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Krislai
Pluoštas Raštų.
Mūsų Lietuvaites—šelpė

jos Kovotojų.
Lietuvių Gramatika

Ispanijos Apkasuose.
Kanadiečių Kongresas.

Rašo R. Mizara

Šiomis dienomis mes ir 
vėl gavome pluošta raštų iš 
Ispanijos respublikos, — iš
apkasų. Rašo mums buvusis 
“Rytojaus” r e d a k t o r ius 
(Argentinoje) d. T. Rašo 
vienas draugas, kuris nu
vyko Ispanijon iš Lietuvos,

Perskaitęs jų raštus, vie
ną žinai: mūsų kovotojai 
Ispanijoj pilni entuziazmo 
ir pasitikėjimo, kad fašiz
mas Ims nugalėtas!

Brooklyne gyvuoja lietu
vaičių merginų komitetas 
Ispanijos kovotojams gelbė
ti. Ir štai, ką jis daro: su
perka įvairiausių daiktų— 
cigaretų, saldainių, adatų, 
spilkučių, ir kitų dalykų-da- 
lykėlių, iš paviršiaus atro
dančių mažų, bet gyvenime

Tie daikteliai supakuoja
mi į atskirus pundelius ir 
siunčiami lietuviams kovo
tojams Ispanijoj. Siunčiami 
atskirai, individualiai. Kai 
tie draugai ten pundelius 
gauna, jie užsidega didesniu 
entuziazmu kovoti; jie labai 
dėkingi mūsų jaunoms 
draugėms. Aišku, gautais 
daiktais jie dalinasi su 
tais savo draugais.

ki

jo-
Štai d. L. rašo:
“Pranešu, kad gavau 

sų padėtų pastangų iš vie
nos moteries lietuvės siunti
nį, išsiųstą 12 bal., už kurį 
jums visiems širdingai dė- 
kuoju, kad teikiate reales— 
moralines ir materialines— 
dovanas, kurios žmogų ga
na gerai nuteikia ir padaro 
tvirtesnį savo siekimuose...”

Reikia pasakyti, kad nei 
vienoj kitoj tautoj nesiran
da tokio komiteto, kuris 
taip individualiai rūpintųsi 
mūsų kovotojais.

“Jei galite, prisiųskite 
man lietuvių kalbos bei ra
šybos vadovėlį. Noriu gerai 
susiprasti su taisyklinga ra
šyba.”

Ką gi šitas draugo pra
šymas reiškia? Ogi jis už
važiuoja visiems tiems mū
sų draugams, kurie, nemo
kėdami gerai lietuvių rašy
bos, nesistengia jos išmok
ti. Jie sakosi: ’‘Laiko netu
rim.” O ans draugas ir ap
kasuose turi laiko mokini- 
muisi.

Reikia pasakyti, kad d. 
L. jau puikiai lietuviškai 
rašo.

Kalbant apie senatvę: 
Pereitą sekmadienį šventė 
savo 76-tą gimtadienį Mo
čiutė Bloor:—narsi, energin
ga ir pasišventusi Amerikos 
darbininkų klasės veikėja.

76-ri metai! Tačiau mūsų 
Močiutė veikia, kaip veikė. 
Sako prakalbas, dalyvauja 
masiniuose mitinguose, ra
šo, organizuoja.

O kiek pas mus yra žmo
nių, kurie, sulaukę 40 metų 
amžiaus, sakosi: jau esu per 
senas!

Kanados lietuviai šaukia 
savo antrąjį Lietuvių Kon
gresą padėjimui Lietuvos 
liaudžiai demokratinę san
tvarką atsteigti. Tasai kon-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 179

JAPONAI BOMBARDAVO SOVIETŲ SIBIRO PASIENĮ
Fašistų Kontr-Atakos Vis Dar Nieko Jiem 

Nelaimi Vakariniame Ebro Upės Šone
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis.—Liaudiečiai 
tebešturmuoja Gandesą, bu
vusį generolo Franco karinį 
centrą Katalonijos fronte, o 
fašistai tebegina jįjį.

Nuolat siaučia atakos ir gaiviai bombomis vėl sužei- 
kontr-atakos 25-kių mylių

fronte. Bet fašistai iki šiol 
nieko neatkariavo iš liau
diečių laimėjimų, pasiektų 
praeitą savaitę.

Bent pusantro šimto Ita
lijos ir Vokietijos lėktuvų 
n ea 11 a i dž i a i bombardų o j a 
pontoninius tiltus per Ebro 
upę ir liaudiečių pozicijas 
apskritai. Bet liaudiečiai vis 
palaiko tais tiltais susisie
kimus tarp savo užkariau
to ruožo vakariniame Eb
ro šone ir respublikinės Ka-

Ponams Netrūksta Tūkstan
tinių Gembleriavimui

Lake Success, L. L, N. Y. 
—Apskrities prokuroro E. 
J. Neary’o detektyvai už
klupo New York o turčius- 
Long Islando dvarininkus 
belošiant iš pinigų, suėmė 
septynis ponus ir išvijo lau
kan 50 ponių ir ponų, pasi
rėdžiusių aristokratiškais 
vakariniais drabužiais.

Detektyvai paėmė ir gem- 
bleriu “čipsus”, paženklin
tus $100, $500 ir $1,000.

Ispanijos Liaudiečiai Teisia 
Bandžiusį Pabėgt pas

Fašistus Daktarą
Hendaye, Franc.—Ispani

jos pasienis. — Barcelonoj 
teisiamas Ispanijos armijos 
vyresnysis daktaras G. Ul
la, turintis pulkininko laips
nį. Jis sugautas bebandant 
jam perbėgt į fašistų pusę.

Advokatų Sąjunga Smerkia 
Majorų Hague ir Panašius

Cleveland, Ohio.—Ameri
kos Advokatų Susivieniji
mo suvažiavimas savo pri
imtoj rezoliucijoj pasmerkė 
Jersey City majorą Fran
ką Hague ir sauvališkus 
valdininkus abelnai, kurie 
areštuoja, deportuoja ir te
rorizuoja žmones, laužyda
mi tokias paprastas pilieti
nes teises, kaip laisvę žod- 
džio, spaudos ir susirinki
mų.

Suvažiavimas įgaliojo sa
vo organizacijos valdybą 
sudaryt iš devynių narių- 
advokatų komitetą, kuris 
gintų “ 
kaip beturčių, taip ir turtin
gųjų.” 

laisves

gresas įvyks rugsėjo 3 ir 4 
dd., Montrealyj.

Būtų gerai, kad jis pa
vyktų kuopuikiausiai.
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CHINŲ LĖKTUVAI VĖL SU
ŽEIDĖ KELIS JAPONU 

KARINIUS LAIVUS

de kelis Japonijos karinius

mylių j rytus nuo Kiukian- 
go. Kai kurie laivai taip 
rimtai sužeisti, kad tapo 

'nuplukdyti atgal į laivų tai
symo prieplaukas.

Kurias tik vietas japonai 
užima, visur įveda savo mo
nopoliją geriamojo vandens 
stočių-valyklų.

Baisiai Subruzdo Kompanijos!' _ 1 • J • • • •

d • v v t * renge lietuvių gimnazijosPrieš Valstijinę Žmonių 
Sveikatos Apdraudę

Albany, N. Y. — Viešo
sios Gerovės Komisija New 
Yorko valstijos Konstituci
nio Suvažiavimo vienbalsiai 
patarė įdėt j naująją kon
stituciją tokį posmą, kuris 
įgalintų valstijos seimelį 
“aprūpint gyventojus atsiti
kimam nedarbo, Hyos ir se
natvės, įvedant jiem ap- 
drauda, arba kitais būdais.”

Dėl to baisiai sujudo 
k om pa n i jos, b i zin i au j anč i os 
apdraudė, sužeidimų. Jos 
sako, jog valstijinę sveika
tos apdrauda apimtų ir su
žeidimus taigi užduotų di
delį smūgį tų kompanijų bi
zniui. Todėl jos ir jų agen
tai apipylė kiekvieną Kon
stitucinio Suvažiavimo de
legatą telegramomis ir laiš
kais, reikalaujančiais at
mest posmą dėlei valstijinės 
apdraudos ligoje.

CHINAI ATKARIAVO DU 
MIESTELIUS

Shanghai, rugp. 1. — Chi- 
nai atkariavo nuo japonų 
miestelius Samousian ir 
Chiaotsun, išžudydarni per 
2,000 japonų arti Kiukian- 
go.

Puikiai Veikia Liaudiečių 
Priešorlaivinės Kanuolės

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Liaudiečių 
priešorlaivinės kanuolės 
pramušė 200 skylių lėktuve 
fašistų oficieriaus H. Gau- 
tier’io, kuris šnipinėjo ir fo
tografavo liaudiečių pozici
jas Ebro upės fronte. Bet 
fašistai sako, kad jis, mirti
nai sužeistas, vis tiek dar 
“nusileidęs” fašistų pusėn.

GEN. FRANCO LAKŪNAI 
NUŽUDĖ 40 CIVILIŲ 

ISPANŲ
False t, Ispanija.—Fašistų 

lakūnai, b o m b a r duodami 
Katalonijos užfrontės mies
tą Falsetą, užmušė 40 žmo
nių ir sužeidė 100; sunaiki
no 170 namų.

Metai XXVIII, Dienraščio XX

minios iš lietuves Sovietai Atmeta Japonų Pagyrus; Sako,
Amerikos Lietuvių Krepši

nio Komanda Laimėjo 
Pirmą Vietą

Kaunas, liepos 29.—Ame
rikos lietuvių krepšinio 
(basket ball) komanda žai
dė su taip pat tvirta LFLS 
komanda ir laimėjo Tauti
nėje Olimpiadoje pirmą vie- 

*ta 27:21. Žaidimas buvo la- 
i bai gražus ir įdomus, kuris 
sutraukė tūkstančius kau
niečių ir artimesnių miestų 
gyventojų.

‘Amerikos Lietuvių Pirmyn 
Choras Vilniuje

Kaunas, liepos 28—Ame
rikos lietuvių Pirmyn Cho
ras išvyko į Vilnių koncer
tuoti, bet, lenkams neleidus

Klaipėdos Riaušininkai Pri- 
’ sipažįsta Esą Svetimų- 

Sukurstyti
Kaunas, liepos 29. — Į

’ Darbo Stovyklą pasiųsti ke
li svarbesni Klaipėdos uosto 
riaušininkai prisipažįsta bu- 

moksleiviams uždarą kon- vę svetimų (Vokietijos na-| 
certą, o jau tą pačią dieną zių) sukurstyti ir prašo 
vakare grįžo pilni įspūdžių malonės.

Balkanų Šalys Pripažino 
Teisę Bulgarijai Gink

luotis, Kaip Ji Nori
Sofia, Bulgarija.—Įgalio

tiniai Rumunijos, Turkijos, 
Graikijos ir Jugoslavijos, 
susirinkę Salonikoj, Graiki
joj, nutarė pripažint teisę 
Bulgarijai įvest vertiną tar
nybą kariuomenėje ir gin
kluotis, kaip jai patinka.

Tuomi panaikino Neuilly 
sutarties posmą, kuris lei
do Bulgarijai turėt tiktai 
20,000 reguliarės armijos, 
10,000 policijos ir 3,000 sie
nos sargų.

Pagal dabartinę sutartį 
šių keturių kraštų su Bul
garija, tačiaus, Balkanų ša
lys turėtų vengt tarpsavinių 
karų, o kylančius nesusipra
timus spręst derybomis.

Keturios minimos šalys 
nori įtraukti Bulgariją į 
Balkanų Sąjungą, kuriai 
pirmininkauja Graikijos fa
šistinis diktatorius J. Meta
xas.

Roma. — Mussolinio val
džia užgiria Bulgarijai teisę 
ginkluotis, kaip jinai nori, 
ir reikalauja tokios pat tei
sės Vengrijai.

Bulgarija ir Vengrija tuo 
atžvilgiu 
varžytos 
tartimis, 
tų Lygos

buvo iki šiol su- 
pokarinėmis

padarytomis Tau- 
įtakoj.

su-

Ispanijos Liaudiečiai Vėl 
Supliekė Italus

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — United 
Press, Amerikos žinių agen
tūra praneša, kad liaudie- 
čiai perkirto fašistų liniją 
ties Fayon, kuris laikomas 
slenksčiu į fašistų valdomą 
Saragossa provinciją. Tai 
buvo Italijos kariuomenės 
ginama linija.

iš senosios Lietuvos sosti
nės į Kauną.

Sekmadienį (liepos 31 d.) 
Pirmyn Choras išvyko į 
Ameriką.

Naujas Sklandymo 
Rekordas

Kaunas, liepos 29.—Lakū
nas Pyragius pasiekė nau
ją rekordą, nusklendęs be- 
motoriniu lėktuvu (sklan
dytuvu) 180 kilometrų 
(daug maž 120 amerikinių 
mylių).

Liepos Mėnesį Palesti
noj Nužudyta 141 Ara

bas ir 60 Žydu
Jeruzalė. — Jordano upės 

klonyj Anglijos kariuomenė 
užklupo būrį arabų sukilė
lių; aštuonis jų nušovė ir 
daugelį sužeidė.

Kovoje tarp arabų, iš vie
nos pusės, ir žydų ir anglų, 
iš antros, liepos mėnesį bu
vo užmušta 141 arabas ir 
60 žydų; sužeista 303 ara
bai ir 170 žydų.

Vienas Anglų valdiškos 
komisijos narys davė saldai
nių arabui vaikui. Vaikas 
numetė saldainius ant že
mės. Užklaustas, kodėl, ara- 
bukas atsakė, tai todėl, kad 
“Anglija skaldo mūsų kraš
tą.”

Atvykusi Anglijos valdiš
ka komisija planuoja pada
lint Palestiną į tris neva- 
valstybes: žydų, arabų ir 
angliškai-“bepusišką.”

Indėnų Vadas Gandhi Pas
ninkausiąs 60 Dienų, kad 

Atsijaunint
London. — Indijos tauti

ninku vadas Gandhi ruošia
si eit į tamsų rūsį ir 60 die
nų nieko nevalgyti, tik gert 
Grindžių ir lemonų sunką. 
Jis tikisi tuo būdu atsijau
ninti.

Gandhi yra 69 metų am
žiaus.

Mexico City.—Kaltinama, 
kad ir kai kurie aukšti na
riai prezidento Gardenaso 
valdžios buvo prisidėję prie 
gen. Cedillo sukilimo 
ją.

prieš

ORAS
Šiandien gal bus lietaus 

su griaustiniu.—N. Y. Oro 
Biuras.

Užpuolikai Nukentėjo Didelių Nuostolių
JAMAICA SALOS TRAUKI

NIO NELAIMĖJE UŽMUŠ
TA 52 ŽMONĖS

K i n (/ s ton, Jamaica. — 
Ties Oxfordu išėjo iš bėgių 
priekinis traukinio lokomo
tyvas, o užpakalinis lokomo
tyvas tuo pačiu smarkumu 
stūmė vagonus pirmyn. 
Taip ir buvo sukriušinta 52 
žmonės penkiuose vagonuo
se; viso tik 8 išliko gyvi ir 
nesužeisti.

