
Krislai
“Laisvės” Piknikai 
ALDLD Suvažiavimas 
Po Diskusiją Darbas.
Broliškas Pasveikinimas
Sovietų Lakūnai.
Liet. Komunistų Suvažiavi- 

imas ir Pasveikinimai.
Rašo D. M. Š.

Liepos 3 dieną įvyksta du
“Laisvės” piknikai. Vienas
Ulmer Parke, Brooklyne, o ki
tas Vose Pavilion Parke, May- 
narde. Tai metiniai mūsų 
dienraščio piknikai.

Visi lietuviai, kam tik bran
gi laisvė, kova prieš karą ir 
fašizmą, demokratija ir abel- 
nas žmonijos progresas, turė
tų dalyvauti ir paremti savo 
dienraštį.

, Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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Iš SlaM to į o Seimo Kvočiamas Browder is
Namai su Trimis Sienomis,! čium buvo įdėta apie $20,- 
Supuvę, nuo Kolumbo Lai- 000, o pataisytfras kaštavo 

kų; Namai ant Vandenų. $10,000. Viskas, vadinasi,
Aštriai Įkirto Tamma

SESIJA IV. dabar kaštuoja apie $30K- 
000.00. Namas buvo visiškai

nes Hali Senatoriui
Viešpataujantis baisus eko

nominis krizis privalo privers- 
Hi mus visus susirūpinti dau
giau savo dienraščių reikalais. 
Mūsų dienraščiai be gausios 
paramos jų parengimų negali 
verstis vien iš prenumeratų.

———————— *,
Literatūros Draugijos suva

žiavimas prasideda penktadie
nį Laukiama mažiausiai 100 
delegatų. Kiek yra žinoma, 
dalyvaus delegatai iš Chica- 
gos, Detroito, Cleveland©, Pitts
burgh©, Wilkes-Barres, Bostono, 
Worcester io, Binghamtono ir 
kitur. Atrodo, kad šis suvažia
vimas turės pusėtinai plačią at
stovybę.

ALDLD diskusijos baigėsi. 
“Laisvėj,” “Vilnyj” ir “Liau
dies Balse” išsireiškė 56 drau
gai ir draugės organizacijos 
reikalais. Dabar suvažiavi
mas tarės padaryti to visko 
sutrauką ir nutiesti kelių metų 
darbui planus. Mūsų organi
zacija turi auksines progas 
augti ir plėstis. Tik reikia vi
siems energingiau padirbėti.

Literatūros Draugijos su va
davimui prisiuntė pasveikini
mą Pittsburgho Lietuvių Dra
matiška Grupė ir $1 aukų. 
Tai gražus darbas, kada bro
liška organizacija taip gerai 
įvertina Literatūros Draugiją.

Sovietų lakūnai V. Kokki- 
naki ir A. Briandinsky į 24 
valandas nuskrido iš Maskvos 
j Vladivostoką, padarydami 
4,300 mylių be apsistojimo. Tai 
dar vienas didelis Sovietų la
kūnų ir aviacijos žygis.

Tas parodo, kad Vladivosto
kas nėra jau taip toli, kaip se
niau. Caro laikais imdavo mė
nesį laiko, kol traukiniais jį 
pasiekdavo.

šis įvykis privers daugiau su
sirūpinti Japonijos imperialis
tus plėšikus. Nuo Vladivostoko 
Japonijos sostinė Tokio yra tik 
apie 700 mylių.

Sovietų lakūnas čkąlovas, ku
ris su draugais Baidukovu ir 
Bialekovu, per šiaurės Polių iš 
Maskvos atlėkė į šiaurinę' 
Ameriką, rašydamas apie viene- 
rių metų nuo to žygio sukaktį, 
sako, kad jie nesuglaudė lėktu
vo sparnų ir mano dar atlikti 
pratęsimą staliniško kelio.

Šiaurių Jūroj oras prastas. 
Tas trukdo jieškojimą žuvusių 
Sovietų lakūnų Levanevskio ir 
jo draugų. Sovietų mokslininkai 
vis dar mano, kad jie galėtų 
būti gyvi, jeigu kur neužsimušė 
nusileisdami. Kažin kada pa
vyks sužinoti tų didvyrių liki
mą?

Kaip bus su Lietuvių Komu
nistų Suvažiavimu, kuris prasi
dės liepos 4 d., Brooklyne? Kol 
as pasveikinimų nedaug tesi- 
natė. Nejaugi mūsų organizaci

jos neprisiųs pasveikinimų su 
aukomis?

Kaunas, biržei. 29, Preky- 
>os Departmento direkto- 
ius p. Danta paskirtas fi

nansų vice-ministeriu.

Shanghai, birž. 30.—Vy
riausias chinų komandie- 
rius Chiang Kai-shek at
siuntė savo naujoviškai iš
lavintas kareivių divizijas 
prieš japonūs ties Matangu. 
Ten japonai jau dešimt die
nų, kaip stengias subombar- 
duot chinų užtvarą skersai 
Yangtze upės, neleidžiantį 
japonų laivąm praplaukti 
aukštyn linkon Hankovo, 
laikino Chinijos sostamies- 
čio, esančio už 200 mylių į 
vakarus nuo Matango.

Japonai taip pat bando iš
kelt tūkstančius savo ka
riuomenės iš laivų į kran
tą arti Matango. Bet chinų 
fortų kanuolės paskandino 
jau bent tuziną tokių Japo
nijos laivų su kareiviais.

Fašistai Gal Apribosią 
Bombardavimą Angly 

Prekybiniu Laivų
Roma. — Italijos užsienių 

reikalų ministeris grafas G. 
Ciano pranešė Anglijos am
basadoriui lordui Perth’ui, 
kad Mussolinio valdžia “pa
tarė” generolui Franco’ui 
štai ką:

Nebombarduot oro bom
bomis Anglijos prekybinius 
laivus toliau kaip už trijų 
mylių nuo Ispanijos pak
raščio; “kiek galint neliest” 
Anglų laivų pačiose Ispani
jos respublikos prieplauko
se; paskirt tris respubliki
nes prieplaukas, per kurias, 
be bombardavimų iš fašistų 
pusės, galėtų ■ laivai įga
beni paprastus, ne karinius 
reikmenis po tarptautine 
vėliava.

Ryšyj su tuom Italijos 
valdžia pasakoja, būk už vi
sus bombardavimus svetimų 
laivų “atsakąs tik pats ge
nerolas Franco” ir būk Ita
lija jam “nediktuojanti”, 
kaip jis turėtų vest karą.

Italija daro nusileidimo 
kas liečia Anglijos laivus 
tokiais sumetimais:

Mussolinis nori gaut pa
skolos iš Anglijos; pagei
dauja, kad greitai pradėtų 
veikt draugiškumo sutartis 
su Anglija, ir stengiasi ap
saugot dabartinę Anglijos 
valdžią su ministeriu pirmi
ninku N. Chamberlainu 
priekyje. Nes išsivysto vis 
didesnės audros ne tik An
glijos seime, bet visoj ša
lyj dėl to, kad Chamberlai- 
no valdžia nieko nedaro 
prieš Anglų laivų bombar- 
duotojus ir skandintojus.

ORAS
Šiandien bus giedra ir šil

čiau. — N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 80. 

Saulėtekis 5:27; saulėleidis 
8:31.

Tuo tarpu Yangtze upe, 
plačiai išeidama iš krantų, 
suklampino daugį japonų 
kariuomenės* su kanuolėmis 
ir taikais tos upės klonyje, 
ir privertė priešus kai kur 
pasitraukti atgal.

Per tris paskutines die
nas chinai prie Matango 
Yangtze užtvankos nukovė 
ne mažiau kaip 3,000 japo
nų ir dveja tiek daugiau su
žeidė.

Pranešama, kad chinai 
jau suardė japonų pasine- 
šimą žygiuot prieš Hanko- 
wą; tai japonai dabar ruo
šiasi maršuot į pietus lin
kon Nanchango, jeigu jiems 
pavyks užimt Matangą ir 
Hukowa, prie Yangtze upės.

Viesulai, Potviniai ir 
Žemes Drebėjimas 
Pražudė 100 Japoną
Tokio, Japonija, birž. 30. 

—Per tvaniškas liūtis ir šėl
stančius viesulus, privariu
sius vandens iš jūrų ant va
karinių Japonijos pakraš
čių, tapo apsemta bent 150 
tūkstančių namų vien sos
tinėje Tokio ir užlieta dau
gybė namų kituose mies
tuose. Be to, nunešta daug 
tiltų ir išriausta geležinke
liai.

Kartu su liūtimis, viesu
lais ir jDotviniais įvyko že
mės drebėjimas, per kurį 
nugriuvo žemės nuo tūlų 
kalnų ir palaidojo kelis de- 
sėtkus žmonių pačiuose -jų 
namuose.

Skaičiuojama, jog per 
tuos gamtos sujudimus žu
vo ne mažiau kaip 100 ja
ponų.

GRIuDAMOS NUO KAL
NŲ, ŽEMĖS SUARDĖ 300,- 

000 NAMŲ JAPONIJOJ
Tokio, birž. 30.—Naujau

siomis žiniomis, per potvi- 
nius, viesulas ir žemės dre
bėjimą Japonijoj žuvo iki 
300 žmonių.

Virsdamos nuo kalnų,.že
mės sugriovė 300 'tūkstan
čių namų.

Sudaroma Nauja Lietuvos- 
Vokietijos Prekybos 

Sutartis
Berlynas, birželio 28.— 

Šiomis dienomis pasibaigė 
derybos naujai Lietuvos- 
Vokietijos prekybos sutar
čiai sudaryti. Naująja su
tartim, kuri įsigalios rug
pjūčio 1 d., numatoma apy
vartą praplėsti dvidešimčia 
nuošimčių.

Barcelona, Ispanija.—Fa
šistų lakūnai bombomis už
mušė 9 žmones pajūrio mie
stelyje Blanes ir sužeidė 32.

Šitoj sesijoj nutarta ap
silenkti su kita įsigyvenusia 
SLA seimuose tradicija— 
neskaityti delegatų vardo- 
šaukio.

Trečioj ir ketvirtoj sesi
joj pribuvo dar apie 10 de
legatų, tarp kurių buvo 
adv. Šalna, auditorius Var- 
kala ir dr. Zalatorius. Da
bar, vadinasi, bus išviso 
apie 266 delegatai. Iš tų de
šimties, dauguma, sakoma, 
yfa tautininkų-sandariečių 
šalininkai. Kalbama, kad 
sekmadienį sandariečiai su 
tautininkais išsiuntinėjo tū
liems delegatams telegra
mas, reikalaujant atvykti, 
nes, pasak jų, progresyviai 
turį daugumą delegatų. Ai
šku, dabar tautininkų-san
dariečių jėgos bus biskį 
stipresnės.

Auditorius Varkala davė 
raportą apie SLA finansinį 
stovį. Raportas sukėlė daug 
klausimų ir paskui gan 
karštų diskusijų. Pasirodo, 
kad daug SLA bonų ir mor- 
gičių yra netikusių, turin
čiu mažai vertės. c

Delegatas Vaivada iškėlė 
“Vienybės” namo klausimą., 
Į tai atsakė sekrt. Vinikas, 
prez. Bagočius ir kontrolės 
komisijos narys—Cibulskis. 
Vijikas sakė, kad pildomo
ji taryba tąjį foreklozuo- 
tą namą taisė tuo sume
timu, kad jis neštų bent 
4 nuoš. polūkų ant į jį įdė
tų SLA pinigų. Panašiai 
pild. taryba darysianti, tei
gė jis, ir toliau.

Pagaliau sako ilgą kalbą 
prez. Bagočius. Jis aiškina, 
kaip vienybiečiai tą namą 
SLA primetė. Jie gavo iš 
SLA $25,000.00 morgičiaus. 
Nemokėjo ilgai nuošimčių 
ir taksų. Kartą vienybiečiai 
buvo pasiūlę pild. tarybai 
pratęsti^morgičiaus laiką ir 
jie, iš savo pusės, užmorgi- 
čiuosią Susivienijimui “Vie
nybės” mašinas. Tačiau po 
kelių dienų pild. taryba 
žiūri, kad mašinos jau už- 
morgičiuotos kitiems. Tuo
met pild. taryba namą fork- 
lozavo. Viskas, (su taksais) 
lėšavo apie $32,000.00. Kas 
daryti toliau? Nutarta na
mą pertaisyti. Betaisant, 
paaiškėjo, kad nanjXs visiš
kai supuvęs. Tinką pradū
rus, sienose buvo tuštuma. 
Šitą namą taisyti patarę 
apie 60 SLA veikėjų iš 
Brooklyno, kurių susirinki
mas buvo sušauktas. Namo 
taisymui išleista apie $40,-, 
000.00. Vadinasi, visas tas 
ant Grand gatvės, Brookly
ne, namas SLA kaštuoja 
apie $80,000.00! Ir dar vis
kas nepataisyta. Du viršu
tiniai aukštai tik paliesti.

Prezidentas ėjo toliau. 
Jis paėmė Devenio namus 
Waterburyje. Vieną SLA 
visiškai prarado, o kitą tai
sė. Į taisytą namą morgi- 

supuvęs.
Panašiai buvo su namu, 

kuris kadaise priklausė Ka
marauskui, buvusiam SLA 
vice-prezidentui, Edwards
ville, Pa. “Kamarauskas”, 
sako prezidentas, “taipgi 
apdovanojo SLA...”

Chicagoje. SLA atsiėmė 
už morgičių vieną namą tik 
su trimis sienomis ir be lu- 
bu... v

Dabar SLA turi atsiėmęs 
iš vieno morgičininko namą 
Atlantic City, N. J. Šis na
mas supuvęs, stovįs arti jū
ros ir bile kada bangos jį 
gali nunešti. Todėl pild. ta- 
tyba turės kuogreičiausiai 
taisyti ir nuo pražūties ap
saugoti.

Thompsonville, Conn., na
mas, kuriam SLA yra davęs 
$20,000.00 ant pirmo morgi
čiaus, stovi ant šaltinio, su
puvęs. Reikės taisyt, o kad

(Tąsa 2-ram pusi.)

EXTRA!
SLA Seime Didelis Senti
mentas už “Tėvynės” Re

daktoriaus Pakeitima 4-

Scranton, Pa., birž. 30.— 
Apybendriai galima sakyt, 
kad nustatyta du kandida
tai į “Tėvynės” redakto
rius: p. Vitaitis ir Klėofąs 
Jurgelionis. Q

Delegatuose vyrauja di
delis sentimentas už redak
toriaus pakeitimą, tai yra, 
už Jurgelionio išrinkimą 
vieton Vitaičio. Pažangieji 
mano, kad galima būsią iš
rinkt Jurgelionį, šį penkta
dienį.

Delegatuose yra didelis 
noraš, kad sekamasis SLA 
seimas būtų Chicagoje. Šis 
klausimas bus taip pat 
sprendžiamas šį penktadie
nį.

Šiandien, Septintoje Sesi
joje, manoma, įvyks karštų 
ginčų dėl “Tėvynės” redak
toriaus rinkimo. Yra suma
nymų, kad “Tėvynės” re
daktorių skirtų Pild. Tary
ba. Sandariečiai ir tautinin
kai pasiryžę smarkiai kovo
ti prieš Vitaičio pavadavi
mą kitu redaktorium. ...

Seimas, turbūt, užsibaigs 
šį penktadienį. »

Reporteris.

AUDRA ANGLIJOS SEI
ME DĖL KARO PASLAP

ČIŲ ATIDENGIMO
London, birž. 30.—Angli

jos karo ministeris Leslie 
Hore-Belisha apsistatę de
tektyvais, nes kas tai grū
mojęs jį nužudyti, girdi, dėl 
to, kad jis reikalavo teist 
seimo atstovą Duncaną 
Sandy kaip “išdaviką”.

Visa tariama išdavystė 
tame, kad Sandy; statyda
mas valdžiai klausimą sei-

New York.—Valstijos sei
melio paskirta komisija su 
atžagareiviu Tammanės de
mokratu senatorium NcNa- 
boe priekyje kamantinėja 
Earlą Browderj, Amerikos 
Komunistų Partijos genera- 
lį sekretorių.

Senatorius McNaboe, tvir
tindamas, būk Stalinas “vie
nas” valdąs Sovietų Sąjun-’ 
gą, užklausė:

“Ar yra bent vienas žmo
gus, kuris drįstų pasiūlyti 
kokį asmenį ten į valdžios 
vietą, apart paties Stali
no?”

“Tamsta gal sprendi pa
gal Tammany Hall,” atrėžė 
jam Earl Browder.
Pats McNaboe Pripažįsta 

Tammanės Supuvimą
Senatorius McNaboe pa

raudo ir pats pradėjo tei
sintis:

“Jeigu mes čia turėtume 
Staliną, gal Tammany Hall 
nebūtų taip nupuolus. . Gal 
mums reikia apvalyt Tam
many Hall, kur įvyko daly
kų, su kuriais aš nesutinku. 
Kas dėjosi Tammany Hall, 
gal tatai prisidėjo prie jū
sų partijos augimo.”

“Aš manau,” atsakė 
Browder, “kad iš esmės tai 
tiesa.”

“Pasipinigavimas”
“Gal jūsų partijoj geriau 

me, atidengė tūlus silpnu
mus Anglijos karo orlaivy- 
no.

Didelis skaičius seimo at
stovų kelia audrą prieš val
džią, kad jinai bando už- 
čiaupt. burną seimo atsto
vams.

FAŠISTAI PRALAUŽĘ 
LIAUDIEČIŲ LINIJĄ
Hendaye, Franc.—Ispani

jos pasienis, birž. 30.—Fa
šistai praneša, kad audrin
gomis atakomis jie pralau
žė Ispanijos respublikiečių 
apsigynimo liniją Espadan 
priekalnėse, rytinėj Ispani
joj.

FRANCO BOMBININKAI
UŽMUŠĖ 45.

Badalona, Ispanija, birž. 
30.—Fašistų lėktuvai bom
bomis užmušė 45 žmones 
Badalonoj, daugiausia dar
bininkų gyvenamam mieste
lyje, už 5 mylių nuo Barce- 
lonos; sužeidė šimtą.

NUSIŽUDĖ KATALIKŲ 
KUNIGAS

New York, birž. 30.—Pre
latas kun. W. A. Marchant, 
buvęs klebonas poniškos ka
talikų šv. Vincento Ferrero 
bažnyčios, iššoko per lan
gą iš Commodore viešbučio 
ir užsimušė/ 

galima pasipinigauti negu 
mano partijoj,” tęsė sen. 
McNaboe.

