valdžios 
komisiją, veikusią audyklų 
darbininkų reikalais 1935 
m. Jis darbavosi kaip ske- 
bininkas prieš valdišką ko
misiją ir pietinėse valstijo
se.
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Franci jos Liaudis už Sovietus
Kada Japonijos fašistai išprovokavo 

mūšius su Sovietų Sąjungos pasienio 
sargais už Zaoziornaja kalną, tai plačiai 
susidomėjo visas pasaulis.

Francijos Komunistų Partijos Centro 
Komitetas išleido atsišaukimą į Franci
jos žmones, kuriame sveikino Raudonos 
Armijos kovotojus, atrėmusius Japoni
jos užpuolimus. Atžymėjo, kad Sovietų 
Sąjunga visada buvo ir yra už taiką, bet 
tas nereiškia, kad ji leis Japonijos impe
rialistų klikai grobti jos teritoriją. Tar
pe kitko, pareiškimas sako:

“Francijos Komunistų Partija užtik
rina Sovietų Sąjungos liaudį, kad mes 
mylime jūsų šalį ir džiaugiamės jūsų at- 
siekimais. Sovietų Sąjunga gali pilniau
siai laukti Francijos darbo liaudies pa- 

- gelbos savo kovoje prieš tarptautinį fa
šizmą.

Net reakcinis dienraštis “Le Petit 
Journal” rašė, kad Japonijos karo pro
vokacijos yra ne kas kitas, kaip bandy
mas pravesti Tanakos planą, tai yra, pa
vergti Sibirą. Bet jis išreiškė mintį, kad 
Japonijos karo klika jau pavėlavo tuos 
planus pravesti.

Maurice Harmel rašė “Le Peuple” 
laikraštyj, kad Tolimuose Rytuose susi
darė rimta padėtis, kad Japonijos pro
vokacijas negalės Sovietų Sąjunga pa
kęsti, kad nepaisant taikaus nusistatymo 
ji galų gale bus priversta panaudoti jė
gą. Jo nuomone, visas demokratinis pa
saulis stos už Sovietų Sąjungą.

Radikalis dienraštis “Le Ouevre” įtal
pino straipsnį Andre Pierre, kuriame au
torius atžymi, kad Sovietų Sąjunga turi 
galingiausį pasaulyj orlaivy n ą, kad jos 
lakūnas Kokinaki į 24 valandas nuskrido 
iš Maskvos į Vladivostoką virš 4,000 my
lių. Jis primena Japonijos karo organi
zatoriams, kad jie labai klysta, kad jie 

" užmiršta tą, kad nuo Vladivostoko iki 
Japonijos sostinės Tokio yra tik 650 my
lių, kad jeigu Japonijos fašistai užkars 
Sovietams karą, tai jiems bus kaVšta ir 
jų pačių sostinėj.

Pagelbėkime Komunistą Partijai
Komunistų Partija paskelbė vajų už 

aukas “Daily Workeriui” ir organizaci
jos reikalams. Tvirčiausias yra partijoj 
New Yorko distriktas, kuris turi per 30,- 
000 komunistų. Bet šis distriktas turi ir 

. daugiausiai įvairių ir sunkiausių darbų.
New Yorko distriktas paskelbė, kad 

nuo dabar iki Lenino mirties paminėji
mo, 21 d. sausio, reikia sukelti $280,000 
aukų. Tie pinigai bus padalinti sekamai:

“Daily Workerio” palaikymui $85,000;
Partijos lavinimosi mokyklų reikalams 

•• $30,000; New Yorko aukštojoj valstijos 
dalyje veikimui tarpe pamatinių indus
trijų darbininkų $25,000; negrų organi
zavimui ir švietimui $10,000; rinkimų 
reikalams, kampanijai per radio, litera- 

4. turai ir tt., $18,000; ir apskričių, sekcijų,

ir partijos kuopų darbuotei $112,000.
Šiems tikslams bus skiriami pinigai. 

Kiekvienas matome, kad tai yra labai 
svarbūs, labai dideli ir reikalingi darbai. 
Mes pasitikime, kad lietuviai darbinin
kai, profesionalai ir pažangūs biznieriai 
prisidės prie šio prakilnaus darbo ir pa
dės Komunistų Partijai sėkmingai pra
vesti finansinį vajų.

Reakcionieriai tuojau paleido gerkles 
prieš Komunistų Partijos finansinį vajų. 
Kongresmanas Dies, kuris nuolatos puo
la darbininkus, ateivius, visus pažangiuo
sius ir reakcininkas Frey šaukia, būk 
Komunistų Partija gaunanti pinigų iš 
Maskvos. Drg. I. Amteris atsako, kad tai 
yra grynas melas.

Komunistų Partija pasilaikė ir pasi
laiko Amerikos darbo žmonių, profesio
nalų ir pažangių biznierių aukomis ir 
duoklėmis, o dienraščiai prenumerato
mis. Komunistų Partija neturėjo ir ne
turi jokių slaptų įplaukų.

Visi ir visos stokime energingai dar
ban, kad šis finansinis vajus būtų sėk
mingai pravestas 1

ku-

Gražus Derlius Sovietuose
Žinios atėjo, kad šiemet Sovietų 

jungoj yra geriausias javų derlius, 
ris viršina visus pirmesnius. Kadangi že
mė buvo daug geriau įdirbta ir šalyj 
yra daugiau mašinų javų suvalymui, tai 
numatoma, kad bus suimta daug daugiau 
grūdų, negu pereitais metais.

Pagelba mašinų iki rugpjūčio 10 die
nos Sovietų kolektyviečiai ir valstiečiai 
jau suvalė nuo 55,089,000 hektarų žemės 
ploto javus arba 62.2 nuošimčius pasėlių. 
Lyginant su pereitais metais, tai šiemet 
Sovietų šalyj daug sparčiau ir sėkmin
giau suimami ir iškuliami javai.

Galima tik pasigėrėti, kad darbininkų 
ir valstiečių valdomoj šalyj kas metai 
dalykai gerėja, šalis turtėja, žmonių gy
venimas darosi geresnis, smagesnis, 
linksmesnis ir malonesnis.

Chinai Partizanai Veikia
Iš Shansi provincijos pranešama, kad 

chinai partizanai energingai ir pasek
mingai kovoja prieš Japonijos armija. 
Pastaruoju laiku tik toj provincijoj par
tizanai pačiupo 2,604 japoniškus šautu
vus; 86 kulkasvaidžius, 344 arklius; virš 
200 automobilinių sunkvežimių ir 68 
amunicijos dėžes. Tuo pat kartu jie su
naikino 40 automobilinių sunkvežimių su 
amunicija; 500 dėžių su bombomis; 100 
statinių su gazolinu; 200 dėžių su šau
tuvų patronais ir 150 įvairiausių kanuo-

Šis chinų partizanų veikimas Japoni
jos armijos užpakalyj paralyžiuoja jos 
veikimą fronte. Kuo ilgiau Japonija ka
riauja, tuo daugiau chiniečių įsitraukia į 
partizanų kovų.

Popiežius ir Mussolinis
Mttssolinis uždarė Romos katalikų po

piežiaus žurnalų Monteforte, kuris vadi
nosi “Dievo Angelas Šeimynoj.” Tas pa
rodo, kad Mussolinis vis arčiau susidrau
gaudamas su Hitleriu pradeda aštrinti 
santikius su popiežium. Kartų jų tarpe 
santikiai buvo pusėtinai įtempti. Vėliau 
Mussolinis padarė eilę nusileidimų popie
žiaus naudai ir jį gavo savo pusėn. Da
bar Mussolinio autoritetas pradėjo 
smukti, tai jis pasiskolinęs tūlas meto
das iš Hitlerio mano jį pakelti.

Popiežius smerkia radikalizmu, komu
nizmų, bet tuo pat kartu jis nemato, kad 
fašizmas yra didžiausias priešas bent 
kokios laisvės, o galų gale net ir religi
nės laisvės.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Kiek buvo 1937 m. įleista 
ateivių į Jungtines Valstijas?

ATSAKYMAS
Per fiskališkus pereitus me- 

‘ tus 50,244 ateiviai imigrantai 
buvo įleisti į Jungtines Valsti- 

f jas nuolatiniam apsigyveni- 
mui, tai 13,915 daugiau už 
1936 m. Bet įleidimai vis tre
čia dalim mažesni už metinę 
kvotą po 1924 m. Imigracijos 
Įstatymo.

26,736 atęįyiai apleido šią 
šalį gyventi kitose šalyse.

Iš įleistų imigrantų 10,895 
atvyko iš Vokietijos; 7,192 iš 
Italijos; 1,912 iš Čechoslova- 
kijos, ir 1,212 iš Lenkijos.

Pagal rases, įleisti nuolati
niam apsigyvenimui buvo 11,- 
353 žydai; 7,652 italai; 6,- 
324 vokiečiai; 4,912 anglai; 
1,392 skandinavai, 1,346 slo
vakai; 732 lenkai; 663 ven
grai, ir 512 rusų.

Dar apart ateivių nuolati
niam apsigyvenimui, 181,640 
neimigrantų buvo įleista—tas 
įėmė apsigyvenusius ateivius, 
sugrįžtančius nuo laikino išbu
vimo, laikinus svečius 
Per tą metą 197,846 
dinami neimigrantai 
apleido šią šalį.

ir kitus, 
taip va- 
atciviai

Iš Jungt. Valstijų išdepor- 
tuota 8,829 ateiviai—ateiviai, 
nelegaliai apsistoję šioj šalyj, 
ir ateiviai, kurie nubausti už 
prasižengimus, sudarė didžiau
sią skaičių išdeportuotų.

Į Meksiką išdeportuota 54 
nuošimčiai; į Kanadą 20.8'

Lietuvos Fašistai Organizuoja “Propagan 
dos Ministeriją” Pagal Gebelso Nurodymus

“Laisvės” skiltyse jau 
buvau nurodęs, kaip Lietu
vos fašistai, kapituliuodami 
prieš užsienio ir vidaus lie
tuvių tautos priešus, ragin
dami visų par davikų ir sve
timų agentų veiklą, kas 
kart vis aštrina kovą prieš 
savąją tautą, vis žiauriau 
slopina savosios tautos lais
vę.

Fašistai nutarė panai
kint ne tik visus apverkti
nus demokratinių laisvių li
kučius, bet savo paties šešė
lio bijodami, jie ėmėsi likvi- 
duot net tą įstatymdavystę, 
kurią jie patys buvo sukūrę 
ir kuri jau atrodo jiems ne
betinkančia “naujoms ap
linkybėms.”

Kokios tai šitos aplinky
bės, gan aišku. Lenkų ulti
matumo dienos ypatingu 
ryškumu parodė, jog 11 m. 
fašistinio teroro nenuslopi
no tautos laisvės troškimo, 
nepanaikino jos politinio 
supratimo. Augančių užsie
nio fašizmo agresijos pavo
jų aky vaizdo j, fašistai nė 
manyt nemanė susitaikyt 
su savo tauta. Jie nutarė 
pravest fašizmo totalizaciją 
visose gyvenimo srityse, pa- 
aštrint “legalinį” ir žvalgy
binį terorą ir ypatingai su- 
stiprint fašistinę propagan
dą ir prieš-kultūrinę kovą: 
dar žiauriau užgniaužti 
viešąjį žodį, nuslopint tau
tos kultūrą ir, aptveriant vi
sa Lietuva melo ir falsifi
kacijų siena, sulaikyt did
žiausio savo priešo — tie
sos plitimą liaudies masių 
tarpe.

Tam tikslui fašistai ruo
šiasi dabar hitlerininkų pa
vyzdžiu sukurt propagan
dos ministeriją, arba kaip 
ji bus oficialiai pavadinta 
“informacijos ir tautinės 
kultūros įstaiga.” Atitinka
mas įstatymas bus paskelb
tas skubos keliu, net dar 
prieš fašistinio seimo ru
dens sesiją.

“Propagandos ministeri
jos” sudarymui hitlerinė 
Vokietija duoda ne tik ab
straktinį “pavyzdį,” bėt ir 
visai praktiškus nurody
mus.

Šiomis dienomis išvažiuo
ja į Berlyną vyriausias cen
zūros žandarmas Tamošai
tis ir jo sėbras Razma. 
“Tautinė valdžia” siunčia 
savo atstovus į fašistinės 
Vokietijos sostinę, kad pa
simokyt pas aršiausius Lie
tuvos priešus, kaip sustip- 
rint “tautinę dvasią” ir at- 
sipalaiduot nuo “svetimų 
įtakų.” Lietuvių tauta ge
rai atsimins tas pamokas, 
kurias Gebelsas duos tauti- 
ninkiškiems pardavikams! 
Mes gerai atsimenam, kaip 
žvalgybos šunes “studijavo” 
Vokietijoj kruvinąjį kalėji
mų ir koncentracinių stovy
klų organizavimo darbą. 
Dabar Smetonos sėbrai įieš
ko pas Gebelsą “savitos lie
tuviškosios kultūros.” Jau 
ligšiolinis spaudos įstaty
mas buvo svarbiausiuose 
straipsniuose žodis po žo
džio nurašytas nuo Gebelso

instrukcijų hitlerinei spau
dai. “Elta” jau senai tapo 
Vokiečių Pranešimų Biuro 
(“DNB”) skyrium, o Lie
tuvos laikraščiai turi pas
kelbt pasaulines žinias iš 
karo provokatorių ir šlykš
čiausių falsifikatorių šalti
nių. Dabar Gebelsas perims 
savo tiesioginėn globon lie
tuvių fašistų propagandos 
reikalus ir nuodugniai pa
mokys busimuosius “infor
macijos ir tautinės kultū
ros” niekintojus ir naikin
tojus.

Tai nauja šlykšti fašistų 
provokacija, negirdėtas mė
ginimas pasiųsti visą lietu
vių tautą į dvasinę koncen
tracinę stovyklą.

Kokią reikšmę fašistai 
skiria “tautinės kultūros ir 
informacijos” įstaigai, ma
tyt jau vien nuo to skubotu
mo, kuriuo jie ketina šią 
įstaigą sukurti ir nuo to fa
kto, kad ji bus tiesioginėj 
ministerio pirmininko ži
nioj.

Atitinkamas įstatymas 
nebus atiduotas svarstymui 
net nė fašistiniam seimui. 
Fašistai nori išvengt viešą 
įstatymo svarstymą, nes jie 
žino, kad vienas kitas seimo 
atstovas gali tiek neatsar
giai iškelti tikrą įstatymo 
tikslą. Fašistiniam seime 
panašių atsitikimų būną 
dažnai. Taip savo laiku bu
vo iškeltas tikrasis koncen
tracinės stovyklos įstatymo 
tikslas arba nurodyta į am
nestijos politkaliniams bū
tinumą. Po viešosios nuo
monės spaudimu fašistinis 
seimas turėjo išbraukt iš 
“naujosios” konstitucijos

straipsnį apie pilietybės at
ėmimą politiniams “nusi
kaltėliams” ir vėl įvest 
straipsnį apie peticijos tei
sę. Panašius dalykus fašis
tai nori dabar išvengt. Jie 
bijo net savo seimo “tautos 
atstovų” “politinio nesu
pratimo.”

