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

nes Japonijos.

Vytautas Sirvydas bando1 
įsistoti į savo tėvo čevery- 
kus. Jis labai susirūpinęs ta 
nelaiminga tautine srove. 
“Vienybėje” rugpj. 19 d. 
Vytautas klausia: “Tautinė 
Srovė ir Kas Toliaus?” t 

Atsakymo nesuranda, ne
duoda. Mes gi atsakysime: 
Toliau guli ta pati smetoni
nė bala, kurioje jau senai

kad ponas 
pasitikėji- 

žmonės iš-

murdosi visa ta pakaleni ja.
•f* 4* -k

Ohio valstijos seimelio na
riu yra lietuvis vardu John 
DeRighter (Diraitis). Jau 
antrą terminą tarnauja. 
Bandė laimėti demokratų 
partijos nominacijas ir tre
čiam terminui. Bet nelaimė
jo, prakišo.

Kodėl? Todėl, 
Diraitis nustojo 
mo žmonėse. Jį 
rinko atstovauti jų intere
sus, o jis seimelyje šoko pa
gal reakcinę muziką.

* * *
i

Labai puikiai pavyko Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo jaunimo konferencija. 
Joje dalyvavo labai gražus 
būrelis jaunų vyrų ir mote
rų ir labai rimtai apsvarstė 
jaunimo reikalus. į

Kurie taip baisiai dejuoja 
dėl Amerikos lietuvių jauni
mo likimo, tegul pasižiūri į 
LDS jaunimą. O po šio sei
mo pažangusis jaunimas 
dar smarkiau žygiuos pir
myn. \

* * * i

Lietuviai Vyčiai, matyt, 
nebenori klausyti kunigų, 
komandos. Juos už tai labai' 
bara klerikalinė spauda.

Betgi ištiesų kunigų va
dovybė jauniems vyčiams 
turėjo atkarsti. Kur tik jau
nuoliai pasisuka, žiūrėk, ku
nigas jiems už akių užlindęs 
ir kala jiems į galvą senus 
prietarus.

Kol tie jaunuoliai buvo 
dar tik išbėgę iš vaikų, pa
klusniai pildė savo senų va
dovų komandą. Kaip grei
tai suaugo ir pradėjo pro
tauti, kunigų siaura ir stor
žieviška vadovybė jiems ne
bepakenčiama.* * *

Mūsų gi pažangusis jau
nimas neturi taip vadinamų 
“dvasios vadų.” Jaunuoliai; 
patys iš savo eilių išsiauklėj 
jo vadovus. Štai kodėl taip 
gražiai veikia ir sugyveni 
LDS jaunimas.♦ * *

Chicagos kunigį dienraš
tis sako: “Neapsigaukite. 
Komunistai tik savo takti
ką pakeitė. Jie nutarė būti 
veidmainiais.”

Tai reiškia, kad bent jau 
iki šiol komunistai nebuvo 
veidmainiais. Betgi tas pats 
dienraštis mus visą laiką 
veidmainiais vadindavo. Va
dinasi, jisai veidmainiavo.

Veidmainiavo tada ir 
veidmainiauja dabar, taip 
negražiai plūsdamas komu
nistus.

Ką jis mano atsiekti? 
Juk ir šimučiui turėtų būti 
aišku, kad nepaliaujantis
žmonių plūdimas nepagelbės 
jam patekti į dangaus ka
ralystę. * * *

Anglas psichologas W. R. 
Brown teigia, kad vyras, su-
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Italijos Lėktuvai Pa
skandino Anglų Laivą; 

, Bombardavo ir Kitą
&

Hendaye, Franc. - Ispa
nijos pasienis. — Fašistų 
lėktuvai taip smarkiai bom
bardavo Barcelona, Ispani
jos laikinąją sostinę, kaip 
dar niekad nuo š. m. kovo 
mėnesio. Užmušė bei sužei
dė bent 160 nekariškių gy
ventojų.

Nedidelėje Vallcarca prie
plaukoje, Italijos orlaiviai 
bombardavo ir paskandino 
prekinį Anglijos laivą ‘Stan- 
brook,” 1383 tonų įtalpos.

Mussolinio b o m bininkai 
užpuolė ir kitą Anglijos pre- 

? kinį laivą “Stanforth,” 2,600 
, stonų, beplaukiant jam J Al- 

geriją. Laivo kapitonas pra- 
, nešė bevieliniu telegrafu, 
. kad fašistų lėktuvai tiksliai 
, i stengiasi jį paskandint, ir 

atsišaukė pagelbos. Bet nė 
viena bomba jam nepatai- 

’ kė.
Trys fašistų lėktuvai nu

metė 50 bombų ant mažos 
prieplaukos Gandia, kurią 
anglai yra pasisamdę nuo 
Ispanijos respublikos. Bom- 
bininkai sunaikino čia kelis 
namus, daugiausia priklau
sančius anglams.

FAŠISTAI ATMESTI 25 
MYLIAS ATGAL Almade- 
no fronte, Ispanijos pietų 
vakaruos. Dabar jie randas 
už 35 mylių į vakarus nuo 
Almadeno, gyvsidabrio ka
syklų centro. O vieną kar
tą praeitą savaitę fašistams 
buvo telikę tik 10 mylių iki
to miesto.

Numaskuoti Išdavikai Pabė
gėliai iš Ispanijos, Dies’o

“Liudytojai”
New York. — Lincolno 

Brigados Draugų organiza
cija išsiuntinėjo spaudai fo
tografijas laiškų, kuriuose 
A. L. Halpern ir A. Sobel, 
buvę Ispanijoj liuosnoriai, 
labai gyrė draugišką laisvę 
liaudiečių armijoj.

Sugrįžę (pabėgę) iš Ispa
nijos, jie dabar melavo kon
gresinei Dies’o komisijai 
Washingtone, būk juos “ko
munistai apgavę nuvylioda- 
mi” Ispanijon, būk ameri
kiečiai liuosnoriai ten pada
ryti “vergais” ir būk “90 
procentų” jų tuoj grįžtų 
Amerikon, “jeigu galėtų.” 

laukęs penkių dešimtų me
tų amžiaus, įžengia į gyve
nimo krizį. Tada jis jau pra
deda sau kalbėti: “Nebeap
simoka, per vėlu ką nors 
bepradėti.” Ir taip ruošiasi 
į požeminį gyvenimą.

Gal tas ir tiesa kitose gy
venimo srityse, bet jokiu 
būdu ne socialiam veikime. 
Pavyzdžiui, niekados ne per 
vėlu pradėti aktyviai daly
vauti darbininkų judėjime 
ir kovose.

Visi Vokietijos Žydai Turi 
Būt “Izraeliai” ir “Saros”

Berlin. — Visi tie Vokie
tijos žydai, kurių pirmieji 
vardai yra krikščioniški ar 
“vokiški”, turi dar pridėt 
žydišką vardą “Izraelius,” o 
visos žydės su pirmais nežy- 
diškais vardais turi pridėt 
sau dar žydišką vardą “Sa
ra,” ir visi žydų vaikai turi 
būt “krikštijami tik žydiš
kais vardais,”—kaip kad 
įsakė Hitlerio valdžia.

CHINŲ KANUOLeS PASKAN
DINO 12 JAPONŲ LAIVŲ

SU KARIAIS YANGTZĖJ
Hankow, Chinija. — Ja

ponai užėmė geležinkelių 
centrą Puchowa, Shansi 
provincijoj, bet jie pralai
mėjo visur kitur.

‘Mechanizuotos chinų ka- 
nuolių batarejos paskandi
no dvyliką japonų laivų su 
daugiu kareivių Yangtze 
upėj.

60 iš kiekvieno šimto ja
ponų kareivių Yangtze sri
tyje serga cholera, maliari
ja ir kraujalige. Blogas van
duo, ligas skleidžiantieji uo
dai ir šlapias oras yra galin
gi Chinijos talkininkai prieš 

, japonus Yangtze klonyje,— 
sako chinų komandierius 
gen. Chen Cheng.

Chiųai sumušė 6,000 japo
nų vakaruose nuo Kankowo 
ir privertė juos pabėgt. Chi
na! sukirto japonus ties 
Shaho. Japonai tapo išvyti 
iš pozicijų, kurias jie pir
miau buvo užėmę su pagel- 
ba savo nuodingų karo du
jų.

WM. GREEN PAS PRE
ZIDENTĄ ROOSEVELTĄ

Hyde Park, N. Y.—Ame
rikos Darbo Federacijos 
pirmininkas Wm. Green at
silankė pas prezidentą Roo- 
seveltą; įkalbinėjo, kad tu
ri būt kai kas pakeista Ša
lies Darbo Santikių Įstaty
me. Green atranda, būk tas 
įstatymas iki šiol tarnavęs 
CIO* unijoms prieš Darbo 
Federaciją.

Dabar Green sako, kad 
prez. Rooseveltas pripaži
nęs reikalą taisyt tą įstaty
mą.

Naziai Nukirto Galvą 22-viem 
Neva “Išdavikam”

Berlin. — Naziai nukirto 
galvą K. Wiehoffui ir W.
Braunui kaip “išdavikams.” 
Tai jau nusirito galvos 
22-jų žmonių šiemet Vokie
tijoj, kuriuos naziai nus- 
merkė neva kaip “šalies iš
davikus.”

IDS 4-TASIS SEIMAS PASIBAIGĖ; 
SEKANTIS SEIMAS BUS BROOKLYNE
Priims Naujus Narius iki 60 Mėty; Paskyrė $400 per 
Metus Moksleiviam Remti; Užgyrė Senelių Nainy Idėją

Anglijos Tarpininko 
Provokacijos prieš 

Čcchoslovakiją
Pittsburgh, Pa. — Ketvir

tasis seimas pateikė platų 
ir konkretų planą budavoji- 
mui LDS. Nutarta priimt 
naujus narius iki 60 metų 
amžiaus. Tas duos nemažai 
naujų narių organizacijai. 
Paskirta n e t u r t ingiems 
moksleiviams 25 nuoš. nuo 
metinių įplaukų iš nepa
prastos pagelbos fonto sti
pendijoms, pasižymėjusiems 
moksle ir visuomeninėj veik
loj. Stipendijoms skiriamas 
nuošimtis sudarys apie $400 
metinių įplaukų. Paskyri
mas stipendijų sujudins 
moksleivius ir abelnai jau
nimą stoti į LDS.

Šis seimas duoda vilties ir 
neturtingiems seneliams su
silaukt broliškos pagelbos iš 
LDS, nes yra nutarta tyri
nėt galimybes įsteigimui se
neliams prieglaudos namų. 
Tinkamiausiom vietom įma
toma Illinois, Pennsylvania 
ir New York valstijos. Iš
rinkta specialė komisija, ku
ri apžiūrės vietas ir apro- 
kuos kaštus pri'eglaudos na
mų steigimui, rekomenduos 
sekamam seimui.

Senelis W. Lewson, iš Ca
lifornia laišku pasveikino 
prieglaudos namų steigimo 
idėją ir prižadėjo tai įstai
gai pavest iš savo turto 
$5,000.00.

Apšvietos atžvilgiu irgi 
žingsnis pirmyn. Nutarta 
padidinti LDS organą “Tie
są”; daugiau duoti moksli- 
nių ir informacinių raštų.

Jaunimo s u v a ž i avimas 
nutarė pasekti veikliąją Chi
cagos j a u n u o lių grupę 
“Sparks”, leisti mimeogra- 
fuotus buletinus, informuo
jant narius apie veiklą kuo
pose, ir suteikti kitų žinių

Ebro Pozicijose Liaudie- 
čiai Laikosi Stipriau

Negu bet Kada
Barce lona, Ispanija. — 

Liaudiečiai dabar laikosi 
stipriau, negu bet kada va
kariniame Ebro upės šone, 
nepaisant galingiausių arti
lerijos ir orlaivių atakų iš 
fašistų pusės, ypač Pandos 
kalnų ruože, Gandesos sri
ty j. Įsidrūtinę tuose skar
džiuose kalnuose, liaudiečiai 
laiko savo rankose raktą į 
visą vakarinį Ebro šoną, 
sako N. Y. Times korespon
dentas Matthews.

Vienu žygiu praeitos sa
vaitės gale 60 Italijos lėktu
vų “Fiat” ir 21-nas vokieti-
jos bombanešis “Junker” 
bombardavo liaudiečių vieš
kelius ir kitas pozicijas 
Gandesos srityj, bet niekur 
ten neįlaužė liaudiečių fron
to.

iš sporto, meno ir literatu-i 
ros sričių. Jie taipgi ruoš 
debatus įvairiais socialiais 
klausimais.

Gauta daug pasveikinimo 
laiškų su aukomis. Viso au
kų įplaukė $147.50.

Prie seimo pabaigos, pre
zidentas Mizara pakvietė 
delegatus atsistojimu iš
reikšt pagarbą įnirusiems 
nariams. Nuo pereito seimo 
iki šiam mirusių yra 95 na
riai.

Pildantysis Komitetas
Į Pildantįjį Komitetą se-, 

kančiam terminui išrinkta: 
Prezidentu Rojus Mizara, 
pirmu vice-prezidentu S. 
Mažanskas iš Clevelando, 
antru vice-prezidentu A. 
Litvinas iš Chicagos, sekre
torium J. Siurba, iždininku 
Dr. J. J. Kaškiaučius, iždo 
globėjais H. Kaunaitė iš 
Brooklyno, D. Lekavičius iš 
Pittsburgho ir J. Grubis iš 
Brooklyno; daktaru-kvotėju 
Dr. Palevičius iš Detroito.

Karštų diskusijų buvo 
dėl vietos sekančiam seimui. 
Chicagiečiai stipriai laikė
si, kad sekantis seimas bū
tų Chicago j. Juos rėmė det- 
roitiečiai, bet Wisconsino 
delegatai ir Clevelando de
legatai stojo su rytiečiais 
už tai, kad seimas būtų 
Brooklyne. P e r s k a i tyta 
New Yorko miesto majoro 
La Guardi jos laiškas, ku
riam oficialiai užkviečia 
LDS, per jo prezidentą R. 
Mizarą, sekantį seimą laiky
ti New Yorke. Po ilgų dis
kusijų, 44 balsai buvo, kad 
seimas būtų Brooklyne, 35, 
kad Chicagoj, ir 5, kad Cle- 
velande.

P. Buknys.

Gen. Franco Bombinin- 
kai Nepajėgia Sunai
kint Liaudiečių Tiltų
Barcelona, Ispanija.— Po 

20 ir 30 Vokietijos ir Itali- 
jos lėktuvų bombarduoja 
vienu pradėjimu ir kartoti
nai respublikos tiltus per 
Ebro upę, bet nepajėgia su
naikint jų. Tiltai yra plau
kianti, nutiesti ant valčių ir | 
subudavoti iš medžio ir plie
no. Ir jeigu fašistų bombos 
sužeidžia tiltą dieną, tai res- 
publikiečiai jį pasitaiso su-• 
temus, už kokios valandos 
iš viso,—kaip rašo N. Y. 
Times korespondentas Mat
thews.