$40 per savaitę nėra jau 
toks didelis pasipinigavi
mas,” atsakė Browder, pa
rodydamas, kiek jis gauna 
algos kaip Komunistų Par
tijos generalis sekretorius.

I
Komunistai Remia ir Kitų

Pažangius Si»nanymus
McNaboe įterpė, kad gal 

komunistai stengiasi išnau- 
dot demokratų partijos pro
gramą. Browderis į tai at
sakė:

“Mes remiame kitų iške
liamus sumanymus, jeigu 
tie sumanymai yra pažan
gūs.”

Browder norėjo perskai
tyt pareiškimą apie Kom. 
Partijos tikslus ir politiką, 
bet sen. McNaboe neleido. 
Pareiškimas, be kitko, sako, 
jog McNaboe komisija bu
vo įsteigta nagrinėt “krimi
nalius palinkimus,” bet to
kie valdovai, kaip Tamma
nės žmonės pro pirštus žiū
ri į kriminalinių įstatymų 
vykdymą.
Ar Komunistų Internacio
nalas Diktuoja Amerikos

Kom. Partijai?
Sen. McNaboe norėjo pri- 

sjyrt Browderį pripažint, 
kad Komunistų Internacio
nalas “diktuoja” visą poli
tiką šios šalies Komunistų 
Partijai.

Browder, tatai užginė’’ z 
ir pareiškė, jog Komu* >tų 
Internacionalo patvarkymai 
yra privalomi Amerikos 
Kom. Partijai tik tada, kai 
Partijos suvažiavimas juos 
priima.

Prievartos Klausimas
McNaboe klausė: Argi 

Komunistų Partija neskel
bia prievartos kaip priemo
nės pakeist esamąją san
tvarką?

Browder atsakė, jog pat
sai Amerikos Nepriklauso
mybės Paskelbimas pripa
žįsta daugumai žmonių tei
sę keist valdžią tokiomis 
priemonėmis, kokias žmo
nės pasirenka, kuomet ta 
valdžia jau neatatinka žmo
nių reikalams. Browder 
taip pat priminė, jog kai 
šiaurinės valstijos laimėjo 
Civilį Karą, jos uždėjo savo 
diktatūrą pietinėms, vergi- 
ninkų valstijoms. v

Žymėtina, jog kai McNa
boe komisija pirmiau ka
mantinėjo vyriausią Hitle
rio agentą Fritzą Kuhną, 
vadą hitlerininkų Bundo, 
tai senatorius McNaboe la
bai palankiai leido Kuhnui 
pliaukšti, ką tik jis norėjo;, 
ir Kuhn po to viešai didžia/ 
voži, kad jis laimėjęs toj 
tyrinėjimų komisijoj. \
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Sveikiname Literatūros Draugijos 
Suvažiavimą 

r
Šiandien Brooklyne * prasideda mūšį 

garbingos organizacijos suvažiavimas. 
Kuopų atstovai susirenka svarstyti 
Draugijos reikalus ir problemas. <

Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugija yra vienintelė tos rū
šies lietuvių organizacija ne tik Ameri
koje, bet visam pasaulyje. Jos darbai 
švietime iikkultūrinime lietuvių neturi 
sau lygių.

“Laisvė” didžiuojasi tuo faktu, kad ji 
yra Literatūros Draugijos oficialis or
ganas ir nemažai prisidėjus prie jos iš
auklėjimo. Iš antros pusėt; ji yra dėkinga 
Draugijos kuopoms ir nariams, kurie vi
sais dienraščio sunkiais laikais nuošir
džiai jį parėmė.

Dienraščio Redakcija nuoširdžiausiai 
sveikina kuopų delegatus ir vėlina šiam 
suvažiavimui surasti būdus Draugijos . 
eilių padidinimui, jos veiklos praplėti
mui, su darbininkiška šviesa pasiekimui 
tų tūkstančių Amerikos lietuvių, kurie 
tebeklaidžioja prietarų miškuose.

Vokietijos Hitlerininkų 
Provokacijos

Vokietijos hitlerininkai Klaipėdoj ne
berimsta. Jie nori išprovokuoti Lietuvos 
susikirtimų su Vokietija, tikėdami, kad 
didelė Vokietija be didelių ceremonijų 
pasmaugs mažytę Lietuvą, arba bent 
jau atims Klaipėdą nuo Lietuvos.

Birželio 28 dienos konfliktas Klaipė
doje pasibaigė kraujo praliejimu. Na- 
ziai suruošė šį konfliktą, kuomet jie at
virai demonstravo už nazizmą ir Hitlerį.

Pasak “New York Times” pranešimo, 
kai naziai daužė žydų ir lietuvių namų 
langus, tai Klaipėdos pronaziška polici
ja ramiai žiūrėjo ir nesistengė chuliga
nus suvaldyti. Kaip ,pačio j e Vokietijoje 
naziai laisvai ruošia pogromus prieš žy- 

•is, taip Klaipėdoje jie elgėsi su žydais 
L lietuviais be hitleriškos policijos pasi- 

. priešinimo.
Pavojus didėja. Galima laukti iš Vo

kietijos pusės Lietuvai ultimatumo. Hit
lerininkai pasimokino nuo Lenkijos po
nų......................

Šitoje situacijoje Lietuvos nelaimė ta
me, kad tautininkų valdžia neparuošė 
Klaipėdos žmonių atsirėmimui prieš hit
lerininkus. Kaip tik priešingai, savo po- 

. litika slopinimo žmonių demokratinių 
laisvių, Smetonos valdžia paruošė dirvą 
hitlerininkų provokacijoms. Lanksčia, 
draugiška, demokratiška politika buvo 

, galima didelę dalį ir tų pačių vokiečių 
padaryti nuoširdžiais Lietuvos draugais" 
Naziai būtų buvę atskirti, jų provo
kacijas būtų galima greitai nuslopinti.

Lietuvai reikia budėti, visai tautai rei
kia susivienyti.

Bet argi Smetonos valdžia to paiso. 
Ji neatstovauja Lietuvos žmonių. Ji ne
gali suvienyti visos tautos. Bet ji įsi
kandus laikosi galios ir nesitraukia nucr"' 
tautos vairo. O jeigu Lietuvos žmonės 
pradėtų demonstruoti prieš hitlerinin
kus, tai Smetonos valdžia pultų juos slo
pinti, kaip ji slopino juos, kai jie demon
stravo prieš Lenkijos agresorius.

Kaip niekada pirmiau, Amerikos lie
tuviai turi reikalauti Smetonos valdžios 
pasitraukimo ir sudarymo demokratinės 
vyriausybės, kuri turės pasitikėjimą vi
sos tautos.

Lietuvai pavojus auga ir didėja.
Fašistinė Austrijos vyriausybė pri

ruošė dirvą nažių laimėjimui. Demokra
tinė Čechoslovakijos vyriausybė sumobi
lizavo tautą hitlerinės Vokietijos smurto 
atmušimui.

Austrijos nebėra.
Čechoslovakija tebegyvuoja.
Prie Lietuvos vairo turi atsistoti žmo

nių išrinkta vyriausybė.

‘‘Ponai, Nepamirškite irmūs, 
Lietuvių’

Kanadiečių “Liaudies Balsas” paduo
da iš “Vilniaus žodžio” tūlo Z. Kausto 
labai įdomias pastabas apie santikius 
tarpe Lietuvos ir Lenkijos. Z. Kaustąs 
sako:

“Tai buvo dar kovo mėnesį. Lietuvos 
delegacija, kuri Augustave derėjosi su 
lenku atstovais dėl susisiekimo sutvar
kymo, tarp kitko, užsuko. į Seinus. Ties 
buv. vyskupo namais delegatams išli
pus, pasigirdo iš čia pat stovėjusių 
valstiečių būrio balsas:—Ponai, nepa
mirškite ir mūs, lietuvių!

“Šį pavyzdį įterpiau prabėgomis, 
norėdamas panagrinėti mūsų padėtį po 
minėtinos kovo 19 dienos.

“Nuo to laiko praėjo beveik trys mė
nesiai. Įsteigia Lietuvos pasiuntinybė 
Varšavoj, Lenkijos pasiuntinybė 
Kaune. Jau į konsularinį skyrių ateina 
kasdien nemaža interesantu, norinčiu 
važiuot į Lietuvą. Mat, ten vienų dva
rai liko, kitų šeimynos. Betarpiškai 
dar važiuoti Lietuvon negalima, va
žiuojama per Latviją ar Rytprūsius. 
Kol kas mums nesvarbu, ar yra susi
siekimas tiesioginis ar aplinkinis, 
mums nesvarbu, ar koks dvarininkas 
tiesioginiu ar aplinkiniu keliu galės 
nuvažiuoti pažiūrėti apskaldyto savo 
dvaro. Tai mums neįdomu.

“Iš dalies sureguliuotas ar teberegu- 
liuojamas susisiekimas, taisomi keliai, 
grindžiami plentai. Jau įvairūs pirk
liai, prekybininkai, pramonininkai tri
na rankas: bus proga pasipelnyti. Žiū
rima tik medžiaginės naudos.

“Apie mūsų kultūrinio gyvenimo su
tvarkymą jokio girdo. Nei puse žodžio 
neprasitariama apie reikalą atstatyti 
sugriautą, neatsižvelgiama į pagrindi
nius mūsų krašto gyvenimo reikalus.

“O dabar yra metas viską sutvarkyti 
ir tik dabar, nes vyriausias laikas.

“—Ponai, nepamirškite ir mūs, lie
tuvių. Tai mūsų valstiečio, tai mūsų 
visų riksmas, kuris ne prašo, o rei- 
kalaute reikalauja, kad visų pirma bū
tų sutvarkytas mūsų gyvenimas, gy
venimas, kuris darosi nepakeliamas. 
Delsimo, lūkuriavimo politika šiandien 
prarado savo prasmę. Mes reikalauja
me konkrečių žingsnių, o ne tūpčioji- 
mo vietoje. Mes apie brolystę spren
džiame ne iš žodžių, bet darbų.”

Scranton, Pa.
EXTRAS

Šiandien Scrantone įvyks 
didelės prakalbos, kurias ren
gia ALDLD 39 kuopa. Tai

bus įvairių temų, kaip tai:
1. Ar mainierių prezidentas 

J. Lewis turi teisingą pozici
ją CIO unijoj ir ar neparduos 
darbininkus, kaip kadaisi pa
darė su mainieriais?

2. Apie Amerikos lietuvių

Komunistą Delegatų Atydai
Lietuvių Komunistų Nacionalis Suvažiavimas įvyks 

Brooklyne, “Laisves” svetainėje, 46 Ten Eyck St., liepos 
4 ir 5 dienomis. Pirmoji sesija prasidės liepos 4 dienos 
10 vai. ryte. Visi delegatai privalo susirinkti laiku.

Brooklyn© ir apylinkės partijiečiai ir simpatikai galės 
dalyvauti suvažiavime kaipo svečiai. Kviečiame juos da
lyvauti skaitlingai.

Centro Biuras. .

jaunimą.
3. Apie Amerikos Lietuvių 

Kongresą, ir ar reikalinga su
tveri skyrius Scrantone.

4. Apie kraujo liejimąsi Is
panijoj ir Chinijoj;

5. Apie mūsų tėvynę Lie
tuvą.

Šiose prakalbose kalbės 
SLA seimo svečiai-delegatai: 
K. Michelsonas (brooklynie- 
tis), It. Mizara, Dr. L. G Vai
čiūnas ir drg. V. Andrulis.

Viskas . atsibus Diqvuno 
Hali, 1258 Providence ltd-

įžanga veltui.
Komitetas.

Užprenumeruok Dienraštį

“Laisvę” Savo Draugams

Komunistų Partija 
Vieninga

Earl Browder
Mūsų priešai labai jausis 

prastai dėlto, kad šis dešim
tasis Komunistų Partijos 
suvažiavimas taip drama
tiškai atmes jų įsitikinusius 
pranašavimus apie mūsų ei
lių skilimą. Jie spekuliavo 
labai gudriai. Jie sakė: Ko
munistų Partija pabrėžian
čiai skelbia esanti ameriko
niška. Politinės partijos 
Amerikoj yra maišatėj ir 
visur jos skyla. Tuo būdu ir 
Kom. Partijos suvažiavimas 
turįs įvykinti skilimą. Jie 
yra pasiruošę pasmerkti 
mus kaipo “ne-amerikoniš- 
ką” .partiją, jeigu mes at
sisakysim padaryti “typišką 
amerikinį” skilimą.

Šitie ponai negali suprast 
Komunistų Partijos vieny
bes. Tai yra tik atspindiš jų 
bendro politinio žioplumo. 
Jie negali suprasti vienybės 
politinės partijos kitaip, 
kaip tik “politinio boso” 
terminu, smulkiu diktato
rium, kuris antdeda par
tijai savo asmenišką valią 
gąsdinimu, a p g audinėj imu 
ir principo sukompromitavi- 
mu. Mes sulaužome kiek
vieną jų nustatytą taisyklę

duodami plačiausią laisvę 
vidujinei demokratijai, ko
kią .kada šios šalies politi
nis gyvenimas yra matęs, 
atvirai pastatydami visą 
mūsų strategiją ir taktiką 
prieš plačiausias mases, lai
kydamiesi griežtai mūsų 
principų linijos. To pasėka, 
kuri atrodo reakciniams 
politikieriams stebuklų ste
buklais, yra ta, kad, vietoj 
nesutikimų ir maišatės, tu
rime pilniausią ir entuzias
tišką vienybę mūsų augan
čiose eilėse, kokią kada yra 
kas nors matęs.

Mūsų priešai džiaugsmin
gai primena mums, kad 
praeityj Komunistų Parti
joj' taipjau buvo vidujinės 
kovos ir skilimai. Tai tiesa 
ir mes esame paskutiniai, 
kurie tą tiesą pamirštume. 
Tačiau nuo 1928 metų, kai 
mes išvijome iš mūsų eilių 
trockistus, ir nuo 1929 me
tų, kai mes išvalėme mūsų 
namą nuo buchariniečių-lo- 
vestoniečių žalotojų, mūsų 
Partijos istorija buvo ir te
bėra nepalaužiamo augimo 
ir betarpiškos sąlydžios vie
nybės istorija. Mes žinome, 
šitie žalotojai ir ardytojai

Važiuokit Dusais į “Laisvės” Pikniką!
Į dienraščio “Laisvės” pikniką, kuris įvyks šį sekma

dienį, 3 d. liepos-July, Ulmer Park, Brooklyne, busai eis 
iš šių vietų:

BROOKLYN, N. Y.
Dr. Martin Luther Draugyste važiuoja j “Laisvės” pikniką 

nuo Šapalo-Vaiginio Svetainės, 147 Thames Street. Jie pasi
samdė didžiausią busą New Yorke. Kaina $1.00 j abi pusi. 
Išvažiuos 1:30 vai. po pietų.

/ NEWARK, N. J.
Yra pasamdyti 2 busai. Išeis 1-mą vai. po pietų, nuo Jur- 

ginės Svetainės, 180 New York Avė. Bilietas “round trip” 85c. 
Galima užsiregistruoti par drg. K. Žukauskienę, 566 S. Clin
ton St., E. Orange, N. J.; pas J. Mikšį, 189 Ferry Street, 
Newarke, ir pas Sietyno Choro narius.

HARRISON, N. J.
Busai išeis nuo Hamilton St. ir kampas 4-tos gatvės, 12 

vai. dieną. Bilietus galite gauti pas ALDLD 1^6 kuopos 
narius ir po numeriu 22 Davis St., Harrisone.

GREAT NECK, N. Y.
Busai išeis nuo Kasmočių svetainės. Kelionė į abi pusi tik 

70 centų. Tikietus galite gauti ir užsiregistruoti važiavimui 
pas Pirmyn Choro narius.

HARTFORD, CONN.
Busai išvažiuos sekmadienio rytą, 3 d. liepos-July, 7 vai. 

Kelionė $2.75 “.rourid trip”. Prašome pasipirkti bilietus išanks- 
to. Galite gaųjŪ Laisvės Choro Svetainėje, 57 Park St., nuo 
5 iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais ir penktadieniais iki 10 vai. 
vakaro pas Laisvės Choro narius. Prašome tuoj užsiregistruot.

Girdėjome, kad organizuoja busus Patersonas ir Elizabe- 
thas. Prašome greitai pranešti, iš kur busai išeis, kokiu laiku 
ir kiek kaina.

PATERSON, N. J.

Busai išeis 10 vai. ryto, nuo S. Bakanausko svetainės, tad 
visi užsiregistravę būkite laiku.

CLIFFSIDE, N. J.
Busai išeis 11-tą, vai. ryto nuo Ch. Green’s Svet., 267 Walker 

St. Kelionė į abi pusi tik $1.00. Užsiregistruokite pas A. Ba- 
kunienę, 316—3rd St. ir pas K. Mažeikienę, 185 Jersey Ave. 
Galima užsiregistruoti ir pas ALDLD narius.

PHILADELPHIA, PA.
Pasamdyta du busai. Vienas išeis 7:30 vai. ryto nuo 143 

Pierce St., o kitas 8 vai. ryto nuo 735 Fairmount Ave. Kelio
nė į abi pusi $2.25. Užsiregistruokite iš anksto. Tikietus ga
lima gaut pas Tureikienę, 143 Pierce St., Sapranauskienę, 
1223 N. 11th St., J. Smith, 5809 N. Fairhill St., ir 735 Fair
mount Avenue.

ELIZABETH, N. J.
Busas išvažiuos nuo LDP Kliubo, 408 Court St., 12 vai. die

ną. Kelionė į abi pusi $1.00. Bušo reikalais kreipkitės pas Ed
na Pociūnaitę, B. Beliauskaitę ir Helen Rogers kas vakarą nuo 
8 iki 9 vai., LDP Kliubo Svetainėj.

BROOKLYN, N. Y.
Nuo A. Kulokienės ir J. Mokolos Bar ir Grill, busas išva

žiuos 2-rą vai. po pietų. Užsiregistruokite iš anksto 49 Ten 
Eyck Street.

Organizuojasi draugai iš Waterbury ir iš New Haven masi
niai atvažiuot. Taip pat prašom smulkmeniškų informacijų su 
detališkais nurodymais, iš kur kokiu laiku išeis busai ir kiek 
kelionės kaina.

I

bando prisiųsti savo agen
tus į mūsų Partiją, tačiau 
tiems agentams mūsų narių 
budėjimas ir vienybė kelią 
užkerta vis labiau ir labiau. 
Tai vienybė, paremta su
pratimu ir mokslu, istorijos 
mokslu, įsteigtu Karolio 
Markso ir Fredriko Engel
so ir praplėstu, — dabarti
nėj imperializmo ir socia
lizmo galios pakilimų gady
nėj,—Vladimiro Lenino ir 
Juozo Stalino.