Du garvežiai šiam trau
kiniui buvo naudojami to
dėl, kad jis turėjo važiuot į 
kalnus.

Italijos Delegatai Boikotuo
ja Ispanijos Atstovą Es- 

perantistų Kongrese

London.—Susirinko 1,700 
delegatų iš 30 šalių į espe- 
rantistų visuotiną kongresą. 
—Esperanto yra dirbtina 
tarptautinė kalba.

Italijos delegatai atsisakė 
kalbėt todėl, kad šiame kon
grese dalyvauja ir Ispanijos 
respublikos atstovas.

Čechoslovaku ir Sudėtu 
vokiečių delegatai sykiu at
ėjo ant pagrindų; ir kon
gresas karštai juos už tai 
sveikino.

Hitleris neleido Vokieti
jos atstovų į šį esperantis- 
tu suvažiavima. v v

EXTRA!
SOVIETŲ KARIUOMENĖ 

APGYNĖ KALNELIUS 
NUO JAPONŲ

• Maskva, rugpj. 1.—Sovie
tų kariuomenė dar tebeval- 
do kalnelius Sibiro pasieni- 
niame ruože prie Manchu
kuo sienos, nors japonai gi
riasi, būk jie tuos kalnelius 
užkariavę. Sovietų valdinin
kai griežtai atmeta japonų 
pasakas, būk sovietinės ka
nuolės bombardavo du mies
telius Korėjoj, Japonijos 
•kolonijoj.
Japonų Pasakos ir Pagyrai

Tokio, rugp. 1.—Japoni
jos žinių agentūra Domei 
sako, būk Sovietų lėktuvai 
du sykiu kulkasvaidžiais 
apšaudę japonų pozicijas 
ant Korėjos sienos ir būk 
jie apmėtę bombomis japo
nus Changkufeng kalvose, o 
■paskui lakstę virš Korėjos 
žemės. Pasak japonų, tai 
Sovietų orlaiviai bombarda
vę geležinkelį prie Kimsoj- 
yo ir Kogi ir tiltą arti Kei
ko. Japonai giriasi, būk nu
šovę penkis Sovietų lėktu
vus.

(Bet visas tas japonų 
pranešimas yra nefaktinas,’ 
klaidus ir neįtikėtinas.)

Japonai taip pat sako, 
būk Sovietai telkią šimtus

ENGLISH SECTION

ON PAGE THREE

M a .s k v a. — “Japonijos 
militaristai peržengė sovie
tinę sieną kalneliuose į va
karus nuo Khassan ežero 
(Hanza) ir užėmė pustre
čios mylios ruožą,” liepos 
31 d., sako Tass, oficialė 
Sovietų žinių agentūra.

Japonų kariuomenė neti
kėtai naktį, po priedanga 
savo kanuolių ugnies, už
puolė Sovietų sienos sargus. 
Mūšis tęsėsi kelias valan
das.

Daug japonų liko nukau
ta ir sužeista; jie taip pat 
prarado daugį savo ginklų 
ir amunicijos.

Japonų Pasiskelbimai
Tokio, rugp. 1. — Japonų 

karininkai sako, kad Sovie
tu kariuomenė du kartu | *• 
kontr-atakavo Changkufen- 
gą ii- Shatsaopiną ir po 
kelių valandų kautynių, 
girdi, buvo atmušta; japo
nai tebevaldą tas dvi pozici
jas.

Pasak japonų, tai “rusai 
palikę 50 nukautų saviškių 
mūšio lauke, ir japonai su
ėmę dar du tankus ir dvi 
kanuolės.”

Strateginis Changkufeng 
kalnelis yra arti kampo, 
kur sueina rubežiai Sovietų 
Sibiro, Manchukuo ir Korė
jos.

Nors Japonijos-Manchų- 
kuo kariuomenė tuomi jau 
trečią kartą nuo liepos 11 d. 
iššaukė ginkluotą susikirti
mą, besibriaujant japonam 
i Sovietų žemę, bet Japoni
jos ambasadorius Shigemit- 
su Maskvoj dar protestuoja 
Sovietam...

Sovietai Pajuokia Japonų 
Pagyrus

Maskva. — Sovietų bal- 
dininkai pripažino, kad To
limuose Rytuose “eina per- 
sišaudymai” su japonais. 
Jie pajuokia Japonų oficie- 
rių pasaką, būk japonai at- 
mušę Sovietų pėstininkų ir 
tankų ataką, darytą Chang- 
kufenge, ir “visai atgriebę” 
kalnelį tenai. Sovietinė ka
riuomenė visada laikė už
ėmus tą kalnelį, tai kaip ja
ponai galėjo jį “atgriebt”?

Japonija atmetė Sovietų 
protestą praeitą penktadie
nį. Juom Sovietai protesta
vo prieš pirmesnę japonų 
kariška provokacija toj sri
tyje 

savo motorizuotų kanuolių 
į Korėjos pasienį.

Shanghai, rugp. 1.—Pra
nešama, kad Japonija pa
siuntė tūkstančius savo ka
reivių iš Chinijos karo fron
to į Manchukuo prieš So
vietus.

(Japonų pasakojimus apie 
užpuolimus iš Sovietų pu
sės reikia laikyti tik kariš
ka Japonijos propaganda. 
Japonai tokia propaganda 
stengiasi perstatyti Sovie
tus pasauliui kaip neva “už
puolikus.”)

r
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Po 24-rių Melų

Šiomis dienomis sukako 21-ri metai 
nuo to, kaip pasaulis buvo paskandintas 
pasauliniu karau. Nors tasai karas buvo 
vedamas, kaip sakyta, “panaikinimui vi
sokiu karų,” tačiau, per tuos 21-rius me
tus reta buvo rami pasaulyje diena. Ne 
šian, tai ten pasireiškė ginkluotų kon
fliktų tarpe tautos ir tautos, valstybes 
ir valstybės. Karas, vadinasi, nebuvo pa
naikintas. v

Po 24-rių metų pasaulis prisiartino 
prie naujo karo slenksčio. Įsigalėjęs tū
lose valstybėse,—Italijoj, Vokietijoj ir 
kt.—fašizmas patapo didžiausiu taikai 
pavojum. Naujos ir mažosios valstybės, 
kurios atgavo savo nepriklausomybes 
tuojau 1)0 pasaulinio karo, atsidūrė bai
siam pavojuj. Jų ateitis priklauso nuo 
pasaulio taikos.

Šiandien reikia labai didelio judėjimo, 
labai didelių pastangų, kad neprileidus 
naujam pasaulio gaisrui užsiliepsnoti.

Didžiausia žmonijos viltis nūnai keri 
socializmo krašte—Sovietų Sąjungoj, ku
ri per visą savo gyvavimo laikotarpį en
ergingai ir pasirįžusiai kovoja už taiką. 
Jei visos demokratiniai nusistačiusios ša
lys, įskaitant mūsų kraštą, Jungtines 
Valstijas; jei visos mažosios šalys, ku
riom rūpi išlaikymas savo nepriklauso
mybių, susidėtų į krūvą su Sovietų Są
junga ir energingai kovotų už taiką, 
prieš karo ruošėjus, tai, nereikia nei 
abejoti, karas būtų neprileistas, ag
resoriai būtų suvaldyti.

Taigi, minint šias liūdnas sukaktuves, 
kiekvienas už taiką stojąs žmogus, priva
lo dėti dideliausių pastangų darbuotis už 
taiką, už tai, kad mūsų kraštas stotų 
su visais kitais demokratiniais ir už tai
ką kovojančiais kraštais išlaikymui tai
kos.

Rugpjūčio 6 d. New Yorke įvyks mil
žiniška taikai ginti demonstracija. Ra
giname visus taiką mylinčius žmones jo
je dalyvauti ir prisidėti su savo balsu 
prie palaikymo taikos.

Tai bus geriausias šitų liūdnų sukak
tuvių paminėjimas!

Kaip Japonija Naikina
Komunistus

Kaip žinia, Japonijos imperialistai 
pradėjo pulti Chiniją neva tikslu išnai
kinti komunizmą Chinijoj. Jau antri me
tai, kai Tokijo ponai naikina Chinijoj 
komunizmą. Kiek jiems tas vyksta, labai 
gerai pasako New Yorko “Timeso” ko
respondentas toje šalyj, p. Abend.

Jis pareiškia, kad Chinijoj komunisti
nis judėjimas nebuvo niekad tokis stip
rus, kaip jis yra šiandien. Japonija, sa
ko jis, per vienus metus komunistinį ju
dėjimą Chinijoj sustiprino labiau, negu 
jie galėjo įsistiprėti per pastaruosius de
šimts metų.

Kai japonai pradėjo ginkluotai verž
tis Chinijon, tai tos šalies ginkluotos ko
munistų jėgos susidėjo tik iš apie 100,000 
žmonių, o šiandien komunistai turi gink
luotų žmonių apie 700,000. Tos ginkluo
tos jėgos veikia po visą šalį ir tuo būdu 

^daro milžiniškos įtakos į visus gyvento
jus. Komunistų propaganda šiandien 
laisvai skleidžiama. Niekas jiems nieko 
nesako.

Kodėl gi tokia atmaina? Kodėl šian-

fiien Chinijoj komunistinis judėjimas 
taip pakilo? Aiškinti daug nereikia. Ko
munistai pasirodė geriausiais, labiausiai 
pasišventusiais kovotojais prieš Japoni
jos imperialistus. Komunistai pirmi <j)ra- 
dejo šaukti visus Chinijos žmones eiti 
į vienybę ir išvien mušti įsiveržėlius, ne
prietelius. Kiekvienas pripažįsta, kuris 
žino ką nors, kad komunistų armijos yra 
pačios stipriausios, sugabiausios fronte. 
Kitais žodžiais, Chinijos Komunistų Par
tijos politika parodė to krašto žmonėms, 
jog ši partija yra jų—darbo žmonių— 
partija ir dėlto ji reikia remti, į ją rei
kia stoti, su ja reikia eiti.

Panašiai yra ir Ispanijoj. Kai fašistai 
pradėjo karą, prieš du metu, Ispanijos 
Komunistų Partija, palyginti, buvo men
kutė. Šiandien ji turi apie pusę miliono 
narių. Kodėl? Todėl, kad ir Ispanijoj, 
panašiai kaip Chinijoj, komunistai spė
jo įrodyti žmonėms, kad jie yra geriau
si kovotojai už darbo žmonių ir visos 
šalies reikalus.

Štai kame komunistinio judėjimo au
gimo paslaptis.

Juo fašistai ir imperialistai labiau 
prieš komunistus dūksta, tuo šis judėji
mas vis labiau auga.

V. Gustainis Gavo Paskyrimą
Lankydamasis Kaune “vyriausias” 

“Vienybes” redaktorius, be pinigų iš val
stybės iždo, jieškojo dar ir naujo savo 
laikraščiui redaktoriaus. Kadangi Gus
tainis atvirai pasiskelbė Hitlerio šalinin
ku, tai pono Trečioko buvo rasta, kad 
Gustainis geriausiai tiktų vietoj Tyslia- 
vos. Ši vieta Gustainiui ir buvo pasiū
lyta. Bet Gustainiui ji atrodė per menka 
ir todėl jis atsisakė, tikėdamasis ko nors 
geresnio, nes ne veltui jis juk važinėjo 
pas vokiečių hitlerininkus į Karaliaučių 
ir Berlyną. Jis neapsiriko; Smetona jį 
paskyrė Eltos atstovu į Paryžių. Franci- 
joj Hitlerio agentams ateina riestos die
nos, kai kurie už šinipinėjimų jau areš
tuojami, todėl jiems patarnaus lietuvis 
Gustainis, vadindamasis Eltos, o ne Hit
lerio agentu. O ponui Trečiokui į savo 
redaktorius tektų pasikviesti Augustiną 
Voldemarą, kuris dabar yra bedarbis ir 
greičiausia nuo šitų garbingų pareigų 
neatsisakys.

Ir “Saulė” Minėjo Savo Auksinį 
Jubilėjų

Pereitą savaitę Mahanojaus “Saulė” 
minėjo savo 50-ties metų gyvavimo su
kaktį. Ši gazieta buvo įsteigta liepos 27 
d., 1888 metais.

“Saulės” leidėju buvo I). T. Boczkauskas, 
kuris mirė 1909 metais. Po to tos ga- 
zietojais “iszduotojais” pasiliko jo sū
nūs. Šiandien oficialiais “iszduotojais” 
yra Vladislovas Boczkauskas ir Viktoras 
L. Boczkauskas, o redaktorium—D. T. 
Boczkauskas.

Iš karto “Saulė” išeidinėjo nedidelio 
formato, tik kartą per savaitę. Vėliau 
formatas padidėjo ir 1902 metais pradėjo 
eiti du kartu per savaitę.

Būva laikai, kai “Saulė” suvaidino tam 
tikrą teigiamą mūsų visuomeniškame 
gyvenime vaidmenį. Tai buvo laikai, kai 
visa lietuviška spauda buvo labai silp
nutė, neturėjo padorios, nustatytos ra
šybos. Atvykę į Ameriką lietuviai, apsi
gyvenę angliakasyklų srityje, mažai mo
ką skaityti, be abejo, “čitodami” “Sau
lę” šiek tiek įgudo skaityti ir paskui 
ėmėsi už kitų laikraščių.

Bet šiuo tarpu “Saulė” nevaidina pas 
mus jokios žymesnės rolės—o jei vai
dina, tai tik neigiamą rolę. Savo gre
mėzdiška rašyba ji nieko nepamokina; 
neturėdama jokių aukštesnių, žmoniškes
nių tikslų, o tik pliaukšdama, kas ant 
liežuvio užeina, ji darko tuos, kurie ją 
skaito. Kitais žodžiais, nei politiniu, nei 
kultūriniu atžvilgiu Mahanojaus “Saulė” 
neatlieka jokio kilnesnio darbo. Tai laik
raštis, leidžiamas grynai biznio sumeti
mais.

Tačiau, matyti, dar yra šian ir ten 
senių “Saulę” skaitančių ir iš jos “švie
są” semiančių.
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Lietuvių Sporto Olimpijada Pittsburghe
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo Jaunimo Komi
tetas praneša, kad bendrai 
su LDS 4-tu Seimu bus su
ruošta didelė lietuvių jau
nuolių sporto olimpiada. 
Tai bus antra iš eiles tokia 
olimpiada. Pirmoji buvo du

si Softball komanda taipgi 
gaus Trophy geriausiai at
sižymėję pavieniai sporti
ninkai gaus medalius. Tai 
bus svarbios lenktynės dėl 
LDS čampionatų.