Propagandos ministerija 
apims visus be išimties in
formacijos, kultūrinio ir 
organizacinio gyvenimo rei
kalus, ir pirmasis jos užda
vinys bus visai užbaigt opo
zicinę spaudą, nuslopint 
kiekvieną laisvą kultūrinę 
iniciatyvą, šantažu •ii* tero
ru “likviduot” progresyvius 
rašytojus, profesorius ir 
bendrai kultūros veikėjus ir 
maitinti visą tautą fašisti
nio obskurantizmo šlamštu.

Prieš porą metų fašistų 
“teoretikas” Rastenis “Vai
ro” žurnale buvo pareikala
vęs pasmaugt visą opozici
nę spaudą, uždraust ne tik 
“Izvestijų,” 
“pavojingos”
dos įvežimą, uždraust Lie
tuvoj ne tik Gorkio, bet ir 
Tolstojaus veikalus (!), ne- 
beįleist Sovietų gamybos fil
mų ir “išvalyt” universite
tą nuo nefašistinių profeso
rių.

Nėr abejonės, kad fašis
tų valdžia, valdžia mini sto
rių, kurių kalbas ir viešus 
pareiškimus kiti turi perra
šyti ir pataisyt, valdžia 
analfabetų ir diletantų, im
sis dabar tos “programos” 
realizavimo kultūros fronte.

Prieš fašistų naujai skel
biamą kovą tiesai ir kultū
rai, turi būt mobilizuoja
mos visos tautos jėgos, vi
si, kam brangus kultūrinis 
tautos 
brangios

bet ir visos 
užsienių spau-

darbininkus ir progresyvius. 
Mes prašome tuojaus au
koti ir rinkti aukas “DailyVi 
Workeriui”, kad padengus 
dideles skolas, kurios reika
lingos tuojaus atmokėti.

Šis atsišaukimas už $110,- 
000 “Daily Workeriui” jau 
yra užgirtas per vadovau
jančius distriktus Rytuose. 
Visi jie pasiskyrė sau aukų 
kvotas, kurias pažadėjo 
pravesti gyvenimam Dauge
lis nepartijinių darbininkų 
ir organizacijų jau pažadė
jo savo paramą. New Yor
ko distriktas, kuris turi ir 
savo problemų, kur reikia 
sukelti tūkstančiai dolerių 
savo veiklai, apšvietai ir 
propagandai, jis pasiskyrė 
sukelti $280,000, iš kurių 
$85,000 bus perduota “Dai
ly Workerio” $110,000 va
juj- ■

Kiti pinigai turi ateiti iš 
Bostono, C o n n e c t i cut, 
Pennsylvania, Delaware, ir 
Maryland distriktų.

Nacionalis Komitetas su
teiks savo pilną pagelbą 
šioj finansinėj kampanijoj 
kiekvienam distriktui, o 
ypatingai New Yorko, ir 
reikalauja visų narių pir- 
mon • vieton pastatyti šį 
darbą, kad “Daily Worke
riui” būtų užtikrintas gy
vavimas, kad jis galėtų tęs
ti kovas, varde Centro Ko
miteto kalbėti į visą Ame
rikos progresyvį judėjimą. 
Suteikime savo pilną para
mą “Daily Workerjo” $110,- 
000 kampanijai!

Draugiškai,
Amerikos Komunistu

Kaunas

klestėjimas, kam 
šviesa ir tiesa.

N. Nemiinaitis.
1938, liepos m.

Vajus už $110,000 “Daily Workeriui”
Į Visus Komunistų Partijos 
Narius, “Daily Workerio” 
Skaitytojus ir Progresyvius 

žmones
Draugai ir Prieteliai!
Šiandien Nacionalis Ko

mitetas Komunistų Parti
jos daro atsišaukimą į visus 
komunistus ir visas progre- 
syves jėgas, kad sukėlus 
$110,000 palaikymui “Daily 
Workerio” dienraščio.

Mūsų laikraštis greitai 
tur'ės 15-ką metų amžiaus. 
Tuos penkiolika metų jis 
buvo išlaikytas tik per pa
sišventimą ir pasiaukavimą 
dešimčių tūkstančių jo skai
tytojų ir rėmėjų. Me^ pasi
tikime, kad šiemet, kaip ir 
praeityje, $110,000 bus su
kelta dienraščiui per mūsų 
šalies pažangiąsias jėgas, 
kurios įvertina jo rolę ko
voj už pažangų judėjimą ir 
prieš fašizmą.

Šiandien “Daily Worke
ris” dar daugiau yra reika
lingas kasdieniniame gyve
nime darbo unijų, liberalų 
ir visų progresyvių, kaip 
bent kada pirmiau.

Šalyj viešpatauja didelis 
ekonominis krizis. Tarpe 
keturiolikos ir penkiolikos 
milionų darbininkų be dar
bo. Daugelis didelių korpo
racijų jau nukapojo darbi
ninkų algas, o kitur rengia
si prie to.' Farmeriai taipgi 
paliesti, jiems kelia taksus, 
mažiau moka už jų žemės 

juos spaudžia 
biznieriai

įplaukų. Stambūs biznieriai 
kasdieną aštrina savo puo
limą ant biednų žmonių, 
suvaržant jų laisvę, aprė- 
žiant demokratiją, ir suka 
link fašizmo.

Žiaurus karas Ispanijoj ir 
Chinijoj. Sovietų Sąjungai 
grūmoja karo pavqjus, kaip 
ir čechoslovakijai. Fašisti
nės valstybės — Vokietija, 
Italija ir Japonija yra pa
sirengę sukriušinti demo
kratiją, įsteigti fašizmo 
viešpatavimą visame pasau
lyje. Jie puola žydų ir negrų 
žmones, jie nusistatę prieš 
visas tautų mažumas. Ma
žų tautų nepriklausomybė 
yra pavojuj. Fašistinis im
perializmas žygiuoja grū
modamas laisvei, lygybei, 
taikai visų žmonių ir visų 
tautų, įskaitant ir mus.

Esant tokiai padėčiai, 
“Daily Workeris” dar dau
giau reikalingas, kaip bent 
kada pirmiau. Juk jis prie
šakyj kovoja už laiminges
nį darbo žmonių gyvenimą, 
už demokratiją, už taiką. 
Jis jau senai 
masėms darbų, 
gyvenimo, demokratijos ir 
taikos.

Jeigu jau praeityje “Dai
ly Workeris” buvo reikalin
gas, tai dabar jo reikalas 
daug padidėjo. Jeigu praei
tyj jo rėmėjai parodė, kad 
gali jį išlaikyti ir sukėlė 
fondą aukomis, tai dabar 
mes turime dar daugiau pa
sitikėjimo.1

Nacionalis Kom. Partijos 
Komitetas atsišaukia į visus 
komunistus, mūsū rėmėjus,

William Z. Foster,
Pirmininkas,
Earl Browder, 
Generalis Sekretorius.

JI
Ji manąją ranką

reikalauja 
užtikrinto

ir grožio mintis man 
sakyti, suausti;
priimt nuo manęs ir 
saldainį ir knygą, 
paliesti širdies mano 
jautriąją stygą.

Ir dovanoms futrą 
ji ėmė padoriai, 
kartelius ir sagą— 
taip pat gana noriai; 
ir žodį “myliu” ji 
meilingai sutiko, 
ir brangiosios gėlės, 
jai duotos, patiko.

Šypsojos, kai ėmė 
ji deimanto žiedą, 
širdis jos, atrodė, 
džiaugsmu tiktai rieda; 
nors laiko brangaus ji 
man daug sugaišino, 
vistiek aš džiaugiaus, 
nes paguosti ketino.

Kai viską aš jai 
jau buvau atidavęs, 
vestuvėms dienos tik 
paskirti nagavęs, 
akis lyg atmerkęs 
gavau sužinoti: 
manasis kaimynas 
ir ji—jau ženotil...

Užrašė Es-Džei.

?

vaisius ir 
morgičiai. Maži 
ir profesionalai taipgi nu
kenčia iš priežasties mažes
niu darbininkų ir farmerių

nuošimčiai; į Europos šalis 
18.7 nuoš, ir kiti Š,788 Kuos
ai išvyko.

Iš įleistų ateivių nuolatiniam 
apsigyvenimui 13,824 arba 
27% viso skaičiaus užsiima 
komercija, profesijomis arba 
yra prityrę mechanikai.

200 ŽYDŲ PABĖGĖLIŲ 
iš Vokieti j os-Austrijos s 
plaukė “Aquitania” laivu 
New Yorką, rugp. 16 d.
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LDS Sekretoriaus Ra
portas 4-tam Seimui

Gerbiami LDS Ketvirto Seimo Dalyviai:
Šį mėnesį sueina lygiai astuoni metai nuo to laiko, kai buvo 

padarytas žingsnis steigimui Lietuvių Darbininkų Susivienijimo.
Vos pradėjus organizavimo darbą, užėjo krašte ekonominis 

krizis, didelė bedarbė. Tas gana daug pakenkė mūsų naujam 
Susivienijimui sparčiai augti. Tačiaus nežiūrint to sunkumo, 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas vis žengė ir žengė pirmyn 
per tuos aštuonerius metus. Mes augam ir tvirtėjam, kuomet 
eilė kitų fraternalių organizacijų puola žemyn arba šiaip taip 
laikosi ant vietos.

Smagu pranešti, kad Lietuvių Darbininkų Susivienijimo tur
tas su 1 d. rugpjūčio šių metų jau pasiekė virš ketvirtadalio 
miliono dolerių. Dabar viso LDS turtas siekia $252,422.10.

Nuo LDS įsteigimo iki 1 d. liepos šių metų išmokėjome ap- 
draudomis ir pašalpomis taipgi arti ketvirtadalio miliono do
lerių—i^mokėjom viso $24,3,094.18. Pašalpas gavo 3,371 narys; 
apdrauda išmokėta šeimynoms bei giminėms 253 mirusių narių. 
Reiškia, tūkstančiai lietuvių jau gavo didelę paramą iš Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo per tą palyginamai trumpą laiką.

Nuo pereito LDS Seimo, tai yra, nuo 1 d. liepos, 1936 m., 
iki 1 d. liepos šių metų mūsų Susivienijimas paaugo viso 1,502 
nariais. Su 1 d. liepos šių metų geram stovyje turime viso 
7,764 narius.

Taigi, Lietuvių Darbininkų Susivienijimas jau patapo didele 
lietuvių savišalpos, kultūros ir apšvietus organizacija. Mūsų 
Susivienijimas dabar lošia labai svarbią rolę Amerikos lietuvių 
gyvenime: ne tik aprūpina tūkstančius lietuvių tinkama apdrau
da ir pašalpa už palyginamai mažą mokestį, bet taipgi daug 
prisideda prie Amerikos žmonių judėjimo už geresnį gyveni
mą, už progresą, taiką ir demokratiją.

Mūsų Susivienijimas yra vienatinė lietuvių organizacija, kuri' 
pajėgė išbudavoti gražų, didelį lietuvių jaunimo judėjimą.

Seimo Darbų Programoj telpa mano platus raportas apie mū
sų Susivienijimo finansinį ir organizacinį stovį, čia aš noriu 
plačiau paanalizuoti, paaiškinti kai kurias mūsų organizacines ir 
finansines problemas. Aš noriu šiam raporte suteikti jums kaip 
galima aiškiausią paveikslą apie mūsų Susivienijimo stovį, taip 
kad jūs, Seimo dalyviai, galėtumėte šiam Seime išdirbti kuo- 
geriausius planus tolimesniam LDS auginimui.

Kuriose Valstijose LDS Įregistruotas
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas yra inkorporuotas New> 

Yorko Valstijoj, ir toj valstijoj turime 841 suaugusiųjų sky
riaus narį; vaikų 56. Mūsų Susivienijimas įregistruotas seka
mose valstijose: Illinois, kur turime 1,997 suaugusiųjų skyriaus 
narius, vaikų 99; Pennsylvanijoj, kur turime 1,168 suaugusiųjų 
skyriaus narius, vaikų 48; Massachusetts, kur turime 836 suau
gusiųjų skyriaus narius, vaikų 14; Ohio, kur turime 391 su
augusiųjų skyriaus narį, vaikų 22; New Jersey, kur turime 322 
suaugusiųjų skyriaus narius, vaikų 19; Michigan, kur turime 
306 suaugusiųjų skyriaus narius, vaikų 20. Viso tose valstijose 
turime suaugusiųjų skyriaus narių 5,861; vaikų viso 278.

Visose tose valstijose LDS turi prisilaikyti apdraudos įsta
tymų ir apdraudos departmentų patvarkymų, kurie paliečia fra- 
ternales organizacijas. Įvairios bizniškos apdraudos (insurance) 
kompanijos daro vis didesnę ir didesnę įtaką į valstijų legisla- 
tūras, kad labiau ir labiau suvaržyti fraternales organizacijas 
įstatymais. Kasmet įvairiose valstijose išleidžiami nauji įsta
tymai, kurie labiau ir labiau apsunkina fraternalių organiza
cijų gyvavimą. Tūlose valstijose net svarstoma aptaksuoti fra
ternales organizacijas, kaip aptaksuotos yra bizniškos apdrau
dos kompanijos.

Kasmet visoms toms valstijoms reikia pagaminti smulkme- 
ningus raportus apie organizacijos stovį. Apdraudos depart
mental atydžiai juos egzaminuoja ir žiūri, ar organizacija ran
dasi geroj padėtyj, ar prisilaiko tos valstijos įstatymų ir patvar
kymų. Valstijų departmental išduoda leidimą darymui biznio 
ant vienerių metų. Jeigu kurios valstijos departmentas suran
da, kad organizacija neprisilaiko tos valstijos įstatymų bei ap
draudos departmento patvarkymų, arba jeigu suranda, kad or- 
nizacija blogoj finansinėj padėtyj, tuojaus duoda pastabas bei 
įsakymus ir reikalauja išpildyti jų patarimus bei įsakymus; ki
taip organizacija gali netekti leidimo daryti biznį.

Taipgi ir mūsų Susivienijimas susiduria su visokiais patvarky
mais ir įstatymais minėtose valstijose.

Kas blogiausia būna, tai kad kartais vienoj valstijoj būna to
kie patvarkymai, su kuriais nesutinka kitos valstijos apdraudos 
departmentas. Pavyzdžiui, dabar reikalinga mums buvo spaus
dinti naujus narystės paliūdijimus (policies). Nieku būdu ne
galėjom vienodus narystės paliūdijimus padaryti visoms valsti
joms. New Yoerko valstijai turėjom atspausdinti vienokius, o 
Illinois valstijai kitokius. Pennsylvanijos apdraudos depart
mentas nesutiko užgirti nei New Yorko, nei Illinois valstijų 
užgintus narystės paliūdijimūs; prisiėjo Pennsylvanijai gamin
ti kitokius.