Nors bombos prakerta 
skyles tuose “stebėtinuose” 
tiltuose, bet dažnai ir be pa
taisymo dar galima jais 
naudotis, sako tas kores
pondentas. Jis pats su drau
gais perėjo tiltu, kuriame 
fašistų bomba buvo pramu-

—---------------------------- -—s
Kanados Spauda Džiaugiasi 
“Geru Kaimynu” Rooseveltu

Toronto, Canada. — Visa 
Kanados spauda giria pre
zidentą Rooseveltą. kad jis. 
kalbėdamas Kanadoj, pas
merkė karinius užpuolikus 
(šiuo laiku fašistinius kraš
tus). Išreiškia didele pagar
ba Rooseveltui, kad jis ža
dėjo Jungtinių Valstijų tal
ką Kanadai, jeigu ją kas 
kariškai užpultų.

MARTIN TARIASI SU KUN. 
COUGHLINU IŠTRAUKT AU

TO. UNIJĄ Iš CIO
New York. — Jungtinės 

Automobilių Darbiu inkų 
Unijos prezidentas Homer 
Martin, trockistas-lovesto- 
nietis, piktai suburčijo prieš 
J. L. Lewisa, CIO unijų 
prezidentą. Jis užreiškė, kad 
J. Automobilių Unija yra 
“savivaldiška organizacija 
ir nepasiduos niekam dik
tuoti arba teisti.”

Taip Martin, sėbras fašis
tinio kunigo Coughlino, at
šovė, kada laikraščių repor
teriai jam pranešė, kad Le
wis Washingtone kalbėjosi 
su penkiais buvusiais vice
prezidentais tos unijos, ku
riuos H. Martin suspendavo 
peva už “komunizmą.” (Per 
savo mašinalį ‘teismą’ Mar
tin keturis jų visai išbrau
kė iš unijos.)

Detroit, Mich. — Troc- 
kiaujantis pirminiu kas 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos, H. Martin 
vis dažniau kalbasi su fa
šistiniu kunigu Coughlinu. 
Yra pranešimų, kad Marti
nas planuoja visai ištraukt 
šią uniją iš CIO.

MUSSOLINIS SUSITARĖ
SU POPIEŽIUM

Roma. — Mussolinio val
džia panaujino 1931 m. su
tartį su popiežium; pripa
žįsta Katalikų Veikimo or
ganizacijas tokia sąlyga, 
kad jos nesikiš į politiką.

CHINAI ATRĖMĖ IR SU
STABDĖ JAPONUS visuo
se frontuose, kaip praneša
ma iš Shanghajaus rūgo 
21 d.; chinų partizanai ap
gulė japonus Tsinane 
Shantungo provincijoj.

PRIE PEIPINGO, Chini
jos senosios sostinės, chi- 
nai partizanai naktiniame 
mūšyje nukovė 5 japonų po
licininkus ir 3 kareivius, tik 
už poros mylių nuo miesto 
vartų. , 

šus skylę aštuoniolikos co
lių ilgio-pločio, kuomet ta 
žaizda dar nebuvo užtaisy
ta.

Praha, Čechoslovakija. — 
Anglijos atsiųstas “tarpi
ninkas” lordas Runciman 
per Vokietijos radio pas
kelbė, būk čechoslovakijos 
valdžia esanti nutarus duot 
vokiečiam naziam vietas 
gubernatorių ir pašto vir
šininkų vadinamose “vokiš
kose” srityse Čechoslovaki- 
ioj. Čechoslovakų vyriausy
bė pasipiktinus, kad jis pats 
daro ir skelbia panašius ta
rimus.

Lordas Runciman turėjo 
pasikalbėjimą su Čechoslo
vakijos nazių vadu Henlei- 
nu dvare hitlerininko kuni
gaikščio Hohenlohe prie pat 
Vokietijos rubežiaus. Če
choslovakijos valdi ninkai 
žiūri į tą jųdviejų slapto 
pasikalbėjimo vietą kaip į 
provokaciją prieš Čechoslo- 
vakiją.
čechoslovakijos Socialistai 

Pasitiki Sovietų Pagelba
Čechų Sočia Idemokratų 

Partijos organas “Pravo Li- 
du” rašo, kad Franci ja ne
gali apleist čechoslovakijos, 
nes jeigu Franci ja nevyk
dytų savo sutarties su Če
choslovakija, tai Sovietų Są
junga atsimestų nuo tarp- 
savinio apsigynimo sutar
ties su Franci ja, sako “Pra
vo Lidu,” ir primena, kad 
Hitleris nedrįstų užpult ga
lingą Sovietų Sąjungą, tai 
jis j ieško karo priekabių 
prieš silpnesnes šalis vaka
rinėj Europoj.

1,000 Delegatų Auto. Dar
bininkų Unijos Suvažiavime

Prieš Trockio-Martiną
Toledo, Ohio. — Tūkstan

tis delegatų čia dalyvauja 
nereguliariame Jungtines 
Automobilių Darbininkų 
Unijos suvažiavime, kurį 
sušaukė Frankensteen, W. 
Mortimer ir kiti unijos va
dai, kuriuos išmetė Homer 
Martin, trockistas unijos 
pirmininkas. Delegatai at
stovauja 244,000 narių.

LIAUDIEČIAI ATMUŠĖ 
FAŠISTUS ATGAL į šiau
rius nuo Gandesos, vakari
niame šone Ebro upės; su
naikino 5 fašistų tankus; 
nukirto žemyn 11 Vokietijos 
orlaivių, o iš savo pusės 
marado 3 lėktuvus; nuko
vė apie 500 fašistų ir sužei
dė apie 2,000.

Nazių Valdžia Kas Mėnuo 
Išleidžia Bilioną Markių 
Daugiau, negu turi įplaukų 
per mėnesį; dabar ypač 
stengiasi dirbtinai pakelt 
vertę nupuolusių savo pra
monės šėrų.

ORAS
Šiandien giedra. — N. Y. 

Oro Biuras.
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gimo Lietuvoj demokratijos. Kanados 
lietuviai juk nešaukia kongreso tikslu 
steigti Lietuvoj Sovietus, bet tikslu pa
naikinti Lietuvoj fašizmą.

Aišku, kas tokiam kongresui priešin
gas, kas dangstosi demokratijos šalinin
kų vardu, primeta komunistams Sovie
tus ir tt., tam neapeina Lietuvos nepri
klausomybė, Lietuvos žmonių gerovė ir 
laisvė.

Trečias dalykas. “Draugas” meluoja 
savo skaitytojams, kad Kanados kongre
są šaukia komunistai. Prie Kanados Lie
tuvių Kongreso priklauso daug įvairių 
organizacijų, pašalpos, kultūros draugijų 
bei kliubų, ir nemažas skaičius katalikų. 
Mes pasitikime, kad katalikų masės, dar
bo žmonės dirbs išvien su tais, kam bran
gi Lietuvos žmonių gerovė ir laisvė.

Japonijos Finansai ir 
Ekonomija Smunka

Kunigų “Draugas” Skelbia 
Netiesą

Kunigų redaguojamas “Draugas” vis 
skelbia netiesą apie komunistus ir Sovie
tų Sąjungą. “D.” 193 numeryj rašo at
sakymą Kanados Lietuvių Kongresui, 
kuris šaukia suvažiavimą rugsėjo pra
džioj ir kviečia visus lietuvius dalyvauti, 
kad atsteigus Lietuvoj demokratiją. 
“Draugas”, paskelbęs daug netiesos, tar
pe kitko, rašo:

Pagaliau, kaip jie, komunistai, gali kovo
ti dėl demokratinės tvarkos Lietuvoj ar kur 
kitur, kad jų idealizuojamoj Sovietų Rusi
joj (prie kurios ir Lietuvą jie nori prijung
ti) nėra demokratijos, bet siaučia baisi, 
kruvina diktatūra.

Pirmas dalykas, “Draugas” meluoja, 
kada sako, kad Sovietų Sąjungoj nėra 
demokratijos, kad ten “darbininkai ir vi
sa liaudis jokių laisvių neturi.” Visas ci
vilizuotas pasaulis jau senai žino, kad 
nei vienoj šalyj darbininkai ir liaudis 
tiek daug laisvių neturėjo ir neturi, kaip 
Sovietų šalyj.

Kas gi valdo Sovietų Sąjungą, jeigu 
ne liaudis? Ar “Draugo” redaktoriai per 
virš 20 metų to dar nesužinojo, kad So
vietų šalyj darbo liaudis yra valdonas? 
Juk nekalbant jau apie tai, kad ten yra 
vieša, laisva kritika, laisvė žodžio ir su
sirinkimų, organizacijų, bet darbo liau
dis savo rankose turi ir ginklus. Kur ir 
kada kas galėtų pavergti tokią darbo 
liaudį, kuri nugalėjo carizmą, buržuazi
ją, pasaulio imperialistų intervenciją?

Tegul “Draugo” redaktoriai susipa
žįsta, kaip kiekvieną metą Pirmoj Gegu
žės arba Lapkričio Revoliucijos paminė
jime vien Maskvoj šimtai tūkstančių 
ginkluotų darbininkų ir darbininkių mar- 
šuoja. Kas galėtų pavergti ginkluotą ir 
organizuotą darbo liaudį? Niekas!

Tegul “Draugas” nebando po darbi
ninkų ir liaudies skraiste paslėpti viso
kius Sovietų liaudies priešus, fašistų šni
pus. Lai “Draugo” redaktoriai atsimena, 
kad tie laikai jau senai praėjo, kada po
nija ir kunigai darbo žmones skaitė 
darbo gyvuliais, o po “liaudies” vardu 
suprato tik parazitus.

Antras dalykas, jeigu “Draugo” redak
toriai nesutinka Sovietų Sąjungos klau
sime, tai jų dalykas. Kanados lietuviai 
šaukia kongresą ne Sovietų Sąjungos 
reikale, bet Lietuvos.

Ar “Draugo” kunigai sutinka su da
bartine Lietuvos liaudies padėčia? Ar 
jie nori, kad Lietuvoj viešpatautų sme- 
tonininkų fašistų parti j ūke, smaugtų 
Lietuvos liaudį, persekiotų visas politines 
partijas ir tame skaičiuje katalikus?

Gal būt “Draugas” sakys, kad jie ne
sutinka su smetonininkais. Bet jų vis 
tiek nusistatymas, pozicija tarnauja Lie
tuvos fašistų naudai, tarnauja prieš 
Lietuvos liaudį!

Kanados lietuviai, šaukdami j kongre
są visas srioves, nereikalauja, kad “Drau
gas” keistų savo nusistatymą linkui Hit
lerio, Mussolinio ar kokio ten kito fašis
tinio valdono. Jie nereikalauja iš “Drau
go,” kad jis keistų nusistatymą ir linkui 
Romos popiežiaus. Jie vieno reikalauja, 
būtent, kad visi lietuviai, kam brangi 
Lietuvos nepriklausomybė, kam brangi 
Lietuvos žmonių laisvė, kas myli laisvę, 
demokratiją ir savo tautą, tas turėtų da
lyvauti kongrese ir prisidėti prie atstei-

Kunigai Užmiršo Praeitį
“Draugas” lieja tulžį ant komunistų, 

kad Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Ketvirtajame Seime, Pittsburgh©, buvo 
dainuojama Lietuvos ir Jungtinių Vals
tijų himnai. Paleidęs daugybę piktų ape
titų prieš komunistus, jis rašo:

Komunistai kaip buvo, taip ir tebėra Lie
tuvos priešininkai. Kaip greit jie Lietuvą 
užvaldytu, taip greit jos nepriklausomybę 
pasmaugtu, prijungiant ją prie Sovietu Ru
sijos.

Kokia “Draugo” redaktorių trumpa 
atmintis! Kas gi pirmieji iškėlė Lietuvos 
nepriklausomybes reikalavimą, jeigu ne 
social-demokratai, pirmtakūnai dabarti
nių komunistų? Komunistai—Kapsukas, 
Angarietis, Deržinskis, Tiško ir kiti ka
lėjimuose kankinosi už Lietuvos laisvę, o 
kunigai aklai carui bernavo. Užtenka 
prisiminti 1905 metų revoliuciją, kuri 
gėdą daro visai kunigijai! Dar 1913 me
tais kunigas Laukaitis gyrėsi ca rištinė j 
Dūmoj: “Mes, Lietuvos kunigai, uoliai 
padėjome valdžiai numalšyti kramolą 
(sukilimą) Lietuvoj.” O kas carui padė
jo, tas kovojo už Lietuvos ir kitų pa
vergtų tautų nelaisvę, palaikymą po ca
ro režimu.

Ir vėliau karo metu ir pokariniais lai
kais kunigija rūpinosi ne Lietuvos žmo
nių gerove, ne jos laisve, bet savo privi
legijuota padėčia. Komunistai kovojo už 
Lietuvos laisvę. Jeigu komunistai būtų 
laimėję Lietuvoj, tai šiandien ne vien 
dabartinė, bet ir Vilniaus Lietuva būtų 
laisva ir nužengus toli pirmyn.

Matyti, kad “Draugo” redaktoriams vi
sur komunistai tik ir vaidinasi. Juk Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimas nėra 
Komunistų Partija, nėra komunistų or
ganizacija. Ši organizacija turi per 8,000 
narių. Jos narius sudaro lietuviai, Ame
rikos gyventojai, daugelis kurių neturi 
politinio nusistatymo, daugelis yra ka
talikai. -

N ui mirime Embargo!
Ispanijos liaudis jau treti metai veda 

sunkią kovą už savo tautinę ir demokra
tinę laisvę. Net žmoniškesni kapitalisti
niai laikraščiai atiduoda jai užtarnautą 
pagarbą. Italijos, Vokietijos ir Portuga
lijos fašistai turi daug pristatyti savo 
armijos, karo specialistų, ginklų, pirm 
generolas Franco gali pasijudinti ir 
pradėti puolimą. Gi Ispanijos liaudis su
organizuoja savo jėgas, mažai gaudama 
iš užsienio pagelbos, pereina į ofensyvą 
ir užduoda fašistams skaudų smūgį, ką 
parodė prie Ebro ir Segre upių.

Jungtinės Valstijos uždraudė išveži
mą ginklų ir amunicijos į Ispaniją, tuo 
uždarė duris Ispanijos liaudžiai pasi
pirkti sau reikmenų. Bet tuo pat kartu 
Jungtinėse Valstijose perka daug ginklų 
Italija, Vokietija ir Portugalija ir juos 
veža fašistų Francui prieš Ispanijos žmo
nes.

