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Draugijos šių metų knyga 
eina spaudoj prie pabaigos. 
Jau 192 puslapiai gatavi. 
Greitai bus visa sustatyta 
ir atspausdinta. Jeigu fi
nansiniai nebus keblumų, 
tai knyga bus gatava spa
lių mėnesį. Tai būtų kaip 
tik ir gerai. Finansinių 
trukumų nebūtų, jeigu na
riai pasirūpintų sumokėti 
duokles. Kol kas su duoklė
mis yra blogai, dar nei pu
sė narių už 1938 nesumokė
jo, o jau tik keli mėnesiai- 
liko iki naujų metų.* * *

“Šviesos” No. 3 atspaus
dintas ir išsiuntinėtas vi
siems nariams ir skaityto
jams. Kol kas veik nieko 
negauname iš naujų skaity
tojų. Draugijos suvažiavi
mas nutarė iki naujų me* 
tų gauti 1,00.0 naujų narių 
arba “Šviesai” skaitytojų. 
Centro Komitetas atspaus
dino 20,000 lapelių vajaus 
reikale ir kuopoms išsiunti
nėjo. Pasirūpinkime nutari
mą pravesti gyveniman!* + *

Atrodo, kad karo agreso
riai—Vokietija, Japonija ir 
Italija privers taikos šali
ninkus ir mažesnias tautas 
jungtis. Čechoslovakijos 
klausimas pasidarė vienas 
iš opiausių. Hitleris turėda
mas sutartį su Italija, Ja
ponija ir Lenkija dabar su
sitarė ir su Vengrija. Jis 
pasmaugė Austrijos nepri
klausomybę. Jis mano tą pa
daryti ir su Čechoslovakija. 
Bet ši šalis yra pasirengus 
gintis. Sovietų Sąjunga ir 
Franci ja stovi su ja. Po va
liai įsitraukia už ją ir An
glija ir, veikiausiai, įsi
trauks Jugoslavija ir Ru
munija. Todėl jeigu Hitleris 
puls Čechoslovakiją, tai gali 
prasidėti Europos karas.■. ■ * * *

Italijoj vidaus padėtis 
bloga. Keli metai atgal 
Mussolinis ramino žmones, 
kad jų padėtis bus privile
gijuota, gera, kaip tik jis 
užkariaus Ethiopiją. Ethio- 
pija fašistų pavergta, bet 
Italijoj pragyvenimas vis 
brangsta, uždarbiai mažėja, 
valstiečių vargai auga. Da
bar Mussolinis sumanė nu
kreipti žmonių atydą į žy
dus ir hitleriškai pradėjo 
juos pulti.♦ * *

Sovietų Sąjungoj eina 
mobilizacija naujokų į Rau
donąją Armiją. Korespon
dentai praneša, kad labai 
retas atsitikimas, kad kuris 
būtų nesveikas fiziškai. Tas 
parodo ir abelna liaudies 
sveikatą. Žmonių gyvenimas 
pagerėjo, pagerėjo ir svei
kata. * * *

Vasaros parengimai bai
giasi. Prasidės žiemos. Pir
mas didelis darbas — tai 
vajus mūsų dienraščio “Lai
svės”. Šiemet ypatingai rei
kia prisirengti ir gerai pra
vesti dienraščio vajų. Juk 
niekados gal nebuvo tokis 
didelis reikalas pasiekti lie
tuvių mase^su mūsų spau
da, mūsų žodžiu, kaip da
bar. ♦ * *

Prasidėjus žiemos paren-

Rooseveltas Rems ir 
Liberalius Republi- 
konus Rinkimuose

| Washington. — “Jeigu 
geras liberalas kandidatuo
ja rinkiniuose ant republi- 
konų tikieto,” pareiškė pre
zidentas Rooseveltas, “aš 
nė mažą biskelį nesipriešin
čiau jo išrinkimui, šalies 
gerovė stovi aukščiau par
tijos gerovės.”

Laikraščių koresponden
tai priminė Rooseveltui, 
kad jis “valąs” demokratų 
partiją nuo dešiniųjų, ra
gindamas išrinkt tik tuos 
demokratus, kurie remia 
Naująją Dalybą.

Žodis “valymas”, nepatiko 
prezidentui, ir jis paaiškino, 
kad remdamas pažangius 
demokratus, jis atsižvelgia 
tik į šalies gerovę.

Rooseveltas išreiškė" pasi
tenkinimą, kad Californijoj 
į Jungtinių Valstijų senato
rius nominuotas Sheridan 
Downey, pažangus demo
kratas, nors, tas nominacijas 
ir pralaimėjo a s m e niškas 
Roosevelto draugas senato
rius McAdoo.

Downey pasikuopė dau
gumą balsų tuom, kad jis 
reikalauja įvest po $30 pen
sijų per savaitę kiekvienam 
asmeniui, sulaukusiam 50 
metų amžiaus. Prez. Roose
veltas mano, kad tas planas 
yra finansiniai nesveikas, 
bet sako, paskiros- Valstijos 
gali daryt ir tokius bandy
mus, by tik jie nesipriešins 
Jungtinių Valstijų konstitu
cijai.

R o o s e v e 1 tas taip pat 
džiaugiasi, jog kandidatu į 
Calif orni jos gubernatorius 
tapo nominuotas pažangus 
demokratas Culbert Olson, 
kurį remia CIO unijos.

Amerikiečiai Šaukiasi USA 
Pagelbos prieš Japonus
Shanghai, Chinija. — Am

erikonai biznieriai ir profe
sionalai iš Shanghajaus pa
siuntė kablegramą Jungti
nių Valstijų vyriausybei, 
šaukdamiesi užtarimo prieš 
japonus, kurie šiurkščiai 
ten atiminėja teises ameri
kiečiams.

gimams, atvėsus orui, reikia 
daugiau platinti ir mūsų li
teratūrą. Literatūros Drau
gijos centre, “Laisvės” raš
tinėj dar pusėtinai daug yra 
stambių knygų ir mažų bro
šiūrų. Būtinai reikia geriau 
pastatyti mūsų knygų ir 
brošiūrų platinimą.* * *

Iš eilė^ kolonijų gauname 
draugų užklausimų, kaip la
vintis. Lavintis būtinai rei
kia. Aš manau, kad studi
juoti galima Partijos rinki
mų platformą. Iš stambes
nių veikalų, tai geriausiai 
bus studijuoti drg. A. Bim
bos knygą “Kelias į Naują 
Gyvenimą.” Galima studi
juoti atskirus skyrius, jeigu 
nėra laiko visą.

PUIKIAI PAVYKO “LAISVES” PIKNIKAS PHILADELPHIJOJ
Philadelphijos lietuvių or

ganizacijų suruoštas meti
nis “Laisvės” piknikas pra
eitą sekmadienį Eddingto- 
ne, Pa., buvo šaunus ir ne
paprastai sėkmingas. Jame 
dalyvavo apie 6,000 žmonių.

Suvažiavo per 300 auto
mobilių ir 23 dideli auto
busai, pilni svečių. 7 busai 
buvo iš Brooklyno, N. Y.; 
6 iš Philadelphijos, 3 iš Bal- 
timorės; dauguma kitų iš 
New Jersey ir Penna vals
tijų. . y

Philadelphijos busai kar
totinai vežė daugiau ir dau
giau publikos.

Be to, didelis daugis phi- 
ladelphiečių suvažiavo gat- 
vekariais, o trumpą kelią 
nuo gatvekarių iki pikniko 
vietos — specialiais trekais.

Tą pačią dieną įvyko pa
rapijinis Phila. piknikas, ir

Mussolini Šluoja Žydus 
iš Visų Mokyklų

Roma. — Mussolinio “mi- 
nisterių kabinetas” išleido 
įsakymą prieš žydus moks
linėse įstaigos^. Jis, tik su 
viena išimčia, iššluoja visus 
žydus profesorius, mokyto
jus, studentus ir mokinius 
iš visų Italijos valdiškų, 
ir privatinių mokyklų, ku
rias pripažįsta valdžia. Ta 
išimtis leidžia jau įstoju- 
siem į universitetus žydam 
baigti juose mokslą, bet) to* 
liau nė vienas žydas nebus 
priimtas į universitetą.

Hitleriškas M u s s o 1 i nio 
įsakymas išvadžioja, kad, 
girdi, reikią apvalyt apšvie- 
tos įstaigas nuo “žydiško 
suteršimo.”

Manoma, kad žydams bus 
leista palaikyt grynai tau
tines savo mokyklas, bet 
Mussolinio valdžia nepripa- 
žįs jų išduodamų diplomų 
ar liudijimų.

Suprantama, kad žydai 
laipsniškai bus pašalinti iš 
visų žymesnių biznių bei vi
suomeniškų vietų.

Dabartinis pat varkymas 
paliečia 400 žydų profesorių 
vien tik universitetuose ir 
20,000 žydų studentų ir mo
kinių Italijoj.

Plečiasi Žudynės ir Padegi
mai Visoj Palestinoj

Jeruzalė. — Vienas as
muo nušovė arabą banki
ninką T. Shantį ofise arabo 
gydytojo. Tas bankininkas 
buvo jau praeitą savaitę 
šūviu sužeistas. Šovikas pa
bėgo.

Arabas keleivis auto-buse 
nušovė žydą policininką M. 
Leznicką.

Jeruzalėj nušautas vieno 
arabų kaimo viršininkas.

Haifoj policija nušovė 
vieną tariamą teroristą.

Arabai vis daugiau degi
na žydų krautuvių, farmų, 
bankų ir namų įvairiose Pa
lestinos dalyse.

Anglų vyriausybė nutrau
kė telefonų susisiekimus 
tarp Palestinos ir užsienių. 

kunigai per pamokslus 
smerkė tuos, kurie važiuos 
į “Laisvės” pramogą; bet 
mūsų piknikę visjtiek buvo 
tiršta katalikiškos publikos.

Oras buvo puikus; pikni
ko vieta Mikolaičio parke- 
farmoj graži ir erdvi.

Draugai rengėjai turėjo 
labai didelio darbo, bet ge
rai aprūpino pikniką sta
lais, įvairiais kitais priruo- 
šimais, valgiais, gėrimais, 
muzika šokiams ir aptarna
vimais abelnai.

Programoj pirma bendrai 
sudainavo Internacionalą, 
diriguojant B. Šalinaitei, vi
si penki chorai: Brooklyno 
Aidas, Newarko Sietynas, 
Elizabetho Banga, Baltimo-! 
rėš Lyra ir Philadelphijos 
Lyra. Paskui kiekvienas 
choras dainavo paskyrai, 
vadovaujamas savo mokyto-

ANGLAI NETIKI HITLERIO 
“TAIKOS” ŠNEKA

(

Berlin. — Anglijos tarpi
ninkas lordas Runciman če- 
choslova^kijoj atsiuntė drau
gišką laišką Hitleriui į jo 
slapta i-privatinę sodybą 
Berchtesgadene.

Manoma, kad šią savaitę 
įvykstančiame nazių parti
jos suvažiavime Hitleris dar 
neskelbs greito apsidirbimo 
su Čechoslovakija. Bet jis 
išreiškęs “viltį,” kad pirm 
šių metų pabaigos būsiąs iš
spręstas ktausinfas dėlei vo-: 
kiečių-nazių„tei^ių Čechoslo
vakijoj.

Vokietijos užsienio reika
lų ministeris “užtikrino” 
Angliją, kad Hitlerio val
džia “nedarysianti” staigių 
žingsnių prieš Čechoslovaki
ją.

London. — Anglijos diplo
matai netiki Hitlerio val
džios pareiškimais, būk ji
nai taikiai stengsis išrišt 
klausimą kas liečia Sudetų 
vokiečių teises čechoslova
kijoj. Juk Hitleris taikiai 
kalbėjo ir tuo laiku, kai ren
gė įsibriovimą į Austriją.

Pažymėtina, kad Hitleris 
vis tebereikalauja plačiau
sios savivaldybės tiem vo
kyčiam Čechoslovakijos ri
bose.

Anglų politikai supranta, 
kad dar nepraėjo Vokietijos 
karo pavojus prieš čecho
slovakiją. ,

Paryžius. — Dauguma 
Franci jos ministerių mano, 
kad bent šiuo tarpu “negrę- 
siąs” Vokietijos karas su 
Čechoslovakija.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas liksis Wash
ingtone tol, kol “praeis” aš
trus įtempimas Europoj, at
seit, Vokietijos karo pavo
jus Čechoslovakijai.

Berchtesgaden, Vokietija. 
—čechoslovakijos nazių va
das K. Hėnlein raportavo 
Hitleriui apie padėtį tame 
krašte ir apie darytinus 
žingsnius ten, vokiečių na
zių naudai. Hitleris pilnai 
užgyrė Henleino raportą ir 
planus.

jų, ir gerai pasižymėjo.
Drg. D. M. Šolomskas pa

sakė gyvą prakalbėlę, ypač 
pabrėžė reikalą paremi Is
panijos liaudies kovą prieš 
fašizmą; ir publika gana 
duosniai aukojo tam reika
lui.

Pagaliau, įvyko laimėji
mai dovanų prie įžangos ti- 
kietų. Laimėtojai bus pas
kelbti kitą kartą.

Pirmininkavo drg. Ben- 
doravičius, philadelphietis,

“Laisvės” įstaiga širdin
gai dėkoja draugam šio pui
kaus pikniko surengėjam ir 
visiem jo dalyviams. Rep.

HITLERIS NENUSILEI- 
SIĄS nuo savo reikalavimo 
duot pilną savivaldybę Če- 
choslovakijos vokiečiam na- 
ziam, sako jų galva Henlem 
Čechoslovakijoj.

įkaitino 14 Žmogžudiš
ku Kalėjimo Viršininką

Philadelphia, Pa. — Mies
to .koronerio prisiekdintum 
teismas įkaitino kaip “kri
minalius apsileidėlius” ke- 

I turioliką viršininkų Hol- 
■mesbūrgo kalėjimo, kur be- 
į baudžiant karščiu 23 kali
nius, bado streiko vadus, 
buvo mirtinai sukepinti ke
turi kaliniai.

Taigi dabar kalėjiman už
rakinti ir be kaucijos laiko
mi iki pilno teismo Wm. B. 
Mills, HolmeSburgo kalėji
mo superintendentas; F. A. 
Craven, antrasis superin
tendentas; kalėjimo sargy
binių kapitonas J. McGuire; 
kalėjimo daktarai G. F. 
Enoch ir H. A. Abraham ir 
devyni sargybiniai, kaipo 
atsakingi už inkvizitorišką 
nužudymą keturių kalinių.

Anglija Pasikinko Kanadą 
Karo Lėktuvą Darbui

Montreal ir Toronto apy
linkėse, Kanadoj, bus pasta
tyta du dideli fabrikai bū
davot karinius lėktuvus An
glijai. Jau esamos orlaivių 
statyklos Kanadoj taip pat 
bus įkinkytos į tą darbą.

Bet motorai lėktuvam 
nebus gaminami Kanadoj; 
jie bus gatavi atvežami iš 
Anglijos. O paskui užbaigti 
didieji karo lėktuvai būsią 
oru persiunčiami Anglijon.

