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Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“Laisvės” paramai. 
Jie yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Harry Bridges, jūrininkih 
unijos vadas, per apklausi
nėjimą teisme puikiai liū-
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dijo ir atsakinėjo. Mes, tie
sa, galime ne su viskuo su
tikti, ką jis pasakojo, bet jis 
pasakojo nu oširdžiai ir 
sklandžiai.

Bridges ir teisėją ir val
džios advokatą pamokino 
ekonomijos ir politikos. Tie 
vyrai dabar bus razumnes- 
ni.

Prieš jį liudijo buvę kri
minalistai ir politinės išma
tos, pikti parsidavėliai lai
vų trustui, kurie nori Brid
ges išdeportuoti. Kai pa
skaitai jų liudijimus ir 
Bridges parodymus, matai 
be galo didelį skirtumą. 
Ten buvo insinuacijos ir 
kerštas, čionai šaltas ir 
rimtas apgynimas darbo 
žinomų interesų.

Gali Bridgesą nuteisti ir 
išdeportuoti, bet jis savo 
gerais darbais savo vardą 
gražiai įsirašė Amerikos 
darbininkų judėjimo istori? 
jon.

* „

Yra draugų, kurie dejuo
ja ir pasigenda “gilesnių” 
straipsnių. Girdi, neturime 
iš kur semti teoretišką ži
nojimą.

Bet tai ne visai tiesa. Tie 
draugai pamiršta žurnalą 
“Šviesą.” štai, paskutiniam 
“Šviesos” numeryje telpa 
drg. Browderio straipsnis 
“Komunistų Santykiai su 
Tikinčiaisiais.” Tai labai 
geras ir labai gilus straips
nis. Jis pilnas ir praktikos 
ir teorijos. Jis ryškina te
mą, kuri turi didelės svar
bos.

Neužtenka šį straipsnį 
akimis permesti ir padėti. 
Jį reikia studijuoti. Į jį rei
kia įsigilinti. Apie jį reikia 
gerai padūmoti.

Kaip kada aš imu ir pa
lyginu turinius Chicagos 
“Draugo” ir “Naujienų.” 
Šiuo tarpu “Draugas daž
nai išeina gana gerai ap
valytas nuo piktų raštų. 
Tuo tarpu “N.” juo senyn, 
tuo nervingyn ir nešvaryn 
eina.

“N.” redaktorius išsifiši- 
no iš kur nors naują prisi- 
metėlį, tūlą sutvėrimą var
du Stephen Naftą. Jis, kaip 
ir tas “generolas” Šmelka 
Ginsberg, žinąs viską, kas 
tik ant svieto yra apie So
vietus ir komunistus. To 
naujo d i d v y rio lūpomis 
“N.” redaktorius klausia: 
Kas Ear] Browderį pastatė 
Amerikos Komunistų Parti
jos sekretorium?

Labai lengva atsakyti. 
Komunistų Partija laiko 
konvencijas kas du metai. 
Kiekvienoje esti perrenka
ma partijos vadovybė.

Konvencijas sudaro de
mokratiškai narių išrinkti 
atstovai.

Tik stebėtis reikia, kad 
iki šiol tas “N.” mokytas 
r e d a k torius nepasistengė 
sužinoti tos visiems žino
mos procedūros.

Dabar, kaip atsakėme į

Rengia Streiką prieš Pack
ard Auto. Kompaniją

Detroit, Mich. — Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų Unijos (CIO) nariai nu
balsavo streikuot prieš Pac
kard automobilių fabriką. 
Jie reikalauja, kad Packard 
bosai tikrai, nedvejojančiai 
pripažintų šią uniją kaip 
darbininkų atstovę tame fa
brike, nes CIO unijistai ten 
sudaro didelę daugumą visų 
darbininku. Mat, Packard 
kompanija pradėjo sėbraut 
su mažytėmis amatinėmis 
harbo Federacijos neva “u- 

irijomis.”
Darbininkai iškelia ir ki- 

us skundus prieš šią kom
paniją kaip sutarties laužy
toją. Bet ar bus streikas 
prieš Packard kompaniją, 
tai priklausys nuo to, ar 
centras CIO Jungtinės Au
to. Darbininkų Unijos už- 
girs tokį streiką.

Bankai Turi Leist Organi
zuotis Savo Tarnautojam
Washington. — Komisija 

Šalies Darbo Santikių Įsta
tymo įsakė, jog Californijos 
bankininkai turi priimt at
gal vieną banko tarnautoją 
ir sumokėt jam algą už visą 
laiką, kurį jis buvo paleis
tas iš tarnybos. 0 jis buvo 
paleistas todėl, kad organi
zavo bankų tarnautojus į 
uniją.

Šis valdiškos komisijos 
sprendimas patvirtina uni
jines teises tarnauto jams- 
raštininkams šešiolikos tū
kstančių bankų Amerikoje.

Shanghai. — Japonai 
grąsina vyt ir francūzus iš 
Chinijos.

Vokietija Nebijanti Blokados: 
Turinti “Daugybę” Kviečią,

Sako Goering
Dessau, Vokietija. — Fel

dmaršalas Goering, Vokie
tijos oro laivyno ministeris, 
kalbėjo lėktuvų fabriko 
darbininkam, kad jeigu An
glija su savo talkininkais 
“pradės” karą prieš nazius, 
tai jie “sumušią” Angliją.

Pasak Goeringo, tai Vo
kietijos oro laivynas būsiąs 
“galingiausias” įrankis ka
rui laimėt. Naziai dabar ne- 
biją blokados. Nes Vokieti
ja turinti “prisikrovus di
džius sandėlius kviečių;” 
tad, girdi, jokia blokada ne
galėsianti badu priverst 
Vokietiją pasiduot.

jo klausimą, mums būtų 
žingeidu žinoti, ar taip pat 
demokratiškai ir “N.” re
daktorius pateko savo da- 
bartinėn urėdystėn ? Mes, 
pavyzdžiui, žinome, kad 
vienon aukšton vieton jis 
yra patekęs visai nerinktas 
jokios konvencijos bei kon
ferencijos. O tokiam dide
liam demokratui tai ir ne
gražu ir nepritinka.

Gen. Franco Sušaudė 
• . i .

53 Liaudiečius Už 
Žandaro Nužudymą

Trys Ispanai Nužudė žan-nio teismo, liko sušaudyti 
darų Komandierių, Kankin-5 3 liaudiečiai-respublikie- 

toją Liaudiečių čiai.
i . _ 7 7. _ Tas žandarų oficierius

. Mat i id, Ispanija. — ljYsbuvo pasižymėjęs šuniško- 
ispanai, peisirengę. drabu-m|g kratomis ir areštais de- 
ziais fašistų falangistų.nu-^^j žmoni Fašig. 
sove žiaurų žandarų virsi-yng valdžįa aštuonias die. 
ninku Is Gabaldoną ir sunag s]§pg j0 nugu(jym^. 
juom automobilyj vaziavu- ' '
šią jo dukterį ir jo šoferį. Fašistų valdžia, pripažįs- 
Jie buvo įsiprašę “pavėžyt.”ta, kad visur veikia liaudie- 
Už tai dabar, pagal spren-čiai prieš fašistus, net ir 
dimą generolo Franco kari-koncentracijos stovyklose.

Gręsia Mirtis Dviem 
Japonę Divizijom, Ap

suptom Potvinių
Shanghai, Chinija. — Ilgi 

ir smarkūs lietūs sukėlė di
delius potvinius, per ku
riuos vandenimis ir klam
pynėmis liko iš visų pusių 
apsuptos dvi japonų divizi
jos (apie 30 tūkstančių ka
reivių), Luan srityje, piet
rytinėje Shansi provincijoj.

Potvyniai ir liūgynai už
kirto kelią šiem japonam 
gaut maisto. O lietūs vis 
dar tebepila.

Tuo tarpu chinai partiza
nai iš kalnų nuolat užpul
dinėja suklampintus japo
nus, kuriem todėl gręsia 
badas ir sunaikinimas.
•   - I ... . I ..N ...I...

Japonijos Lėktuvai Su
naikino Du Anglijos

Prekinius Laivus
Shanghai. —Keliolika Ja

ponijos lėktuvų dviem atve
jais bombardavo ir sunaiki
no du Anglijos prekinius 
laivus Yangtze upėje. Lai
vai priklausė Angliškai Azi
jos Ž i b a lo Kompanijai. 
Bombininkai sužeidė vieno 
laivo tarnautoją Benyerį, 
kanadietį.

Anglijos laivų admirolas 
Yangtze upėj pasiuntė pro
testą karinei japonų vy
riausybei. Jis nurodo, kad 
japonai bombardavo tuos 
laivus su pilna žinia, ką jie 
daro.

Nazią Armijos Manevrai 
Grūmoja Ypač Lenkijai
London. — Dabartiniuo

se manevruose Vokietijos ir 
Italijos armijų dalyvauja 3 
milionai kareivių.

Londono politikai ypač 
susirūpinę nazių manevrais 
palei Lenkijos rubežių.

Iš didžiosios Vokietijos 
per Hamburgą yra siunčia
ma daugiai ginklų, amuni
cijos ir kariuomenės į Ry
tų Prūsiją, kaip grąsinimas 
Lenkijai.

Lenkija Mirtinai 
Gins Savo Teises

Nuo Vokietijos
Krakow, Lenkija. —Mar

šalas E d. Smigly-Rydz, 
Lenkų armijos galva, pa
reiškė, kad Lenkija žūt-bū- 
tinai kovos, gindama savo 
kraštą ir savo teises nuo 
užpuoliko. Jiš:- sakė, jeigu 
šalis gėdingai pasiduoda 
priešui, tai kenčia gėdą ir 
kiekvienas jos pilietis. O už
puolikai nesiskaito su šalies 
nuopelnais ir pasitarnavi- 
mais civilizacijai; jie nežiū
ri teisingumo. Todėl nieko 
daugiau nelieka, kaip tik vi
somis jėgomis, mirtinai ko
vot prieš užpuolikus, sako 
maršalas Smigly-Rydz:

“Kas liečia Danzigą, tai 
jis kaipo miestas per šim
tus metų buvo susirišęs su 
Lenkija ir yra, taip sakant, 
plaučiai ekonominio Lenki
jos kūno. Ne mes pradėjo
me ginčus dėl Danzigo, ir 
mes neatsisakome nuo sa
vo pareigų dėlei jo. Kaip 
mes veiksime, tai priklau
sys nuo to, kaip kita pusė 
veiks. Mes persergėjame: 
Tegul niekas nepadaro klai-* 
dos, manydamas, kad mes 
turime mažiau meilės ir pa
reigų savo šaliai, negu jisai 
savo šaliai.”

Lenkija visais galimais 
būdais grumsis prieš tiesio
ginius ar netiesioginus pa- 
simojimus ant jos teisių ir 
vertingumo kaipo šalies, už- 
reiškė Smigly-Rydz. Lenki
ja trokšta taikos, bet ji ne
pripažįsta tokios taikos, 
kur vieni “ima,” o kitus 
verčia “duoti.”

Italija Smarkauja prieš 
Franci j a

Milan, Italija. — Musso- 
linio armija darė manevrus 
kalnuose, ir jos karininkai 
sako, būk tie manevrai pa
rodę, kad jie “galėtų su- 
mušt” ten Franci jos armiją.

ORAS

Šį antradienį laukiama 
lietaus. z

Raudonosios Armijos Dainiai 
Vyksta j N. Y. Parodą
Maskva. — Apie galą šio 

mėnesio, Ansamblis Raudo
nosios Armijos Dainininkų 
ir Šokikų išvažiuos į New 
Yorko Pasaulinę Parodą. 
Paskui jis per du mėnesius 
duos dainų ir šokių progra
mas įvairiuose Amerikos 
miestuose.

Ta grupė neprofesionalių 
raudonarmiečių dainininkų 
ir šokikų yra išgarsėjusi vi
soje Europoje.

Extra!
FAŠISTAI PASMAUGĖ 7 
ISPANIJOS RESPUBLI- 

KIEČIUS

Madrid, Ispanija, rugp. 7. 
—Pagal fašistų karo teismo 
nuosprendį, tapo pasmaugti 
septyni liaudiečiai-respubli- 
kiečiai. Fašistai sakė, kad 
šie žmonės “tiesioginiai da
lyvavę” nužudyme žandarų 
viršininko Gabaldono. — O 
jis buvo nušautas tik trijų 
nežinia kokių asmenų.

Pirm šių septynių pas
maugimo, fašistai vienu 
pradėjimu sušaudė 53 liau
diečius taipgi neva už daly
vavimą nužudyme to žanda
ro.

Washington. — Praneša
ma, jog šią savaitę bus už
sakyta 2,000 karo lėktuvų 
Amerikos valdžiai. Jie su 
įrengimais kaštuosią 160 
milionų dolerių.

Franc. Senato Sekreto
rius Pardavęs Naziam 

Karo Slaptybes
Paryžius. — Areštuotas 

Franci jos senato sekreto
rius Amourelle kaip Vokie
tijos šnipas. Jis turėjęs 
slaptus pasikalbėjimus su 
Hitlerio agentais ir už 400 
tūkstančių frankų pardavęs 
Vokietijai slaptus raportus 
Francijos senato karinės 
komisijos.

Neseniai buvo suimti du 
francūzų laikraštininkai J. 
Poirer ir L. Aubin kaip Hi
tlerio šnipai. Per operaciją 
po areštu Poirer mirė.

Dabar suimta dar 17 ta
riamų Vokietijos šnipų.

Amerikos Ministeris J.
Farley Varšavoje

V a r š a v a. — Atsilankė 
Jungtinių Valstijų paštų 
ministeris J. Farley. Jis iš
reiškė šiltus jausmus Len
kijai.

Pirmiau Farley staptelė
jo Berlyne. Naziai stengė
si išpešt iš jo kokį gerą žo
dį apie Hitlerio “tvarką.” 
Bet ministeris Farley nė 
vienu žodžiu nepritarė na- 
ziams.