Mūsų priešai susitarę va
dinti mus “stalinistais.” Gi
liausiu pasididžiavimu mes 
priimam vardą mūsų numy
lėtojo mokytojo ir vadovo. 
Mes iš tikrųjų esame stali- 
nistai ir tikimės, kad pa
tapsime dar vertingesni to
kį garbingą vardą nešioti. 
Atsimenam, kaip, pirmes- 
miais laikais, vardas “leni- 
nistas” buvo išrastas ne
naudėlio Trockio kaipo “pa
juokos” terminas, tačiau jis 
iškilo, nugalėjo tą patį 
Trockį ir jo gentį, ir pata
po garbingiausias vardas 
tarpe visų kraštų paverg
tųjų. Panašiai šiandien Sta
lino vardas apima mokymus 
Markso, Engelso ir Lenino, 
jis atstovauja aukščiausią 
marksizmo lygį, pasiektą 
nepajudinamuos s o c ialisti- 
nes visuomenės pagrinduos 
ant vieno šeštadalio žemės 
kamuolio; simbolizuoja ne
pajudinamą tvirtumą So
vietų Sąjungos taikos ir so
cializmo; viltį ir įkvėpimą 
ir apsaugą darbininkų ir vi
sų prispaustųjų pasaulio 
žmonių. Tikrai, tai yra di
delis vardas — stalinistas— 
ir mes privalome nešioti 
kukliai, kadangi jis turi sa
vyj nepaprastą atsakomybę.

Mes esame pabrėžę, jog 
mūsų Komunistų Partija 
stovi pilnai ant savo kojų, 
daro savo tarimus, ir kiek
vienu supratimu yra ameri
kinė partija. Mūsų priešai 
rėkia džiaugsmu, būk tai 
reiškią, kad mes atsiskiriam 
save nuo kitu komunistiniu *- 4,
partijų pasaulyj, nuo Sovie
tų Sąjungos ir nuo Komu
nistų Internacionalo. Jie ne
paprastai klysta. Niekas ne
gali būti toliau nuo tiesos. 
Ne tik yra tiesa, kad USA 
Komunistų Partijos vieny
bė yra sąlydesnė, negu ka
da nors yra buvusi, bet taip 
jau tiesa, kad tarptautinė 
viso pasaulio komunistų vie
nybė, susivienijusi Komu
nistų Internacionale, pata
po, vadovaujant mylimajam 
Jurgiui Dimitrovui, — sim
bolizuojančiam savo asme- 
nyj galią, mušančių fašiz
mą, — pilnesnė, negu kada 
nors buvo istorijoj. Centre! 
komunistų vienybės augi
mo, ir visu darbininku ir 
pavergtųjų, stovi garbinga 
Sovietų Sąjungos inspiraci
ja vadovybėje Komunistų 
Partijos ir Juozo Stalino. 
Mes tai skelbiame visam 
pasauliui. Tai mūsų galin
giausias šydas ir ginklas.

Netgi mūsų priešai pri
versti atiduoti, kad ir neno
riai, tam faktui pagarbą. 
Keletas dienų atgal, viena 
įš gabiausių reakcinės sto
vyklos propagandistų sutei
kė reikšmingą šituo reika
lu liudijimą. Turiu galvoj 
Miss Dorothy Thompson, 
žymią kolumnistę ir politi
kos nagrinėtoją, kurią tūli 
žmonės siūlo reakciniu kan
didatu į/J. V. prezidentus. 
Tenka prųninti, praeinant, 
kad politinis šitos reakci
nės kandidatės lygis yra 
kur kas aukštesnis, negu bi
le kurio kito tai vietai pa

minėto asmens, nepaisant 
ar tai būtų Hooveris, Lan
don, ar Vandenberg. Miss 
Thompson parašė sekančiu 
žodžius savo kolumnoj ge 
20 d.:

“Jeigu pasirodys ais 
kad Rusija yra vienin 
šalis ant žemės, kuri .gi. 
mažąsias demokratija 
kuomet didžiosios dėmi 
kratijos yra pasiruošusiom 
išmainyti jas, tai dangau 
apsaugok tas didžiąsias 
demokratijas!”
Bet jau patapo aišku, kad 

Rusija, Sovietų Sąjunga, 
“yra vienintelė šalis ant že
mės,” kuri gelbsti mažo
siom demokratijom ir. pa
vergtiems žmonėms abel- 
nai! Jau aišku, kad bent 
viena “didžiųjų demokrati 
jų,” Britanija, ne tik “ruc 
šiasi jas išmainyti,” bf 
maino ir atiduoda kiek ti 
jos spėkos leidžia. Yra ais 
ku, kad Francija ir Jungi 
Valstijos, nepaisant jų pa 
reikštų geriausių norų, le' 
džiasi būti įtrauktomis į te 
jį dalyką. Miss Thompso 
jau gerai padarytų kreij 
damasi į dangų, kadangi j( 
šio s samdytojai ir sanda 
bininkai nepagelbės išsisu 
ti iš 'to keblumo. Bet nu 
kurie remiamės Sovietų S 
junga ir kreipiamės į demo 
kratines mases dėl vienybė 
įvykdymo ir veikimo, turi 
me kur kas stipresnį pa
grindą.

Iš SLA 40-to jo Seimo
(Tąsa iš pirmo puslapio) 

ne,—jis susmuks šaltinin.
New Yorke SLA turi na

mą, kuris, anot prez. Bago- 
čiaus, “buvo pirktas ant) 
dieną po to, kaip Koluif 
atrado Ameriką.” Už jį i 
keta $31,000.00, o dab 
taisant, reikės pridėti o 
apie 30 tūkstančių dol.

Iš viso SLA turi atsiėm 
nuo morgičininkų 22 n. 
mus. Tūli iš jų remontuoji 
m i, kiti taip palikti i 
SLA turi daug bėdos s 
jais.

Sulyg prezidento Bago 
čiaus aiškinimu, tūli narna 
yra supuvę, kiti žiurkių su
graužti, treti ant šaltinių 
pastatyti.

Ima balsą p. Grinius. Ji 
sako ilgoką kalbą, kritikuc 
damas pild. tarybą, kam 
tiek daug pinigų leido ta 
symui buvusio “Vienybė? 
namo. Kalbėtojas sako, t 
yra tik SLA pinigų eikv 
j imas, daugiau niekas, k 
dangi tas namas stovi “a' 
dumpų” ir už jį SLA n 
kad negaus nei pusės ti< 
kiek įdėta.

Sekrt. Vinikas ir kt. gy
nė pild. tarybos žygius.

Pagąliaus, finansų kom’ 
sijos ir auditoriaus jrapoi 
tas priimtas vienbalsiai, si 
tuo supratimu, kad pild. ta
ryba ir toliau turi teisę tai
syti “žiurkių sugraužtus’ 
atimtus iš morgičininkų na
mus, jei tik numatoma, k; 
jie neš SLA 4 nuoš. polūl 

Prieš uždarant ketvh 
sesiją, pakviestas pasaką 
trumpą kalbą jaunuoli A 
tanas A. Bogdanskis/) J 
kalbėjo abiem kalbomis- 
lietuviškai ir angliškai, •’ 
nurodinėjo reikalą org, 
zuoti* Pa. valstijoj Nepa 
nę Lygą, kuri daly vai 
šios valstijos politikoj. Pi 
zid. Bagočius užtikrino k; 
bėjusiajam SLA param:

Šiuomi 4-to ji seimo se 
ir užsidarė.

Reporteris.

i ■ 
*
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Metodisty Bažnyčia 
Lietuvoj ir Kitur

“Stebukladario” Kerš
tas Tėvui per Dukterį Kūdikystes Liauka ir Augimas

> ■ ■■ I ! .. ... ■■■■ »■■»■■■ ■■■ ...............     - .. .... ------- ...

Bandymai Tikriau At- Savo Kvapu Apmarina 
spėt Oro Atmainas Kitus, o Pats Sveikas

1938 m. gegužės 24 d. su
kako 200 metų, kai Anglijoj 
prasidėjo dvasinis sužadini
mas, kūrį pavadino “Meto- 
dizmu , X kuris per tą lai
ką tapo didžiausia pasauly
je nepriklausoma bažnyčia.

Lietuvoje m e t o d i z inas 
veikia jau 40 metų. Lietu
vos metodistų bažnyčia turi 
8 parapijas su 1,000 narių: 
Kaune (Šančiuose), Kybar
tuose, Pilviškiuose, Šiau
liuose, Biržuose, Tauragėje 
ir Bitėnuose (Klaipėdos 
krašte). Metodistų Šančių 
bažnyčia pastatyta prieš 
karą. Be to, jie turi savo 
kapines, metrikuoja — tuo
kia, krikštija ir tt. Lietuvos 
metodistų vyskupas gyvena 
Skandinavijoj ir tik retkar
čiais atvažiuoja. •

Metodistai Estijoj legali
zuoti 1928 m., Latvijoj pri
pažinti 1934 m. Metodistų 
yra Suomijoj, Lenkijoj ir 
visose kitose Europos vals
tybėse, neišskiriant nei So- 

! vietų Sąjungos.
• Metodistų bažnyčios san- i 

tvarka tokia: Kiekviena pa
rapija turi tarybą ir valdy-

I bą; parapijos kunigai bei 
parapijos atstovai sudaro

I metiny konferenciją, kurią 
f! šaukia ir jai pirmininkau

ja vyskupas. Kiekviena kon- ! 
ferencija dalinama fį apy
gardas, kurias prižiūri su-' 

J—perintendentai. Kas 4 metai 
šaukiama Amerikoj Gene
ralinė konferencija, kuri 
yra aukščiausias įstatymda- 
vystės organas. Kiekviena 
metinė konferencija turi 
teisę siųsti į generalinę 
konferenciją 1 atstovą iš 
kunigų ir 1 atstovą iš pa
sauliečių tarpo.

M e todizmo atsiradimas.

Nepersenai Burmoj, Azi
joj, dingo anglo fabrikanto- 

i verslininko Williamo Ba- 
; brito duktė Mary, 22 metų 
' amžiaus. Jos bėjieškant bu- 
! vo padarytos kratos pas vi- 
| sus apylinkės indus gyven
tojus; bet jos nerado.

Po 16 dienų Babritas ga- 
. vo laišką, kad galįs rast sa- 
i vo dukterį nurodomoj vie
toj. Nuvykus ten tėvui su 

i policija, jie rado moteries
■ lavoną, slėnyj tarp stačių 
i uolų. Jis buvo sužalotas ir 
i gana apipuvęs, kad negali- 
! ma buvo pažint, ar čia Ma- 
; ry Babritaitė ar kas kita, 
j Bet lavonas buvo aprengtas
dingusios Babritaitės dra
bužiais, tai tėvas ir nus- 

i prendė, kad čia jo dukters
■ kūnas. Todėl parsigabeno jį ! 
. namo ir iškilmingai palai-
. dojo.

Iš gailesčio ir susikrimti- 
| mo tėvas nykte nyko, bet 
I štai pas jį staiga ateina ko
kia tai moteris ir sakosi, 
kad jinai jo duktė. Ji buvo 
įdegus, įrudus, nusenus ir 
suvargus taip, kad tėvas tik 
iš balso ją tepažino.

O duktė jam papasakojo, 
kaip ją būrys burmiečių- 
indų pagrobė iš tėvo namų. 
Grobikam vadovavo .vienas , 
fakiras - “stebukladaris.” j 
Mergina buvo nugabenta į Į 
Aukštutinės Buriuos miš-; 
kus. Ten ją mušė ir visaip 
koneveikė; paskui uždarė ją 
vienoj indų šventykloj; ir i 
nežinia, kuom viskas būtų 
pasibaigę, jeigu merginai 
nebūtų pavykę pabėgt iš tos ; 
šventyklos. I

Pagal merginos nurody-

Senai jau tyrinėjama kū
dikystės - .vaikystės liauka, 
vadinama thymus arba krū
tininė liauka; bet daugelis 
jos paslapčių vis dar neiš
aiškinta.

Iki šiol tikrai buvo žino
ma tiek: kol thymus liauka 
veikia, siųsdama'savo sultis 
į kraują, tol, bendrai sa
kant, mergaitė ar berniukas 
auga; o kai liaujasi ši liau
ka veikus, sustoja*~ir augi
mas, tada mergaitė virsta 
mergina, berniukas vaikinu, 
ir pati liauka nyksta.

Pas kuriuos thymus liau
ka perdi dėlė ar perdaug 
veikli, tie dažnai išauga į 
didžiokus, cirkų milžinus, 
po 8 pėdas aukščio ir dau
giau. '

Kas apsigema su silpna j 
krūtinine liauka arba pas 
ką jinai, peranksti “užmie
ga,” toks ar tokia paprastai 
liekasi nykštukas ar nykš
tukė visam amžiui. i. i

“Seni Vaikai”
Būna atsitikimų, kad ta 

liauka yeikliai darbuojasi ir 
visą natūralų žmogaus am
žių. Tada jos savininkai, 

i kad ir drambliškai stambūs, 
1 taip ir liekasi su tūlomis’ 
vaikiškomis savybėmis kū
no ir būdo. Apie tokius kal- 

į bant, galima jiem teisingai 
pritaikyt pavadinimą “seni 
vaikai.” Ale tuom pavadini
mu mes dar neišbraukiame 
protinių ar meniškų jų ga
bumų, nors jų charakterio 
vaikiškumas ir aiškus būtų.

Vienas “suaugusių vai-' 
kų,” pavyzdžiui, buvo gar
sus anglų rašytojas Oscar

Žulikas, Parsamdęs Kaimie
čiam Tiltus, Gelžkelius

1729 m. Anglijoj du jaunuo
liai, skaitydami Bibliją, įsi
tikino, kad “be šventumo jie 
nebus išganyti.” 1737 m. jie 
pradėjo savo misiją. Tie du 
jaunuoliai buvo Džonas ir 
Čarlsas Wesleyai. čarlsas i 
paskiau pasidarė įžymus 
metodizmo giesmininkas ir 
parašė apie 8,000 giesmių.

Džonas pradėjo skelbti šį i 
tikėjimą kitiems. Šio skelbi- j 
mo pasekmė buvo ta, kad 
jam bažnyčia uždarė savo i 
duris. Jam uždraudė kalbė
ti net jo tėvo bažnyčioje. 
Tada jis pranešė, kad kal
bės prie savo tėvo kapo. Nu
statytu laiku susirinko ka
pinėse beveik visi Epvorto 
miesto gyventojai. Užlipęs 
ant tėvo kapo akmens Džo
nas Wesleyas sakė: “Aš lai
kau pasaulį savo darbo 
lauku ir gelbėti sielas savo s 
uždaviniu.”*

Mėtodamas dabar yra ne
priklausoma bažnyčia su 
maždaug 60 milionų pasekė-' 
jų, 80,000 įšventintų kuni
gų ir 160,000 padėjėjų 48 
įvairiuose kraštuose. Meto
distai rūpinasi ne vien tik 
religija, bet ir kultūringais 

į bei labdaringais darbais, iš
laikydami ligonines, prie
glaudas ir mokslo įstaigas. 

, Taip, pav., vien tik Ameri
koj metodistų bažnyčia turi

mus, galop, tapo suimtas 
“stebukladaris.” G r i e ž tai 
policijos kvočiamas, jis ir 
prisipažino, kad pagrobda
mas dukterį, jis tuo būdu 
keršijo tėvui Babritui; sa- 
^o, už tai, kad jis atleido iš 
darbo vieną to “stebuklada
rio” giminaitį. Pats fakiras- 
“stebūkladaris” aprengė ir 
negyvos moteriškės kūną 
Babritaitės drabužiais.

Už visa tai fakiras gaus 
skaudžiai nubaust.

Žymėtina, kad tas fabri
kantas Babrit buvo žiaurus 
ir aštriai bausdavo iridus- 
burmiečius darbininkus ne
va kaip “tinginius.”

su 21,000 studentų ir Bos
tono Universitetą su 11,000 
studentų.

Užsienio misijos laukuose 
metodistų bažnyčia Ameri
koj išlaiko keletą mokslo 
įstaigų, iš kurių yra gar
siausia Luknovos ir Izabe- 
los Taberno kolegija Indi
joj; Nankingo Universite
tas Chinijoj; Ao-yama-Jo 
Gakuin — Japonijoj, kuris 
turi dabar 10,000 studentų, 
2,000 jų diakonisių (sesu
čių), 10,000 daktarų ir kitų 
tarnautojų dirba 72 ligoni
nėse. Metodistai palaiko 45 
senelių prieglaudas; 43 vai-

Tūlas lenkas kaimietis 
nesenai įsitaisė ■ ant ’ vieno 
Varšuvos tilto kaipo “mui
tininkas” ir pradėjo reika
laut mokesčių už leidimą 
pervažiuot tiltu. Bet niekad 
pirmiau nebūdavo imama i 
jokios rinkliavos už perva
žiavimą tuom tiltu.- Todėl 
niekas nemokėjo tam “mui
tininkui” mokesčių, o kai 
kas dar jį apstumdė bei ap- 

į kūlė, iki jis buvo paimtas 
policijos globom

Policijoj gi tuoj paaiškė
jo, kad kaimietis apgautas 
garsaus lenku žuliko Kaži- 
miero Cynjano. Tai. šis ap
gavikas išnuomojo (paran- 
davojo) jam tiltą vieniem 
metam.

Užtat Cy n j anas vėl suim
tas ir kalėjiman įmestas.

Keletas metų pirmiau jis 
buvo paraudavojęs vienam 
turtingam ūkininkui Varša
vos gatvekarių liniją. Ki
tais atvejais jis buvo par-, 
davęs kaimiečiam Sv. Zig
manto statulą Varšavoj, 
Lenkijos geležinkelio atski
ras dalis bei kitokias viešas 
nuosavybes.

Wilde, puikios vaidentuvės 
poetas, autorius lengvų ir 
rimtesnių scenos veikalų, 
vienas didžiųjų žodžio ar
tistų angliškoj prozoj.

Kitas Augimo Koman- 
dierius

Bet krūtininė arba thy
mus liauka nėra vienintelis 
augimo komandierius. Čia 
didelis “žodis” priklauso 
dar posmageninei, atseit, 
pituitarinei liaukai, < ypač 
užpakalinei jos daliai.