Didelis benas vadovaus 
maršavimui, paradui. Pro

LDS nariai jaunuoliai sportininkai iš Kenosha, Wis., 
kurie dalyvaus olimpiadoje Pittsburghe.

metai atgal Rochester, N. 
Y. Dalyvavo 50 lietuvių 
sportiningų. Šioj olimpiadoj 
tikimasi turėti tarp 100 ir 
150 lietuvių sportininkų.

Minima olimpiada įvyks 
sekmadienį, rugpjūčio 14 
d., Schenley Ovai. Schenley 
Parke, Pittsburgh, Pa. Pra
sidės lygiai 1 vai. po pietų. 
LDS lietuviai jaunuoliai 
sportininkai dalyvaus spor
to olimpiadoj iš sekamų 
miestu: v

Brooklyn, N. Y., Newark, 
N. J., Shenandoah, Pa., Chi
cago, lllą Richmond Hill, 
N. Y., Rochester, N. Y., 
Cleveland, Ohio, Buffalo, 
N. Y. Detroit, Mich., Bing
hamton, N. Y., Philadel
phia, Pa. Kenosha, Wis.

Olimpiadoj geriausiai at
sižymėjusi kuopa gaus Tro-
phy; geriausiai atsižymėju-

grama todėl bus puiki, įvai
ri. Įžanga veltui. Schenley 
Ovai yra didele ir graži vie
ta, turinti daug sėdynių. 
Gali tilpti keli tūkstančiai 
žmonių.

Kas nenorės pamatyti lie
tuvius jaunuolius sportinin
kus lenktyniuojant dėl čam
pionatų? Visi ir visos galės 
dalyvauti. Tiktai išanksto 
reikia ruoštis tame didelia
me sportininkų pasirodyme 
dalyvauti.

Lietuvis filmininkas Ches
ter Kvetinskas nutrauks j Vi
džiams paveikslus visų 
olimpiados dalyvių. Vėliau 
tie judžiai bus rodoma įvai
riose kolonijose. Lietuvius 
sportininkus ir patys save 
galėsite juose matyti.

Visi tad į Pittsburghą, į 
Schenley Parką, rugpjūčio 
14 d. LDS Spaudos

B turas.

Katalikai Įvertina
Darbininkų Spaudą

aukštesnes algas, geresnes gy
venimo sąlygas, prieš maža
mečių vaikučių išnaudojimą 
dirbtuvėse ir kitur. Ji taip pat 
kovoja prieš tą baisų fašizmą 
ir už atsteigimą Lietuvoj de
mokratijos. Jei mes skaito
me darbininkišką laikraštį ir 
paremiam darbininkų judėji
mą, o jei yra dievas, kaip ku
nigai mus mokina, tai mes 
esame tikri, kad jis už tokį 
naudingą darbą mūs nekovos 
ir nesiųs į peklą. Mum rodosi, 
kad darbininkų spaudą ir 
abelną judėjimą turėtų remti 
kunigai ir visi tikintieji į die
vą darbininkai, todėl, kad 
toksai darbas naudingas ir 
šventas mum patiem gyve
nant ant šios žemės ir tiem 
mažiem vaikučiam, kurių visas 
gyvenimas dar priešais juos. 
Jei mes katalikai norime sau 
geresnių gyvenimo sąlygų ir 
norime, kad mūsų vaikučiai

Anglijos Karo Laivai Leidžia 
Italam Skandint Preki

nius Angly Laivus
London. — Darbiečiai 

Anglijos seimo nariai ir li
beralai demokratai išreiškė 
didelį apmaudą, kad Angli
jos karinis laivas “Hero” 
ramiai sau stovėjo, kada ten 
pat, Gandia prieplaukoj, 
Italijos fašistų lėktuvas 
bombomis atakavo ir pas
kandino Anglijos prekinį 
laivą “Dellwynu”. “Ar An
glijos valdžia įsakė savo ka
riniams laivams leist, kad 
itališki šios valdžios drau- 
'gai bombarduotų Anglijos 
laivus ir jokiame atsitikime 
nešaudyt į užpuolikus?” — 
klausė pasipiktinę darbie
čiai seimo atstovai.

Tas laivas buvo Italijos 
bombininko paskandintas 
prieplaukoj, Ispanijos par- 
samdytoj Anglijai, taigi lai
kinoj pačios Anglijos nuo
savybėj.

Darbiečiai ir liberalai rei
kalavo atšauk t Anglijos at
stovą iš generolo Franco

nebūtų nuo pat mažų dienų 
dirbtuvėse išnaudojami ir ant 
karo laukų žudomi už tų pa- ’ 
čių išnaudotojų reikalus, tai 
mes patys turime šviestis, tu
rime skaityti darbininkų spau
dą, ją remti, remti ir visas 
darbininkų kovas.

Man dar pirmą kartą teko 
su tokiais išmintingais katali
kiškai nusistačiusiais žmonė
mis kalbėtis. Ne mano reika
las, kad jie tiki į dievą, bet 
džiaugiuosi, kad jie sąmonin
gi drbininkai; žino, ką kal
ba; žino, prieš ką* reikia ko
voti.

Manau, kad jau daug tokio 
nusistatymo katalikų randasi, 
kurie mato reikalą prisidėti 
prie darbininkų kovų. Kurie 
dar taip nėra nusistatę, tai tie 
klysta, patys būna savo gyve
nimo priešais ir pastoja kelią 
savo vaikučiam prie geresnės 
ateities. A. M. B.

Iš AVIŲ—OŽIAI IR 
KIAULĖS...

Darbininkų judėjimo spauda 
smarkiai kyla ir turi įtekmę 
darbininkiškoj visuomenėj. Ji 
patinka visokių sriovių žmo
nėm, ją vis daugiau ir dau
giau darbininkų imasi skaity
ti. Kodėl ji visiem patinka, 
tai čia sako patys jos skaity
tojai.

Ma nteko porą dienų viešė
tis pas katalikų tikėjimo nu
sistačiusius žmones. Jie visuo
met myli ką nors skaityti, tai 
su jais linksma buvo praleisti 
laiką ir kalbėtis apie visus 
darbininkų reikalus ir apie 
abelną visų sriovių spaudą. 
Man aiškiai pasirodė, kad 
spaudos skaitytojai, kad ir ti
kinti į dievą, kalba rimtai, 
moka įvertinti darbininkų 
spaudą ir abelną judėjimą.

Jie išsireiškė taip, kad ma
lonu klausytis ir su jais kal
bėtis. Jie sako taip: Jei žmo
gus myli skaityti ir ką nors 
daugiau žinoti, tai jei namuo
se nesiranda gerų knygų ir 
laikraščių, tai namai esti kur
tūs ir juose neramu gyventi. 
Mes kilome katalikų vieroj, 
bažnyčia išmokino tikėti į die
vą, melstis ir skaityti tiktai 
katalikišką spaudą. Mus baž
nyčia ir katalikiška spauda 
išmokino tikėti, kad dievas 
randasi visur, visuose pasaulio 
kampuose ir kiekvieno darbi
ninko namuose. Mes tą baž
nyčios mokslą išmokomo ir ti
kime, kad dievas randasi ir 
mūsų namuose, tai mum baž
nyčią jau nereikalinga lanky
ti, pasimeldžiame namie.

Mum vienas dalykas nuosta
bu, tai kad randasi katalikų, 
kurie per daug metų lanko 
bažnyčią ir negali išmokti 
kaip pasimelsti namie ir ap
sisaugoti nuo papildymo nuo
dėmių. Mum rodosi, kad tą

bažnyčios mokslą galima į po
rą metų išmokti, todėl, kad 
bažnyčioj nieko daugiau nc- 
mokina, tiktai atkartotinai tą 
pačią maldą ir tuos pačius žo
džius — “Saugokis papildyti 
nuodėmę.”

Mes tiem darbininkam lin
kime kuo greičiausia išmokti 
melstis ir imtis tokių visuome
ninių darbų, kurie yra mum 
darbininkam šiandien reikalin
giausi.

Bažnyčios mokslas ir kuni
gai niekados nesirūpino ir ne
sirūpins mūsų gyvenimu ant 
šios žemės. Jie tiktai rūpina
si mūsų užgrabiniu gyvenimu. 
Bet tas bažnyčios mokslas ir 
kunigai iki šiol mum dar ti
krai neįrodė, kad mes numirę 
galėsime vaikščioti ir gyventi. 
Mes ant žemės gyvename ir 
tikrai žinome, kad po mūsų 
mirties kiti gyvens. Tai mes 
ir privalomo čia ant žemės 
savo gyvenimu rūpintis, kaip 
nors jį gerinti.

Mum darbininkų mokslas 
parodo, kad darbininkai per 
apšvietą ir vieningai darbuo
damiesi, be skirtumo tų tikė- 
jimiškų pažvalgų, savo gero
vei, tikrai pagerina savo gy
venimą.

Nors- bažnyčios mokslas 
mum nepavelina skaityti dar
bininkišką spaudą, bet mūsų 
visų gyvenimas reikalauja ge
resnių sąlygų.

Tai mes jau antri metai 
skaitome darbininkų laidos 
knygas ir dienraštį “Laisvę.” 
Mes ją skaitydami visai ne
manome, kad nuodėmė, todėl, 
kad mes esamo darbininkai, 
auginame vaikučius, kuriuos 
mes už viską labiau mylime.

Mes aiškiai matomo, kad 
“Laisvė” yra darbininkų švie
tėja, drauge ir kovotoja už

valdomo ploto Ispanijoj.

Chinų Lakūnai Išžudė 2,000 
Japonų 7-se Laivuose

Shanghai, Chinija.—Bom
barduodami Japonijos kari
nius laivus Yangtze upėje, 
chinų lėktuvai iš garsaus 
“Geležinio Paukščio” eskad
rono rimtai sužeidė du 
stambius japonų karo lai
vus ir penkis mažesnius ir 
išžudė 2,000 japonų tuose 
laivuose, arti Hukowo.

Chinai pasitraukė nuo ja
ponų iš Taihu, paskui iš 
naujų savo pozicijų smar
kiai kontr-atakavo japonus 
ir išžudė du tūkstančius jų
jų.

Japonų lėktuvai bombar
davo chinų miestą Tienkia- 
chenų, už 40 mylių į vaka
rus nuo Kiukiango, prie 
Yangtze upės.

Chinai, įsitvirtinę kalnų 
pozicijose Kulinge, 20 my
lių į pietų vakarus nuo Kiu
kiango, atmušė visas japonų 
desperatiškas atakas.

Viename miestelyj para
pijonys buvo nepasitenkinę 
savo klebonu, kad tas laikė 
tris jaunas, gražias gaspa- 
dines. Jie surašė vyskupui 
prašymų, idant tas iškeltų 
ta klebonų kur nors kitur, 
o jiems duotų “doresnį”.

Vyskupas parapijonų pra
šymų išklausė ir pranešė 
tam klebonui, kad į dvi sa
vaites privalo išsikraustyti 
į kitų parapijų. Parašė ir 
priežastį, jog iškelia jį to
dėl, kad jo parapijonys to 
reikalauja.

Tokių žinių gavęs, klebo
nas įširdo ant savo parapi
jonų ir sumanė bent kiek 
nors jiems atkeršyti. Seka
mų sekmadienį per pamoks
lų paskelbė:

“Gerbiamieji parapijonys, 
susirinkit šį vakarų ant 
mišparo, aš noriu su jumis 
atsisveikinti, nes tai bus 
mano paskutinis šioj bažny
čioj pamokslas.”

Ant mišparo sugužėjo vi- 
si-o-visi parapijonys: pilna 
bažnyčia prisikimšo. Pradė
jęs savo paskutinį pamoks
lų, klebonas prabilo:

“Mieli parapijonys, jei aš 
dabar numirčiau ir nueičiau 
į dangų, ir jeigu šventasis 
Petras paklaustų manęs, 
kaip aš ganiau man paves
tąsias ant žemės avis,—tai 
ka aš turėčiau jam atsaky
ti? O štai kų aš jam apie 
jumis pasakyčiau: ‘Šventa
sis Petrai, tu man jokių 
avių nedavei, o davei tik 
būrį ožių ir kiaulių, tai pats 
jas dabar ir susivaikyl“!”

Surinko J. Matačiunas.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Skaičiau “Laisvėje” smar
kiai garsinant lietuvių sporti
ninkų sąskridį, kurį rengia 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas. Tai bus taip vadinama 
sportininkų olimpijada. Kas 
tame sąskridyje galės daly
vauti, ar kiekvienas lietuvis 
sportininkas, ar tiktai LDS 
nariai jaunuoliai?

Senas Sportas.

ATSAKYMAS

Atsakymo į jūsų klausimą

teiravomės pas vyriausi tos 
Olimpijados promotorių, d. 
John Orman, LDS jaunuolių 
sekretorių. Jis mums išaiški
no, kad į kontestą-lenktynes 
galės stoti tiktai LDS nariai 
sportininkai.

Laukiama labai didelio są
skrydžio gabiausių lietuvių 
sportininkų, nes juk jų dau
guma priklauso prie Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo.

Sportininkų Olimpijada 
įvyks Pittsburghe, rugpjūčio 
14 d., pradžioje LDS šeinio.
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MARRIAGE AND ME
Being young, and easily persuad

ed, I have continually nodded my 
head when "older” and more “expe
rienced” people discussed the merits : 
of marriage and celibacy. A group [ 
of my friends are bachelors, and as į 
the child soon becomes a man in the I 
presence of men, I too became a | 
bachelor.

(At this point of my article let' 
me state that I hold nothing against 
the institution of marriage. I be
lieve it is a fine old institution and 
a necessary institution, just as ne
cessary as hospitals, clinics, bathing 
beaches, neckties and prisons.)

Hearing the philosophic discus
sions of my friends concerning mar
riage almost daily, I decided to con
duct some private
which to confound and 
illustrious superiors.

SPAIN VETERANS TO MARCH IN
THE PEACE PARADE OF AUG. 6

186 Unions and Organizations Represented

While Europe totters on the brink of War and six nations 
are actively fighting, the people of New York City wdl match 
to show their stand for Peace in the 1.----
6th. The parade will begin 
11 a. in., Saturday, Aug. 6th, | 

to 5th Ave. and south to 
pause to lay a wreath in 1 
World War. The parade 

proceed around Madison 
past a reviewing stand 

Street and Madison Ave.

east 
will
1 he 
then 
Park 
24 th

Peace Parade of August 
i at -10th St. and Eighth Avenue at 

proceed south on Eighth Ave. to 30th St., 
the Eternal Light when' each contingent 
honor of the men who lost their lives in 

wih^----------- ----------------------------------

research with 
amaze my

to Take Tart

hundred veterans 
Lincoln Brigade,

of
se

not uncov- 
reasons for

While
remain unans-

Unfortunately I have 
ered such things as the 
"secret” marriages which once ap
peared to be sweeping Brooklyn, 
nor the reasons for sedate old ba
chelors sighing when they clumsily 
hold a baby in their hands, 
these things must
wered, I have my own bits of in
formation to add 
store of Knowledge:

Germans cannot marry till their 
army and labor service terms are 
expired ... Certain- Nazi factories de
mand that each employee sign a 
contract specifying he will have so 
many children in so many years be
fore he is given a job ... Incom pa
tability is no grounds for divorce in 
German courts, but inability or re
fusal to have children is .. . One of 
Hitler’s slogans during the Nazi 
seizure of power promised a hus
band for every old maid ...