Visos masinės darbininkų organizaci
jos turi’reikalauti iš šios šalies valdžios, 
kad tas begėdiškas draudimas būtų nu
imtas. Gėda Amerikos žmonėms, mylin
tiems laisvę, demokratiją, kada fašistai 
perkasi ginklus, o demokratijos šalinin
kams uždarytas kelias.

Amerikos finansieriai ir 
ekonomistai, karininkai ir 
politikai negali suprasti Ja
ponijos imperialistų elgesio. 
Jiems stebėtina, kodėl Ja
ponijos imperialistai provo
kuoja karą prieš Sovietų 
Sąjungą, kada Japonijos fi
nansai ir ekonominė padėtis 
jau dabar yra ant pražūties 
kranto. Štai keletas davinių.

Šiemet Japonija už jai 
būtinai reikalingas prekes 
atvežė į Jungtines Valstijas 
$119,400,000 aukso vertės. 
Vien nuo liepos 1 d. ji atve
žė $51,528,000, nes Ameri
koj pirkliai jai kredito ne
duoda. Japonija neturi žalių 
medžiagų, kuriomis galėtų 
Amerikoj užmokėti už tavo
ms.

Washingtone B r c k y bos 
departmentas (Department 
of Commerce) išsiuntinėjo 
cirkuliarus visiems biznie
riams, kad jie pastato pa- 
vojun save, jeigu Japonijai 
kreditan duoda tavoms. To 
pasekmėj daugelyj prieplau
kų atgabenti Japonijai med
vilnės, plieno, seno metalo 
tavorai buvo sulaikyta ir 
laukia, kol Japonija už juos 
užmokės auksu. Kitaip juos 
nesutinka siųsti į Japoniją, 
nes bijo, kad negaus užmo
kėti.

Dabar pažvelgiame į Ja
ponijos finansus. Amerikos 
finansieriai a p s k aitliuoja, 
kad dabartiniu laiku Japo
nijos Banke aukso liko tik 
$150,000,000 vertės. Japoni
ja.iš to būtinai turi palaiky
ti namie nemažiau $55,000,- 
000 vertės aukso, kad jos pi
nigai galutinai nenusmuktų. 
Taigi, ji gali dar užsienin 
išvežti apie $100,000,000 au
kso ir tuo baigsis visas jos 
aukso rezervas.

Paskolos Amerikoj ne
gauna. Vokietijos ir Itali
jos fašistai finansiniai silp
ni ir Japonijai tik užuojau
tą reiškia, bet neduoda pa
gelbos. Reiškia,"^ po metų 
karo su Chinija Japonijos 
finansai atsidūrė ant pra
žūties kranto.

Dabar pažvelgiame į jos 
ekonominę padėtį. Japonijai 
stoka medvilnės, plieno, va
rio, o labiausiai žibalo. Šie
met Japonijos tekstiliniai— 
medvilniniai fabrikai jau 
ant 20 nuoš. mažiau padaro

produkcijos, kaip pereitais 
metais. Ir tai iš priežasties 
stokos medvilnės. Toliau 
gamyba dar daugiau puls, 
nes iš užsienio žalios med
vilnės įvežimas nupuolė net 
ant 60 nuoš., lyginant su 
pereitais metais.

Plieno šakoj tas patsai. 
Taponija jo reikalauja la
bai daug, nes jis būtinai rei
kalingas karo vedimui, šie
met iki birželio mėnesio 
Japonija pirko daug plieno 
ir seno metalo (scrap iron). 
Bet dabar jau perkasi tik 
trečdalį to, ką į mėnesį pir
ko pereitais metais. Seno 
metalo pirkimas nupuolė 
net ant 40 nuoš., lyginant su 
pereitais metais. Gi be plie
no nepasigaminsi nei gink
lų, nei amunicijos.

Žalvaris būtinai reikalin
gas karui. Pereitais metais 
į pirmą pusmetį Japonija 
pirko 61,000,000 svarų žal
vario, šiemet į tą pat laiką 
pirko 87,700,000 svarų ir bu
vo priversta už jį užmokėti 
auksu.

Aliejaus Japonija savo 
neturi. Kiek pasigamina So
vietų Sachalino saloj, kur 
randavo ja šaltinius. Daug 
perka iš Amerikos. 1937 me
tais per pirmus 5 mėnesius 
Japonija pirko Jungtinėse 
Valstijose 11,000,000 bačkų 
aliejaus (žibalo), o šiemet 
per tą pat laiką 17,500,000 
bačkų ir turėjo auksu sumo
kėti.

Be žibalo neina nei karo 
laivai, submarinai, tankai, 
orlaiviai ir daug kitų karo 
mašinų. Japonija priversta 
aliejų pirkti kitur. Bet jos 
pinigai baigiasi.

Šitokioj pražūtingoj pa
dėtyj yra Japonijos impe
rialistai. Jiems dar kokių 
metų karas su Chinija grū
moja pražūtimi. Amerikos 
ekonomistai, f i n a n sieriai, 
politikai ir karininkai nega
li suprasti, kokią viltį Ja
ponija turi karą laimėti 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
Chiniją?

Japonijos i m p e r ialistai 
dar vis apsvaigę senu su
pratimu ir jie nesupranta, 
kad Sovietų Sąjunga, tai 
yra visai skirtinga jėga, 
negu buvo caristinė Rusija. 
Antra, Japonijos politikai, 
ministerial supranta pavo-

jų, bando veidmainiauti ir 
tuo pat kartu j ieško susita
rimų su Sovietais, bet jos 
karininkai M a n d ž u r i joj 
tankiai daro savaip, nesi
skaitydami su Tokio valdi
ninkais. Trečia, Japonijos 
imperialistai mano, kad 
jiems ateis į pagelbą Vokie
tijos ir Italijos fašistai ir 
juos išgelbės karo padėtyj.

Japonijos i mperializmas 
yra plėšrus, nachališkas, 
žiaurus, bet tuo pat kartu 
stovi ant molinių kojų. Jo 
finansai, ekonominė padėtis 
taip silpna, kad jokiu būdu 
jis negali vesti didelį ir ilgą 
kara ir ji laimėti.

D. M. š.

Lietuviai Kovoto jai 
Ispanijoje

J. Malickas ir Bol. Butri
mas Irgi Nelaisvėj

Grigaravičius, Kisielius ir 
Bepirštis Sužeisti

TORONTO, Ont. — Liau
dies Balsas gavo laišką nuo 
draugo Bepirščio, iš kurio 
matosi, kad draugai J. Ma
lickas ir B. Butrimas yra 
Franco nelaisvėj.

Taigi jau trys Kanados 
lietuviai randasi Franco na
guose. (Pirmiau buvo pra
nešta, kad E. Zdanauskas 
pateko į Franco nelaisvę).

Draugai Grigaravičius, 
Kisielius ir Bepirštis—su
žeisti. Kaip matyt, tai Gri
garavičius sužeistas gana 
sunkiai.

Bolis Alksnis užmuštas.
Tokiu būdu, veik visi Ka

nados lietuviai Ispanijoj 
sunkiai nukentėjo ir dar te- 
bekenčia. Tai labai skaudus 
smūgis. Kas skaudžiausia, 
tai kad trys mūsų draugai 
randasi Franco budelių na
guose.

Lietuvių organizacijos tu
rėtumėt prašyti ministerio 
pirmininko King, kad jis dė
tų pastangas suimtuosius 
kanadiečius išvaduoti.

“Liaudies Balsas”

3,000 Lenkijos Mainieriu Ba- 
do-Sedejimo Streikas

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
JONIŠKIS

Joniškiečiai Neturi Maudyklės

Miestiečiai karštomis vasa
ros dienomis lietsargiais prisi
dengę ir susiraukę gatvėmis 
vaikštinėja, nes visoje apylin
kėje nėra nei upės, nei miške
lio nuo kaitros pasislėpti. Ku
rie ypatingai dideli mėgėjai 
maudyklių, eina į paprastus 
griovius ar kūdras ir purve 
maudosi. Nuo tokio maudymo
si ne vienam tenka ir susirgti.

Pravažiavo Didelė Ekskursija

Joniškis.—Liepos mėn. 24 
specialiu traukiniu iš Latvijos 
ir Estijos, pravažiavo didelė, 
apie 700 žm., vokiečių Latvi
jos ir Estijos piliečių, esą spor
tininkų, į Vokietiją, ekskursi
ja. “Sportininkų” (?) perve
žimui buvo specialiai pasiųs
tas visas traukinys, iš Vokie
tijos i Latviją, išskiriant gar
vežį, kuris minimus vokiečius 
ir atvežė. Atgal grįš vėl spe
cialiu traukiniu, rugp. mėn. 2 
d. Dauguma pravažiavusių 
“sportininkų” bandė hitleriš
kai sveikintis.

Nesant Civilinės Metrikacijos 
Metrikų Klastojimai Nesiliauja

Kaunas.—Petronėlė Kuilytė 
—Limontienė, kuri su pasisko
lintu vaiku iš J. Kriaučiūno 
jieškojo alimentų, sumanė ir 
antrą vaiką pasiskolinti ir su
daryti metrikus.

Kuilytė pasiskolino pavaini
kį vaiką iš Afrozinos čalienės, 
pakrikštytą Kaune, Prisikėli
mo bažnyčioje, paprašė kū
mus, kurie nunešė į Karmeli
tų bažnyčią ir pakrikštijo Pet- 
row vardu, sudarydami naujus 
metrikus pagal kuriuos vaikas 
esąs neva Kuilytės—Limontie- 
nės.

Kuilytė—Limontienė už ap
gaudinėjimą įstaigų patrauk
ta tieson pagal B. St. 445 str. 
1 d. ir jau surašytas kaltina
masis aktas.

AMERIKIEČIAI SHAN-' mus iš Amerikos, ir konfis-į CHINAS NUŠOVĖ JA- 
GHAJUJ PROTESTUOJA, kuoja nepatinkamus japo-jPONŲ PATAIKŪNĄ, chi- 
kad japonai cenzoriai uz- nam laiškus bei raštus, siun- na policijos viršininką Tarp- 
grobia nepalankius Japoni- čiamus iš Shanghajaus arba1 tautinės Kolonijos Shangha- 
jai laikraščius, atsiunčia-, ateinančius į tą miestą. ijuj.

Tai vaizdas Barcelonos katedros, kuri buvo pradėta
statyti 1048 metais, bet kurion pataikė gen. Franco 
bomba ir smarkiai apgriovė.

Ruda, Lenkija. — 3,000 
mainieriu streikuoja badu 
-sėdėjimu Wai. Wawel ka
sykloj nuo antradienio; 
protestuoja, kad jiem ker
tama alga. Jie iškėlė juodą 
vėliavą' su obalsiu: “Kasyk
los užėmimas ir bado strei
kas iki laimėjimo.”

Streikierių moterys ir 
vaikai, susirinkę apie ka
syklų valdybos rūmą, gieda 
himnus.

Nuodijosi dėl Vargingo 
Gyvenimo

Panevėžys. — Liepos 21 d., 
9 vai. ryto, Agota Bačinskie- 
nė, 40 metų amž. gyv. šv. Vin
cento Pauliaus prieglaudoje, 
nuėjo į Petro Povilo bažnyčią, 
paskiau į kapines prie savo tė
vų kapo ir pasimeldusi išgė
rė tris ketvirčius bonkutės ac
to esencijos. Išgėrusi parėjo 
iki prieglaudos ir sugriuvo. 
Nugabenus į Panevėžio apskr. 
ligoninę, pavyko atgaivinti, 
bet gyvybei pavojus gręsia ir 
vargiai pasveiks. Paklausta, 
dėl ko gėrė—atsakė, kad dėl 
sunkaus vargingo gyvenimo ir 
prašė nieko nekaltinti. Dveji 
metai, kai nežinanti, kur gy
vena vyras.

Bačinskienė pardavinėjo Re
spublikos ir 16 vasario gatvių 
kampe papirosus.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Dar vis nepakankamai 
davinių yra apie sifilį. Ar 
jau yra galimybė jį išgydy- 
ti?

Atsakymas
“Sifilis” yra išgydomas. 

Tą pranešimą randame kny
gutėje, kurią ką tik išleido 
Jung. Valstijų Viešos Svei
katos Biuras.
Vadindamas šitą labai grei

tai užkrečiamą ir pavojin
gą ligą “dideliu žudytoju” 
Jung. Valstijų Viešos Svei
katos Biuras, nurodo faktą, 
jog su virš 100,000 asmenų 
kas met miršta nuo šitos 
ligos, ir kad vienas iš de

šimts beprotystės atsitiki
mų ir vienas iš septynių ak
lumo atsitikimų yra nuo 
sifilio. Ir vistiek beveik 
kiekvienas sifilio atsitiki
mas gali būti išgydytas, jei
gu tik į laiką pradėta gy
dyti.

Kiekvienas žmogus priva
lo žinoti pamatinius faktus 
apie šitą ligą — jos prie
žastie, išsiplėtojimą ir išgy
dymą.

Jeigu tik norite gauti ko
piją knygutės apie sifilį an
glų kalboje, pasiųskite pra
šymą į Foreign Language 
Information Service, 222 
Fourth Avenue, New Yorke. 
Dykai bus pasiusta.

FLIS.



Pirmadien., Rugpj. 22, 1938

Pasaulinė Paroda
New Yorke

5,000,000 kūbiškų metrų' 
pelenų, žemių; pratiesta1 
apie 20 mylių" naujų kelių; | 
pabudavota 11 tiltų; paso
dinta 10,000 medelių. Vieta

Jau antri metai, kaip 
New Yorke eina dideli dar
bai prisirengiant prie Pa
saulinės Parodos, kuri atsi
bus 1939 ir veikiausiai 1940 
metais.

Pasaulinė Paroda bus vie
na iš didžiausių pasaulyj. 
Ji atsidarys balandžio 30 
dieną, 1939, tai yra, lygiai 
150 metų nuo dienos, kada 
balandžio 30, 1789, pirmas 
Jungtinių Valstijų prezid. 
Jurgis Washingtonas užė
mė prezidento vietą. Paro
dos ir rengimo tikslas pami
nėti 150 metų Jungtinių 
Valstijų pirmo prezidento 
sukaktį, parodyti atgyventą 
ir būsimą pasaulį. Parodoj 
bus Jurgio Washingtono 
statula apie 70 pėdų aukš- •
CIO.

Kur atsibus Pasaulinė Pa
roda, tai buvo tuštumos, ba
los, išmatų vietą. Daug dar
bo jau įdėta. Iš ten išvežta

visai pakeitė savo veidą. Ka
da užsibaigs Pasaulinė Pa
roda, tai ten bus gražus 
parkas, o dalis bus paversta 
į orlaivių lauką.

Apskaitliuojama, kad Pa
ryžiuje 1900 metais atsibu
vo didžiausia Pasaulinė Pa
roda, kurią aplankė 39,000,- 
000 žmonių. Chicagoj buvo 
1934-1935 metais Pasaulinė 
Paroda, kurią tik į du me
tus tiek aplankė žmonių, 
kaip Paryžiaus parodą 1900 
metais. Manoma, kad New 
Yorke bus skaitlingiausia 
paroda, nes mano, kad į 
vienus metus bus nemažiau 
50,000,000 žmonių.