Japonų Oro Laivynas .
Gana Prastas, Kaip ■ 

Parodo Sovietai
Sovietai Minėjo Metinę Su
kaktį Pergalės prieš Japo

nus Changkufenge

Maskva. — Sovietai rugp. 
6 d. minėjo vienų metų su
kaktį nuo to laiko, kai Rau
donoji Armija ir Sovietų 
oro laivynas supliekė įsi
brovusius japonus Chang
kufenge (Zaoziornoj). So
vietinių jėgų komandierius 
ten buvo generolas Gr. 
Stern. Jis dabar aprašo 
spaudoj, kaip puikiai ir su
tartinai veikė Sovietų arti
lerija, oro laivynas ir pėsti
ninkai prieš japonus:

Sovietų kanuolės ir or
laiviai per dvi valandas 
smarkiai bombardavo japo
nų pozicijas; tuom buvo su- 
kriušintas japonų apsigyni
mas ir nutildytos jų ka
nuolės. Tas bombardavi
mas užkirto japonam nau
jus pastiprinimus; ir Sovie
tų pėstininkai šturmavo ir 
užėmė japonų pozicijas.

Kurie japonai išliko gyvi 
ir paspėjo pabėgt, tai pa
bėgo, palikdami daugius 
butelių degtinės išdaužytuo
se apkasuose. — Japonų ka
reiviai bijojo tiesioginės 
kovos su Sovietu raudon
armiečiais; tai Japonijos ka 
rininkai degtine “stiprino” 
jų dvasią.

Sovietų kariniai žinovai 
rašo, kad Japonijos karo 
orlaiviai yra gana prasti ir 
jų lakūnai bailūs. Sako, jog 
dabar Chinija ir Išlaukinė

Amerika Praleidžia Japoną 
“Geros Valios” Lėktuvą 
“Pasaulinėje” Kelionėje
Washington. — Amerikos 

vyriausybė davė leidimą ja
ponų “geros valios” lėktu
vui perskrist per Alaską ir 
lėkt vakariniu šios šalies 
pakraščiu linkon Panamos 
Kanalo. Bet Kanalo Srities 
gubernatorius dar svarsto, 
ar leist šiam lėktuvui skrist 
virš to kanalo.

Tas japonų orlaivis dar 
lėktų per Pietų Ameriką, 
paskui per Atlanto Vande
nyną, Europą, Suezo Kana
lą, Indiją ir Chiniją atgal į 
Japoniją.

Šį neva “geros valios” 
lėktuvą siunčia Japonijos

1 laikraščiai.
X

Anglai Giria Lenkų Marša
lo Kalbą

London. —Anglijos spau
da giria Lenkijos maršalo 
Smigly-Rydzo kalbą apie 
pasiryžimą gint Danzigą. 
Sako, jog tai rimta, savi- 
garbi kalba, laisva nuo kar- 
ščiavimosi.

Liaudiškoji Mongolija turi 
žymiai geresnius lėktuvus 
(daug iausiai sovietinius). 
Išlaukinės Mongolijos lakū
nai savo išsilavinimu ir nar
sa toli viršija japonų orlai- 
vininkus.

Minėdami metinę perga
lės sukaktį prieš japonus 
Changkufenge, Sovietai 
taipgi praneša apie savo ir 
Išlaukinės Mongolijos lai
mėjimus paskutiniame susi
kirtime su japonais.

USA Sustabdys Biznį su 
Japonija, Kaip Lemia

Senat. Pittmąn
Washington. —Demokra

tas senatorius Key Pitt
man, pirmininkas užsieni
nių reikalų komisijos, sako, 
kad Amerika galės už* 
draust bet kokių reikmenų 
išvežimą iš šios šalies į Ja
poniją ir bet kokių dirbi
nių pirkimą iš Japonijos^ 
jeigu japonai Chinijoj ir to* 
liau taip persekios ir nie
kins amerikonus ir naikins 
jų biznius tenai. Sen. Pitt
man tuo tikslu ruošia su
manymą sekančiai sesijai 
Jungtinių Valstijų kongre
so.

Jis sako, kad Amerikos 
valdžia nepripažins japonų 
įvedamos “naujos tvarkos” 
Chinijoj.

Masinis Paleidinėjimas WP 
A Darbininkų

New York. — Kasdien 
iki rugsėjo 1 dienos čia bus 
paleidžiama iš viešų WPA 
darbų po 2,500 tokių pašal- 
pinių darbininkų, kurie dir
bo WPA po 18 mėnesių ar 
daugiau. Tai pagal Wood- 
rumo įstatymą.

Cechai Boikotuoja Vokiečių 
Nazią Biznius "1 1

Praga. — Daugelyj mies
tų cechai nieko neperka iš 
vokiečių nazių krautuvių. 
Čechės turgavietėse atsisa
ko pardavinėt valgio pro
duktus vokiečiams.

čechai Pritaria žydam 
Prieš Nazius

Čechai nuplėšia nazių pla
katus lipdomus prie žydų < Į 
krautuvių. Tais plakatais 
naziai šaukia nieko nepirkt 
iš žydų, čechai tada prilip
do savo plakatus, kur sako: 
“Mes vis tiek pirksime iš 
šios krautuvės.” . 7 yl

Hitlerio valdžia grūmoja 
žiauriai apsidirbt su ce
chais boikotuojančiais na
zius. • ‘

, - ■ 1*
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Kaip matome, nąujaš “N.” bendradar
bis (Naft) yra.. tiek jau dalykų žinovas, 
kaip ir “generolas Krivitskis.” Bet 
“Naujienos” jam tiki., ...

, Dauguma partijos narių toleravo Lo
vestoną tol, kol jis nepasirodė tuo, kuo 
yra. Kai tik jis pasirinko renegatišką 
išeitį, jam buvo parodytos iš partijos 
durys. Su Loyestonu išėjo grupelė na
rių — vieni nesuprasdami dalykų padė
ties, o kiti — kitokiais sumetimais. Ge
resnis elementas, apsižiūrėjęs, sugrįžo 
parti j on, kiti nuėjo pas trockistus, dar 
kiti — palaiko savo grupelę, kuri bando 
pasilaikyti tik darbininkų judėjimo ar
dymu.

O tūkstančiai partijos narių, nusi
spjovę į renegatą Lovestoną, budavoja 
savo partiją ir kovoja už laimingesnį 
Amerikos žmonių gyvenimą, prieš fašiz
mą, už demokratiją ir socializmą.

“Naujienose” Atsirado Naujas 
“Generolas,” Tik Jau Ne 

Krivitskio Vardu
“Naujienose” atsirado naujas “Sovie

tų generolas,” tik šį sykį jau ne Krivits- 
kis-Ginsbergas, o tūlas Naft, “viską ži
nąs,” ir, kuris, matyti, pasimojęs “nu- 
nakinti komunistus.”

Šis Naft dešiniųjų socialistų spaudoj 
išstatė komunistams “100 klausimų”

Rankiodamos iš patvorių viską, ką tik 
jos sučiumpa prieš komunistus, “Nau
jienos” pasiėmė talkon Naft’ą ir štai ko
kį jo klausimą cituoja:

“Kodėl Earl Browder pasakė McNa- 
boe Komitetui, kad ‘įsakymai iš Mask
vos būtų išmesti į gurbą,’ jeigu jisai pats 
buvo 1928 metais paskirtas Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partijos sekreto
rium sovietų įsakymu — po to, kai Ame
rikos partijos nariai milžiniška balsų 
dauguma buvo pasisakę už Jay Lovesto- 
ne’o perrinkimą, panašiai kaip kad 1924 
m. Lovestone’as buvo paskirtas vietoje 
Foster ’io?”

Pacitavusios “generolo” Naft’o klausi
mą, “Naujienos” nuo savęs pabrėžia:

“Vadinasi, Earl Browder nebuvo į ko
munistų partijos sekretorius išrinktas. 
Jisai buvo paskirtas Maskvos įsakymu, 
nors partijos nariai buvo išrinkę visai 
kitą žmogų.”

Žmogui, nežinančiam dalykų padėties, 
gali atrodyti, kad šiame Naft’o ir “Nau
jienų” pareiškime yra nors sulyg aguo
nos grūdo didmumo tiesos. Bet žmogus, 
kuris dalykus žino, drąsiai gali sakyti, 
jog tai yra gryniausias melas. Sumela
vo Naft’as, o jo melą “Naujienos” pasi
ima, pakartoja ir dar nuo savęs nešvarų 
dvyleki prikiša.

Kaip iš tikrųjų dalykai buvo ir yra?
Iki pastarųjų laikų USA Komunistų 

Partijos generalinis sekretorius buvo 
renkamas ne suvažiavimų, bet Centro 
Komiteto. Suvažiavimai išrinkdavo Cen
tro Komitetą, o pastarieji išsirinkdavo 
arba paskirdavo politinį biurą, pirminin
ką ir sekretorių. Kai tik sekretorius ar 
^pirmininkas ar kuris kitas Centro Ko
miteto išrinktas pareigūnas savo parei
gų tinkamai neatlikdavo, jis tuojau bū
davo iš savo vietos pašalinamas.

Amerika Galinga Ore
Jungtinės Valstijos turi galingą indus

triją ir tame skaičiuje lėktuvų budavoji- 
mo industriją. Jos gali greitai ir užtek
tinai pasigaminti orlaivių. Aviacijos^ in
dustrijoj atsižymėję rusai Seversky, Si
korsky ir kiti, kas teikia rusų tautai 
garbės.

Šiomis dienomis galingas bombanešis 
“Boeing-39,” kuris turi 4 motorus, su 
kroviniu svėrė 22 tonus, į 9 valandas, 
15 minučių atskrido iš Ramiojo Vande
nyno į Atlanto Vandenyno pakraštį, tai 
yra, skersai perlėkdamas visas Jungti- 

' nes Valstijas. Jis darė po 276 mylias į 
valandą ir tuo būdu laimėjo sunkių lėk
tuvų ilgų kelionių pasaulinį rekordą. 
Kartais jis skrido 20,000 pėdų aukštu
moj.

Tuo pat laiku keletas kitų lakūnų 
laimėjo kitus pasaulinius rekordus, jų 
tarpe kapitonai C. S. Irvine ir Pearl 
Robey “Boeing YB-17” lėktuvu su 5,000 
kilogramų, apie 11,000 svarų, iškilo net 
33,400 pėdų oran ir tuo laimėjo pasaulinį 
rekordą.

Abelnai Jungtinių Valstijų orlaivynas 
yra stiprus ir Roosevelto valdžios rūpes
tingumu jis yra didinamas, gerinamas ir 
tobulinamas.

Rusijos Laivynas Kovoj 
Prieš Napoleoną

Didžioji Franci jos Revo
liucija pagimdė sąlygas, ku
riose, kaip ant vandens, iš
plaukė Bonapartas Napole
onas. Stambioji buržuazija 
pasinaudojo revoliucijos 
vaisiais, sutrėškė dirbančių
jų sluogsnių ir smulkios 
buržuazijos galią, įvedė dik
tatūrą, suteikė generolui 
Bonapartui Napoleonui 
progą pasiskelbti imperato
rium.

Su tuo prasidėjo Franci- 
jos agresyvė politika, už
puolimas ant kitų kraštų ir 
jų pavergimas. Tas atvedė 
Napoleoną į kaimininkystę 
su Rusija, kad tarpe Napo
leono valdomų žemių ir Ru
sijos rubežius buvo Lietu
vos Nemuno upė. 1812 me
tais Napoleonas užpuolė 
Rusiją. Jis numaršavo net 
į Maskvą, bet karą pralai
mėjo, buvo iš Rusijos išvy
tas, nugalėtas Europoj ir iš
tremtas ant salos. Apie tai, 
kokios kovos ėjo sausžemio 
armijos, kokios taktikos 
prisilaikė armijų vadai, kas 
darėsi Europoje, jau daug 
prirašyta, bet apie Rusijos 
laivyno veikimą prieš Na
poleoną mažai kas žino. So
vietų spauda iškelia tuos 
faktus ir suglaustai mes 
juos paduodame.

I
Ant jūrų Napolenui nesi

sekė. Anglai skaudžiai jį 
sumušė prie Trafalgar©. 
Napoleono armija laivų pa
gelba pasiekė Egiptą, bet 
Anglijos laivyno buvo }ten 
blokaduojama. Napoleonas 
planavo pagelba laivyno iš- 
sodyti armiją Anglijoj ir

1924 metais USA Komunistų Parti
jos gen. sekretorium buvo C. F. Ruthen- 
bergas, o pirmininku — Wm. Z. Fosteris.

• Lovestonas negalėjo ir nebuvo “paskir
tas vietoje Fosterio,” nes Fosteris per 
tąjį visą laiką buvo partijos pirmininku 
ir tebėra. Po Ruthenbergo mirties, 
Centro Komitetas buvo paskyręs parti
jos sekretorium Lovestoną ir jis juo bu
vo per keletą metų.

. Browderis negalėjo būti “1928 metais 
paskirtas Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partijos sekretorium sovietų įsakymu,” 
kadangi tuomet dar buvo sekretorium 

(Lovestonas. Tik 1929 metais, gegužės 
mėnesį, tuojau po šešto partijos suvažia
vimo, kai Lovestonas pradėjo- vesti žalin
gą darbininkų judėjimui politiką, parti- 

’ jos skaldymo politiką, naujasis Centro 
Komitetas jį pašalino ne tik iš sekreto
riaus, bet ir iš partijos. Naujuoju se
kretorium tuomet Centro Komitetas iš
sirinko Earlą Browderj, o pirmininku 
pasiliko Wm. Z. Fosteris.

Tai štai kaip dalykai buvo. Dabar gi 
USA Komunistų Partijos pirmininką ir 
sekretorių renka suvažiavimai.

r

Hitleris Ruošiasi Užpuolimui
Pereitų metų rudenį Hitleris sumobili

zavo 1,500,000 armiją neva karo manev
rams, bet kada ji buvo pralavinta, pa
traukta į strategines pozicijas, tai tada 
užpuolė Čechoslovakiją. Anglija ir Fran
ci j a atliko išdavystę ir Hitleris atsiekė 
savo tikslą.