Jeigu posmageninės liau
kos užpakalinė dalis bus 
permaža arba persilpnar 
veiks, jos savininkas ar sa
vininkė taip patį galės pasi
likt mažiuku, “pipiru,” nors 
turėtų normalią krūtininę 
liauka, v

Antra vertus, vaikas • su 
stambia, veiklia užpakaline 
dalim posmageninės liaukos 
gali išaugt į “aržuolą”, nors 
krūtinės liauka pas jį būtų 
tik vidutinė.

Bet, leiskime, krūtininė, 
thymus liauka pasilaiko ir 
dirba iki vėlyvo amžiaus, o' 
užpakalinė dalis posmage- 
ninės liaukos visai ^silpna, 
tik priekinė jos dalis stipri 
ir veikli,—kas bus tada? i 
Tokiame atsitikime turėsi
me mažiukus senukus, pro
tiškai gabius ir vaikiškai 
smagius. Ir juk tai nedidelė 
naujiena matyt 60 metų ar 
daugiau amžiaus mažą, ap
sukrų senuką, kuris “strak
si kaip žvirblys.”

Reikia suprasti, kad būna' 
ir kitų, tarpinių laipsnių' 
ūgio ir būdo, priklausant 
nuo įvairių liaukų veikimo.

Subrendusių Augimas
Išmirkštimas į kraują sy

vų iš posmageninės liaukos 
užpakalinės dalies augina 
net subrendusį žmogų. Vie
nas neužauga milionierius 
Calif o rni jo j tokiu būdu colį 
paaugo jau 20 metų atgal, 
bet jam lėšavo $10,000 sul-i 
tys iš jaučių posmageninių 
liaukų užpakalinės dalies. 
Toliau, tokiomis liaukų sul
timis buvo po porą colių

SAUGOKITE DEGTINĘ 
NUO MAŽŲ VAIKŲ!

Vienas ūkininkas Austri
joje davė degtinės savo 
dukrelei šešių metų am
žiaus, kad sumažintų jai 
dantų skaudėjimą; ir išei
damas rytą darban, paliko 
butelį tos degtinės prie 
mergaitė guolio.

Jausdama troškulį, pabu
dus mergaitė ėmė ir išgėrė 
visą degtinę, z Nuo to ir mi
rė. (

Dabar nesenai įvyko teis
mas prieš tėvą, kuris, ta
čiau, liko išteisintas.

Bet pamoka iš to aiški— 
saugokite degtinę nuo ma
žų vaikų!

Miestas Los Angeles, Calif., 
užima didesnį plotą žemes negu 
Chicaga ir net New Yor.kas. 
Los Angeles užima 450 ketvir-

89 švietimo įstaigas, tarp jų kų prieglaudas ir 25 prieg- tainių mylių; New Yorkas — 
Northwestern Universitetą laudas jaunimui. —L. 308; Chicaga — 212.

Jungtinių Valstijų oro paš
tas 1934 metais davė įplaukų 
$6,321,662.52. O 1937 metais 
buvo įplaukų $13,805,735.95. 
Reiškia, per trejetą metų įplau
kimai padidėjo daugiau negu 
dukart.

paauginti cirkiškai maži! .
žmogiukai, vadinami “nykš- . . a? v 
tukai” arba “karliukai”, ku-! !SS . radl° 
rie buvo jau pirm to senai | —
subrendę.

Nesenai buvo paimtasLietuvos ūkininkas
priimtuvą, Varnos ligoninėn, Bulgari-

; dažniausia sako: Dabar tai
• žinosiu, koks bus oras, kada 
. kratyti šieną, kirsti rugius

Thymus Liaukos Bandymai, ar ruoštis kitiem lauko dar- tiem žmonėm ir net gyvu- 
Kas liečia krūtininės (thy

mus) liaukos veikimą į ūgį,'
tatai per penkis paskutinius Į Šimais apie orą neretai ap
metus tyrinėjo Philadelphi- sigauna.
jos mokslininkas dr. L. G.! Panašiai ir Amerikoj. Ra- 
Rowtree. Jistuo tikslu iš-iūio skelbėjas, pav., sako: 
bandė 7,000 žiurkių ir štai! Qro biuras lemia šiandien 
ką patyrė: Jeigu pataitei 'giedrą; ir nors dabar lyja, 
leisi. į kraują šios, liaukos | bet oro žinovai tvirtina, kad 
sulčių, pataites žiurkuciai; giedra, tai ir mes sakysime 
augs kur kas didesni. Jei-:_ giedra.
gu šmirkši jai į kraują, vi- j Rodosi, kad ypač šiemet 
tamino C, f’

joj, berniukas Ormchi Bre- 
nija, 17 metų amžiaus, ty
rinėt jo kvapą, žalingą ki-

bam. liam.
Bet jis ir su radio prane- Berniukas gerai jaučiasi 

.1 ir atrodo visiškai sveikas, 
bet kai jis ilgesnį laiką pa
pučia kvapą iš savo burnos 
kitam, tas netrukus ap
svaigsta ir užmiega.

Jeigu jis ilgiau pakvė
puoja Į augalus, jų lapeliai 
vysta.

Paima tas berniukas ant 
savo kelių katę ar šuniuką, 

žiurkės vaikai I nevyksta, Amerikos oro biu- PeJ kelias minutes papučia 
taip pat augs didesni negu i rams atspėti oras net dieną :^ai a.1. *įam savo . kyapą, n 
vidutiniai, nors ne tokie di- Ritą, nors Kauno spauda ra- lu as apsvaigsta ii uz- 

’ | šo, kad Lietuvoj šiuo metu 
i “metereologinės stotys oro

deli kaip nuo krūtininė^ 
liaukos šmirkštimo.

Bet leist šios liaukos sy- j pasikeitimus apytikriai ats- 
vus patinukui į kraują 
bergždžias darbas, nes jo pyje. 
vaikai dėl to vis tiek ne-: 
augs didesni negu papras
tai.

Krūtininės liaukos syvų 
šmirkštimas jau gimusiem 
žiurkučiam, kiek patirta, 
taip pat nedaro skirtumo.

Vadinasi, tik motinai įlei
dimas thymus liaukų sulčių' būtų atspėt orą bent pus- 
į kraują žada augalotesnius ; mečiui, labiausia lauko ūkio 
vaikus. . . . i darbam. To siekia ir anglų-.

Bet vis tiek, su kokiomis i a m e r i k i e č ių mokslinis
15 metų atgal Wayne

pėja 24-48 valandų laikotar-

“Kai klausimas liečia Eu
ropos klimatą, tai didžiau
sią įtaką turįs Gulf Stream, 
šiltoji srovė Atlanto vande
nyse, turinti nepaprastai 
didelės įtakos šiaurės vaka
rų Europos klimatui.”

Geidaujama, kad galima

miega.
Ligoninės gydytojai jau 

aplamai ištyrė jo kūną ir 
nerado jokių kitoniškumų. 
Tai dabar ima chemiškai 
nagrinėt berniuko iškvėpuo
jamo oro sudėtį ir smulk- 

i meniškai tyrinėt krūtinę.
Orinčio Brenijoš motina 

senai žinojo tą vaiko sekre
tą, bet bijojo kelt jį viešu
mon,. kad žmjonės nuo jo ne 
sišalintų. ' —J. t

VIEN KOJŲ PAJĖGA VA
ROMAS LĖKTUVĖLIS

geromis liaukomis apsigini-1 Woods Holz Oceanographic :
tų gyvis, jeigu jis negaus Institutas. Jo pasiųsti laivai, Universiteto profesorius W. 
tinkamo maisto ir kitų pa-....................... ..
lankių sąlygų,—jis negalės novais jau penkeri 
normaliai augti. Be reikia-: daro įvairius tyrinėjimu _________

!toj^srįtyj, įaįp paĮ kreipda-i Savo lėktuvuku, pritaisytu
_ _____ ! :::i didelę dome j Gulf .....................................

nykt net ir pačios geriau- Stream šiltąją srovę.
Ta srovė atsiranda Mek-

N. M. sikos Įlankoj, ir Sargasso
■ --—=7-: ■■ ---i Jūroj; plaukia linkon Flo-

Palikimas Advokato, Gerbu- “

“Atlantic” ir “Culver” su ži- J Ff. Gerhardt, tik kojomis“
metai dirbdamas, pakilo nuo že

ls mes ir nulėkė 20 pėdų su
mo maisto ir bent pakenčia 
mų kitų sąlygų .galės su- I didelę dome Į Gulf prįe dviračio.

Otto Lilienthal Vokieti
joj jau 71 metai atgal, pri
sitaisęs sparnus iš medinių 

į spyrių ir ‘audeklo, pakilo 8 
pėdas aukštyn, judindamas 
tuos sparnus savo raumenų 

i jėga. Bet taip jam pavyko 
tik sykį.

Dabar Wayne Universite
to orlaivininkystės skyriuj' 
yra pastatytas ir bandomas 
mažas lėktuvėlis ant dvira- 

! čio, kad jis galėtų stačiai 
'viršun pakilt ir skrist, vien 
tik kojomis sukant ratus ir 
prie jų prijungtus prieki-

sios įgimtos liaukos.
N. M. sikos Įlankoj, i

sudūžta į jįjį; toliau, pasu
ka į šiaurių-rytus, linkon 
Europos, paskui pro Airiją, 
šiaurinę Angliją ir Norve- 

advokatas Fr. Wood, 74 me- giją. O didelės Įtakos Gulf 
tų amžiaus, paliko po 10 do- Stream srovei daro stiprūs

šio Arklinius Vežikus
Pernai mirdamas, angkjf

lerių kiekvienam iš penkio-’Pu&a nuolatinėj 
likos vežikų, kurie su savo ! ° Reikia tikėtis, kad minimi I 
arklinėmis, kanetelemis sto- amerikiečiai ir anglai moks.
x x zx z4 z'* x t z\ tiiz-k IP n /-i t* t ' t »z"x x t zd zx i/avėdavo prie East Croydon Hninkai d-g atido t bent 
geležinkelio stoties, netoli tūlas orQ pasikeitimų slapty....................... ......
kurios tas advokatas gyve- b bet h. .įe laukįa smu]_ mus lr virsimus sparnelius
va za I n /'a v\ n i n /a rA i a t- za va/a /a Iai I t 1 i \

geležinkelio stoties, netoli

no. Jis nepaisė automobilių 
ir labai gerbė senoviškus 
vežikus.

Bet automobiliai - taxiai 
vijo vežikus iš to amato, 
kad, galop, teliko tik vienas 
vežikas prie E. Croydon 
stoties. Tai atrodo, kad jam 
ir teks visas tas palikimas 
—150 dolerių.

LYG SKIRTA ŽMOGUI 
NELAIMIŲ VIETA

Gegužės mėnesį šiemet 
žaibas užmušė B. J. Bridg- 
maųą prie karaliaus Jurgio 
III statulos Weymouthe, 
Anglijoj. Jis tapo nutrenk
tas beperkant iš berniuko 
laikraštį.

Lygiai toj pat vietoj 6 
metai atgal Bridgmanas bu
vo automobilio partrenktas 
ir sunkiai sužeistas, kad jau 
niekad visiškai nepasveiko 
iki antros ir galutinos savo 
nelaimės prie to paminklo.

tūlas oro pasikeitimų slapty-

(propelerius).
Kol kas šiuom lėktuvėliu 

pavyko tik vieną colį pakilt

kesnių, pernagrinėtų ir su
tvarkytų raportų iš keturių 
sovietinių mokslininkų pa-1 v. .
tyrimų, surinktų beplau- stačiai nuo žemės. Bet orlai- 
kiant jiem ledynu nuo Šiau- v j n i n k y s t ė s inžinieriai 
rių Poliaus, kuris buvo lai- džiaugias ir tuony pasiseki- 
komas oro atmainų “tėvu.” mu. Sako, 'jog broliai, 

Wrightai pirmu savo išras
tu motoriniu lėktuvu tik 12 

VAISTŲ LEIDIMAS KŪ- Pėdų pakilo, o dabar lengvai 
NUI ELEKTROS SROVE ' skrendama 12,000 pėdų ir

- j aukščiaus.
Pamirkius gabaliuką va

tos į vaistą, pridėjus šią va
tą prie tos kūno dalies, kur 
reikia, ir privedus srovę iš 
elektros batarėjos prie pa
mirkytos vatos, tuo būdu 
galima perleist vaistą per 
odą į kūną, visai neduriant 
ir nepjaunant odos. Šitaip 
elektros pagelba galima ir 
“apmigdyt” kokainą įvai
rias paviršines kūno vietas 
be gydytojo peilio bei “ada
tos”.

Tokį raportą davė Co- 
lumbijos Universiteto pro
fesorius H. A. Abramson

Pereitais metais (1937) Jung
tinėse Valstijose užsidarė 59 

i bankai. Iš jų buvo 4 “national 
bankai”, 2 “state bankai”, o li
kusieji 53 bankai neturėjo jokių 
ryšių su Federal Reserve Sys
tem.

šiais metais (1938) sueina 
300 metų nuo išradimo šampa
no. Atžymėjimui to, Francijos 
valdžia išleido tam tikrą pašto 
ženklelį mėlynos spalvos.

sueigai Amerikos Chemikų 
Draugijos Cambridge, 
Mass., birž 10 d.
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Kaip Ėjo Amerikos Lietuvių
Kongreso Konferencija

(Mūsų specialaus koresp.)

(Tąsa)
Antroji ir Paskutinioji 

Sesija
Tai buvo šaltas, ir lietin

gas sekmadienio rytas, bir
želio 26 d. Scrantonas dar 
vos tik pradėjo judėti po 
“saldaus miego,” o mūsų 
broliai lietuvninkai sunkio
mis kojomis po vakarykščio 
karščio, bet išmiegotais vei
dais rinkosi į Jermyn vieš
butį pabaigti Amerikos Lie
tuvių Kongreso konferenci
ją. Didelis ir svarbus dar
bas jų laukė.

Bet ir šičia mes nepamir- 
šome savo “garbingų” tra
dicijų. Iš vakaro delegatai 
vienbalsiai buvo nusitarė 
susirinkti į rytinę sesiją ly
giai 9-tą vai. (tik vienas Dr. 
Montvidaš patarė balsuoti 
už miegojimą iki dešimtos), 
bet sesija galėjo prasidėti 
tiktai apie dešimtą valandą. 
Tik vieną valandą pramigo
me! Už tai pirmininkas 
galėjo gražiai pasijuokti: 
“Ot, mhnęs vakar neklausė
te balsuodami, bet,miegoda
mi mano'filozofiją užgyrė- 
te”

Sesija atsidaro. Rezoliu
cijų komisija, kuri pereitą 
naktį sušilus darbavosi, jau 
turi rezoliucijas paruošus. 
Viso labo turi tik dvi rezo
liucijas, kurių, girdi, pilnai 
užtenka konferencijos tiks
lams.

O gal bus smarkių ginčų? 
Gal rezoliucijų komisijoje 
buvo pasidalinimų? Gal 
tie pasidalinimai dabar iš
kils konferencijoj ir prasi
dės trockistų pranašauja
moji vaina?

Taip, matyt, galvojo ne 
vienas delegatas. • Tai buvo 
galima įskaityti jų veiduo
se.

Pirmoji Rezoliucija
Pirmininkas Dr. Montvi- 

das praneša konferencijai, 
kad rezoliucijų komisija 
pilnai susitaikė visais pa
matiniais klausimais, dirbo 
gąrai ir gerą darbą atliko. 
O dabar, sako, jūs pasiklau
sykite. ir padarykite taip, 
kaip jutas patiks.

Pirmutinę rezo 1 i u c i j ą 
skaito P. Grigaitis, kuris tą 
rezoliuciją parašė ir kurią 
rezoliucijų komisija patai
sė ir priėmė. Tuo būdu re
zoliucija tapo dokumentu 
visos rezoliucijų komisijos. 
Ši rezoliucija pavadinta 
“Dėl lenkų ultimatumo Lie
tuvai” Ji jau tilpo pereito 
antradienio “Laisvėje” ir su 
jos turiniu skaitytojai jau 
yra susipažinę. Ji pasmer
kia Lenkijos agresiją, pa
smerkia fašizmą ir milita- 
rizmą abelnai, pataria Lie
tuvai kooperuoti su tomis 
tautomis, kurios stoja už 
taiką pasaulyje.

Perskaitęs rezoliu c i j ą , 
Grigaitis ją apibudina, re
feruoja — referuoja ilgai, 
gal ir per ilgai. Bet dele
gatai ramiai klausosi.

Savo prakalboje Grigaitis 
nueina nuo rezoliucijos ir 
iškelia tuos klausimus, ku
riais komunistų ir socialis
tų nuomonės nesutinka, ku
riais įvairiausios nuomonės 
vyrauja ir nepartijiniuose 
delegatuose. Sunku net ir 
sugaudyti jo išvedžiojimus, 
jie pilni kontradikcijų. Iš 
vienos pusės, jis kalba ir

nurodo, kad Lietuvai maža, 
kariauti prieš nieką ir su 
nieku negali, bet nesiūlo 
patarti Lietuvai visai nusi
ginkluoti ir atsiduoti liki
mui—visgi ginklai esą rei
kalingi. Jis išvedžioja, kad 
Lietuva negali pasitikėti nei 
Francija, nei Sovietų Są
junga, nei jokia^kita šali
mi, arba šalių grupėmis. 
Gali jos neapginti Lietuvos. 
Lietuvai nėra prietąlių. Ji 
viena ... ji viena. Betgi 
jo paties skaitytoje rezoliu
cijoje, ir su kuo jis sutiko, 
pasakyta, kad Lietuva turi 
kooperuoti su tomis 1 šali
mis, kurios kovoja už taiką 
ir prieš fašistinius agreso
rius.

Kaipo Amerikos piliečiai, 
girdi, mes turime reikalau
ti ir turime laikytis, kad 
iš Amerikos niekam ginklai 
nebūtų gabenami—vadina
si, net ir Lietuvai, jeigu 
Lietuvai prisieitų ginklu 
gintis nuo Lenkijos arba 
Vokietijos.

Smarkios Diskusijos
Perskaičius rezoliuciją ir 

išklausius Grigaičio kalbą, 
prasidėjo labai įdomios ir 
pamokinančios diskusijos. 
Visi diskusantai pilnai su
tiko su rezoliucija, bet reiš
kė įvairiausių, nuomonių 
dėlei referento išvedžioji
mu. c-

Pirmutinis kalba d. V. 
Andrulis, iš Chicagos, “Vil
nies” redaktorius, kurio, 
beje, dvi gražios geltonplau
kės dvynukės dukrelės laikė 
jį apsupę iš abiejų, šonų. 
Jis nesutinka su Grigaičio 
prakalba. Jis parodo refe
rento prakalboje kontra- 
dikcijas. Jis pasmerkia tą 
nuomonę, kad Lietuva yra 
bejėgė ir kad tokia turinti 
pasilikti, visai atsiduoti li
kimui, visai nepasitikėti 
demokratinėmis valstybėmis 
ir nejieškoti jose užtarimo, 
idant išlaikyti ir apginti 
savo nepriklausomybę. Duo
da pavyzdį iš Cechoslovaki- 
jos. Nurodo, kad jai gelbs
ti Sovietų Sąjunga ir Fran
cija ir todėl Hitleris nedrįs
ta ją kąsti. Jis nurodo, kad 
Sovietų Sąjunga ir Lenkiją 
pažabojo ir privertė ją vi

sai pakeisti savo ultimatu
mą Lietuvai.