Visa tai užima daug laiko ir padaro daug lėšų.
Naujos Mokesčių Lentelės Įvedimas

Illinois valstijoj išleistas naujas įstatymas nusako, kad su 1 
d. sausio,/ 1938 m., toj valstijoj nebūtų nauji nariai įrašomi ant 
pastovių mokesčių lentelės, kuri paremta National Fraternal 
Congress mirtingumo aprokavimu. Tas palietė mūsų pastovių 
mokesčių lentelę, nes ji yra paremta minėto kongreso padarytu 
mirtingum^) aprokavimu. Sulig tos lentelės apdraudos mokestys 
nustatytos žemesnės su tuo aprokavimu, kad investuoti apdrau
dos pinigai turi uždirbti 4 nuošimčius metinių palūkų. O da
bartiniu- laiku fraternalių organizacijų investuoti pinigai neuž
dirba to nuošimčio. Todėl Illinois valstijos naujas įstatymas 
reikalauja, kad fraternales organizacijos įvestų augštesnių duok
lių lenteles, sulig kurių nuošimtis ant rezervo pinigų galėtų būt 
nustatytas žemesnis. Kitais žodžiais, tas įstatymas reikalauja, 
kad nariai, mokėdamį centu kitu daugiau, subudavotų sau tvirtą 
rezervą, o kad neatsidėtų ant uždarbio nuošimčiais, nes dabar
tiniu laiku negalima uždirbti gerą nuošimtį. Pabaigoj pereitų 
metų tarėmės su savo aktuaru kas liečia tą Illinois įstatymą. 
Mums buvo patarta tik Illinois valstijoj panaikinti seną mokes
čių lentelę ir įvesti naują, paremtą American Men mirtingumo 
aprokavimu. Bet vėliaus gavome nuo Illinois valstijos apdrau
dos departmento pranešimą, kad nauja lentelė turi būt įvesta 
naujiems nariams visur, o ne vien tik Illinois. Todėl Centro

Valdybos nutarimu ir tapo įvesta nauja pastovių mokesčių (level 
rate) lentelė, kad prisitaikyti prie įstatymų Illinois valstijoj, kur 
turime arti dviejų tūkstančių narių. Ta lentele paliečia tik nau
jus narius, įrašomus su l'd. sausio šių metų. Kuopoms nuro
dėme, kodėl įvedama nauja mokesčių lentelė. Dvi kuopos—61 
kuopa, Benton, Ill., ir 73 kuopa, Akront, Ohio—tačiaus prisiuntė 
protestą, kam Centro Valdyba įvedė naują lentelę. Toms kuo
poms vėl buvo paaiškinta, ir, aš manau, jos pagalios suprato, 
del ko Centro Valdyba padarė tą žygį.

Turėjom keblumų su Massachusetts valstijos apdraudos de- 
partmentu kas liečia vaikų skyrių. Kuomet tam departmentui 
pasiuntėm pereito Seimo konstitucijos pataisymus, tai gavome 
atsakymą, kad mūsų konstitucijos vaikų skyriaus įstatai esą 
priešingi Massachusetts įstatams. Sulig LDS konstitucijos, vai
kų skyriaus narys, sulaukęs 16 metų amžiaus, gali persikelti į 
suaugusiųjų skyrių, bet taipgi gali, jeigu nori, tą vaikų skyriaus 
apdrauda tęsti ir toliaus, mokėdamas už ją duokles. Gi Massa
chusetts apdraudos departmentas nurodo, jog tos valstijos įsta
tai nusako, kad vaikų skyriaus nario apdrauda turi pasibaigti 
tame skyriuje, kai to skyriaus narys sulauks 18 metų amžiaus. 
Departmentas mums uždraudė ant toliaus įrašinėti vaikus toj 
valstijoj, kol nepataisysime vaikų skyriaus įstatų, kad nebūtų 
konflikto su tos valstijos įstatais. Tokiu būdu Centro Val
dybos nutarimu vaikų įrašymą į LDS Massachusetts valstijoj 
sustabdėm iki šio Seimo.

Aš čia jums primenu tuos dalykus, kad jūs žinotumėte, su ko
kiomis painiomis problemomis fraternalėms organizacijoms rei
kia susidurti įvairiose valstijose.

Gaminant naujus narystės paliūdijimus ir naujas aplikacijas, 
reikia žiūrėti, kad sutiktų su įvairių valstijų įstatymais bei ap
draudos departmentų patvarkymais. Kadangi mes turėjome 
gaminti naujus narystės paliūdijimus ir aplikacijas, tai prisiėjo 
daug tuomi rūpintis.

Nemažai įvairių problemų turėjome visam laikotarpy nuo 
pereito Seimo. Kaip jums jau žinoma, New Yorko valstijos 
apdraudos departmentas atsisakė užgirti originalę Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo ir Augščiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoj vienybės sutartį ir patarė pagaminti naują. Čia vėl 
susidarė pusėtinai daug darbo, kol pagalios išpildėm New Yorko 
ir Pennsylvanijos valstijų apdraudos departmentų reikalavimus 
ir susivienijom su Augščiausia Prieglauda. Prisiėjo abi organi
zacijas suvienyti nepatogiu laiku, pereitų metų pabaigoj, kada 
reikėjo gaminti valstijoms raportus. Vienu kartu susidarė daug 
ekstra darbo, ir dėl to neišvengiamai buvo užvilkti kai kurie kiti 
darbai ir atsakymai bei pranešimai kuopoms.

Naujos LDS konstitucijos prirengimas spaudai, narystės pa
liudijimų gaminimas, vajaus vedimas, pervedimas Augščiausios 
Prieglaudos narių į LDS rekordus, naujų aplikacijų, mokesčių 
blankų, narinių mokesčių knygučių gaminimas sudarė pusėtinai 
daug ekstra darbo per tuos porą metų.

Įėjus darbui į normales vėžes, šių metų gegužės mėnesio pa
baigoj atvyko New Yorko valstijos apdraudos departmento egza- 
minieriai peržiūrėti visą mūsų Susivienijimo stovį. Sulig ap
draudos departmento patvarkymų, fraternales organizacijos eg
zaminuojamos kas trys ar keturi metai. Trys egzaminieriai dir
bo (Centre apie dvi savaites. Jie smuLkmen ingai peržiūrėjo vi
sus mūsų rekordus. Jų atsilankymas mums vėl sudarė nemažai 
ekstra darbo, nes reikėjo prirengti pilni statistiniai daviniai apie 
pašalpos skyriaus narius, kad tuo vaduojantis būtų galima pa
daryti aprokavimą, kaip stovi pašalpos fondas ir kad tuo būdu 
departmentas galėtų nustatyti tam fondui reikalingą rezervą, 
pagal vėliausią departmento patvarkymą. Keliomis dienomis 
prieš Seimą gavome egzaminierių raporto kopiją, kurią čia turi
me. Raporte nurodoma, jog mūsų Susivienijimas randasi geroj 
padėtyj, kad investmentaj geri. Duoda mums tam tikrus pata
rimus kas liečia pašalpos skyrių, bet apie tai toliaus smulkme- 
ningiau raportuosiu.

Vajaus Pasekmės
Pastarasis mūsų vajus buvo vienas iš ilgiausių, tęsėsi nuo 1 d. 

kovo, 1937 m., iki 1 d. liepos šių metų; tęsėsi vienerius metus ir 
keturis mėnesius. Reikia pažymėt, kad, atsižvelgiant į esamas 
krašte neprielankias ekonomines sąlygas, vajus buvo gana sėk
mingas. Gavome 1,250 naujų narių į suaugusiųjų skyrių ir 29 
narius į vaikų skyrių. Jaunuolių įrašyta 615. Tai gražus skai
čius. Pačios jaunimo kuopos įrašė 321 narį, o suaugusiųjų kuo
pos įrašė 294 jaunuolius. Vajuje viso dalyvavo 135 kuopos. 
Nei vieno naujo nario neįrašė 54 kuopos. Šis vajus, kaip ir kiti 
mūsų vajai, parodė, kad darbuojantis galima gauti daug naujų 
narių. ,

Narių Išsibraukimas
Mes pajėgiame didelį skaičių naujų narių įrašyti. Ko mums 

dar reikia, tai išmokti palaikyti organizacijoj įrašytus narius. 
Tiesa, kiekvienoj fraternalėj organizacijoj nemažai narių kas
met išsibraukia. Bet mes turime žiūrėti, kad mūsų Susivieniji
me kuomažiausia būtų išsibraukimų. Dabar ir pas mus nema
žai narių išsibraukia, ypatingai išsibraukia naujesni nariai. 
Dažnai išsibraukia dėl neapsižiūrėjimo. Kaip nauji nariai, jie 
pamiršta nueiti į kuopų susirinkimus ir užsimokėti duokles. 
Kuomet užsivelka duoklės už kelis mėnesius ir susidaro nemaža 
suma vienu kartu užsimokėti, tuomet tokis narys nusprendžia 
daugiau nebeprigulėti organizacijoj. Kuopų valdybos ypatingai 
turėtų gerai prižiūrėti, kad nariai neišsibrau.ktų, ypatingai rei
kia prižiūrėti naujus narius; reikia dažnai juos paraginti duok
les užsimokėti.

šiam seimui tiksliai paruošiau nurodymus, kiek kurioj kuopoj 
išsibraukė narių nuo pereito Seimo iki šio ir kiek kuri kuopa 
dabar turi narių; taipgi paruošiau nurodymus, kiek kurioj kuo
poj išsibraukė narių per šį pusmetį.

Nuo pereito Seimo iki šio Seimo išsibraukė 698 nariai; vaikų 
išsibraukė 156.

Per šių metų pirmus šešis mėnesius išsibraukė 156 jaunuoliai 
ir 74 suaugę nariai; viso išsibraukė 230.

Pavyzdžiui, 202 jaunimo kuopoj, Chicagoj, šiemet išsibraukė 
36 jaunuoliai, kurie buvo įrašyti pereitų metų pabaigoj. Išsi
braukė 4 pirm vajaus įrašyti. Viso toj kuopoj šiemet išsibraukė 
40 narių.

Taipgi 211 jaunimo kuopoj, iChicagoj, išsibraukė 14 per vajų 
įrašytų jaunuolių. Išsibraukė 6 pirma vajaus įrašyti. Viso iš
sibraukė per šį pusmetį 20.-

Antanas Gužauskas, kuris daugiausia naujų narių įrašė į 202 
kuopą, turėtų pasidarbuoti, kad sugrąžinti į organizaciją tuos iš- 
sibraukusius jaunuolius. Taipgi ir 211 kuopos veikėjai turėtų 
toj linkmėj pasidarbuoti.

(Bus daugiau)

Lietuvių Darbininkų
Susivien. 4-sis Seimas

Antra Sesija

Antra sesija LDS Seimo at
sidarė 3-čią valandą po pietų.

Po vardošaukio, prez. R. Mi- 
zara paskelbė vardus tų žmo
nių, kurie yra rekomenduoja
mi į komisijas. Į Skundų ir 
Apeliacijų Komisiją sekanti 
žmonės buvo rekomenduoti: 
A. Deikienė iš Chicagos; A. 
Kupstis iš Bostono, ir J. Rau
dok as iš Chicagos.

Į Komisijų Komisiją: V. Sa- 
laveičikas iš Chicagos; J. Ur
bonas iš Braddock; ir A. Gu
žauskas iš Chicagos.

Pasveikinimus Skaityti Ko- 
]misija: M. Galickiūtė iš Buf
falo; J. Šmitienė iš Philadel- 
phijos; ir E. Cibulskienė iš 
Nanticoke.

Rezoliucijų Komisija: L. 
Prūseika iš Chicagos; J. Pal
tai! iš Cleveland, ir J. Kuchin- 
skas iš Shenandoah.

Seimas priėmė rekomenda
cijas vienbalsiai ir visi delega
tai, kurie buvo rekomenduoti 
į šias vietas, buvo vienbalsiai 
užgirti.

Po to sekė Centro Valdybos 
raportai.

Drg. Jočionis užėmė pirmi
ninko vietą, ir perstatė drg. 
Rojų Mizarą, LDS prezidentą, 
kuris skaitė savo raportą. Jis 
savo raporte pažymėjo, kad 
nepavyko atsiekt tikslą—gau
ti 10,000 naujų narių lig šio 
seimo, o vyriausia kliūtis tai 
buvo nedarbas, kuris siaučia 
per visą šią šalį. Tačiaus abel- 
nai organizacija labai gerame 
stovyje. Turime turto virš 
$250,000. Narių turime arti 
8,000; o kuopų apie 190.

Centro Valdyba turėjo 8 
savo suvažiavimus per pasku
tiniu du metus, kuriuose prezi
dentas visuose dalyvavo. Da
bar turime 9 narius Centro 
Valdyboje. Centre dirba šeši 
apmokami darbininkai.

Prezidentas savo raporte 
sveikina vienybę LDS su APL- 
A, kuri įvyko gruodžio 5, 
1937. Po vienybės Centro Val
dyba pasididino 2 nariais. Vie
nybė tarp šių dviejų organiza
cijų praėjo sklandžiai ir gra
žiai.

Drg. Mizara pabrėžė, kad 
valstijų reikalavimai privertė 
organizaciją priimti naujas 
mokesčių lenteles. Juo toliau, 
tuo daugiau valstijos pradedą 
statyti įvairius reikalavimus, 
prie kurių reikia prisitaikyti.

Vajus davė apie 1330 nau
jų narių.

LDS taipgi veikia ir kultū
riškame veikime. Pavyzdžiui, 
išleido Dr. Petrikos parašytą 
knygą “Tūli Mūsų Parazitai.” 
Paaukavo 100 dolerių Miko 
Petrausko Fondui. Taipgi rū
pinosi Lietuvos nepriklausomy
bės reikalais.

Ant galo savo raporto pre
zidentas davė keletą sumany
mų seimui svarstyti, šie pasiū
lymai buvo:

(1) Pertvarkyti pašalpos iš
mokėjimą.

(2) Padidinti “Tiesą”.
(3) Senelių prieglauda.
(4) Moksleivių stipendija.
(5) Sudarykime sąlygas su

teikimui organizatoriams di
desnio atlyginimo už jų darbą.

Prezidento raportas buvo 
vienbalsiai priimtas.

Po prezidento raporto, ra
portavo vice-prezidentai C. 
Strižauskas ir J. Gasiūnas. Jų 
raportai buvo trumpi ir buvo 
vienbalsiai priimti.