Dabar jau Hitleris turi 2,000,000 vyrų 
po ginklu. Sekantį mėnesį jis dar ruo
šiasi pašaukti 500,000 rezervistų. Ta ar
mija traukiama ir grupuojama Lenkijos 
pasienyj. Net Anglijos konservatyvių 
partijos vadas Winston Churchill numa
to, kad rudeniop Hitleris gali užpulti 
Lenkiją. Lenkiją parblokšti, suskaldyti, 
įveikti, tai dabartinis Hitlerio tikslas. 
Lenkija jam stovi ant kelio prie užpuo
limo ant kitų šalių. Hitleris mano, kad 
jeigu Lenkija bus sudaužyta, įveikta, tai 
tada jam bus lengva paimti Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Suomiją, o taipgi verž
tis ir į Balkanų pussalį.

Lenkija yra gan stambi ir stipri vals
tybė. Lenkijęs gyvenimas reikalauja iš
ėjimo į Baltijos Jūras, o tas silpnina Hit
lerio jėgas. Lenkija, jeigu tik norės, tai 
susiras sau pagelbos iš užsienio ir galės 
sėkmingai gintis, * ’įL.

Tareskono T artarenas
Francūzų rašytojas Alfonsas Dodė 

(Dodout) parašė labai juokingą veikalą, 
kurį pavadino Tareskono Tartarenu. 
Tartarenas toks šaunus vyras, jis prasi
mano nebūtus daiktus ir paskum tiki 
pats, jog viskas, kas prasimanyta yra 
švenčiausia tiesa. Jeigu jis .pirmą kartą 
pameluoja, tai antrą kartą tą patį melą 
kartodamas jis pats mano, kad jis tiesą 
sako. Skaitydamas Tareskono Tartare- 
ną, tuojau prisimeni tautininkų veikėją 
Vytautą Sirvydą. Tai įsivaizduojanti iš
minties seklyčia. Gaila, kad Dodė mirė 
to tipo nepamatęs, būtų daug juokų pri
rašęs.

Tareskono Sirvydas įsivaizduoja, kad 
jis labai puikus žurnalistas. Vienam 
“Vienybės” numeryj jis paskelbė patari-

užduoti jai smūgį, bet ir 
tas nepavyko.

Rusija tais laikais turėjo 
tvirtą laivyną ir daug rū
pesčio padarė Napoleonui 
ant jūrų. 1806 metais Ru-

siją gelbėjo Austrijai kovo
je prieš Napoleono armiją. 
Rusijos laivynas atsidūrė 
Viduržemio Jūroj vadovys
tėj admirolo Senevino. Aus
trija greitai susitaikė su 
Napoleonu, bet Dalmatijos 
pakraščio gyventojai prie
šinosi.

Rusų kapitonas Belli su 
penkiais karo laivais atsi
skyrė nuo Senevino ir nu
plaukė Cataros prieplaukos 
gyventojams į pagelba. Ca- 
taroj jis rado francūzų ka
ro laivą “Le Hasard.” . Ru
sai greitai jį paėmė į ne
laisvę ir prijungė prie savo 

į laivyno.
i Dalmatijoj buvo Napole
ono armija iš 6,000 karei
vių. Jai priešinosi vietos 
gyventojai. Rusų 6 karo lai- 

'vai ir devyni prekybos pri
plaukė prie vienos francū
zų tvirtumos ir suvaidino 
demonstraciją, kad jie ruo
šiasi išsodyti armiją. Fran-- 
cūzai nusigando ir pasida
vė. Rusai prieplaukoj su
ėmė 9 francūzų laivus ir jų 
tvirtumos garnizoną su 12 
kanuolių. Po to jie įveikė 
francūzus ant Lissa salos ir 
suėmė kitą francūzų garni
zoną. Adriatiko Jūroj į ru
sų rankas dar pakliuvo 14 
Napoleono laivų.

Po to apsijungę rusų lai
vyno jėgos užklupo Napole
ono karo laivus prie San 
Marco salos ir Nova Ragu- 
za prieplaukoj. Po trumpo 
mūšio 11 Napoleono laivų 
pasidavė. Tokia tai buvo 
rusų laivyno karo pradžia 
prieš Napoleoną.

II
Kada 1812 metais Napo-

poleono pralaimėjimo Rusi
joj-

Napoleonas ir patsai ge
rai suprato karo laivyno 
reikšmę ir jis ruošėsi ant 
jūrų. Jo buvo planas pa
siųsti Franci jos karo laivy
ną prieš Peterburgą. Jis sa
kė:

—Iš pradžios aš paimsiu 
Rusiją už galvos—paimsiu 
Peterburgą, o paskui duo
siu smūgį ir į širdį—Mas
kvą!

Bet Rusijos valdžia per 
Švediją sužinojo Napoleo
no planus. Ir dar kovo mė
nesį caras Aleksandras I 
įsako budavoti 60 naujų ka
ro laivų, kad sutvirtinus 
laivyną. Budavojo didelėje 
paskuboje. Į du mėnesius 
laiko laivai buvo gatavi. 
Napoleonas, sužinojęs, kad 
Rusija išsibūdavo j o naują 
karo laivyną atsisakė nuo 
užpuolimo jūromis. Jis pa
sirinko tik sausžemio kelią. 
Todėl rusų laivynas turėjo 
liuosas rankas jūroj.

Rugpjūčio mėnesį rusų 
laivynas pervežė per Suo
mijos Užlają du armijos 
korpusus iš Suomijos į Es
tiją ir Latviją prieš Napo
leoną, kurie sudarė pavojų 
kairiam Napoleono armijos 
sparnui. Dalis karo laivų 
pasiliko Baltijos Jūroj, o 10 
linijos laivų, 6 fregatai ir 
8 kitoki karo laivai vado
vystėj admirolų Tito ir 
K r a u no išplaukė linkui 
Francijos, kad bombarda
vus jos miestus ir tuo pri
vertus Napoleoną laikyti 
daug armijos savo prieplau
kų apgynimui. Ties Angli
ja rusus ruošėsi pasitikti 
25 francūzų karo laivai, bet 
vos rusų laivai pasirodė, tai 
francūzų laivynas pasitrau
kė.

rą Rusijoj ir bėgo atgal, tai 
rusų laivynas užblokadavo 
Francijos laivus prieplau
kose ir vietomis išsodino sa
vo jūreivius Francijoj, kas 
silpnino Napoleono atspa
rumą. Pagaliau, išvien su 
Anglijos karo laivais 1813 
ir 1814 metais galutinai iš
gaudė Francijos karo lai
vus.

Kada dalis Rusijos laivy
no veikė Francijos pakraš
čiuose, tai kita dalis veikė 
Baltijos J[ūroj ir daug pa
darė nuostolių Napoleono 
armijai.

Liepos 26 dieną rusai iš 
laivų užpuolė francūzus ties 
Drizenu. Rugpjūčio 10 rusų 
laivai dalyvauja atėmime 
nuo francūzų Kolineco, rug
sėjo 17 dieną puola francū
zus Mintaujoj, kur paima 
14 kanuolių ir daug kitos 

! medžiagos ir spalių 6 dieną 
atima iš francūzų Valguk- 
tą.

N a p o 1 e onui nepavykus 
Maskvoj jis skubėjo atgal 
tuo pat keliu, kuriuomi nu
ėjo į Maskvą. Tuo kartu 
nuo Juodųjų Jūrų upėmis 
plaukė rusų laivai, iš Bal
tiškųjų Jūrų taip pat, kad 
išvien, su armija pastojus 
Napoleonui kelią. Nedaug 
1 a ivų pasiekė Berezinos 
upę, kur buvo ruošiami Na
poleonui spąstai. Napoleo
nui pavyko pro tuos spąs
tus pasprukt tik todėl, kad 
neužtektinai drąsiai tūli 
rusų armijos vadai veikė.

š.

leonas užpuolė Rusiją ir 
maršavo ant Maskvos, tai 
Rusijos karo laivynas, bū
damas galingas, nuplaukė 
prie Francijos pakraščių ir 
tuo daug prisidėjo prie Na-

. Todėl rusų laivynas lais
vai plaukiojo Francijos ir 
Napoleono valdomos Holan- 
dijos pakraščiais, sukelda
mas didelį nerimą. Gi kada 
Napoleonas pralaimėjo ka

Atgaleiviai Senatoriai 
Nenori Tyrinėt Fašistu

” » *4 ■■ ! ...........  Ml

Washington. — Preziden-’ 
tas Rooseveltas reikalavo 
paskirt $100,000 senatinei 
komisijai su senatorium La- 
Follette priekyje ištirt fa
šistinį “vigilančių - sargų” 
judėjimą vakariniame pa
kraštyje šios šalies. Bet se
nato finansų ir kontrolės 
komisija patarė, kad kon
gresas paskirtų tik $50,000

Švęstosios uostas—nepriklausomos Liet uvos ateities vartai Į pasaulį. Vaizde
lyje matomi pietinis ir šiaurinis molai. Pietinis motas jau yra nutiestas giliai 

z”"" į jūrą ir iš tos pusės nebėra pavojaus, kad uostą smėlis užneštą. Greitu lai- 
f" ku pradedamas tęsti ir šiaurinis molas. Uostas nuolat gilinamas ir nedideli 

laivai jau šiandien gali įplaukti.

mus daktarui Petrikai, kaip turi būt pa
rašyta jo knyga. Jis sako, kad dr. Pe- 
trikos lietuvių kalba esanti bloga, nors 
jo paties tam patarime nebuvo nė vie
nos eilutės, kurioje nebūtų paprasčiau
sių gramatikos arba sintaksės klaidų. 
Tareskono Sirvydas moka ir įskundimus 
rašyti ant tų žmonių, kurie yra Lietuvos 
piliečiai.

O neseniai jis paskelbė tokį pasiūlymą 
visai Lietuvos visuomenei:

“Gerai būtų ir jei Lietuvos visuomenė 
(ar DURLR organizacija) rastų priemo
nių prisiųsti mums į Ameriką gabų jau
nimo organizatorių iš Jaunalietuvių, stu
dentų Akademikų ar Pavasarininkų or

ganizacijų. Čia jam pagelbininkų būtų 
tiek ir .tiek, tik reikia idėjinės vadovy
bės ir lėšų.”

Buvo gi Amerikon daug organizatorių 
su idėjine vadovybe, ir pinigais atvažia
vę. Buvo Gilvydis, Kviklis, Kruze, Oba- 
levičius ir kiti Amerikos lietuvių tauti
ninkais. versti. Daug jie prakaito išliejo, 
daug bonkučių rašalo išrašė, bet kaip 
Tareskono Širvydą rado vieną, taip jį 
vieną ir paliko. Tik tuos misionierius 
buvo ątsiuntusi ne Lietuvos visuomenė, 
o tautininkų partija. Jeigu Lietuvos vi
suomenei būtų leista ką nors atsiųsti, tai 
ji Tareskono Tartarenui pagerbti pri
siųstų piemens botagą.

tam reikalui. Ši komisija, 
viešpataujama republikonų 
ir atžagareivių demokratų, 
visai nenori tyrinėt veiki
mą juodašimčių “vigilan
čių,” kurie terorizuoja dar- r 
bininkų unijas ir pažanges- 4 
nius farmerius.

Tie “vigilantes” daugu
moje prisidengę vardu “So- 
si vieni jusiu Farmerių.” Jie 
veikia kaip fašistiniai geng- 
steriai prieš pažangius dar
bo žmones.

‘ i L * - t ♦ •

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiamieji: Aš turiu la
bai svarbų reikalą, surištą 
su mano pastangomis tapti 
šios šalies piliečiu. Prie ko-1 
kios įstaigos man reikėtų 
kreiptis, idant gavus ge- > 
riausį patarimą? Iš kalno 
ačiū už patarimą.

Skaitytojas.
Atsakymas

Yra dvi geros įstaigos, 
kurios su mielu noru patar
nauja ateiviams panašiais 
reikalais. Abidvi jos ran
dasi New Yorke. Viena jų 
vadinasi Foreign Language 
Information Service (FLI 
S), 222 4th Ave., New York, 
N. Y., ir kita—American 
Committee for Protection 
of Foreign Born, 79 Fifth . 
Ave., New York, N. Y.
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FRIDAY

THE APOLOGIZERS: The facts 
of terror and threat are easily dis
patched with by fascists-apologists 
who seek to minimize the 
war and fascism 
hand waving aside 
the outside world

Fortunately 
movement in 
word “fascism” 
general public. 
Hitler and Mussolini in Spain have 
broken down a 
and-out fascist 
rica.

Being unable 
mass following that would accept 
an open fascist program, the Cough
lins and Kuhns must take the next 
best thing—apologize for the “ex
cesses” of German 
cism, and attempt 
sophy around the 
“corporates state.”

THE CORPORATE STATE: We 
know too well the ways in which 
pseudo-Americans reveal themselves 
for the fascists they are. 
advocates anti-Semitism, 
anti-alien legislation, 
“economy.” etc., 
himself as the 
his attempts to 
American flag.

Closely allied 
terroristic activity is the weaving 
of a super-super philosophy: the 
glorification of the “state” and the 
contempt of democracy. The acts 
of Hitler and Mussolini, so say the 
fascists apologists, can be forgiven 
because they are done in the best 
interests of the state.

A L I T Y” UNDER THE
And the weaver goes on 

individual 
state. In 
a noble 

the serv- 
for the

by a 
of all 
brings 
the

1 danger of 
pooh-pooh 
the news 
us.

democratic 
the very

for
America
is anathema to the
The brutalities of

possibility of an out-
movement in Ame-

to find a great broad

and Italian fas- 
to build a philo- 

concept of the

He who 
racism, 

sedition laws, 
quickly betrays

traitor he is despite 
wrap himself in the

with participation in

STATE: 
with his net of lies. The 
exists, he says, for the 
that way fascism serves 
purpose since it combines 
ices of labor and capital 
service of the state.