USA Ambasadorius Smerkė 
Fašistus Persekiotojus

Aberdeen, Škotija. — Ka
talikas Jungtinių Valstijų 
ambasadorius J. P. Kenne
dy dalyvavo padėjime ker
tinio akmens statomai pro- 
testonų, episkopalų kated
rai. Savo kalboj jis, be kit
ko, smerkė žmonių persekio
jimą dėl jų religinių įsitiki
nimų-Vokietijoj; su pasi
piktinimu kalbėjo ir apie žy
dų trėmimą iš Italijos, nors 
neminėdamas tų šalių vai> 
dų. Bet visi suprato, prieš 
ką jis kalbėjo.

Didi Auto. Darbo Uni
jos Dauguma Užgiria 
Lewiso Taikos Planą
AMERIKOS KOMUNIS

TAI TURI REMT PREZ. 
ROOSEVELTĄ ir Naujo
sios Dalybos kandidatus at
einančiuose rinkimuose, — 
sakė Earl Browder, Komu
nistų Partijos generalis se
kretorius, kalbėdamas liau
dies piknike, Portland, Ore.

Mirė New Yorko Kardi
nolas Hayes

St. Josephs, N. Y. — Mirė 
New Yorko diecezijos kar
dinolas Patrick Hayes, 70 
metų amžiaus. Jam bemie
gant naktį savo vasarna
my j, sustojo širdis.

Kardinolas Hayes buvo 
dvasinis galva 1,275,000 ka
talikų,% senas prezidento 
Roosevelto draugas ir Nau
josios Dalybos pritarėjas. 
Už tai Amerikos darbo mi- 
msterė Frances Perkins da- 
baĮr apgailestaujančio! tele
gramoj vadina velionį kar
dinolą Hayesą liberalu.

Jis smerkdavo Hitlerį už 
persekiojimą krikščionių*ir 
žydų, bet melsdavosi, kad 
generolas Franco laimėtų 
Ispanijoj; taigi kardinolo li
beralizmas buvo suskilęs.

Nukritus Orlaiviui ant Lon
dono, Žuvo 10 Žmonią 

London. — Nukrito ant
Londono karinis Anglijos 
orlaivis ir užmušė bei sude
gino 10 vyrų, moterų ir 
vaikų; tame skaičiuje žuvo 
ir lakūnaš, kuris vienas te
buvo orlaivyje. Eksploduo- 
damas, orlaivis padegė tris 
namus.

Japonai Neprisipažįsta, kad 
Chinai Juos Sumušė

Shanghai, Chinija. — Ja
ponų vyriausybė užginčija, 
kad chinai juos sukirto tri
juose dideliuose mūšiuose 
Juichang-Kiukiang fronte; 
bet pripažįsta, kad chinai 
baisiu įnirtimu juos ten 
kontr-atakavo ir kad šėlo 
žūtbūtiniai mūšiai.

200 Japonijos orlaivių 
nuolat degina ir ardo chinų 
užfrontės miestus į vaka
rus nuo Kiukiango.

FAŠISTAI ATKARIAVO 
KELIAS KALVAS nuo Is
panijos liaudiečių vakari
niame šone Ebro upės; jie 
čia veikė nauja daugybe 
ginklų ir amunicijos iš Ita
lijos ir Vokietijos.

Alexandria, Aigiptas. — 
Suimtas studentas J. Asfar. 
kad tai jis šovęs į karalių 
Farouką. Šūvis nepataikė.

On j r London. — Didelė, dau-
H A u guma Anglijos laikraščių
  aštriai pasmerkė žiaurius 

Šiandien giedra ir vėQu.—Mussolinio įsakymus prieš 
N. Y. Oro Biuras. žydus.

Washington. — Milžiniš
ka dauguma lokalų Jungti
nės Automobilių Unijos su- 
siuntė į CIO centrą rezoliu
cijas ir pareiškimus, kuriais 
užgiria planą J. L. Lewiso, 
CIO prezidento, dėlei vieny
bės atsteigimo toj unijoj.

Vienybę skaldo trockinis 
pirmi ninkas Automobilių 
Darbininkų Unijos, Home
ras Martinas. Jis išmetė ke
turis kovingus ‘unijos vice
prezidentus ir bruka laukan 
įvairių lokalų vadus neva 
kaip “raudonuosius.”

Martinas per saviškius 
viršininkus ir viršininkėlius, 
beje, pervarė kai kuriuose 
mažesniuose lokaluose tari-’ 
mus prieš Lewis’o siūlomą 
vienybės planą. Bet tokie 
priešingi tarimai paprastai 
pervaryti dirbtinai, nedaly
vaujant daugumai . narių 
tuose susirinkimuose. Taigi 
daugelis narių ten reikalau
ja pilnesnių susirinkimų, 
per kuriuos galėtų atšauki 
panašius tarimus.

LEWISO PLANAS
Lewiso taikos pasiūlymas 

pamatiniai yra štai kok£:
Turi būt sugrąžinti į sa- 

vo vietas vice-prezidentai ir 
lokalų viršininkai/^kuriuos 
Martinas išbraukė. «yiduji- 
niai ginčai turi būt palikti 
spręst ateinančiam višuotL 
nam unijos suvažiavimui. O 
jeigu tuo tarpu kiltų kokie 
kivirčai, tai Martinas su sa
viške unijos valdyba turėtų 
juos pavest spręst CIO uni
jų centrui, arba šis centras 
galėtų paskirt unijai admi
nistratorių, jeigu martinie- 
čių-trockistų valdyba sutik
tų.

Detroit, Mich. — Per vie
ną tik paskutinę savaitę 
125,000 narių Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos užgyrė J. L. Lewis’o pa
siūlymą atsteigt vienybę toj 
unijoj.

Panašiai vienybės pasiū
lymą parėmė didieji unijos 
lokalai Toledo j, St. Louise, 
New Yorke, Wisconsine ir 
įvairiose kitose vietose.

Dabar CIO centras at
siunčia Detroitan Sidney 
Hillmaną, pirmininką Amal- 
gameitų Siuvėjų Unijos, ir 
Ph. Murray, pirmininką 
Plieno Darbininkų Organu 
žavimo Komiteto, dalyvaut 
posėdyje Auto. Darb. Uni
jos pildančiosios tarybos šį 
trečiadienį ir stengtis įti
kint Martiną ir kitus tary
bos narius, kad priimtų 
Lewiso patiektą vienybės 
nhną.
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Kaip Atmušė Japonus
Japonijos imperialistai išprovokavę 

užpuolimus ant Sovietų Sąjungos Za- 
oziornaja (Changkufengo) kalno skau
džiai nudegė nagus. Japonijos karinin
kai pasirinko tą punktą, nes Chasan eže
ras sudarė Sovietams kliūtį ginti tą kal
ną. Japonijos armijos vadai manė, kad 
jie prispirs raudonarmiečius prie ežero, 
suvarys juos vandenin, išžudys ir tuo pa
kels savo autoritetą labai suklypusį Chi- 
nijoj. Bet jie skaudžiai apsiriko. Sovie
tų artilerija, iš kitos, ežero pusės, taip 
baisiai bombardavo japonų armijos pozi
cijas, kad dangus ir žemė maišėsi. Ko
respondentai aplankė tas vietas ir stebi
si, kas ten padaryta. Sovietų pėstininkai 
parodė didžiausį didvyriškumą ir mokė
jimą kovoj orientuotis. Sovietų lakūnai 
dabaigė daužyti priešo jėgas.

Štai “Pravdoj,” No. 227, rašo didvyris 
brigados komandierius P. Ryčagov, kuris 
patsai dalyvavo mūšiuose:

“Liepos pabaigoj Japonijos samurajai 
įsiveržė į Sovietų teritoriją, atlikdami 
didžiausią provokaciją, kad įtraukti Ja
poniją į karą prieš Sovietų Sąjungą.

“Didvyriška Raudonoji Armija Toli
muose Rytuose priversta buvo priimti 
jai užkartą mūšį. J karo padegėjų smū
gį ji atsakė mirtinu smūgiu! Kovose su 
užpuolikais dalyvavo ir Sovietų aviacija.

“Raudonieji lakūnai pasirodė ant ho
rizonto. Eina į mūšį puikiausi lėktuvai. 
Priešakyj komandieriaus Žukovo lėktu
vas. Jis pirmas metasi kovon, priima 
priešo priešorlaivinių kanuolių . ugnį. 
Japonų kulkos sprogsta aplinkui lėktuvą, 
bet Žukbv drąsiai ir ramiai skrenda pir
myn. Jo bombos suparalyžiavo japonų 
priešorlaivines kanuoles. Jo pavyzdį sekė 
lakūnai, vedami kapitono Finogenevo, lei
tenantų Lagunovo ir Čabotarevo.

“Galinga lėktuvų bombų ugnis žaibo 
greitumu sunaikino japonų kanuoles ir 
jų aptarnautojus. Sovietų lėktuvai savo 
užduotį atlikę visi sugrįžo atgal.

“Gabiai, drąsiai dar kelis kartus į mū
šius vedė lėktuvus kapitonai Suchorebri- 
kov, Ganičev ir Jakubovič. Jų lėktuvai ke
lis kartus buvo subadyti kulkų, bet ga
biose rankose lakūnų jie nei minutei ne
pasitraukė iš kovos eilių. Tas dar kartą 
patvirtina, kaip gerai yra išsilavinę So
vietų lakūnai...

“Sovietų lėktuvai savo pareigas atliko. 
Japonų pozicijos ant kalno buvo mo
mentaliai paverstos j kapinyną, apimtą 
liepsnos. Ir lai dabar pabando mums pa
sakyti kapitalistiniai mokyti vyrai iš jų 
karo akademijų, apie negalėjimą ^nau
doti pačią aštriausią lėktuvų ugnį siaura
me žemės plote. Netikėsime! Mūšis prie 
Zaoziornaja kalno visas tas teorijas su
daužė. Sovietų lakūnai parodė, kad so
vietiniai lėktuvai, būdami atsidavusių 
lakūnų rankose, net ir prie blogiausių 
aplinkybių mirtinai gali bombarduoti 
priešo apkasus. Mūsų šturmanai įrodė, 
kad jie iš bile aukštumos gali gerai pa
taikyti priešui.

“Japonijos karo organizatoriai pama

Pagelba Nelaimėj Draugui
Kiek laiko atgal “Laisvėj” tilpo laiškas 

drg. Kuprinsko, vieno lietuvio kovotojo, 
iš Paryžiaus. Ispanijos liaudies kovoje 
prieš brutališką fašizmą jis sužeistas į 
koją ir jam reikalinga tam tikras spe- 
cialis batas.

Į to draugo atsišaukimą jau atsiliepė 
keli lietuviai prisiųsdami aukų. Pasku
tiniu laiku Lietuvių Komitetas Gelbėji
mui Ispanijos Demokratijos gavo nuo 
drg. Kuprinsko laišką, kuriame jis pra
šo sukelti 1,000 frankų tam pačiam* tiks
lui. Minėtas Komitetas nutarė pasiųsti 
iš savo iždo $40, tai yra reikalingą su
mą, kad minėtas draugas galėtų įsigyti 
tą techniškai pritaikintą jam batą.

Aišku, kad geros valios, laisvęMr de
mokratiją mylintieji lietuviai prisidės su 
aukomis, kad minėtas komitetas ir atei
tyj galėtų pagelbėti visokeriopai visiems 
lietuviams ir kitiems savanoriams, kaip 
ir abelnai Ispanijos liaudžiai jos sunkioj 
kovoj prieš Italijos, Vokietijos, Portuga
lijos ir kitų šalių fašistus užpuolikus.

Pasmarkinkime Darbą!
Dabar yra vajus už naujus narius į 

Komunistų Partiją ir sukėlimą finansi
nio fondo rinkimų reikalams, “Daily 
Workeriui” ir kitiems Komunistų Parti
jos reikalams. Ant kiek tai didelis dar
bas, tą paliudija tas, kad New Yorko 
valstijos, Komunistų Partijos Distriktas 
nusitarė gauti 10,000 naujų narių iki Le
nino mirties paminėjimo, tai yra sausio 
21 d., 1939, ir sukelti $280'000 finansų 
partijos centrui, spaudai ir distrikto rei
kalams. .

Mes, lietuviai, turime pasmarkinti fi
nansinį vajų. Lietuviai darbininkai, dar
bininkės ir pažangūs biznieriai, profesio
nalai praeityj daug gelbėjo partijos dar
be, mes tikri, kad jūs ir šiemet būsite su 
mumis.

• Barcelona, Ispanija—Pen
ki fašistų orlaiviai buvo 
atlėkę bombarduot Barcelo- 
ną; bet juos tuoj apčiuopė 
smarkūs liaudiečių švytu
riai ir atakavo vienas grei
tas valdžios lėktuvas.

Fašistų lakūnai buvo pu- 
siau-apakinti aštriomis švie
somis, tai greitai spruko ša
lin į rytus, sumetė penkis

$5.50
$6.00
$6.50
$5.50
$3.00
$3.25
$4.00
$3.00

desetkus savo bombų į jurą 
ir nuskrido savais keliais.

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų fašistinė valdžia bu
vo padarius tarpsūvines ne
puolimo sutartis su Mažą
ja Santarve —Čechoslovaki- 
ja, Rumunija ir Jugoslavija. 
Bet dabar Vengrijos minis- 
teris pirmininkas Belą Im- 
redi sako, kad jo valdžia

tė Sovietų lakūnų spėką, patyrė kas tai 
yra“ Sovietų aviacija! Japonų kareiviai 
rašydami laiškus savo tėvams rašo: 
‘Tokios baisios jėgoš, tokios technikos, 
mes dar niekados nematome.’

“Sovietų Sąjunga nenorėjo ir nenori 
karo. Sovietų Sąjunga visada yra už tai
ką. Jos tarptautinė pozicija visada sta
tė vienatinį tikslą—išlaikyti taiką, grą
žinti ramybę ant sienos, grąžinti padėtį, 
kokia buvo pirm samurajų užpuolimo. 
Sovietų Sąjunga nenori karo, bet ji yra 
rami, nes pasitiki savo spėkomis. Sovietų 
Sąjunga laikosi drg. Stalino pareiškimo: 
‘Mes už taiką, ir kovojame už ją. Bet 
mes nesibijome grūmojimų ir pasirengę 
smarkiausiu smūgiu atsakyti į kiekvie
ną karo smūgį...’

“Nors nutilo šūviai ant karo pozicijų, 
bet lėktuvai yra pasirengę mūšiui.”

“Pravda” savo editoriale tą pat dieną 
rašė: “Japonijos samurajai bandė įtrauk
ti Japoniją karan prieš Sovietų Sąjungą 
susirėmime prie Chasan ežero, bet jie 
ant savo kailio patyrė Sovietų Sąjungos 
aviacijos jėgą ir sovietinių lakūnų su J 
gabumus. Kiekvienas, kas tik išdrįs už
pulti Sovietų teritoriją, tai patirs, ką 
reiškia Sovietų lėktuvai ir lakūnai!”

Rugpjūčio 11 dieną bėgėsi mūšiai prie 
Chasan ežero. Rugpjūčio 13 dieną So
vietų karo vadovybė ir japonai apsimai
nė užmuštų lavonais, tai yra vieni ki
tiems perdavė iš savo pusės. Sovietų Są
junga kelių dienų mūšyj neteko 236 ko
votojų užmuštais ir 611 sužeistais. Japo
nijos nuostoliai siekia 600 užmuštų ir 
2,500 sužeistų, pagal oficiales Sovietų 
skaitlines.