Taigi, Lietuva gali rasti 
draugų, tik jai reikia geros 
politikos, reikia geros žmo
nių vyriausybės. Mes prie
šingi rėmimui dabartinio 
^Ginklų Fondo, nes jį Sme
tonos valdžia išnaudoja 
prieš Lietuvos žmones. Bet 
jeigu Lietuvoje būtų demo
kratinė vyriausybė, kuri 
nuoširdžiai rūpintųsi Lietu
vos apginklavimu ir apgy
nimu, mes remtume ir 
Ginklų Fondą. Mes neprie- 
šingi Lietuvos apsiginkla
vimui prieš ą^resorius.

Kalba dar keli delegatai 
—vieni užtaria Grigaičio fi- 
lozofiją, kiti ją atmeta. Bet 
rezoliucija priimama vien
balsiai.

Antroji Rezoliucija 
ir Diskusijos

Kitą rezoliuciją skaitė d. 
R. Mizara, “Laisvės” re
daktorius, kuris ją parašė 
ir kurią pataisius rezoliu
cijų komisija priėmė. Re
zoliucija pavadinta “Padė
tis Lietuvoje ir Amerikos 
Lietuvių Kongreso Uždavi
niai.” Ji irgi tilpo antra
dienio “Laisvėje.”

Rezoliucija atžymi Kon
greso nuveiktus darbus, 
primena Clevelando* suva
žiavimo nubrėžtus Kongreso 

i tikslus, nurodo pavojų Lie
tuvos nepriklausomybei iš 
Lenkijos ir Vokietijos pu
sės, aštriai pasisako už ne
priklausomybės gynimą ir 
už Vilniaus išlaisvinimą, 
šaukia Amerikos lietuvius 
remti Kongreso darbus, 
įpareigoja Vykdomąjį Ko
mitetą paj ieškoti galimu
mų dėl sušaukimo visuotino 
Amerikos lietuvių seimo ir 
tt. ?

Perskaitęs šią rezoliudi-
(Tąsa 6-tam pusi.)

2—Dainininkas Ignas Kubi
liūnas iš So. Bostono.

Prašome parašyt laiškelį ar 
atvirutę po programos į stotį 
WORL, Lithuanian Program, 
Myles Standish Hotel, Boston, 
Mass., pranešdami savo įspū
džius.

Steponas Minkus, 
Garsintojas.

Remkime Saviškius
Renkant man apgarsinimus, 

teko išsikalbėti su kaikuriais 
lietuviais biznieriais apie jų 
santikius su visuomene ir vi
suomeniškais reikalais. Mes 
dažnai kreipiamės pas savus 
biznierius, kuomet yra reika
linga kokia nors finansine pa
rama, tai kodelgi neparemti 
juos, kuomet mums reikalinga 
kas nors pirkti ? Kodėl lietu
vis ne .pas lietuvį? Būtų labai 
mandagu ir praktiška sugy
venti sutartyje ir kooperuojant

su mūsų biznieriais. Nesvar
bu, kj^kį biznį lietuvis turi: 
valgomų daiktų krautuvę, 
drabužių ar kitokių reikme
nų, manau, mes turėtume pa
remti, nes mes vistiek nepir- 
kę nebūname. Tiesa, žmones 
žiūri, kad dalykus gauti kur 
nors pigiau ir t. p. Bet jei
gu lietuvis parduoda daiktus
ar prekes tokiomis kainomis, 
kaip ir kitatautis, tai jau ver
čiau pirkti pas* lietuvį. Su
lietuviais biznieriais mes turi
me įvairių reikalų: jie garsi
nasi mūsų spaudoje, paremia 
mūsų parengimus daiktais ar 
pinigais ir typ. O ar gauname 
mes kokią nors paramą iš kita
taučių ? Ne. Tai kodėl rei
kia pirkti pas juos, kuomet 
tą patį daiktą ir už tokią pat 
kainą galima įsigyt pas savo 
tautos žmogų, su kuriuom daž
nai tenka turėti reikalas?

Apgarsinimų Rinkėjas.

LIETUVIAI BIZNIERIAI
SO. BOSTON, MASS.

So. Boston Hardware,
Ine.

J. KLIMAS, Vedėjas

290 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

• •>

Lietuvių Įstaiga

Visuomet pas mus gausit 
pigiau ir geriau

UŽEIKITE PERSITIKRINT

Tel. So. Boston 1756

LIETUVIŲ

Baldų Krautuvė
Visokių namų užlaikymui 

baldų didžiausias 
pasirinkimas

Beds, ranges, refrigerators, rugs, 
linoleum, baby carriages 

and parlor suites
Parduodame cash arba ant kredito

A. ASHMANSKAS, manager

326-328 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.
South Boston 4618

Bos. So. Boston 3729

So. Boston, Mass.
RADIO>

Nedėlios, July 3-čios, pro
grama per stotį WORL, 920 
kilocycles, 9 :30 vai. ryte, bus 
sekanti:

1—Trijų žvaigždžių Orkes-

Office Tol. Soi Boston 9423

Res. Tel. So. Boston 1091

A. J. KUPSTIS
BEAL ESTATE^-INSUBANCE— 

MORTGAGES

AUUCTIONEER

Tinkamiausius sau namus 
galite įsigyt per A. J. Kups
tį arba galite gaut morgi- 

čius ar apsidraust 
nuosavybes.

332 WEST BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

ELECTRICAL APPLIANCES

AMPLIFIERS

Stanley Radio Co.
Radios, Refrigerators, Ex

pert Radio Repairing

Norėdami Įsigyt naujus gerus ra
dios arba pasitaisyt, kreipkitės 

sekamu antrašu

0

355 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.*

Sou. 0558

LIETUVIAI BIZNIERIAI
BROCKTON-MONTELLO, MASS'.

i

Telephone 411-412

Brockton Wholesale 
Beverage Co., Inc.
Platintojai nacionaliai garsių

Likerių, Vynų ir Alaus

Krueger, Blue Ribbon, Han
ley & Pickwick Ales

, 20 North Montello St.
BROCKTON, MASS.

NATIONAL CAFE
Geriausi valgiai, ir gėrimai 

įvairių rūšių

vynai, likeriai ir alus
Atskiri kambariai grupėm 

•

A. K. RAILA, 
savininkas 

•

666 N. MAIN STREET 
MONTELLO, MASS.

Telephone: 5723

tra iš So. Bostono.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis • Į Antanas Penkevičiuų

Prezidentas | Sales Manager

ORUI ATŠYLANT GERKITE CREMO ALE

Lietuviai, visur reikalaukite lietuvių bravoro alaus, pada
ryto iš grynų miežių salyklos, stipraus ir priimnaus gerti.
Jis yra gaminamas vėliausio mokslo būdais, ilgų metų patyrimais ir 

gilia praktika lietuvio Brevv-Masterio Oskaro Brockerto

Duokite Man Cremo Ale!
Taip šaukia žmonės orui atšylant. Nes ėlius-ale yra 

stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. O ypač Cre
mo Ale’ tinka gerti šiltame klimate, nes jis yra grynų 

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.
* i.

Cremo Ale Galima Gauti Bonkose
Turėkite savo namuose Cremo Ale. Jo galite ęauti bonkose. Cremo 
Ale yra turtingas vitaminais ir savaimi maistingas. Apart to, jis 

pagerina apetitų ir palengvina viduriam virškinti maistų.
Reikalaudami Cremo Ale rašykite sales manadžėriui Antanui 

Penkevičiui bravaro antrašu:

The Cremo Brewing Co., Inc.
Belden Street * a New Britain, Conn.

Tel. So. Boston 3835

JONAS STONIS
412 BROADWAY
So. Boston, Mass.

Parduoda Maliavą ir Viską 
del Namų Medžiagą

W.J. JAKŠTAS Co.

Visoki groceriai, švieži ir 
konservuoti vaisiai hz 

šviežios daržiovės
•

308 W. Fourth Street,
SO. BOSTON, MASS.

Phone SOUth Boston 1224

Broadway Lumber Co.
312 BROADWAY

j SO. BOSTON

Doors, Windows and Frames

Tel. S. B. 9419

J. P. JAKSTAS

Visoki groceriai, švieži ir 
konservuoti, vaisiai ir 

šviežios daržiovės
257 W. FIFTH STREET 

4
So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 4193

KOMPLIMENTAI NUO

ZMUDIN BROS.
GROCERNĖ—MĖSINYČIA

VYNAI—DEGTINĖS

•
98 Plymouth Street, Bridgewater, Mass.

FRANK PŪKELIS
Valgomų Daiktų Krautuve

Teisingas Patarnavimas

Telefoliuokite: 3067

VINE STREET
MONTELLO, MASS.

SOUTH SHORE

Beverage Co., Inc.

243 UNION STREET
ROCKLAND, MASS.

•

Geriausių rūšių gėrimai 
Wholesale & Retail

Alus, Ėliai, ir Likeriai

geliui Pristatome

Telephone Rockland 398
399

INSURANCE
J. J. MADDEN

153 MAIN STREET 
BROCKTON, MASS.

•

Apdrauskite savo namus, ir 
kitokią^ nuosavybę savo 

pačių labui

W. Zinkevičius 

Valgomų Daiktų Krautuvė 

Visuomet Atdara
•

PRISTATO Į NAMUS 

Geras Patarnavimas 

•

17 ARTHUR STREET 
MONTELLO, MASS.

Tel. 2254 M

J. SIDARAS 

Crystal Bottling Co. 

Išdirba Geriausios 
Rūšies Tonikus

•
85 Arthur Street,
MONTELLO, MASS.

Telephone 3245

M. WALLENT 

Montello Baking Co.

KEPU VISOKIŲ KEIKSŲ
Angliška ir Lietuviška 

Ruginė Duona
•

23 BELLEVUE AVE.,
t

Montello, Mass.

George Shi m a i t i s
DIENRAŠČIO “LAISVES” AGENTAS

162 Melrose Street,

Per jį galima užsisakyt dienraštį “Laisvę”, sieninius 
kalendorius, knygas, ir pasiduot pasiskelbimus “Laisvei”

Montello, Mass.

4
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ANTE PICNIC
The months and years pass quick

ly now. In childhood a week was a 
long, long time and a year?—heav
ens! it would never come! But 
now the year has passed and the 
traditional Annual Laisve Picnic has 
come again.

We will not tell you of the pro
gram and enjoyment you will have. 
These things are already known to 
you. We would like to tell you 
what the picnic means to us. It 
gives us a chance to meet friends 
whom we have not seen for a long 
time. It gives us an opportunity to 
make new friends an opportunity 
that rarely comes in the course of 
the day’s work. And above all—we 
will have the chance to meet the 
many readers of the Laisve Youth 
Section among the Lithuanian youth.

Editing and writing is a very 
interesting vocation. It is a job one 
enjoys, but it is also a job that de
mands to be told whether your ef
forts are accepted or rejected by 
the readers.

So, when you take time out be
tween dances at Ulmer Park in 
Brooklyn, let us have a little chat.

We will enjoy meeting you...

B’klyn Ready to Meet 
Shenandoah Eagles

WEEK-END

Over the last week-end we at
tended the Bangos Chorus dance in 
Elizabeth and the ALDLD picnic in 
Union. We found, in Elizabeth, a 
group of interesting young people 
who were enthusiastic about their 
chorus and fraternal branch but 
who were disappointed in the type 
of cooperation received.

Leadership, we have often been 
told, ife the art of getting people to 
do things. Anyone can go ahead 
and carry the burden himself, but 
the real task comes in getting 
others to help and enjoy helping. 
The only advice we can give, feeble 
as it is may seem, is that a group 
carry on activity in which everyone 
does a part. There is a pleasure in 
well-conducted group activity that 
few people know because they have 
not been given the opportunity to 
entei’ into it.

Apropos our article “On Humor” 
last week: We met a young girl 
whose wittiness (unintentional, per
haps) kept us smiling all evening. 

..When*asked why we were smiling — 
‘ we had no ready answer forthcom

ing. So now, after thinking it over 
—we have this reply prepared for 
her: “A person laughs because a si
tuation may strike him as ludicrous, 
or because something pleasing oc
curs or is said in which he has 
renewed faith in the charm and sim
plicity of life”.

In our case the latter part is the 
answer.

At the Union Picnic Marion Gro- 
zan, a writer for the L.Y.S., asked 
why we always (always ?) wrote 
about tragedy. This stumped us, 
but falteringly we replied that the 
tragic things of life offer most ma
terial and inspiration.

We now publicly retract that 
statement—we don’t believe it. Do 
you?

Reports continually cotne in that 
Shenandoah regards the Brooklyn 
BuiLDerS merely as a “mopping up” 
practice. 'The Brooklyn LDS’ers, 
while not claiming to be champions, 
are confident they will give the 
Shenandoah Eagles a run for their 
time on July 3rd.

Field arrangements for the game 
have not been settled at the time of 
this writing, but it is expected that 
the game will take place July 3rd 
at Ulmer Park in Brooklyn during 
the Laisve Picnic.

Having concluded a full season of 
softball playing, the Shenandoah 
Eagles are favored to win. The 
Brooklyn LDS’ers are not to be dis
regarded as they hope to put up a 
more than fair battle after the 
few practice games they have held.

Worcesterites Stray 
When Spring Sings

Has the hot weather spoiled our 
sopranos’ voices or can’t you take 
it, girls? The attendance in this 
section has dwindled considęrably; 
it always used to be the largest 
part, and now it falls in the other 
extreme. Our men, especially the 
basses, are now the biggest body— 
of course I mean figuratively speak
ing. When they begin booming we 
pool’ sopranos are lost. Come on, 
girls, we need a little support.

After running so many success
ful affairs, the chorus has swelled 
its treasury (and I hope not its 
head) quite a bit. Sad to say, most 
of this is due to the energy of a 
few. What would happen if every
one expended a little energy? It’s 
beyond my imagination. One thing 
I do know, if everyone helped to 
carry the burden, and did not leave 
it mostly on our President’s should
ers, she would not have put in her 
resignation. It gets to be quite 
disheartening and disgusting when 
everyone relies on just one person 
to bear the responsibility. So, if 
the chorus members changed their 
attitudes, the President might re
consider her resignation. You know 
that so far she has filled her of
fice as well and as conscientiously 
as anyone could.

The chorus is running its annual 
picnic the same time as usual this 
year—the last Sunday in July. How 
about everyone putting in his two 
cents worth of effort?

—M. I).

THE RULING CLAHSS

L.

Yeah, Slug, de boys at Sing Sing would sure get a laugh at US keepin’ 
dem strikers under ‘law an’ order’.”

Laughing Lefty Earns thė Uhdeserved 
Title of Being a “Hard’Luck Pitcher”

By Toni Vermal

Vito Tamulis, the Brooklyn Dodg
ers lone left-hander, is fast earning 
the doubtful honor of being the lea
gue’s leading hardJluck pitcher. 
Since joining the Brooklyn team 
Tamulis has pitched remarkable ball 
for a fellow who thrives on work.

Brooks at bat, 
in scoring po-

up, Vito, and 
to come your

Detroit News
June 23rd saw the last big meet

ing of this season, and did words 
fly on one issue! I thought it 
would never end when the group 
started discussion on donating $25 
to t/ie Friends of the Lincoln Bri
gade to bring back some of our 
boys who fought in Spain. Well, all 
Is well that ends well (I hope).

It turned out that we donated 
the $25, and to show how strong
ly they felt on this matter Mr. J. 
Rudžedičius and Mr. Gautautas do
nated a1 dollar each.

Don’t forget, gang, our annual 
outing next week-end! )

LKM Chorus Visit
Hey! What the-- was the mat

ter with that committee that was 
supposed to give the LKM Chorus 
from the “Windy City” a royal wel
come? I cannot impress too strong
ly the need for cooperation on a 
committee after seeing what hap
pened Sunday. Also, I wish to 
apologize to our guests from Chi
cago, for the poor morning recep
tion.

After a morning of confusion some 
of the members of the Aido Chorus 
appointed themselves guides and 
showed our guests the city.

There was a big crowd at the 
Press Picnic, jn spite of the fact 
that it was moved to the Finnish 
Hall because of a prolonged rain.

New LDS Members
“The Last Round-Up” was stag

ed by the L.D.S. late Sunday eve
ning. Everyone who was available 
fished out non-LDS members and — 
well, they are L.D.S.’ers now. Watch 
out, Chicago, we sure will give you 
a run for the prize.

—M. O. Janonis.

Meet Cleveland Friends 
At Lyros Picnic

The time has come for the “Ly
ros Chorus” to give the folks in 
Cleveland a most enjoyable Sunday, 
one that they will long remember.

It is to be held at “Victoria 
Grove”, Sunday, July 10, 1938.

Come and get acquainted with 
the “Leaders” and the “Collinwood- 
ites”. fLarge crowds from Kent, 
Akron/ Youngstown, Huntsburgh, 
etc. are expected. There are acres 
of becĄitifuI grounds to walk around 
in, or open fields in which you can 
play baseball.

Unlike most picnics, the Chorus 
picnic will have music for dancing 
that will suit both young and old, 
all through the day until late in the 
night. The young folks have learn
ed what great pleasures are derived 
from dancing outdoors in a cool 
moonlit night.

A variety of games are planned 
that everyone can participate in.

There will be food and drinks of 
all kinds to suit everyone’s taste. 
You will be amazed to discover what 
a little fresh air will do to your 
appetite.

Directions for the picnic grounds 
are: Route 422 until Chagrin Falls. 
It is exactly three miles from Cha
grin Falls on the same 422 route 
to “Victoria Grove”.

Come and be assured o! a rousing 
good time during the day and a 
night filled with merriment and 
gaiety.

—A. 15.

DIXIE: A new-Orleans bank is
sued ten dollar bills in the early 
part of the 19th Century printed 
in English on one side and in French 
on the other. “Dix” is the French 
way of saying “ten.” That is how 
the word Dixie was applied to the 
entire South.