In other words, fascism does 
with class struggle and both 
and capital are equal in the 
of the Fuehrer and equal in 
sacrifices for the state.

away
labor
eyes 
their

WHAT DOES FASCISM DO?: 
Let it first be said—fascism is not a 
state that rises over and above 
the conflict of classes. Fascism 
comes into existence as the mailed 
fist of finance capital, the dictator
ship of terror and violence over the 
masses of people who are beginning 
to move for economic and political 
freedom. There is no "equality un
der the law’’ under fascism. Criti
cism of the state, free speech, trade 
unions and all democratic rights are 
taboo. This, then, is the corporate 
state Coughlin would have us emul
ate.

DEFENSE MECHANISM: Natur
ally, knowing that the great mass 
of the people are opposed to such 
a type of government, the would- 
be fascists try to cloak their ambi
tions. Thus the reason for flag
waving, appeals to patriotism, con
fusion and prejudice. 1 
dare not describe their 
advance—they promise 
give sawdust.

Some years ago the 
Long stated that if fascism came to 
America it would be called anti
fascism. The efforts of the Cough- 
linites to cloak 
icanism should 
warning to all*

The fascists 
program in 

sugar and

late Huey

themselves in Amer- 
be an adequate pro
of us. 

♦ *
WE RECOMMEND: In the Aug

ust 1 colunm of “This Small World’’ 
(Tiesa English Section), Kay Mich
elson gives a definition of democracy 
which is worthy of study: “Demo
cracy is that form of society which 
guarantees the sanctity of human 
personality, the greatest possible en
vironment interaction, and the free- 
est possible social interaction.”

With democracy on the lips of 
world, a 
what the 
While we 
in stating

everyone in a troubled 
clearer understanding of 
term means is essential, 
believe the column errs
that such a definition is a new one, 
rising only out of the events of the 
past few years, it nevertheless is 
worth your closest study.

MAN ABOUT TOWN
By JOSEPH SACAL

Start a Branch in Your City!

PERHAPS no one more than you, dear 
reader, should realize the advantages there 

are in organizing LDS youth activity. You 
have been reading the Laisve Youth Section 
You have been following the progress of our 
organization' for a number of months, at least. 
You perhaps have marveled at the wonderful 
activity which our organization has offered 
to the Lithuanian Americans in the LDS. 
have longed for something like that to 
to your own city. Well—

IT IS ALL UP TO YOU!
If you really want to have LDS youth

vity, there is no time like the present to begin. 
There are tens of thousands of readers of this 
paper. Some of you are members of the LDS 

' already. Some of you, perhaps, are reading 
this at your friend’s 
rents are members 
organ, which enables 
Section. But it does 
how you have come 
and how it functions,

WHY NOT TRY

You 
come

acti-

home. Perhaps your pa- 
and receive the official 
you to read the English 
not make any difference 
to see what the LDS is,

IT IN YOUR CITY?
There are many cities and towns, chuck full 

of Lithuanian Americans with 
tion. They would like activity 
yet there is no one to start the

no organiza- 
of their own, 
ball a-rolling.

WHY DON’T YOU START IT?
There are many Lithuanian American youths 

who have nothing to do—have no activity out
side of their business associates. They would 
like to meet one another, become acquainted 
with one another, do things together! They can 
do them in an LDS Youth

In the LDS, young people 
ing about DOING THINGS, 
around at home wishfully
had some friends, someone to have fun with— 
In the LDS they have many friends, many 
acquaintances! It is not even necessary to 
mention how many cases of lifelong friendships 
have been

Branch!
are always hustl-
They do not sit 

hoping that they

made THROUGH THE LDS.
LDS IS THE LARGEST

American youth movement in this 
can and does offer more activities

THE
Lithuanian

. country. It
than does any other organization—barring none!

How many times have you and your friends 
said: “Gee, I wish I had something to do to
night” ? Why not start building a branch of the 
LDS, organizing youth activities tonight!? 
Speak to a number of your friends—write to 
the national office for additional information on 
forming a branch.

WHAT THE LDS OFFERS
Organized social and recreational activities, 
only do monthly organizational letters go 
to the branches with suggestions on activi-

1.
Not 
out

ty, but there is a special department at your 
service in the National Youth Committee which 
will help you solve your social problems.

2. Organized Lithuanian American Sports 
Tournaments. These tournaments" are not only 
conducted on a local scale, but on a national 
scale as well in all the sports where a suffi
cient number of members desire it. Your branch 
and your branch members can achieve NA
TIONAL FAME among the Lithuanians if they 
will participate in our national softball, basket
ball and other tourneys as well as our National 
Track and Field Meets under the sanction of 
the Amateur Athletic Union every two years. 
The LDS leads Lithuanian Americans in athle
tics of all kinds. If it is athletics you are look
ing for—the LDS is just the thing for you!

3. Organized Cultural and Educational Activi
ty. Our branches form various activity groups 
according to the interests of the members. You 
can have in your branch anything from a sew
ing circle to a football team and receive 1he 
assistance of the National Youth Committee 
in organizing it. If music or singing is your hob
by, or if it is photography, dramatics, study of 
the Lithuanian language, culture, folklore, his
tory, political and social problems, or any other 
topic, you will receive all the necessary guid
ance and instructions on how to go about or
ganizing this activity.

Besides, there are dances, socials, hikes, pic
nics, community affairs, and other things in 
which a group in your city can participate.

Perhaps you are one of those who say — 
“Lithuanian Americans can never get organ
ized.” This is not true. We can point to the 
progress in organization already made by the 
LDS in many cities about which you read in 
our paper. It is people who wishfully hope for 
someone else to start the ball rolling in their 
city that keep our organization retarded in your 
city. Therefore,

CAST ASIDE YOUR PESSIMISM 
and let’s get started. Roll up your sleeves, and 
dig in! Visit your friends, speak to them about 
joining the LDS and organizing a youth branch 
immediately!
IT CAN BE DONE
IT HAS BEEN DONE BEFORE

Besides all the activity, the LDS offers you 
insurance at dues that you would ordinarily 
pay to any local organization without the be
nefit. Make your dues count—our rates are the 
lowest. Write to the LDS National Youth Com
mittee immediately (TODAY) and ask for fur
ther infromation on beginning LDS Youth Ac
tivity in your city!

LDS NATIONAL YOUTH COMMITTEE 
John Orman, Secretary

419 Lorimer Street,
Brooklyn, N. Y.

Obituaries

wind brought a 
the lips of the

rain struck his 
uneasily; then

heavily lined, 
face—the face 
aged with the

struck flesh. Careening sidewise, it 
crashed into a telegraph pole. 
Flames, enveloped the car...

The morning Inquirer carried this 
front page story: "Frederick 
Grasser, Jr., son of the well-known 
banker and philanthropist, was 
burned to death early this morning 
on Route 20 near Frankfield, when 
he lost control of his car after 
striking an unindentified youth.

“Police believe the late heir to 
the Grasser millions was killed 
trying to avoid the unknown vag
rant. Both 
dead upon 
hospital.

“Services 
Grasser, Jr., 
home of his parents at 12 Park 
Row, this city.

“Mr. Grasser was best known as 
a gentleman sportsman. He was 
president of the Fairfield Riding 
Club, financial secretary of the 
Belvedere Yacht Club, assistant 
etc., etc., etc...”

boys were pronounced 
arrival to the Hillside

for the late Frederick 
, will be held in the

into

the 
his

the

rain 
feet,

the news
Helen Zablackas

him

into
car

dishmissed.”

protesting chauf- 
pushed aside and

anti-labor films, with 
of “Our Leading Citi-

opportunities for the 
progressive and educa

that deli- 
of the la-

they re

• Paramount Pictures Corporation 
has come into the limelight re
cently with the production of one 
of the worst 
the issuance 
zen.”

With such 
production of
tional features, as has been wit
nessed in the recently released Con
fessions of a Nazi Spy, Juarez, Let 
Freedom Ring, and others, Para
mount stoops to its lowest in years 
in the issuance of a film 
berately distorts the role 
bor movement.

We wonder how much
ceived from the labor hating trusts 
toward its production? A boycott 
of the film by the American people 
will prove to Paramount just what 
they think of deliberate distortions.

It is interesting to note that, even 
though the film is reactionary, the 
main character in "Our Leading 
Citizen,” Charles Bickford, is a 
member of the Hollywood Anti-Nazi 
League. Bickford, of course, works 
under contract and has no say in 
what type of film he is to appear in.

• Notes—It is rumored that the 
“Polo Professors Club 
cess of 
Sineus 
ceilings 
tap on

met him), for- 
of the N. Y. 
married to a 

both originally

in the pro
throwing a party for Tony 
(now hitched), sprayed the 
with beer. A bit too hearty 
the barrel did the trick.

• Leland Stowe (I 
eign correspondent 
Herald Tribune, is 
Lithuanian beauty, 
hail from Worcester, Mass.
• Madeliene Avietenaite, the only 
woman Commissioner General at the 
World’s Fair, and charge d’affair at 
the Lith Pavilion, was born in Wor
cester, Mass, and graduated from 
the town’s Classical High School.
• Massachusetts is now coming 
with flying colors as far as 
respondence to the LYS is 
cerned. Now they should put
action the slogan, of 2 LDSers for 
Chicago’s one.

thru 
cor- 
con- 
into

plans of Hitler and Mussolini, and 
a minority section of the population 
may believe that America can 
maintain an isolationist policy even 
in the face of contrary indications. 
Yet still the U. S. Army is taking 
no 
on

chances on a possible coup d’etat 
the part of the warmakers.

• Amongst the men of the U. S. 
armed forces progressive thought 
is quite prevalent.

During the recent miners strike 
I happened to run across a young 
soldier whose residence at present 
is Fort Hamilton,

Coming from a 
ally (Pittsburgh), 
ther’s son is a 
United Mine Workers Union, this 
young soldier was most bitter in his 
denunciation of U. S. troops being 
used by reactionary Kentucky state 
politicians and mine owners in an 
attempt "to smash the miners strike, 
and to forestall union recognition 
and improvement in their conditions.

“If we (his group) were sent 
down to a strike area to protect 
scabs, so they could take over the 
jobs of the striking miners, and 
were ordered to fire on the strikers 
they’d have to shoot me first!” was 
the emphatic reply to my question.

N. Y.
mine area origin- 
where every mo- 
member of the

Ohio Labor Backs 
FDR Third Term

AKRON, Ohio.—The 55th annual 
convention of the Ohio State Fede
ration of Labor here passed a re
solution by an overwhelming ma
jority urging President Roosevelt to 
run for a third term. The delegates 
staged the most enthusiastic de
monstration in support of the third 
term resolution. There are about 
1,000 delegates and visitors 
convention.

to the

Gestapo Guards Czech Movies; Anti 
Nazi Demonstrations Increase

PRAGUE.—An order has been issued that all movie shows in 
Czechoslovakia are to be attended by Gestapo agents. This is not 
an attempt to provide the Gestapo with a little distraction. On 
the contrary, it is to give them more work, since it is their task 
to try to put an end to the dailyS

Hearst Papers 
Lose Million

left 
and

are 
is

Aid for Spain 
Vets Needed

CHICAGO.—Led by a town crier 
and an “Abraham Lincoln,” 100 
pickets paraded recently through 
the busy loop section calling the at
tention of thousands of downtown 
shoppers to the American News
paper Guild (CIO) strike against 
the two Chicago Hearst papers, 
now in its 30th week.

NEW YORK CITY. — American 
and Lithuanian members of the 
Friends of the Abraham Lincoln Bri
gade are determined that the release 
of 17 American volunteers still held 
prisoners by Franco shall not be 
held up by lack of funds for their 
transportation.

Carl Geiser, national secretary of 
the Friends, has stated that dona
tions from individuals and organi
zations have already come in res
ponse to the appeal for funds. The 
Lithuanian Committee to Aid Span
ish its

• One of the greatest forces for 
peace outside of the Soviet Union is 
the United States. •

On August 13th the greatest array 
of men and material heretofore ever 
witnessed, will take part in maneu
vers.

The Garnercrats and reactionary 
element within the U. S. Senate 
may have refused to vote for ef
fective legislation to halt the war as any race.

AMERICANS LEARN TO EAT

Soulet,NEW YORK. — Henry 
•naitre d’hotel of the restaurant in 
the French Pavilion at the New 
York World’s Fair, has come 
conclusion that Americans 
’'earned a great deal about

I and drinking in the last 
years and are now as “food-minded

to the 
have 

eating 
fifteen

anti-Nazi demonstrations that 
take place in the movie theatres. 
Anyone caught demonstrating in this 
way is to be immediately expelled 
from the hall, and, if necessary ar
rested, in which case the minimum 
sentence will be eight days in jail.

This announcement has been pub
lished in the Czech press by the 
Minister of the Interior, on orders 
from Berlin.

Czech recruits are being called 
up in the Sudeten districts. At No
vy Jicin, they paraded through the 
streets singing Czech national songs, 
—a demonstration which has 
a deep impression on the Czech 
German population.

Conditions in Sudeten-land 
growing increasingly worse, ^as
evidenced by the following letter re
ceived here, from a factory worker:

“The working day has been leng
thened by .a quarter of an hour, and 
women workers are being forced 
to work Saturday afternoons. In 
shop groups they went to the boss 
and said that they must have their 
Saturday afternoons for housework. 
He told them that working women 
had to arrange to do their house
work on Friday nights.

“Working conditions are much 
harder than they used to be. Raw 
material is rotten. They give us 
artificial wool made from wood 
shavings, and we have to work this 
’wool’ much slower, which means 
a drop in pay.

“There is a shortage of foodstuffs, 
especially eggs, butter and coffee. 
The bread is black, the flour is ad
ulterated and of poor# quality. Un
der-nourishment is causing more and 
more accidents in the factories. 
Nearly every day women workers 
fall sick in the shops. To stop men 
and women workers 
and especially from 
their misery, loud 
been installed in all
at rest-times they relay music or 
propaganda speeches.”

For the first 22 days of June, 
the struck papers had 475,559 less 
lines of advertising4 than during the 
same period a year ago, a reduction 
of 38 per cent. Since the start of 
the strike the papers have lost a 
total of 4,087,564 lines of advertising, 
representing a revenue loss of $1,- 
635,025.60.

Autographed manuscripts, books 
and pictures donated by America’s 
leading authors and artists will be 
auctioned in Hollywood next month 
to aid the Hearst strikers.