Of particular interest to the ba
chelors should be the last item ...

Marriage, you once thought, is se
parate from politics. But nothing 
escapes the Iron Heel of Fascism.

to the general

About two 
the Abraham 
veral wounded, will lead lhe Peace 
Parade to be held in mid-town 
New York and which will comme
morate the 24lh Anniversary of lhe 
beginning of the World War.

Among the veterans may be a 
few of our Lith-Americans who 
have returned from active service 
in Spain where they 
Spanish Democracy.

“The veterans of the 
gade look forward to
Peace Parade on August 61 h 
the thousands of New York lovers 
of peace and democracy”, declared 
Captain 
cret ary 
“Every 
to lhe 
quickly
marching 
streets 
the world”. Isons and lathers,

Last .year’s parade was led by of two men in 
Gov. Elmer Benson of Minnesota trying to get the 
and the police estimated that over[the company, and
40,000 took part. This year the his head ret using 
American League for Peace and De-'march ol children 
mocracy expect a turn-out of ovei 
60,000.

One hundred and eighty-six 
ganizations, including 60 t 
unions, have already informed 
American League that they are 
mobilizing the membership for their 
demonstration.

fought

Lincoln 
joining

for |

Bri-: 
the1 

with

Carl Bradley, executive se- 
of the veterans organization, 
veteran appeals passionately 
people of America 
lest it be too 

stops on
arouse the

to act
Let our

The Modern
Dictionary

employer has signed an 
with the union that 

bargaining agent for his
Covering wages, hours 

working conditions, the 
also stipulates that the

In

Jap Boycott Satire 
jyins Play Contest

In the past few years the New 
Theatre League play contests have 
uncovered several good one act 
plays. “Waiting for Lefty” (1935), 
“Bury the Dead” (1936), “The Cradle 
Will Rock” (1937), and “Plant in 
the Sun” (1938).

The winner of the one-act play 
contest for 1938 sponsored by the 
New Theatre League is “Made in 
Japan”, by Maurice Stoller, a sa
tiric operetta on the Japanese boy- 
col t.

W orker s— Writers
Young Men and Women are Needed to Write the Novels, 

Stories and Poems of the American People
by Meridel Leseuer 

((!ont inued)’
ITO KNOWS 
lions, love, 
and courage 

rich spiced 
ridini? over

the
fires, emo
deep glow 

our people? 
of men at 

dark prairiethe
in the next Lown; 
organizers getting

west, for example, along the Mississ
ippi River (Huckleberry Finn and 
Tom Sawyer), that river more won
derfid than the Euphrates, the Jor- 

Mark 
to

LDS Nearing Convention to be
Held in Pittsburgh August 15
YOUTH AND THE LDS
Eight thousand members in eight years—that is the 

splendid record of the L.D.S. (Lithuanian Workers Alliance). 
This amazing growth, it is now well on the way to its goal of 
10,000 members, is a symbol of the strength and prestige held 
by one of the largest Lithuanian fraternal organizations in 
America. But above these things, we view 
organization which has done most for the 
movement in organizing youth branches 
sponsoring athletic activity, in helping its

Youth Preparing 
for Olympiad 
Tournament

the L.D.S. as the 
Lithuanian youth 
and divisions, in 
members socially,

in supplying them with every sort of activity and in teaching 
them to be better men and women. For these reasons we view 
the forthcoming L.D.S. iConvention in Pittsburgh on August 
15th as a landmark in the growth of the Lith-American youth 
movement.

BROOKLYN, N. Y- The largest 
convention in L.D.S. history is be
ing mapped out as reports from 
branches all over the country come 
in and tell of delegations being 
chosen for the Pittsburgh confab. 
It is said that this convention is a 
“shadow forecasting the big con
vention we will have to celebrate 
our 10th anniversary in 1940“.

The LDS National Office has re
ported that although the member
ship drive is officially over, appli
cations are pouring in. This is an 
indication of the wide enthusiasm 
for the LDS which is being reflect
ed in the convention planning.

This year’s'convention will be well 
organized and conducted. The 
two sessions of the general 
convention will be held in the 
Pitt 
'Die 
also

So You Are Sunburned?
Twain, an 
write- the first 

LDS 
Fort 
15th.

will

A Few Words of Advice to our Lassiesnight
to look fol’ <1 j°b 
the talk of steel 
into Duluth, the low talk of women 

hungry children, the 
in lhe (lust bowl 
(ore on an alter- 
: of the Women’s 
/, Indiana, taking 

wounded before they

s | leaking to 
talk of farmers 
in lhe grocer 
noon, or lhe 
Auxiliary in

York careNew 
conscience

of the
found out the fate of their own 

or lhe low speech 
a beer joint, one 
other to stool for 
the other
to do it, or lhe 
of strikers seeing 

Iue coat and singing 
on the spur of the 
nursery rhyme:

haking

the revoltof
the piracy of 
they tried to

dan or the Rhine, 
early writer, started 
history of that river.

'I'heie is the history 
in the midwest again 
('astern capital when
hog our forests, our natural resourc
es, when Mi1. Rockefeller in a week’s 
time robbed the Marrett brothers of 
the Mcsabi Range, and (hen the de
struction that has destroyed the 
land, the high bred herds and has 

?ople . themselves, 
rich lives.

Baltimore Chorus 
News Items

oi
j mg

our

out., chant
moment an

coat

the rich experience

(>rs to write those things 
will be known, become the 
and common experience.

Economic Evolution

There 
ing now

of

our 
live 

'it.

started 
taking

on the pc
toll of their

Who is to
Who is to write

is 1 o record lhe

Write ?
all this? Who 
true history of 

’ YOU must write it. You
You make it. You write

We need writ- 
so they 
written

thing liappen-

Don’t tell yourself you can’t do it 
because you have no education, be
cause' you stopped school early, be
cause you can’t throw language 
in pretty paragraphs. You can talk, 

[can’t. you? You can tell a story. 
You can write a letter. When some
thing 
it to 
make 
they 
you. 
over 
again, hear everything Charlie said

exciting happens you can tell 
others and make them see it, 
them see what happened as if 
have been right there beside 
At the end of the day don’t go 
what has happened, live it

The Lyros Chorus of 
held its monthly mooting 
day (July 26) at the 
Hall. 853 Hollins Street

Our President, Mr. 
opened the meeting.
for a new president were open.
Deltuva was elected for the night 

The 
read by Anno Ku- 
secrejary, and ac- 
The treasury report 
finances of the cho-

Baltimore 
last Tues- 

Lithuanian 
■it 8 p. m.

Zemait is,
Nominal ions 

Mr.

We are facing hunger, want, thou-jjn (|ia( row be bad with the Boss.

I ruggle Io unionize, meeting 
strong and violent opposition, 
and more we need words Io 
and Oxpress the true history 

and Io create the true 
future. Words, the 

word, is a kind of blue- 
History is a thing that you

Well, that's history. Write it down 
just as you would, say it.

or'and presided at the meeting, 
minutes were 
chiauskas, our 
cepted as read.
shows that the ..........................  . .......,.IV. __
rus arc falling rapidly. [written

A discussion ensued about the In-Į downright lie.
'1’here is the history of the middle

Closed Shop... In such a place of 
work, the 
agreement 
serves as 
employees, 
and other 
agreement
employer hire only union labor, 
large plants, hiring is usually done 
through the union. In many small 
shops, the union workers will see to 
it that the employer observes the 
agreement, as to union labor,
they will make certain that new em
ployees are immediately made union 
members. Employees in closed shops 
may be discharged for incompetence 
but not for union activities. One of 
the functions of the shop commit
tees set up in union shops is to [ ternational Picnic held Sunday, July I 
judge causes of dismissal, as well as 24th. It was said that more coopera-[ 
all other grievances.

Collective Bargaining . . . The pro- I 
cedure by 
ployees 
chosen representatives, 
wages, hours and working conditions jcided 
to be allotted to them in exchange Į anniversary party. A committee 
for their services. If recognition picked to find out the price 
of the union is not included in the other details for a chorus picture, 
agreement, any other benefits are Those elected are: A. Žemaitis and 
imperiled. The parleys may be car- A. Jekevičius.
ried on with individual employers or I A bus committee was also elected: 
with associations of employers and P. Paserskis, C. Juskauskas, A. Sil- 
union representatives not employ- verster.
cd in the shop involved. The VOICE came up for discus-

which unionized 
negotiate, through 

as

with
More 
write 
of the past 
history of the 
writ ten 
print.......... ...... ...... ......„ . .................. ................ ..... ----
feel and sometimes you live it and the history of a people and high 
often you are making it. It is YOU [poetry — ---- ~c " *
who make history w and can write 
the true story of it. The history 

i by historians is often a

Poetry
You think poetry has to bo some

thing pretty high, about the moon, 
and
book by Carl Sandburg, 
Yes”,

English heather. There’s a 
The People 

that will show you just how

things 
ya?”, 
me ?”,

can be made out of the 
we say every day like “How- 

“You’re telling 
new?” (

afraid!

“I’ll say”, 
and “What’s

I tion should be had in the fut ure 
for picnics. A report was given byjsion 

em- the chairman, Anne Kuchiauskas, of the magazine
their'the anniversary committee. She 

to the,ported a three act comedy was 
as an ideal thing for

____________________You 
simply 

and several youth are to sell 'versify 
> at affairs and dances. | you 

new song was introduced, call-1

Don’t be
must not be afraid to 
because you are not a Uni
student or quit school when

were ten.

write

The English lan
guage is to be used. Those fighting 

de- ed “Darbas”. It was read aloud and on the front of human struggle to- 
the the words were composed by Anno'day aren the ones that are going to
de- ed “Darbas”.

was 
and

need and have that strong, tough 
language for their use. They are

Kuchiauskas and the music by our 
instructor, Charles Granofsky. It 
was accepted with all due thanks going to be the great reporters, the 
to Mr. Granofsky and Anne Ku
chiauskas. Thus the meeting end
ed. Rehearsal io De held Tuesday, 
August 2nd, at 8 o’clock sharp! 
Don’t forget.

—Charles Juskauskas Jr.

BIRD’S EYE VIEW OF PITTSBURGH—LDS CONVENTION CITY

MM

of the City of Pittsburgh, where during the week 
Softball Tournament and the National Youth 
the Lithuanian LMD Hall arc marked. The Olym- 
hand corner. Ou the right of the photo is the

The above photo shows the “Golden Triangle’’ 
of August 14th, the LDS Convention, Olympiad, 
Conference will be held. Hotel Fort Pitt and the 
plad will be held somewhere in the upper right 
Allegheny River, which causes many floods in Pittsburgh and on the right is the Monongahela Riv
er. Both of them meet to form the Ohio River at the bottom of the photo. In the photo, you see 
the famous Point Bridge.

There are a number of protective preparations 
which are sold for the prevention of sunburn and 

cp the production of an “even tan”. While some of
these do offer some protection, the protective pro- 
perties of most of them are very limited; those 

fy\\ which do really protect are usually sticky, messy 
] !_ and generally objectionable.

A good protective cream that can be easily made 
up at home or by a druggist is salol (10%) in cold 

CTj >1 cream or any other ointment base. The salol is
I I first dissolved in the smallest possible amount of

l Į f liquid albolene and then mixed up in the cold cream
\ / I base.
I \ \ On the whole, though the
I \ \ factory method of preventing
\ \1 oneself gradually Io the sun.
\ 11 that can safely be tolerated

with the individual person, the time of day and sea- 
...son of (he year, and the intensity of the sun’s rays.

• .v.u<whiw»***"" Depends on Burn
There arc various degrees of sunburn, and treat- 

depends on the severity of the 
In mild cases in which the 

is reddened, slightly swollen, 
painful, gentle yet thorough

best and most satis- 
sunburn is to expose

The amount, of sun 
will of course, vary

of cold,

bed rest
will re

ment 
burn, 
skin 
and
cleaning of the part with soap and 
water and the application 
wet drossings is sufficient.

In the more severe cases 
and special treatment that
quire lhe attendance of a physician 
may bo necessary. An important 
point in the treatment of all burns, 
sunburn included, is the prevention 
of secondary infection. Whenever a 
burn is so severe that lhe skin is 
blistered or raw, a physician should 
be consulted.

Improper treatment in such cases 
may lead to infection with conse
quent serious illness, as well as scar-

ring and disfigurement of the affect
ed part.

Fewer blisters or cold sores (her
pes simplex) are frequent accom
paniments of sunburn. They usually
occur on the face in the form of
clusters of minute, superficial water 
blisters, and their
usually preceded by 
ling sensation.

The best method
cold sores or fever blisters is to 
prevent their occurrence by avoid
ing undue exposure to the sun, and 
in doing this the salol preparation 
mentioned above will be found use
ful.

appearance is 
a localized ling-

of dealing with

Do Not Speak, My Darling
Do not speak to me, my darling, when the door 
creaks behind my back this evening;
leaden with doom, my feet cannot rise, 
they cannot span the worn familiar floor—

Hotel on Monday, August 
Convent ion headquarters 

be in this Hotel.
To Film Olympiad

The LDS Olympiad and National 
Softball Tournament will be film
ed by Chester Kent, one of the 
camera mon in the LDS. The films 
will be shown at various youth 
branch affairs this fall and will be 
an excellent way of showing just 
what sort of youth activity is car
ried on.

Youth Conferences

Special sessions will bo hold in 
order Io discuss the 
youth and the LDS. 
conferences 
Lion, culture 
rious plans for 
be made and worked upon.

Of particular interest will be the 
discussion of a plan for L.M.S.- 
L.D.S. cooperation in fostering cvl- 
ttrfaT activities.

All those youth discussion groups 
and meetings will enable the LDS 
to improve its work among youth. 
While it is the largest Lith youth 
organization in America there is 
much that can be done to improve 
its work. When the convention is 
over young people will be able to 
return to their individual branches 
and carry on lhe ideas and sugges
tions made at the conferences.

will 
and

relation of 
Round table 

discuss organiza- 
sports and va- 

improvement will

BuiLDerS Hold Dance
This Saturday

large Send-Off Party is being 
by the Brooklyn BuiLDerS for 
athletes and delegates to the 
Convention.

Kazakevich’s

great' writers of the future. So don’t 
be afraid. Like any instrument, 
first use is awkward, but learning 
comes with continued use.