Ar Japonijos samurajų karo provoka
cijas pasibaigė? Tenka labai abejoti. Jie 
įklimpę Chinijoj, įpuolė dėsperacijon ir 
visai negali suvaldyti savo plėšikiškų 
apetitų.

nepasirašys tų sutarčių, kol 
nebus išspręsti Čechoslova- 
kijos ginčai su Sudetais vo- 
kiečiais-naziais ir su gyve
nančiais Č e c h o s i ovakijoj 
vengrais.

Mat, paskutiniu laiku 
Vengrijos diktatorius Hor- 
thy lankėsi pas Hitlerį ir 
buvo labiau palenktas į na- 
zių pusę.

Lietuvos Komunistų 
Partijos Atsišaukimas
Vos praslinko 20 metų,- 

kaip sustojo didžiojo karo 
kanuolių gaudimas, o kru
vinasis fašizmas jau rengia 
naują pasaulinį karą. Su
kruvino Ispaniją ir Chiniją, 
jis užgrobė Abisiniją ir 
Austriją. Jis ruošiasi dar 
didesniam karui. Vokietijos, 
Italijos, Lenkijos ir kitų 
kraštų fašistai ruošiasi už
grobt Čechoslovakiją, Vidu
rinės ir Rytų Europos da
lis ir Pabaltijį. Pagrobęs 
šias šalis- jis tikisi įgyven
dinti savo svarbiausią už
davinį—užpulti Sovietų Są
jungą.

Numatytąsias sunaikinti 
valstybes fašizmas sprogdi
na iš vidaus ruošdamas jose 
kruvinus pučus. Į tą kru
vinąjį darbą fašizmas įkin
ko savo tarptautinę agen- 
tūra-trockistus.' Trockistai 
šnipinėja fašistinėms vals
tybėms, griauna SSRS pra
monę, kad karo metu ją 
susilpnytų, pededa Vokieti
jos ir Italijos fašizmui 
griauti Ispanijos respubliką, 
o Japonijai smaugti Chini- 
jos liaudį. Ką gi daro di
džiosios demokratinės vals
tybės Anglija ir Franci j a, 
kad sukliudyti fašizmo siau
timą? Nusileisdamos fašiz
mui jos didina tik jo apeti
tus. Tik vienintelė valstybė 
—SSRS, tikrai rūpinasi tai
kos išlaikymu. Tik viena 
SSRS pasiūlė aiškias ir 
griežtas priemones sudraus
ti agresorius..

Draugai darbininkai, vals
tiečiai, visa Lietuvos liaudis. 
Lietuvos nepriklausomybei 
taip pat gręsia pavojus. Jau 
kovo mėnesyj Lenkijos ir 
Vokietijos fašistai norėjo, 

'paversti Lietuvą savo kolo
nija. Nuo to jas sulaikė tik 
SSRS griežtas Lietuvos už- 
stojimas. Dabar Vokietija ir 
Lenkija ruošiasi naujam 
Lietuvos užpuolimui. Len
kija vėl sustiprino lietuvių 
užpuolimus Vilniaus krašte, 
o Vokietija per savo agen
tus provokuoja naujus išsi
šokimus Klaipėdos krašte. 
Ką gi daro Lietuvos fašistai, 
kad apginti Lietuvos nepri
klausomybę? Fašistų val
džia, slaptai "besiderėdama 
su Lenkija sausio mėn., pa
skatino ją pastatyti Lietu
vai akiplėšišką ultimatumą, 
o dabar Smetonos-Mirono 

Ispanijos fašistų orlaivis, kurį Fraricijoš šArviiotlaivis 
pagavo ir gabena į Franci jos uostą.

valdžia, tie senieji Vokiečių 
imperializmo tarnai, bro- 
liaujasi su hitlerine Vokie
tija, ir tuo ruošia Lietuvai 
naujas, gal dar skaudesnes 
kovo mėn. dienas. Jie am
nestuoja Lietuvos priešus 
hitlerininkus ir voldemari- 
ninkus, o kiša į kalėjimus ir 
konclagerius tikrus Lietu
vos nepriklausomybės gynė
jus. Jie transliuoja iš Aus
trijos Hitlerio kalbą, tuom 
pateisindami Austrijos pa
grobimą, jie leidžia Hitlerio 
agentams Lietuvoj mitin
guoti (1938 m. 1 geguž., 
Klaipėdoj), o neleidžia žo
džio ištarti Lietuvos nepri
klausomybės gynėjams. Jie 
veda slaptas derybas su Hit
lerio užsienių reikalų minis- 
teriu Rybentropu, o Klaipė
dos krašte laiko hitlerinę 
policiją. Jie atmetė SSRS 

i pasiūlytą Rytų paktą, bet 
pripažino Abisinijos užgro
bimą. Taip fašistai “gina” 
Lietuvos nepriklausomybę.

Draugai darbininkai, val
stiečiai, visa Lietuvos liau
dis! Jūs karo nenorit. Jį 
jums ruošia fašizmas, jūs 
nenorit, kad jūsų šeimos 
paskęstų kraujuose, ir lau- 

baisaus 
naujos 
ar len- 
O Lie

tuvos fašistai slaptai derė- 
damiesi su agresingomis 
valstybėmis laidoja Lietuvos 

kai būta nuniokoti 
karo, jūs> nenorit 
vokiečių okupacijos 
kiškos priespaudos.

nepriklausomybę, bet dar
padeda joms naujo karo pa
siruošime. Ispanijos ir Chi- 
nijos tautų herojiška kova 
visam pasauliui parodė, kad, 
laisva liaudis pajėgia savę 
apginti ir kovoti prieš stip
rius užpuolikus — susivie
nijusį Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos fašizmą. Ir Lietu
vos liaudžiai, kad kovoti 
prieš karą, prieš Lietuvos 
nepriklausomybės pardavi
mą, reikia pirmoj eilėj ko
voti už fašizmo Ljetuvoj nu
vertimą. Todėl 1 rugpjūčio, 
kovos prieš karą dieną, vi
sa liaudis savo susirinki
muose ir mitinguose pakel
kime galingą balsą prieš 
ruošiamą karą, prieš Lietu
vos nėpriklausomybės par
davimą, prieš Lietuvos fa
šizmą.

Visi tikri Lietu vok patri- 
jotai be politinių įsitikini
mu skirtumo—valst. liaudi

ninkai, krik, demokratai, 
soc. demokratai, komunis
tai, tautininkai, katalikai ir 
laisvamaniai, visi, kuriems 
tikrai rūpi Lietuvos nepri
klausomybė, tą dieną ben
dromis visos liaudies jėgo
mis reikalaukit: sueiti į 
glaudešnius santykius su 
SSRS ir kitomis taikingo
mis valstybėmis, demokra
tinės vyriausybės sudarymo, 
kuri atstovautų visą liaudį 
ir tikrai gintų Lietuvos ne
priklausomybę, kovoti prieš 
Lietuvos priešus šalies vi
duj—hitlerininkus ir volde-

Šis Tas iš Užsienio Spaudos
Apie Ekonominį Lietuvos 

Gyvenimą
“Neue 'Zuericher 'Zeitung” 

Nr. 217, VIII. 8 atspaude 
straipsnį “Ekonominės Lietu
vos padėties pagerėjimas”, ku
riame rašoma, jog dabar ir 
Šveicarijai Pabaltijo šalys eko
nominiu atžvilgiu esančios 
svarbesnės, ypač po to, kai 
Šveicarija Pabaltijo valstybė
se įkūrusi savo pasiuntinybę 
su vyriausia rezidencija Hel
sinkyje. Girdi, šveicarai keti
ną užmegsti tampresnius ry
šius su Pabaltijo valstybėmis, 
priskirdami prie jų ir Suomi
ją. Bendradarbiauti esą nu
matoma daugiau ekonominėje 
srityje.

Nagrinėdamas paskutiniųjų 
metų Lietuvos ekonomiką, 
laikraštis konstatuoja, kad ji 
esanti žymiai pagerėjusi, Ry
šium su projektuojamąja di
desne Lietuvos industrialiž’aci- 
ja, esą numatoma, kad ir Lie
tuvos Šveicarijos ekonominiai 
santykiai turėsią žymiai išsi
plėsti. Dabartiniu metu did
žiausią užsienių prekybos apy
vartą Lietuva daranti su An
glija ir su Vokietija. Su An
glija Lietuva turinti žymiai 
aktyvesnę užsienių prekybą, o 
su Vokietija pasyvią. Angli
jos bekonų kontingente Lietu
va turinti trečią vietą. Lietu
voje, palyginus su Latvija ir 
Estija, gyventojų esą tirščiau
sia, tačiau pramonėje jų dir
bą mažesnis procentas, negu 
dviejose minėtose valstybėse. 
Dėl tos 'priežasties Lietuvos 
ekonominės sferos dedančios 
pastangų labiau supramonin
ti Lietuvos gamybą, nes pra
monėje galėtų turėti uždarbio 
žymiai didesnis gyventojų pro
centas. Be ko kitąf ir Lietu
vos susisiekimo tinklą esą nu
matoma labiau praplėsti, tie
siant naujų plentų ir geležin
kelių ir didinant Klaipėdos 
uostą.

Ekonominis Lietuvos klestė
jimas, rašo toliau laikraštis, 
turįs gerą pagrindą: Lietuvos 
skolos užsieniuose esančios,
palygint, nedidelės. 1937 m. Užprenumeruok Dienraštį 
pabaigoj iš viso . jų buvę “Laisvę" Savo Draugam*

Klausimai ir Atsakymai
Klausimai:

(1) Aš girdėjau, kąd Pa
sauliniame Jaunuolių Tai
kos Kongrese nedalyvavo 
Sovietų Sąjungos delegatai, 
ar teisybė?

(2) Kaip yra su Sovietų 
ir Japonijos derybomis?

J. B.
Atsakymai:

(1) Pasaulinį Jaunuolių 
Taikos Kongresą sudarė 
delegatai iš kapitalistinių 
šalių, kurie . nutiesė planus 
kovai prieš karą namie ir 
tarptautine papėde. Mes 
neturime po ranka visų ša
lių surašo, iš kurių buvo de
legatai. Bet jeigu ten ir ne
dalyvavo Sovietų jaunuoliai, 
tai visiems yra žinoma, kad 
Sovietų Sąjungos valdžia, o 
kartu ir visa liaudis įskai

marininkus, amnestuoti po
litinius kalinius, tikrus ne
priklausomybės gynėjus. Tą 
dieną turi skambėti šūkiai:

Šalin karas. Šalin Lietu
vos pardavimas. Šalin fa
šistų vąldžia. Tegyvuoja 
SSRS taikos politika. Tegy
vuoja Ispanijos ir Chinijos 
liaudies kova už savo kraš
tų nepriklausomybę. Šalin 
Vokietijos ir Lenkijos ran
kos nuo Lietuvos.

Lietuvos Komunistų 
Partijos C. K.

1938 m. liepos 15 d.

118.6 117.1 mil. Lt., kadangi 
1938 m. biudžetas esąs 346 
327 mil. Lt., tai Lietuvos apsi- 
skolinimo užsieniams nesą ga
lima laikyti dideliu. Lietuvos 
valiuta esanti pastovi.
Lietuva Kelianti Savo Vidaus 

Pramonę

“Der Ost-Europaeische Volk- 
swirt” Nr. 22, VIII. 11 atspau
de straipsnį “Gdynė ir Klaipė
da”, kuriame rašoma, jog eko
nominės liepos mėn. Lietuvos 
Lenkijos derybos esančios nu
trauktos ir atidėtos rugsėjo 
mėnesiui. Lenkų pasiūlytos 
prekybos mainų sąlygos lietu
viam pasirodžiusios permen- 
kos, kad dėl jų būtų verta 
veikti visam ekonomines sutar
ties aparatui. Ir lietuvių viltys 
dėl lenkų žaliavų tiekimo 
Klaipėdos medžio pramonei 
neįvykusios. Lenkai norėję 
panaudoti uostą savo apdirb
toms medžio pramonės pre
kėms siųsti. Jų pačių Gdynės 
uostas tik 1938 m. pirmą pus
metį buvęs pritaikintas miškų 
medžiagos eksportui. Pirmiau 
gi ji buvusi eksportuojama per 
Dancigą. • Atrodą, kad pasi
skirstymas darbu nekaip vyk
siąs tarp tų trijų uostų. Klai
pėda pastaruoju metu labai 
žymiai padidinusi savo pramo
nę. Jei 1933 m. ten buvusios 
tik 177 įmonės, tai 1938 m. jų 
skaičius pakilęs ligi 183, o 
bendras darbininkų skaičius 
padidėjęs nuo 7,667 ligi 10,- 
339. Vien tik paskutiniais 
metais jis padidėjęs 16.7%. 
Daugumas darbininkų, būtent, 
8,225, dirbę įmonėse, turinčio
se daugiau kaip 50 tarnautojų 
ir darbininkų.

G. K.

MIRĖ NUO BITĖS 
ĮGYLIMO

Watkins Glen, N. Y. — 
Nuo bitės įgylimo mirė už 
p u s v a 1 a n džio farmeris 
Floyd Stevens, 47 metų am
žiaus.

tant ir jaunimą, yra nusi
stačius už taiką. Visa So
vietų liaudis, jos valdžios 
diplomatija visaip stengiasi 
ją palaikyti ir karui pasto
ti kelią. Aišku, kad visomis 
jėgomis Sovietų jaunimas 
rems šio kongreso nutari
mus.

(2) Kas dėl Japonijos ir 
Sovietų derybų, tai kiek 
mums yra žinoma, dabar 
dalykai yra taip. Sovietai 
laiko kalvas, nes jbs jiems 
priklauso. Derybos eina, 
bet be pasekmių. Gal jos tę
sis ilgai, o gal taip jos 
ir užsibaigs. Atrodo, kad 
Japonijos imperialistai at
kando dantį, gavo gerą pa
moką prie tų kalvų ir jie 
laikinai nusiramys. Bet ga
limos ir naujos provokaci
jos iš Japonijos pusės.
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New York City 
more to the cries 
and politicianeering. 
once more' been un- oven 
relations with organized 
and is spending its last 
the hope of saving the 
who was finally caught by the d. a.

There is poison air in the court
rooms now. You always find it 
when treachery and deception are 
exposed. The hot air of politicians 
is second only to that of phos
gene.

Is clean 
we always 
ąs an insult, a defamation of char
acter? What is there about pow
er that corrupts and makes un
clean? For years 
greatest city has been 
men who were not fit 
in the ground human 
upon. Only recently 
Guardia administration entered up
on a period of housecleaning to 
wipe^ o6t those who have used 
their positions in civil government 
to advance their own interests. The 
tie-up between large scale opera
tion gangsters and municipal politi
cians is nothing new, but each time 
the revelation adds an additional 
stigma to 
ment.

Is clean 
have often 
question, 
yes;—but first the racketeers 
high office must be removed.

crookdom 
efforts in ;
politician

politics possible ? Must 
use the term “politician”

he knew \vha! was g;ipv-> 
; Joe. But he couldn't do anything 
about it. So he said nothing. Mav. 
be it would’ve done them both g< od 
to talk things 
man was hurt, 
was young . . .