PURSE-TAILORED TARIFFS
NEW YORK.—A survey of eating 
costs in the 80 restaurants on the 
grounds of the New York World’s 
Fair reveals a range of tariffs tail
ored to fit any pocketbook. Res
taurant prices approximate those in 
effect throughout New York City. 
Visitors can lunch on doughnuts and 
coffee for 15 cents or dine sump
tuously on the art of famous chefs 
at prices scaled accordingly. In bet
ween there are menu prices scaled 
to every income bracket.

in

from brooding 
talking about 

speakers have 
the shops and

Democracy is also doing

Carl Geiser
the raising of finances. Col- 

blanks have been distributed 
Lith committee to various 

Money received in

part 
lection 
by the 
organizations, 
this way is used to aid needy ■ vet
erans of the Spanish War Veterans 
and to help the 17 remaining Am
ericans return to the United States 
from Franco prisons.

Vincent Sheean, author of the new 
best seller, “Not Peace But A 
Sword,” in writing of the veterans 
says, “If the world has a future, 
they have preserved it.” The Amer
ican people, knowing this fact, will 
see to it that proper care is taken 
of the men who survived the 
in Spain and are prepared 
equally determined defense 
mocracy in the U. S.

by John J. Gergelis

THE WIND FROM the river was
cold and raw. Ruthlessly it cut 

through the threadbare clothing of 
the shadowy figure which lay hud
dled in the warehouse doorway. Its 
icy fingers caressed his frail body 
unmercifully, and it whined shrilly 
through the narrow 'darkened alley. 
Each fresh gust of 
pathetic moan to 
dozing vagrant.

A few drops of 
face. He stirred
awoke with a start. For a moment 
he remained motionless, listening to 
the patter of rain drops. Gradually 
the rain fell heavier. Ice water 
trickled down the back of his neck. 
He swore softly and withdrew fur
ther into the shelter of the door
way.

From his coat pocket he drew a 
cigarette butt. A match flared. The 
light revealed a youthful counten
ance. A boyish face 
His was a young old 
of youth prematurely 
experience of life.

He inhaled gratefully. The cig
arette burned his lips. One last puff, 
and he flicked the stub 
gutter.

He waited patiently till 
had abated. Struggling to
he slipped from his makeshift sleep
ing quarters. Like a thousand other 
homeless souls he stuck his hands 
deep into frayed pockets, and, shiv
ering convulsively, he shuffled off 
into the gathering dawn. * * *

On the other side of town a figure 
reeled from the entrance of the 
Club Hi-Di-Ho. He would have fallen 
had he not grasped the steel rod 
supporting the sidewalk canopy.

“John, damn it, where are you?” 
he shouted thickly.

Immediately a uniformed chauf
feur was at his side to assist 
into the waiting limousine.

“John,” he said, stumbling 
the driver’s seat, “I’ll take the 
home myself. You may go.”

“But Mr. Grasser, I—”
“I shaid you’re
“But—”
“Schram!” The 

feur was roughly
the car shot away from the curb. * * *

He walked along the open high
way with his body bent against the 
wind. He walked slowly; his eyes 
glued to the ground. Cold and 
hunger were forgotten as thoughts 
of the past occupied his mind.

Three years ago when his father 
was killed in the steel mills he left 
the sooty city of Ebbetsville. He 
had to forget. Enormous, smoke- 
blackened factories, ugly monotonous 
wooden company houses, impover
ished mill workers—all this he 
wanted to leave behind him.

But he couldn’t. God, how he had 
tried! He saw Ebbetsville in a 
million careworn faces. Thousands 
of small, narrow, cheaply built 
homes in a hundred different cities 
mocked his futile attempts to forget. 
Why must these thoughts keep 
racing through his mind?—

Even when he had worked in that 
exclusive Park Row Apartment 
house he could not help comparing 
its rich, self-satisfied tenants with 
the poverty-stricken inhabitants of 
Ebbetsville’s Magazine Street.

Young Fred Grasser was a typical 
example of that class of society 
which lived off people like him
self. .. His thoughts flashed back 
to the day when Grasser, who had 
been drinking heavily, insisted on 
operating the elevator which was in 
his charge. He tried to explain the 
rules. Grasser struck him. Furiously 
he turned on the fish-eyed sop, but 
managed to suppress his angry im
pulse. His dismissal was inevitable, 
however. “You threatened Mr. Gras
ser with bodily injury,” the manager 
told him stiffly. Grasser—Grasser—* * *

The black limousine turned the 
sharp curve on screeching tires. The 
car skidded on the wet pavement; 
lurched sickeningly to the opposite 
side of the road. Fred Grasser dimly 
saw the figure which loomed before 
him. Too late...

At the sound of screaming brakes 
the figure turned quickly. His hor
ror-filled eyes stared at the on
rushing car. They transfixed them
selves upon the driver; then the car

With this issue of Who’s Who we 
give the women-folk a chance to 
monopolize the column. We had in
tended doing this since the birth 
of the column, but the possibility 
of injuring a lady’s vanity because 
of.our clumsy masculine way of ex
pressing ourselves, has held us back. 

| Helen (Kaunuk) Zablackas, in my 
' opinion, is broadminded enough to 
understand the ways of men, since 
she has been bound by wedlock to 
a mandolin swinging male for the 
past few years.

Five foot five in height, blue eyed 
with brown hair, Helen is a purty 
picture, whether it be at meetings 
or social functions. Whithin the Aido 
chorus, and the LDS Builders in 
Brooklyn she has been most active 
in the 
cruiting

Aside 
Helen
founders of the Lith Committee to 
aid Spanish Democracy. It was thru 
the efforts of this committee that 
most Lithuanian volunteers in Spain 
were able to feel the hand of soli
darity crossing the ocean and sup
plying them with cigarettes, sweets, 
and all those little things that have 
meant so much in wartime. Helen

work of building and re
new members.
of the above organizations, 
was one of the original

AGES OF VISITORS
NEW YORK.—At the

battles 
for an 
of De

YMCA 
Building of the New York World’s 
Fair officials have reported the re
gistry of their oldest and youngest

PONCE SWORD SWIPED
NEW YORK.—Ponce de Leon, 

the statue who welcomes New York 
World’s Fair visitors to the Florida 
exhibit, lost his sword the other 
night. It was found decorating one 
of the tents in Camp Washington, 
military cantonment at the Fair.

NEW YORK. — Fred Jones, the „---- 1
rubber 'man in one of the shows visitors. The oldest was John Mor- 
at the New York World’s Fair, is serlus of Syracuse, N. Y., who has 
the father of a “bouncing boy” born I passed- his 93rd birthday. The young- 
the other day in a New York City est was Russel K. Rodrick, Jr. of 
Hospital. Brooklyn, just three weeks old.

NEW 
sitor to 
spends 54 and 0.6 cents for food 
during a day on the grounds. Of this 
amount 36 cents is spent in restau
rants and 18.6 cents at refreshment 
stands.

YORK. — The average vi- 
the New York World’s Fair

has also done some splendid work 
in raising finances for the rehabili
tation and medical care of wounded 
veterans. In organizing the girls to 
work for the committee little Helen 
displayed a fine organizational abili
ty.
Witty as they make them and vfery 

“serious” when an important pro
blem arises, Helen can be found dis
cussing the facts of life with the 
girls in the LDS office. Her main 
ambition is to develop an invention 
which will prevent the melting of 
ice cream which she brings to her 
Vete every now and then when he 
is working late..

Then, of course, she delights in 
listening to a conversation in Span
ish, plus viewing the views at Green- 
which Village in her spare time.

Conducting a recipe column in the 
Tiesa English Section, she makes 
more than one male mouth water.

One of the best ways to really 
irritate her is to yell “Hey!” From 
then on you may as 
far as conversing goes.

However, since this 
fault she has, I 
of pass it by.

A waitress by 
wife by choice,
them any better 
Mahanoy City she originally came 
from. I wish more Helens were 
around. J. S.

$5,000,000 EXHIBIT
NEW YORK.—Trinkets on exhi-. 

bition in the House of 
the New York World’s 
valued at $5,000,000.
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Paskutinės Dienos
Ispanijoj

(Iš Dienyno)
(Tąsa)

Blogi dalykai su virtuve; 
del nenormalios padėties 
jau vakar nuo pietų ligi 
šiandien pavakario, negali 
aprūpinti mus su maistu. 
Baisiai išalkę. Su keliais 
draugais i š ein u ieškoti 
maisto. Čia pat netoli fron
to randam didelį, apleistą 
namą. Matosi būta kokio 
nors kolektyvo ar koope
ratyvo sandėliai. Viduj ran
dame daug javų, pašaro 
gyvuliams ir kita ko, bet 
ant greitųjų pavalgyti nė
ra ko. Čia metasi mums į 
akis besivalkiojanti palaida 
kieme kiaulė ir kuilys. Ži
nodami, kad greit teks pa
likti šitas vietas fašistams,, 
nutarėm vieną gyvulį pjau
ti.* Bet kilo ginčas—katrą? 
Kiaulė kūda, o kuilys dide
lis ir riebus, bet kieta mė
sa. Pagaliaus nutariam 
pjauti kuilį, tai bus mėsos 
visai kuopai. Tuoj nušau
nam jį, nulupam skūrą ir 
pradedam kepti. Vieni ke
pam, o kiti nešam į pozici
jas, valgom po šmotą, kad 
ir be duonos. Dar nespėjus 
kuilį suvalgyti, užėjo naktis 
ir gaunam pranešimą, kad 
vienintelis kelias mums išei
ti jau apšaudomas priešo. 
Ir kelio apgynimui tenai jo
kių mūsų jėgų nėra. Jei fa
šistai atkirstų šį kelią, mum 
prisieitų trauktis per var
giai pereinamus kalnus. 
Taipgi iš paimtų belaisvėn 
italionų sužinom, kad prie
šas sukoncentravo dideles 
motorizuotas pajėgas ties 
mumis ir ryt rytą pradės 
puolimą.

Susidarius tokiai padė
čiai, nieko daugiau nebeli
ko, kaip tik trauktis ir sku
biai trauktis, nemažiau 35- 
40 kilom., kad išeiti iš ap
supimo ir susijungti su ki
tomis mūsų dalimis ties 
miestu Vic.

Kad priešas nepastebėtų 
mūsų atsitraukimo ir jų 
“motorizada” nesivytų mus 
į kalnus, reikėjo prisilaiky
ti didžiausios tylos. Atsi
traukimui dar pasitarnavo 
ir lietus ir neapsakomas 
tamsumas. Už kelių žings
nių nesimatė žmogaus. Lai
mingai, priešo nepastebėti 
apleidome pozicijas. Atsi
traukimas buvo nepapras

Albumas Jau Gatavas
New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas jau gatavas. Didelio formato kny
ga, 9X12, iš 56 puskapių, spalvuotos spaudos viršeliais, 

blizgančiai baltos ir aukštos rūšies popieros.

KAINA 25c už EGZEMPLIORIŲ

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

“LAISVE”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

tai sunkus: mažai valgę, 
kankinami neperstojamo 
lietaus, turėjome padaryti 
35-40 kilom, iki rytui. Šis 
maršrutas, manau, niekada 
nebus užmirštas nė vieno, 
kuris ten buvo. Aš jau vi
sai, į galą, negalėjau paeiti 
ir jei dar keli kilometrai— 
būčiau likęs pakely, kaip 
jau keliolika silpnesnių pa
liko. O daugelis, sukaupda
mi paskutines jėgas, kad 
dasivaryti iki galui, nume
tė ir paskutinę antklodę ar 
milinę ir tik šautuvą ar ki
tą ginklą nešės.

30 sausio. Pagaliaus atsi
traukimas baigtas, apsisto
jame ties Vic. Paaiškėjo 
bendra fronto padėtis. Da
lykai nekoki. Visa mūsų 
fronto linija labai skystai 
apsaugojama. Nėra pakan
kamai jėgų atremti ir čia 
užlaikyti priešą, kuris puo
la motorizuotom italijonų 
divizijom. O pas mus vis
kas labai išsibaigę, aviaci
jai nebelieka tinkamų aero
dromų, o ir aparatų mažai 
liko. Nėra tankų, nei arti
lerijos. Bendrai, mūsų visa 
armija baisiai nukamuota, 
bekovojant prieš naujas ir 
naujas italų divizijas, o 
prie to prisidėjo nemažai ir 
įvairios rūšies sabotažai, 
varomi “5-sios kolonos” ele
mentų, kurie iki šiol tylėjo 
įsiknisę į daugelį atsako- 
mingų vietų, valstybiniam 
ir militariniam aparate. O 
šiuo sunkiu momentu jie 
ėmė veikti visu smarkumu. 
Transportas neveikia, trūk
sta maisto, amunicijos, gin
klų. Visur išlenda sabota- 
tažas.

Iš štabo praneša, kad čia 
ilgai nebūsime. Žygiuosime 
į pajūrį, kur fašistai ver
žiasi link Gerona miesto ir 
gali atkirsti visą atsitrau
kimą.

1 vasario. Transporto 
priemonių neturime, tad žy
giuojame vėl pėsti pajūrin. 
Pilni keliai žmonių, bėgan
čių nuo artėjančio fašistų 
teroro. Skuba iš visų jėgų, 
kad greičiau pasiekti Fran
ci jos rubežių. Mes žygiuo
jame veik iš paskos bėgan
čiųjų ir perėję visur sprog
diname tiltus arba užgriau
name kelią uolomis, kad fa

šistų “motorizada” nepavy
tų mus.

2 vasario, šiandien gau
name transporto priemo
nių ir atvažiuojame iki 
miestelio Casa de la Selva, 
kur manoma, gausime pa
silsėti ir pasistiprinti, nes 
visų kojos sutinę ir esame 
išbadėję. Miestelis baisiai 
sugriautas aviacijos bombų, 
kad sunku surasti sveiką 
namą, bet kad ir tarp griu
vėsių randam didelio malo
numo stabtelti ir atsikvėp
ti.