Apskaitliuoja, kad papra
stomis dienomis per šešis 
mėnesius laiko bus po 250,- 
000 žmonių, o sekmadieniais 
iki 800,000. Daroma viskas, 
kad gerai pastačius komu
nikaciją. Išdirbta planai, 
kad į vieną valandą požemi
niais traukiniais būtų gali
ma privežti 80,000 žmonių, 
gelžkeliais—18,000; trolibu- 
siais—15,000; busais ir tak- 
sėmis 28,000; ir privatiniais 
automobiliais 17,000. Tai tik 
į vieną valandą. Budavoja
ma vieta, kur bus galima 
pastatyti 35,000 mašinų.

Jungtinės Valstijos už
kvietė visas šalis dalyvauti 
šioj parodoj. Pakvietimą 
pasiuntė New Yorko mies
tas ir prezidentas Roosevel- 
tas. Apsiėmė dalyvauti 64 
šalys ir Tautų Lyga. Di
džiausią plotą žemės pa- 
randavojo Sovietų Sąjunga, 
paskui seka Anglija, Fran- 
cija, Belgija, Holandija.

Vokietijos fašistai atsisa
kė dalyvauti, nes jiems ne
patinka New Yorko majo
ras La Guardia, kuris pa
reiškė: “Nėra pasaulyj ar
tisto, kuris galėtų nupiešti 
fašistų žiaurumą,” kuris 
jau kartą buvo iškėlęs tarp
tautinį incidentą su Vokieti
ja. Jie bijosi New Yorko, 
kurį skaito “komunistų liz
du.” Tiesa, vos buvo pasiųs
tas Vokietijai pakvietimas, 
New Yorke jau reiškėsi 
protesto balsai prieš nazius. 
Matyti, hitlerininkai pabijo
jo nesmagumų.

Nedalyvaus Ispanijos ir 
Chinijos valdžios iš prie
žasties, kad tos šalys yra 
užpultos fašistų ir turi dė-

ti visas jėgas apsigynimui.
Chicago j atsibuvusi Pa

sauline Paroda įrengti at
sėjo 44 milionus dolerių. 
New Yorko atseis 150 mi- 
lionų. Jung. Valstijų val
džia davė tik $3,000,000, o 
kitus pinigus sukėlė priva
tinės kompanijos. Manoma, 
kad į metus Pasaulinė Pa
roda duos nemažiau biliono 
dolerių įplaukų.

Pasaulinėj Parodoj bus 
įvairiausi skyriai — techni
kos, mokslo, aviacijos, lai
vyno ir kiti. Čia bus bando
ma parodyti “Pasaulis Pra
eityj” ir “Rytdienos Pasau
lis.” Sovietų Sąjungai tas 
“rytdienos” jau yra šios die-' 
nos pasaulis ir ji tą parodys 
savo pavilione.

Dedama labai didelės 
svarbos į perisphere, bent 
18-kos aukštų dydžio milži
nišką bolę, kur elevato
riais veš žmones, kur jie1

Lietuviu
sivien. 4-sis Seiman
Ketvirta Sesija

Ketvirta sesija LDS Sei
mo atsidarė rugpjūč. 18 d., 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje, 10 vai. iš ryto. 
Sekė vardošaukis.

Pirmininkas R. Mizara 
iššaukė K. Michelsoną pa
sveikinti L. D. S. Seimą 
“Voice of Lithuanian Ame
ricans” vardu. Kalbėtojas 
ragino LDS remti žurnalą 
taip, kaip praeityje ir lig 
šiol jis darė, ir išreiškė pa
geidavimą, kad LDS veikė
jai stotų į darbą dėl šio žur
nalo.

Sekė tolimesnis svarsty
mas įstatų komiteto pasiū
lymų konstitucijai taisyti. 
Svarbiausieji konstitucijos 
pataisymai, kurie buvo pri
imti, yra sekanti: Stipendi
jos bus duodamos studen
tams. Iš Nepaprastos Pa- 
gelbos fondo kiekvienų me
tų įeigų 25 nuošimčiai bus 
skiriama n e t u r t ingiems 
LDS nariams studentams, 
pasižymėjusiems Lietuvių 
Darbininkų Susivienijime, 
bendroje visuomeninėje vei
kloje ir moksle. Jaunimo ir 
Apšvietos komitetai reko
menduos Centro Valdybai, 
kuriems studentams ir po 
kiek skirti stipendijos.

Kita svarbia permaina, 
kurią priėmė šis LDS Sei
mas, tai yra nutarimas, kad 
Centro Valdyba turi būt 
renkama visuotinu narių 
balsavimu ir seimo užtvirti
nama. Kiekvienas viršinin
kas bus renkamas visuotinu 
narių balsavimu dviem me
tam ir Seime dauguma bal
sų užtvirtinamas. Visi tokie 
viršininkai eis savo parei
gas iki kiti išrenkama ir 
Seimo užtvirtinama. Visi 
taip išrinkti viršininkai su
darys Centro Valdybą.

Kitas pataisymas yra, kad 
nuo dabar į LDS nauji na
riai bus priimami iki 60 
metų amžiaus. Tačiaus nuo 
50 metų iki 60 metų nariai 
bus priimami tik pirmam ir 
antram apdraudos skyriuj 
ir pirmam pašalpos skyriuj.

Taipgi nutarta, kad “Tie
sa” būtų leidžiama du sykiu 
į mėnesį, 8 puslapių, vieton 
dabartinių šešių. 

būdami galės* jaustis skren
da ore, matyti įvairiausius 
dalykus. Greta jos pabuda- 
vota 700 pėdų aukščio mil
žiniškas Trylon bokštas, ku
ris bus naudojamas radio ir 
kitiems dalykams.

Ant ežero budavojama 
amfiteatras, kur bus vietos 
dėl 10,000 žiūrovų. Kas bus 
įvairu, kad steičiaus už
dangą sudarys vandens 
sriovė apie 320 pėdų aukš
čio.

Parodoj bus įrengta vieta 
dėl 50,000 žmonių paradui, 
daug fontanų, gražių alėjų 
ir kitokių dalykų.

Pasaulinė Paroda New 
Yorke bus kaip ir sukon
centravimas žmonijos atsie- 
kimų kultūroj, technikoj ir 
daugely kitų sričių. Žinoma, 
visuomeninis “rytdienos pa
saulio” perstatymas nega
lės turėti vienodą prasmę, 
nes kapitalistinis pasaulis 
norės jį parodyti tokį, kokį 
jis nori matyti, o Sovietų 
Sąjungos pavilionas rodys jį 
tokiu, kokiu jis yra ir bus.

I). M. š.

Seimas taipgi nutarė, kad 
LDS rūpintųsi įsteigti sayų 
Poilsio Namą, kaipo sene
liams prieglaudą. Seimas 
sutiko išrinkti komisiją, ku
ri svarstytų šį reikalą ir ku
ri ateinančiam seimui duotų 
specif iškas rekomendaci
jas. Vienas senelis atsiuntė 
laišką Seimui, pažadėda
mas $5,000 šitokiam namui. 
Šis namas rastųsi kur nors 
Pennsylvanijos, arba Illi
nois, arba New Yorko val
stijoj.

Atvykęs į Seimą LDS iž
dininkas Dr. J. Kaškiaučius, 
išdavė savo raportą. Mūsų 
organizacija padarė didelę 
finansinę pažangą. 1936 m. 
mūsų turtas buvo $135,- 
391.60. O dabar mūsų tur
tas yra $246,857.40. Mūsų 
pinigai yra virš 20-tyje skir
tingų bankų padėti. Rapor
tavo, kur ir kaip pinigai 
yra įvestuoti. Raportas pri
imtas.

/

Sekė iždo globėjų . rapor
tas. Skaitė jų raportą sek
retorius J. Siurba. Rapor
tuoja, kad LDS Centre vi
sas darbas yra tinkamai ve
damas. Šis raportas nelietė 
finansiniu smulkmenų. Ban
kuose yra pinigų $144,472.- 
64. Bedarbių Fonde yra virš 
$200. Raportas tapo priim
tas.

J. Palton raportavo dėl 
apšvietos komiteto. Darbas 
šio komiteto nebuvo vaisin
gas. Komitetas išleido Dr. 
A. Petrikos knygą “Tūli 
Mūsų Parazitai”. Surengė 
keletą paskaitų. Reikėtų 
gauti daugiau daktarų tal
kininkų, kurie rašytų strai- i 
psnius į “Tiesą”. Lietuvių 
kalbos lavinimosi straips
niai turėtų taipgi tilpti. Ra
portas priimtas.

Sveikinimai buvo skaito
mi sesijai.

Ketvirta sesija užsidarė 
pirmą valandą po pietų.

Penkta Sesija
Penkta ir paskutinė se

sija atsidarė 2 valandą po 
pietų. Sekė vardošaukis.

Pirmininkas pranešė, ^ad 
Pittsburgho teisėjas Mus- 
mano jam pranešė, kad šia
me distrikte teisėjų urėde 
yra vakancija. Kadangi Mu- 

šmano yra progresyvis žmo
gus, tai svarbu yra, kad jis 
įeitų į šią vietą. Tad pirmi
ninkas prašė Pennsylvani
jos ir New Jersey' delega
tus prirengti rezoliuciją ir 
ją pasiųsti prez. Roose vel
tui, prašydami, kad prezi
dentas paskirtų Musmaną į 
federalio teisėjo urėdą čia 
Pennsylvanijoj.

Sekretorius J. Siurba 
skaitė protokolus iš praeitų 
sesijų. Protokolai iš pirmos, 
antros ir trečios sesijų buvo 
skaitomi ir vienbalsiai pri
imti.

Skundų ir Apeliacijų Ko
misija išdavė raportą; Kup
stis raportavo. Skundas bu
vo paduotas prieš vieną 
ir jos valdybą, bet komisija 
rekomendavo skundą at
mesti. Skundas atmestas. 
Taipgi seimas užgyrė Cen
tro Valdybos nusistatymą 
neišduoti vardų tų žmonių, 
kurie pasiunčia skundus j 
Centra. Buvo dar vienas 
skundas. Komisija rekomen
davo Centro Valdybai krei
pti domės į skundą. Reko
mendacija priimta. Taipgi 
komisija rekomenduoja ki
tame klausime, kad Vilaniš- 
kio namo mortgičius turėtų 
būt foreklozuotas, nes jis 
labai atsilikęs savo mokes
čiais ir taksais. Rekomen
dacija priimta.

Toliau seimas nutarė už
mokėti už vienus metus 
duokles dėl drg. Delkienes.

Naktinis Piknikas
I I I į I 11 II I

i j į į RENGIA WATERBURY LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS NAUDAI i 1 j
i į į * DIENRAŠČIO “LAISVĖS” 11 U
u . , J. . . . .. • 1
♦ Prasidės 4-tą vai. šeštadienį popietyje ir tęsis iki 4-tos vai. sekmadienio ryto.

Jaunuolių Choras iš Bridgeport, Conn., dalyvaus šio pikniko programoj

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

%

Piknikas Bus Rugp. 27 Aug.
Daug svečių bus iš kitų miestų. Daugiausia iš Brooklyn, N. Y., Montello, Mass, ir iš kitur.

Įžanga 35c asmeniui ir prie to bus duodama užkandžiai

LIETUVIU PARKE, WATERBURY, CONN.
(UŽ LAKEWOOD EŽERO)

MERRYMAKERS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM

Tai tas garsusis kalnas Changkufeng, Sibire prie Mandžurijos rubežiaus, kuri japonai ban
dė užgrobti.

L. Prūseika, rezoliucijų 
komisijos narys, skaitė re
zoliucijas.

Viena rezoliucija buvo 
Lietuviu Darbininku Susi
vienijimo ' reikale. Užgyrė 
dabartinį organizacijos ir 
dabartinės LDS Centro Val
dybos veikimą, ir iškėlė 
obalsį, kad atsiekti 10,000 
nariu iki sekančio seimo.

Antra rezoliucija buvo 
Lietuvos klausimu. Pasisa
kė už Lietuvos nepriklauso
mybę ir prieš dabartinę 
Lenkijos agresorių valdžią. 
Taipgi rezoliucija pasisakė 
už demokratiją Lietuvoj, ir 
prieš fašizmą Lietuvoj, ir 
už Vilniaus išvadavimą.

Trečia ir paskutinė re
zoliucija buvo Amerikos rei- 

I kalais. Ši rezoliucija iškėlė 

aikštėn faktą, kad fašistinis, 
elementas veikia Amerikoje 
ir todėl LDS pasisako ]>rieš: 
šį reakcinį elementą ir pa- ■ 
sisako už demokratijos iš-i 
laikymą Amerikoje.

Visos rezoliucijos buvo į 
vienbalsiai priimtos.

J. Ormanas išdavė rapor-' 
tą iš Jaunimo Konferenci-: 
jos (aprašymas apie jauni- i 
mo konferenciją jau tilpo! 
“Laisvėje” pirmiau). Seimas! 
vienbalsiai užgyrė Jaunimo 
Konferencijos nutarimus, ir 
J. Ormano pranešimas buvoį 
vienbalsiai priimtas.

Po šio raporto seimas pa-, 
rodė savo pasitenkinimą I 
LDS jaunuolių veikimu, 
sustodamas ir sudainuoda
mas keletą LDS dainų, ku- 
rias jaunuoliai dainuoja. I

Seimas labai entuziastiškai 
dainavo, ir sušuko valio už 
LDS jaunimą. O jaunimas 
sušuko valio už senimą, c

Dr. Šmitienė iš laiškų 
skaitymo komisijos raporta
vo, kad iš viso buvo 41 pa
sveikinimas Seimui ir iš vi
so su pasveikinimais atėjo 
$149.50.

Komisijų Komisija rapor
tavo. Drg. Salaveičikas iš
davė raportą. Rekomendavo 
sekančias pastovias komisi
jas: (Šios komisijos susidės 
iš trijų narių, tokiu būdu 
panaikinant vienybes susi
tarimą su APLA, kame bu
vo nutarta, kad komisijos 
būtų iš penkių narių):

Įstatų, Skundų ir Apelia-
(Tasa ant 5-to pusi.)
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IDS Sekretoriaus Ra-
portas 4-tam Seimui lna tokioj organizacijoj. Centro darbininkai gerai koopera

vo su manim ir, leiskite man pasakyt, visas Centro štabas 
nuoširdžiai dirbo. Jeigu kurioms kuopoms nebuvo greitai at
sakyta į laiškus arba jeigu nebuvo greitai padaryti reikalin
gi pranešimai organizaciniais klausimais, tai įvyko ne dėl ap
sileidimo, bet dažnai iš priežasties susikuopusių daug ekstra 
darbų. Kad ir kažin kaip norėtum, viską tuojaus ant sykio 
negalima atlikti; reikia imti laiko.