THE WORDS SENIOR AND 
JUNIOR when used after names 
refers to age, not relationship. 
John Smith, Jr., may be the son 
of John Smith, Sr., or ho may be 
the grandson, or he may not be re
lated to him at all.

THE OWL IS NOT WISE. It is 
rather stupid.

Thirteen Lithuanian Choruses
To Sing at Laisve’s Picnics

0. Lukauskas Wins H. S 
Reinstatement

13

The progressives and/ the Lithua
nians of Great Ncck\ now have 
good reason to be happy. Olga Bu
kauskas, a member of the LDS who 
was expelled for loading a huge 
student protest against the dismissal 
of several liberal teachers without 
cause, has been reinstated at the 
Great Neck High School.

When the principal denied Olga 
the right to take her regents exams 
a campaign was waged by students 
and citizens to win her the right. 
The campaign succeeded and Olga, 
a bright Lithuanian lass, passed her 
regents and is now the best known 
girl in her city.

Annual Gardner Picnic 
July 9 and 10

Majority of Choruses Composed of Youth; Special 
Features to Make Picnics Largest Ever Held

BROOKLYN, N. Y., July 1—Final preparations are now be
ing made for the two Laisve picnics to be held this Sunday. 
Letters have come in from out-of-towners stating their inten
tions of visiting either the Ulmer Par’: rr

By far the gicatest alii.ietim (!.<••«■ p: mi” "Hi !><• Um large
number of Lithuanian chorusev- to sing. At Ulmer Park in Brooklyn the 
following choruses will take part in the program; Laisvės Chorus of 
Hartford, Conn.; Lyros Chorus of Philadelphia; Sietyno Chorus of Newark, 
N. J.; Bangos Chorus of Elizabeth ;0------ ------------------------------------------
Aido Chorus of Brooklyn and the 
Pirmyn Chorus of Great Neck.

Seven Lithuanian choruses will 
sing at the Vose Pavilion Park in 
Maynard, Mass.: Aido Chorus of 
Worcester; Lyros Chorus of Gard
ner; ‘Liaudies Chorus of Lawrence; 
Balso Chorus of Lowell; Laisves 
Chorus of So. Boston; L. R. Chorus 
of Norwood and 
of Bridgewater.

In both cities 
groups will add 
Door prizes are
the best orchestras available will 
play both Lithuanian and ^American 
dance music.

From the preparations now being 
made, we can safely judge that these 
will be the largest picnics held in 
which Lithuanian-American youth 
took such a big part in the enter
tainment program.

To Take Films of the 
L.D.S. Olympiad 

August 15
the Youth Chorus

singers and dance 
to the program, 

being offered and

Ordinarily Tamulis used to take 
his regular 
every fourth 
pitcher. This 
alley, as the 
the better he

turn on the mound 
day, being a starting 
was right down Vito’s 
more work he gets, 

goes.
Dodgers, 
wait his

Since coming to the 
however, Tamulis had to 
chance to go in as a relief pitcher 
and, needless 
sufficient work 
form.

to say, 
to put

did not 
him in

get 
top

ball

Moran decided to call the game in 
the sixth with the 
a man on second base 
sition and none out.

So keep your chin 
the breaks are bound
way. The Li ths of Brooklyn are for 
you one hundred per cent and are 
following your deeds in the daily 
rags in surprising numbers, so lots 
of luck and we’ll be seeing you the 
next time out.

Gardner’s Great Event—the an
nual picnic of the Lyros Chorus is 
taking place on two grand days, 
July 9th and 10th, at the Lithua
nian Park, off 
Gardner. It is an 
provide the public 
everything.

Best in Foods
Best in Drinks
Best in Music for dancing 

Sat. and Sun.
Best in swimming facilities.
Those who were disappointed in 

not hearing Gardner perform vocal
ly in Worcester at the Mass. Dis
trict Picnic will be given an op
portunity to hear them sing at this 
picnic. Besides the musical pro
gram, there will be a novelty sports 
program in which everyone will be 
able to participate.

We hope to see you in Gardner 
on those two days 
fun.

In-the meantime, 
you at the Laisve 
nard on July 3rd.

West Broadway, 
event which will 
with the best of

both

and join in the

we’ll be seeing 
Picnic in May

—Zee Kay.

British Trade Union Leader Declares Soviet
Union a Veritable Paradise for Youth

Nothing is being overlooked in 
making the forthcoming LDS Olym
piad a landmark in the history of 
Lithuanian-American youth activity.

Chester Kent, of Chicago, will 
take motion pictures of the Track 
and Field Meet in Pittsburgh this 
August 15th. These motion pic
tures will then be toured all over 
the country and shown to hundreds 
of youth. L.D.S. branches will fea
ture these films as an example of 
typical sports activity carried on 
by the youth of the L.D.S.

etroit LDS-Aido Aces Hold First 
osition in C. I. O. Tournament

Detrola

Gophers
Rockets

4
4
3
1

2
3
5
6

is

re- 
had 
out 
two

667
571
375
143

hold-Bulletin: The Aido Chorus 
ing a Moonlight Frolic Saturday, 
July 16, at Beechnut Grove for the 
benefit of the Aido Aces, 
to be 
ed.

Be sure
there, a grand time is promis-

M. Blumber, Sports Editor,
Aido Chorus and L.D.S.

U. S. S. R. Regarded as

The Aido Aces have their win
ning streak back again and are right 
up on top! Keep it up, boys, that 
trophy is something to work for.

The game that was scheduled to 
be played Monday, June 20, was 
played Wednesday, June 22, at the 
Dix-Miller Field. The Aido Aces 
won this game from the Gophers by 
a scare of 6-4. Bill Tatauris, after 
pitching for three innings, was 
Sieved by Tony Podolskis. Tony 
another perfect day with 3 hits 
of 3 attempts. In the last
games Tony has made 6 consecutive 
hits.

Friday, Juno 24, the Crusaders lost 
to the Aido Aces by a score of 
6-5. Tony Podolskis pitched the 
whole game. The first double play 
of the season was made in the first 
inning by Tony Machis, first base
man, and Louis Dravidzius, second 
baseman. Frank Nienus, who has 
the highest batting average, got a 
home run because of an error made 
by a Crusader fielder.

There will be practice games 
every Sunday morning at 10 o’clock 
at Clark’s Park. Every member of 
the Detroit Aido Chorus is requested 
to be present.

The schedule for this week is as 
follows: Monday, June 27, against 
the Rockets at McKinstry Field and 
Friday, July 1, against Detrola at 
McKinstry

Mightiest Power
LONDON.—A striking tribute to 

the military might of the Soviet 
Union ano\ an open hint that he 
would welcome that country as the 
ally of Great Britain, was contained 
in a remarkable speech made in 
Leeds by Conservative M. P. Com
mander Locker-Lampson.

The significance of this speech lies 
in the fact that Locker-Lampson has 
in the past been known as the most 
bitterly anti-Cpmmunist and anti- 
Soviet of all the British Conserva^ 
fives. He spoke strongly against 
Fascism, attacking the foreign po
licy of the British government.

“The mentality of Germany, let us 
not forget” he said “is one of slav
ery. And in Germany today you 
have a slave State.

“But be of good cheer. We see 
these mushroom Hitlers and Musso- 
linis flung up in great convulsions, 
but Hitler will not last forever and 
the brutal Nazi regime, with its

MOSCOW. The greatest 
tunity youth has ever had. 
the considered opinion on 
viet Union of a leader of 
Britain’s foremost Railway 
Mr. J. V. Sweeny.
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Vito pitched 
occasions when 
lief against the Pitts. Pirates 
St. Louis Cards, holding the 
position hitless and runless in 
four inning hitches.

Last Sunday Manager Burleigh 

 

Grimes sent Tamulis \tb the hill in 

 

the opener of a doubje-headcr 
Vito did everythi/fg 
pected of him, 
credited with a[ victory 
the hard-hitting\ Cardinals to 

 

measly singles iji six irjnings 

 

to have the gamjb washed out by a 
downpour of rai 
mulis retired 
pitched balls i 
and that hardly could be improved 
upon. Tammy also struck-out 
Cards. In the first inning he 
out the league’s leading 
Ducky Medwick and Pepper 
with two men on base.

iat was 
ut stilt was 

Vito

he

and 
ex
not 

held 
lour 
only

1-1. tie.. Ta- 
ide on three 

e fourth inning

Origins

six 
struck- 
batters, 
Martin 
Umpire

EXCELSIOR: It was l>ack in 
the days immediately after the Civil 
War that a saw-mill operator in 
Maine brought to a Boston business 
man a handful of wood shavings 
which he thought might be used 
for filling. The material was light, 

(fluffy and resilient, and as the pro- 
jspective purchaser put his hand on 
i the stock, it seemed to spring back 
ian go “higher and higher.” lie im
mediately foresaw the commercial 
possibilities of the woodshavings,'but 
realized that its name would pre
judice consumers against it.

before, this far-seeing Bo- 
had attended the initial 
of Longfellow’s poem, “Ex

ile remembered the sig
nificance of the word —“lofty, ever
higher” and he felt that this would 
be an ideal name for this new, re
silient product.

The
evening 
stonian 
reading 
celsior.”

CANAL DOES
AND WEST 

isthmus; the 
runs southwest

THE PANAMA 
NOT RUN EAST 
straight across the 
axis of the isthmus
to northeast. The canal was built 
from northwest to southeast, al
most at right angles ,to the strip 
of land, and the Pacific end is about 
27' miles cast of the Atlantic end.

Organizing secretary of the Asso
ciated Society of Locomotive Engi
neers, Firemen and Cleaners of 
Great Britain, Mr. Sweeny .has just 
visited the Soviet Union as a frater
nal delegate of his trade union; He 
arrived in Moscow for the May Day 
celebrations. Since 
ed different parts

“The greatness 
a state” declares

that Soviet youth has been 
once and for all, let us 
such bitterness. The great 

fatherland, like a tender and
acting parent gives the child 
the youth from the nursery to 
study, on to the university, an 
ccssibility to any position.

ox- 
and 
the 
ac

then he has visit
or the country.

and prosperity of 
Mr. Sweeny in a

statement, “can very largely be mea
sured by the care and attention 
given to its young citizens, and by 
the opportunities open to them to 
develop the abilities inborn in every 
child.

"The early years of the child and 
youth in capitalist countries arc of
ten deprived of their natural joy
ousness by the fear of what is to 
come after their school days are 
over. '1'he rush for employment is 
so desperate that natural inclina
tions have' to be disregarded and 
work obtained whatever the cost. 
Through such , a process initiative 
is crushed and the child becomes 
just another part in the capitalist 
machine”.

That, things are not like that in 
the Soviet Union Mr. Sweeny con
firms from his own investigations.

“From our observations we are

THE “VOICE”
Of Lith-Americans

NOW OUT!

“It begins the great work with 
rest houses such as Artek, which 
place we were privileged to visit.

"Here in a paradise of scenery 
with health-giving breezes from the 
blue waters of the Black Sea, the 
Soviet children rest their minus, pre
paring for their future careers.

"At Artek can be seen a minia
ture chemical laboratory; an air
plane model circle; a museum of 
archaeological remains, an engineer
ing shop; a carpenters’ shop, and a 
carefully tendered library. In the 
open grounds a stage is set to cul
tivate the histrionic gifts of the 
young, people who visit the home.

“In the evening these Artek chil
dren will dream of their futures, 
not the dreams of the children in 
capitalist countries who waken to 
the dreadful reality of no room, no 
opportunities, but dream of the to
morrow of grand and glorious real
ity.

"From the young people at Artek 
will come the Lawyers, the Archi
tects, the Doctors, the Electrical En
gineers, the Mathematicians, the Ra
dio Operators, the Astronomers, and 
the Archaeologists of the future, all 
from the ranks of the workers and 
toilers of the Soviet Union.

And the reason for these opportu- 
is because twenty-ycars ago 

battles 
system 
a sys- 
would 
Artek

field.

c.
Team
Aido Aces

WEST SIDE
I. O. Tournament 

Standings 
W.
6

L.
2

Pct.
750

Philly Chorus on Way 
To B’klyn July 3

Calling all chorus members! Call
ing all chorus members—especially 
the truants. Your presence is re
quired at the ole meeting house 
this 
tend 
will 
the

Friday nite. Don’t fail to at- 
this rehearsal for it probably 

be the last until the fall. It is 
final rehearsal for our perfor

mance in New York on July 
Attention!—

3rd.

Have YOU 
Subscribed?

1 year—$1.50
I year—$1.00

Lithuanian-American Publishers
Box 38, Station 

Brooklyn, N. Y.

nities 
their fathers fought bloody 
against “*the soul-destroying 
of Czardom and Capitalism, 
tern that had it remained 
have kept the lives of the 
children in bondage, would have kept 
their lovely bodies undernourished 
and their minds stiltified.

But. the battle was won.
The accursed system of Czardom 

was destroyed and the land return
ed to the people.

We who arc child lovers bow our 
heads in loye and admiration' for the 
bold planning of Lenin and Stalin.

Speaking of New York, the 
ros Chorus Bus will leave for 
picnic this Sunday at 8 o’clock from 
the clubhouse, 735 Fairmount Ave. 
Come on time. All members must 
have their bus money 
and try to have as 
cards sold as possible.

Wo want to thGnk 
Į worked at the picnic, 

adults.
! share.
I that participated.

Ly- 
the

in by Friday, 
many chance

everyone that 
especially the 

They certainly did their 
Also, thanks to all those

You get an idea of how tough the 
Japanese censors are on learning 
that so fine a film as “Mutiny on 
the Bounty” has been barred from 
Nippon’s screens.

Lyros Chorus was honored last 
Friday by a visit from a former 
chorus member and former editor 
of the Vilnis Youth Section. Iliya, 
Matt!

I wonder why certain members 
arc rebelling and refusing to work 
hand in hand with one another. 
The chorus will never get any
where if everyone would take that 
attitude. It seems that the biggest

“ ... Our last two Prime Ministers 
have run away from Hitler and Mus
solini. The time has now come to 
face these pirates and knock them 
down. I fill an imaginary glass and 
drink the toast ‘Death to all dicta
tors and long life to all liberators’. 
We must stop this growth of Fas
cism, bestiality and fury which is. 
spreading throughout the world.

“Do not forget Russia has an air 
force superior to anything in Eur
opi'.

“If there has to be another war 
the side that has Russia as an 
ally will win”.

Getting Around
Due to unexpected difficulties See 

Kay has been unable to write his 
“Getting *Around” column for this 
issue. Being a loyal L.Y.S. writer, 
he promises to reappear next Fri
day and conduct his column regular
ly and punctually.

•The Editors,

The hair on a man’s head (unless 
he’s bald) grows at the rate of half 
an inch a month, and a trifle fast
er than that in hot weather.

squawkers are the most noticeable 
shirkers.

—A Little Red,
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DIDIEJI “LAISVES” PIKNIKAI
Pasimatykite su Tūkstančiais Lietuvių, Išgirskite Puikių DainųDainelių

I

NEW YORK APIELINKE
Piknikas bus Ulmer Parke

Foot of 25tli Ave., West End, Coney Islande

cmadienj, Liepos 3 July
' Parkas atdaras nuo 10 vai. ryto 

Muzika nuo 2 vai. po pietų

Dvi Orkesftros Šokiams
Geo. Kazakevičiaus ir V. Retikevičiaus

r • f • ♦ f

PROGRAMOJ DALYVAUJA SEKANTI CHORAI:

BOSTONO APIELINKE
Bostono apielinkes piknikas “Laisves” naudai bus

Vose Pavilion Park, Maynard, Mass.

Jis įvyks dviejii dienų šventeje

Sekmadienį, Liepos 3 July
Parkas atdaras nuo 10 vai. ryto 

Muzika prasidės nuo 2 vai. po pietų

Puiki Dailės Programa

DAINUOS SEKANTI CHORAI:
Laisvės Choras, iš Hartford, Conn. 

LyrOS Choras, iš Philadelphia, Pa. 

Sietyno Choras, Newark, n. j.

Bangos Choras, iš Elizabeth, n. j.
Aido Choras, iš Brooklyn, N. Y. 

Pirmyn Choras, iš Great Neck,

Aido Choras, iš Worcesterio;

LyrOS Choras, iš Gardnerio;

Liaudies Choras, iš Lawrence’o;

Balso Choras, iš Lowellio;

Laisvės Choras, iš So. Bostono; 

Jaunuomenės Choras, iš Bridgewater 

L. R. Choras, iš Norwoodo;

Rusų-Ukrainų Choras, iš Bostono.

PRAKALBĄ SAKYS VINCAS ANDRULIS » *
Dienraščio “Vilnies” Redak torius iš Chicagos; Bus ir Kiti Svečiai Kalbėtojai

Dovanos Prie Įžangos Bilieto
Yra paskirta piniginės dovanos prie iš anksto perkamų bilietų:

1-410, 2-47, 3-45, 4-43

Kas pirks bilietą prie parko vartų, dovanų progos neturės. Dovanos ski
riamos vien tik prie iš anksto perkamų bilietų.

. --------  e ♦ e-----------

ĮŽANGA 40c ASMENIUI

Taipgi Bus Rusų-Lietuvių Tautiškų Grupių Šokiai
Solistai J. SABALIAUSKAS, Tenoras, iš Worcesterio, ir 

IG. KUBI LIŪNAS, Baritonas, iš So. Bostono.

PRAKALBĄ SAKYS VIENAS IŠ LAISVIEČIŲ
iš Brooklyn, N. Y.

ir PHIL FRANKFIELD, K. P. Massachusetts Sekretorius.

$350.00 skiriama dovanom. 37 Prizai prie įžangos bilieto. 1-ma $100 
vertės Silver Pointed Fox Scarf; 2-ra $25 Cash; 3-čia $20; 4-ta $15; Pen

kios Dovanos po $10 ir 28 po $5.

Tuojau užsisakykite vietas busuose. Iš anksto įsigykite įžangos bilietus. Naudokitės dovanų proga.

K**-

KAIP ĖJO AMERIKOS LIETUVIU
KONCRESO KONFERENCIJA

(Tąsa iš <j-to pusi.) 
ją, d. Mizara irgi ją api
budina ir savo kalboje per
eina prie tų pačių klausi
mų, kurie buvo iškelti dis
kusijose dėl pirmosios re
zoliucijos. Mat, abiejose re
zoliucijose keliami tolygūs 
klausimai. Jis, kaip ir d. 
Andrulis, nurodo klaidingu
mą tokio nusistatymo soci
alistų pozicijos. Jo kalba 
buvo turininga.