Paskui sekė sekretoriaus J. 
Siurbos raportas. Jo raportas 
buvo ’platus ir labai gerai nu
švietė organizacijos stovį. Da
bar LDS turi 7,764 narius. L- 
DS yra įregistruota sekančio
se valstijose: New York, Illi
nois, Pennsylvania, Massachu
setts, Ohio, New Jersey, ir Mi
chigan.

Jaunuolių įrašyta vajuje virš 
600. Sekanti vajininkai dau-

| giausia atsižymėjo ir gavo į 
LDS po virš 40 narių paskuti
niame vajuje: A. Gužauskas, 
J. Rainys, A. Jokubauskienė ir 
P. Sprindis. Sekančios kuopos 
daugiausia atsižymėjo: 202 
kp. Chicagos jaunuolių; 5 kp. 
Philadelphia; 76 kuopa Chi
cago; 65 kuopa Wisconsin; ir 
211 kuopa jaunuolių iš Chica
gos.

Per šį pusmetį išsibraukė 
230 narių.

Penkios lokalinės draugijos 
yra prisidėjusios prie LDS, o 
apie 20 daugiau yra atsikrei
pusios.

Sekretorius paskui savo ra
porte plačiai kalbėjo apie įvai
rius fondus, kurie yra LDS.

Jo raportas buvo priimtas 
vienbalsiai.

Paskui sekė Daktaro-Kvotė- 
jo raportas, kuris buvo raštu 
prisiųstas ir kurį skaitė J. Ga
siūnas. Raporte buvo pažymė
ta, kad per 8 metus LDS gavo 
11,000 aplikacijų, kurių dide
lis skaičius buvo jaunuolių, 
širdies ir nutukimo ligos tai 
buvo didžiausios priežastys, 
dėl kurių daugiausia aplikan- 
tų buvo atmesta.

Daktaro Kvotėjo raportas 
vienbalsiai priimtas.

Po Centro Valdybos rapor
tų sekė Pastovių Komisijų ra
portai.

M. Sakalienė raportavo var
du Nepaprastos Pagelbos Fon
do Komisijos. Raportas buvo 
vienbalsiai priimtas.

Skundų ir Įstatų Komisijos 
narys P. Buknys iš Brooklyno 
raportavo. Jis pažymėjo, kad 
komisija turėjo darbo sureda
guoti naują konstituciją, ir 
kad reikės dar padaryti pa
keitimų pašalpos fonde.

Turės seimas svarstyti klau
simą rinkimo referendumu 
Centro Valdybos; moksleivių 
stipendijos klausimą ir t.tr

Komisija raportavo, kad nė
ra nė vieno skundo.

Po to raportavo Jaunuolių 
Komisijos narys J. Ormanas. 
Jis ragino visus delegatus da
lyvauti rytoj jaunimo konfe
rencijoj. Dabar turime 25 jau
nuolių kuopas su 800 narių.

Drg. Ormanas daugiausia 
pabrėžė, kad LDS tikslas nė
ra padaryti jaunuolius grynai 
politiniais. Reikia jiems duoti 
debatų ir diskusijų, bet į vie
ną dieną negalime jaunuolių 
pakreipti politiniai taip, kaip 
mes norime. Nebūkime sektan
tais!—kalbėtojas ragino.—Pa
lengva jaunuolius mokinkime, 
o ne brukime jiems ideologi
ją, kurią jaunuoliai negali 
greitai perprasti.

Taipgi Ormanas pažymėjo, 
kad LDS jaunuoliai labai uo
liai kooperuoja “VOICE of 
Lithuanian Americans” reika
lais.

Kalbėtojas ragino, kad LDS 
priimtų moksleivių stipendijos 
planą. **

Raportas vienbalsiai priim
tas.

Po raportų buvo skaitomi 
sveikinimai.

Antra sesija užsidarė apie 
6 :30 vai. vak.

—Reporteris.

Ispanų Liaudiečiai Atmuša 
Visas Fašistų Atakas

Barcelona, Ispanija. — 
Liaudiečiai (lojalistai) at
muša fašistų atakas ir at
laiko visas savo pozicijas 
vakariniuose šonuose Ebro 
ir Segre upių.

Estremaduroj, piet-vaka- 
riniame fronte liaudiečiai, 
įsitvirtinę kalnų pozicijose, 
jau sustabdė fašistų žygia
vimą linkon Almadeno.

Wilkes-Barre, Pa.
Visų ALDLD Kuopų Žiniai 

12-tam Apskrityj
Rugpjūčio 21 dieną įvyks 12- 

to Apskričio pusmetinė konfe
rencija. ši konferencija bus 
viena iš svarbiausių, kaipo po 
buvusiam draugijos suvažiavi
mui. Todėl visos kuopos būti
nai prisiųskite delegatus, nes 
bus daug svarbių dalykų ap
tarta.

Vieta visiems gerai žinoma, 
325 E. Market St., Wilkes-Bar
re, Pa. Pradžia lygiai vienuo
liktą valandą iš ryto.

Draugės ir draugai, dalyvau
kite kuoskaitlingiausia ir laiku.

Valdyba.

Cleveland, Ohio
"Vilnies” Piknikas

i Jau nedaug laiko liko iki di
džiulio “Vilnies” pikniko, kuris 
atsibus rugpjūčio 28 dieną, Ma
ch u tos darže, prie Green Rd.

Draugai clevelandiečiai ir 
apylinkės lietuviai, kurie tik 
turite paėmę tikietus platinti, .
kurie buvo pagaminti ant bir- |
želio 26 dienos, tai nenustokite 
platinę, nes tie patys tikietai 
geri. Kartu prašome grąžinti 
už tikietus pinigus arba liku
sius tikietus atvežti į pikniką.

Visus prašome nuoširdžiai 
pasidarbuoti, nes bus gera pro- .
grama, rodoma judamieji pa- ’
veikslai, daug dainų ir bus ris- 
tynės. Programą išpildys chi- 
cagiečių grupė ir clevelandie
čiai.

Kurie buvote apsiėmę dirbti 
piknike, tai ir dabar dirbsite. . 
Pribūkite anksčiau, nes kitų 
darbininkų komisija nerinko, 
dirbs tie patys, kurie pirmiau 
buvo išrinkti.

Visi ir visos į “Vilnies” pik
niką, kuris įvyks rugpjūčio 28 
dieną. Kviečia Komisija.

Anglijos Protestas prieš 
Naują Mussolinio Oriai-- - - - -
vių Talką Gen. Franco’ui 
London. — Anglijos val

džia užprotestavo Mussoli- 
niui, kad jo kariniai orlai
viai atskrenda iš Italijos į į I 
Balearic salas (valdomas fa- 1 
šistų), prisikrauna bombų, 
nulekia Ispanijon, bombar
duoja užfrontinius respubli
kos miestus (taipgi anglų 
laivus prieplaukose) ir le
kia sau atgal į Italiją.

Taigi Italija nauju būdu 
talkininkauja generolui 
Franco’ui prieš civilius Is
panijos gyventojus, sako 
Anglijos vyriausybė. 

■ 1  ....................... 1 I '■ ■ ■ ■ I ■ ■ I ■ ■ I I ■■ -I ..HM
Tyrinėja Valdininkų “Komu

nistinius Palinkimus”
Washington. — Kongres- 

manas Mason, republikonas L
narys komisijos, tyrinėjau- j
čios “prieš-a m e r i k i nius” I 
veiksmus, pripažino, kad 
yra tyrinėjami ir valdinin
kai ' Washingtone ir kitur, 
kurie nužiūrimi, kaipo ^tu
rį komunistinių palinkimų.”

KRISLAI I
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

kad ten komunistų yra tik 
keli. 1

Francijos unijų taryba 
skelbia, kad nuo 1936 iki 
dabar, dėka unijų veiklai, 
žemės darbininkų algos žy
miai pakilo. Kornų darbi- k
ninkai 1936 metais į dieną I
gaudavo nuo 16 iki 23 fran- I 
kų, o dabar gauna 28 arba I 
35; vynuogių darbininkai 
uždirbdavo nuo 16 iki 20, 
o dabar—28 iki 36 frankų; 
miškų darbininkai uždirb
davo nuo 18 iki 20, o dabar 
nuo 30 iki 35 frankų.



Atskaita “L” Pikniko Maynard, Mass.
Už Tikietus, Kurie Buvo Parduoti iš Anksto, 

Priimta per J. Grybą:

Nuo norwoodiečių............................................................ $56.50
P. Skibirkštis, Milford, Mass............................................ 2.41

G. Krance, Bridgewater, Mass................................. 28.55
J. Gaidys, Maynard, Mass.............................................. 9.00
J. Daubaras, Athol, Mass................................................ 9.00
O. Večkienė, Lawrence, Mass........................................... 5.57
J. Samolėnas, Fitchburg, Mass...................................... 10.30
J. Sadauskas, Marlboro, Mass. ................................. 2.93
J. Leponis, Dedham, Mass............................................. 2.09
J. Petrukaitis, Stoughton, Mass................................... 15.03
J. Sutkus, Canton, Mass............................................... 16.90
A. Radzinskas, Cambridge, Mass............................... 60.00
B. Chulada, Lawrence, Mass....................................... 3.00
A. Glebavičius, Gardner, Mass................................. 7.63
O. Butėnienė, Lawrence, Mass................................. 3.00
J. Gicevičius, Lowell, Mass.....................................   • 3.00
J. Rudminas, New Haven, Conn..............................   • 7.63
J. Šukaitis, New Haven, Conn.................................. 1-62
P. Plokštis, Worcester, Mass...................................... 73.03
J. Navickas, Haverhill, Mass........................................ 32.40
M. Voolek, Worcester, Mass...................................... 1-67
B. Paulenka, Lowell, Mass..............................  28.21
J. Blažionis, Nashua, N. II......................................... 30.00
J. Masteika, So. Boston, Mass................................... 117.58
J. Masteika-A. Butėnas, Lawrence, Mass.................. 2.27
G. Shimaitis, Montello, Mass...................................... 53.00

Viso priėmiau už tikietus ....................... $582.32
Už medaus pardavinėjimą ......................................... $4.00
Už laimėjimus, ALDLD Moterų Kliubas, Norwood 38.85 
Aukos, surinktos dėl Ispanijos................................... 36.15
Drg. J. Daubaro auka Komunistų Partijai .......... 5.00
Per drauges Petronėlę ir Marijoną Stašienes,

Cambridge, išleistas šuniukas................................. 14.50

Viso priėmiau ......................................... $680.82
Sutrauka Visos Pikniko Atskaitos

Už tikietus, iš anksto parduotus $775.32
Už barčekius .......................................... 1,597.55
Už tikietus prie parko vartų ............... 228.25
Už smulkius laimėjimus......................... 74.70

Viso jeigu turėta ................................. $2,675.72
Išmokėta:

Už valgius ir gėrimus ................... $959.45
Už parką ................................................ 125.64
Policijai .................................................... 36.00
Muzikantams .......................................... 30.00
Už spaudos darbus ir garsinimus 232.77
Už garsiakalbį ........................................ 15.00
Dovanos prie įžangos tikietų ............... 250.00
Bmulkios išlaidos prirengimui pikniko 25.70
Už* keliones apskričio komitetam ir

kolonijų veikėjam ............................. 20.75
Chorvedžiams ......................................... 10.00

Viso išmokėta ........................................ $1,705.31

Pelno liko............................. $970.41
Pelnas padalintas sekančiai:

Komunistų Partijai ............................. $100.00
Dienraščiui “Vilniai” ............................. 50.00
Agitacijos Fondui ................................. 25.00
ILD............................................................ 25.00

Dienraščiui “Laisvei” $770.41
Didelis širdingas ačiū chorams, kurie pildė programą: Aido 

Chorui, Worcester; Laisvės Chorui, So. Boston; Lavinimosi 
Ratelio Chorui, Norwood; Jaunuomenės Chorui, Bridgewater. 
Mūsų mylimiems solistams: Jonui Sabaliauskui ir Ignui Ku
biliūnui. Jie labai puikiai atliko savo pareigas.

Moterys, Kurios Pasižymėjo Darbštume:

■Mtį*

LAISVI Ketvirtad., Rugpj. 18, 1938»

tvarka. Netik, man patiko, kaipo ‘Laisvės’ rėmėjui ir skai
tytojui, bet patiko ir mano seselei ir švogeriui, kurie yra 
katalikų srovės žmonės. Ir jie dar pirmą sykį atsilankė į 
darbininkišką parengimą, ir jie gėrėjosi viskuom, kas 
piknike buvo.”

Dėlto priklauso kreditas visiems kolonijų veikėjams, o 
blausiai Hudsono draugams gaspadoriams, kuriais buvo:
Kazlauskienė, J. Jeskevičius, M. Arlauskienė, A. Sikorskis, 
S. Kukauskas, K. Grigas, Ch. Urbonas ir M. Perednis.

J. Grybas, Pikniko Komisijos Narys.
1190 Washington St., Norwood, Mass.

tik

la-
M.

Iš LDS Olimpiados

Olim- 
tokia

Rugpjūčio 14 d. š. m., Schen- 
ley Oval, Pittsburgh©, įvyko 
Lietuvių Darbininką Susivieni
jimo jaunuolių sporto 
piada. Tai buvo antra
Olimpiada LDS istorijoj. Joje 
dalyvavo LDS jaunuoliai spor
tininkai iš beveik visų lietuvių 
kolonijų Amerikoje. Iš viso 
apie 100 sportininkų dalyvavo 
rungtynėse. Publikos susirinko 
virš 300.

Pati Olimpiada susidėjo iš 
daugelio skirtingų kontestų. 
Daugiausia buvo bėgimo kon
testai. Tačiaus buvo ir kitų 
kontestų. Buvo kontestas, kurio 
tikslas buvo surast, katras gali 
aukščiausia iššokti; katras gali 
toliausia nušokti; katras gali 
toliausia numesti tam tikrą vo
gą ir tt. šiuose visuose kontes
tuose dalyvavo lygiai merginos, 
taip kaip ir vyrai. Visas tikslas 
Olimpiados tai buvo surast vy
rą ir merginą sporto čempio
natus Lietuvių Darbininkų Su
sivienijime. Taipgi sužinoti, 
katra jaunuolių kuopa, arba 
katras miestas Amerikoje turi 
geriausius LDS sportininkus. 
Po Olimpiados įvyko LDS Na
tional Softball Tournament.

žymėtinas yra dalykas, kad 
šią LDS Olimpiadą oficialiai už- 
gyrė Allegheny Mountain As
sociation of the Amateur Ath
letic Union, ši organizacija yra 
didžiausia sporto organizacija 
Amerikoje, kuri rūpinasi tais 
sportininkais, kurie nedaro 
pragyvenimo iš sporto, ši orga
nizacija atsiuntė savo atstovus, 
kurie vedė visą LDS Sporto 
Olimpiadą. Olimpiados “refe
ree” buvo p. W. S. Haddock. 
“Field Judge” buvo p. H. J. 
Blum; “Starter” buvo p. 
T. Taylor; “Triner” buvo 
V. Shinton, ir Olimpiados 
kai buvo Dr. H. M. Fink 
Wm. Skirball.