He was a 
Growing up in

over. But
And 'Joe, well Joe

(hough.good kid, 
a depression did no

body any good. He had to forget 
a lot of his dreams—and it wasn’t 

į easy. This Howard Hughes flight 
:got under his skin. He scanned eve
ry inch of newsprint on the story. 
What guts that guy had, even if he 
was a millionaire! And what luck 
to be free. Imagine being able to

the world’s
controlled by
to be buried shoot up into that blue sky and
beings walk

has the La-

seemed the 
since he began

OH i

. and

he had a

accepted.

school. Four 
him out . . . 
phoney invest
dough spent... 
put in over a

the science of govern-

politics possible? 
i asked ourselves 
We unhesitatingly 
first

SEQUEL

go anywhere in the world you want
ed to. Boy! Even if 
flivver . . .

For what 
time
turned his eyes on the clock. Cripes! 
only three in the morning. Three 
more hours to go. ----- -------
Sunday and he could sleep. He 
turned to his job on the conveyor 
again but his mind soared. He had 
to think fast to keep his brain from 
becoming dulled by the monotonous 

We I pounding of the belt. Twelve hours 
that a day on the conveyor belt was no 

cinch. You stayed in one spot for 
twelve hours. Four more and he’d 
have been in Paris—if he were 
Hughes. But Joe stayed in that one 
spot. He looked at the clock again. 
Ten after. At this rate be’d be

say
in

Last week we wrote our shortest wishing his whole damned life away.
♦ Vx i r* f z-x/-larticle since this column entered 

into these pages. This article, com
posed of four words, “Yoo hoo, Mr. 
Dies!”, summed up our entire opi
nion of Mr. Dies’ investigations. To
day we wish to elaborate upon that 
“brilliant” article.
’ The recent p-f-f-f-t investigation 

by Martin Dies of “un-American 
activities” has brought with it a 
stench that kills the gas-warning 
canary as well as it tickles our 
funnybone. For in this picture of 
ridicule and 
forewarning.

Let us not 
Investigation 
bearer of comedy as it may be, is a 
harbinger of a far greater threat:— 
the peril of American Fascism.

Mr. Dies is playing a clever game. 
He is an 
that the 
seeking 
activities, 
sible a study of nazi and fascist 
government-supported propaganda in 
America. Observe his efforts to 
link the CIO, the New Deal, Spain, 
trade unions, movie stars and every
one else to the "threat” 
munism.

These factors stand out 
reach our synthesis:—Dies 
ample of incipient fascism 
rica. Industries, utilities, 
and monopolies mav gC 
each other as to riet; ii 
government but are united on one 
platform: unions must, be destroyed; 
the liberal 
above all, 
ists.

There is 
fascist unity than the platform of 
anti-communism. Underneath this 
banner Diest and his ilk attempt to 
unite 
those 
ened

In 
witnessed 
cism in 
Long and 
day, Hague and Girdler have their’s 
now.

Calling Shirley Temple a com
munist may set the nation laughing 
and a few more nonsensical items 
may creep in, but the constant 
threat that Dies symbolizes must 
never be overlooked.

America remembers well the old 
"Palmer raids” in the 20’s. We 
appear to ’ be entering a similar gan reading, 
stage now, only the stage is al- want ads. Then he saw it. "Wan 
ready crowded with 
Hitlers and Mussolinis.

The time is not for laughter. We, high salary, 
must expand our efforts to blow 
up this red bogey scare and show 
it for what it is—a mask to cover 
the fascist designs upon the United 
States government.

because ihey 
jobs were sc 

Joo did a
day. Nothing seemed to make sense. 
Imagine that! Spending 4,000 bucks 
for an education and winding up 
next to a guy that never went to 
college! There’s something screwy 
somewhere! He thought of his old 
man. He’d been unfair to him. 
It was more than just the old man 
keeping him out of 
thousand bucks kept 
and even that was a

thousandth VC"L ,7?? a" ,hat 
work Toe ^lth a11 those years

’ flock of books; and still there was 
no guarantee you could use what 

7 Then'it'wouid‘b^Xou lear"ccl- Like training a guy to 
be a polevaulter then handing him 
a shotput. Screwy. Screwy as hell. 
Kinda sloppy planning, too. Brings 
up a lot of questions, Joe thought, 
young guys like me need answers 
to. ]

Coming out of the factory that 
day Joe - was handed a leaflet tell
ing him that the union had come 
in and that the first meeting was 
next Sunday.

Here was a chance for him . . . 
and the college guys ... to ask a 
lot of questions. Here the answers 
would be the McCoy.

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

‘I am sending a picture postcard of this place to the boys in the 
mine—they’ll appreciate it”.

... -

teigsi-

nonsense comes the i

be deceived. The Dies 
Committee, standard

astute politician. Observe 
investigation, supposedly 

un-American subversive 
avoided as much as pos-

of Com-

when we 
is an ex
in Ame-

h

movement crushed; and 
wipe out the Commun-

no greater catalyst for

under the black standard 
who feel their wealth threat- 

by democracy.
the past five years we have 

sporadic attempts at fas- 
isolated sections. Huey 
Coughlin have had their

N. Y. STATE YCL OPENS CAMPAIGN
FOR NEW MEMBERS AND SHARE IN

ELECTIONS AND “DAILY” DRIVE
“Let’s Go Into Politics, A Good YCL’er 

is a Good Citizen”—Drive Slogan
“A good YCL’er is a good citizen”—with this slogan the New 

York State Young Communist League opened a statewide elec
tion and membership campaign beginning this month. Johnny 
Little, the YCL New York State Executive Secretary announced 
the drive’s objectives. The state membership is at present 
10>000 and an additional 5,000>p---------------------------------------
members before the State Con
vention on Thanksgiving day will 
be the object of the drive.

A quota of $15,000 for the elec
tion campaign and the Daily Work
er has been set, Little said.

Taking a leaf from the heroic ac
complishments of that Young Com
munist League member, Dave Do
ran, who died on the battlefields of 
Spain in defense of democracy, 
Little announced the inception of a 
Dave Doran 
membership 
be based on 
the Spanish

Honor Brigade whose 
and eligibility are to 
the inspiring work of 
youth activist move

ATTENTION!

Here he was only eighteen. That 
left a lot of twelve-hour days ahead 
of him. He looked around. There 
was Tim and John and the others. 
They’d been in factory work for 
more than twenty years. At one 
time they’d been like him. Young, 
alive, ambitious. Now look at them. 
They went straight from youth in
to old age. It was hard to look at 
their fatigue-scarred faces. They no 
longer glanced at the clock. But 
they’d tell you their troubles, 
“...family needs new clothes.” “.. 
na’s in the hospital again. Too 
ny Jbabies, doc said.” “...Jim’s 
T. B.” He looked at them and 
he was looking at himself, 
shuddered.

If only he could’ve stayed 
school.
lawyer or engineer, 
while.
make 
have 
When
took him for an hour’s ride on a 
plane. He remembered how silent 
and thrilled he’d been, 
is where people ought

Goddamn it, why 
father take me out 
knew I wanted to 
Why didn’t he sa 
me? He always

.An
na a- 
got 
felt 
He

in 
He’d have been a doctor, 

Something worth 
Gives a guy a chance to

something of himself. He’d 
made a good aviator, too. 
he was a kid his old man

He felt 
to be. 
hell did 
school ?

this

in
of
go to college

my 
He

‘.O

ounl to semi
He <

The Crossing of the Ebro
August 12 th 
Spain

My Dear:
We have settled down to 

ter spending hectic weeks 
front, so now I have plenty 
to write.

rest
at
of time

af- 
the

the of- 
likely 

details

The crossing 
rowboats and 
narrow pon- 

put up. What

Newspaper headlines recently 
blared out the fact that the Loyal
ists had crossed the Ebro and re
gained many positions in Catalonia. 
This attack, a masterpiece of stra
tegy, has revealed the weaknesses 
inherent in Franco’s army and lįhe 
strength and morale of the Repu
blican Army. Letters from 
have explained these things 
many newspapers have kept 
For this reason we publish a 
letter from one of our Lithuanian 
boys to his wife in Brooklyn.—I

Spain 
while 

silent, 
recent

---------------------- —
the calf, otherwise they dress as 
we do. They seemed quite cheer
ful about being captured. It is sig
nificant that whereas in the past 
the fascist officers rarely surrend
ered, during this offensive many 
fascist officers surrendered with en
tire companies fully armed

guns 
to 
on

with 
and trench 
a rapid de
in Franco’s

I don’t write merely about 
fensive itself because most 
you have already read the 
in the papers. We crossed the Ebro 
with excellent results, 
was made at nite in 
by morning a long, 
toon bridge had been
an exhilarating experience it was to 
cross that bridge and set foot on 
soil which had been held by the 
fascist forces for four months!

During the first day we had to 
cross the bridge many times for 
supplies and food. At supper time 
three of us went back across the 
bridge for food, 
rados carr.

Two of the com- 
ied cans of bully beef

ment. YCL’ers will be eligible to re
ceive the brigade’s honor pin in
signia upon recruiting two or more 
new members and raising the sum 
of $5 or 'more for the combined 
YCL electiorK and Daily Worker 
campaign. \

A galaxy of plans and novel ideas 
for the YCL statewide election cam
paign was revealed, in part, by 
Little. Dramatic election campaign 
skits, publicity, stunts, special can
vassing squads, a special campaign 
designed to secure the participation 
of the 1,900,000 non voters in the 
state in the coming election, mobile 
leaflet distributing brigades, two 
special youth radio broadcasts were 
but part of the activity Little de
tailed.

In addition, the issuance of 100,- 
000 Young Communist League elec
tion platforms, YCL soundtrucks 
touring the city and upstate areas 
manned by youthful speakers, mo
bile acting troups, choruses and 
puppeteers are planned.

The birthday of Nathan Hale, the 
anniversary of the Emancipation 
Proclamation, Columbus Day and 
other typically American holidays 
will serve as key mobilization dates 
and the acceleration of the already 
buzzing activity of one of the Em
pire State’s largest youth organiz
ations, Little revealed.

Community work and beehive ac
tivity in the life of the neigh
borhoods was outlined as one of the 
major objectives of the Young Com
munist League, built around the 
slogan “Get Every Youth Club and 
Community Center to Vote Pro-

With the forthcoming elections 
the necessity of carrying on publici
ty and education becomes more and 
more necessary. This year’s elec
tions in New York are of great im
portance and every young Lithua
nian-American is urged to do his 
part in 
tion.

This 
portant 
youth will be held to discuss ways 
and means of taking part in the 
election campaign. A prominent 
speaker will outline the problems 
facing us during these elections.

The meeting will begin promptly 
at 7:30 this Thursday evening and 
all youth are invited to attend. It 
will be held at 427 Lorimer Street, 
Brooklyn.

curbing the. growing reac-

Thursday evening an im- 
meeting of luth-American

r|fles, machine 
mortars. It points 
moralization going 
ranks.
\ To a person who 
a nite attack, his 
leaves ^him kind of bewildered, 
seems 
loose.
nades, 
mingled with 
machine guns and 
to take a person 
deafening bedlam.

So that’s about 
about this offensive but I must add 
that if we could have transported 
enough motorized units across the 
river the first day, this offensive 
would have been many times more 
successful. Even so it is a tremend
ous victory in spite of Franco’s su
periority in planes and technical 
equipment. In the very near future 
Franco will have another gigantic 
offensive to contend with . . .

Regards to all the comrades back 
home and may their aid to Loyal- 

Spain never slacken. Those

never heard
—Walter Kubilius. / Jfcressive.

has 
first experience

It 
as if all hell has broken 
The sound^ of exploring grė

sliomis and mortars infer
tile stuttering of 

rifle fire seems 
into a world of

Labor Day
all I can write

September 5-------- 1938
? Labor Day—one day of the year set aside for those who make 
the wheels go around, for the men whose sweat and toil builds 
ships and trains and engines and machines and homes.

Without these men of labor there would be no vision in life, 
no capital and no progress. Without labor civilization would not 
exist.

‘ For these reasons, for the men whose tireless energy has made 
possible the forward surge of the C. I. O. and the trade union 
movement, for the men who have given so the fruits of their 
labor may enrichen the earth, for then we dedicate this tribute.

his

to go 
home, 
four- 
work

he 
be- 
the/

They 
per
time 
with 
guy.

« 'v
<'v

money
him .
employee for eighteen years? 
remembered the old man eonir 
home and saying he’d been 

Now all

. hadn’t ho been a failh-fire 
ful 
Joe 
ing . „
fired. Too old. Damn it! 
three of his kids were working in 
factories^ Big hours. Small pay. 
Jesus! some life. Twelve hours a 
day on the conveyor belt—fifteen 
minutes for lunch. One hour 
to w'ork. One hour to get 
two. Twelve hours working, 
teen, one hour to eat before 

■and one hour after, siųteen, and if 
you didn’t go to some crappy movie 
or out with the fellows you got 
eight hours sleep which made one 
helluva life.

By the time 
around Joe felt 
bittered toward __ _____ __ _ _

I fault,” he muttered aS he rang out 
, his time card. Riding hdipae, 
picked up the Sunday paper an 

He turned to

quitting time rolled 
more and more em- 
his father. “It’s

not-so-funny ed, college graduates. Possibility of 
acquiring a steady position at a 

Apply at------ ” Joe
thrust the paper angrily from him. 
Hell! that’s the plant I work for... 
college graduates... high salaries...

Builders to Hold 
Meet Tomorrow

THE next week the college gra
duates came around in white 

shirts with pads and pencils, 
took notes on how the men 
formed their tasks. At lunch 
Job struck up a conversation 
one of them. He was a nice
Not very different from Joe. Clear- 
eyed, ambitious. Oh, yes, he’d got
ten out of college three months ago. 
The four years had cost his father 
$4,000 but it was worth it. Sure 
he expected to get a position with 
the company. The reason they had 
them check the different jobs was 
because they were going to have a

A special meeting of th A Brook
lyn LDS “BuiLDerS Branch’will be 
held this Wednesday. This meeting 
will feature reports by the delegates 
to the LDS Youth Conference and 
Convention held in Pittsburgh du
ring the week of August 16.

The meeting will begin at 8 p. m. I
and all members must attend » test so that the company would be
promptly. —Comm. jable to gauge their qualifications.

Lith- 
contrlbution to the Eastern 
All-Stars team, is prepared 
fine shape for the game 
the New York Giants in 

Annual Tribune 
game at the

Johnny Janusas, Boston’s 
uanian 
College 
and Jn 
against 
the third Annual Tribune Fresh 
Air Fund game at the Polo 
Grounds, New York, September 7.

continue: Fascist bombers 
just as we began to re
bridge. It was too late 

was 
was 
legs 
had

been going on for 15 minutes and 
our Chatos just shot down 2 fascist 
bombers and one pursuit plane. One 
plane exploded and fell in flames 
and at this very moment three 
aviators are’ floating down in pa
rachutes—they’ll land several miles 
away. Its the first time I’ve act
ually seen a plane shot down in 
flames.

Now to 
appeared 

; cross the
turn back—our only chance 

to run, and did
į first and it. seemed as if my 
didn’t move fast enough and I 
to juggle those loaves of bread 

| around for fear of dropping them. 
One of the comrades alpargalas 
(canvas slipper) slipped off his foot ist 
and dropped into the river so he' packages the Lithuanian Committee 
had to stop and fish it out. I’m sends sure do “hit the spot”—ma- 
telling you, now that we think of 
it, it really must have looked ve
ry comical but at that time our 
our hearts were in our throats. We 
actually dove into the nearest dug
out just as those “eggs” began to 
swish thru the air and explode with 
terrific detonations. Of course the 
bridge was the target but the only 
damage done was the destruction 
of five barrels (used to keep the 
bridge afloat).