Šia proga noriu tarti noširdų ačiū visiems LDS kuopų fi
nansų sekretoriams už gerą ir draugišką kooperavimą su 
Centru; taipgi visiems LDS veikėjams, kurie man ir kitiems 
Centro Valdybos nariams gelbėjo auginti ir stiprinti Lietuvių 
Darbininkų, Susivienijimą.

Šiandien mūsų Susivienijimas jau didelė ir galinga lietuvių 
savišalpos organizacija. Ištikrųjų, smagu man čia pareikšti, 
kad vargiai būtų galima rasti bile kurtoj kitoj farternalėj 
organizacijoj tiek energingų ir pasišventusių darbuotojų. Ne 
tik gražus skaičius suaugusiųjų LDS nartų gerai darbuojasi, 
bet taipgi šimtai mūsų jaunuolių yra gerais LDS patriotais ir 
po LDS vėliava energingai veikia sporto, dailės ir kultūros 
srityje. Tą jūs matote šiame Seime.

Ištikrųjų mes turime puikų aparatą organizacijos budavo- 
jimui. O dirva taipgi plati. Prie visų trijų Susivienijimų vi
so priguli apie 34,000 lietuvių. O juk apie milionas lietuvių 
gyvena šioj šaly. Mūsų pastarasis vajus parodė, kad galima 
šimtus lietuvių įrašyti į LDS; galima gauti šimtus jaunuolių.

Mano linkėjimas: kad mūsų Ketvirtas Seimas, išrišęs svar
besnes problemas, išdirbtų planus auginimui Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo į dar didesnę ir didesnę Amerikos lietu
vių savišalpos ir kultūros organizaciją. J. Siurba.

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Jauni

mo Konferencija

sokie ekstra darbai, apart kasdieninių organizacinių darbų. 
Dėl to reikėjo dažnai ir vakarais padirbėti. Tas neišvengia- Seattle, Wash. So. Boston, Mass.

(Pabaiga)
Bet štai pastaruoju laiku New Yorko valstijos apdraudos 

departmentas vykdo gyveniman reikalavimų, kad fraternalės 
organizacijos, darančios biznį toj valstijoj, privalo turėti tam 
tikra rezervą pašalpos fonde. Departmentas susidūrė su ei
le organizacijų, kurių pašalpos fondai likosi visai išsemti ir 
daugelis narių neteko pašalpos, nežiūrint, kad per eilę metų 
prigulėjo ir mokėjo duokles. Todėl departmental dabar rei
kalauja, kad kiekviena fraternalė organizacija, daranti biz
nį New Yorko valstijoj, sudarytų reikalingą rezervą. De
partmentas reikalauja, kad LDS sudarytų viso rezervo $90,- 
030.90 pašalpos fonde. Kitais žodžiais, reikalauja, kad, 
apart to, ką turime pašalpos fonde, dar mes į tą fondą su
keltame $41,267.71 rezervo daugiau. Kad tą rezervą sukelti, 
departmentas pataria nustatyti augštesnes duokles į pašalpos 
skyrių; taipgi pataria pašalpos mokėjimą aprubežiuoti iki 
tam tikro senatvės amžiaus, taip kad narys, pasiekęs 65 ar 
70 metų amžiaus, automatiškai išeitų iš pašalpos skyriaus. 
Tuo reikalu man teko asmeniniai kalbėtis su Mr. J. Watson, 
kuris yra galva apdraudos department© fraternalių organi
zacijų skyriaus New Yorke. Jam nurodžiau, kad mums tie 
patarimai nėra praktiški; kad mes stengsimės kitais būdais 
sukelti reikalingą rezervą. Jis sutiko su tuo, pareikšda
mas tačiau, kad vienokiu ar kitokiu būdu mes turime tą rei
kalingą rezervą sudaryti ir kad mes turime po Seimo depart
ment™ pranešti, kokius žingsnius darome tame reikale.

Centro Valdyba turi paruošus tuo reikalu atatinkamą kons
titucijos pataisymą, ir aš tikiu, kad jūs, Seimo dalyviai, rim
tai apsvarstę šį klausimą, priimsite jį arba išdirbsite kokį 
nors kitą tinkamą planą. Bet šiame Seime mes būtinai turime 
padaryti atatinkamus žingsnius pastatymui pašalpos fondo 
ant tvirto pamato, kaip kad yra pastatyta mūsų apdraudos 
fondas.

Vaikų Skyrius
Antra prieš mus svarbi problema, tai vaikų skyrius. Sulig 

New Yorko ir kitų valstijų įstatymų, nuolatos reikia turėti 
tam skyriuje ne mažiau 500 narių, kad galėjus naujus na
rius įrašyti ir narystės paliudijimus (policies) išduoti. Šiuo 

• tarpu turime tik 340 narių vaikų skyriuje, iš kurių 15 priguli 
ant 20 metų “endowment” plano. Šiaip taip sudarėm 500 
narių, kad gauti New Yorko valstijos apdraudos departmento 
l/.dimą tą skyrių įvesti. Po to dejom visas pastangas tą sky- 
/ių išbudavoti, raginom kuopas įrašinėti vaikus, paskyrėm or- 

/ </anizatoriams atlyginimus, siuntėm laiškus visiems nariams, 
<ad įrašytų savo vaikus, savo pažįstamųjų ir giminių vaikus. 

Bet pasekmės buvo prastos. Vietoj didėti, skaičius narių 
vaikų skyriuje mažėjo. Dalis išsibraukė; dvylika narių per
sikėlė į suaugusiųjų skyrių. Per visą laiką 108 kuopos neįrašė 
nei vieno nario į vaikų skyrių. Veikiausia tam yra rimta prie- 

' žastiŠT Man rodosi, dabartiniu laiku lietuviuose žymiai su- 
». mažėjęs mažamečių vaikų skaičius. Lietuviai, atvykę iš Lie

tuvos, didžiumoj jau užaugino savo vaikus, o naujoji genera
cija dar tik pradeda įžengti į vaikų auklėjimo stadiją. Jauni
mo yra daug, bet mažamečių vaikų jau nėra tiek daug, kiek 
buvo prieš 15 ar 20 metų. Gal būt dėl to SLA ir Rymo Ka
talikų Susivienijimas neturi po 500 narių vaikų skyriuose.

Mūsų vaikų skyrius, kaip dabar yra, gali ir ant toliaus gy
vuoti. Bet mes negalime įrašyti naujų narių ir išduoti narystės 
paliudijimus, kol neturėsime 500 narių tam skyriuje. Todėl 
mes dabar tik priimam vaikų aplikacijas palaikymui iki galo 
šių metų, bet neimam už juos duoklių ir neišduodame narys
tės paliudijimų. Jeigu su pabaiga šių metų negalėsime sudary
ti 500 narių tam skyriuje, tai turėsime sugrąžinti pinigus už 
tuos vaikus, kurtų aplikacijas priėmėm nuo 1 d. balandžio 
šių metų. Kurte vaikai buvo įrašyti pirma to laiko, visiems 

' išduoti narystės paliudijimai, išskyrus Massachusetts ir Penn- 
aylvanija. i • ;

šis Seimas turėtų šį klausimą rimtai pasvarstyti. Vaikų sky
rius, tai mūsų Susivienijimui geras šaltinis gavimui naujų na
rių, jaunuolių, į suaugusiųjų skyrius. Reikia dėti pastangas 
tą skyrių pastatyti ant tvirto pagrindo.

Nepaprastos Pagelbos Fondas ir Lėšų Fondas yra geroj 
padėty. Galite tatai matyti iš paduotų davinių Seimo Darbų 
Programoj. Čia tik turiu priminti, kad pastaruoju laiku tu
rėjome nemažai stambių išmokėjimų iš Lėšų Fondo. Kaip 
jums žinoma, iš to fondo padengiama Centro raštinės išlai
das; iš to fondo mokama darbininkų algos, už “Tiesos” at- 
pausdinimą ir tt. To fondo pinigais išleidom ir visiems na
gams veltui davėme higienos žvilgsniu naudingą knygą “Tū- 
i Mūsų Kūno Parazitai,” kurią parašė LDS narys Dr. A. Pe- 
rika. Jos atspausdinimas kaštavo $824.82. LDS naujos 

konstitucijos atspausdinimas kaštavo $367; naujų narystės pa- 
ūdijimų pagaminimas ir atspausdinimas kaštavo $1,220.00; 

..aujos narystės knygutės kaštavo $473.00. Taigi, kaip ma
tome, turėjom nepaprastų stambių išlaidų pastaruoju laiku. 
Tačiaus nežiūrint to, lėšų fondas šiuo tarpu yra neblogoj 
>adėty.

Organas “Tiesa”
Ne tik prisiėjo eiti sekretoriaus pareigas, bet taipgi Centro 

aldyba man pavedė redaguoti organą “Tiesą.” Organą re- 
igavau per pusantrų metų. Dėjau pastangas padaryti “Tie- 
” įvairia, talpinti įvairesnių raštų. Bet, deja, ne visada bu- 

> galima tas padaryti. Organizacijai augant, dažnai būna vi- 
>kių organizacinių reikalų, taip, kad organas nuolatos būna 
žpildytas didžiumoj raštais apie LDS reikalus.
Su pradžia šių metų, nuo vienybės su APLA, pradėjo “Tie- 

w /* redaguoti Jonas Gasiūnas, kuris, kaipo buvęs APLA Cen- 
o sekretorius, buvo paimtas dirbti LDS Centre.
Mano nuomone, reiktų “Tiesą” padidinti iki aštuonių pus- 
pių ir and toliaus leisti taip pat du kartus į mėnesį. Padi- 
nus būtų galima laikraštį padaryti daug įvairesnį.
Reikia tarti nuoširdų ačiū šimtams LDS bendradarbių, ku- 
» rašinėjo į “Tiesą” korespondencijas iš kuopų veikimo ir 
*aipsnius įvairiais organizaciniais klausimais.
Leiskite pasakyti, kad einant sekretoriaus ir redaktoriaus 
reigas prisiėjo gana daug dirbti. Mūsų Susivienijimas au- 
. Nuolatos iškyla naujos problemos, dažnai susidaro vi

KETVIRTA SESIJA
PITTSBURGH, Pa.—Pasku

tinė LDS nacionalės jaunimo 
konferencijos sesija atsidarė 
6 :30 v. v. Hotel Fort Pitt su 
dainavimu. Delegatai entuzi
astiškai sudainavo LDS dai
nas.

Prasidėjo dalinimas garbės 
medalių tiems LDS jaunuo
liams nariams, kurie atsižymė
jo savo veikimu organizacijoj 
ir kurie užsidirbo daugiausia 
garbės puktų nuo sausio 1 d. 
1937 iki liepos 1 d. 1938 m.

Sekanti dešimtis jaunuolių 
gavo garbės medaliukus: An
thony Gužauskas iš Chicagos; 
Joseph Paltan iš Cleveland©; 
Al Lucas iš Chicagos; Charles 
Andrews iš Cleveland©; Adele 
Vasil iš Cleveland©; Bertha 
Galinauskas iš Cleveland©; 
Edward Skievis iš Cleveland©; 
Nellie Bubencik iš Cleveland©; 
Amelia Balchunas iš Clevelan- 
do ir Nancy Gordon iš Chica
gos. Kaip atrodo, tai Cleve- 
landas turi veikliausius LDS 
jaunuolius narius.

Chicagos “Sparks” 202 kp. 
laimėjo naujų narių gavimo 
vajaus dovaną “trophy”. A. 
Gužauskas, pirmininkas 202 
kuopos, priėmė trophy.

Po to Jonas Ormanas išda
vė raportą iš organizacijinių 
problemų grupės diskusijų. 
Diskusijos daugiausia sukosi 
apie grupių veikimą kuopose. 
Raportavo apie padalinimą 
LDS jaunimo veikimo į tris 
skyrius Amerikoj—rytų,Penn- 
sylvąnijos ir Ohio, ir vidurva- 
karių. Diskusijos užgyrė idė
ja, kad LDS turėtų keliaujan
tį organizatorių. Raportas 
vienbalsiai priimtas.

J. Paltan iš Clevelando iš
davė raportą iš sporto grupės 
diskusijų. Delegatai iš įvai
rių miestų diskusavo sporto 
reikalus. Siūlė, kad “kempė” 
būtų įsteigta ištreiniruot spor
tininkus, ir kad būtų įsteigta 
nacionalis sporto komitetas. 
Kiekvienas miestas turėtų tu
rėt sporto direktorių. LDS 
sporto veikimas turėtų prisi
dėt prie A. A. U. Raportas 
priimtas.

M. Sholomskas išdavė ra
portą iš kultūriško veikimo 
grupės diskusijų. Diskusijos 
užgyrė Lietuvių Meno Sąjun
gos planą bendradarbiauti 
kultūriškai su LDS. Grupė 
taipgi diskusavo, kaip kuopos 
turėtų vesti kultūrišką veiki
mą, ir pavyzdžiui, kaip kuo
pos galėtų išleisti savo laikraš
tukus panašius, kaip “Sparks 
Echo”. Kuopos turėtų įsteig

ti dainavimo grupes ir orkes
trus. Raportas priimtas.

A. Orman išdavė raportą iš 
socialio veikimo grupės disku
sijų. Rekomenduoja, kad 
kiekviena kuopa laikytų šo
kius kas met; taipgi, - kad 
kiekviena kuopa turėtų įvairų 
socialį veikimą ir kad mergi
nos sutvertų savo grupes kuo
pose ir vestų savo veikimą. 
Raportas' priimtas.

Rezoliucijų komisija, kuri 
susidėjo iš J. Ormano, J. Pal
tan, M. Sholomsko ir A. Or
man, išdavė raportą ir skaitė 
rezoliucijas. M. Sholomskas 
skaitė rezoliucijas.

Rezoliucija priimta, kuri 
užgyrė “VOICE of Lithuanian 
Americans” ir kuri ragina 
LDS kuopas ir veikėjus žurna
lą remti.

Kita rezoliucija priimta, 
kuri užgiria rėmimą Amerikos 
Jaunimo Kongreso.

Rezoliucija priimta, kuri 
pasisako už kooperaciją tarp 
jaunuolių ir suaugusių narių 
LDS.

Kita rezoliucija priimta, ku
ri pasisako už bendradarbiavi
mą tarpe LDS ir LMS.

Nominacijų komitetas ra
portavo. Jis pasiūlė sekan
čius kandidatus į Nacionalį 
LDS Jaunimo komitetą: J. Or
man; C. Kwarren; A. Wag- 
nis; A. Stellman; W. Kubi
lius; St. Rengle ir Ad. Nedvar. 
Alternatai yra sekanti: Mary 
Sineus; A. Sineus; V. Zablac- 
kas ir Mary Brown. Konfe
rencija užgyrė komiteto ra
portą ir išrinko visus.