Kontestų laimėtojai buvo se
kanti :

John

kler- 
ir p.

Jam

Merginos
Aukščiausia iššoko - - - Mary Gates 

Cleveland.
Toliausia nušoko - - - M. Skleris, 

Cleveland.
Toliausia numėtė baseball............

S. Waiginis, Richmond Hill.

Sekanti kontestantai laimėjo 
medalius:

Auksinius medalius laimėjo 
Tony Šūsnis iš Clevelando, A'Z j 
Mijcalajunas iš Binghamtono, 4r 
Mildred Skleris iš Clevelando.

Sidabrinius medalius laimėjo 
Al Matuza iš Shenandoah, A. 
Ramanauskas iš Wheeling, So
phie Waiginis iš Richmond 
Hill, ir Geo. Pallan iš Cleve
land©.

Bronzinius medalius laimėjo 
Tony Krapštas iš Shenandoah, 
Mary Gates iš Cleveland ir Le
onard Kelly iš Chicagos.

Clevelando kuopa “Leaders” 
daugiausia punktų laimėjo ir 
tokiu būdu laimėjo “trophy.”

Po Olimpiados buvo Softball 
Tournament, šiose rungtynėse 
dalyvavo Kenosha, Detroit’©, 
Cleveland’© ir Shenandoah gru
pės. Rungtines laimėjo Keno
sha grupė.

Abelnai 
buvo labai 
kad LDS 
jaunuolius
lietuvių veikimą po LDS vėlia
va. Daugiausia kredito dėl su
rengimo šios Olimpiados reikia 
atiduoti drg. J. Ormanui, jau
nimo LDS sekretoriui. Jam 
daug padėjd drg. Joseph Papp

Clevelando. Reporteris.

kalbant, Olimpiada 
įspūdinga. Parodo, 
gali suorganizuoti 

ir jaunuoliai stoja į

iš

Pajieškomi

ką atvažiavo prieš 1900. 
priklauso dalis mirusio brolio
Kazio Jasinsko palikimų.

11. Jozėnas, Vincas, sūnus 
Adomo, ,gimęs Gaižiūnų kai
me, Linkuvos valsč., Šiaulių 
apskr. 1884 met. lapkričio mė
nesį 17 d. Iki 1902 m. gyve
no Philadelphia, Pa. Jam pri
klauso jo brolio Juozo Jozeno 
palikimų dalis. Atsiliepęs ga
li gauti nemažai pinigų.

12. Greškai, Pranas ir Ka
zys, abu kilę iš Svirplanių kai
mo, Žaslių valsč., Trakų aps
kričio, į J. Amer. Valstybes 
atvykę prieš karą.

13. Kalnis, Zigfridas, prieš 
didįjį karą gyvenęs Rygoje, į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
išvykęs apie 1912 ar 1913 m.

14. Kerza, Jonas, sūnus Jo
no.

15. Kvainauskas, Jurgis, tar
navęs J. A. Valstybių kariuo
menėje ir būk tai gyvenęs Ari
zonoje su savo dalimi.

16. Litvinskas, Jonas, sta
lius, apie 1927-1929 metus gy
venęs 92 Wortland Street, No. 
Manchester. Juozas Litvins
kas buvo beraštis, o laiškus už 
jį rašinėjo Karolis Karpuška, 
pas kurį jis gyveno. Apie ieš
komąjį, manoma, žino Juozas 
Sodonis, neseniai gyvenęs E. 
Hartford, Conn., 96 Whiting 
R. D. ir Antanas Abramavi- 
čius, gyvenęs Hartford, Conn., 
135 Babcac Street.

17. Liupnickas, Pranas, kilęs 
iš Trakų apskrities, gyvenęs 
Lowell, Mass.

18. Luksienė-Sausanavičiutė, 
Katre, kilusi iš Jėzno vals
čiaus, Alytaus apskričio, pas
kutiniu laiku gyvenusi New 
Yorke.

19. Lukoševičiene-Rindeikie- 
ne, Magde ir- Lukoševičiutė- 
Gvazdaitienė, Marė abi gyve
nusios, 532 West Washington 
Avenue, Shenandoah, Pa.

20. Malaukis, Petras, 1920 
metais gyvenęs Castle Shan
non, Pa., Allegheny County.

21. Mockus, Juozas, sūnus 
Nikodemo, gimęs apie 1878 m. 
Giliogirių (seniau vadinosi Pa- 
stravinskio kaimas) kaime,

Rietavo valsčiuje, (seniau-La- 
bardžių valsč.) Telšių apskr. Į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
išvyko apie 1903 metus. Esąs 
tarnavęs J. A. Valstybių ka
riuomenėje.

22. Morkūnas, Pranas, kilęs 
iš Paboriškių kaimo, Ukmer
gės valsčiaus, Į J. A. Valsty
bes išvykęs apie 1910 ar 1911 
metus, kartu su Juozu Gerniu 
ir Petru Pauliukoniu iš Varei
kių kaimo. Pranas Morkūnas 
apie 1912 metus gyveno Kana
doje, Montrealio mieste, kartu 
su Juozu Gerniu, dabar gyve
nančiu 40 Downs Ave.,, Bing
hamton, New York.

23. Narbutas, Kazys, Į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
išvykęs apie 1911 metus, bet 
kame gyvena, nežinoma. Jo 
brolis Pranas Narbutas nese
niai gyvenęs Lewiston, Maine, 
94 Knox Str., manoma, gali ži
noti apie Kazį Narbutą.

24. Petravičius, Stasys, kilęs 
iš Siebų kaimo, Janapolės pa
rapijos, Varnių valsčiaus, Tel
šių apskr. Į Jungtines Am
erikos Valstybes atvykęs prieš 
1914 metus ir gyvenęs Wor
cester, Mass, ir apie Bostoną, 
kame veikiausia ir dabar te
begyvena. Jo užsiėmimas siu
vėjas, dabar galėtų būti apie 
45 metų amžiaus.

25. Petronis, Mateušas, Ma
tas, į J. Amerikos Valstybes 
išvykęs prieš didįjį karą ir vė
liau gyvenęs 176 N. Division

New York.
Gali būti, kad ir dabar tame 
mieste tebegyena. Jam pri
klauso šiek tiek turto.

26. Plekavičius, Jonas, sūnus 
Antano (John Plechavich) ki
lęs iš Paežerės kaimo, Telšių 
apskr., gyvenęs 887 
Waterbury, Conn.

27. Rimkevičaitė, 
Rimkevich, Bernice,
tais gyvenusi 130 East 75th 
Street, New York City.

28. Sakalauskas, Pranas, gi
męs 1883 metais, Pajavonio 
kaime, Virbalio valsčiuje, į J. 
Amerikos Valstybes išvyko 
apie 1913 metus. Jo netekė
jusios motinos pavardė buvo

Street, Buffalo,

Bank St.,

Bronė, ar
1937 me-

Ona Ulinskaitė.
29. Šulinskas, Jonas, į J. A. 

Valstybes išvykęs prieš 40 me- 
tų ir apie 1896-1898 metus 
gyvenęs Wilkes-Barre, Pa. Tu
rimomis žiniomis jis esąs mi
ręs, bet kame ir kada nežino* 
ma.

30. Tamkevičius, Mykolas, 
kilęs iš Janušavos dv., Kovars- 
ko valsč., Ukmergės apskr., 
apie 1907 m. gyvenęs Stough
ton, Mass., vėliau Racine, Wis
consin.

31. Tamošiūnaitė, Ona (An
na Tarnus), 1933 metais gy
venusi International Institute, 
341 East 17th St., New York 
City. Jos teta Ona Urbonie
nė, nesenai gyveno 148 No. 
Chicago Ave., Kankakee, Ill., 
kuri, manoma, turi žinių apie 
Oną Tamošiūnaitę. Be to, ji 
susirašinėdavo su p. P. D—la, 
989 East 77th St., Cleveland, 
Ohio.

32. Urbanavičius, Kazys, 
arba Urbanavich, Charles, į J. < 
A. Valstybes išvykęs apie 
1907 metus, iki 1927 metų 
gyvenęs Juson Ave., Bingham
ton, New York.

33. Vaicekauskas, Zigman
tas, sūnus Vinco, kilęs iš Nau
jų Miguičionių kaimo, Žaslių 
valsč., Trakų apskričio, į J. A. 
Valstybes išvykęs apie 1911 
metus, pradžioje gyvenęs Bos
tone. Didžiojo karo metu bu
vęs įstojęs į J. A. V. kariuo
menę, iš kurios grįžęs, bet ka
me apsigyvenęs nežinoma.

34. Žemaitis, Jonas, kilęs iš 
Kazlų Rūdos apylinkės, dar 
nesenai gyvenęs Clairton, Pa., 
Box 341 (ar gal Clair, Pa.). 
Jam priklauso dalis turto, ku
rį nori pasisavinti kiti giminės.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti: 

Consulate General 
of Lithuania, 
16 West 75th St. 
New York City.

PRASIDEDA BELGIJOS 
MANEVRAI, kur dalyvau
ja 40,000 kariuomenės, pa
lei Vokietijos ir Holandijos 
rubežius.
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Norwoodo ALDLD 9-tos kuopos Moterų Kliubas išleido 
Eagle butelį, kurį aukavo draugė Mary Dovidonienė, ir lovai 
užklodę, kurią aukavo draugė Petronėle Sarapienė,

Tikietų pardavinėjime darbavosi: N. M. Grigūnaitė, M. Do
vidonienė, P. Sarapienė, Darata Zurbienė, O. Zarubienė, S. 
Budrevičienė, L. Trakimavičienė, padarydamos pelno $38.85.

N. Grybienė aukavo antį, kurią išleido J. M. Lukas su 
Julia Reinardiene, padarė $9.85.

Petronėlė Stašienė iš Cambridge aukavo gražų šuniuką, 
kurį ant tikietų išleido draugės Petronėlė ir Mary Stašienė, 
surinkdamos $14.50.

Draugė Mineikienė, iš Montello, aukavo gražių rankinio 
darbo šluostukų ir kitų pagražinimų su labai gražia skry
nute, bet dėl neturėjimo tikietukų ir laiko ta dovana drau
gų Mineikių likos perduota Lietuvių Komunistų Partijos Pir
mam Distriktui, kur bus išleista ant tikietų.

Šis piknikas davė pelno spaudai ir abelnai darbininkų kla
sės,judėjimui $1,011.56. Iš tos sumos išsiėmė auka Ispanijai, 
$36.15 ir auka Komunistų Partijai, kurią aukavo draugas 
J. Daubaras, $5.

Naujos kolonijos gražiai masiniai pasirodė. Peabody, Mass., 
draugai pasidarbavo ir pirmą sykį į “Laisvės” pikniką atva
žiavo organizuotai, su busu, su 40 žmonių; prie jų daug at
važiavo su automobiliais. Taipgi iš Milford, Mass., pasidar
bavus draugui P. Skibirkščiui, atvažiavo tarptautinės publikos 
pilnas busas. Viso busų buvo 17 ir apie tūkstantis automo
bilių. Virš 5,000. svieto dalyvavo ^piknike.

Kanados Svečiui Patiko Mūsų Piknikas ir Visa Tvarka

Draugas Makstelė iš Kanados man rašo: “Turiu pripažinti, 
kad pirmą sykį teko dalyvauti tokiam skaitlingam lietuvių 
suvažiavime, revoliucinio dienraščio ‘Laisves’ piknike. Aš 
neapsaJcomai džiaugiuosi, kad turėjau progą dalyvauti tame 
piknike ir gėrėtis pikniko puikia programa ir puikiai vedama

Bėgimo Kontestai
1 mylią (vyrai) - - - C. Andrews 

iš Clevelando
100 y ardų (vyrai) ----- Matuza 

iš Shenandoah.
60 yd. (merginos) - - - S. Waiginis 

iš Richmond Hill
220 yd. (vyrai)...................Krupstas

iš Shenandoah 
(juniors) - - - - Mikalajūnas 

iš Binghamtono.
(vyrai)..............C. Norvidas

iš Clevelando.
(merginos) - - - M. Sklairis 

iš Clevelando. 
(vyrai) - - - - Ramanauskas 

iš Wheeling.
400 yds. Relay (tarp dviejų grupių— 

viena iš Shenandoah, kita iš Cle
veland) - - - Shenandoah laimėjo. 

880 yd. Relay tarp dviejų LDS kuo
pų ..............Clcvelandas laimėjo.

100

880

100

yd.

yd.

yd.

440 yd.

Kai kuriuose kontestuose ne
buvo užtektinai kontestantų — 
tai tuomet kontestantai bėgo ne 
prieš kokį oponentą, bet tik tai 
pažiūrėt, kaip greitai jie gali 
bėgti, 
“prieš 
sako’.

Tai yra, jie kontestavo 
laiką,” kaip amerikonai

Kiti Kontestai

Vyrai:
Aukščiausia iššoko - - - T. Sasnas,

Cleveland.
- - A. Matuza,

Shenandoah, 
svarų vogą - -

pat žinomas pavarde 
Banis, gimęs apie 
Sudonių kaime, But- 
valsčiuje. Jam pri-

1. Andriuškevičius, Juozas, 
sūnus Juozo, išvykęs į J. A. V. 
1911 metais, prieš išvykdamas 
gyvenęs Laumelių kaime, A. 
Panemunės valsčiuje, Kauno 
aps. Pradžioje gyveno Bosto
ne ir dirbo kasyklose.

2. Balčiūniene-Malakausky- 
tė, Agnieška su vyru Antanu 
Balčiūnu ir sūnų Antanu Bal
čiūnu išvykusi į Jungt. Ameri
kos Valstybės apie 1904 me
tus, pradžioje gyvenusi Wash
ingtone.

3. Banys, Vincas, sūnus Jo
no, taip 
William 
1872 m. 
rimonių
klauso dalis jo brolio Andriaus 
Banio palikimų.

4. Baranauskas, Jonas, pas
kutiniu laiku gyvenęs 41 So. 
Leonard Street, Waterbury, 
Conn.

5. Bartkus, Jeronimas, Juo
zo sūnus, anksčiau gyvenęs Či
kagoje, o dabar būk gyvenąs 
Washingtone.

6. Berzekaitė, Pere prieš de
šimtį metų gyvenusi New Ro
chelle, New York.

7. Brizgis, Antanas, sūnus 
Andriaus ir Marijonos Brizgių 
taip pat žinomas vardu An
thony Brizer dar 1927 metais 
gyvenęs Turner Falls, Mass.

8. Bružas, Juozas, kilęs iš 
Deltuvos miestelio, Ukmergės 
apskr. 1937 metais gyvenęs 47 
Jackson Street, Yonkers, New 
York.