The following day our hearts did 
another “flip-flop.” A large number , hold a joint affair in honor of Jo- 

' of bombers bombed our positions ; seph Sakalauskas, recently returned 1 . -1  - _ — — 1 _ J _ ,1 „ . A f* «r/\L/xv>n vx F

wo run! I

ny thanks.
Salud!

V. z.

Affair to be Held In 
Honor of Sacal

This Saturday evening the Vete 
Zablackas branch of the “Friends” 
and two other organizations will

t THE LDS SONG
I

TUNE: Anchors Aweigh

0

Onward to bigger things, On, LDS!
Let us be true and loyal to our order LDS-s 
Dark clouds will pass away.
Sunshine be nigh,
If we cooperate, y
And set our standards, set our standards high!

Sing away, then, comrades, 
Let us sing a song of victory! 
Sing away, then, comrades 
Every heart and voice lend cheerfully 
Sing-away, sing-away, 
As we rally for the fray! HEY!

veteran from Spain.
Joseph Sacal is staying in New 

York until treatment for his wound
ed arm is completed. After that 
he intends returning to Worcester, 
his home town, 
tide about Joe 
appeared in last- 
Youth Section.

and one bomb exploded about 60 
feev away. Four of us were sit
ting under an olive tree and when 
we heard those bombs dropping and 
exploding nearer and nearer,^ we 
hugged the ground for all we were 
worth and when that last bomb 
exploded we thought our end had 

Strangely enough, we were 
i shaken up quite a bit by the con
cussion but were uninjured, while 
several other comrades, a hundred > They are either fragments of

I feet away from us, "were wounded 
by shrapnel. Such is life—you never 
know.

Our only, food during the stay at 
the front consisted of bread and 
canned meat, most of it captured 
from the fascists, with the result 
that we all had diarrhea when we Į in state and federal taxes — and

A biographical ar- 
by Bertha Fulton 
week’s issue of the

.come.

left t^he front. At present our 
kitchen is functioning very well and 
we are receiving excellent food.

And now about the prisoners. 
First, I’ve seen hundreds and hun
dreds of them! (You couldn’t tell 
a fascist from a Loyalist if it 
weren’t for their pants. Their pants 
are a combination of pants and 
leggings buttoned up the side of

Icebergs are formed in two ways, 
polar 

ice sheets or portions of glaciers 
that have broken off and floated out 
to sea.

MOVIE STAR Carole Lombard 
earned $465,000 in 1987, tops for 
film stars. She paid back $397,575

Onward to .bigger things, On, LDS,!
Let us be true and loyal to our order LDS-s 
Dark clouds will pass away, 
Sunshine be nigh,

. If we cooperate,
And set our standards, set our standards high! 

------------------------------- --------------------------------Q

Stapulis Set for
AUStar Gameliked it!

“I enjoy this country,” said 
Carole. “I like the parks and the 
highways, and the good schools. 
After all, every cent anybody pays 
in taxes is spent to benefit him.”

“I don’t need $465,000 a year for been away from camp for several 
myself, so why not give what I days, engaged in his first scrim- 
don’t need to the government for mage Thursday and virtually 
improvement of the country?” 'clinched a starting berth in the

HIGHTSTOWN, N. J.—Bill 
pulis/ former Pitt fullback who had

Sta-

Eastern Collage All-Stars’ back- 
field for Wednesday night’s game 
with the New York Football Giants 
at the Polo Grounds.

In addition to his ball-carrying • 
ability, Stapulis is a punter, giving 
him an edge over Eddie Lalor, Col
gate, and Vernon Struck, Harvard, 
the other fullbacks. At the end of 
the workout, Coach Andy Kerr said 
“I ddn’t see how we can keep him 
out of the starting line-up after this 
showing.”
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Zinaida Ordžonikidze Vertė A. Rainutis

BOLŠEVIKO KELIAS -
(Puslapiai iš Atsiminimų apie Sergo Ordžonikidzę)

Baltimore, Md.

(Tąsa)
Tuo pat metu kaip tik tyčia, prie Do

no, Kubaniuje ir prie Tereko, išaugo ti
krosios liaudies armijos tikri liaudies 
vadai. Pakanka nurodyti Budionną, 
Podtelkovą, Kryvošlykovą, Kočubejų. 
Juos karštai rėmė ir mylėjo darbo žmo
nės iš kazokų ir ateivių.

Tuo metu, kada Stalinas ir Vorošilo- 
vas vadovavo didvyriškam Carycino gy
nimui, Sergo vadovavo revoliucinės liau
dies kovai Kubaniuje, Stavropolyje ir 
jaunoje, dar nesustiprėjusioje Tereko 
respublikoje.

Tereko respublika lošė didžiulę rolę 
sovietų valdžios sustiprinimui Rusijos 
pietuose; Ją suorganizavo Sergiejus Mi- 
ronovičius Kirovas.

Tačiau Tereko respublika buvo dar la
bai silpna. Kirovas gavo labai atsako- 
mingą uždavinį—pasiekti į Maskvą ir or
ganizuoti didelę ekspediciją padėti Šiau
rės Kaukazui. Vienok Kirovas, kuris ve
žė ginklų transportą, negalėjo prasimuš
ti į Vladikaukazą pro baltųjų ratą ir 
buvo .priverstas grįžti į Astrachanių.

Mūsų traukinys prasiveržė pro fron
tą prie stanicos Prochladnaja. Ten įsi
tvirtino Bičerachovo “kazokų-valstiečių” 
vyriausybės kontrrevoliuciniai būriai. 
Atvykę į Vladikaukazą mes ištisus ketu
ris mėnesius buvom atkirsti nuo Kuba- 
niaus, dalies Tereko srities ir nuo pa
matinių 11-sios armijos jėgų.

1918 metų liepos mėnesyje aš išvažia
vau Tiflisan.

Sergo pasiliko Vladikaukaze. Jis smul
kiai susipažino su Tereko respublikos 
padėtimi ir pareikalavo griežtai pakeisti 
bloko su svyruojančiais draugais—kai
riaisiais eserais ir menševikais interna
cionalistais taktiką. Sergo reikalavo su
organizuoti tokią valdžią, kuri būtų pil
nai bolševikų partijos vadovaujama.

Iš pat pirmųjų dienų Sergo ėmėsi or
ganizuoti partines jėgas. Georgiejevsko 
stotyje jis praveda partinį pasitarimą, 
kūr griežtai stato klausimą, kad reikia 
tučtuojau organizuoti darbą tarp darbo 
kazokų ir kalniečių. Vladikaukaze jis 
dalyvaują Tereko tautų suvažiavime, 
kur taip pat jis nuosekliai vykdo leninis- 
tiniai-starįnišką nacionalinę politiką. Jis 
važinėja į kaimus, aulus, j kazokų stani- 
cas ir organizuoja daugtukstantinius 
mitingus, siekdamas atkirsti dirbančių
jų liaudies dalį nuo buožijos ir karinin
kijos. Jis nenuilstamai aiškina besivys
tančių kovų klasinę esmę.

1918 metais, naktį iš 5 į-rugpjūčio 
baltųjų kazokų būriai įsiveržė į Vladi
kaukazą. Jiems vadovavo Denikino pul
kininkai Bielikovas ir Sokolovas.

Štai kaip Sergo aprašinėjo šį įvykį 
laiške man:

“...Mūsų padėtis iš karto pasidarė 
prasta. Pirma, puolimas visgi pasirodė 
netikėtas, ir todėl jie iš karto pasijuto 
miesto centre; antra, visa oficierių šu
nauja—centre ir Osetinų slobodkoje. Iš 
namų langų ėmė į mus pliekti. Keturias 
dienas mes pasilikom mieste. Ketvirto
sios paros naktį reikalai pasidarė labai 
kritiški—mus išmušė iš miesto, mūsų 
rankose pasiliko tik geležinkelio stotis. 
Po kai kurių svyravimų mes buvom pri
versti pavartoti “barbarišką” priemonę 
—kpša u dytL miesto centrą iš kanuolių, 
ką ir įvykdė/Avtonomovas. Per naktį bu
vo. paleista 120 sviedinių. Ant antros die
nos (penkta para) nebeliko vandens ir 
mums prisiėjo pasitraukti. Miestas be
veik visas pasiliko kazokų rankose, jie 
užėmė geležinkelio stotį.

Gynėsi tik du priemiesčiai—Kurskaja 
ir Molokanskaja.

Šeštą parą mums atvyko • pastiprini
mai, ir mes vėl ėmėm pulti. Ingušai vi
są laiką mums padėdavo. Atmušėm iš 
kazokų šarvuotą automobilį su dviem 
kulkosvaidžiais ir ėmčįm lupti juos jų 
pačių kulkosvaidžiais. '

Kova pradėjo įgauti žiaurų pobūdį. 
Nesusilaikydavom prieš išsprogdinimą 
tų itamų, iš kurių šaudė. Taip tęsėsi vie- 
nuoliką dienų, po ko kazokai irv buvo pri
versti bėgti. Plėšimai mieste ^buvo la- 
bai dažni—plėšė osetinai^ plėšė yisi tie,

kas tiesiai norėjo susišildyti rankas.
Po šito padedant ingušams /mes ap- 

supom keturias stanicas ir nuginklavom 
jas, atėmę keturias kanuoles, keletą kul
kosvaidžių, bombasvaidžių ir apie ketu
ris tūkstančius šautuvų.

Atkakli kova tęsiasi. Rytoj rytą va
žiuoju į Kabardą suvažiaviman (3-X). 
Ten taip pat teks sudaužyti keletą kazo
kų stanicų. Šiomis dienomis ten stani- 
coj Zmeiskaja sušaudė Paškovskį, jo 
žmoną ir keletą draugų. Kabardiniečjai 
pasipiktinę šiuo kazokų aktu ir ruošiasi 
ant jų užpulti. Kubaniuje dalykai žy
miai pagerėjo.z Aleksejevo gaujos su
muštos (Gruzijos vyriausybės gėdai, jos 
rado prieglaudą pas juos Suchume).

Tvirtai tikiuos, kad artimiausiu metu 1 
čia pasiseks? užbaigti.

Sunkiai veikia mane tas, kad šioje ko
voje su kazokų kontrrevoliucija gana 
smarkiai kenčia niekuo nekalti žmonės.”

Tame pačiame laiške Sergo rašė:
“...Mūsų brangusis Iljičius sužeistas 

dviem kulkom. Jį sužeidė, kada jis išė
jo po mitingo. Sužeidė moteris-eserė. 
Kol kas sunku pasakyti, paliks gyvas ar 
ne,—žaizdos labai rimtos. Mane tai pa
veikė labai stipriai, nes be brangiojo II- 
jičiaus mes būsime našlaičiais. Tikėsi
mės, kad visokių niekšų pykčiui mūsų 
Iljičius pasiliks gyvas...”

Vienu kartu su užpuolimu ant Vladi- 
kaukazo prasidėjo atkakli kova Grozno 
mieste. Šis miestas yra pusiau proleta
rinis centras, pusiau — kazokų stanica, 
kuri senaisiais laikais liko miesto pra
džia.

Grozno stanicoj įsitvirtino kontrrevo
liuciniai kazokai, proletariniam centre— 
darbininkai komunistai.

Kovos ėjo tiesiai gatvėse. Jos įėjo 
feiaurės Kaukazo pilietinio karo istorijon 
k^aip “šimto dienų mūšiai.”

Štai kaip aprašinėjo šiuos įvykius Ser
go:

“Vienu metu su užpuolimu ant Vla- 
dikaukazo miesto prasidėjo kova tarp 
stanicos Groznenskaja ir mūsų draugų 
iš Grozno. Stanicą nuo miesto skiria 
tiesiai gatvė... Nežiūrint mūsų draugų 
įsitikinimo, kad stanica bus paimta, sta
nica ne tik nebuvo paimta, o priešingai, 
kazokai sutelkė savo jėgas aplink Groz
ną ir nutarė paimti miestą. Groznas at- 

' kirstas nuo' Vladikaukazo. Vladikauka- 
<zas atkirstas nuo Rusijos. Vladikauka- 

zas atkirstas nuo 11-tos armijos. Groznas 
apsuptas iš trijų pusių ir tik iš ketvir
tos turi išėjimą į čečnę. Artimiausių au
lų čečencai buvo kontrrevoliuciniai nu
siteikę. Tai tie aulai, kurių vadovai tu
ri naftos verslus. Grozno apsupimas tę
sėsi tris mėnesius. Visu šiuo tris mėne
sius Grozno draugams, teko gintis šovi
niais ir sviediniais, kuriuos reikėjo pirk
ti pas spekuliantus po penkius rublius 
už šovinį ir po kelias dešimtis rublių už 
sviedinį... Aš turiu pastebėti, kad pi
lietinio karo Tereko srityje metu mūsų' 
drąugams teko, tokiu būdu, kariauti ne
gaunant nė vieno šovinio, nė vieno sviej 
dinio, nė vienos kapeikos iš centro, per
kant vieną šovinį už penkis rublius. 
Trečiojo mėnesio Grozno apsupimo gale 
mūsų draugų jėgos ir kantrybė išsekė, 
tuo labiau, kad jiems teko trijų mėnesių 
bėgyje kariauti su viršijančiomis prieši
ninko jėgomis. Be jokio perdėjimo nu
rodau, kad kazokai kartais sutelkdavo 
iki dvylikos-trylikos tūkstančių žmonių. 
Bet apsiaustas miestas laikėsi nematytu 
atkaklumu. Kelio pasitraukti nuo mies
to nebuvo. Darbininkai ir valstiečiai nu
tarė arba mirti, arba nugalėti. Ir štai 
gale treciojo mėnesio apsupimo mudu su 
draugu Levandovskiu — srities karo ko
misaru — per kalnus prasiskverbėm į 
Grozną. Draug'AsHSevandovskis iš karto 
įdiegė pergalės dvasią į draugus ir iš
dirbo puolimo ant stanicos planą. Į pu
siaudienį pasireiškė kazokų pasitrauki
mas. Vakare pakartotinomis atakomis 
pralaužė kazokų frontą, ir stanica perė
jo į mūsų rankas. Tuo pat metu Sun- 
žensko linija, kuri buvo apgyvendinta 
kazokų pagal geležinkelį Vladikaukazas- 
Groznas, skilo į dvi dalis.

(Bus daugiau)

Ar Išdeportuos Rooseveltą?
Vietinėj spaudoj buvo pra

nešti, kad grupė reakcionierių 
pasiuntė protestą prez. Roose- 
veltui, kad nedrįstų atvažiuot į 
Maryland© valstiją su prakal
bom. “Mes nereikalaujam, kad 
kas atvažiavęs įjnūsų valstiją 
mus pamokintų, ką mes turime 
daryti,” pareiškė reakcionieriai 
savo proteste. Prezidento Roo- 
sevelto tikslas atvažiuoti į Ma
ryland’© valstiją su prakalbo-, 
mis, kad nurodžius Maryland’© 
balsuotojams, kas yra Tydings, 
ir kas yra David John Lewis.
- Kaip visiems yra žinoma, Ty
dings pasislėpęs demokratinėse 
plunksnose griauna Roosevelto 
Naujos Dalybos programą, o 
David John Lewis, yra pažan
gus demokratų .kandidatas į J. 
V. senatą. David John Lewis, 
būdamas kongresmanu rėmė 
Roosevelto Naujos Dalybos pro
gramą ir pilnai pasižada remti, 
jei bus išrinktas i J. V. senatą.