Kaip tik spėjome nusi
imti nuo įveržtos nugaros 
sunkią kareivio naštą, pa- 
liuosuoti išvargusias, pūslė
tas ir net kruvinas kojas iš 
sunkių išmirkusių purvinų 
batų, kaip vėl alarmas! Sa
koma, priešas pralaužė mū
sų linijas ir jau tik keli ki
lometrai nuo miestelio. Žai
bo greitumu apsitaisom, 
griebiam ginklus ir išsipi- 
lam iš miestelio, kad atrem
ti, jei būtų priešo puolama. 
Bet per naktį puolimo ne
buvo ir ją praleidome į- 
temptais nervais. Ryšių su 
kitomis dalimis neturime ir 
atrodo, kad kiekviena da
lis atskirai ginasi kovoje. 
Toks nuolatinis atsitrauki
mas neleidžia bent kiek su
sitvarkyti. Žiūrėsime, ką 
parodys’ rytojus...

3 vasario. Per naktį prie
šas prisiartino prie mūsų 
ir iš pat ryto atidengė 
smarkią artilerijos ugnį, 
kuri be pertraukos tęsėsi 
per ištisą dieną ir pavaka
ry prasidėjo puolimas. Be 
artilerijos paspirties, mūsų 
kaimynai iš dešinės ir kai
rės nebeįstengia atsilaiky
ti prieš masę atakuojančių 
italijonų ir frontas trūko. 
Buvę centre, ties miesteliu, 
likome apsupti.' Negaišdami 
laiko kol priešas susivoks ir 
sustiprins apsupimo lanką, 
rįžomės prasimušti ir išeiti 
per kalnus, kas mums lai
mingai ir pavyksta.

4 vasario. Po visos nak
ties klajojimo kalnuose, iš
ėjome į plentą netoli Gero- 
nos miesto, bet negalėdami 
susiorientuoti apie fronto 
padėtį, nužygiavome tiesiai

Pranešimas 4-riom Kolonijom-Nashua, 
Lowell, Haverhill ir Lawrence

Open Slock Price $58.69

Lietuvių Literatūros Drau
gijos keturios kuopos rengia 
didelį išvažiavimą rugsėjo 24 
d., Lietuvių • Gedemino Parke, 
Haverhill, Mass. Šių miestų 
kitas organizacijas prašome 
nieko nerengti tą dieną.

Mes raginame Literatūros 
Draugijos narius rūpestingai

R. A. Baker, 
Amerikos jūrininkas Chi- 
nijoj, kurį japonai užpuo
lė ir apmušė; tas pastū
mėjo Amerikos vyriausy
bę nutraukti prekybos su

tarti su Japonija.
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į Geroną. Miestą jau rado
me tuščią, žiauriai sugriau
tą aviacijos. Tik retam 
kvartale buvo vienaš-kitas 
sveikas namas. Gražus 
miestas paverstas į griuvė
sių laužą. Gyventojai išbė
gioję. Apleistos krautuvės, 
sandėliai ir butai. Daugybė 
įvairiausio turto tarp griu
vėsių ir gatvėse pasmerkta 
sunaikinimui.

Čia gauname žinių, kad 
La Bisbal miestelyje, 20 ki
lometrų į šiaurės rytus, 
koncentruojasi mūsų dalys. 
Susigraibstę vieną-kitą sun
kvežimį, apleidžiame Gero
ną ir vykstame ten. čia ir
gi veik toks pat vaizdas— 
miestas smarkiai subom
barduotas ir gyventojų ap
leistas. Randam gana daug 
pakrikusių dalių kareivių; 
apsistojame keletui valan
dų, pakol sužinosime fron
to stovį.

Gauname žinių, kad mū
sų nekurios dalys, pasi
traukusios nuo Casa de la 
Selva, apsistojo kalnuose ir 
kovoja su priešu, užkirsda- 
mos jam kelią į Geroną. 
Kiek pailsėję, einame jiems 
į pagelbą. Atėję į pozici
jas pamatėme, kad priešas 
ne žinia per kur prasiver
žęs jau užima Geroną ir su
pa mus iš šiaurės. Pasijun
tam, kad visi pasitraukimui 
keliai jau atkirsti ir tenka 
vėl per kalnus šuntakiais 
ieškoti išėjimo. Gana sun
kiai, vargais ne galais, tik 
dėka gerų vadovų iš civilių 
vietinių žmonių, pavyksta 
laimingai persikraustyt per 
kalnus, paliekant priešui 
maisto atsargą, dalį amuni
cijos, keletą sunkvežimių — 
žodžiu, viską, ką su savim 
neštis negalėjome.

5 vasario. Išėjome vėl ties 
La Bisbal mieteliu. Tiesiog 
kančių kalvarijos. Kuo to
lyn, tuo labiau silpnėja mū
sų dalys, iš divizijų lieka 
tik brigados, iš brigadų — 
batalionai ir batalionai — 
kuopos. Lieka tik pavadi
nimai, o dalių tik šešėliai. 
Ūžimam čia pozicijas ir pa- 
sirįžę jose laikytis nors iki 
vakarui; dieną toliau atsi
traukti neįmanoma, nes

ruoštis prie šio išvažiavimo, 
idant jis išeitų pasekmingas. 
Garsinimai ir tikietai jau iš
siuntinėti kuopoms. Kaip 
greitai gausite, tuojau išdalin
kite draugams ir draugėms, 
neturėkite pas save padėję ant 
lentynos. Tikietuš platinkite 
kaip plačiausia ir greičiausia.

Kiekvienai kolonijai yra 
paskirt kvota, kiek tikietų 
turėtų išplatinti. Likusieji ti
kietai nebus priimami atgal. 
Todėl visi ir visos subruskite.

Šis išvažiavimas turi būti 
pasekmingesnis už visus ki
tus. O kad tą padaryti, tai 
reikia visiems gerai padirbėti 
dėl jo. ,

Kuopų pirmininkai turi su
šaukti narių susirinkimus tam 
tikslui. Tegul visi nariai ge
rai išdiskusuoja, kaip geriau 
būtų prisirengti prie šio išva
žiavimo.

Taipgi rugsėjo 10 d. yra 
šaukiamas pasikalbėjimas. Į- 
vyks Lawrence 11 vai. ryte. 
Tai bus sekmadienis. Malonė
kite draugai skaitlingai suva
žiuoti ir apkalbėti visus rei
kalus dėl prisirengimo prie 
išvažiavimo. Būtihai turite at
vežti pinigus už tikietuš, idant 
žinotumėme pilną raportą.

Organiz. S. Pėnkauskas.

priešas atkakliai mus per
sekioja. Įvyksta nuolatiniai 
susišaudymai ir priešas vis 
artėja prie mūsų pozicijų. 
Tankiai apšaudo artilerija.

Temstant, iš abiejų šonų 
prasiveržia priešas pirmyn, 
o mums vėl prisieina trauk
tis. Bet jau iš dešinės mus 
puola visu smarkumu mo
torizuotos italų dalys ir ne
turint kuo puolimo atrem-’ 
ti, mūsų atsitraukimas virs-1 
ta betvarkiu bėgimu. Tan-1 
kai ir blinduoti autai, pildą-' 
mi kulkų lietų, lipa mums' 
ant kulnų. Pasklidom po 
laukus kaip Grigo bitės... 
Bėgom ir geibėjomis kaip 
kas galėdami, stengdamiesi 
dasigauti į La Bisbal mies
telį ir ten susirasti šiokią 
tokią uždangą nuo tankų! 
ugnies. Miestelyje bandėme 
laikytis, bet tankai ir blin
duoti autai, nebodami mūsų 
šautuvų ugnies, ropojo vi
somis gatvėmis pirmyn. Ne
buvo kitos išeities, kaip ne
šdintis iš miestelio ir. tai — 
kuo greičiausiai, nes kita 
dalis italų motorizuotos di
vizijos slinko pirmyn link 
upės Ter, kuo toliau užpa
kalin, kad užimti tiltą ir 
tuom atkirsti mums kelią 
per tą upę persikelti. Tuo 
būdu prisiėjo bėgti kiek lei
do mūsų jėgos per kalnus, 
kad tiesiu keliu aplenkti 
plentu traukiančią motori
zuotąją, kuriai reikėjo pa
daryti iki tilto didelius vin
gius.

Kiek Žydų Naziai Išvijo 
Iš Vokietijos per Metus

dų išsikraustyt iš Vokieti
jos. Taip praneša lordas 
W i n t e r t o n, pirmininkas 
tarpvalstybinės komisijos, 
kuri stengiasi surast vietų 
apsigyvent žydams tremia-

London. — Per paskuti
nius dvyliką mėnesių naziai 
privertė 150 tūkstančių žy- miems iš Vokietijos.

Philadelphijos Piknikas
Naudai Dienraščio “Laisvės”

Šis piknikas bus sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 3 September
Ant rytojaus bus šventa, tai bus geras poilsis po pikniko

$175.00 PINIGAIS PRIE ĮŽANGOS BILIETO
Rengėjai skiria pinigines dovanas prie įžangos bilieto.
Pirma dovana $50. 5-kios dovanos po $10 ir 15 po $5.

Šis Didysis Philadelphijos Piknikas Bus

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA

Iš Brooklyn, N. Y., 10 busų važiuos j šį pikniką.

Jau dabar laikas užsisakyti busuose vietas.

Kaina $1.75 Į abi pusi (round trip)

(Bus daugiau)

JOSEPHINE ir ANTANO KASM0Č1Ų
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki sale baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

PATTERN-RETIRING FROM ACTIVI 
1847 BOGERS BROS. 
AMES,C*« FINEST SILVEiPLATt

S

Rusai į Philadelphia

Oficialis 
vardas

Konjakai, Šampanai, Degtinės, \\ynai jr Alus

Busai i Philadelphijos organizacijų rengiamą dienraščio 
“Laisves” naudai pikniką rugsėjo 3 d. (Sept. 3rd), 

Eddington, Pa.

Brooklyn, nuo “Laisvės” Salės
6 busai išeis 8:30 vai. ryte, kaina $1.75

STEAMBOAT INN
91'STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

SALE

iįilIlUlM I uit: •   *****

50 PIECE 
SERVICE FOR EIGHT

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kumas padare naują rekordą! Ne
praleiskite progos įsigyti Amerikos 
puikiausią stalui sidabrinį setą... 
garsų per apie šimtą motų... už 
puse kainos. Setas susideda iš 8 ka- 
valkų kiekvieno: peilių, šakučių, gar
dumynam ir sriubai lėkščių ir sriu
bai šaukštų ir šaltiem valgiam šaku
čių; sviestui peilis, 16 arbatinių ir 
cukrui šaukštukų.

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukimo duodama prie to.

Šaltiem valgiam šakutės, sviesto 
užtepimui. ir po vieną naudojamieji 
kavalkai už pusę kainos—duodami 
tik ribuotu. skaičium.

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 inetųx

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

tarpe Graham ir Manhattan Avęs.
Tel.: Stagg 2-2173 

EKSPERTAI TAISYME

Kita krautuvė randasi 
PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą. 0

Nuo Stanley Mišiūno Užeigos, 473 Grand St.
1 busas išeis 8:30 vai. ryto, kaina $1.75 
Bilietus galima gauti Mišiūno įstaigoje.

Maspeth, nuo Zabelskio Salės
1 busas išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75

Bilietus galima gauti pas J. Kalvaitį, J. Kaulinį ir pas 
kitus platintojus.

Central Brooklyn, nuo 163 Hudson Ave.
2 busai išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75

Bilietus galima gauti pas K. Bundonį, J. Jušką ir kitus 
platintojus.

Prašome išanksto įsigyti busų bilietus, kad užsitikrinti 
sau sėdynę. Turime pasamdę goriausius busus, naujo
viškai įruoštus, tai bus malonus ir linksmas pasivažinėji
mas.

Po pikniko ant rytojaus bus Labor Day šventė, tai 
bus progos pasilsėti iš po kelionės.
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“Laisves” Pikniko Maynard, Mass., Vardai 
Aukavusių Dėl Moterų Stalo

Aukavo pinigais: L. Traki
mavičius, Norwood, $1 ; F. 
Repšys, Milford, $1; Ivon 
Niaura, užlaikanti plaukų gra
žinimo vietą, Dedham, $1 ; 
A. Vaitkevičius, Norfolk, far- 
merys, $1 ; Jos. Krasauskaitė, 
užlaikanti plaukų dabinimo 
vietą, Norwood, $1 ; V. Kviet- 
k a u s k i e n ė , Cambridge, 
užlaikanti gėrimų užeigą, $1; 
P. K i b i r k š ti s , Milford, 
50 centų; S. Tamošiūnas, 
barzdaskutis, Norwood, 30c; 
A. Masteika, kriaučius, Nor
wood, 15c. Viso pinigais su
rinkta $6.95, už kuriuos buvo 
papirkta maisto.

Valgiais aukavo: Norwood© 
biznieriai: Finų-Suomių Koo
peratyve krautuvė aukavo 
vertės $2: J. A. Krasauskas 
$1.25; F. Maila 85c; S. Ben- 
kevičius 25c; Kilkus, bekeris, 
60c; M. Kroli $1.30; J. Kro
lienė didelį ir skanų pyragą; 
Ona Trečiokienė, jaunoji, 60c; 
M. Vitartienė, jaunoji, gražų 
keiką; A. Braždžiūnienė ver
tės 25c; N. Grybienė vertės 
$1; Olga Grybaitė keiką; M. 
Uždavinis galioną vyno.

Dorchester: d. Niukienė sū
rį ir pyragaičių vertės $1.

So. Boston: H. Tamašauskie
nė vertės $1; Viliamas Zinke
vičius vertės $1.25.

Montello: d. Carkešienė ku
gelio vertės $1 ; P. Pūkelis 
vertės $1.35.

Bridgewater: L. L. D. 71 
kp. aukavo “ham” vėrės $3.- 
25; d. Kirslicnė pyragą ver
tės $1.50.

Stoughton: A. Petrukaitie- 
nė ir M. Stulgaitienė aukavo 
sūrį ir degtinės, ir abi pasi
darbavo išleisdamos ant tikie- 
tukų, padarė $6.10.