9. Cisevičius, Stasys, sūnus 
Prano, taip pat žinomas vardu 
S. Cašavech, prieš trejus motus 
gyvenęs 1230 Buttonwood St., 
Philadelphia, Pa.

10. Jasinskas, Motiejus-Kazi- 
mieras, sūnus Prano, taipgi pa
sivadinęs Gosinski, gimęs Rad
žiūnų kaime, Alytaus valsč. ir 
apskr. apie 1861 m. į Ameri-

LAISVES'PIKNIKAS
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
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Toliausia nušoko - -

Kalbės Rojus Mizara “Laisvės” RedaktoriusToliausia

Toliausia

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

•fe

numoto 16
A. Yudikaitis, Binghamton, 
numėtė discus - -
A. Yudikaitis, Binghamton.

Intermediates
Aukščiausia iššoko - - - - G. Palton, 

Cleveland. 
Toliausia nušoko - - A. Mikalajūnas, 

Binghamton.
Toliausia numetę discus...................

- - - A. Mikalajūnas, Binghamton. 
Toliausia numetė 12 svarų vogą - - 

- - G. Palton, Cleveland.

Didelės piniginės dovanos bus duodamos prie įžangos bilieto: 

l-ma $50, 2-ra $25, 5-kios po $10 ir 10-tis po $5
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Dviejų Metų Didvyriškos Ispanų 
Liaudies Kovos Sukaktuvėms

klase

G. Dimitrovas.
(Pabaiga)

Vienok darbininku 
ir buržuazinių šalių antifa
šistai negalėjo dar užtik
rinti Ispanijos liaudžiai pa
čio būtiniausio — teisės 
laisvai pirktis reikiamas 
apsigynimo priemones; ne
pasiekė, kad būtų nuimta 
respublikon iškosios Ispani
jos blokada, jie nesugebėjo 
nugalėti pražūtingos nesi
kišimo politikos, nepasiekė, 
kad lemiamosios Vakarų 
Europos valstybės nustotų 
t ies i o g inia i ar nelies log i niai 
rėmusias fašistinius inter
ventus.

Dabar, antrųjų karo Is
panijoje metų gale tenka 
konstatuoti, kad kapitalisti
niu šalių darbininku klasė

v €• V-

neišpildė dar iki galo savo 
prievolės prieš Ispanijos 
liaudį, kuri gina visų šalių 
demokratiją ir taiką nuo 
fašistinės agresijos. Reikia 
tiesiog pasakyti, kad Ispa
nijos liaudis per tuos du 
metus padarė daugiau, kad 
apginti visuotiną taiką ir 
progresą, negu kad, iki šiol 
kapitalistinių šalių darbo 
žmonės padarė Ispanijos 
liaudies parėmimu i.

Dviejų metų didvyriškos 
kovos Ispanijoje sukaktu
vių dienoje kiekvienos dar
bininkiškos organizacijos, 
kiekvieno darbininkų judė
jimo veikėjo, kiekvieno sąži
ningo antifašistinio politi
ko pareiga ištirti tas prie
žastis, kurios kliudo suteik
ti pakankamai efektingą 
pagelbą respublikoniškai 
Ispanijai ir kliudo darbi
ninkų klasei iki galo išpil
dyti savo pareigą prieš Is
panijos liaudį.

Socialistinės partijos pri
ėmė nemaža gerų rezoliuci
jų dėl pagelbos Ispanijos 
liaudžiai, bet toli gražu ne
padarė to, ko reikia jų įgy
vendinimui, 
sistematiškai
kad jų veikėjai, 
kaip ministerial 
lių vyriausybes, 
kai priešingą politiką.

Ši Antrojo Internaciona
lo oficialinių atstovų politi
ka privedė prie tokio įsidė
mėtino fakto, kad buržuazi
nis anglų veikėjas Lloid- 
Džrodžas, lankydamas ne
senai Paryžių, įrodinėjo 
Francijos socialistų parti
jos ir Antrojo Internacio
nalo lyderiams 
mą remti respublikonišką 
Ispaniją. Jis “aiškino” so
cialistiniams lyderiams, 
kad Vokietijai ir Italijai 
pagrobus Ispaniją, tas pa
tarnaus joms išeinamuoju 
punktu užpuolimui ant 
Francijos ir sukurstymui 
pasaulinio karo, kad Vokie
tijos kariuomenė, pagrobus 
Ispanijos provincijas, besi- 
rubežiuojančias su Franci- 
ja, pradeda jose daryti su
tvirtinimus ir ruošti bazes 
Pirinejuose užpuolimui ant 
Francijos, kad Viduržemio 
jūroje Vokietijos ir Italijos 
laivynai žymioje dalyje lai
ko’ save pilnateisiais šeimi
ninkais.

Kaip žinoma, Komunistų 
Internacionalas daug kartų 
kreipėsi tiesioginiai ir per 
savo atstovus — draugus 
Torezą ir Kašeną į Antrąjį 
Internacionalą, kad organi
zuoti bendrą veikimą prieš kalnuose ir jūrų pakrašty-

fašistinius interventus ir 
ginti Ispanijos liaudį. Vie
ningas tarptautinio prole
tariato partijų ir profsą
jungų organizacijų išstoji
mas sudarytų tokį galingą 
visuomeninį judėjimą viso
se šalyse, kuris trumpiau
siu laiku pakeistų visą

tų kelią fašistinių agreso
rių puolimui ir tikrai pa
lengvintų Ispanijos ir Kini
jos liaudies pasiliuosavimą 
nuo fašistinių grobikų. 
Toks judėjimas privestų ne 
prie didelio karo, kuriuo 
Hitleris ir Mussolinis bau
gina Anglijos ir Franci
jos bankininkus ir pirklius, 
o atvirkščiai, būtų tikriau
sia priemonė pažaboti išsi
juosusius fašistinius agreso
rius ir geriausia garantija 
išsaugoti visuotiną taiką.

Tačiau kiekvieną kartą, 
kada Komunistų Interna
cionalas kreipdavosi siūly
damas bendrą veikimą į 
Antrąjį Internacionalą ir 
Tarptautinį p r o f s ą jungų 
susivienijimą, pastarųjų at
stovai susirinkdavo pasitar
ti, priimdavo solidarumo Is
panijos liaudžiai deklaraci
jas, žodžiais pakeikdavo re
spublikoniškos Ispanijos 
blokada, bet atkakliai atsi- 
sakinėdavo, Anglijos leibo
ristų partijos ir tredjunijo- 
nų lyderių ir jų pakalikų 
kitose šalyse įtakoje, imtis 
organizuoti tą tarptautinio 
proletariato bendrą veiki
mą, kuris vienintelis gali 
duoti reikiamus teigiamus 
rezultatus.

Tuo tarpu
dveji karo Ispanijoje metai 
davė pakankamai įrodymų, 
kad ne žodiniais pakeiki- 
mais prieš respublikoniškos 
Ispanijos blokadą, ne popie
riniais protestais prieš fa
šistinius agresorius, ne pro
fašistinių Anglijos ir Fran
cijos politikų įkalbinėjimais 
galima suteikti tikrą pagel
bą Ispanijos liaudžiai. Tam 
reikalingi visuomeninių jė
gų konkretūs veiksmai ir 
ypač vieningas tarptautinio 
proletariato išstojimas. Kas 
tikrai nori pertraukti ra
mių Ispanijos miestų grio
vimą, moterų ir vaikų žu
dymą, kas tikrai nori fašis
tinių smurtininkų išvijimo 
ir sudarymo tvirto barjero 
prieš naujo imperialistinio 
karo iššaukimą, tas turi 
veikti. Organizacijas ir šitų

praėjusieji

Maža to, jos 
prileidžia, 
įeinantieji 
į eilės ša- 
veda visiš-

reikalingu- veiksmų formas nesunku 
rasti, jas nurodo pats gyve
nimas, pačio darbininkų ju
dėjimo prityrimas.

Ispanijos liaudis antrųjų 
karo metų gale įtempia vi
sas savo jėgas, mobilizuoja 
visas šalies lėšas ir resur
sus fašistinių grobikų atrė
mimui. Ji didvyriškai per
neša negirdėta skurdų ir 
aukas, nugali didžiulius 
sunkumus, atremdama fa
šistinių barbarų, ginkluotų 
visomis naujausiomis nai
kinimo priemonėmis, ata
kas. Šios kovos eigoje Ispa
nijos proletariatui ir anti
fašistiniams kariams tenka 
atremti silpnatikius ir svy
ruojančius, daužyti trockis- 
tinius ir kitus fašistinius 
agentus. Didvyriškos Ispa
nijos armijos kariai, kovo
dami prie Madrido sienų, 
Levanto fronte, Pirinejų

je, kovoja prieš aršiausius 
visos darbo žmonijos prie
šus. Jų ir jų brolių pralie
tas kraujas kelia kitas tau
tas į kovą prieš fašizmą. Jų 
didvyriškoji kova gimdo 
naujus didvyrius pačiuose 
tolimiausiuose žemės rutu
lio kampuose. Ir didžiosios 
Kinijos bei tolimosios Mek
sikos laukuose, ir pačioje jų 
mirtino priešo stovykloje, 
fašistinėse šalyse.

Dabar reikalingas tarp
tautinio proletariato žodis.

Reikia viską padaryti, 
kad užtikrinti Ispanijos 
liaudies laimėjimą, nes, 
kaip nurodė didysis darbo 
žmonių vadas draugas Sta
linas savo telegramoje Is
panijos kompartijos gene
raliniam sekretoriui drg. 
Choze Diasui.

“Ispanijos pasiliuosavi- 
mas nuo fašistinių, reakcio
nierių jungo yra ne priva
tus ispanų reikalas, o — 
visos priešakinės ir progre- 
syvės žmonijos bendras rei
kalas.”

Įgyvendinti šį priešaki
nės ir progresyvės žmoni
jos bendrą veikalą — da
bartinėj tarptautinėj situa
cijoj reiškia ne tik padėti 
Ispanijos liaudžiai, bet ir 
užkirsti kelią barbariško 
fašizmo tarptautiniam., puo
limui, išsaugoti visuotiną 
taiką. Vertė A. R.

kurie buvo pasitraukę per tam 
tikrą laiką iš visuomeniško vei
kimo, bet dabar grįžta atgal 
darbuotis. Pesimizmas likvi
duotas; naujo veikimo ūpas at
bunda; iš to darosi jauku ir 
linksma.

Dabar pažvelgtam į patar
nautojus publikai laike pikniko. 
Jie susidėjo iš viso apskričio, iš 
abiejų lyčių, moterų ir vyrų. 
Amžiaus taip pat nevienodo — 
jaunesnių, viduramžių, ir gero
kai apsenusių. Bet visi buvo ge
ram ūpe; visi buvo linksmi, 
skubino, dirbo paskirtą darbą, 
nepareikšdami jokio nuovaiv 
gio.

Apart biznio, draugės mote
rys sumanė turėt laimėjimo ti- 
kietukus — pinigų dd. O. Žio
bienė ir O. Shemberienė, kame
rą laimėjimui d. M. Ramanaus
kienė. Jos tam darbe dirbo at
sidavusiai; už pinigus liko pel
no $2.10, atmokėjus laimėto
jams; už kamerą $5.10.

Programa

Vienas buvo iš kebliausių da
lykų, tai sudarymas tinkamos 
programos publiką užžavėti.

Prisiartinus 5-tai valandai, 
pertraukė šokius. Pasirodo ant 
platformos pirmininkė d. O. 
žiobienė. Ji savo oratoriškų 
balsu nuramino publiką. Tuo
met iššaukė dd. St. Kuzmicką 
ir V. Kuzmickienę sudainuoti 
duetą. Jų malonūs balsai užža
vėjo publiką. Sudainavus porą 
dainelių, pirmininkė iššaukė 
mane pakalbėti. Apie savo kal
bą ne mano dalykas minėti, pa
ti publika išspręs jos vertę. 
Prie pabaigos, d. Kuzmickas 
sudainavo dvi daineles solo; 
taip baigėsi programa.

Kas Nuoširdžiai Atsidavę

Allegheny Apskričio ir Pittsburgh© 
Miesto — tatai rengia ir mus kvie
čia. Atmetus kvietimą, sutaupysimi 
mažas lėšas, bet numušim žemyn 
lietuvių gerą vardą. Tai ir dalyvau
kime visi! Būkit antrame mitinge. 
Penktadienį, rugpjūčio 19 d., Pilie
čių Svetainėje, 1723 Jane St., South 
Side, 8 v. vakare.

Pirmas mitingas nesiskaito stei
giamuoju, nes tik 14 lietuvių tesusi
rinko. — Įtikinančiai kviečiame jus! 
— Laikinas Komitetas. (193-194)

LOWELL, MASS.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau-' 
gija ruošia pikniką, Liet. Piliečių 
Kliubo Parke, Pine Grove, Dracut, 
Mass. Įvyks sekmadienj, 21 d. rugp. 
Grieš šauni orkestrą šokiams iki ve-1 
lumos. Prašome visus skaitlingai 
dalyvauti. Nariai už nedalyvavimą' 
bus nubausti $1.00. Įžanga visiems 
15c — Kom. (193-194)

rengia 
rugĮ)., 
P- P-

SCRANTON, PA.
Lietuvių Draugijų Sąryšis 

pikniką, sekmadienj, 21 d. 
Runo Parke, pradžia 2 vai.
Bus gera muzika, visokių užkandžių 
ir išsigert. Kviečiame visus Scranto
no apylinkes lietuvius ir lietuvaites. 
Turėsite progą smagiai praleisti lai
ką. Pasidiskusuot. su skirtingų min
čių žmonėmis ir paremsite labai 
naudingą organizaciją. (193-194)

57 kp. rengia didelį pikniką, 
rugp., sekmadienį. Olympia 
Bus skanių valgių ir gėlimų, 
grieš puiki orkestrą. Todėl 

taip ir seni daly- 
Komisija.

WORCESTER, MASS.
LDS 

21 d. 
Parke. 
Taipgi
visi, kaip jauni, 
vaukite šiame piknike. - 

(193-194)

PHILADELPHIA,
Sekmadienj, rugĮ). 21 

koncertas ir šokiai, Belmont Man
sion, Fairmount Park. Šį koncertą 
ruošia didelė grupe muzikantų, ku
rie plačiai pagarsėję Philadclphijoj, 
kaipo Symphonic Concert muzikan
tai. Koncertas ruošiamas naudai Is
panijos liaudiečiams. Pradžia 2-rą v. 
p. p. Beje, grieš šimtas muzikantų, 
tai bus labai graži muzika pasiklau
syti. Kviečiame visus skaitlingai da
lyvauti. — Kom. (193-194)

ir

PA.
d. įvyks

Minersville, Pa
Apie Dienraščio “Laisves 

Pikniką 
Dienraščio “Laisvės

Moterys — dd. žiobienė, 
Shemberienė ir Raguckienė 
stengėsi kuodaugiausia surinkti 
už tikietukus laimėjimo, d. M. 
J. Ramanauskienė, stengėsi 
kuodaugiausia išplatinti tikie- 

itų ant kameros laimėjimo. Zei-
pikni- kų orkestrą už savo darbą ėmė 

kas rugpjūčio 6-7 dienomis jau tik $2.00, o $5.00, ką jiems pri- 
praėjo. Mes turime būti pilnai klausė, paliko kaipo 
patenkinti. Mūsų pastangos ne
nuėjo veltui ir nors su vargu, 
bet visgi pavyko sukelti “Lai
svės” sušelpimui $70.62. Kaip 
tokiam sunkiam nedarbo laiku, 
tai visgi gerai.