There are certain rules of con
struction, certain laws of story tell
ing which you can learn. These have 
nothing mysterious connected with 
them. Anyone can learn them. They 
are the tools also, of the writing 
craft. There are certain ways of 
tolling a -story better than other 
ways. There are certain rules of 
attracting attention, holding off the 
climax, arousing the

'holding it, of your reader, 
no mysterious hocus pocus, 

[ known by a few old men.
technique is used today by a 
story teller, or a good gossip, 
can learn them. Some things you 
will learn from your own reading, 
from listening to good story tell
ers. Such tricks of 
for your use like a 
a T Square.

But the important 
he forgotten is that 
experiences of American life, 
can speak and write 
things you know, and you will find 
then that they arc the experiences 
of others, too. Language is perhaps 
the most social, outside the drama, 
of -any of the forms of expression. 
We are bottled up. We think that 
we do not have the tools of expres
sion. We must get over this. Words 
arc made to speak to others, to 
communicate, and without them we 
cannot create a new social adjust
ment. They are the blue prints of 
a new society. They are YOURS.

interest and 
This is 

only 
Such 
good 
You

technique are 
hammer is, or

thing, never to
YOU have the

You
about the

How shall I tear apart my lips 
to warm the strained lips of yours?

held 
the 
LDS

George Kazakevich’s orchestra 
will supply the music for dancing 
and the committee in charge has al
ready prepared a number of enter
tainments for the program. All the 
friends of the BuiLDerS are invited 
to attend this affair which will 
hold August 6th al 427 Lorimer

be 
St.

Did you hear him saying today: 
“—operating at a loss—economize, 
we’ll let you know when things pick up—” 
Or was it something pierced my brain 
in a hard flash of madness?

Sietynas Prepares 
for Active Season

But 
and
I was ditched, fired! no getting up tomorrow, 
many tomorrows to come— 
and your motionless housework hands—

Darling, the reel of days strings silently into death.
I too sink the footsteps of millions gone before 
And more who shall follow, sweating milestones of despair.

When I return at night—do not speak. '■ .
Let no word fall from your lips.
My life is deathly cold within my breast.

all you said was “home so soon? 
then—your eyes when I shot out

—Yet all about me—people with placards, 
slogans and songs—they march, demanding life;
on each pair of shoulders my face;
mine every foot—

and slowly, heart uncrushes.

They are not afraid of their voices; 
why should I fear mine? 
why should this voice not sing?
Truly the world is ours— 

to strike us down.
Freedom our heritage—

yes, our bellies, are free
to fold up gradually groaning away into dust—.
O we must grasp this world of ours for life!
Beloved, do not marvel, if tonight
I come with steps affirmative to our small room 
And kiss your lips alive; and stir to speech...

•—Martha Millet.

atWell, well, if we keep it up 
(his pace, it won’t be long before 
we’ll be professional! We’re becom
ing expert in our vocalizing and our 
basses are now able to reach a new 
low; and, of course, we must men
tion the sopranos’ new high...some 
of them get a high C perfectly!

Next Sunday, August 7th, we sing 
in Waterbury, so please, all come 
down early to the rehearsal on 
Thursday. Also, those of you who 
took raffle booklets for L.M.S. Dis
trict HI picnic, please remember to 
bring those along together with the 
money. Positively the last day for 
returning them, as that raffle is 
to be held next Sunday. Don’t hold 
up anyone’s chances of winning!

I wonder why the committee is 
so slow in gathering the material 
necessary for our chorus history. 
You might think we had 
to be ashamed of. Wake

Rain or shine,
Be on time,
Thursday!

a record 
up, folks!

—JOKY.

The cormorant is possessed of an 
exceptionally voracious appetite. The 
bird consumes daily a quantity of 
food equal to eight times its own 
weight. Sounds a whole lot, but 
what about the money appetite of 
bankers ?
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J. V. Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuro Pranešimas

So. Boston, Mass.

Antradienis, Rugpj. 2, 1939 
j.  , --- .  , __ ——«

Clevelando Kronika

Lietuvių Komunistų Nacionaliam Suva
žiavimui Liepos 4 ir 5 dd., 1938 m., 

Brooklyn, N. Y.
Raportų Išdavė C. B. Sekretorius, 

A. Bimba
(Tąsa)

Jaunimo žurnalas
Po metų su viršum vajaus ir pastangų 

pagaliau pasirodė jaunuolių žurnalas. 
Jis vadinasi “The Voice of Lithuanian 
Americans”. Veikiausia jau visi jį matė
te, nes jau išėjo trečias numeris.

Dabar stovi problema žurnalo išlai
kymo. Tiesa, “The Voice” yra nepartiji- 
nis, tačiau, suprantama, mūsų judėjimas 
turi prisidėti prie jo išlaikymo.

O tai be galo svarbi, nelengva pro
blema. Jaunuolių buvo pasimota labai 
aukštai ir išleista labai gražus ir didelis 
žurnalas. Jie manė, kad jie iš suaugusių 
gaus daugiau paramos, negu gauna. Da
bar žurnalas jau atsidūrė ekonominiam 
krizyje. Prisieis jį sumažinti ir tai dar 
nežinia, kaip ilgai jis galės išsilaikyt. Iš
leidimo kaštai dideli, o įplaukos labai 
mažos.

Šią problemą išrišti gali tiktai darbi
ninkų judėjimas, rimtai paimdamas žur
nalo platinimo reikalus. Jeigu duosime 
mūsų pažangios iems jaunuoliams 
šiame pasiniojime suklupti, tai mes pa
tys būsime kalti ir tuomi parodysime, 
kad mes neįvertiname svarbos jaunimo 
judėjimo.

Ir šis klausimas reikalauja mūsų su
važiavimo atydos ir rimtų diskusijų. Ar 
mes žengsime atgal, ar trauksime pir
myn ?

L.D.S. Ir APLA Vienybe
Pagaliau, po ilgų pastangų, susivieni

jo Lietuvių Darbininkų Susivienijimas su 
Aukščiausia Prieglauda Lietuvių Ame
rikoje. Tas klausimas davė Centro Biu
rui nemažai rūpesčio. Mes numatėme, 
jog susivienijimas reikalingas ir pada
rėme iniciatyvą to tikslo ątsiekimui. Bet 
buvo susidurta su visokiais techniškais 
keblumais.

Šių dviejų organizacijų susivienijimą 
mes skaitome dideliu mūsų visam darbi
ninkiškam judėjimui laimėjimu.

Agit. Fondo seki*. d. Rudaičio raportas: 
Agitacijos Fondo Sekretoriaus Raportas

Agitacijos Fondas atlieka svarbią rolę 
komunistinės veiklos palaikyine visoje 
Amerikoje. Gyvuojant Agitacijos Fondui 
išsiriša visos mūsų judėjimo problemos 
kas reikalauja finansines paramos. Cent- 
tro Biurui nėra bėdos, jeigu prisieina 
pasiųst žmogų į bile vietą atlikti kokius 
nors organizacinius reikalus.

Tačiaus, nors nesmagu, bet reikia pa
žymėti, jog aukos į Agitacijos Fondą 
pradeda po biskį pultįi. Dėl pavyzdžio 
paimsime dviejų ir pusės metų įplaukas 
ir palyginsime. j

1936 metais įplaukų buvo $819.15
1937 metais įplaukos buvo $614.78
1938 per pirmus 6 mėn. .. 208.48

Jeigu per antrą pusę šių metų įplauks 
tiek, kiek per pirmą, tai šių metų įplau
kos būtų $416.96. • j

Iš to išvedimą galima būtų cįaryti, jog 
Agitacijos Fondo aukos puola po $200 
kas metai. Jeigu aukų puolimas toj link
mėj eis ir toliau, tai už poros metų Agi
tacijos Fondo nebeliks. Suprantama, prie 
tokios padėties mes negalėsime prisi
leisti. ! i

Mūsų Agitacine Literatūra
Reikia pripažinti tą faktą, kad kadan

gi mes turime du dienraščiu ir da “Švie
są”, tai pas mus leidimas brošiūrų yra 
nepilnai įvertinamas. O visgi Centro Biu
ro vadovybėje buvo šis tas nuveikta ir 
toje.srityje.

Nuo mūsų pereito suvažiavimo, ne vi
sai dviejų metų laikotarpyj išleista seka
mos brošiūros:

“Katalikai prieš Fašistus” (išleido 
“Vilnis”).

“Lietuvos Laisves Draugai ir Priešai” 
(išleido “Laisvė”).

“Išdavikai Amerikos Istorijoj ir So
vietų Sąjungoje” (išleido “Vilnis”).
' Be to, dienraštis “Vilnis” išleido “Dar
bininkų Kalendorių” už 1938 metus.

Mes buvome susiplanavę išleisti Sovie
tų Sąjungos Konstituciją, bet paskui jos 
gavome užtenkamai platinimui iš pačios 
Sovietų Sąjungos. Buvo parsitraukta 
platinimui ir drg. Stalino prakalbos. De
ja, visai mažai teišplatinta abiejų šių 

•svarbių dokumentų.
Centro Biuras'yra nutaręs išleisti lie

tuvių kalboje Jungtinių Valstijų Konsti
tuciją ir Nepriklausomybės Paskelbimą. 
Deja, nebeturime finansinio ištekliaus.

Taip šis mūsų pasimojimas ir pasiliko 
tiktai nutarimu.

Dabar esame tuojau nutarę išleisti 
Partijos naują konstituciją ir 1938 metų 
kongresinių rinkimų platformą. Tai la
bai svarbūs dokumentai. Be to, mes esa
me nutarę tuojau išleisti mažos brošiū- 
raitės formoje tą dalį drg. Browderio 
pranešimo Dešimtajai Konvencijai, ku
rioje jis atsišaukia į katalikus, šaukda
mas juos į bendrą kovą prieš fašizmą ir 
karą.

Deja, susiduriame su finansine proble-

Agitacijos Fondas
i' ' *'^^^J^^riveda mus prie Agitacijos Fon- 

palaiko Centro Biuras ir iš ku- 
i^SŽo^'fmahsuoja visus savo darbus. Štai

Kame aukų puolimo priežastis?—Sun
ku pasakyt tikroji priežastis. Veikiausia, 
esant įvairių kitų reikalų, ypač pasta
raisiais metais prasidėjus rėmiijnui kovo
tojų už Ispanijos demokratiją; draugai 
kolonijose pamiršta apie Agitacijos 
Fonda. ' iv

Dar vieną svarbų dalyką negalimu 
praleist nepaminėjus. Agitacijos Fondas 
svarbiausia pasilaiko aukomis tik iš ry-' 
tiniii valstijų. Juo toliau į vakarus, juo 
mažiau ateina aukų. Tiesa, iš Clęvelando 
ir iš Detroito esame gavę gana stambių 
sumų į Agitacijos Fondą. Bet įš didžio
sios Chicagos, nors nesmagu prisimint, 
į Agitacijos Fondą per pusantrų metų 
laiką gavome tik iš Literatūros Draugi
jos 79 kp. (Roselande) $10.34 ir iš Cicero 
ALDLD kp. per du kartu viso labo $3.00. 
O mes žinome, jog Chicago j yra didelis 
lietuvių centras, kur randasi daug mū
sų organizacijų ir veiklių draugų. Žino
ma, aš anaiptol nenoriu kaltint chicagie- 
čių draugų, nė organizacijų už silpną 
rėmimą Agitacijos Fondo. Tie draugai ir 
organizacijos, žinoma, parėmė nemažiau 
vertas remti kitas įstaigas, o Agitacijos 
Fondas tapo nuskriaustas per “neapsi
žiūrėjimą:” Tačiaus aš tą čionai prime
nu tam tikslui, kad draugai chicagiečiai 
ateityj, skirdami aukas įvairiems svar
biems mūsų judėjimo reikalams, nepa
mirštų to, jog Agitacijos Fondas taipgi 
priklauso prie svarbiųjų mūsų įstaigų.

Iki šiol kalbėjome apie įplaukas, o da
bar bent trumpai prisiminsime ir apie 
išlaidas. Agitacijos Fondo išlaidas dau
giausia sudaro organizaciniai agitaciniai 
darbai. Apart to, Agitacijos Fondas kas 
mėnuo išmoka po $10 palaikymui Atei
vių Teisių Gynimo Komiteto. Šiais gi 
metais Agitacijos Fondas turėjo nepa
prastai daug išlaidų. Be to, prie kiekvie
nos progos Agitacijos Fondas iš savo iž
do aukauja svarbiems mūsų judėjimo 
metiniams įvykiams, pav. tapo paaukota 
po 10 dol. Jaunų Komunistų Lygos su
važiavimui, “Vilnies” šėrininkų suvažia
vimui ir kt.

Baigiant savo raportą, noriu priminti 
visiems čia esantiems draugams, jog par
važiavę į savo kolonijas prie kiekvienos 
geros progos prisimintumėt apie Agita
cijos Fondą ir prisiųstumėt jam aukų. 
Jeigu iš visų kraštų Amerikos mūsų 
draugai kartas nuo karto, kad ir ne po 
didelę auką prisius į Agitacijos Fon
dą, tai fondas gyvuos ir Centro Biuro 
veikimas nebus suvaržytas dėl stokos fi- | 
nansu.

V. Rudaitis.
Po pereito suvažiavimo buvome išlei

dę speciales štampas, kurios buvo išsiun
tinėtos Literatūros Draugijos kuopoms 
ir.buvo prašomi,1 draugijos nariai mo
kant duokles pasipirkti tų štampų. Tas 
davė Fondui pusėtinai geros paramos. 
Šiemet šitas planas jau nebepakarto tas.

(Bus daugiau)

Piliečių Kliube Užvirė Kova
So. Bostono lietuviams labai 

gerai yra žinoma Lietuvių Sve
taine. Kitaip sakant, tai So. 
Bostono lietuvių stovykla, čia 
įvairios draugijos laiko mitin
gus, sako prakalbas, lošia te
atrus, rengia balius ir šokius.

Buvo laikai, kada jo niekas 
nei veltui nenorėjo imti. Namo 
savininkai buvo išsiuntinėję 
draugijom pasiūlymą, kuri 
draugija nori, ta gali namą 
pasiimti be jokio kapitalo, tik 
mokėti jo skolas. Galų gale 
atsirado keli rimti lietuviai. 
Sumetė po kelis šimtus dole
rių ir nusitarė nepaleisti na
mo kitataučiams.

Vieningai dirbant, jie gavo 
visuomenės pritarimo ir josios 
užuojautos. Sutaupė kiek ka
pitalo, skolas atmokėjo ir patį 
namą perremontavo. Kuomet 
tik namas atrodė dailesnis, 
tuomet ir draugija pradėjo 
augti nariais, nes visiem aiš
ku, kad čia nebloga pastogė, 
kur kiekvienas lietuvis gali 
prisiglausti.

Ant laimės, legalizuojasi 
alkoholiniai gėrimai. Kliubas 
įsitaiso barą ir bolinę. Biznis 
eina gerai; mėnesinė apyvar
ta siekia iki šešiolikos šimtų 
dolerių. Namas visuomet pil
nas žmonių; tik ūžia, it bitės 
avilyj.