Worcester: L. L. D. 155 k p. 
aukavo žuvų ir valgių beskę. 
Beskę išleido ant tikietukų

draugės B. Zolimienė ir O. La
takas, padarė $6.

Nepamenu vardų, kas auka
vo 1 kumpį ir 2 didelius py- 
ragus. |MH

Suaukauta buvo vertės už 
$40. Visiems aukavusiems ir 
pasidarbavusiems didelis ačiū. 
Tas pagelbėjo padaryti pelno 
dėl spaudos ir abelnai darbi
ninkiško judėjimo paramai.

Už Komisiją,
N. Grybienė.

susirinkime apie suteikimą po 
vieną savaitę apmokamų va- 
kacijų, taip, kaip dabar dau
gelis kapitalistinių išdirbysčių 
duoda savo darbininkams. 
Bet tūli LDK nariai tik pasi
juokė, kad, esą, tie darbinin
kai ir taip dyką darbą turį. 
Pirmininkas nedrįso leisti nei 
balsuoti. Mano supratimu, tai 
negerai. Man atrodo, kad tie 
darbininkai pilnai užsitarnau
ja bent po savaitę apmokamų 
vakacijų. Kliubo Narys.

LAISVI

kaip ir lėktuvas, stengiasi 
neatsilikt nuo lėktuvo.

Vienas brolis lakūnas yra 
25 metų amžiaus, antras 20 
metų.

pakalbėti apie jaunimą Lietuvoje. 
Kviečiame ir nenarius LDS, pašalie
čius dalyvauti susirinkime ir išgirsti 
viešnę kalbėtoją.

J. S. Rainys.
(183-184)

1’enkEžs puslapiu

[Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS

WORCESTER, MASS.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WASHINGTON, PA.

Shenandoah, Pa.
Dabar mūsų valstijoj įėjo 

į galią daug naujų įstatymų, 
visi dėl didesnio laisvės su
varžymo. Tarp tų įstatymų 
yra ir šitas, kuris uždraudžia 
parduoti bile kokį alkoholinį 
gėrimą sekmadieniais, tuomi 
užkerta kelią visiems pikni
kams.

Bet mūsų draugai suėję ir 
dalykus aptarę pasirįžo su
rengti “Laisvės” 20 metų ju- 
bilėjinį pikniką Minersvillėj, 
Marlin Parke, 13 d. rugpjūčio. 
Kadangi ten šįmet buvo lai
kyti keli piknikai ir kol kas 
dar nei vienas nebuvo sustab
dytas. Piknikas bus laikomas 
gražioje vietoje, yra prūdas 
pasimaudyt, didelis ir gražus 
pušynas pasivaikščiot ir gera 
salė šokti, prie linksmos muzi
kos. O prie to, bus gera pro
grama su gerais kalbėtojais ir 
dainininkais. Iš Brooklyno bus 
kalbėtojas D. M. šolomskas,1 
dainininkė solistė L. Kava
liauskaitė ir P. Grabaus
kas su A. Velička duos 
gražius duetus. Bus i r 
vietinių, S. Kuzmickas su sa
vo žmona Valia duos gražius 
duetus. Tai, matote, progra
ma bus graži ir įvairi, šiem 
dainininkam pianu akompa
nuos A. Depsiūtė, jauna, gra-
ži ir gabi pianistė iš Brookly
no.

Tai visi apylinkės lietuviai 
stengkitės atvažiuoti ir savo 
susiedus atveškite, nes šis pik
nikas bus labai įvairus ir aš 
užtikrinu, kad jūs visi būsite 
patenkinti ir sykiu paremsite 
savo spaudą.

Gaspadinės jau dabar daro 
visokius užkandžius, o gėrimo 
irgi netruks. Todėl visi į 
“Laisvės” pikniką 13 d. rug
pjūčio, Marlin Parke. Sueisim 
ir pasikalbėsim ir linksmai 
praleisim laiką.

A. Kuzmickas.

Biskis Dėl Liet. Darbininkų 
Kliubo Narių

Jau virš pustrečių metų, 
kaip atsidarė L. D. K., 29 En
dicott St., taip vadinamos bol- 
ševistinės srovės išsigėrimų 
vieta. Viskas gerai einasi, 
įrengimai ir geriamųjų daiktų 
įvairiausių randasi, švara pa
vyzdingiausia, patarnavimas, 
visiem lygus, todėl ir bizniškai 
gerai sekasi. Pirmuosius du 
metu, kiek atsimenu, po virš 
tris tūkstančius gryno pelno 
liko. Taip gali būt ir šiemet, 
nes rugpjūčio 1 d. mėnesiniam 
susirinkime komisija pranešė, 
kad už liepos mėnesį likę pel
no virš $500.

Kliubo pastoviais darbinin
kais beveik visą laiką būna 
du: gaspadorius D. Jusius ir 
jo antrininkas J. Urmonas, 
pirmasis gaudamas $30 sa
vaitinės algos ir antrasis $28. 
Jiems kitokių pavaduotojų nė
ra per ištisas savaitės 7 die
nas, apart šeštadienių ir sek
madienių, kada būnti patar
nautojai (veiteriai).

Kliubo biznio valandos po 
15 valandų kas para ir sek
madieniais po 11 valandų. 
Pats kliubas randasi žemuti- 
nėj svetainėj (skiepe), kur 
saulės šviesos kaip ir nėra, ir, 
žinoma, vasarą pusėtinai 
drėgnumo yra. Lankytojams 
neilgas laikas pabūti, atsivė
dinti labai patogu, bet jau 
ištisas dienas ten būti, tai ne 
baika. Tačiau minėti mūsų 
darbininkai ištvermingai • lai
kosi, kaip sakyta, virš pustre
čių metų. Jiems Kalėdos, Ve
lykos ar.kitokios šventės tai 
didžiausia darbymetė. Už tai 
ir buvo prisiminta pereitam

Pranešame Wash i n g t o n o 
apielinkės lietuviams, kad 
ALDLD 236 kp. rengia pikni
ką, kuris įvyks pas Tarną Ja
navičių ant farmos. Bus la
bai skanių užkandžių ir. gar
daus įsigėrimo. Vieta graži, 
prie upelio, puikiame sodne. 
Tad kviečiame iš visos apie- 
linkės skaitlingai atsilankyti.

Rengimo Komitetas.
(Diena, k a d a piknikas 

įvyks, nepažymėta.—Red.)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks an

tradienį, 8 d. rugp.-Aug., Liaudės 
Name, 735 Fairmount Ave., pradžia 
7:30 vai. vakare. Prašome skaitlingai 
susirinkti, nes šiame susirinkime, tu
rėsime viešnę iš Lietuvos, kuri at
vyko pas savo puseserę J. Polienę. 
Aš ją pakviečiau dalyvauti mūsų 
susirinkime. Jinai pasižadėjo būti ir

Du ■ Broliai Skraidė 226 
Valandas Nenusileisdami
Springfield, Ill. — Bro

liai Hunter ir Humphrey 
Moody (šiuos žodžius bera
šant) yra išskraidę jau dau
giau kaip 226 valandas be 
jokio sustojimo. Per tą lai
ką jiedu yra nulėkę dau
giau kaip 15,610 mylių, 
skraidydami dideliu ratu 
apie Springfieldą.

Kai baigiasi gazolinas, 
jųdviejų lengvas lėktuvas 
skrenda žemiau ir per nu
leistą ilgą “žarną” prisi
siurbia gazolino iš didelio 
troko. Trokas tuo tarpu 
smarkiai bėga į tą pusę,

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MĖŠLAŽARNfiS NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES LIGOS. Chroniškos ir stai
gios ligos vyrų ir moterų. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu. Leiskite man iš
aiškinti jums jūsų ligą.

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadienį 9 iki 3.

Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VESITE E. DAVIS

Licensed Mgr. 

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

20 METŲ JUBILĖJINIO PAMINĖJIMO!
Rengia ALDLD 9-tas Apskritys

Sekmadieni, 13 d. Rugpjūčio (Augusi)
MARLYN PARKE

Skailytėjai dienraščio “Laisvės,” ir abelnai visi darbi
ninkai: Pagalvokime, ką mums davė dienraštis “Lais
vė” per tą 20 metų? Ir turim pagalvoti, kad tai mūsų 
pačių darbininkų palaikomas; be mūsų paramos nega
lėtų pasilaikyti, šitą prisiminę traukime su pilnu en
tuziazmu j šitą parengimą, kad galėtume sukelti žymią 

paramą. Dienraštis už tai mums atsimokės.
•

PROGRAMA BUS LABAI GRAŽI, ŽAVĖS 
PUBLIKĄ ŽINGEIDUMU

Atvažiuos iš Brooklyno žymūs dainininkai
Duetas draugų P. Grabausko ir A. Veličkos, solo 
draugė Lilija Kavaliauskaitė, pijanistė d. Albina Dep- 
siūtė. Taip pat dainuos d. St. Kuzmickas ir jo žmona, 
Shenandoah’riečiai, kurių malonūs balsai žinomi mūsų 
apylinkėj. Kalbės D. M. Šolomskas, ALDLD Centro

* Sekretorius ir “Laisvės” redaktorius.
•

' Orkestrą gros šokiams iki vėlai naktį%
Publika bus pilnai patenkinta valgiais ir gėrimais. 

Kviečiame kuo skaitlingiausiai atsilankyti.
Visiem užteks visko.

RENGIMO KOMISIJA.

WATERBURY,. CONN. |
Lietuvių Literatūros Draugijos 28 

kuopos narių svarbus susirinkimas į- 
vyks rugp. 8, 774 Bank St, vakare.! 
Būtinai drauges ir draugai visi da-' 
lyvaukite. Bus nominuojami į Pildo-■ 
mąjį Komitetą nariai 1940 m. ir bus' 
renkamos moterys delegatės į lie-1 
tuvių moterų seimą, kuris įvyks' 
rugs. 7, 8 ir 9 dienomis, Brooklyn, j 
N. Y. Draugai pasimokekit ir duok-' 
les. Būkim nariais pilnoj to žodžio ■ 
prasmėje.

Kuopos Valdyba.
(182-184)

m-------------------------------------------------------------- 0

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3G22

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
g ...................     B

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.

Telefonas: Humboldt 2-79G4

Dr.J.J.Kaškiaučius
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

•
VALANDOS: 2—4 ir 6? 8.
Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena;
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
* * c

Vyrą Siūty, Lengvų ir Žieminių Palty
Drabužiai pasiūti iš geriausių vilnonių audimų, vėliausių 
modelių, vadovaujančių siuvėjų, tokios kainos, už kurias 

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas 
bus brangesni šį rudenį, 

štai kai kurios mūsų kainos!
Siūtai ar Overkautai vertės $20.00, dabar.. .

ir audimai

Siūtai ar O verkautai vertės $22.50, dabar..

Siūtai ar Overkautai vertės $24.50, dabar..

$14.50
$16.50
$18.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand $t, cor. Manhattan Avė

* / Brooklyn, N. Y.

KABARETAS

iNOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

STANLEY MISUNAS 
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį 
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

Russian & Turkish Baths, Inc<
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

RHEA

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

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

9.0 oV s
CM 17 J Q c

•JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI LR 
.STIPRUS VALGYDAMI

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausią 
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 J kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
: Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas*

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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tarti, kaip geriau tuos raportus pa
skelbti.

Pirmos Kp. Organiz.
(183-185)

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Auto Nelaimės Dar Vis 
Paima Daug Aukų

Hathaway Dėkoja už 
Išlaisvinimą

Šimtai Tarnautojų 
Neteksią Darbo

na-

Ja-

finansų išleidimui 
scenos veikalų. Pri- 
dvi blankas aukoms 
Ant vietos paėmus

Paskutinę savaitę liepos 
mėnesio Brooklyne vėl žuvo 
7 asmenys nuo auto nelaimių. 
Viso šiais metais dėl tos prie
žasties jau žuvo 136. Vaikai, 
norintieji pasivėžint užsikabi
nus ant įvairių vežimų suda
ro nemažą nuošimtį tarpe žu
vusių. Tėvai 
persergėt nuo 
si.

Nuo įvairių
savaitę mirė 438.

Padaugėjo susirgimai skar
latina ir kokliušu. Mažiau yra 
susirgimų tymais ir plaučių 
uždegimu.

privalo vaikus 
tokio vėžinimo-

priežasčių per 
Gimė 778.

kad

WPA Pasilinksminimų 
Projektai {vertinami

Clarence A. Hathaway, 
“Daily Workerio” redakto
rius, pereitą šeštadienį išleis
tas iš kalėjimo po $5,600 kau
cija, kurią sudėjo “Daily 
Workerio” ir darbininkų ju
dėjimo draugai pradedant $1 
aukomis ir $100 paskolomis.

Hathaway buvo įkalintas 
trockistų advokatų pastango
mis po to, kaip “Daily Work- 
eriui” priteista sumokėt $2,- 
500 poniai Edith Liggett. “D. 
W.” užvedė apeliaciją. Skun
dėjai užareštuodino redakto
rių neva užtikrinimui išrinki
mo priteistų pinigų, jei jie 
laimėtų apeliaciją. Gi tikre
nybėje, jie norėjo pakenkt ju
dėjimui laikydami redaktorių 
kalėjime, tikėdamiesi tuomi jį 
atitraukt nuo darbo rinkimų 
kampanijai, kurioj Hathaway 
pasisakė aktyviai dalyvausiąs. 
Jie dėjo pastangas ir diskre- 
dituot jį. Vos tik areštavus,

yra, trockistai paleido girdus apie

Majoras LaGuardia 
kad 900 nesenai paskirtų mie
sto tarnautojų neteksią darbo 
pasekmėje teismais pakėlimo 
algų po $120 miesto tarnauto
jams. Tokiais pakėlimais al
gų turės išmokėt nuo $850,- 
000 iki $900,000. Išmokesčius 
pakėlė, bet budžeto nepadi
dino, nors majoras to griežtai 
reikalavo dar pereito kovo 
mėnesį. Dabar, kad gaut pi
nigų tiems pakėlimams algų, 
miestas turės visai atleist iš 
darbų 900 nesenai paskirtų 
tarnautojų.

sako,

Busas j “Laisvės” Pikniką 
Pbiladelphijoj

veda daug 
ginti, kurios 
sumas pini- 

kad kiekvie- 
ir asmenys

Rugpjūčio 3-čią, nors oras 
buvo gana šiltas, susirinkime 
narių dalyvavo nemažas skai
čius. Pirm. A. Velička prane
šė apie mirtį draugo Alfonso 
Maželio. Pagerbtas visų 
rių atsistojimu.