Kas link vietinės publikos, 
tai, galima sakyti, neganėtinai 
skaitlingai dalyvavo. Sunku ir 
priežastis pasakyti. Jų galima 
surasti keletą. Nedarbas, trū
kumas atliekamų centų, antra— 
truputį toloka nueiti į pikniko 
vietą, o trečia — darbininkai 
dar permažai skaito savo dien
raščius, kurie kasdien aiškina 
tą sunkią padėtį ir iš jos išeiti. 
Pažangioji publika, kuri pilnai 
supranta savo spaudos reikalą, 
dalyvavo skaitlingai, kaip mi- 
nersvilliečiai, taip mūsų kaimy
niškų miestelių' draugai.

Kas link tolimesnių svečių, 
tai iš Philadclphijos dalyvavo 
dd. St. ir Nelė Urbonai, iš 
iChester, Pa., dd. Dudoniai, ir 
Marė Thomas (Tampauskienė) 
su dukrele Mary. Iš Readingo 
buvo dd. Romikaičiai ir jų 
grupė, .kurių pavardžių netu
riu 
dd. 
dos 
ko 
svečių ir nuo Wilkes-Barre — 
Marcella Burnett ir grupė; V. 
Globičius; su kitais neteko kal
bėtis. Todėl nė vardų nežinau. 
Taigi, kaip pasirodo, mes gana 
tolimų svečių turėjom. Bet ne
reikia pamiršti, kad iš Coaldale 
mūsų pažangieji biznieriai, dd. 
Lakickas ir Užupis savo maši
nomis atvežė po gerą būrį sve
čių. Garbė jiems už tai.

Abelnai imant, mūsų ALDLD 
9-to Apskričio veikla žymiai 
pagerėjo; draugai įvertino pa
rengtą “Laisvės” pikniką; iš 
visų kolonijų skaitlingai daly
vavo. Pažymėtina Mahanoy Ci
ty, kur buvo visas darbininkų 
judėjimas apmiręs, šiam pikni
ke skaitlingai dalyvavo. Daug 
teko susitikti praeities draugų,

auką dėl 
“Laisvės.” Zei.kai veltui davė 
bulvių dėl pikniko, d. V. Rama
nauskas aukavo kopūstus.

Kaip pasirodo, - visais būdais 
stengtasi sukelt žymią paramą 
dienraščiui, bet kaip nebuvo 
įžangos, vien tik nuo biznio, tai 
dėl didelio brangumo nebuvo 
lengva. J. Ramnnauskas.

Youngstown, Ohio
Sekmadienį, 21 d. rugpjūčio, 

bus surengtas piknikas ispaniš
kas Fiesta, paramai Ispanijos 
liaudies. Jis atsibus Niek Op- 
retzas Farm, Stop 15, Sharon 
Line.

čia bus rodoma judžiai, kaip 
amerikiečiai kariauja Ispanijoj. 
Judžiai vadinasi “Return To 
Life.” Bus ir kita gera progra
ma. Prašome visus dalyvauti.

S. AVinters.

Nauja L, Pruseikos Knyga

Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

Atsikračius Anglijos monarchijos, Jungtinėm Vals- 
• tijom ėmė 38

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

metus apsivalyti nuo šnipų.

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 Pruseikos 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”

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

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7961

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

NEWARK, N. J.

Romikaičiai 
kurių pavardžių 

pasižymėjęs; iš Scrantono 
Valiukai ir jų sūnelis. Ro- 
buvo ir daugiau, bet nete- 

išsikalbėti. Taip pat buvo

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
DETROIT, MICH.

ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 
šeštadienį, 20 d. rugp., 7:30' v. v., 
Draugijų Svet., 4097 Porter St. Visi 
nariai ir narės malonėkite dalyvauti 
laiku, nes yra labai svarbių dalykų 
aptarti. Taipgi, kurie dar neužsimo
kėjote metines duokles už šiuos me
tus, tai šiame susirinkime būtinai 
turite užsimokėti. Be to, drg. J. 
Baronas išduos platų raportą iš su
grįžusio ALDLD Centro suvažiavi
mo. Atsiveskite ir naujų narių. — 
Sekr. P. Ž. (193-194)

SHENANDOAH, PA.
Sekmadienj, rugp. 21 d., visos 

Schuylkill pavieto Kom. Partija ren
gia didelį pikniką, Lake Side, ant 
kalno giraitėj. Bus gerų kalbėtojų, 
kalbės Močiutė Bloor, garsi kovoto
ja už darbininkų klasės reikalus. Šo
kiams grieš gera orkestrą, turėsime 
skanių užkandžių ir gėrimų. Tad 
draugai ir draugės, kviečiame iš pla
čios apylinkės atsilankyti j šį pikni
ką. — Rengėjai. (193-194)

PITTSBURGHO IR ALLE
GHENY COUNTY LIE

TUVIAMS!
Dalyvavimas Allegheny Apskričio 

(County) 150 metų sukaktuvių pa
rodoje — tai pirmos svarbos reika
las visų lietuvių! Abi valdžios —

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos piknikas įvyks 

šeštadienį, 20 d. rugį). Pradžia 9 v. 
ryto ir tęsis iki vėlai nakties. Šį pik
niką rengia visos organizacijos. 
Bus Schneider’io ūkėje. Važiuokite 
karu 50 iki 26 karo stoties, karas 
26 nuveš iki galo, kur bus mašinos 
nuvežti tiesiog j pikniko vietą. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti. 
Bus visokių žaislų, turėsime gerą 
muziką, yra ir maudynės. Taip pat 
turėsime ir skanių valgių ir gėrimų. 
Nepamirškite dalyvauti. Įžanga 25c. 
— Kom. (193-194)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15-to Apskr. metinis pik

nikas įvyks sekmadienj, 21 d. rugp. 
Stanionio ūkčje, Montville, Ohio. 
Visuomet šis komitetas su koopera
cija Ohio kuopų surengia gražią ir 
didelę metinę pramogą. Šiais metais 
kaip ir kitais, atsilankiusieji turės 
progos laimėti eilę drabužių (vyriš
ką ai' moterišką siūtą), kurį auko- 
vo siuvėjas Jonas Balčiūnas, 1317 E. 
66th St. Užkviečiamo vietinius ir iš 
visos apylinkes lietuvius dalyvauti 
šiame piknike. Kelrodis: Clevelan- 
diečiai imkite Route 85 iki Mont- 
villės, iš čia sukite po kairei ir už 
puses mylios rasite pikniko vietą. 
Akroniečiam, Youngstownieciam ir 
kitiems bile keliu į Chardon, Ohio, 
o iš čia 85 keliu į Montville ir į 
pikniko vietą. — Kom. (193-194)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

21 d. rugp., 10 vai. ryto, DaQuino 
Hali, 1258 Providence Rd. Draugai, 
pasistengkite visi dalyvaut, nes ran
dasi svarbių reikalų aptart, taipgi 
nesivėluokite, nes po piet reikės da
lyvaut piknike. — Org. F. M. I.

(193-194)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 12 Apskr. konferencija 

įvyks 21 d. rugp., sekmadienį. Pa
sibaigs, drg. Jasilionis iš Bingham- 
tono, N. Y., duos labai svarbią pas
kaitą apie V. Višinskj, todėl vietos 
ir apylinkes lietuviai kviečiami skai
tlingai dalyvauti. — Kom.

(193-194)

LINDEN, N. J.
135 kp. rengia išvažiavimąLDS

ir maudynes sekmadienį, 21 d. rugp., 
10 vai. ryto. Dusas išeis nuo A. 
Rupšio Svet., Wood Avė. ir 16 Si. 
Važiuosime į Charles Beach, N. J. 
Tikietas 60c. — Rengėjai. (193-194)

EASTON, PA.
Smagus LDS 51 Kuopos Piknikas
Darbininkų Susivienijimo 51 kuo

pa rengia smagų pikniką sekmadie
nj, 21 d. rugpjūčio, Hackett Parke 
(Žemutiniame miške). Prasidės nuo 
pietų ir trauksis iki vėlumos. Bus 
įvairių gėrimų ir užkandžių. Rengė
jai širdingai kviečia visus Eastono 
ir apiolinkės lietuvius ateiti ir pasi
linksminti ant tyro oro. Įžanga bus 
veltui. — Kviečia LDS 51 kp.

(193-194)

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

GARSINKITES “LAISVĖJE”
piifliiMiniita

§1

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
[iifninniiinmiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiniiiininiiiHiiniiiiiiinnnninininiinmnTmnmm^

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

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
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 Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

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

LDS III. APSKR. KOMITETO 
NARIŲ ATYDAI

LDS Trečio Apskričio Komiteto 
susirinkimas įvyks šį __
rugpjūčio 21. dieną, 9:30 vai. ryto, 
“Laisves” patalpoje. Visi nariai da
lyvaukite. Turime daug svarbių' 
raportų ir tarinių apsvarstyti.—Se
kretorius. (193-194)

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

į1U sekmadienj' Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.:
Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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New Yoito^zž^Zliiioi
Tammanės Tūzo Hines 

Teismas Prasidėjo
Atrodo, kad Manhattan Dis_ 

trikto prokuroras Dewey pa
siryžęs greit ir visu griežtumu 
p ra vest T a m m a n ė s boso 
Hines’o teismą. “Džiūrės” iš
rinkimui ėmė vos 2 dienas, 
kuomet daug menkesnes svar
bos byloms kaį kurių bylų ve
dėjai yra prasiboviję po kelias 
dienas.

Byla prasidėjo trečiadienio 
rytą.

Sulyg užsiėmimo du teisėjai 
yra civiliai inžinieriai, vienas 
knygų ekspertas, vienas sąs
kaitininkas, vienas pirklys ir 
visi kiti Įvairių Įstaigų sales- 
manai-agentai. Jų rankose 
randasi nuteisimas Tlines’p ne 
tik kaipo asmens, bet kaipo 
vieno iš vyriausių atstovų Tam
manės mašinos, kuri begailes- 
tingai ir suktai valdė miestą 
per desėtkus metų. Taigi, ši 
yra byla liaudies prieš savo 
prispaud ėjus.

Pilnas sąstatas prisaikintųjų 
teisėjų yra sekamas:

Elliot Brown, 780 Madison 
Ave., jury foreman; Don L. 
Caldwell, 242 East 19th St.; 
Hugh C. Harle, 1200 Fifth 
Ave.; Frederick D. Suydam, 
108 East 66th St., Walston B. 
Southwick, 550 West 157th 
St., Ernest G. TTapgood, Jr., 
114 East 40th St.; Max S. 
Herrman, 350 Fifth Ave.; Ęoss 
S. Anderson, 59 West 9th St.; 
Joehl M. Wachman, 10 West 
93rd St.; Edward Rose, 176 
West 87th St.; Saul M. Dash, 
499 Fort Washington Ave.; 
John J. Sheeran, 262 West 
107th St.

Du Alternatai esą:
William D. Deckler, 150 E. 

93rd St., ir Bertram Cunning
ham, 194 Riverside Drive.

Teisėjai priimti abiem pu
sėm sutikus. Iš buvusių kan
didatais Į teisėjus daugybė ne
priimta dėl Įvairių priežasčių. 
Daugelis atsiprašinėjo patys 
nenorį būt teisėjuose dėl arti
mos pažinties su kaltinamuoju.

Prokuroras Dewey du atlei
do dėlto, kad jie pasisakė 
priešingai leist negrus liudyt, 
o prokuroras, manoma, turė
siąs ir negrų liudininkų, kurie 
arba yra buvę nuskriauti arba 
patys Įvelti Į raketa, kuris la
biausia buvo suleidęs šaknis 
Harleme.

Iš kitos pusės, tammaniečių 
gynėjas Stryker nuodugniau
siai klausinėjo kandidatus, 
kad patirt, ar jų tarpe nesi
randa nusistačiusių prieš Tam
many, saugodamas, kad “džiū- 
rėn” neįeitų Tammanei prie
šingų žmonių.

Ginasi Ėmęs Kyšius
William F. McGuinness, su

spenduotas Kings Distrikto 
prokuroro padėjėjas, ir George 
Mauro, gynėsi esą nekalti ėmi
me kyšių ir tuo būdu trukdy
me teisdarybei, kuriuo kaltini
mu jie patraukti teisman.

Kaltinime sakoma, kad jis 
ir George Murphy, keltuvo 
operatorius Centraliame Teis
mų Bildinge, Brooklyne, už 
širtitą. dolerių bandę apsaugot 
Joseph Mauro, siuntinių kon- 
traktorių nuo teismo už kreivą 
litfdymą.

Abu kaltinamieji palikti po 
$5,000 kaucijos iki teismo, ku
ris nustatyta pradėt rugsėjo 
6-tą d.

Prigėrė Maudynėj
Sadie Rosenblatt, 48 m., už

sirakino maudynėj savo sesers 
namuose, 1615 Walton Ave., 
Bronxe, ir nusižudė, prisigir- 
dydama vonioj.

Brooklyniečiai Būriais 
Vyks Į “L” Pikniką
Brooklyne didžiausiu sujudi

mu rengiamasi vykt Į Philadel- 
ph iečių rengiamą “Laisvės” 
pikniką Mikolaičio Parke, Ed
dington, Pa., sekmadienį, rug
sėjo 4-tą dieną.

Nežiūrint, kad daugelis ge
rų “Laisvės” rėmėjų jau turi 
pasi riktą vę privatiškas maši
nas Į tą kelionę, kiekviena žy
mesniųjų Brooklyno ir apylin
kės lietuvių kolonijų lenkty- 
niuoja už anksčiau pripildymą 
savo busų ir užsisakymą dau
giau, kol dar ne pervėhi. Mat, 
tą savaitę pripuola Labor Day, 
tad daug žmonių važinėja ir 
iš anksto neužsisakius sunku 
begauti busų arba paprastai 
einančiuose busuose vietų.