Nepaisant reakcionieriškų 
protestų, gubernatorius Nice, 
užkvietė prez. Rooseveltą, kad 
atvažiuotų į Maryland’© valsti
ją su prakalbomis. Prez. Roose- 
veltas apleis Washingtona sek
madienį, važiuos per pietinę 
dalį Maryland© į Morgantown, 
kur apžiūrės naujai statomą 
tiltą ir vyks toliau į Crisfield, 
o pirmadienį, Labor Day, kal
bės Denton’e.
Kad ir Mažas, Bet Pelningas

Metinis piknikas įvyko Ko
munistų Partijos Needle Trade

skyriaus, sekmadienį, 21 d. 
rugpjūčio, Druid Hill Parke, 
Grove 8. Piknikas ne taip jau 
buvo skaitlingas, bet, kiek aš 
patyriau, gana pelningas. O 
kad nebuvo skaitlingas, tai gal 
bus tame kaltė, kad kuopa ne
pranešė nei per spaudą, nei ki
taip.

Na, o čia matome “Laisvės” 
numeryje 202-me, krisluose ra
šo: “Mes prašome mūsų drau
gus korespondentus rašyti dau
giau korespondencijų... Prašo
me rašyti dažniau.” Tai ką jau 
galima kalbėti apie rašymą 
korespondencijų, jeigu nė pra
nešimų “nėra laiko” parašyti. 
Teko sueiti su žmonėmis, kurie 
sakė: “Kodėl laikote piknikus 
slaptai? Kodėl nepraneša! per 
spaudą ar kitaip...” Bet ką 
gali daryti, kad Baltimore j to 
nepermato, kad tai ne tik sau 
blogai daro, bet visam darbi
ninkiškam judėjimui. Bet jeigu 
kada padarai žodžiu ar per 
spaudą pastabą, tai draugams 
tepatinka. Kartais net išbarti 
gauni.
Pasekmingas Partijos Piknikas

Sekmadienį, rugpjūčio 28 d. 
įvyko Komunistų Partijos pik
nikas, Liberty Parke. Partijie- 
čių, simpatikų ir pritarėjų bu
vo skaitlingai suvažiavę. Buvo 
visokių žaislų, valgių, gėrimų 
ir visokių pasilinksminimų. Tik 
labai gaila, kad nebuvo kalbėto
jo. Kiek aš supratau, kalbėto
jas buvo užkviestas, bet dėl ko
kios nors priežasties, negalėjo 
pribūti.

Pelno, manau, liks gerokai, 
nes draugas “bar-čekių” parda
vėjas sakė, kad .jau turįs parda

vęs už virš $100, o tai dar ne
buvo piknikas įsisiūbavęs nei 
pusiau. Prisiartinus vakarui,' 
tai buvo apie 7-ta valanda, par
kas paliko beveik tuščias. “Ko
dėl taip anksti namo?” kiti 
klausė. Atsakymas buvo: “Kad 
ne namo dar važiuojame, turi
me sustoti ant City Hall Plaza, 
ten bus didelės prakalbos.”

Visas piknikas, keli šimtai 
žmonių nubruzdėjome į prakal
bas, kur suradome dar kelių 
šimtų minią, laukiančią prakal
bų. Atidarius prakalbas, pirmi
ninkė perstatė Pasaulinio Kon
greso jaunuolį, kurių darbarti- 
niu laiku Amerikoj yra keli 
šimtai suvažiavę iš 57 kraštų. 
Jaunuolis kalbėtojas buvo iš 
Austrijos. Jis daugiausia kal
bėjo, kai Hitleris užpuolė Aus
triją ir ją pavergė. Jis nurodi
nėjo fašistinį terorą ir darbi
ninkų kančias po kruvina fašis
tine diktatūra.

Kitas kalbėtojas jaunuolis 
buvo iš Anglijos. Jis taipogi 
nurodinėjo fašistų žiaurumus ir 
ragino * pasaulio jaunuolius ne
atidėliojant sukrust organizuo
tis, ę kad nedaleidus fašistams 
uždegti pasaulinį karą, dar di
desnį, negu buvo 1914-1918 me
tais. 1

Trečias jaunuolis kalbėjo iš 
Lenkijos. Jis kalbėjo savo pri
gimtoj kalboj. Po jo trumpos 
kalbos, prakalbos užsidarė.

Vitkus.

Praha, Čechoslovakija. — 
Galų gale, du leitenantai 
Čechoslovakijos nazių vado 
Henleino atėjo tartis su ša
lies prezidentu Benesu.

Haverhill, Mass.
Rugpjūčio 28 d., vakare, at

sibuvo prakalbos Victor Emma
nuel svetainėje, 94 River St. 
Kalbėjo Otis A. Hood, kandida
tas į gubernatorius Mass, vals
tijoje, ir Bob Minor, narys 
Amerikos Komunistų Partijos 
Centralinio Komiteto. Abu kal
bėtojai pasakė geras prakalbas. 
Po prakalbų buvo daug klausi
mų; daugiausia apie Ispaniją, į 
kuriuos d. Minor tinkamai at
sakinėjo, ir pabriežė, kad Ispa
nijos lojalistai karą laimės. 
Griausmingi aplodismentai bu
vo už liaudiečius.

Buvo ir pragrama: muzikos 
ir dainų.

Publikos buvo apie šimtas 
ypatų. Išplatinta nemažai dar
bininkiškos literatūros.

Prakalbas rengė Komunistų 
Partijos Haverhillio skyrius.

Jaunuoliai pradėjo ženytis, 
kaip kas sako, turbūt, pagerėjo 
laikai.

Nesenai apsivedė Albinas G. 
Galinis su Lottie F. Mailunas, 
iš North Andover, Mass. Ves
tuvės atsibuvo Lawrence, Mass.

Rugpjūčio 28 d. apsivedė Jo
nas J. Glaveckas su Josephine 
J. Kakažys. Vestuvės atsibuvo 
Lietuvių Piliečių Gedemino 
Kliubo svetainėje, 324 River 
St. šliubą ėmė bažnyčioje.

Abiem jaunom porom laimin
go gyvenimo! Darbininkė.

t . —

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju.
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I Connecticut Valstijos Lietuvių 
SPAUDOS PIKNIKAS ]
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Rengia Literatūros Draugijos, Lietuvių Meno Sąjungos, ir Liet. Darbininkų Susivienijimo Apskričiai

Įvyks Sekmadienį. 11 Rugsėjo (September)
LIETUVIŲ DARŽE (LIGHT HOUSE GROVE) E. HARTFORD, CONN.

P R O G R A M Ą P I L D Y S: 
t ,

1) Ispanų Jaunuolių Dramatiškas Choras, iš New Britam, Conn., vaidins įdomius vaizdus, 
su muzika, dainomis, šokiais, iš dabartinių didžiųjų kovų Ispanijoj.

2) Choras Daina, iš New Haven, Conn., vadovystėje, J. Latvio.
3) Laisves Choras, iš Hartford, Conn., vadovystėje, V. Visockio.
4) Laisves Choro Stygų Orkestrą, iš Hartford, vadov. V. Visockio.
5) D. M. šolomskas ir K. Michelsonas, iš New Yorko, pasakys prakalbas.

Daina Choras iš New Haveno, vadovaujamas J. Latvio, dainuos Šiame piknike.

Visokiais gėrimais ir valgiais visi pikniko svečiai bus aprūpinti. Galima primint, kad visos Conn, 
valstijos rūpestingiausios šeimininkes ruošia šiame piknike šeimininkių stalą, kur bus galima pasirink
ti gardžiausiai paruoštų, įvairiausių valgių. ĮŽANGA 25c.

Šokiai tįsis visa popietį, gros geriausia Prasidės 11 vai. dieną ir tįsis iki vėlumai 
orkestrą lietuv. ir amerikoniškus šokius nakties. Kviečiame skaitlingai dalyvauti
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Protokolas
Iš ALDLD 12-to Apskričio 

pusmetines konferencijos, ku
ri atsibuvo rugpjūčio ' 21 d., 
1938 m., Wilkes Barre, Pa.

Konferencija prasidėjo dvy
liktą valandą dieną. Šiai kon
ferencijai pirmininku išrinktas 
S. Jasilionis, į Mandatu Komi
siją paskirta šie: J. K. Nava- 
linskienė, M. Bagužinskas ir 
B. Radziavičius. MžAdatų ko
misija raportavo, kad delega
tų randasi tik nuo penkių kuo
pų : 12 kp. Pittston, trys dele
gatai, V. Botyrienė, M. Pacen- 
kienė, M. Bagužįnskas; 20 kp. 
Binghamton, J. K. Navalins- 
kienė, S. Jasinionis, J. Kereila, 
J. Vaicekauskas, A. Navalins
kas; 43 kp. Wilkefe Barre, M. 
Norbuta, J. Kliučinskas ir B. 
Radziavičius; 97 kp. Plymouth 
R. Jervist 170 kuopa Miners 
Mills. J. Bernotas ir K. Arri- 
sonas. Delegatų buvo tik 14, 
taipgi buvo sutikta duot bal
są apkalbėjime apskričio rei
kalų ir apskričio valdybai.

1. Protokolas iš pirmesnės 
konferencijos buvo skaitytas ir 
priimtas.

2. Delegatai davė raportus 
iš savo ^kuopose veikimo; iš
klausius/ raportus pasirodė, 
kad kuopose veikiama pagal 
išgalę, taipgi draugė J. K. 
Navajinskienė, 20-tos kuopos 
moterų skyriaus, davė ilgą ir 
pamokinanti raportą. Trum
pai apkalbėjus—visi raportai 
bendrai likosi priimti.

3. Apskričio valdybos ra
portai. Visi davė trumpus ra-» 
pertus iš veikimo apskrityj,. 
taipgi finansų raštinirrkė da
vė raportą iš apskričio trijų 
parengimų nurodydama įplau
kas ir išmokėjimus. Valdybos 
raportai priimti.

4. Moterų klausime buvo 
plačiai kalbėta ir prieita prie 
išvados, kad reikia tvert mo
terų kuopas šiam apskrityj. 
Komisija šiam darbui likosi iš
rinkta, į komisiją įėjo šie: M. 
Bernotinė, M. Pacenkienė, O. 
Radziavičienė, J. Bernotas ir 
M. Norbutas.

5. Trumpai apkalbėta apie 
centro valdybos leidžiamą 
literatūrą kaip tai “šviesą” ir 
knygas. Centro valdybos dar
buotė užgirta.

6. Apkalbėta apie chorą, 
kad kaip nors atgaivinti; ir 
apie dramos grupę. Choro 
klausimas palikta ant toliaus, 
o dramos grupė bus didinama.

7. Nutarta kaip galint remt 
Ispanijos kovotojus už demo
kratiją ir A. K. Partiją.

8. Buvo nutarta, kad aps
kričio valdyba daugiau rūpin
tųsi narių palaikymu kuopose, 
taipgi traukt naujus narius į 
šią apšvietos organizaciją ir 
atgaivint kuopas, kurios yra 
nustoję veikt.

9. Nutarta išmokėt apskri
čio valdybai $6 už kelionės 
iškaščius apskričio reikalais.

10. Metinė konferencija l^us 
sušaukta Scrantone, pabaigoje 
grudžio, 1938 metų.

Nauji Sumanymai

1. Naujuos sumanymuos bu
vo nutarta rengt prakalbų 
maršrutą šiam apskrityj orui 
atvėsus.

2. Nutarta paaukaut $5 del 
darbininkiškos mokyklos.

3. Konferencija baigėsi 3 
valandą po pietų. Konferenci
jai pasibaigus draugas S. Ja
silionis davė labai žingeidžią 
paskaitą apie Povylą Višinskį.

J. T. Visockis,
ALDLD 12 Apskr. Rašt.

liks už geležinių grotų kalėti.
Vaikučių sąlygos gyventi 

nepagerės, priešingai—galima 
sakyti, dar pablogės, jei ne- 
atoisim su finansine pagelba. 
Todėl lietuviai visose koloni
jose, prijaučianti politiniams 
kaliniams, paskirkite sau va
jaus laiką—tris savaites. Per 
tas tris savaites galima su
rengti “house' pares” ar pa
rinkti aukų dėl vaikučių 
“Summer Milk Drive Fund’o.”

Clevelande ILD distriktas, 
kurio ofisas yra 1237 Payn 
Ave., į trumpą laiką surengs 
didelį balių vien tik dėl po
litiniu kaliniu vaikučių reika
lų.

Clevelando lietuviai, aplai- 
kę nuo ILD distrikto praneši
mus, prašomi prisidėt prie 
vajaus dėl politinių kalinių./ 
Jeigu ir negalima vienai or
ganizacijai ar grupei ką nors 
veikti dėl politinių kalinių ir 
jų šeimynų, tai reikia susidėti 
visai kolonijai, pasiskiriant 

i nors tris ar keturias savaites 
dėl vajaus. Sykiu toj kolonijoj 
būtų moralė agitacija ir vei
kimas, tuo pat sykiu būtą ge
riausia pravedamas bile kokis 
vajus dėl politinių kalinių, Is
panijos, ar kitiems reikalams.

I. A. Vaupšas.

SO. BOSTON, MASS.
Bostono Miestas Perka 

Valstijos Kapitelių
Bostono miesto taryba ta

riasi nupirkti valstijos kapite
lių (State House) ir paversti 
miesto rotuže (City Hall)^ 
Jeigu tas pavyktų, tai valstijos 
kapitelius Būtų iškeltas iš Bos
tono į Springfield, Mass.

Arkliai-Šunes Mass. Valstijai 
Uždirbo $2,004,576

Šiomis dienomis lenktynių 
komisijonierius pranešė, kad 
nuo arklių—šdnų lentynių jis 
iškolektavo/itaksomis $2,004,- 
576. Tų lenktynių pažiūrėt at
silankė 2,593/924 žmonės, ku
rie sumokėjo $45,378,015.

Hudson, Mass.
Ištieskime Jiems Pagalbos 

Ranka I 
L

Visų-tautų pažangioji visuo
menė rūpinasi parama Ispani
jos liaudiečių didvyriškų kovų. 
Nuo to nepasilieka ir Iludso- 
no pažangūs lietuviai. Hudso- 
niečiai nusitarė padirbėti, kad 
sukelti pinigų Ispanijos liau
dies paramai.

Tam tikslui mūsų ALDLD. 
103 kuopa rengia labai šaunų

Siuvėjai Streikuoja
Rugpjūčio 25 d. čia sustrei

kavo siuvėjai, kurie priklau
so prie Ladies Garment Work
ers unijos, šis streikas palie
te 750 siuvėjų, kurie dirbo 
penkiolikoje skirtingų įstaigų.

Streiko priežastis tame, kad 
pasibaigus sutarčiai tarp dar
bininkų ir darbdavių, darb
daviai atsisakė/ pripažinti uni
ją. Kita priežastis tai ta, 
kad kitos ketu/rios “šapos” ne
nori įsileisti unijos savo šapo- 
se. Taip sako unijos vice-pir- 
mininkas Philip Kramer.

Penktadienį, rug. 26 d.,
streikieriai pikietavo vieną 
dirbtuvę ant Kneeland Street. 
Chuliganas iš antro aukšto mo
tė baksa metaliniu rinkių ant 
pikietų galvų, žinoma, iš to 
kilo nerimas. Tuo pasinaudo
dama policija areštavo pen
kis streikierius. Policijos sto
ty j visi areštuoti užsistatė po 
dvidešimts penkis dolerius 
kaucijos ir tapo paliuosuoti iki 
teismui.