Konferencija paaukavo $11 
žurnalui “Voice of Lithuanian 
Americans”. Šie pinigai buvo 
atsiųsti konferencijai kaipo 
pasveikinimai.

Konferencija išreiškė pagei
davimą, kad kitas LDS seimas 
būtų New Yorke.

Konferencija uždarė savo 
sesiją, ir sykiu visa LDS Na- 
cionalė Jaunimo konferencija 
užsibaigė 8 :00 v. v. Delegatai 
užbaigė darbą dainuodami 
“East Side, West Side”.

—Reporteris.

45 METAI KALĖJIMO 
PLĖŠIKUI C. BIRDUI

Baltimore, Md. — Despe
ratiškas bankų ir privačių 
asmenų plėšikas Charles 
Bird, 26 metų amžiaus, ta
po nuteistas kalėt 45 metus 
ir pusę. Metai atgal jis bu
vo pasprukęs iš Clevelando 
kalėjimo.

4 d. rugpjūčio ALDLD 161 
kuopos susirinkime buvo pas
kirtas pelnas nuo 4 d. liepos. 
Nutarta paaukaut $5.00 “Lais
vei,” $5.00 “Vilniai,” $5.00 The 
Voice of Lithuanians, $5.00 
Lincoln Brigadai Ispanijoj, $5 
Washington Commonwealth Fe
deration kempės fondui. Iš viso 
paaukauta $25.00. Tai ir visas 
pelnas, kurį buvome uždirbę 
bendram piknike su Tacomos 
draugais. Taipgi ir Tacomos 
kuopa tiek paaukavo, tai iš 
viso nuo to pikniko paaukau
ta $48.00; dėl Ispanijos su
rinkta $37.63, tai kartu visos 
aukos — $86.63.

Tai, iš tokio mažo skaičiaus 
žmonių gera auka! Nekurie 
draugai teiraujasi, kur mes de
dam uždirbtus pinigus nuo pa
rengimų. Tai matote, draugai, 
kur mes padedam tuos turtus. 
Kožnas centas yra sunaudotas 
dėl gerų reikalų ir atskaita ati
duodam visuomenei, kad visi 
žinotumėt.

Tie draugai, kurie paremia 
mūs parengimus, tai kartu pa
remia ir visuomenės reikalus.

Dabar ir vėl rengia bendrai 
Seattle ir Tacoma LDS kuopos 
pikniką prie Lake Geneva, 5 d. 
rugsėjo. Aš manau, kad ir tos 
kuopos paskirs kiek dėl darbi
ninkiškų reikalų, jeigu liks 
kiek pelno.

Bedarbė pas mus viešpatauja 
pilnoj prasmėj. žmoneliai 
vaikščioja ir klausinėja vienas 
kito, kas bus sulaukus žiemos, 
kad vasaros laiku nėra kur cen
tą užsidirbt. Ant WPA labai 
sunku gaut, kurie užsiregis
truoja, tai turi laukt po 6 mė
nesius ir daugiau. O kurie gy
vena ant pašalpos, tai pusba
džiai gyvena — gauna $1.30 į 
savaitę ypatai; pagal dabartinį 
pragyvenimo brangumą, tai 
sunku išgyvent. Dauguma gy
vena tik ant duonos ir vandens. 
Bet kaltė ir darbininkų — pus
badžiai gyvena, bet prie orga
nizacijų nenori prigulės, kaip 
tai Workers Alliance, kuri rei-

LAISVĖS'PIKNIKAS
FH1LADELPH1JOJ

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

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

I

MIKOLAICIO PARKE

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

EDDINGTON, PA.

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net 5 Chorai:

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

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ
Kalbės Rojus Mizara “Laisves” Redaktorius

Didelės piniginės dovanos bus duodamos prie įžangos bilieto:

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

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

Faš is tai Neriasi iš Kailio
Piliečių draugija (Kliubas) 

kurioj pastaruoju laiku užval
dė fašistai, pradėjo nertis iš 
kailio. Pereitais metais, kuo
met bendro fronto komitetas 
surengė Maynarde pikniką, tai 
fašistai tą pačią dieną draugi
jos vardu surengė atskirą pik
niką kad pakenkus bendram 
frontui. Pasekmės buvo to
kios, kad jie sulindo į skylę. 
Šį metą jie puikiai žinojo, kad 
bendras frontas savo metinį 
pikniką turės tą pačią dieną, 
tai yra per Labor Day. Jiem 
tas buvo pastebėta ir mitinge. 
Vienok jie nusitarė ant Labor 
Day rengti pikniką, idant pa
kenkti bendram frontui.

Nieko fašistam nebūtų ga
lima primesti, jeigu ąj draugija 
būtų grynai fašistinė, bet ka
dangi joj priklauso katalikų, 
socialistų, komunistų ir šiaip 
visokių pažiūrų žmonių, kurie 
priklauso įvairiom politinėm ir 
pašalpinėm draugijom. Na o 
tos draugijos didžiumoj priguli 
prie bendro fronto. Kitais žo
džiais tariant, šios draugijos 
(kliubo) nariai susispietė į 
bendrą frontą ir jie rengia 
bendrai Maynarde pikniką, 
kad sukelt lėšų dėl atsteigi- 
mo Lietuvoj demokratiją ir iš
laisvinti Lietuvoj politinius ka
linius. Betgi šie naktiniai 
paukščiai turėdami draugijos 
vairą savo rankose ir pasinau
dodami tuo, kad į susirinkimą 
atsilankė mažai narių, jie nusi
tarė draugijos vardu pakenk
ti bendram frontui.

Tik įsivaizduokim sau, jeigu 
progresyvė visuomenė būtų to
kia kerštinga, kaip kad' fašiz- 
tai, tai kas iš to išeitų ? Prie 
bendro fronto priklauso apie 
šešiolika organizacijų. Jos vi
sos laiko savo susirinkimus, 

kalauja geresnės pašelpos dėl 
bedarbių; prie jos prigulėt kaš
tuoja tik 15c į mėnesį.

Senas Grinorius. 

rengia balius, šokius, ruošia 
prakalbas ir lošia teatrus ir vis 
toj Piliečių draugijos įstaigoj 
(kurią mes vietiniai vadiname 
Lietuvių Salė). Na, kad vieną 
gražią dieną šios draugijos 
nusitarę ir apleidžia minėtą 
įsetaigą. Kas gi tuomet būtų ? 
Namas paliktų tuščias. Tuomet 
nejaugi tie keli fašistiniai 
gremėzdai negi atsilaikytų, 
kurie tik iš komišino gyvena.

žinoma, fašistai tokios ka
tastrofos nesulauks. Progresy
vė visuomenė mokėjo namą 
padryti tokiu, kad jame sutilp
tų visi apylinkės lietuviai ir 
pasitenkintų. Nėra abejonės, 
kad ir ateityj draugijos mokės 
suvaldyti dabartinius sauva. 
lius, jeigu jie patys nesusival- 
dys. 

* * *

Rugpjūčio 12 d. bendro 
fronto Bostono skyriaus komi* 
tetas laikė susirinkimą, šiame 
susirinkime buvo išduotas de
legatų raportas iš Scrantono 
suvažiavimo. Kadangi, mūs 
skyrius siuntė vieną delegatą 
apmokamą, o kitą tik su įga
liojimu (pastarasis važiavo į 
SLA seimą), apmokamas de
legatas dėl tūlų priežasčių ne
nuvažiavo, tai turėjome pasi
tenkinti pašalinio delegato ra
portu.

šiame susirinkime buvo de
damos visos pastangos, kad 
kuo geriausia prisirengti prie 
Maynard o pikniko. Draugijų 
atstovai raportavo, kad įžan< 
gos tikietai platinasi labai ge
rai ir tikimasi, kad piknikas 
bus didelis.

* * *
Rugpjūčio 14 d. Per Minkų 

radio pusvalandį, J. Krukonis 
pasiskelbė, kad jis gali para
šyti bile tema monologus arba 
scenos veikalus, jeigu tik drau
gijos duos orderius. Dabarti
niu laiku J. Krukonis rašo 
monologus ir pats juos lošia 
per minėtą radio. Žinoma, da
bartiniai monologai niekam 
netikę, bet už dyką nereikia 
nei norėti ką geresnio.

Jaunutis.
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Lietuvių Darbininkų
Susivien. 4-sis Seimas

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

ei jų Komisija: P. Buknys, 
iš Brooklyno; E. Tamsoniu- 
tė iš Brooklyno; ir A. Ma
tulis iš New Jersey.

Sveikatos ir Apšvietos 
Komisija: Dr. A. Petriką, 
iš Brooklyno; J. Jasilionis 
iš Binghamtono; ir Salavei- 
čikas iš Chicagos.

Nepaprastos Pagelbos Ko
mitetas: A. Deikienė; M. 
Sakalienė ir Jokubauskienė; 
visos iš Chicagos.

Senelių Prieglaudos Na
mo Komisija: J. Gužas iš 
Brooklyno; J. Miliauskas iš 
Pittsburgh©, ir S. Vešys iš 
Chicagos.

Jaunuolių Komisija: C. 
K warren, A. Wagnis, Ad. 
Nedvar, W. Kubilius, A. 
Stellman; St. Rengle ir J. 
Orman.

Alternatais: M. Sincus, 
M. Brown, A. Sincus ir V. 
Zablackas.

Po to komisijų komisija 
rekomendavo sekančius at
lyginimus LDS valdybos na
riams: pirmininkui, $100.00 
į metus; vice-pirmininkams, 
$25.00 į metus; iždo globė
jams, $25.00 į metus; iždi
ninkui, $25.00 į mėnesį. Sei
mas šias visas rekomenda
cijas priėmė.

Paskui komisija rekomen
davo sekretoriui pakelti al
gą iki $30.00 į savaitę. Sei
mas priėmė komisijos reko
mendaciją.

Pasveikinimų komisija 
raportavo sekančius pinigų 
paskirstymus: Lietuvos po
litiniams kaliniams—$25.50; 
žurnalui “VOICE”—$24.00; 
Ispanijai $20.00; Bedarbių 
Fondui, $10 ir Agitacijos 
Fondui $30.00.

Seimas paskui sustojo pa
gerbti mirusius LDS. na
rius. Sekretorius perskaitė 
visų mirusių narių vardus. 
Per du metu mirę 95 na
riai.

Sekė Centro Valdybos na
rių rinkimas. '-c

R. Mizara išrinktas
į prezidento urėdą.

S. K. Mazan išrinktas
į pirmo vice-prez. urėdą. 
Ant. Litvinas išrinktas 

į antro vice-prez. urėdą.
J. Siurba išrinktas

į sekretoriaus urėdą.
Dr. J. J. Kaškiaučius iš

rinktas į iždininko urėdą.
H. Kauniutė, D. Lekavi

čius, ir J. Grubis išrinkti į 
iždo globėjų urėdą.

Dr. M. Palevičius išrink
tas į daktaro kvotėjo urėdą.

keletą delegatų pasakyti ke
letą žodelių užbaigiant sei
mą. Sekanti buvo iššaukti 
pakalbėti:

Pr. Jočionis, John Mazan, 
M. Ormaniutė, F. Olsen, 
Kupstis, I. Yermalavičiute, 
P. Jesukienas, V. Bovinas, 
H. Punishka, Bagzis, P. 
Ylanis, Užunaris, O. Petri- 
tus-šimkiutė, F. Seselgis, 
Deikienė, Nausėda, Valin- 
čius, Šmitienė, Barauskienė, 
Urbonas, Buknys, Strižaus- 
kas, Gvergždienė, Prūseika, 
A. Orman, S. Mazan, Leka
vičius, Dr. Kaškiaučius, J. 
Orman, Ormanienė ir J. 
Siurba.

Seimas iškilmingai su ce
remonijomis ir dainomis už
sidarė 8:00 vai. v.

Reikia pasakyti, kad šis 
4-tas LDS Seimas buvo la
bai įspūdingas ir daug nau
dingų nutarimų padarė or
ganizacijos labui.

—Reporteris.

Atitaisymas Klaidos
Aprašyme pirmos LDS 

Seimo sesijos įvyko netikė
ta klaida. Ten sakoma, kad 
iššaukta kalbėti jaunuolis 
M. Norvalas, iš Sparks kuo
pos, Chicagos, ir redakto
rius Sparks laikraštuko. Tu
rėjo būt jaunuolė, M. Nor- 
valaitė, redaktorė Sparks 
laikraštuko.

—Rep.

Lewiston ir Aubum.
/

Maine
Dar keli žodžiai apie draugu • 

Bireną ženybinio gyvenimo su
kakties atžymejimą. Laike va. 
karionės draugas J. Krapavic- 
kas trumpai prisiminė ir apie 
Lietuvos politinius kalinius, 
kurie yra pūdomi Lietuvos ka
lėjimuose, vien tik dėlto, kad 
trokšta laisvės Lietuvos suvar
gusiai liaudžiai. Ir paprašė, 
kad parinkus kiek aukų. Aukas 
rinko J. Krapavickas ir A. 
Laucius, čia paduodu ir auka
vusių vardus: M. Bironas $1, 
A. Bironienė $1; po 50c auka
vo: R. Šileikienė, J. Šileikis, A. 
Kaulakis, J. Stukienė, S. Pui
dokas, J. žorskus ir E. Krapa- 
vickienė; F. Činšas 30c; po 25 
centus: A. Motuzas, J. Kani
šauskas, A. Laucius, J. Apšega, 
F. Krūka, F. Apšega, A. Apše- 
gienė ir K. Kalvelis. Viso su 
smulkiais aukų Lietuvos politi
niams kaliniams surinkta $9.73. 
Visiems aukavusiems nuo savęs 
tariu širdingą ačiū.

A. Apšegienė.

Sekė balsavimas vietos 
sekančiam Seimui. Sekreto
rius perskaitė pakvietimą 
nuo majoro LaGuardia, 
kad sekantis LDS Seimas 
būtų New Yorke. Sudaina
vo jaunuoliai delegatai 
“East Side, West Side”, kad 
sukeltų ūpą už New Yorką.

Buvo perstatyti sekami 
miestai: Brooklyn, New 
York, Chicaga ir Clevelan- 
das.

Po diskusijų sekė balsavi
mas. Brooklyn, New Yor- 
k'as gavo 44 balsus; Chica
ga gavo 35 balsus; Clevelan- 
das gavo 4 balsus. Tokiu 
būdu kitas LDS Seimas bus 
laikomas Brooklyn, New 
York.

Sekė skaitymas protokolo 
ketvirtos ir penktos sesijos. 
Protokolas vienbalsiai pri-. 
imtas.