Visi norintieji važiuot į 
“Laisvės” pikniką padarys ge
ro sau, busų ir pikniko rengė-1 
jams, jei iš anksto apsirūpins 
bilietais, kad rengėjams ne
reiktų su rūpesčiu bėgiot pas
kutinėmis dienomis, o norintiem 
važiuot—apsivilti dėl pritruki
me vietos. Bilietus galima gau
ti “Laisvės” raštinėj ir pas vi
sus žinomus darbuotojus C. 
Brooklyne, Ridgewoode, Mas- 
pethe. V.

Karščiai Buvo Priežastimi 
Penkių Žmonių Mirties

Antradienį oro spėjikų ža
dėtos vėsumos miestas nesu
laukė. Tiesa, karštis nupuolė 
pora su virš laipsnių, bet -pa
kilus drėgmė vargino labiau, 
negu pirmadienį. Trečiadienį 
tesėsi karštis, nors protarpiais 
ir pūteno vėsus vėjalis.

Karštis išvijo Į pajūrius šim
tus tūkstančių žmonių. Vien 
Coney Islande būta apie 500,- 
000, kas yra rekordiniu skai
čiumi darbo dienai.

Herbert Friedman, 18 metų, i 
prigėrė Hamilton Fish Parko 
prūde. Eugene Thomas, 17 m., 
prigėrė Coney Islande. Abu 
žuvo šimtams žmonių matant.

Kiti trys priemiesčių gyven
tojai krito ir ant vietos mirė 
savo užsiėmime. Vienuolika 
žmonių buvo susirgę-apalpę, 
bet atgaivinti.

Central ir Madison Parkuo
se, N. Y., sumedžiota kalėji- 
man 60 žmonių už miegojimą 
parke, tačiau teisėjas juos pa
leido be baudos.

Moterų Susirinkimas 
Ir Pamoka

Moterų Apšvietos Kliubas 
jau planuoja savo rudeninį 
veikimą. Klausinėjama, taria
masi apie galimybes įsisteigt 
mokyklą, kurioj moterys galė
tų gaut pagelbą prisirengime 
pilietybei, mokintis anglų kal
bos ir rašybos, taipgi įvairių 
trūkstamų informacijų gaut 
lietuvių kalboj. Rūpinasi ir ki
tais darbais lietuvių moterų ir 
abelnai visuomenės gerovei.

Mokyklos ir kitus klausimus 
svarstys susirinkime, kuris į- 
vyks šį vakarą, rugpjūčio 18, 
Liet. Pil. Kliubo apatinėj sve
tainėj, 280 Union Avė., Brook
lyne. Narės ir ne narės kvie
čiamos dalyvaut.

Susirinkime bus pamoka 
apie konservavimą vaisių ir 
daržovių. Ją duos Margarita 
Valilionienė, žinoma valgių 
specialistė, kurios suplanuoti ir 
gaminti valgiai patenkina net 
išlepintų milionierių skonį.

R.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Iškilmingai Pasitiks Didvyriško Amerikiečio 
Lakūno Ben Leider’io Kūną

----------- a---------------------------------------------
Lincolno Brigados draugai 

gavo iš Policijos Departmento 
leidimą masiniai pasitikt par
vežamą iš Ispanijos Ben Lei
deno kūną ir jį palydėt Į Car
negie Hali, kur lakūnui pa
gerbt surengta iškilmingas ma
sinis mitingas.

Ben Leider’io kūnas laivu 
Excambion parvežtas iš Euro
pos Į Bostoną, kur trečiadienį 
surengta pasitikimo iškilmės. 
Iš ten gelžkeliu parvežama į 
Grand Central stotį.

Stotyje kūną pasitiks 6:30 
vakaro ketvirtadienį, 18 d. 
rugpjūčio. Maršavimas prasi
dės ant E. 45th St. tarp Madi
son ir 5th Avenue, iš ten mar
šuos 45-ta iki 7th Avenue ir 
7th Avenue iki 57th St., kur 
randasi Carnegie Hall. Lygiai 
8 vai. vakaro prasidės minėji
mo mitingas, kuriame kalbės 
eilė žymių kalbėtojų: vetera
nų, artistų, karo koresponden
tų. Įžanga nemokamai.

Visi Lincolno Brigados drau
gai ir demokratiją mylintieji 
žmonės kviečiami dalyvaut ir 
atiduot pagarbą pirmajam 
sparnuotam amerikiečiui, did
vyriškai padėjusiam galvą gy
nime Ispanijos ir viso pasaulio 
demokratijos nuo fašizmo.

Unijistai Pasipiktinę Frey’o 
Kandžiojimu Raudonųjų
Savo liūdymuose Dies Komi

tetui John P. Frey, Metalo 
Amatų Tarybos (AF of L) pir
mininkas taip piktai ir netei
singai nusiplepėjo prieš visus 
progresyvius unijistus, kad 
tarp New Yorko ir apylinkės 
unijistų visur girdisi pasipikti
nimas. Pasipiktinę Visi švarūs 
ir sąžiningi darbo unijų vadai, 
pasipiktinę visi protaujanti ei
liniai unijistai.

Neil Brant, internacionalis 
atstovas Elektristų, Radio ir 
Mašinistų Unijos, pareiškė:

“Aš buvau Ulbai patenkintas 
ir išdidus radęs savo vardą pa
dėtą greta su tokiais vyrais, 
kaip John Brophy, Michael 
Quill, Joseph Curran, Harry 
Bridges ir daugdlis kitą., kurie 
įrodė save esant vadais kovose 
už geresnes algas ir darbo są
lygas Amerikos darbininkams.”

Allan S. Haywood, CIO apy
linkės direktorius, pareiškė, 
kad Frey’s liūdymai buvo “ne
paremti” ir panašūs Tom Gird- 
ler’io atakoms ant unionizmo.

Albertas Stankus, direkto
rius Utility Darb. Organizavi
mo Komiteto, pareiškė, kad 
Frey’s liūdymas “yra piktas ir 
paikas pasikėsinimas sunaikint 
CIO prestižą mozojimu jo vadų\ 
su raudonumo silke.”

Sam Sorkin, Valstijos, Aps
kričio ir Miesto Darbininkų 
Unijos Lokalo 1-mo manadže- 
ris, kuris apšaukta raudonuoju 
dėlto, kad maršavo Taikos Pa
rade, telegrafavo Dies Komite
tui sekamai: “Aš didžiuojuos 
dalyvavęs New Yorko pakule', 
už taiką.”

Daug Šokėjų
Ponas H. Belford, Roseland 

Ballroom manadžeris sako, 
kad šiemet lenktyniuotojų už 
pirmenybę šokiuose yra labai 
daug. Pavyzdin, tango kon- 
teste antradienį buvę užsire
gistravusių 146 poros ir visi 
taip geri šokikai, kad teisė
jams sunku buvę išrinkt 10 ge
riausių porų. Laimėtojuose 
yra John Sakas iš Bronx ir Er
nest Graunas iš Astorijos. Jie 
galės dalyvaut Harvest Moon 
Ball kontesto galutinėse lenk
tynėse.

Kas Remia Ispaniją?
Adele Kanopienė ir Elzbieta 

Poškauskienė, eidamos po 
krautuves, ant blankų surinko 
$2.73 pinigais ir gavo audimo, 
siūlų, muilo ir smulkių drabu
žiu.

F. Kazakevičiene atvežė 26 
gabalus bei setus vilnonių ir 
įvairių drabužių, taipgi kaili
nius.

P. Babarskienė—6 kenus 
pieno, žuvies ir abelnai kenuo- 
to maisto, taipgi 3 gabalus vil
nonių drabužių.

B u k č i u s— 10 kavai k u -setu 
drabužiu.

O. Lapata—5 kavalkus dra
bužių.

Mrs. Kalvaitienė iš Higga
num, Conn., atsiuntė 24 setus- 
gabal us- d rabu žiu.

Setais skaitome drabužius, 
kurie eina poromis ar grupė
mis, kaip kojinės, pirštinės, 
siūtai ir tt.

Seniau buvo skelbta ankš
čiau gautos nuo kitų draugių- 
draugų dovanos.

Moterų kuopos komisija 
prašo visus dar galinčius pa- 
aukot bei parinkt aukų, pasi
darbuoti ir priduoti aukas. 
Specialis amerikiečių laivas su 
dovanomis Ispanijai išplauks 
ateinantį mėnesį. Tačiau do
vanas geriau priduot kiek 
.galint anksčiau, kad laivo ren
gėjai galėtų jas sugrupuoti-su- 
pakiuoti pagal rūšis ir turėti 
gatavas, kada ateis laikas 
kraut laivan.

Komisijos nares, Kanopienė, 
Poškauskienė, Andriuškevičie- 
nė ir Bondžinskaitė, pasidalin- 
damos pareigomis, būna “Lais
vės” raštinėj kas vakarą apie 
7 vai., kad priimt dovanas ir 
išduot aukoms rinkt blankas 
ar reikalingas informacijas. 
Jos deda pastangas, kad ir 
lietuviai pasiųstų geroką veži
mą dovanų didvyriškiems Is
panijos žmonėms, ginantiems 
demokratiją ir savo šalies ne
priklausomybę nuo vidujinių 
demokratijos priešų ir viso pa
saulio fašistų. Drauge.

Radio Klausytojams
Lietuvių Radio Valandos 

klausytojų bei rėmėjų kliubas 
kviečia šį šeštadienį (subatva- 
karį) visus radio klausytojus ir 
rėmėjus į viešą susirinkimą 
Liet. Amerikos Pil. Kliube, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Bus pasikalbėjimas apie atei
ties radio programas, kurioms 
vadovauja V. Matusevičius. 
Smulkesnių žinių malonėkite 
pasiklausyti šio šeštadienio ry
to 9:30, iš stoties WBNX, 1350 
kilocycles.

Kviečia, Liet. Radio Valandos 
Kl. Komitetas.

Thomas Hari i n Eilei, new- 
yorkietis architektas, laimėjo 
Covington, Ky., pašto statybai 
braižinių kontestą, jis gavo 
$4,500 ir kita tiek gausias už 
prirengimą smulkmenų tame 
plane.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Anastazija Diskevičiūte, po 

vyru Šaltienė, pajieškau savo tikrb 
mylimo brolio Kazimiero Diskevi- 
čiaus. Jisai dirbo Pittston, Pa., ir 
tenai apsivedė su Magdelena, po tė
vais nežinau pavardes. Vėliau išva
žiavo Lietuvon. Iš Lietuvos išvažia
vo j Argentiną, palikdamas pačią ir 
tris vaikus. Jo pati irjirė iš rūpes
čio. Giniūnų kaimas, Prienai. Jo pas
kutinis Argentinos antrašas buvo se
kamas: Kazimieras Diskevičius, Col- 
la, Entre Rias 2943, Santa Fe, Ro
sario de Republica Argentina. Taip 
pat pajieškau jo pusbrolių Kazimie
ro ir Jono Stakevičių iš Panemunes.

(193-195)

Baus Pikietų Mušeiką i
Vis daugiau progresyvių įei

nant miesto valdžios ir įsta- 
tymdavystės bei teisdarybės 
įstaigosna ir gengsteriavimas— 
sumušimas pikietų—darosi ne
be tokiu saugiu užsiėmimu, ke
ikiu buvo, .kada pilnai viešpata
vo Tammany.

George (Bozo) Hurwitz, se
niau jau buvęs kalėjime, pripa
žintas kaltu užpuolime keturių' 
CIO pikietų prie vaisių turga
vietės, 62nd St. ir Roosevelt 
Blvd., Queens, pereitą spaliu 
mėnesį.

Bozo, buvęs Retail Grocery, 
Dairy and Fruit Clerks Unijos. 
338-to Lokalo narys, 1935 me-i 
tais buvo išmestas iš unijos už, 
kyšius. Sekamais metais jis bu-j 
vo 6 mėnesius kalėjime už ban
dymą grasinimais gaut pinigų. 
Bet kada unijistai nusitarė at
simušt nuo AF of L ir prisidėt, 
prie CIO, tuomet AF of L tarp-; 
tautinė unija išdavė Bozo čar-l 
torį.

Vlateušas Simonavičius
t>

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

ALLENTOWN
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MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

ROUND 
TRIP

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

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

SVARBU. Eastern Standard Time 
Rodomas. Pridėkit Vieną Valandą 

Dėl Daylight Saving Time.

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

“Laisvės” Name

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo ITewes elevelterio stoties

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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 Vilai Vakaro

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8872

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7-8 va k. 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

JEIISI-Y .(IEXTRAL
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BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-888G
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Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”.

ONE DAY 
OUTINGS

NEDALIOJ, RUGPJŪČIO 21 
Kelionė i Easton, $1.50; 
Bethlehem, $1.75; Allen
town, $1.85; Northampton, 
$1.95; Treichler, $2.05;
Walnutport, $2.15; Palmer
ton. $2.20; Bowmanstown, 
$2.25; Lehighton, $2.35;
Mauch Chunk, $2.10. Lšei.- 
nn iš New Yorko nuo 
West 23rd St., 7:45 iš ry
to: Liberty St., 8:00 iš 
ryto.

Kitos ekskursijos Rugpjūčio 21 j 
Lakewood, N. J., Freehold, N. J., 
Toms Rivetj N. J., Asbury Park, 
N. J., Izmir Branch. N. J., At
lantic Highlands, N. .L, Sca
bright, N. J., Atlantic City, N. J. 
Williamsport, Pa., Iznvisbuig, Pa.

Dėl tolimesnių informacijų ir dėl 
nenustatyto traukiniams laiko aukš
čiau, tarkitės su bilietų agentais ar 

telefonuokit BArcIay 7-9670

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir kdrietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Ta Bozo’s popierinė unija 
pradėjo siuntinėt savo žmones 
po krautuves, pasirašydama su 
savininkais neva kontraktus, 
jais išmetant iš darbų CIO uni
jistus. O kada CIO unija pa
siųsdavo pikietus, Bozo su savo 
gonge juos atakuodavo. Joe Ha
ber, vienas pikietų, turėjo iš
būt 4 menesius Šv. Jono ligon- 
butyje nuo sumušimo.

To mušeikos byla buvo ati
dėta net 8 sykius ir jis po 
$5,000 kaucija vaikščiojo lais
vas, tačiau pereitą pirmadienį 
byla baigėsi jo pripažinimu 
kaltu.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
f JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Šaudęs Dėl Karščio
John Spenazo, 68 metų, tu

rįs groserniukę 14 Navy St., 
sako, kad karštis i)- triukšma
dariai vaikai jį taip įkirsino 
pereito pirmadienio vakarą, 
kad jis stvėrė šautuvą ir palei
do du šūvius. Juos sakosi tai
kęs aukštyn, vaikams pagąs
dint, bet jie įsmigo į du suau
gusius vyrus. Jis sulaikytas 
kalėjime be kaucijos.

Victor A. Candoloro, savinin
kas Farmer’s Square Restaura- 
no, 150th St., Bronx, areštuo- 

j tas kaltinant užpuolimu pikie- 
to prie savo restaurano.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
. (Jalinskas)

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.
I>ries4 Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.
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