Jaunutis.

bet kuopa nepasiuntė dclega- ‘ 
tų į ALDLD 12 apskričio pus
metinę konferenciją. Tai ga
na bloga. Ateityj tas turėtų 
būt vengiama.

Taipjau nemalonus dalykas, 
kad per neapsižiūrėjimą su
puola du parengimai. ALDLD 
12 apskritis rengia “klambci- 
ką.” 18 d. rugsėjo, Sinkus 
Glen parke, o ALDLD 39 kp. 
rengia Pig Roast savam dar-x 
že. Pirmasis parengimas del \ 
Ispanijos pagelbos. Tai svar
bus parengimas. Bet atšaukti 
bile kurį jau pervelu, nes su
sidarytų perdaug iškaščių. 
Darbo ir iškaščių jau padėta. 
Draugai wilkes-barriečiai sa
ko, kad buvo apie tai kada 
“Laisvėj” rašyta. Gal ir taip.1 
Bot ar galima visados atsimin
ti, kada kas buvo rašoma, ne-! 
turint po ranka tokios kores
pondencijos? Kažin, ar nebū
tų praktiška, kad ateityj | 
apskričio sekretorius išsiunti
nėtų kuopoms laiškus iš ank
sto sužymint, ką ir kada ap
skritis yra pasibrėžęs veikti 
bei rengti? Manau, kad gal 
taip būtų galima geriau iš
vengti tokių klaidų. R.

Philadelphia, Pa.— 12,000. 
CIO unijistų darbininkų 
Philco radio kompanijos 
balsuoja, ar priimt ar At
mest sąlygas taikymosi su 
samdytojais.

LICENSES
BEES, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2818 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section-76 of the< 
Alcoholic Beverage Control Law at 968 
Coney Island Ave., Borough' of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AFENTULIS GEORGIODES 
d-b-a New Brighton Garden Rest.

968 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

Nauja L. Pruseikos Knyga

IŠDAVIKĄ!
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 Pruseikos knygoje.

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

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

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

pašto stampomis, 3c ar 5c vertės.

Ta knygą išleido dienraštis “Vilnis”
H _______________

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

, LAISVĖ
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

1

Lowell, Mass. Clevelando Kronika
Rugpjūčio 24 d. šturmas su 

ledais padarė daug ūkininkams 
nuostolių, iškapojo javus.

* * *
Lojvellyj yra rodomas judis 

“Blokade,” tai vienas iš ge
riausių, parodo žiaurų karą Is
panijoj, kaip fašistai žudo kū
dikius ir moteris. Matydamas 
paveikslus, matai Ispanijos ūki
ninkus ir jų gyvenimą.

* * *
Rugpjūčio 21 dieną buvo Lie

tuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
jos piknikas. Jis gerai pavyko. 
Buvo apie 300 žmonių, laiką 
gražiai praleido gražiame par
ke Lietuvių Piliečių Kliubo. Tai 
gal bus gražiausias parkas, pu
šynas.

* * *
Rugp. 22 dieną valdžia išme

tė 200 iš pašalpos listo šeimy
nų, mat surado, kad jiems pa
šalpa nereikalinga, bet žmonės 
aiškinasi, kad jie negali be pa-! 
šalpos gyventi.

* * *
Rugp. 20 ’dieną gatvėj susi

mušė devyni girti vyrai. Jie 
areštuoti ir po $500 kaucija 
padėti. žmonės prisigeria, 
naktį valkiojasi, mušasi ir ki

etiems ramumo neduoda.
\ * * i
\lugp. 26 'dieną pasikorė be

darbis U. S. Caron, 63 metų, 
‘198 Hall St., trijų vaikų tėvas. 
Jis be darbo išbuvo aštuonis 
metus, negalėjo gauti darbo, tai 
nuėjo į skiepą ir pasikorė. Di
delė bedarbė ir vargas prie to 
jį privedė. Griaustinis.

NAZIAI ŠAUDYS “NEĮ
GALIOTUS LĖKTUVUS”

Berlin, rugs. 2. — Naziai 
priešorlaivinėmis kanuolė- 
mis šaudys kokius “ne
įgaliotus lėktuvus,” skren
dančius virš Nurembergo, 
kai posėdžiaus ten nazių 
partijos suvažiavimas kitą 
savaitę. A

Iš Atsibuvusio Taikos 
Pikniko (

Rugpjūčio 21 įvyko Peace 
Picnic, kurį surengė Ameri
can League for Peace and 
Democracy, kurios ofisas yra 
205 Superior Ave. Piknikan 

(žmonių atsilankė mažai, šiam 
piknikui veikiausia buvo ne- 
nusisekimo dvi priežastys: 
viena, tai oras atrodė į lietų, 
o apie ketvirtą valandą pra
dėjo lynoti, kas ir nemažai 
pakenkė; antra, tai prieš šį 
pikniką iš eilės buvo du ma
siniai piknikai, kas veikiau
sia irgi nemažai pakenkė. 
Taipgi, pikniko vieta pusėtinai 
toli važiuoti. Programa buvo 
gera. Konteste dalyvavo ke
lių tautų šokikai, tautiniuose 
kostiumuose, kas publikai, la
bai patiko.
' Taip pat buvo kalbėtojai, 

kurie ragino žmones kovoti už 
taiką, prieš reakciją, fašizmą, 
kuris pavojingas demokrati
jai.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo Reikalai !

TDA (ILD) Nacionalis O- 
fisas jau senai atsišaukė į vi
sus žmones ir organizacijas 
pagelbėti politiniams kali
niams ir jų vaikučiams, kurių 
dabar yra virš 800. Tiems 
šimtams vaikučių reikalinga 
maistas, drabužiai ir medika- 
lė pagelba.

Šią vasarą dėl politinių 
kalinių vaikučių į Milk Drive 
fondą reikalinga sukelti $6,- 
000. Ant kiek daug Ameri
koj lietuviai ir jų organizaci
jos yra prisidėję šią vakarą 
prie ILD Milk Drive fondo? 
Veikiausia, kad yra dikčiai 
prisidėję finansiniai, bet tė- 
mijant laikraščiuose atskaitą 
ir agitaciją už minimą fondą, 
tai visai mažai rasta. Nors 
vasaroj sezonas jau baigiasi, 
bet politiniai kaliniai nebus 
paleisti iš kalėjimo, jie pasi-

pikniką rugsėjo 11 d., š. m., 
portugalų parko svetainėje.

Į šį pikniką yra kviečiami 
vietos ir apielinkės lietuviai, 
kad savo atsilankymu paremtų 
tą taip didį tikslą—Ispanijos 
liaudies apgynimą nuo plėšrių
jų fašistų. Pelnas nuo šio pik
niko visas eis minėtam reika
lui.

Turiu priminti, kad yra pa
skirti trys draugai iš LDS. 66 
kuopos, kurie renka aukas ant 
blankų Ispanijos liaudiečių pa
ramai. To darbo pasekmės 
man dar kol kas nėra žino
mos, tai čia ir paskelbti dar 
šiuo kartu negaliu. Apie tai 
parašysiu kita syk. Drįstu 
tvirtinti, kad tie draugai savo 
pareigą atliks gerai.' Surinkti 
pinigai bus greitai pasiųsti 
ten, kam jie renkami, tai yra 
Ispanijos Liaudies apsigyni
mui.

Jau yra žinoma, kad atsi
šaukus į Hudsono Liet. Pil. 
Kliubą, gauta $5 aukų. Nors 
minėtas kliubas dabar turi 
daug išlaidų naTno taisymui, 
bet paremti IspanijosV žmonių 
kovas prieš barbariškąjįsįašiz- 
mą vistiek neatsisakė. Todėl 
reikia ir kliubas nepamiršti.

Lietuvių “Dievo” Išdaigos

llugpjūčio 27 d. čia buvo 
baisi audra. Perkūnija su žai
bais pylė į visas puses, tary
tum. baudė už nusidėjimus. . . 
Perkūnas savo rūstybę labiau
siai nukreipė prieš katalikų 
bažnyčią, paleisdamas savo vi- 
jįyčią į jos bokštą ir jį apdras
kydamas. Nejaugi “dievo na
muose” galėjo būt daugiau 
“griešninkų”, negu kur kitur? 
Sakoma, dabar parapijonams 
bus užduota daugiau “paku
los”—turės duoti daugiajd do
lerių “dievnamio” pataisymui.

• Kp. Koresp.

Scrantono Margumynai

NOTICE is hereby given that License No. 
GB -1875 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 29 
Lincoln Road, Borough of Brooklyn, County 
of kings, to be consumed off the premises.

JACOB ALEXANDER & JOSEPH 
ALEXANDER 

d-b-a Sunlite Dairy
29 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.

) GARSINKITCS “LAISVĖJE"

Paryžius. — Streikuoja 
14,000 Amiens audėjų ir 
rengiasi streikan Paryžiaus 
miestiniai darbininkai, pro
testuodami prieš darbo sa
vaitės liginimą.

Šįmet Scrantonas bene buvo 
tik pats. įvairiausias centras, 
daug įvairių suvažiavimų ir 
konf’erencijų visoje valstijoje. 
Čionais šiemet duug konfera- 
vo įvairių organizacijų. Vie
nok vietinė spauda mažai ką 
tuos visus suvažiavimus atžy
mėjo, apart Amerikos Legi- 
jono, kuris atsibuvo rugpjū
čio 18-20 d d.

Kaip paprastai, Legijono 
suvažiavimas atsižymi įvai
riais kvailumais iš elgesio le- 
gijonierių, taip ir šį sykį ne- 
kitaip atsižymėjo. Tačiaus, 
gal jau netaip būtų bjauru, 
kad tūli legijonieriai krėtė 
“mandrius” “juokus,” bet tie
siog priklu, kada kapitalisti
nė spauda tą viską aprašė dar 
su pasididžiavimu, kaipo gu
drias prašmatnybes, pašvęsda- 
ma ištisus lapus laikraščių. Ir 
taip |legijonieriai čionais per 
tris dienas savo suvažiavimo 
“šturmavojo.” Gi patį suva
žiavimą baigė dideliu paradu, 
kuris tęsėsi penkias ir pusę 
valandas.

Ir nors Amerikos Legijonas 
ir sakosi, jog tai ne politinė or
ganizacija, vienok reakcionie
rių politinės galvos viską di
rigavo. Nes Legijono išnešta 
ir priimta rezoliucija gana aiš
kiai tai pasako. Juk nieko le- 
gijonierių suvažiavimas ir cn- 
nuveikė, kaip tik pasmerkė ir 
prakeikė komunizmą.( Savoj 
rezoliucijoj griežtai reikalau
ja iššluoti laukan iš visokių 
darbų ir valdiškų institucijų 
nužiūrimus komunistinių pa
linkimų žmones. Atimti pilie- 
tystę iš sveturgimių komunis
tų ir visus tokius deportuoti. 
Ar gi tai reikia bjauresnio pa- 
simojimo? O kad pridengti 
savo tą bjaurų reakcionišku- 
mą, tai į rezoliuciją įterpė ir 
amerikonišką vokiečių Bunda. 
Bet tai tik švelnus primini
mas.

Kažin, ar per ALDLD vieti
nės kuopos valdybos apsilei
dimą, ar per nesusikalbėjimą,

NOTICE is hereby given that License No. 
SL 190 has be<?n issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at Boardwalk at 35th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

CONNELL BOYLE
(Bell Buoy Baths, at Coney Island) 

Boardwalk at 35th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL 170 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beveiage Con
trol Law at 2G17 Emmons Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on (he premises.

THE TAPPEN HOUSE, INC.
2G17 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 77 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 100-31— 
4th Avenue, Borough of Brooklyn, County
of Kings, to be consumed on the premises.

MARY BERRY LAMBROS
d-b-a Kt. Hamilton Rest. & Beer Garden 

100-31—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10744 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 127 
Patchen Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

CHARLES COLLETT
127 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

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

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJŲ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio n e s u p r a n tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

c 
X-Spinduliai, Kraujo ir Šlapimo

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

I ,__________  - .

. IŠTYRIMAS VELTUI

Dll. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį
9 A. M. iki 3 P. M.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

tuviu, kitokiu Krupiu ir pavieniu.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
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

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

VARPO KEPTUVEf
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- 
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, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.



Now n ioi
Sulaikė Šniukštas Nuo 

Miesto Radio
Advokatas Steuer Liudijo, Kad Hines Prašė 

Jo “Sufiksy t” Dutch Schultzo Bylą
Pasaulinės Parodos 

Reikalai

Antradienis, Rugs. 6,

Miesto Tarybos reakcionie
rių paskirtoji komisija šniukš- 
tinėt miesto šalpos reikalus, 
bandė tirt radio stoties WNYC 
direktorių Morris Novik, bet ir 
čia atsimušė nosį, šį kartą juos 
sulaikė teisėjas Kenneth O’
Brien. Dabar jie turės laukt 
apeliacijos.

Pasimojimas šniukštinėt mie
sto šalpos deparlmentą jieš- 
kant raudonųjų sukėlė daug 
protestų ir lig šiol reakcionie
riams nepavyko tai įvykdyt. 
Strategijos dėlei jie tada pasi
šovė tirt radio, kurį, kaipo ma
žesnį dalyką, jie tikėjoši pri
eit be didelio pasipriešinimo iri 
tuomi pralaužt legalumo už
tvarą ir į pašalpos sritį. Lai
mei, jie laikinai sulaikyti nuo 
abiejų.. Reikia manyt, kad pa-j 
žangieji mokėAsuburt spėkas 
ir nedaleis Tammanės-torių | 
ponams kišt norį, kur nepride
ra. "*

Nebeleis Orlaiviniy
Iškabą ■

Teisėjas Charles W. Froes- 
sel, Jamaikoj, patvirtino pir
mesni majoro LaGuardijos ir 
policijos komisionieriaus Va
lentine patvarkymą, kad ne
valia rodyt orlaiviais traukia
mų iškabų. Majoras sulaikė 
visus leidimus tokioms iška
boms po to, kaip vienas lakū
nas su orlaiviu vos nenukrito 
minion žmonių Coney Islande.

Pereita, trečioji liaudies j liudijo tuojau telefonu Hinesui 
prieš Tammanės šulą James pranešęs: “Kaltinimai (prieš 
J. Hinesą teismo savaitė pasi-! Schultzą) negali būt pakeisti 
baigė bylos didesniu palinkimu ir aš tuomi nesidomiu”, 
prokuroro Thomas E. Dewey 
pusėn, palikdama tammanietį 
Hinesą labai drūčiai apnarplio
tą tinklu visokių įrodymų, ku
rie visi veda į vieną tašką— 
Hineso nuteisimą, o 
milžinišką smūgį 
raketieriškam viešp atavimui pastarosiomis trimis 
New Yorko miesto politikoj. mis.

Trečioji savaitė baigėsi liū-j Apart Steuerio, liūdi jo Da- 
dymu, kuris yra vienu iš stip- viso sesuo Mrs. Rose Wendroff, 
riaušių punktų įrodymuose, kad • parodydama $500; čekį, kurį ji- 
Hines buvo raketierių “fikse-'nai, brolio prašoma, nunešus 
riu,” ir stipriu parėmimu to, 

' kas jau buvo paliudyta Wein- 
bergo, policistų, Daviso ir dau

gelio kitų. Šį vėliausį liūdymą 
Įdavė žymus advokatas Max D.
Steuer.