Prieš seimo uždarymą 
prez. R. Mizara pakvietė

laisve r
Montello, Mass. Cleveland, Ohio

Rugpjūčio 27, 1938 m., vieti
nė Komunistų Partija rengia 
labai svarbias prakalbas, kaipo 
“Election Campaign”. Kalbės 
Bob Minor iš New Yorko. Vie
ta: Lietuvių Tautiško Namo 
apatinė svetainė, 7:30 vai. va
kare. Visi darbininkai skaitlin
gai dalyvaukite, sužinosite, ko
kia partija turėtų valdyti Ame
rika, ir už ka balsuoti šio ru- 
dens rinkimais.

Brošiūra “Broliška Ranka 
Katalikams” jau išplatinta apie 
50 ekzempliorių; dar paduotas 
užsakymas apie kita tiek! Mi
nėta brošiūra kainuoja tik 3 
centai; parašė E. Browder. 
Lietuvių kalbon išvertė ir iš
leido Centro Biuras. Velyčiau 
visoms kolonijoms užsisakyti 
minėtą brošiūrą, nes labai leng
vai galima išplatinti.

Devynių Chorų Fontesto pik
nikas, kuris buvo rengtas Mon
tello, Mas?., liepos (July) 23, 
24, iš priežasties didelio lie
taus ir potvinių, neįvyko, nešė 
didelius nuostolius. Draugas A. 
Bimba į minėtą pikniką buvo 
išvažiavęs iš vakaro, July 23, 
bet kuo tolyn važiavo, tai lie
tus labiau pylė, turėjo grįžti 
atgal. Dabar minėtas piknikas 
atsibus toj pačioj vietoj, rugsė
jo (Sept.) 17 ir 18. Tikietai 
bus geri tie patys, todėl visi 
rengkimės į minėtą pikniką, 
platindami laimėjimo ir įžan
gos tikietus.

Augusto 6 d. šv. Roko para
pijinis komitetas buvo suren
gęs dolerinę parę savame par
ke. Toj parėj matėsi nemažai ir 
progresyvių žmonių, tokių, ku
rie stovi pirmose eilėse darbi
ninkiško judėjimo; dabar, po 
tos pares, nekurie juos kriti
kuoja, kam eina į katalikų pa-į 
rengimus. Matomai, tie kriti
kai dar nesupranta bendro 
fronto politikos, man jų gaila, 
kad atsilikę nuo šių dienų ju
dėjimo.

Su darbais pas mus yra daug 
geriau, negu 3 mėnesiai atgal, 
nors ne visos dirbtuvės dirba 
pilnai, bet vistiek darbininkai 
uždirba šiokią-tokią pėdę, nors 
ant pragyvenimo, kiti dirba 
prie WPA darbų, bet dar ran
dasi ir bedarbių, ypač iš jau
nuolių, niekur negali gaut dar
bo.

Politinis veikimas Čion yra 
apsnūdęs, netaip kaip žiemos 
laiku, sunkiausia ir didžiausia 
veikla, tai rengimas piknikų 
savame vasarnamyj, žėdna kuo
pa, žėdna draugija rengia po 
vieną pikniką. Kuomet lietus 
pagadina pikniką, duoda nuos
tolių, tuomet rengėjams padaro 
daug nesmagumo.

Nesenai mirė, ir tapo laisvai 
palaidota Juodeikienė, Antano 
Juodeikio moteris, to, kur anais 
metais, turbūt 1926, per savo 
nesusipratimą, buvo įskundęs 
valdžiai A. Bimbą. šaka.

Iš LDS 44 Kp. Susirinkimo
Rugpjūčio 2 d., LDS 44 k p. 

laikė savo reguliarį susirinki
mą. Skaityta keli laiškai nuo 
kitų darbininkiškų organizaci
jų. ši kuopa paaukavo dėl LDS 
jaunuolių 4 dol., taip pat LDS 
Seimui 4 dolerius ir sykiu pa
siuntė pasveikinimą seimui. Ki
tas atsišaukimas, tai TDA, ku
riame prašo pašalpos dėl poli
tinių kalinių fondo, kur dabar 
labai reikalinga pagelba. LDS 
44 kp. paaukavo vieną dolerį. 
Labai ačiū draugam, tiems, ku
rie ant vietos paaukavote. Bū
tų gerai, kad ir kitos draugi
jos taip pat prisidėtų prie su
kėlimo kiek finansų vaikučiu 
fondui. TDA turi aprūpinti 800 
tokių vaikučių. Prie to reikalin
ga parama ir politiniams ka
liniams. Jų yra dabar apie 100.

L A. V.

Shenandoah, Pa.
Shenandoah lietuviai yra pa

krikę. Taip yra pakrikę, kad 
net sarmatijasi parašyti apie 
padėtį į laikraščius. Keli metai 
atgal, tai nors piktumo neturė
jo vieni ant kitų, o dabar, tai 
vieni į kitus nenori nei pažiū
rėti.

‘ Kas sukėlė tokį piktumą tar
pe Shenandoah lietuvių? Atsa
kymas, sukėlė visus piktumus 
kunigas Karalius. Pirmiau, ka
da parapiją valdė Pūtis, tai ne
buvo jokių piktumų, o kaip į 
Shenandoah’ą atėjo kunigas Ka
ralius, 1929 metais, tai tuojaus 
pradėjo savaip tvarkyti ir taip 
vedžiojo parapijomis, kad net 
sarmata į laikraštį parašyti. 
Pirmiau įvairios lietuvių drau
gijos laikė bažnytinėj svetainėj 
susirinkimus, bet kaip atėjo 
Karalius, tai tuojaus ėmėsi jas 
vaikyti, net į teismus traukti, 
daryti neteisingus užmetimus 
ir tt. Daugelis parapijom] prie
šinosi. Tada net po kelis metus 
ėjo teismai, indžionkšinai prieš 
draugijas, būk jos yra tikėjimo 
priešai. Paskui kunigas Kara
lius išėmė indžionkšiną prieš 
parapijos trustisus ir paneva- 
lia atėmė iš Shenandoah lietu
vių bažnyčią. Kada kunigas pa
siėmė į savo rankas svetainę, 
tai tada po bažnyčia, salėj pra
sidėjo šokiai, kortų pares, o 
ant galo net susitvėrė lietuvių 
demokratų partijos kliubas. 
Štai, kaip išėjo su tikėjimo rei
kalais. Pirma kunigas sakė, 
kad bedieviai negali laikyti su
sirinkimus po bažnyčia, o pas-
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»kui viskas pasidarė valia. Pir
ma tik pašalpos draugijos ir 
unijos laikė susirinkimus, o ka
da Karalius jas išvaikė, tai ta
da net demokratų politikos 
kliubas atsirado. Paskui kuni
gas nupirko žemės plotą ir ten 
atidarė naujas kapines, kurias 
vadina Kalvarijos Kapinės. 
Vieta labai graži. Jau yra keli 
palaidoti. Sako, kad kunigas 
laidoja ir tuos, kurie visą gy
venimą nėjo bažnyčion, bile tik 
jie turi pinigų arba jų giminės 
turi... Kaip pasirodo, tai sun
ku rasti teisybę. Kas kunigui 
gerai, tai teisybė, o kas nepa
tinka, tai ne.

Vijc t orą s Vis o c kis.
į

Konstitucinis N. Y. Seimas
Tarnauja Pelnagrobiams
Albany, N. Y.—Aukščiau

sio New Yorko valstijos tei
smo teisėjas Chas. Poletti 
buvo įnešęs konstituciniam 
seimui sumanymą paimt 
valstijos žinybon Niagara 
ir St. Lawrence upių van
denų joga elektrai gaminti.

Bet tą sumanymą “užmu
šė reakcija,” kaip teisėjas 
Poletti sakę radio kalboj. O 
reakcija N. Y. valstijos kon
stituciniame seime tai re- 
publikonai ir atžagareiviai 
demokratai.

Poletti nurodė, kad tų
dviejų upių joga verta 450 
milionų dolerių. Atgaleivė 
seimo dauguma paliko pri
vačioms kompanijoms tą 
pelningą vandens jėgą.

PRANEŠIMAI IS KITUR
' HARTFORD, CONN.

Pirmadienį, rugp. 22 d., 7:30 v. v., 
57 Park St. įvyks svarbus susirinki
mas. Visi komunistų rėmėjai, “Lais
vės” skaitytojai ir ALDLD nariai 
kviečiami dalyvauti, bus ir svočių 
iš kito miesto, kurio daugiau nu
švies reikalingumą organizacinio 
darbo Bendro Fronto klausimo, Ko
va Prieš Fašizmą už Demokratiją ir 
Taiką. Visi dalyvaukite. (194-196)

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8091 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at. 219 Ilavcineyer Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DEEN'S BAR & GRILL, INC.
219 Havemeycr St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10778 has been issued to the undersigned 
to sell beer tit retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808A Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. x

KANS U. GOLCIIERT 
1808A Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

Nauja L. Prūseikos Knyga

IŠDAVIKAI
Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

• • •

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

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

I

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

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

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

pašto stampomis, 3c ar 5c vertės.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

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

LAISVĖ
427 Lorimer St. ^rooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

GARSINKITES “LAIl-VEJE

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

padarau 
paveiks
le ra j a vu s 
su ame-

i 
S 
Staro™

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179 I

E

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

braukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.

Iš senu 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

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

VARPO KEPTUVE' i

Maršalas Vassily Blincher 
Sovietų Sąjungos Rytinės Armijos Vadas

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

Philadelphijoje, kuris įvyks sekmadienį

Rugsėjo 4 September 
Ant rytojaus bus Labor Day Švente 

•
Busai iš Brooklyno Į Philadelphijos pikniką 

išeis iš sekamą vietą:

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

Busas išeis 8 vai. ryto

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

Busas išeis 8 vai. ryto

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

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer Street, Brooklyn

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

KELIONĖ J ABI PUSI $1.75

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

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
ivičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
įkepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 

į Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunko ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
f
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KETURI POLICISTAI
NEŠĖ 1 LIGONĘ

O’CONNOR SUSITARIA 
SU COUGHLIN’U

Ne wyork ietis republ ikonas 
kongresmanas John J. O’Con
nor pora metų atgal grasino 
rėksnį radio kunigą Charles 
E. Coughlin keliu sėdynėn iš-
spirt laukan iš Baltojo Namo, ketą baigėsi pereito penkta- 

Bet dabar O’- dienio

Tammany Buvo Aptaksavus Požeminį l,ETUpikn?kasBIEČ,Ų
Pasaulį, Kad Nugalėt LaGuardiją

Pirmoji dramatiška savaitė 
liaudies teismo prieš Tamma- 
nės tūzą Mines ir lioterijų ra-

Washingtone.
Connor atsidūrė pačių kraštu- 
tiniausių reakcionierių kempėj 
ir buvo vyriausiu jų vadu 
(spokesmanu) pereitame kon
grese.

Newyorkiečiai ne pėsti. Jie 
nemano laikyt kongrese savo 
atstovu tokį, kuris eina prieš 
masių reikalus naudai kelių, 
todėl jie susidarė platų demo
kratinį frontą ir 16-me Kon
gresiniame Distrikto pastatė 
kandidatu prieš O’Connor’ą 
kitą, demokratiškesnį žmogų 
James II. Fa y.

O’Connor pamatė, kad gali 
būt riestai ir dabar jau susi
giedojo net su Cough linu ir ji
sai jau remia O’Connor’o kan
didatūrą. Bet tas vargiai jį 
išgelbės, jei tik demokratinis 
blokas laikysis vieningai ir ge
rai dirbs. M.

tasa c

liūdi-

P.

Už Suktybę Bosą 
Nuteisė Kalėt

' Louis Erenberg, maliorių 
kontraktorius, nuteistas 6 mė
nesiams sunkiųjų darbų kalė
jimo už nusukimą $12,000 
Valstijinės Apdraudos Fondui 
per pastaruosius tris metus. 
Jis tą padaręs falšyvai pri
rengdamas algų išmokesčių 
raportus.

Erenberg, dalininkas N. 
Erenberg & Sons firmos, 507 
Fifth Ave., N. Y. prisipaŽihb 
prie kaltinimų ir tuomi išsi
gelbėjo nuo aukščiausios bau
dos, kuri yra 3 metai kalėji
mo.

generaliam pro- 
J. Bennett’ui, Jr., 
apie sukčiaujan-

nurodo, kad

vakarą. Bylos 
prasideda šiandien.

Penktadienį teisme 
ninku vėl iškelta stebinančių
dalykų. Vienu iš tų buvo pa
rodymas, kad Tammany uždė- 
j i nėjo tiesioginius assessmen
ts požeminio pasaulio įstai
goms, kad tais assessmentais 
finansuot Tammanės linkimų 
kampaniją.

Big Joe Ison, Harlemo “pa- 
lisų” karalius, liudijo “džiū- 
rei”, kad jo operuojamas ban
kas buvo aptaksuotas $5,000 
1933 metais išrinkimui “demo
kratiško majoro ir distrikto 
prokuroro”. Tammanės kan
didatu į majorus tais metais 
buvo teisėjas John J. O’Brien, 
kurį majoras LaGuardia nu
galėjo rinkimuose.

Ison’o liūdymas vėliau pa
tvirtinta kito liūdininko, Alex
ander Pompez, rokuojamo did
žiausiu Harlemo “bankieriu”. 
Jisai pareiškė, kad jo bankui, 
kuris sykiu su Ison’o buvo per
imtas Dutch Schultz’o žinion, 
buvo uždėta du syk tiek as
sessment^ kaip Ison’o bankui.

Ison’as savo liūdyme taip 
pat parodė, kad jo bankas 
mokėjo kas savaitę po $125, 
kuriuos George Weinberg, ,bu- 
vęs Dutch Schultz’o “biznio 
manadžeris”, sakė įmąs “Jim
my Hines kliubui”. Hines kliu
bas, tai yra visiems žinoma
sis Monongahela Club, 292 
Mar.hattan Avė., N. Y.

Distrikto prokuroras Dewey 
ir jo pagelbininkai savo paro
dymuose prieš Tammanės tū
zą Hines įvėlė ir teisėją Hulon 
Capshaw, buvusio majoro 
Walkerio parinktinį, nurody
dami jį buvus numerių raketo 
mašinos “fikseriu”. Pirmes- 
niuose parodymuose buvo įvel
ta teisėjas Francis J. Erwin, 
kuris dabar, jau miręs. Tada 
buvo parodyta, kad Hines 
gaudavo nuo $500 iki $1,000 į 
savaitę už raketo apsaugą nuo 
teisdarybės.

Biskis Iš Tų Metų Rinkimų
Tais metais, kada požemi

nis pasaulis mokėjo tokį stam
bų donį—1933 metais—John 
P. O’Brien buvo Tammanės

lai-, kandidatu i majorus, o regu- 
per Hariu kandidatu į distrikto 
vai-; prokurorus buvo advokatas 
pat William Copeland Dodge.