Bet argi ne užuos to plauko 
žmones, kurie suėdė Tėvynes 
Mylėtojų Draugiją, Atstatymo 
Bendrovę ir Brocktono čevory_ 
kų dirbtuvę! Urmu pradėjo 
briautis ne tik patys, bet ir 
pačias su vaikais prirašė prie 
kliubo, kad tik greičiau prisi- 
mušti prie vairo.

Dalinai jiem tas pavyko. 
Susibriovė į valdybą, pradėjo 
atstatyti nuo darbo vieną po 
kitam senus pionierius, o jų 
vietose kišti saviškius. Jie 
nuėjo taip toli, kad paleido 
nuo darbo vieną iš gabiausių 
biznio vedėjų, pilietį A. Be
stąjį.

Patys “gaspadoriai” pradė
jo elgtis taip, kaip jiem ge
riau patinka. Visuomenė pa
sipiktino, pradėjo tokią tvar
ką ignoruot ir neit į kliubą. 
Savaim.i suprantama, biznis 
pradėjo kristi visu smarkumu. 
Nuo šešiolikos šimtų atslūgo 
iki trijų šimtų mėnesiui. Seni 
kliubiečiai susirūpina, pradeda 
nerimauti. Birželio menesio 
mitinge išrenka iš šešių komi
siją, kad peržiūrėtų biznį ir 
raportuotų susirinkimui.

Liepos 21 d. įvyksta susi
rinkimas (visi nieko nenori 
nei svarstyti, tik laukia komi
sijos raporto), atmosfera keis
ta. Ant stalo klausimas, ka 
kliubiečiai turi daryti su šal
dytuvu, nes buvo nutarta įdėti 
naują šaldytuvą alų šaldyti, 
kuris kainuoja $1,000. Čia 
ant vietos iškilo lermas. San- 
d avietė Tumavičienė tiesiog 
drėbė valdybai į akis: “Kuo
met ėjo biznis, šaldytuvas bu
vo nereikalingas, o kam jo 
reikia dabar? Dabar reika
lingas valdybai komišiii'as.”

Tyrinėjimo komisija rapor
tuoja, kad visur betvarkė. Di
džiausias apsileidimas ir ne
mokėjimas biznio vesti. Komi
sijos raportui pasibaigus, iš
kyla didžiausias lermas. Val
dyba protestuoja, sakydama, 
kad komisija neturi teisės 
kištis į stovinčio komiteto rei
kalus, ir šaukia, kad ji būtų 
atšaukta, kaipo nelegalė. Bet 
susirinkimas padarė obstruk
ciją stovinčiam komitetui ir 
tyrinėjimo Ijomisiją užgyrė, 
kad ji ir ant toliaus veiktų 
ir visus “griekus” raportuotų 
viešam susirinkimui.

Dabar kyla klausimas, ar 
kliubiečiai miegos, kaip mie
gojo iki! šiol?.- Ar jie leis'tū
liems sauvaliauti, kaip kad jie 
sauvaliavo? O gal atbus ir 
suvaldys jų tą sauvaliavimą 
ant visados! Tai ateitis paro

dys. Reporteris.

POLITIKA
Mūsų (Ohio) atstovų butas 

ir senatas yra vienas iš re
čiausių. Per aštuonias-devy- 
nias savaites jis sprendė re
lief (šalpą). Na, galų gale ir 
išsprendė. Abu butai ant va- 
kacijų išvažiavo, nieko ypa
tingo nenutarę. Paskutinė se
sija tai buvo kaip cirkas. At
stovų bei senatorių Western 
Union mesendžeriai j ieškojo 
po kliubus, aludes, spykyzė- 
se, gal ir kitose vietose. Bet 
viskas nuėjo veltui — niekur 
nebuvo galima surasti, tai 
nieko ir nebuvo galima nu
veikti.

Clevelando yra vienas lie
tuvis narys Ohio seimelio, 
atstovas, Jonas T. Deraitis, 
kuris balsavo už nesuteikimą 
jokios pagelbos nepiliečiam— 
tegul jie stimpa, sakė jis, 
arba tam panašiai. Giriasi bū
damas tikru Žalnierium, šis 
žmogus trečiu ar ketvirtu at
veju nebalsavo už pagelbos 
suteikimą pavargėliams. Da
bar jis “pamiršo” atsilankyti 
į svarbiausią sesiją. Kritiškam 
momente jis, krikščioniu bū
damas, neprisidėjo nei tiek, 
kad atsilankyti ir atiduoti bal
są už pašelpos suteikimą—o 
jis melsdamasis sako: “My
lėk savo artimą, kaipo pats 
save.” Tai artimo meilė. Ne
gana to—jį lietuviai didžiu
moj ir išrinko, davė jam pa
sitikėjimą, o jis dabar, aišku, 
atmoka savo draugams.

Apart Deraičio, nesilankė 
dar 3 kiti Cuyahoga pavieto 
atstovai — William Iludlett, 
Mrs. Alma Smith ir Lody 
Huml. Paskutinis asmuo yra 
indorsuotas kandidatas Ohio 
Non-Partisan Lygos.

Aš noriu priminti kaslink 
O. N. P. Lygos kandidatų. 
Keletas jų yra iš paskutinių 
rinkimų kandidatai—liekanos 
demokratų partijos ir, rodos, 
kad jie prastą arba ne

tokį darbą atliks, kaip kad 
Lyga tikisi gauti iš jų.

Kitais žodžiais, Lyga nieko 
nepeš iš tų “dead-hcads.” Ly
ga turėtų gauti atsakomus 
kandidatus, jeigu ji nori at
likti darbininkų programą ar
ba gauti įtekmę tarpe Ohio 
balsuotojų.

Svarbius pjanus Lyga yra 
pasibrėžusi, tik jos “standard 
bearers” blusų pilni.

Pranešama; kad Ohio A. T. 
L. stoja už Sawyer į valstijos 
gubernatoriais vietą.

Sawyer neblogas bičiulis 
Davey, tik, žinoma, dėlei po
litikos “baisiai susipyko.”

Scripps - Howard laikraščiai 
(Ohio) varo straw polis apie 
primary kandidatus.

Iki šiol rezultatai yra toki: 
į gubernatorių — S a w y e r 
1403, Davey 1223. Republi- 
konų. kandidatas Bricker yra 
tvirtesnis, negu demokratai, 
turėdamas balsų net 1521. Se
natorius Bulkley gavo balsų 
1295, o jo oponentas, buvęs 
du kart Ohio gubernatorius, 
George E. White, gavo 1065. 
Ohio. Suprente Court teisėjas 
Arthur H. Dąy kandidatuoja į 
senatorius iš republikonų, ga
vo 607, o jo Oponentas ir Ohio 
“favorite son,” anūkas buvu
sio U. S. prezidento Howard 
H. Taft’o, gavo 1016. Roose
velt© trečio termino “chan- 
ces”-“yes” 1749, “no” 1879; 
kitais žodžiais sakant, Roose- 
veltas ir vėl būtų “ofisan” iš
rinktas gal būt panašiai, kaip 
1936 m.

“Relief Orders”
Pašelpos klijentam bus duo

dama džiovintų pupų sviestas 
(lima beans butter) ir gal to
matoes, sako “Cleveland 
Press.”

Balsuotojai badauja, o po

litikai aitvarus gaudo.

i esto sveikatos direktd^ j- 
rius Dr. Knapp skelbia, kad 
iš didelio skaičiaus Clevelando 
“Beaches” nei vienas iš jų 
nėra tinkamas maudymuisi — 
bakterijų skaičius yra perdi- 
delis.' Bet keista, sakė jis, 
kad iš “typhoid cases” nei vie
na negalima su m ėst ant Lake 
Erie.

Republic Steel Co. Skundžia 
Net 150

Kompanija apskųsta net ant 
$2,600,000. Daugiausia skun
dų pareina nuo riaušių arba 
pasekmių jų — neteisėti areš
tai, mušeikų žygiai ir tt.

Streiko riaušės įvyko Cie- 
veland’o Corrigan - McKinley 
plaute liepos 26 d., Cantone 
liepos 11-12, Youngstowne bir
želio 19, Massillon liepos 11- 
12. Massillon darbininkų at
stovas adv. William K. Tho
mas įdavė 44 skundus ant 1 
$700,000 žalos.

J. W. Petrauskas.

Amerikos Iždas Turi 13 Bi- 
lionų Dolerių Aukso

Washington. — Auksas 
Jungtinių Valstijų ižde jau 
viršija 13 bilionų dolerių. 
Tai pusė viso gatavo pa
saulyje aukso.

Anglijos valstybės iždas 
turi 4 bilionus ir 100 milio- B 
nu doleriu vertės aukso; 
Franci ja—2 bil. ir 428 milio- 
nu su viršum.

Praeitą mėnesį Amerika 
gavo dar 2 mil. dolerių auk
so iš Japonijos už karinius 
pardavimus.

Sovietu iždas turi dide
lius daugius aukso, bet jo 
kiekis viešai neskelbiamas.

Kiekvienas miestas ir 
miestelis turi ką nors su- f 
rengti “Laisvės” naudai.

■LAISVĖS1 PIKNIKAS 
rHUADELTHUOJ

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

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

MIKOLAIČIO PARKE
E I) I) IN G T O N, P A.

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net 5 Chor:

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

ii:

Tiek daug chorų iš tolimų miestų, kiek daug jaunimo privažiuos su chorais. O kiek pri
važiuos busais? Vien tik iš Brooklyn© atvažiuos 6 busai. Kiek suvažiuos iš Baltimorčs, 
iš Newarko, iš Pennsylvanijos mainų srities miestų ir iš kitur

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ
Kalbės Rojus Mizara “Laisvės” Redaktorius

Didelės piniginės dovanos bus duodamos prie įžangos bilieto: 
1-ma $50, 2-ra $25, 5-kios po $10 ir 10-tis po $5

Iš anksto įsigykite įžangos bilietus ir naudokitės dovanų proga. Bilietų pla
tintojai darbuokitės. Kur tik eidami, ką tik sutikdami siūlykite bilietus.
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"Jei Karas Įvyktu 
Rytoj”

Per pereitus kelis metus, 
penkis ar šešis, k rūta m i pa
veikslai, kaip mes čia juos va
diname, manęs pradėjo nebe
traukti. Tiesa, čia kalbu 
tik apie Amerikoj gamintus 
paveikslus. Jie man pasida
rė tokie jau panašūs vienas 
kitam, kad pradėjau jokio 
įvairumo juose nebematyti. 
Galimas daiktas, gal man tik 
taip atrodo, tačiaus ką gi pa
darysi, jeigu taip būna. Ot, 
rodosi, kaip tik perskaitau iš
kabą, arba vardą veikalo, sa
kysim — “Vienatinė Naktis” 
—tai jau ir matau jo visą pra
džią ir pabaigą savo mintyj, 
nėjęs jo net žiūrėti.

Na, dėl pavyzdžio, vieną 
lynojančią dieną duktė ir mo
teris išprašė mane eiti į vieti
nius krutumus paveikslus. 
Mėginau argumentuoti prieš 
jas, sakydamas joms, ką viršuj 
minėjau, kad aš galėčiau 
joms visą veikalą atpasakoti 
pirm jo matymo, vien tik iš 
veikalo vardo. Priėjęs prie 
teatro, peržiūrėjęs veikalų 
vardus, dėl savęs persitikrini
mo ir dėl jų pertikrinimo, 
pradėjau gvildenti vieną mei
liška romansą, kuris buvo tuo- 
met lošiamas. Ir, tikėsite ar 
ne, gan gerai atspėjau beveik 
viso veikalo sudėtį, kaip vėliau 
patyriau.

Nereikia manyti, kad čia 
koks stebuklas, ar kad aš no
rėčiau pasigirti. Ypatingai 
kalbant apie romansus, jeigu 
tik bile vienas atydžiai seks 
Ilollywoodo darytą paveikslą, 
tai pastebės, jog jie visi dary
ti ant to paties kurpalio, tik 
materija perkeista.

Per laikus jau yra pastebė
ta, jog pas Ilollywoodo nike
lių gaudytojus meiliški veika
lai prasideda ir užsibaigia 
maždaug šiaip. Biednas gra
žus vaikinas gauna darbą, ar
ba dirba pas kokį, sakysim, 
bagotą žemių savininką vaka
ruose. Tas turtuolis turi, 
apart daug pinigų ir kitų tur
tų, gražią dukterį. Vieną gra
žią dieną, sakysim, įsiveržia 
“bunčius,” apie kokis penkias
dešimt, “meksikonų” ir pra
deda turtuolio geriausias te
lyčias vogti.

Na, ar neužmatys tik tas 
turtuolio gražusis bernas! Tik 
pakopt ant puikaus žirgo, ku
ris net, dažnai, ir angliškai 
moka kalbėti ir vaikus prižiū
rėti, jeigu reikalas, ir leidžia
si paskui vagis. Ir, kaip žino
me, tas gražus vaikinėlis tik 
švilpt! vienu raukus pasimoji- 
mu ir išguldo visą “bunčių” 
“meksikonų,” kaip silkes.

O po to, kaip jau taipgi 
žinome, piktasis ponulis, kuris 
labai nemėgo šito gražuolio ir 
tvirtuolio bernelio, apkabina 
vaikinėlį, meiliai pasveikina, 
padėkuoja, apdovanoja dide
liais turtais ir, galų gale, ap
vesdina jį su savo gražuole ir 
mylimiausia dukrele.

Tiesa, yra atsitikimų, kad 
mergelė būna biedna, o berne
lis bagetas, su kuriuo apsive- 
da. Arba, yra atsitikimų, kad 
ponulis būna ne žemių savi
ninkas, bet kokis fabrikantas, 
ir jį užpuola kiti kokie nenau
dėliai, kartais net tie “bjau
rybės” streikieriai, nuo kurių 
taipgi tas bernelis ar mergelė, 
drąsuoliai ir narsuoliai, apgi
na ponulį, ir — vėl ta pati 
pasaka.

Ot, va, taip ir eina, nežiū
rint, kaip Ilollywoodo nikelių 
gaudytojai neloštų ir neloštų 
savo sutaisytų romansinių vei
kalų, iš vieno galo, ar iš kito, 
vistiek pas juos tas daroma 
ant to paties kurpalio, kaip 
matome.

Nors man Ilollywoodo kūri
niai nebepatinka jau senai, 
kaip pasakojau, tačiaus turiu 
jausmus, kurie laiks nuo laiko

reikalauja šiokio tokio “enter
taining,” kaip amerikonai sa
ko. Todėl dažnai ir nueinu 
pažiūrėti Sovietų Sąjungoj da
rytų krutamu paveikslų.

Nori, lai kas šaipos, nori, 
lai kas kraipos, tačiaus So
vietai visgi pagamina natura- 
liškesnius krutamas paveiks
lus. Pas juos veikalai visais 
būdais yra taikomi, kiek gali
ma, prie gyvo gyvenimo, na- 
turališkumo. Jų veikalą pažiū
rėjęs, gali sau sakyti: “Tiesa, 
taip ištikrųjų gali būti.” Ko 
visai negali sakyti pažiūrėjęs 
Ilollywoodo v e i k a 1 ų -romansų.