Steuer liudijo, kaip Hines 
prašė jį pagelbėt “dutchma- 
nui” jo byloje dėl nemokėji- 
mo-sukimo taksų nuo federalės 
valdžios. Klausytojai gaudė 
kiekvieną jo žodį, jam pasako
jant, kaip Hines atėjo pas jį ir 
prašė pagelbėt “Arthurui Fle- 
genheimer,” kuris papuolęs bė
don su valdžia. Jis sutikęs pa
tarnaut ir nuėjęs pas George 
Z. Medalie, tuomet buvusį J. 
V. advokatu-prokuroru. Jo nuo
stabai, pas Medalie sužinojęs, 
kad Arthur Flegenhėimer yra 
ne kas kitas, kaip tik garsusis 
raketų karalius Dutch Schultz, 
tad tuojau pametęs bylą. Jis

Lietuviams Priimtuvės Pasau
linės Parodos Administracijoj

tančiai dalyvių ir be to bus 
P-lė Avie- 

tėnaitė baigė savo kalba: 
“Dar kartą dėkoju už nuo
širdų priėmimą ir visokeriopą 
bičiulišką pagelbą, kurią jau 
turėjau progos patirti iš Pa
rodos vadovybės. Deja, man 
pačiai čia teks būti tik trumpą 
laiką. Man nesant, visos pa
reigos atiteks Užsienių Reika-

$3 NE PINIGAI

Kai kas juokauja, kad pj 
čiame- tammaniečio Hines 
teisme už globojimą rakėto j 
si vystys naujas raketas. Vi 
tos teismabutyje maža, of 
mytojų labai daug, tad iš 
sto sustoja eilės. Turj 
pinigų perka vietas iš am 
pribuvusių neturčių, mokėda
mi net po $3 už vietą.

Darbuojasi Parvežt 
Veteranus

Kailiasiuvių Unijos ^raštinės 
darbininkai sukėlė $50 parveži
mui iš Ispanijos sužeistų ameri
kiečių veteranų. Įteikdami pi
nigus, jie sakė norį matyt,- ku
ri kita ofiso darbininkų grupė 
sukirs jų rekordų.

Brooklyn© namų savininkai 
organizuotai kovoja prieš 
Home Owners Loan Corp., 
kuri už skolas grąso išmetimu 

-\iš namų tūkstančiams maža- 
ihųnių.

Ne*abejoju, kad tas prielanku
mas, kurį aš čia patiriu, bus 
suteiktas ir p. Budriui.

Po lunčo, Parodos užsienių 
komisaras p. Johnson aprodė 
Lietuvos svečiams visus Paro
dos

mų ir premijų (prizų), tarp 
jų patį aukščiausį pažymėji-įkeli šimtai šokėjų, 
mą (grand prix) už savo sky
riaus sutvarkymą. Kaip Pa
ryžiuje, taip ir New Yorke, 
Lietuvos Paviljonas nebus pri
grūstas visokių prekių, bet bus 
atsižvelgta perdėm į kokybę, 
o ne kiekybę.

Pirmam aukšte planuojama 
garbės salė, kur dideliais mo
ralais, : 
ninku pagamintais, bus atvaiz
duota Lietuvos praeitis. Tos 
salės gale bus didelis žemla- 
pis, vaizduojantis Lietuvą jos 
didžiausios galybės metu, kuo
met jos teritorija siekė nuo

Juodųjų Jūrų.

žymių Lietuvos daili- ]ų ministro įgaliotiniui, Lietu-
• i • i j • r _ _ <

darbus.

IŠMETĖ BYLĄ

Teisėjas Cosgrove išmetė kal
tinimus prieš 5 Staten Island 
laivų statybos darbininkus. Jie 
kaltinta apmušę streiklaužius 
pereitam streike, bet kaltinto
jų nesirado teisme, gal buvo 
kur nors užimti frėmavimu da
bar streikuojančių darbininkų.

vos generaliniam konsului p. 
J. Budriui, kuris vykdys toliau 
visus Paviljono statybos ir ki
tus vietos darbus, susijusius 
su Lietuvos dalyvavimu šioj 
puikioj Pasaulinėje Parodoje.

New Yorke, rugp. 30 d., ry- 
šyj su Lietuvos Generalinio 
Komisaro atvykimu, Pasauli
nės Parodos pirmininkas ponas 
Grover Whalen suruošė už-' Baltijos iki Juodųjų Jūrų, 
kandžius (luncheon) Lietuvos Svarbiausioje vietoje bus mil- 
atstovams pagerbti. Dalyvavo: j žiniška Vytauto Didžiojo sto- 
Lietuvos įgaliotas ministras P-|vyla. Tam pačiam aukšte bus 
Žadeikis, Lietuvos generalinis atvaizduota atgimusios Lietu

vos kultūrinė raida, jos orga- 
tė, Lietuvos generalinis konsu- nizacinis gyvenimas ir t.t. ir

Jy|taip pat bus turizmo ir sporto 
(Skyriai.

Visas antras aukštas pave
damas Lietuvos žemės ūkiui, 

į pramonei ir prekybai. Per 
“Lietuvos Dieną” bus insceni
zuotos “Pabaigtuvės”, kur žiū
rovas galės susipažinti su mū- 
|sų, kaip žemės ūkio krašto, 
i liaudies dainomis, šokiais ir 
: papročiais. Lietuva duos savo 
(dirigentą ir šokių instrukto
rių, o pačią programą įvykdy
ti tikisi gauti pagelbos iš savo 

buvo pasipuošę visų valstybių įautiečių išeivių. Manoma, kad 
parodos dalyvių vėliavomis, o chOrą sudarys apie du tuks^ 
prie svarbiausio įėjimo, dide
lėmis J. A. V. ir Lietuvos ve- j 
liavomis. Prie Įėjimo svečiai 
buvo pasitikti garbės sargy
bos.

Laike pusryčiu Parodos pir
mininkas p. K. Whalen trum
pa kalba pasveikino svečius: 
Lietuvos minister), Generalinį 
komisarą ir Generalini konsu
lą su ponia’ir pareiškė savo 
pasitenkinimą U etų vos daly
vavimu Parodoje. Jis daug 
gero žinąs apie darbščias Bal
tijos valstybes, sunkiai iškovo
jusias savo laisvę; "J. A. V.’ 
itin brandina dalyvavima to
kių, nors ir mažų tautų, ir la
bai įvertina Lietuvos pasiryži
mą dalyvauti New Yorko Pa
saulinėje Parodoje. Iš pradė
to darbo ir pasikalbėjimo su 
atvykusiu Lietuvos generaliniu 

i komisaru jis darąs išvadą, kad 
jam išgaut liuosnorį^ išvažia- jje^uva tinkamai suprato būsi

mos parodos dvasią ir tikslus 
ir puikiai reprezentuos savo 
šalį. Jis pažada generaliniam 
komisarui savo ir atsakingų 
Parodos vedėjų pilna koopera
cija ir pagelbą ir palinki jam 
sėkmingos darbuotės.

Lietuvos ministeris p., žadei
kis padėkojo šeimininkui už 
kilmingą malonų priėmimą 
už pagerbimą vėliavomis 
garbės sargybą. Lietuva 
džiaugsmu priėmė pakvietimą 
dalyvauti Pasaulinėje Parodo
je,'stengsis Parodoje pasirody
ti kuogeriausiai ir mano, kad 
ir pati daug ką galės, joje pa
simokyti.
* Federalinis pakomisaras, p. 
Charles Spollard savo žodyje 
taip pat pasveikino p-lę M. 
Avietėnaitę. Be to pareiškė: 
“Mes Amerikoje taip pat tu
rime moterį parodos komisarą 
—darbo sekretorę 
Miss Frances Perkins, 
nuoširdžiai 
generalinį 
vienintelį svetimšalį 
komisarą ir linki jos kraštui ir 
jai geriausios kloties besiruo
šiant prie Parodos”.

P-lė M. Avietėnaitė padėko
jo p. G. Whalenui už malonų 
sutikimą ir visai Parodoš va
dovybei už parodytą nuo pat 
pradžios didelį prielankumą. 
Lietuva neateina į Pasaulinę 
Parodą konkuruoti su didelėm 
valstybėm—tai ne jos užduo
tis. Ji supranta Parodos tiks
lą kitaip: kiekviena valstybė 
turi galimai tiksliau atvaiz
duoti savo kraštą tokiu, kokiu 
jis tikrumoje yra ir parodyti 
kas jį charakterizuoja. To
kio tikslo Lietuva siekė Pary
žiaus Parodoje ir rezultate 
Lietuva gavo daugybę pagyri-

Steuer politiniuose rateliuo
se yra žinomas, kaipo vienas iš 
“vyriausių stątesmanų” Tam- 
manės štabe ir ilgai bendravęs 
su Hinesu, tad Hinesui jo liū-

sykiu irjdymas yra vienu didžiausių 
Tammanės smūgių, kurių jis gavo jvalias 

savaitė-
komisaras p-lė M. Avietėnai-

Jas p. J. Budrys su ponia.
Parodos Komiteto, be jo pir- 
mininko, dalyvavo admirolas 
W. II. Standley, Statybos Sky
riaus šefas-architektas p. S. 
Voorhee§, p. Albin -E. John
son, Parodos federalinis pako- 
misaras, p. Charles Spollard, 
p. Holmes, ir visų skyrių vedė
jai. Parodos automobiliu, p. A. 
E. Johnsono lydimi, Lietuvos

prašoma, 
Hinesui. Pirmiau; Davis* liudi
jo, kad jis pats tnunešdavęs ir 
per seserį pasiųsdavęs Hinesui 
raketierių mokestis už apsaugą 
nuo policijos ir teismuose. Jis 
sakė, kad jo sesuo nieko neži
nojusi apie raketą, tai atlikusi 
kaip ir bile pasilmtinys, kuris_ _________ ___ ,__
paprašoma užvaduot siuntėją. | svečiai buvo atvežti iš GeAęra-

Pašauktas liudyt detektyvas į linio Konsulato į Parodos vie- 
Julius Saike, kuris 1933 metais tą. Administracijos Rūmai 
buvo paskirtas sėkiot Schultzą 
ir tais pačiais mfetais perimdi
nėjo Daviso pasikalbėjimus su 
Hinesu per telefoną. Jis liudi
jo, kad Hines reikalavęs $500 
ir nurodęs, kur juos pristatyt. 
Jo liūdymą patvirtino John J. 
Saxon, tuo tarpu dirbęs su dis- 
trikto prokuroro ofisu ir nu
girdęs panašų pasikalbėjimą, 
kuriame minėta “Jimmy” ir jo 
norimieji gaut penki šimtai do
lerių.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz 
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS * 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Garsinkite savo biznį dien* 
raštyje “Laisvėje”.

Administracijos Rūmai

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė, ga

lima daryti gerą pragyvenimą. Savi
ninkė atsitraukia todėl, kad sveika
ta silpna. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės po sekančiu antrašu:

.15 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
(206-208)

Išsikovojo Pašalpą Atidėjo Deportaciją

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS JSTA1GA

Mrs. Estelle Wittie, 26 m., 
keturių kūdikių motina, visą 
dieną išsėdėjo šalpos stotyje 
su 4 mėnesių kūdikiu ant ran
kų. Ne vien sėdėjo, bet visą 
dieną, tik protarpiais pailsin
dama gerklę, šaukė: “Jūs visi 
lobstate ir dedate mus į savo 
kišenių ir už tai aš negaunu 
pašalpos”. Ji sakė, kad jinai 
nevalgius kelias dienas.

Ją areštavo ir nuvedė Penn
sylvania Ave. teismabutin. Tei
sėjas Eilperin ją išbarė už 
triūkšmavimą, sakydamas, kad 
“pašalpa yra ne teisė, bet pri
vilegija”. Tačiau ir jis ne
drįso kelias dienas išbadėjusią 
motina su kūdikiais baust. Ja 
paleido namo, patvarkęs, kad 
jai tuojau būtų duota pašalpos 
$20 ir už kelių dienų $13.50.

Ateivių Gynimo Komitetas 
išgavo paliuosavimą iš Ellis 
Salos po $500 
galiečiui John 
vęs nelegaliai 
metais, ištisai
šalyje ir jau susižiedavęs ves
tis su J. V. piliete.

Komitetas dės pastangas

BROOKLYN, N. Y.
Proga darbininkui: Parsiduoda la

bai pigiai 4 kambarių rakandai. Yra 
Majestic Radio ii’ Sonora Gramafo- 
nas su daugybe rekordų. Kambariai 
labai geri, žema renda. Atsišaukite 
greitai. Galima matyt vakarais nuo 
6 iki 8 vai. A. Hintz, 135 Thames 
St., Brooklyn, N. Y. Viršutines lu
bos po kairei, spauskite varpelį.

(207-209)

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

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

kaucija portu- 
Reis, kuris bu- 
atvykęs 1925 
gyvenęs šioje

vimą tokion šalin, iš kurios jis 
galėtų legaliai įvažiuoti ir tęst 
gyvenimą.

Lankėsi “Laisvėje”

Prezidentas pasirašė leidi
mą naujam projektui. Juomi 
bus paimti atgal darban 3,000 
ligonbučių darbininkų, kuriem 
gręsė atleidimas iš miestavų 
ligonbučių dėl stokos lėšų.

, Penktadienį lankėsi “Lais
vėje” Rapolas ir Marijona čiu- 
ladai su dukterimis May ir 
Millie iš Lowellio ir Danis ir 
Eva Vosyliai iš Lawrence, 
Mass. Jie praleido šventes 
Brooklyne-blew Yorke apžiū
rinėdami didmiesčio įdomybes. 
Drg. čiulada yra LDS kuopos 
pirmininkas. Svečiai apsisto
jo pas laisviečius Dainius, su 
kuriais jie geri pažįstami- 
drau iš R. I. gyvenimo laikų.

Rep.

1S- 
ir 
ir 

su

Valstijos Autoritetai Ragina Įvest Saugaus Vairavimo Kursus Vidurinėse Mokyklose

AT iOM.PSft HOUR

AT 5OM. PtR HOUR
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Paveikslai parodo tikslą valstijos autoritetų naujai išleistos' saugiam vairavimui 
informacijų knygos, “Man and’ the Motor Car”. Pirmame matome vaikinus stu
dijuojant kelio taisykles; antram, braižiniai parodo saugaus sustosimo tolį baltąja 
dalimi linijų ir “breikiais” sulaikyt galimumo tolį juodąja dalimi linijos; trečiame, 
kaip paskuba daugina suvartojimą xgaso linos; ketvirtame, jau ir merginos prade
da studijuot, “kas varo masiną”.

kabinete, 
kuri 

sveikina Lietuvos 
komisarą, kaipo 

moterį

REIKALAVIMAI
Reikalingas pavienis žmogus pri

žiūrėjimui 15 šeimų namo. Reikalin
ga mokančio pentyti-maliavoti. Išly
gos — $20 j mėnesį algos, kambarys 
ir valgis. A. Peters, 1001 Eastern 
Parkway, Brooklyn, N. Y.

(206-208)

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.

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.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4835

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 2-8872

Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas irzuž prieinamų, kainą.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” ^Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAU

Gaminami Europisko ir AgneYikoniško stiliaus. Pui- H 
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta pariie- H 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai. H
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro A

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