I Dodge ir buvo išrinktu, gi O’- 
Erenbergu areš-|Brien’as prakišo rinkimus, jį 

Herman sumušė LaGuardia. Aukščiau
sio Teismo teisėjas Ferdinand 
Pecora, kuris dabar veda šį 
teismą ir klauso visų tų liūdy- 
mų, tais pačiais metais buvo 
trečiu kandidatu į majorus.

Schultz’o Galia
Pompez ir Ison sake, kad 

jie taip ir laikėsi tame rakete 
Schultzo vergais iki, sulyg jo 
paties įvestos sistemos, jis ta
po sušaudytas savo konkuren
tų. Kada Dewey atsuko savo 
kanuoles prieš raketą, tada 
Pompez pasprukęs Meksikon, 
O Ison—Franci j on. Tačiau 
abu sakėsi sugrįžę liuosnoriai, 
kad liudyt valstybei.

Pompez buvo po policijos 
sargyba nuo pat sugrįžimo, iš 
baimės, kad požeminis pasau
lis gali jį nudėt už pasižadėji
mą liūdyt.

Pompez liūdymas galėjo su- 
kirst daugelį Hollywoodo pa
teiktų gengsterizmo judžių. 
Jis pasakojo, kaip vieną gra
žią dieną, 1931 metais, kada 
jis tebebuvo nepriklausomu 
“bankieriu”, Schultz’o gengs- 
teriai suėjo į jo cigarų krau-

-tuvę ir po akių kostumerių 
praeivių padėjo prieš 
Schultz’o “įstatymus”. Jis pa
sakojo apie ilgą “raidą” su 
mušeikomis per Bronx ir Cen
tral Parką, kada jis paabejojo 
apie prisidėjimą prie raketo 
trusto, kuris turėjo paimt 60 
nuošimčių visų jo įplaukų ir jį 
patį palikt ant mažos algos. 
Kitą kartą jis vėl buvęs nu
vežtas į “dutchmano” apart- 
ment'ą, kur Schultz’as, apsista. 
tęs savo sargybiniais, grasinęs 
jį nudėt, jei jis neprisidės prie 
trusto.

Pompez sakė, kad jo įplau
kos, kaipo neprigulmingo ban- 
kieriaus, tuo laiku siekdavo 
nuo $7,000 iki $8,000 į dieną, 
tad aišku, kad jis ir kiti toki 
bandė kovot prieš Schultz’ą. 
Pasėkoj buvo begalinis teroras 
ir mažiukų kova 
žiuosius visuomet 
pralaimėjimu.

Jis liudijo, kad, 
prisidėjimo,
leitenantai atėmė 
tą donį, bet taip 
jo dalį.

Vėliau buvo 
Bessie Ware ir
Hammond, negrės, 
kės Ison’o ir Pompez’o nelega
lių bankinių įstaigų. Jas klau
sinėjo Dewey’o padėjėjas 
Charles P. Grimes.

Abiejų moterų liūdymas pa
rodė ryšį tarp teisėjo Cap- 
shaw ir raketo mašinos, nors 
jos teisėjo ir neįvardijo. Jos 
liudijo apie policijos “raidus” 
ir areštą banke, 569 W. 150th 
St., kuriame jos dirbo. Jos bu
vusios nuvestos teisman, kada 
jas sugavo dirbant prie “pa- 
lisų slipsų” stalo, bet buvo pa- 
liuosuotos be teismo.

Teisme iškeliama daug šiur
pių dalykų, kurie dėjosi po 
akimis tammaniečių viršinin
kų, persistatančių save did
žiausiais šalies patrijotais ir 
aršiausiai puolančių ir raudo
numu krikštijančių kiekvieną 
pasikėsinusį nuverst juos 
kriminalybėmis paremto 
to.

ir 
ji

prieš did- 
baigdavosi

galop, po 
Schultz’as ir jo 

ne tik uždė- 
pat suko ir

pašauktos
Wilhelmina 

darbinin-

nuo
sos-

Amerikos Darbo Partijos 14 
A. D. lietuvių Kliubas smar
kiai ruošiasi prie pirmo savo 
pikniko, kuris įvyks rugsėjo 
(Sept.) 3 d., S. m. Dexter Par
ke.

Pereitos savaitės gale pik
niko rengimo komitetas suėjęs 
pasiskirstė darbais ir 
galutinus prisirengimo

Šis piknikas būsiąs 
iš šauniausių.

P. S. “Laisvės
tadienio laidoje šiame skyriu
je tūlas “Kriaučius” rašo apie 
kriaučiuose prasidėjusį darbo 
sezoną ii’ kitus dalykus. Kai- 
kurie lietuviai kriaučiai mena, 
būk to rašinėlio autoriumi es
ąs aš. Turiu pasakyti, kad ta 
garbė man nepriklauso.

padarė 
planus, 
vienas 

Bs.
pereito penk-

Grįždami iš LDS Seimo ir 
Liet. Meno Sąjungos Suvažia
vimo, pereito penktadienio va
karą, apsilankė “Laisvėj” dd. 
M. Strižauskienė ir jos sūnūs, 
Klemensas, buvęs LDS Vice
pirmininkas, ir Al iš Water
bury, Conn. Sykiu su jais grį
žo ii’ Walter Kubilius, “Lais
vės” jaunimo skyriaus redak
torius. Jie buvo sustoję pas 
dd. Andriuškevičius ir, atlikę 
kai kuriuos reikalus, šeštadie
nį išvyko namo.

Svečiai prašė priminti vi
siems brooklyniečiams, kad 
jie nori visus matyti waterbu- 
riečių rengiamame “Laisvės” 
piknike šį šeštadienį, rugpjū- 
čio 27-tą, gražiajame Lietuvių 
Lakewood Parke, Waterbury.

šeštadienio rytą pradėjo 
rinktis grįžtanti LDS Seimo 
delegatai ir Centro viršinin
kai. Sugrįžo Klimaite, Sinke
vičiūtė, Bovinas, Mizara, Ga- 
siūnas, Taras, Buknys. Me
nama, kad bus sugrįžę ir did
žiuma kt. Meno Sąjungos kai- 
kurie delegatai sugrįžo trečia
dienį, tuojau po suvažiavimo, 
kiti dar buvo užsilikę iki pa
baigai LDS Seimo ir sugrįžo 
arba dar grįžta sykiu su sei
mo delegatais. Rep.

Mrs. Emma Stemke, 54 m., 
833 Willoughby Ave., susirgo 
odos uždegimu. Ją išnešt iš 
namų nuo 3 aukšto į ambu- 
lansą pašaukti 4 stiprūs poli- 
cistai. Ji sveria 350 svarų.

Bankieriu Kliubo darbinin
kai nusitarė įsisteigt uniją. 
Kliubas užima 3 aukštus prie 
120 Broadway, N. Y. Bosai 
sako, kad tai “tik išsireiški
mas minčių”.

Co.,Busch Kredit Jewelry 
kuriai pavyko išgaut drausmes 
prieš dvi unijas, susilaukė 3- 
čios unijos pikietus prie savo 
krautuvių. Dabar pikietuoja 
langų dabintojai.

Majoras Priešakyje 
Delegacijos

šeštadienio ryte lankėsi j 
“Laisvėje” Juozas Marčilionis, ' 
Jurgis Skinzera ir P. Taurins- 
kas. Visi trys iš Bristol, Conn.

Svečiai apžiūrėjo “Laisvės” 
spaustuvę ii- P. Taurinskas už-i 
simokėjo aiž prenumeratą iri 
paaukuoju 50c presui L. K. |

Jei nori parduot—garsinkis 
“Laisvėje.”

AIDBALSIAMS IR MENO 
MOKINIAMS

AidbaLUų, taipgi Meno Sąjungos 
3-čio Apskričio mokyklėlės pamokos 
šią, savaitę neįvyks. Visi prašomi 
susirinkt sekamą savaitę.

B. L. ŠALINTITĖ.
(196-197) Į

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins

Garsinkite savo biznį dien-
raštyje “Laisvėje”.

(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Vlateušas Sinionavičiiis
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Jo advokatas Harry Lin- 
dauer teisme pareiškė:

“Sukimas nuo valstijos yra 
ekonominė būtybė,” pridėda
mas, kad “faktinai visi”, ma- 
liorių industrijoj sukčiaują.

Jį įklampino unijos 9-to 
Distrikto Tarybos pradėtoji 
kampanija prieš sukčiavimą 
industrijoj. Louis Weinstock, 
to distrikto tarybos pirminin
kas, suteikė 
kurorui John 
informacijas 
čius bosus.

Weinstock
kymas dvieju setų knygų 
Erenbergą tikslu apsukt 
stiją, rodo, kad jis taip 
galėjo “nusukt ir algas”.

Sykiu su
tuoti kontraktoriai 
Gallick ir Morris Mollet, taip
gi National Painting and De
corating Co., kurie kaltinami 
nusukime Valstijos Apdraudų 
Fondui $42,000. Distrikto pro
kuroro padėjėjas Arthur G. 
Camey sutiko jų bylą atidėti. 
Jis sako, kad jie prašo pro
gos atsiteisti.

Weinstock sako, kad “šie ar
eštai, tai tik pradžia”. Dabar
tinėj unijos su bosais sutarty
je yra sutikta įsteigti Industr. 
Kontrol. Kom., kuri patikrins 
ir paliūdys, kad samdytojas 
yra pilnai užsimokėjęs darbi
ninkų nelaimėse apdraudos ir 
nedarbo apdraudos fondams. 
Unija atsisakys duot darbinin
kus tiems bosams, kurie neleis 
patikrinimo.

Walter Wiley, nužiūrimas 
“lipstick” žudystėje ir kalti
namas 6 vagystėse, buvo pa
šauktas teisman ir jo $50,000 
kaucija numušta ant pusės, 
tačiau jis negalėjo tiek kau
cijos sukelt ir pasiliko kalėji
me.

Nušovė Meilužę Už 
Atsisakymą Tekėt

John Bellinger pirma nušo
vė Marie Joyce jos apartmen- 
te, 405 E. 69th St., N. Y., už 
tai, kad ji atsisakė už jo te
kėt, paskui nuėjęs pas katali
kų kunigą atliko išpažintį ir 
pasidavė policijai.

Bellinger sakosi norįs pa
siunčiamas elektros kėdėn 
greičiausia, kaip galima.

Prieš nužudydamas, Bellin
ger dar bandęs įkalbėt bru
netę gražuolę su juo vestis. 
Ketvirtadienio vakarą jis ją iš
sivežęs į miesto geriem laikam 
turėt vietas. Mergina buvus 
linksmutė: šokus, gerus, visai 
nejausdama, kad čia pat greta 
jos vaišintojas portfelyje lai
kosi revolverį, kuris neužilgo 
atims jai gyvybę.
• Po to viso, Bellinger ją par
lydėjęs prie jos a p art m onto 
durų ir vėl užklausęs apie ve
dimas! su juo. Mergina atsa
kius, kad ji neturinti kito vai
kino ir nemananti vestis nei 
su vienu. Jai nusisukus atsi- 
rakint apartmentą, jis į ją pa
leido šūvį.

Merginos tėvai atostogauja 
Montclair, N. J., o ji buvo pa
silikus mieste, savo darbe A. 
K. Hamilton agentūrai, 745 
Fifth Avenue.

Jos draugė, su kuria ji gy
veno, apalpo, kada policija ją 
prikėlė ir duris atidarius pa
matė savo draugės kūną gu
lint už durų.

Majoras LaGuardia paskir
tas vadovauti Amerikos Legio
no newyorkieciu policistų ir 
gaisrininkų delegacijoms, ku
rios susidės iš apie 500 narių.

Keturių policijos postų ko- 
mandieriai turėjo pasitarimą 
su majoru pereitą ketvirtadie
ni. vasarinėj Miesto Salėj, kur 
išdirbta planai Legiono dele
gacijos vykimui į nacionale 
konvenciją Los Angeles, Calif. 
Po pasitarimo, William E. 
Sheridan’o Posto 1059, Brook- 
lyne, kamandierius James II. 
Cox paskelbė, kad policijos 
legionieriai pakvietė majorą 
vadovaut jų delegacijai.

Iš majoro raštinės sužinota, 
kad LaGuardia, Pasaulinio Ka
ro veteranas lakūnas, Legiono 
nacionalio kamandieriaus Da
niel J. Doherty yra užkviestas 
nacionalėn konvencijon ir kad 
jis ten bus pagerbtas įteikimu- 
Legiono medalio.

Tie visi dalykai yra skau
dus smūgis Legiono N. Y. Val
stijos kamandieriui Jeremiah 
F. Cross, kuris majorui neda
vė balso Legiono valstijinėi 
konvencijoj, nesenai įvykusioj 
Endicott, N. Y. žinoma, le
gionieriai būtu norėję majorą 
išgirst, bet sulyg taisyklių da
vimas balso yra kamandie
riaus galioje. Todėl legionie
riai parodys savo pagarbą ma
jorui ten, kur Cross’o ranka 
nepasiekia.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAI

Pdjieškau gyvenimo draugės, be 
šeimynos. Vienam nuobodu gyventi. 
Aprašysiu viską per laišką. Adre
suoki!: P. O. Box 45, Basic Line, 
Mich. (195-197)

Aš, Anastazija Diskevičiūtė, po 
vyru Šaltienė, pajieškau savo tikro 
mylimo brolio Kazimiero Diskevi- 
čiaus. Jisai dirbo Pittston, Pa., ir 
tenai apsivedė su Magdalena, po tė
vais nežinau pavardės. Vėliau išva
žiavo Lietuvon. Iš Lietuvos išvažia
vo į Argentiną, palikdamas pačią ir 
tris vaikus. Jo pati mirė 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 Panemunės.

A. šaltienė'
401 N. Portage St., Buchanan, Mich.

(195-197)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

į

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Išvyko Pasilsiu!

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4835

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

Draugas Antanas Bimba, 
vienas , “Laisvės” redaktorių, 
taipgi “šviesos” red. ir K. P. 
Lietuvių Centro Biuro sekreto
rius, išvyko į Adirondacks kal
nus pasilsiui h’ darbams, ku
rie neįmanoma kasdieniniam 
darbe ir einant organizacines 
pareigas.

Grįždamas, d. Bimba lanky
sis ir kai kuriose Naujosios 
Anglijos kolonijose.

PER ANKSTYBAS ‘SVEČIAS’

Areštuotas anksti rytą tuš
čiam restaurane, J. P. Myers 
teisinosi ten Tie įsilaužęs, bet 
norėjęs “išsilaužt”. Jis ten iš 
vakaro buvęs užsnūdęs ir jį 
užrakinę. Tačiau tas teisėjo 
neįtikino, nes pirmesnis rekor
das rodė, kad jis buvęs kalėji
me už vagystes.

-■' I Užprenumeruok Dienraštį
I “Laisvę” Savo Draugams

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
REST AVRACIJ A

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS ROSIES VALGIAI

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

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

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