Kalba “Keleivio” redak
torius Michelsonas. Jis ei
na dar toliau už Grigaitį ir 
tiesiog pareiškia: Daug ge
riau būtų, jeigu Lietuva 
visus savo ginklus suverstų 
į Nemuną ir likviduotų sa
vo kariuomenę. Ji vis tiek 

nieko nereiškianti, vistiek 
nieko neapginsianti.

Panašiai kalba ir kiti keli 
socialistai. Dr. Montvidas 
pilnai užgiria Michelsono 
poziciją. Bet Grigaitis pur
to galvą ir nesutinka su anų 
filozofija.

Kalba d. A. Bimba. Jis ir
gi, kaip Andrulis ir Mizara, 
smarkiai kritikuoja tuos 
brolius, kurie siūlo Lietuvai 
pragaištingą politiką, pra
žūtį ir beviltingumą. Jis 
nurodo, jog nėra tokio da
lyko, kad Lietuva tėra vie
na, nuo viso svieto atskirta, 
kad visos tautos prieš ją. 
Yra tautų ir šalių, kurios ją 
užtaria. Bet ir ji pati turi 
ruoštis atsispyrimui. Mes 

negalime laukti, kad tiktai 
Franci jos žmonės, arba So
vietų Sąjungos žmonės atei
tų ir lietų kraują už Lietu
vą, o lietuviai sau sėdėtų ir 
nieko nedarytų. Labai daug 
reikštų Lietuvos šimto tūk
stančių gerai ginkluota ar
mija, jeigu kiltų konfliktas. 
Kas perša Lietuvai ir lietu
viams beviltingumą, tas 
perša jai pražūtį. Nelaimė 
tik tame, kad tautininkų 
diktatūra smaugia Lietuvos 
žmones ir silpnina Lietuvos 
atsparą. Mes neturime pa
miršti Lietuvos žmonių. Kai 
kurie mūsų broliai už sme- 
tonininkų nebemato Lietu
vos žmonių.

Taip diskusijos ir užsibai
gė. Reikia pripažinti, kad 
visos šios diskusijos buvo 
labai rimtos, labai draugiš
kos ir konstruktyviškos.

Drg. Mizaros skaityta re

zoliucija irgi buvo priimta 
vienbalsiai.

Su tuo beveik ir baigėsi 
Kongreso konferencija. Dar 
tapo nutarta įpareigoti 
Vykdomąjį Komitetą šauk
ti antrą Kongreso suvažia
vimą ne vėliau kaip 1939 
metų rudenį. Žinoma, jeigu 
susidarytų tokios nepapras
tos sąlygos, jog suvažiavi
mą reikia atkelti priekin 
kelius mėnesius, arba nukel
ti toliau, Vykd. Komitetas 
turi galią tatai padaryti. 
Tačiaus suvažiavimas turės 
įvykti—turės įvykti labai 
didelis suvažiavimas.

Beje, 1939 m. ruduo labai 
tiks antram suvažiavimui. 
Jis turėtų įvykti New Yor
ke. Juk čia įvyks Pasauli
nė Paroda. Daug lietuvių 
iš visų Amerikos kampų no
rės ją pamatyti. Tas kon
gresą padarytų labai dideliu 

ir pasekmingu. Jau dabar 
reikia apie tai galvoti ir 
ruoštis.

Kongreso konferencija 
pasibaigė gražioj, jaukioj 
nuotaikoj. Delegatai grįžo 
namo su gerais įspūdžiais ir 
tvirtu pasirįžimu Kongreso 
skyrius auklėti.

Philadelphia, Pa.
Philadelphia ir Camdenas 

smarkiai rengiasi į “Laisvės” 
pikniką, kuris įvyks Brookly- 
ne, liepos. 3, šį sekmadienį.

Šioj apielinkėj šiuo laiku 
siaučia baisi bedarbė. Praė
jusį metą šiuo laiku su dar
bais buvo biskutį geriau, vis
kas buvo pakilę.

Namų savininkai buvo pra
dėję kelti rend as ir visur 
smarkiai šūkavo, kad ateina 
geri laikai ir galės vėl pasi
naudoti. Bet dabar vėl vis
kas kitaip atrodo. Vėl dau

gybė tuščių namų, apleistų, | mūsų draugai rengiasi į “Lais- 
kurių niekas nenori taisyti, vės” pikniką. Važiuos kaip 
baigia griūti. Iš šalies žiū- kas išgali.
rint, tai krizio pasekmės at
rodo į pasekmes didelės au
dros . . . Ypatingai šis reiš
kinys labai aiškiai matosi 
Camden, N. J.; mat, čia yra 
trys didžiausios išdirbystės, 
būtent, RCA Victor didžiausia 
radio dirbtuvė. Čion gerais 
laikais dirbo virš 20 tūkstan
čių darbininkų, o dabar var
giai dirba apie trys tūkstan
čiai.

O antra dirbtuvė, kuri pla
čiausiai žinoma visos šalies 
gaspadinėms, tai Campbells 
Soup išdirbystė. Čion irgi dar
bai sumažėjo.

Trečia, tai laivų statymo 
dirbtuvė (New York Ship 
Yard). Iš pastarosios dar 
nesenai atleido labai daug 
darbininkų. Visos čion pami
nėtos išdirbystės ir sudarė 
milžinišką bedarbių armiją.

Bet nepaisant šių sunkumų,

Užeinu aną dieną pas drau
gus Lastauskus, o jie sako: 
“Pernai negalėjome nuvažiuo
ti, bet šiemet negalime ap
leisti.”

Gerai, draugai, šaukite! 
Tame piknike pasimatysime su 
visais draugais ir iš visur.

A. J. Pranaitis.
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(Tąsa) 69
—Aš,—sako,—su reikalu atėjau ir, nuo 
'to nevalgęs, sėdžiu. Ir jeigu,—sako,—

mane, tuščiais viduriais, šioje įstaigoje 
dar per snukį pradės vanoti, tai aš,— 
sako,—nuo to

Kulkovas, išgirdęs šiuos žodžius, labai 
nustebo ir sako: , /

—Nejaugi jūs čia nedirbate, o tik 
įstaigos lankytojas?

Muštasis sako:
—Taip. Aš jau antras mėnuo pas juos 

lankausi savo reikalu. O jie vis vilkina. 
Ir jau mane, kaip sau norite, nereikėjo 
užgauti.

Kulkovas jam sako:
—Atleisk, drauge, aš stačiai nežino

jau! Aš maniau, kad jūs tarpe jų biu
rokratas ir nieko neveikiate, šiaip sau 
prie stalo sėdite.

Muštasis sako:
. —Aš čia, pas juos, taip apsipratau, 

Kad atėjęs prie stalo atsisėdau. O jūs 
mane mušate.

Šios įstaigos kokie ten viršininkai 
šaukia:

—LTuojaus, tokie ir tokie, sujieškokite 
Kulkovo dokumentus! Reikia pažiūrėti, 
kas per gaivalas jis!

Muštasis sako:
—Atleiskite, kodėlgi mušeikai tokis 

patarnavimas? Lai tuomet ir mano po- 
pieras suranda. Pavardė—Obrezkin.

Tie šaukia:
—Sujieškokite ir Obrezkino reikalų!
Obrezkinas sako Kulkovui:
—Dabar, rodosi, jie suras. Be jūsų, ro

dosi, tas nebūtų atsitikęs.
Kulkovas sako:
—Tarkite man ačiū. Jeigu ne aš, tai 

jūs čia visiškai užsisėdėtute.
Tuo tarpu nepraslinko nei valanda, 

kaip abiejų reikalus surado.

griežtai atsisakau.

Mahanoy City, Pa
Tveriasi naujos

Mahanoyuje ir 
miesteliuose.

LDS kuopos
apielinkės

d. susirinkoBirželio 19-tą 
draugai pas Antaną A poni ką 
apkalbėti, ar yra reikalas su
tverti LDS kuopą Mahanoy 
City, ir po neilgų diskusijų 
prieita prie išvedimo, kad bū
tinai reikalinga ir kad Maha- 
noyaus lietuviai to jau nuo se
nai laukia. 
z Nežiūrint, kad Mahanoyuj 
ir randasi dvi “kaiminkos,” 
visgi randasi gana plati dirva 
ir dėl LDS kuopos.

Susirinkime draugai po ap
kalbėjimo išrinko valdybą. 
Prezidentas—Konstancija Apo- 
nikienė, f in. sekretorius—Br. 
Valiukas, prot. raštininkas— 
Kazys Petkevičius, iždininkas 
— Jonas MenkeviČius, iždo 
globėjai — Martynas Pangonis 
ir Tofilė žukienė, daktaras— 
Lawlar, South Maine St.; ko
respondentai: B. Valiukas ves 
skyrius lietuvių kalboj (“Lais
vėj” 
anglų 
riuose 
čiuose 
čius.

ir organe “Tiesoj”), o 
kalboj jaunuolių sky- 
virš minėtuose laikraš- 
rašys Jonas Menkevi-

Šimkienė, B. Barkauskiene, P.
Rėkus, K. Augustinas, 
Kuzma, J. Jasaitis, A. 
kauskas, A. Kuslaitis, J. 
neckis ir J. Bujauskas.

Visiems aukautojams 
širdingą ačiū.

Kra-
Cer-

tariu
A. Stripeika.

at-

ir

tai 
tu-

Kulkovui sako:
—Štai jūsų dokumentai, įteikiame 

rankas, bet už' mušima mūsų įstaigoj 
sakysite prieš įstatymus.

Paskui kreipiasi prie Obrezkino 
jam sako:

—O kas liečia jus, jaunas žmogau, 
jūs turite klaidų linkui įstaigų. Jūs
rite kreiptis į Sobes, o ne pas mus. Tuo 
būdu jūs gavote per snukį dalinai be rei
kalo. Ir čia jau jūsų nepasisekimas.

Perpykęs Obrezkinas išeina. O Kulko- 
vų patraukia atsakomybėn ir už snuk- 
daužystę jis gauna mėnesį kalėjimo.

Ir teisingai! Negalima taip elgtis ir 
karščiuotis! Jau geriau skųstis, negu į 
valgomąsias lysti.

Bet nepasisekimas čia netgi ne tame, 
kad O.brezkinui žandus apkūlė, bet tame, 
kad tarpe raštinės darbo būna dar to
kia užmirštis linkui popierų.

Pagalinus, visai kitas, tik daug stam
besnis, negu su Kulkovu, dalykas atsiti
ko su vienu poetu.

Jis—atkeliavęs poetas. Jis nesenai at
silankė pas mus, į Leningrado Litfondą, 
kur jam reikėjo duoti šimtų rublių ant.

Ve kas su juomi atsitiko. Jis mums 
smulkmeningai papasakojo apie savo ne
pasisekimų. Nes kitaip jis nebūtų gavęs 
ta paramų. Veikiausiai jis šia savo ro
mantiška istorija mums papasakojo ne 
liuesu noru, bet reikalo verčiamas.

Štai jo poetinė istorija, kuri Litfon- 
dui lėšavo šimtas rubliu.

Mes ja papasakojamo labiau suglaus
tai, negu poetas. Mat, poetui labai reikė
jo kelionei pinigų ir todėl jis stengėsi 
nepraleisti smulkmenų, kad psichologine 
reikšme nesumažinus dalyko reikšmės.

Mes gi jums pasakosime savais 
džiais, be didelių padailinimų, bet 
duodami vyriškio siela.

(Daugiau bus)

per-

Cleveland, Ohio
Del Blogo Oro Spaudos 
Piknikas Nevyko

Birželio 26 d. 
spaudos piknikas 
ra is 
dant 
visą 
n i ką 
jau 
tus 
m o 
kad 
k ui

turėjo būti 
su labai ge- 
bet prade-laimėjimais, 

smarkiai lyti naktį ir per 
dieną sekmadieny], pik- 

sugadino. Clevelande 
antrą didelį pikniką lie
su laike. Pikniko rengi-
komisiją turės darbuotis, 
suradus kitą vietą pikul

iu vėl rengti kitą spaudos

“Gaukite “Laisvei7’ Naujų 
Skaitytojų.

nuvežš į pikniką.'Skyriaus. — Sekr. M. Kulbienė.
(152-153)

* f .Grove, Rusų ūke j. Važiuojant, imkite Prie progos, nepamirškite ir naujų 
Broadview Car iki Brook Park Rd.'narių atsivesti prirašyti prie Moterų 
Čia busas veltui
Įžanga tik 15c. Bus naudingų daiktų
laimėjimui. 1-mas — Electric Frigi- 
daire, 2-ras Electric Short Wave 
Radio, 3-čias American Beauty Iron. 
Bus gera programa ir kalbėtojai, ku
rie plačiai aiškins apie 
šiais metais Ohio Valstijoj. Lietuviai 
progresyviai žmonės mylinti palai
kyti taiką ir demokratiją, dalyvau
kite šiame piknike. — Kom.

(152-153)

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barrės ir apylinkės organi

zacijos įsitemykite, kad ALDLD 43 
rinkimus kp. ir LKF rengia didelį Truck 

Ride, rugpjūčio (Aug.) 14 d., Valin-

ROCHESTER, N. Y.
Rochesterio Lietuvių Bendras Fron

tas rengia vakarienę-pikniką, 2 d. 
liepos, Markevičių ūkej, Churchville, 
N. Y. Pradžia 4 vai. po pietų. Kvie
čiame Rochesterio lietuves ir lietu-j 
vius dalyvauti šiame piknike, nes vi-j 
sas pelnas šio pikniko eis Ispanijos 
kovotojams. Taipgi bus svečių iš ki- 

kolonijų. Bus išduotas raportas 
Scrantono konferencijos. — Kom.

(152-153)

tų 
iš

HAMTRAMCK, MICtf.

ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, liepos 1 d., 7.30 v. v., 
3014 Ycmans. Visi nariai būkite lai
ku, nes yra svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveskite ir naujų narių. — A. Va- 
raneckicnc. (152-153)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., 

susirinkimas įvyks 
liepos, pas drg. C). 
Hazel. St. Pradžia
gės, šis susirinkimas bus gana svar
bus, tad visos turėsime dalyvauti.

Motcrų Skyriaus 
penktadieni, 1 d. 
Mikalicnicnę, 47 

7:30 v. v. 'Drau-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

Liepos 3 ir 4 dd. įvyks masinis 
Clcvelando Darbo piknikas, Hillside

ŠILTAME ORE
šaltas lietuviškas Maisto

kumpis su agurku

a.

Liet.-Ainer.
Imp. & Eksp. B-vė

K Ector 2-2786
157 Chambers St., N. Y.

čiaus ūkėje, pas Petraitį, visiems 
gerai žinoma vieta. Bus visokių žais
lų ir laimėjimų, virvės traukimas, 
lenktynių bėgimas ir kitokių pamar- 
ginimų. Trokas išvažiuos 10 vai. ry
to, nuo E. Market St. ir kampas S. 
Sherman St. Kaina labai žema tik 
25c. Kviečiame visus dalyvauti. Bus 
skanių valgių ir gėrimų, —r Kom.

(153-154)

Yra Lietuvių Parkas, Gražioj Vietoj
Galima laikyti išvažiavimus bei piknikus ir 
galima bile kada nuvažiavus pasilinksminti. 1

Parke yra daug stalų. Taip pat ant vietos 
galima gaut šiltų užkandžių, visokio alaus.
YRA PUIKI PLATFORMA ŠOKIAMS

Prašome lietuvius atsilankyti į parką. Galite atsivežti ir 
savo pietus. Vieta veltui.

Šeštadieniais ir sekmadieniais visi važiuokite į

UŽKVIESTA SAVININKAI

1144 Liberty Ave. Hillside, N. J.
Telephone: Waverly 3-9515 *

llllillllillllllillllllllllliliiillllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiira

Clement Vokietaitis |
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

“LAISVES” SPAUSTUVE
B

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Daro visokius spaudos dar
bus organizacijom 
ir biznieriam

CHRONIŠKOS

Stephen Aromiskis
(Arinakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

LIGOS
GYDOMOS

kantį LDS suvažiavifpą, Pitts
burgh, Pa. i Ateidami į susi
rinkimą atsiveskite kiekvienas 
po vieną naują narį, o ypa
tingai traukime savo jaunuo
lius, vieton kad kitur mokėti 
už juos apdraudą.

Kuopa susitvėrė iš 1-1 na
rių. Jaunuolių prisirašė šeši. 
Labai graži pradžia; tik’, drau
gai, nepameskime energijos, o 
dirbkim darbą be atidėlioji- 

o pasekmės bus geros.
Susivienijimo Draugas.

m o,

Easton, Pa.
------------ y

Cirkas Neatvažiavo

Birželio 24 d. turėjo atva
žiuot 
thers 
kas. 
žastis

tu sykiu iškraustė iš karbon- 
kos nuo dolerio iki dviejų do
lerių 18 metų jaunuolis G. 
Zwald, kuris gyveną ant bied- 
nos Bank gatveles.

Matomai, dievas pinigų ne- 
saugoja, nes jie jam nereika
lingi.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame-

V. J. Stankus.

Elizabeth, N. J

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE,
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių-, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-, 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

Birželio 19 d. buvo suruošta 
surpryzo pramogėlė dėl drau
gų Grigučių, jų 30 motų že- 
nybinio gyvenimo proga, 
mogelė įvyko pas

Edward V. Warabow
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
Registruota Moteris Padėjėja

Prieinamos Kainos, Teisingas ir 
Mandagus Patarnavimas 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ

24 Field Street
BROCKTON, MASS.

Telephone Brockton 2005

1000 Washington Street 
NORWOOD, MASS.

Telephone Norwood 1503

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą 

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Jamesburgh, N. 
lyvavo virš 60.

Pra- 
jubilejanto 
ant ūkio, 
Svečių da-

piotų keletas 
trumpas pra-

VARPO KEPTUVE

Tarimai

Nutarta laikyti susirinkimus 
paskutinį sekmadienį kiekvie
no mėnesio, 2 vai. po pietų. 
Sekantį susirinkimą laikysime 
pas Antaną A poni ką, 411 E. 
Pine St., virš paminėtu laiku. 
B. Valiukas ir J. Monkevičius 
likosi įgalioti surasti tinkamą 
salę laikymui susirinkimų.

Nutarta sujungti spėkas 
krūvon’ir parengti pikniką ant 
liepos 24 d., š. m. Taipgi nu
tarta raginti draugus ir drau
ges ir pažįstamus, 
vautų
Vieta—Lake Side Parke.