Gautas laiškas i.Š Meno 
jungos Centro Komiteto,
me paaiškina Centro veikimą 
ir stoką 
gaidų ir 
siuntė ir 
parinkti.
blanką draugė O. Lapata su
rinko aukų $1.83.

Valdyba raportavo, 
kuopos narių stovis palygin
ta su centro rekordais ir su
radę geram stovyj. Finansų 
raštininkas pranešė, kad kuo
poj ligonių yra vienas, susi- 
spendavusių 5 ir 1 mires. Pi
nigų kuopos ižde yra $38.68.

Komisijų Raportai

J. E. Gužas raportavo iš 
Ateivių Gynimo raštinės ir iš 
įvykusios nepaprastos konfe
rencijos 5 liepos. Ateivių Gy
nimo Komitetas 
bylų ateiviams 
lėšuoja nemažas 
gų. Reikalinga, 
na organizacija
prisidėtų su finansine parama. 
Konferencijoj priimtos rezo
liucijos prieš reakcinius bilius, 
atkreiptus varžymui ateivių ir 
abelnai darbininkų teisių, kad 
ir piliečių.

LDS 3-čio Apskričio meti
nis piknikas įvyks 27 rugpjū
čio (Aug.), P. Vaičionio dar
že — Meadow Grove, Cran
ford, N. J. Pirma kuopa tu
ri išrinkus komisiją paėmimui 
buso. Ji pranešė, kad buso 
galima pareikalaut bile va
landą — 33 keleivių busas 
kainuos $35. Pikniko įžangos 
tikietai parsiduoda po 35c, 
mūsų kuopa pardavinėja. Už 
iš anksto parduotus tikietus 
kuopai lieka visas pelnas. Na
riai prašomi parduoti visus 
50, kuriuos kuopa turi paė
mus. Piknike dirbs Ig. Ar
lauskas ir O. Kruzaitienė.

Jaunuolių Tarybos atstovas 
V. Zablackas kvietė dalyvauti 
jų rengiamoj mėnesienos eks
kursijoj laivu rugpjūčio 5-tą. 
Daug pasipirko tikietus.

Kuopa Gauna Naujų Narių

J. Grubis perstatė 5 ir K. 
Schreiberienė 1 naują narį, 
viso 6. Persikėlė I. Urbonas

\ iš Newark, N. J. Kaip ma
tote, 1 kuopa auga nariais.
Draugas Grubis iš visų vaiinin- jm‘0'teri pf""

P-nas Somervell, New Yor- 
ko Miesto projektų adminis
tratorius, savo pusmetiniame 
raporte nurodo, kad WPA pa
silinksminimo projektai
labai populiarūs savo apylin
kės gyventojuose.

Per pusmetį gauta virš 2,- 
000 įvairių klausimų apie pro
jektų veiklą. Juos lankė per 
dieną apie 149,797 vaikai ir 
suaugę. Berods lankytojų skai
čius per pusmetį aprokuoja
ma buvęs 17,774,953 vaikai 
ir 5,623,734 suaugę.

Visose penkiose miesto da- 
lysę randasi 5 projektai, pa
dalinti į 12 skirtingų sričių, su 
165-mis atskiromis vietomis, 
su 1,100 pasilinksminimo ve
dėjų ir kitų darbininkų. Pro- 
gramon įeina įvairios žaismės 
ir sportai, dieninės kempės, 
jaunesnių mokyklos amžiaus 
vaiku globa ir švietimas, pre- 
lekcijos, muzika, šokiai, dra
ma ir įvairių dailės sričių ir 
amatų lavyba. Projektai 
rengė eilę kontestų.

stovį, 
savai- 
buvo

(Joks 
negauna 

bile kurio 
dirbančio

East New Yorkas ir Rich
mond Hill organizuoja busą 
važiuot į philadelphiečių ren
giamą “Laisvės” pikniką rug
sėjo 3-čią. Išeis nuo Stalionio 
ir Mikalausko užeigos — Lo
gan Inn, 8 vai. ryto. Tikietus 
galima gauti pas šiuos drau
gus :

F. Yakštys, bučernėje, 339 
Beriman St., P. Bieliauską, W. 
Baltrušaitį, M. Misevičienę, A. 
Butkauską, ir M. Klimą.

su-

jo “ponišką” finansinį 
būk jis gaunąs $100 į 
tę algos. Tas, žinoma, 
melas, paleistas tikslu
dyt darbo žmones nuo aukoji
mo jo paliuosavimui. 
komunistų veikėjas 
$100, aukščiausia 
komunistų įstaigoj
veikėjo alga gali būti ne dau
giau $40 į savaitę.)

Išleistas, Hathaway pareiš
kė : “Gera būt laisvėj ir dar 
geriau vėl gaut priminimas iš
tikimo draugiškumo ir para
mos, kurios dėka galėjo ma
ne paliuosuot. Noriu pareikšt 
padėką 
siems.”

Hathaway salto, 
sa energija mesis 
Cacchione išrinkimo i Miesto 
Tarybą ir naujų narių parti
jai gavimo kampanijosna.

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

visiems prisideju-

it ad jis vi- 
Peter V.

Ozone Park, N. Y. Sujungiama Dvi įstaigos
X

RANDAV0.IIMA1 į 
PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam-i 
bariai. Kiekvienas kambarys turi 3. 
langus, visada šiltas vanduo. Kam-| 
bariuose yra pečiai, galima pasiga
minti valgyti. Kreipkitės 235 So. 91h 
St., kampas Havemeyer St., Brook
lyn, N. Y.

(182-184)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA patyrusių moteriš

kių avių žarnų atrinkimui. Gera 
mokestis, darbas nuolatinis.

Taipgi reikalaujame merginų mo
kytis to amato. Gera mokestis pra
džioje darbo ir darbas nuolatinis. 
Sayer Co., Inc., 356 West 11th St., 
New York City, N. Y.

(183-188)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių v?fnkių

JONAS
Marion St.,

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

512
ir Stono Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

5
I

5

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

s

grupių ir
Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES 
kainp. Broadway

s

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St, Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN

LDS 46 kp. mėnesinis mitingas 
bus trečiadienį, rugpjūčio-Aug. 9 d., 
7:30 vai. vak., 76 Hudson Ave. (pas 
drg. P. Burneikj). Visi nariai būkite 
laiku. Valdyba.

(183-185)

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberiai

(OI iAI W WW) W MM lAi lAi W W IM W W fcftl IAi WW W W

Lietuviy Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

BAR ir GRILL
Mine

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

Telefonai EVergreen 7-1661

i
LLD 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 10, 
7:30 vakaro, 419 Lorimer St., Brook
lyne. Šis susirinkimas yra labai 
svarbus. Turime padaryti įvairių ta
rimų ir nominuoti Centro viršinin
kus sekantiems metams, todėl na
riai skaitlingai dalyvaukite.

Tarptautinio Darbininkų 
nimo 17-tos kuopos nariai 
vakarą turės pasitarimą tos
kalais. Sekretorius turės raportus iš 
TDA Nacionalio Suvažiavimo, įvy
kusio Washingtone. Galėsime pasi-

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

FSF Dabar Rasite Dviejose "^5^ 
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE 

REFRIGERATOR BARGAINS 
(Šaldytuvai Nužemlntom Kainom)

$9.50 už jūsų seną šaldytuvą (ice 
box),, nepaisant kaip senas ar ma- 
žas jis būtų, nežiūrint, kad ir už

langine dėžė.

BIRUTĖ GAIŽAUSKAITĖ, kuri 
jums patarnaus, suteiks visas in
formacijas jūsų patogumui. Jei jūs 
gyvenate per toli, tai mūsų repre- 
zentatorius atvažiuos pas jus su 
automobiliu ir atsiveš jus į mūsų 

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausi šaldytuvą už taip žemai kai $8.50 į mėnesį. Pamąstyk!t! 

Juk tai pigiau, negu kad ice-box’is kainuoja per menes}.
Naudokitės Proga! Tai Yra Ribotam Laikui

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

Charles D’Orazio & Son
139 Meeker Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Aps Įgy
tą patį 
kp. rei-galutinai 

įstaigon 
ir Lab-

Tary-

Lienos 28 d. mirė Ch. Shau- 
lys. Dar buvo jaunas ir tvir
tas, tik 28 metų amžiaus. Mir
ties priežastis: koks tai tumo- 
ris augo ant smegenų. Ligoni
nėj išbuvo 8 savaites. Buvo 
padaryta operacija ir dakta
rai pripažįsta, kad apie to
kias ligas dar mažą suprati
mą turi. Dirbo Edison Fdi- 
phone Co., New Yorke, ir bu
vo gavęs pašaukimą stot į 
New York Citv ugnagesius su 

I pirma diena liepos, bet jau 
(tas jam nebuvo reikalinga.

* j Paliko didžiausiam liūdesy! 
, motina Oną, 

broli Juozą ir seserį Frances.
Palaidotas 31 d. liepos, lais

vai, Alyvų Kalno kapuose, 
prie pat savo tėvo kapo, nes 
jo tėvas yra miręs 5 metais 
ir pusė atgal.

Draugai Šiauliai buvo vieni 
iš pirmųjų “Laisvės” skaity
toju. Draugė Šiaulienė ir po 
šiai dienai “Laisvę” skaito. O 
ju duktė Frances dar dirbo 
“Laisvės” raštinėje, rodos, 
kaip tik “Laisvė” apsigyveno 
Brooklyne. Rep.

Šiomis dienomis 
sujungiama vienon 
Nepanrastos Pašalpos 
darybės Departmento 
bos, kaip pranešama
darybės komisionieriaus Hod
son raštinės. Suvienytu įstai
gų direktorium paskiriamas 
Hugh R. Jackson.

Juodas “Sniegas”

E

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886 b<r( Di;

r

ligbKatate^

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynu? 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj .

Krautuvėj. J

Manhattan Liquor Store R

Pirmadienio rytą brookly- 
niečiai atsikėlė su akimis už
snigtomis juodu “sniegu.” 
Kiekvienas iš karto pyko ant 
savo namo “dženitoriaus,” 
būk tas užrakinęs 
kokiais degėsiais, 
laukan pasirodė,
plačios apylinkės tokios: ant 
stogų, kiemuose, ant šalygat-, 
vių, voliojosi gerokas klodas 
juodų “snaigių.” šiuo 
dar nežinia, iš kur jos 
liavo.

RŪŠIŲ GĖRIMŲDIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

Mirė
metų

Neįvertino Dainų
Padėka

pa-

SU

ant mašinų ir gatve- 
Pernai taip prarado 
12 vaikų ir 220 su

tarpu 
atke-

Calverts 
■■Special’'

k į
k rnt OSIHHM4 ęa /

Pirmu kartu į 7 metus ras
ta sergantis raupais New Yor
ke. Juomi yra 18 metų jau- | 
nuolis ką tik atvykęs iš Por
tugalijos italų laivu Saturnia.

k am b ari 
bet išėjus 

kad visos

Geo. Smith, 11 metu vai
kas, 868 First Avė., N. Y., pa
šautas žaidžiant šautuvu 
kitu tokiu berniuku.

kų daugiausia gauna naujų na
rių. Vajininkais yra sekami: J. 
Grubis, P. Grabauskas, A. Ve
lička, J. Gasiūnas ir J. K. 
Nariai galite pagelbėti va j i- 
ninkams priduodami vardus ir!- 
antrašus norinčiu įstoti į LDS 
1-mą kuopą bile kuriam iŠ 
aukščiau sužymėtų vajininkų.

“Laisvės” piknikui, kuris 
įvyks rugsėjo 3. Phil adei phi- 
joj, apsiėmė padirbėti drau
gės Kasmočienė, Schreiberie
nė ir Tenienė.

G. Kuraitis, Koresp.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

Lietuviams Lankantiems

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Kada gyvenimo žiaurusis li
kimas smogė savo negailestin
gą smūgį—žiauri mirtis atsky
rė nuo vienos brangų sūnų, 
O kitos mylimą vyrą,
tad mūsų giminės, 
bei pažįstami gausiai 
mums simpatiją, o 
pagarbą, prisiųsdami 
dotuvių puikias gėles
dėdami į Alyvų Kalno kapus, 
už ką išreiškiame visiem kuo- 
širdingiausį ačiū.

Motina Ona Šiaulienė ir 
Žmona Elena Šiaulienė.

Charlie, 
draugai 
išreiškė 
Charliui 
ant lai- 
ir paly-

Septyni jauni vyrukai 
gavo ūpą pasivaišint ir padai
nuot. Jie' pasistatė bačkutę 
tarp parko vartų prie 81st St. 
ir Central Park West ir ėmė 
dainuot. Policija, matomai, jų 
dainų neįvertino, nes nuvežė 
kalėjiman, o teisėjas Seige1 
nubaudė po $3. Neturėdami 
pinigų, visi apart vieno, vaiki
nai nakvojo kalėjime.

Dovidas Povilaitis, 58 
amžiaus ,mir ėrugpjūčio 6-tą, 
savo namuose, 102 So. 2nd 
St., Brooklyne. Pašarvotas na
mie. Bus palaidotas rugpjūčio 
9-tą d., Kalvarijos kapinėse. 
Laidotuves prižiūri graborius 
J. Garšva.

Tėvai įspėjami saugot vai
kus nuo pasivažinėjimo užsi
kabinus 
karių, 
gyvastis 
žeista.

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų AND

Fairview Restaurant & Bar
VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS 

Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai
Degtinės, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyt, ši įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance į forus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. vi., N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9115

Namų Rakandų Krautuve

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamą jam Kambariui ir Valgomą jam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673