Aiškus dalykas, kuliant ja
vus, gali būti ir pelų. Pasi
taiko ir pas Sovietų gaminto
jus neįdomių paveikslų, ta
čiaus jie logiški. Ot, tame ir 
skirtumas.

Dabartiniu laiku, liepos 
mėnesio pabaigoj, yra lošia
mas Sovietų Sąjungoj darytas 
paveikslas teatre Cameo, New 
Yorke, užvardintas “Jei Ka
ras Įvyktų Rytoj.” Tai yra 
karinis paveikslas, taikomas 
prieš visus fašistus, tačiaus 
ypatingai prieš Vokietijos fa
šistus, nes veikale priešo ar
mija vedama vokiečių kalboj 
ir ant tūlų karo pabūklų iš
piešta svastika.

Tokiame veikale, neįvyku- 
siame kare, tik numatomame, 
yra dikčiai sunku išlaikyti lo
giką ir natūralumą. Tačiaus 
reikia stebėtis, kokios puikios 
pasekmės pas rusų technikus 
ir tokiame atsitikime: viskas 
atrodo, kaip tikrai įvykęs da
lykas, puiki logika ir n at u r a- 
liškumas. Šį paveikslą pažiū
rėjęs, ištikrųjų, gali bile vie
nas sau sakyti: “Taip, tas lo
giška, tas ištikrųjų taip gali 
atsitikti.”

Šis veikalas prasideda ši
taip. Viena puiki naktis. So
vietų Sąjungos mieste matome 
žmones linksminantis parkuo
se, ežeruose, paupiuose ir ant 
gatvių, kur įvairių įvairiau
sios lempos, šviesos ir raičiotos 
išduoda visokias šviesas ir žė- 
rėsius. Pasitenkinimas ir ra
mumas viešpatauja visur. Per 
radio pranešinėja sėdintiems 
parkuose apie pasekmes savo 
šalies industrijoj ir kituose 
gyvenimo reikaluose.

Ant rubežių So v. Sąjungos 
sargai atydžiai daboja savo 
rubežių ir kas už rubežiaus 
veikiama prieš jų šalį.

Kada Sov. Sąjungoj viešpa
tauja ramumas ir pasitenkini
mas, tai tuo pat metu Sov. 
Sąjungos rubežių sargai paste- 

Ibi, jog fašistai, geriau sakant, 
vokiški fašistai rengiasi visais 
galimais būdais prie užpuolimo 
Sov. Sąjungos slapta.

Fašistų prisirengimas dide
lis. Visur tik dunda, visur tik 
skuba kanuolių vežimai, p ės-, 
tininkų pulkai, raitųjų bandos, 
aeroplanų pulkai, ant gelžke- 
lių vagonų vagonai, prikimšti 
visokeriausių karo pabūklų, 
lekia, kaip žaibai link So. Są
jungos rubežių. Taip sakant, 
rengiasi visais galais, iš pat 
pasiutimo, prie užpuolimo 
prieš Sovietų šalį.

Atėjus prirengtam laikui, 
fašistų armija puola Sov. Są
jungos rubežių. Rubežiaus 
sargai prisirengia užpuolikus 
sulaikyti iki Raudonosios Ar
mijos pagelba pribus, kuriai 
būna tuoj pranešta apie už
puolimą. Raudonoji Armija 
prisirengus pilnai, nes tokis 
užpuolimas jau buvo numato
mas ir patirtas. Raudonajai 
Armijai pribuvus, užpuolikai 
pliekiami be pasigailėjimo 
moderniškiausiais įrankiais.

Ant rytojaus, kada Sovietų 
Sąjungos žmonės patiria- apie 
fašistų užpuolimą, visi puolasi 
į armijos rekrutavimo punk
tus ir veržiasi stoti armijon 
ginti savo šalies. Užaugę, se-

ni ir jauni, moterys ir vyrai, 
stačiai visos šeimynos grūda
si stoti Raudonojon Armijon 
net melagingais būdais, jei ki
taip neimami. Darbininkų de
monstracijos užlieja gatves, 
kur pasižadama dirbti iki pa
skutinio spėkos laipsnio, kad 
tik išgelbėjus savo šalį nuo už
puolikų ir kad sukriušinus už
puolikus ant visados ant jų 
pačių žemės.

Pasirodo visokie Raudono
sios Armijos aukščiausio laips
nio kariniai ginklai: didžiau
sios kanuolės, galingiausios, 
žaibo greitumu lekiančios 
tankos, galingiausi aeropla
nai su didelėmis kanuolėmis, 
galingi laivai su aukštai išla
vintais jūreiviais. Pėstininkų 
kareivių pulkai pulkeliai, pri
rengti su vėliausios mados ka
ro įrankiais ir augštu milita- 
riniu išsilavinimu ir discipli
na. Raitųjų milžiniški pulkai, 
gabiai išlavinti ir disciplinuoti, 
kurie tik laksto ant puikių 
arklių, kaip ne paprasti žmo
nės, ale aukšto išsilavinimo 
akrobatai, kuriem, rodosi, ne
gali būti lygių.

(Tąsa bus)

Shenandoah, Pa.
Daugiau Žinių Apie Būsiantį 
Dienraščio “Laisves” Pikniką

Manau, kad ALDLD 9-to aps
kričio komitetas jau senai dar
buojasi—ragina, kad visos ALI) 
LD kuopos stengtųsi masiniai 
dalyvaut mūsų dienraščio “Lai
svės” piknike, kuris įvyks 7-tą 
dieną rugpjūčio Llewellyn, Pa. 
Dalyvaut šiame piknike ir pa
remti “Laisvę” yra gražus ir 
prakilnus darbas kiekvienam 
protaujančiam lietuviui.

Tikimės Daug Svečių

Keletas dienų atgal man te
ko pervažiuoti keliolika, taip 
sakant, lietuviškų kaimelių. Su
ėjau daug lietuvių biznierių. Vi
si pasižadėjo būti piknike. Pa
vyzdžiui, J. Urbonas, kuris gy
vena Ashland, Pa. ir užlaiko 
drabužių valymo dirbtuvę, štai 
ką man pasakė: “Kibą jau aš 
būčiau paskutinis žmogus, ne 
lietuvis, jeigu aš nedalyvaučia 
tokiam svarbižūn suėjime! Mes 
būsime daug!”

Nugi Coaldale, Pa. Iš čia 
taipgi rengiasi atvažiuoti. Mū
sų judėjimo geri rėmėjai, tai 
yra, A. Užupis ir Lakitskas. 
Manau, kad su jais daug dar 
kas pribus.

Paskiaus, Reading, Pa. K. 
Romikaitis ir kiti geri žmones 
jau senai ratus šmeruoja. Gi
rardville, Mahanoy City, Win. 
Penu, ir kitos lietuvių kolonijos 
daug kalba apie šį mūsų dien
raščio “Laisvės” “atpuską”.

Ei, Jūs, Wilkesbarieciai!

Ką jūs manote daryti? Mes 
nuo jūsų pakol kas neturime jo
kių žinių. Beje, sapnavom, kad 
jūs organizuojate 2 didelius bo
sus. Jeigu išsipildytų, tai būtų 
gerai. Mes, taip sakant, šene- 
doris pas jumis “stedi”. Jei
gu jūs, broliai, nebūsite šiame 
mūsų dienraščio “Laisvės” paž- 
monyj, tai mes Šenedoris pri
versti būsime nutraukti su ju
mis diplomatinius ryšius. Lau
kiame !

Dėdė Kalnietis.

Nusišovė ar Nušautas N. Y. 
Policijos Inspektorius?

Madison, Conn. — Louis 
Rosenfeld, atostogaujantis 
New Yorko policijos in
spektorius, buvo rastas ne
gyvas su kulka smilkinyje 
ir su savo policiniu revol
veriu šalia jo.

Vietinė policija pranešė, 
kad jis nusižudė, bet Madi
son miestelio daktaras dar 
ketina patyrinėt, ar tai sa- 
vižudystė ar žmogžudystė.

Su inspektorium Rosen- 
feldu vasarojo jo žmona su 
savo mažu sūnum, Rosen- 
feldo posūniu.

SO. BOSTON, MASS.
Antradienį, Aug. 2 d., 8 vai. 

vak. Kom. Part. Lietuvių Kp. 
turės diskusijas temoje: “Ko
munistų santykiai su katalikais 
darbininkais”. Įvyks Liet. Am. 
Piliečių Kliube, 376 Broadway, 
So. Boston. Įžanginę kalbą pa
darys M. K. Bolys.

Kviečiame skaitlingai publi
ką atsilankyti. P.

o ... . ----------------- —------

Baltimore, Md.
Dičkis Jau Praėjo, Bet Dar 

Didesnis Ateina

Dičkis piknikas, kurį suruošė 
tarptautinis choras nedėlioj, 
liepos 24 d. ant R. U. D. “šio- 
ro”, jau praėjo. Piknikas, kiek 
aš nužiūrėjau, puikiai pavyko, 
nepaisant ilgų lietų. Baltimo- 
riečiai, darbininkų klasės rėmė
jai, sako: “Lietus, ar ne lietus, 
mes piknike būsime...”

Buvo sudainuota kelios dai
nos. Sudainavo tarptautinis 
Choras. Publikai dainos patiko, 
nes tą galima buvo matyti iš il
gų ir griausmingų aplodismen
tų.

Taipogi buvo jaunuolių žaislų 
programa, kuri buvo labai juo- 
kinga-linksma.

Pirmas jaunuolių žaislas bu
vo, tai lenktynės valgyti “kre
kės”. Krekės, kai žinoma, yra 
sausos. Na, ir kadangi kožnas 
norėdamas krekes pirmiausia 
sukramtyti ir jas praryti, pri
ima pilną burną, tai kasgi tada 
atsitinka?
Antras jaunuolių ir suaugusių 

lošimas buvo, suriša dvi ypatas, 
vyrą ir moterį, ar jaunuolį ir 
jaunuolę, vieno kairę, kito deši
nę koją ir paleidžia bėgti. Ki
tos lenktynės buvo maiše įsili
pus. Toliau buvo užrišamos 
akys ir paleidžiama į tam tikrą 
vietą nueiti ir į tam tikrą vietą 
suduoti. Ir daug kitokių žaislų 
buvo lošiama, kuriais visi pikni
ko dalyviai buvo pilnai paten
kinti. Buvo girdėtis pareiški
mų : “Daugiau tokių piknikų 
rengkite. . . ”

Tai yra linksma girdėti to
kius pareiškimus: “d a u g i a u 
rengkite.” Taip, gerbiamieji 
baltimoriečiai lietuviai, mos jau 
pradėjome • rengtis važiuoti į 
Philadelphijoj rengiamą pikni
ką, kuris įvyks rugsėjo 4- d., 
Eddington, Pa. Prašom visus 
Baltimore's lietuvius skaitlingai 
prisidėti prie mūsų rengiamos 
bosais ekskursijos į tą Phila- 
delphijos pikniką.

Draugės ir draugai, “Lais
vės skaitytojai ir rėmėjai, kad

padaryti Philadelphijos pikui-^maloniai tamstos, gal galėtumė- 
ką skaitlingu ir pelningu, jau te atsiust kokį egzempliorį 
dabar turime juom rūpintis. “Laisvės” dėl susipažinimo ir 
Reikia platinti bilietus, kur tik iki galo metų retkarčiais pasi- 
išeinant, kur tik susiduriant su į stengsiu, jeigu patiks, gal ant 
žmonėmis. Nelaukim paskuti-!ateinančių metų, 1939, užsipre- 
nės dienos, darbuokimės dabar) 
Bušai jau pasamdyti, ti kietai 
jau išdalinti tarpe ALDLD na
rių, O katrie nariai dar tikie- 
tų negavote, malonėkite pasiim
ti pas mane, ar pas komisijos 
narius.

Draugės ir draugai, paauko
kime liuesą laiką platinimui bu
sit tikintus. Pralenkime šiais 
metais visus kitus metus. Jei
gu užpereitą metą važiavome į 
“Laisvės” pikniką Philadelphi- 
jon dviem busais, praeitą metą 
trimis, tai šiemet turime va
žiuoti keturiais busais, o kitą 
metą jau turėsime pripildyti 
penkis busus!

Ką sakote, draugai-gės?
Vitkus.

Balsas iš Tolimos 
Brazilijos

6-7-1938.
Gerbiamoji Redakcija ir p. 

Redaktoriau!
Aš S. Š., 28 metų amžiaus, 

nevedęs, turiu tėvą ir motiną 
dar gyvus ir dar vieną brolį 16 
metų, ir vieną seserį, 14 metų. 
Vargų prispausti ant 3-jų su 
puse hektarų žemės, negalėdami 
prasimaitinti, 1926 m. mano tė
vas sumanė laimės pajieškot ir 
atvežė mumis į tą vadinamą 
Braziliją. Bet, vietoje laimės, 
suradome vargų naštą. Skurs
tam jau 12 m., traukdami tą. 
prakeiktą niatiką .kavos planta
cijose už visai menką atlygini
mą. Vien tik nuo bado apsigi
nant, o apie sutaupysią, tai nei 
galvot netenka.

Labai išsilgę tėvynės, bet nė
ra vilties į ten sugrįžti. Dėka- 
voju širdingai D. Parašiau 
laišką, tai man atsiuntė keletą 
knygų ir dabar man siunčia 
laikraštį veltui, už ką esu labai 
dėkingas.

Išvykau jaunas iš Lietuvos, 
dar nebaigęs II skyrių pradžios 
mokykloj. Ir noriu išlaikyt lie
tuviškumą, labai mėgstu lietu
višką spaudą, laikraščius bei 
knygas, ba laikau save lietuviu. 
Gyvenam giriose tarpe negrų ir 
kitų tautų tarpe viena šeimyna. 
Tai vienintelis mano draugas ir 
didžiausia giminė laikraštis. Tai 
man brangiausia dovana, kur 
aš praleidžiu vakarais laiką nuo 
sunkaus darbo.

Taigi skaitydamas tą laikraš-
tį radau Amerikos lietuvių laik
raščių adresus, šiuo ir prašau

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN 
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS” 

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c arba 5c U. S. A. pašto 
žcnkleliai-stamps.

“LAISVE”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

numeruosiu. Aš prašau nuro
dyt kaip siųst pinigus iš Brazi
lijos.

Atsiprašau, k(td taip blogas 
raštas mano. Tiesą pasakius, 
pramokau šį truputį pats per 
save. Likit sveik). Lauksiu laik
raščių susipažinimui. S.

Tikybinėse Skerdynėse D ė 1 
Knygos Užmušta 100 Žm.