Sekantį susirinkimą, drau
gai ir draugės, dalyvaukime 
kuo skaitlingiausiai, nes turi
me išsirinkti atstovą į se-

didžiulis Ringling Bro- 
Barnum and Bailey cir- 
Bet neatvažiavo. I’rie- 
ta, kad Scrantone cir

kas nukirto algas dėl savo 1,- 
600 darbininkų, 
siganėdino ir visi sustreikavo, 
tai ir cirkas nei krust iš vie-1 
tos. Rodos, kas čia tokio, 
kad neatvažiavo, bet pažvel
gus į vietinę spaudą, tai mūsų 
miesto biznieriai, visoki ver
telgos ir karčiamninkai, gvol- 
tą šaukia, nes jie buvo prisi
rengę iš vakaro su duona, deš
imkėm, šalta ledų koše ir ki
toniškais skanumynais. Diena 
atrodė bus graži, tai karčiam
ninkai prisiritino pilnus skie
pus alaus, nes ant rytojaus ti
kėjosi sulaukt desėtkus tūks
tančių svečių iš visos apielin- 
kčs. Cirkas su miniom neat
važiavo, pagamintų produktų 
perviršis sugedo, ot, čia ir bu
vo 
ti

kurie ne pa

in ūsų biznieriam labai pras- 
py ragai.

Vogė Bažnytinius Pinigus

kad daly-
kuo skaitlingiausiai.

Birželio 27 lietuvių šv. Mi- 
kolo parapijos klebonas F. 
Garmus pasiskundė policijai, 
kad kažin kas vogė pinigus iš 
karbonkos dėl biednųjų (poor 
box) ; policijos kapitonas II. 
J. Menikhein su konstabelių

Laike skanių 
iš dalyvių sakė 
kalbeles, linkėdami jubilėjan- 
tams viso labo jų gyvenime 
ir laimingai sulaukti ilgo am
žiaus.

Tarp kitko, draugas G. Ku
dirka prisiminė sunkias Ispa
nijos liaudies kovas prieš fa
šizmą ir prašė viešnių ir sve
čių sumesti bent kiek aukų jų 
kovoms. Surinkta $6.95.

Gaspadinės tai buvo pirmos 
klasės, todėl ir valgiai buvo 
pagaminti labai skaniai. Val
giais vaišinta net per du kar
tu. Tomis šauniomis ir suma
niomis gaspadinėmis buvo M. 
Stadclnikiene, O. tienė,

TUZU-
lienė. į

Laiką praleidome labai sm<T- 
giai. Būtų man buvę dat 
smagiau, jei būtų gauta “Lais
vei” bent pora skaitytojų . . . 
Draugai Grigučiai prisižadėjo 
vėliau “Laisvę” užsiprenume
ruoti. Aš tikiu, kad 
bus “L.” skaitytojais.

Aukavo Ispanijos 
kovoms šie asmenys:

jie vėl

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

Reikalaukite Crystal Spring
Lietuvių Išdirbystes Sodes-Toniko

Telephone 3245 Brockton, Mass.
IŠDIRBĖJAS JONAS S1DARAS

Jis daro toniką moderniškiausiomis mašinomis, todėl padaro 
geriausią skonio subalansavimą ir daro labai švariose aplinkybėse. 
Jonas Sidaras turi 25 metus patyrimo šiame darbe. Jo daromos 
sodos bei tonikai yra išrinktiniu šviežių vaisių, 30 skirtingų skonių.

L......

1 i audios 
po 50c:

Kudirką, M. Stadclnikiene, J. 
Rosmanas ir A. Stripeika; P. 
Grigutis 45c; po 25c: Anna 
Warwick,. J. Agurkis, E. Bur- 

R. R. Ryan susekė, kad penk- dūlis, B. Baranauskas, A.

Čia parodoma vėliausio išdirbimo sodom daryt mašina.
Tokią mašiną nebile kas gali jsigyt, nes ji' kainuoja daug ir reikia 

gero patyrimo ją operuot.
Organizacijos bei pavieniai asmenys reikalui balių ar parių 

kreipkitės į

Crystal Spring Brand Beverages
85 ARTHUR ST. MONTELLO, MASS.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Sklokininkų Galvoj “At Šiandien Prasideda A. L. D. L. D. Suvažiavimas;! Demokratijos Gynimo

ON’I HUNDRED AND FIFTY FOUR

UCCESSwt.
PA.IK* DEPOSITORS

SAVINGS BSA.NIK 
f. at GHJ HAM AVE.. BROOKLYN

INTEREST EOR^If/ quarter ending 
J UN E 5 Otb A IX /o P E r zl N N 17 Al 

INTEREST FROM DAY OF DEPOSIT

FUNDED
ton

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

sirado Dvi Kastos?*''"— Tikimasi Apie Šimto Svečių Delegatų;
Vietos sklokininkų lape tūlas 

“Laisvietis” pečkoja, būk tai 
“pas lietuvius komunistus Broo
klyne atsirado cįvi kastos.” Gir
di, “einant partijos viršūnių pa
tvarkymais, kitataučiai komu
nistai negali organizuotis į sa
varankias tautines grupes.” To- 
liaus jisai rašo, kad dabar ‘“su
si pratusioj i komunistai” prigu- 
lį tik frakcijose, o 
tę” galį prigulėti “lietuvių ko
munistų kuopoj,” ir tiems “ne
šusi pratusioms” esą mažesnes 
mokesty s.

Kas žodis, tai melas. Jtffcių 
dviejų “kastų” pas lietuvius 
komunistus nėra. Partijos va
dovybė dabar leidžia organizuo
ti tautines kuopas. Lietuviai tu
ri savo kuopas ne vien Brook
lyne, bet 
miestuose, 
tas pačias, 
nariai. Jie 
darbu, kaip ir visi kiti komu
nistai. Skirtumas yra tik tame, 
kad lietuvių kuopose naudoja
ma lietuvių kalba ir daugiau rū
pinamasi abelnuoju lietuvių 
veikimu.

Sklo.kininkai be melo ir šmei
žto negali nei žingsnio žengti.

Lietuviu Komunistu 
Kuopos Narys.

Dalyvaus “Laisvės” Piknike
šiuos žodžius rašant, 

pradėjo rinktis pirmieji 
čiai ALDLD delegatai, 
čia numatoma sulaukt 
šimtas 
rikos.
ja ne vieni, su 
draugų, namiškių, 
(nes dar vienur 
draugus randasi depresiją iš-

ALr
gc-

jau 
sve- 

kuri-ų 
apie

iš visos plačios Ame- 
Kadangi tūli atvažiuo- 

grupelėmis 
pažįstamų 

kitur pas
Brookly-

Reikalais Prakalbos

Dr. JOHN VVALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

jau 
lie

sai ėj, 
Brooklyne.

visuose didesniuose 
M o.kest i s jie m o k a 
kaip ir visi partijos 
rūpinasi tuo pačiu

nesusipra-
laikiusi mašina), tad su 
DLD delegacija susidarys 
rokas skaičius svečių.

Suvažiavimas prasidės 
šio vakaro 6-tą valanda, 
pos 1-mą, “Laisvės 
419 Lorimer St.
Sesijos tęsis šeštadienį per vi
są dieną, o vakare bus mote
rų reikalais sesija.

Man parūpo sužinot, ką šie 
svečiai darys po suvažiavimo. 
Mat, sekamą dieną, liepos 3— 

I čia, bus didysis “Laisvės” 
piknikas Ulmer Parke. Todėl 
vienos svečių grupės vado už
klausiau :

—O ką manote daryt užsi
baigus suvažiavimui, gal va
žiuosit miesto pamatyt ?

—Miesto? Juk po suva-
1 žiavimo “Laisvės” metais 
! piknikas, tad ten ir šausiu bis-

kį prasnaudęs po suvažiavimo. 
Miestą pamatysiu važiuojant 
į pikniką ir, jei dar bus lai
ko, po piknikui.

Pasikalbėjus su kitu ir tre
čiu, girdi tą patį. Taigi, skait
lingi svečiai delegatai bus ir 
“Laisvės” piknike.
niečiai turėsime progą susiei
ti tolimų svečių tiek, kiek jau 
per daug metų nesutikome.

Piknikas bus padidintam ir 
pagražintam Ulmer Parke, 
kuriame, giedroj ar audroj, ir 
seniau galėdavo patogiai su- 
sitalpint tūkstančiai žmonių, o 
dabar tie patogumai daug pa
gerėjo. šaunios dvi orkestros 
šokiams. Programoj 6 tolimi 
ir apylinkės chorai. Prie iš 
anksto pirktų bilietų 4 pini
ginės dovanos. Geriausios vai
šės nuo 10 ryto iki pusiau
nakčio.

Ši iškilmių ir smagaus pa- 
žmonio^ diena įvyks jau šį sek
madienį, liepos 3-čią, Ulmer 
Parke, 25th ir Cropsey Ave
nues (netoli Coney Island), 
Brooklyne. Priva ž i u o j a m a 
BMT linijos West End trau
kiniu. Išlipt 25th Avė. sto- 
tyj ir keli blokai paeit 25th 
Avenue.

BrookIvnieciams ši antradie
nį bus reta proga išgirst 4 žy
mius kalbėtojus ir veikėjus 
aiškinant tokius svarbius klau
simus, kaip: Demokratijos gy
nimas;- . Lietuvių Kongreso 
konferencija ir SLA seimas; 
komunistų ištiesta ranka ka
talikams.

Kalbės: A. Bimba, Komu
nistų Partijos Lietuvių Cen
tro Biuro sekretorius; V. An
drulis, dienraščio “Vilnies” 
redaktorius iš Chicagos; L. 
Jonikas, 
Kongreso 
cagos; E
DLD IV Apskričio pirminiu- ' 
k ė iš Pittsburgh©. Tikimasi ir j 
daugiau svečių šiose prakal- f 
bose. Įvyks liepos 5-tos va-1 
karą, Pil. Kliube, 280 Union . 
Avė., Brooklyne.

Susidūrus busui su troku 
prie 11.6th St. ir Madison Ave., 
N. Y., sužeista 4 ir sukrėsta 15 
keleivių.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutarti

Tel. Mansfield 6-8787

PASAULINIUOS FERUOS 
PASKELBTA STREIKAS

Nužudė Jauną Veiterką PASIŲSKITE DELEGACIJAS 
PASITIKT VETERANUS

dienraščio
Chicagos;

Amerikos Lietuvių
sekretorius iš Chi-
K. Sliekienė, AL-

Wm. Matusevičiaus Radio; 
Valanda raguliariai prasidės šiai 
siibatą, liepos 2-rą, iš stoties' 
WBNX, 1350 kc., 11:30 valan
dą iki 12:30 dieną. Taipgi kas-; 
dien 9:30 vai. ryte.

Šį šeštadienį bus specialiai1 
gera programa ir tai bus ofi- 
cialis pradėjimas kasdieninės; 
programos.

Dr. Herman Mendlowiiz
38 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iii ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

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.

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K/ VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

4S» GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

Birželio 30-tos ryto 11-tą 
valandą visi Pasaulinių Fėrų 
darbininkai paskelbė protesto 
streiką dėlto, kad telefonų 
kompanija atsivedė dirbt kom- 
paniškos unijos darbininkus. 
Visa tai įvyko sąjūdyje, kada 
laukiama prezįdentą Roosevel-

jauna 
pa- 
W.

del

kuri nustatyta 2-rai vai. po 
pietų. Apie tolimesnius 
tikius pranešiu vėliau.

Rep.

nuo-

Brooklyniečių Sveikata
sveikatos komisio- 
WiHiam H. Best, 
susirgimai tymais 
savaitę buvo 500

Veikiantis 
nierius, dr. 
praneša, kad 
mažėja, per
naujų susirgimų, 159-niais ma
žiau pirmesnės savaitės. Taipgi 
n^žiau susirgimų ir mirčių 
plaučių uždegimu. Tačiau auto 
nelaimės padaugėjo. Dr. Best 
ragina važiuojantiems ir pėsti
ninkams laikytis atsargiau, kad 
išvengt nelaimių. .

Gimimų per savaitę — 781.
Mirė nuo visokių priežasčių 

— 448.

Rita Bonfiglio, graži 
veiterką, rasta sumušta ir 
smaugta savo kambaryje, 21 
65th St., N. Y.

Josios motina, gal būt
nuožiūros ant dukters palydovų, 
turėjusi neišaiškinamą baimę. 
Ji tą naktį atsikėlus 2:30 ryto 
ir nuėjus į dukters namus. Ten 
ji laukė savo buvusio vyro 
kambaryje, nes jai pabeldus į 
dukters kambario duris niekas 
neatsiliepė, duktė buvus išėjus 
su dar neišaiškintais dviem vy
rais išsigert. Belaukdama, mo
tina užsnūdo ir žudystės negir
dėjus. Tik rytą atbudus ji nuėjo 
į dukters kambarį ir rado ją ne
gyvą.

Rita matyta su dviem vyrais 
karčiamoj iki 4 ryto. Paskui jie 
visi nuėję pas jos brolį, Bene
dict Hansen, ir iš ten išėję apie 
5 ryto, žadėdami broliui jo se
serį parlydėt namo, o, tas 
lydėjimas baigėsi žudyste.

Lincoln© Brigados Draugų 
nacionalis pirmininkas David 
McKelvy White ragina visas 
organizacijas atsiust skaitlingas 
delegacijas pasitikt sugrįžtan
čius iš Ispanijos sunkiai sužei
stus veteranus. Grupė jų, 18, 
sugrįžta šį šeštadienį, liepos 2- 
rą, laivu Harding.

White pareiškė viltį, kad 
tūkstančiai amerikonų bus prie 
dokų parddyt tiems kovotojams, 
kad jų pasiaukojimas patarna
vo ne tik Ispanijai, bet taip pat 
ir Amerikai.

Hague—Ligos Symptomas

par-

Pirmieji Svečiai

Vėl Puolė Streikierius
šešjų mėnesių senumo strei

kas Farber Co. darbininkų tę
siasi ir trečiadienio vakarą bu
vo kelių šimtų streikierių ir 
simpatikų pikietas. Policija atė
jo pagelbon streiklaužiams 
vėl 7 pikietus areštavo.

ir

Dewey Įkaitino 4 už 
Snyder’io Mirtį

Nepaprastoji “džiūrė” išda
vė kaltinimus pirmo laipsnio 
žudystėje prieš Sam Silver- 
man, vyriausį šulą DrucKma- 
no žudystėj; SamuelfShorr, 
dabar esantį kalėjime už ra- 
ketierystę; Morris Goldis, kal
tinamą buvus šovėju; ir Wil
liam Goldis, kuris užėmė pre
zidento vietą Flour Truck
men’s Unijoj po nušovimo 
Snyder’io, kuris iki tol buvo 
prezidentu. Snyder buvo nu
šautas rugsėjo. 13, 1934 m.

Trečiadienį lankėsi “Laisvėj” 
pirmieji svečiai delegatai, K. 
Romandienė ir J. Mažeika, Cle
veland© veikėjai. Jiedu pribuvo 
iš Scrantono, kur atstovavo Cle
veland© lietuvių organizacijas 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Konferencijoj. Jie sakė, kad vė
liau iš Cleveland© pribus dau
giau svečių, taipgi iš pasiliku
sių Scrantone daug kas atvyk
sią į brooklyniečių iškilmes.

Taipgi pribuvo d. Baronąs 
Detroito. R.

Kalbėdamas National Educ
ation’s Association delegatų 
konvencijos masinei sesijai, 
kurioj dalyvavo. 800 mokyto
jų delegatų ir apie 15,000 
publikos, Madison Square 
Garden, Newark© Universite
to prezidentas Dr. Frank 
Kingdon pareiškė, kad Jersey 
City majoras Hague yra “symp
tomas 
blogo 
joj.”

ko nors, kas yra aiškiai 
amerikoniškoj susiedi-

iš'

Pikietai Nepaiso Drausmės
Teisėjas Cotillo išdavė draus

mę prieš Busch Jewelry Co. 
streikuojančius darbininkus, 
draudžiant pikietuot. Streiką 
veda Pardavinėtojų Unijos Lo- 
kalas 830. Paliečiama ir Opto- 
metristų Unijos Lokalas 208, 
kuris veda kitą streiką. Nežiū
rint drausmės, darbininkai pi- 
kietuoja. Byla apeliuojama.

Neduosią Pinigą Raudo
niesiem Medžiot

Ed. Grebinski, buvęs pirmiau 
tris kartus teistas už vagys
tę; sulaikytas be kaucijos, kal
tinamas 4-toj vagystėj.

Miesto Tarybos reakcionierių 
išrinktas pašalpgaviuose raga
noms gaudyt komitetas, Abner 
Surpless ir Joseph E. Kinsley, 
kreipsis į majorą La Guardią ir 
Sąmatų Tarybą finansuot tą; 
medžioklę. Numatoma, kad ma
joras ir Taryba neduosi# vai-' 
džios pinigų tokioms užma
čioms. Reakcininkai grąso gau
sią pinigų ”$50 ir $100 čekiais” 
iš privatiškų šaltinių. Matosi, 
koki “geradariai” finansuos j 
raudonųjų medžioklę bedarbiuo-1 
se. v

Didžiojo New Yorko 
Lietuvių Biznierių 
Radio Programa

Kas dieną rytais girdime 
nuo 10:30 iki 11 vai.

REPUBLIC RESTAURANTE

Kad geriau ^vyktų suvažiavimai 
patartina delegatam užvalgyti
DIDELIO, MINKŠTO STEAKO

IR IŠGERTI STIKLĄ-KITĄ ŠALTO ALAUS

Miesto Sąmatų Taryba nus~! 
prendė duot $5,824,697 devy- 
niem WPA projektam. j

Lietuviskas' Kabaretas
MUZIKA IR ŠOKIAI KAS VAKARĄ

PARAMOUNT CABARET

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

Tik dabar naujai išmaliavotas, pagražintas, 
ir pertaisytas geresniam komfortui.

Patarnaujame visokiais gėrimais ir val
giais. Šis lietuvių kabaretas yra vadinamas

Stanley Misiūnas, Savininkas

473 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Frank J. Hasse nemėgęs, 
dirbt, tad gyvendavęs ant “gai-l 
diškos” duonos, turėjęs 1 pa-! 
čias, pas kurias pakaitomis pra-! 
m išdavęs. Dabar nuteistas i. 
Sing Sing

CHARLES 
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ges"! Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Mauier Sts.

SVEIKINAME A. L. D. L. D. SUVAŽIAVIMĄ!

GERIAUSIOS DEGTINĖS, BRANDAS IR VYNAI 
Amerikos išdirbinio ir importuoti

VIETA PAČIAME LIETUVIŲ CENTRE

J. SUTKUS, Savininkas
451 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Užsistatykite savo Radio

WWRL 1500 Kc

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

nuo 8 iki 9 vai.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRĄBORIUS

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• O ®

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS {STAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Bewes eleveiterio stoties

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