Rangoon, Burma. — Kad 
mahometonai indėnai išlei
do knygą, įžeidžiančią bud- 
distų indėnų tikėjimą, dėl 
to buddistai vienuoliai už

kūrė kruvinas riaušes. 
Žiauriuose mūšiuose per ke
turias dienas iki praeito 
šeštadienio liko užmušta iki 
100 žmonių, tame skaičiuje 
4 buddistai. Sužeista 350 iš 
abiejų pusių.

" PRANEŠIMAI IS KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Ketvirtadieni, rugpjūčio 4-tą, 7:30 
vai. vak. įvyks pas dd. Pietus ALD 
LD 105 kp. susirinkimas. Visi nariai 
dalyvaukite, atsiveskite ir naujų na
rių. Bus išduota raportas nuo suva
žiavimo įvykusio Brooklyne. Turėsi
me ir kitų svarbių dalykų aptarti.— 
Valdyba. (179-181)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Komunistų Kuopos 

svarbus susirinkimas įvyks trečiadie
nį, rugpjūčio 3-čią, 7:30 v. v., 735 
Fairmount Ave. Visi nariai būkite 
laiku, nes bus konstitucijos balsavi
mas ii' bus labai svarbių raportų. 
Atsiveskite ir naujų narių. — Val
dyba. (179-180)

Shenandoah - Minersville, Pa

Dienraščio “Laisvės” Naudai
Rengia Literatūros Draugijos 9-tas Apskritys

Bus Sekmadienį 7 Rugpjūčio-August
Puikus Programas ir Įvairūs Žaislai 

GROS PUIKI ORKESTRĄ

Dando’s Grove, Llewellyn, Pa
Iš visos šios apielinkes ir iš toliau visi “Laisvės” patri- 
jotai, visi apšvietę mylinti žmonės yra prašomi dalyvau
ti šiame piknike ir tuomi paremti dienraštį “Laisvę” 1
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
Lffliiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiiiiiiitiiiiiimnmimiiiiniii
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Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Pare m Yra Skaniausi

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 i 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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NwYorko^/ž^j2ini(n
Rengias Pasitikt Jaunimo

Kongreso Delegatus
Gubernatorius Lehmanas ir 

majoras LaGuardia stovi prie-

Bosai J Philadelphijos Pikniką M

Iš Lietuviu Kriaučių 
Susirinkimo

Trečiadieni, liepos 27-tą, 
Lietuviu Piliečiu Kliube, Liet. 
Kriaučių Amalg. unijos 54-tas 
skyrius turėjo savo paprastą 
mėnesini susirinkimą. Nors 
kriaučiai dar nevisi dirba, bet 
susirinkimas buvo nemažas, už 
ką unijistams priklauso garbes 
žodis, kad stengiasi patys iš
girsti išduodamus raportus iš 
unijos ir visos adatos industri
jos veiklos.

Susirinkimą, kaip ir visada, 
atidarė skyriaus pirmininkas 
V. Zaveckas, perskaitydamas 
dienotvarkj, kuris buvo vien
balsiai priimtas ir, susirinki
mui einant pirmyn, greitai ap
svarstytas.

Laiškai
Skaityta laiškas nuo Lietu

vių Piliečių Kliubo (dabar jau 
atsibuvusio) pikniko sekreto
riaus Steponaičio, prašantis, 
idant kriaučiai nupirktų jo ti
kietų ir dalyvautų piknike. 
Nupirkta šimtas tikietų, užmo
kant $40.

Am. Darbo Partijos lietuviš
kas skyrius duos pikniką pra
džioje rugsėjo mėnesio, tai jis 
prisiuntė laišką, prašydamas, 
kad kriaučiai nupirktų ir jo 
tikietų. Nupirkta 50 tikietų, 
rodosi, po 35 centus.

Laiškas nuo Am. Liet. Kon
greso Brooklyno Skyriaus, pra
šantis finansinės paramos pa
dengimui kelionės lėšų Scran- 
tone buvusiems delegatams. 
Duota $5.

Pildančios Tarybos sekreto
rius pranešė, jog ji (Taryba) 
pasiuntė laišką Washingtonan, 
kad būtų nuimta embargo, ku
ri buvo uždėta, kad Ispanijos 
liaudies valdžia negalėtų čia 
pirktis ginklų ir amunicijos.

Raportai
Buvusio pikniko sekretorius, 

K. Kundrotą, pranešė, jog pik
nikas buvo sėkmingas ir pelno 
liko $237.58. Kaip tokioj be
darbėj, tai yra labai geras už
darbis. Tiesa, daugelis unijos 
svetimtautiškų skyrių iš anksto 
nupirko tikietų, už kuriuos 
mūsų skyriui prisieis vėliaus 
užsimokėti, atperkant jųjų vi
sokių balių tikietus.

Pildančioji Taryba parėmė 
penkiais doleriais streikuojan
čius 800 britvukiu darbinin
kus, kurie prašo visų žmonių 
nepirkti jų, boikotuoti jas pa- 
tol, pakol Gem Korporacija 
nesusitaikys su darbininkais. 
Streikas jau baigia ketvirtą 
savaitę.

Visi kiti raportai krūvon su
dėjus parodė, jog kriaučių ru
deninių žiponų siuvimas eina 
pusiau nugaišusiai. New Yor- 
ko Joint Board (Suvienytos 
Tarybos) priežiūroje yra apie 

< 200 šapų, bet iš šito skaičiaus 
tik 21-na pilnai dirba, kitos 
pasiilsėjančiai — po dvi, tris 
dienas. 200 firmų pradės kirp
ti ir siūti žiponus tik apie žy
diškas šventes. Daugelis yra 
šapų, išstovėjusių be darbo jau 
po 10 mėnesių. Fabrikantai, 
žinodami kriaučių nuovargį iš 
finansinės pusės—dabar siūlo 
jiems visokią užmokestį. Čia 
reikia suprasti kapojimą algų.

Michelsono Raportas
Delegatas Michelsonas davė 

pirmą savo raportą. Daugiau
siai kalbėjo apie lietuviškas ša
pas, o jos nėra nieku skirtin
gesnės už svetimtautiškas. Mū
sų skyrius turi 14-ką dirbtuvių, 
bet dar ne visos dirba. Kalbė
ti apie jas atskirai korespon
dentas nemato reikalo. Dele
gatas savo raporte pažymėjo, 
kad valdžia arba WPA pro
jektas jau nupirko drabužių 
už penkis milionus ir šimtą 
tūkstančių dolerių. Kcturias-

' dešimtas nuošimtis šių pinigų 
[pasilieka New Yorke. Ar ši
itas naujas planas pagerins ad- 
latos industriją,—ateitis paro- 
[ dys. Dabar daryti pranašys
tes ir dėlei jųjų su kitais gin

čytis neapsimoka.
J. Nalivaika,

Skyriaus K.
t__________________________
i

Šaukia Jaunimą Būt 
Taikos Parade

John Little, šios valstijos 
Jaunų Kom. Lygos sekretorius, 

i išsiuntinėjo visom kuopom 
[apylinkėj laišką, raginantį ly- 
giečius skaitlingai dalyvaut 
Am. Taikos ir Demokratijos 
Lygos ruošiamame Taikos Pa
rade šį šeštadienį, rugpjūčio 6.

Už paradą jau pasisakė virš 
120 vietos unijų ir virš šimtas 
pilietinių ir įvairių kitų orga
nizacijų.

Lietuviam irgi reiktų skait
lingai dalyvaut parade už taiką. 
Jis rengiama 24 metų sukakty
je po paskelbimo Pasaulinio 
Karo.

“JUODAS HITLERIS” NUKRI
TĘS DĖL STOKOS GAS0L1N0

Sekmadienį po piet nukrito 
su orlaiviu šalę kelio, Belmore, 
L. L, S. A. Hamid, negras dva
sininkas, ir ant vietos užsimu
šė. Sykiu užsimušė ir jo pilo
tas F. Burkhardt. Sužeista jo 
balta sekretorė Kay Price. Sa
koma, kad jie nukritę dėl ne
turėjimo gasolines.

Hamid vadino save “juoduo
ju Hitleriu.” Jis norėjo sumobi- 
lizuot Harlemo negrus prieš žy
dus, bet negrai išvijo jį iš Har
lemo. Po to jis nuėjo kunigaut.

Skandalai Dėl Raketų
Raketas, žulikystės, tai jau 

taip įprasta Amerikoj, čia be 
raketo neapsieina nei vieni 
rinkimai, nei vienas kokis di
desnis darbo projektas.

Dabar valdiškas advokatas 
Dewey tyrinėja New Yorke 
įvairius raketus. Įvelta subvių 
budavojimo kontraktas ir 
James J. Hines, kur manoma, 
kad raketo pagelba buvo dau
giau $515,000 pinigų išreika
lauta. Sako, kad raketas iš 
miesto iščiulpė 1936 metais 
apie $357,000 budavojant ant 
8th Avė. subvę. Tyrinėjama 
didelės elektros kompanijos ir 
kitos firmos.

Gal bus kaip kas susekta, 
bet tankiai tie, kurie turi vie
naip ar kitaip pasipelnę šimtus 
tūkstančių dolerių, tai moka ir 
sliedus paslėpti.

Piliečių Kliubo Nariams
Penktadienį, 5-tą rugpjūčio, 

įvyks Lietuvių Am,. Piliečių 
Kliubo susirinkimas. Pradžia, 
kaip jau žinote, 8-tą vai. vaka
re.

Susirinkimas bus svarbus 
tuomi, kad bus išduotas rapor
tas iš praėjusio pikniko, galu
tinas prisirengimas važiavimui 
laivu į Meškų Kalnus 7-tą rug
pjūčio, ligonių lankytojų pra
nešimai apie sergančius bei su
žeistus mūsų narius ir taip to- 
liaus. Būkime susirinkime ir 
žinokime, kas dedasi mūsų or
ganizacijoj. J. Nalivaika, 

Sekretorius.

Surado Lavoną Upėj
East upėj, ties Poplar St., 

rasta apie 50-tų metų žmogaus 
lavonas. Jis yra apie 5 pėdų 
ir 9 colių aukščio, kokių 190 
svarų. Kol kas nežinoma, kas 
per vienas. Paimtas į Kings 
County lavoninę.

LDS 3-čio Apskričio 
Piknikas Pavyko

Ūkana ir lietus pačiu pikni- 
kan rengimosi laiku pereitą 
sekmadienį nepajėgė nubaidyt 
LDS narius ir simpatikus nuo 
dalyvumo savo apskričio pik
nike.

Dar tebelyjant, jau rinkosi 
pirmieji piknikautojai, o lietui 
sustojus, gražus V a i č i o n i ų 
Meadow Grove, Cranford, N. 
J. greit pradėjo pildytis pub
lika, kuri linksminosi iki vėlu
mos. Apskričiui liks pelno. 
Jei ne lietus, atrodo, piknikas 

| būt buvęs labai sėkmingu.
Dainų programą pildė Aido 

Choras iš Brooklyno ir Siety
nas iš Newarko. Bangiečiai 
irgi buvo, bet jų mokytoja, 
gal manydama pikniko nebū
siant dėl lietaus, nepribuvo, 
tad jie nedainavo. Kalbėjo R. 
Mizara, LDS Centro pirminin
kas. Kompozitorius Juozas Ži
levičius trumpai padarė įver
tinimą chorų rolės lietuvių ju
dėjime.

Gražus $30 vertės radio te
ko Anitai Tolun, iš W. Orange; 
N. J. Taipgi Newarko jauni
mas, turėjo kokį tai laimikį 
delegatų į suvažiavimus lė
šoms, bet apie tai plačiau ne
teko patirt. Rep.

Žaibas Užgavo Tris 
Žmones Pajūryje

Sekmadienio popietį užėjus 
žaibų audra pusėtinai nesma
gumo padarė j ieškantiems vė
sumos miesto pajūriuose ir 
parkuose.

Ties Brighton Beach mau
dynėse žaibas šovė j geriamo 
vandens fontaną ir tris asme
nis užgavo. Vienas iš jų, po 
atgaivinimo, pasiųstas ligonbu- 
tin, o kiti du—namo. Toj vie
toj 1935 m. žaibas užmušė 3'ir 
užgavo 5 asmenis.

Long Island ir Coney Island 
pajūriuose buvo du milionai 
žmonių.

Coney Islandą buvo užklupę 
miriadai vabzdžiai, vadinamų 
“Japanese beetles”. Viena 
įlindo vaiko ausin. Vaikas 
skubotai nuvežtas Coney Is
land Ligonbutin, kad iškraus
tyt neprašytą viešnią.

Keturi asmenys prigėrė did
miesčio apylinkėj. Daug iš
gelbėta. Vien Rockaways pa
jūriuose išgelbėta 90 pateku
sių pavojum

PASKELBTA KOMUNISTŲ 
KANDIDATAI

šakyje sąrašo žymių newyor- 
kiečių, kurie pasveikins Pasau
linį Jaunimo Kongresą, įvyk-Į 
siantį 16-24 šio mėnesio, Vas
sar Kolegijoj. Brooklyniečių 
delegatams priimt komitete 
randasi miesto prezidentas In-I 
gersoll. Delegatai Ims iš 52 
šalių.

Davis Įvelsiąs Daugiau 
Tammaniečiy

Dixie Davis, buvęs Dutch 
S ch u 11 z ’ o a d v o k a t as-s m e gen y s, 
kuris distrikto prokurorui De
wey pasižadėjęs “viską papa
sakot”, sakoma, bylai prasidė
jus iškelsiąs aikštėn daugiau 
skandališkų dalykų ir įvelsiąs 
dar daugiau stambių Tamma- 
nės politikierių apart jau įvel
to byloje Jlines’o.

Byla prasidės už poros sa
vaičių.

- r V  — — — — —

Sako, kad Pasaulinėj Paro
doj, 1939 metais, kada ji atsi
darys, bus reikalinga 3,000 dar- 
lin inkų.

Iš Brooklyno 6 busai veš publiką Į Philadelphijos 
pikniką, kuris įvyks sekmadienį

Rugsėjo 4 September
Ant; rytojaus bus Labor Day Šventė

Busai iš Brooklyno i Philadelphijos pikniką 
išeis iš sekamų vietų:

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

Busas išeis 8 vai. ryto

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

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo W. Zabielskio Salės
61-38 5(>th Rd., Maspeth, L. I.

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer Street, Brooklyn

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

KELIONĖ I ABI PUSI $1.75

Supjaustyti Du Lietuviai 
Muštynėse Su Italais

Liepos 30, kaip 11:45 naktį, 
saliune 44 Scholes St., du lie
tuviai, broliai Rainiai, sužaloti 
peiliais labai kritiškai. Jau
nesnis buvo užpultas lauko pu
sėje ir supjaustytas į pečius. 
Padaryta daug didelių žaizdų, 
iš kurių pritiško daug kraujo 
ant gatvės ir abiejų šonų ša
ligatvių laike kautynių. Esą, 
ligoninėje, sudėję 19 stičių. 
Vyresnis sužeistas dar pavo
jingiau, į pilvą. Gręsianti mir
tis abiem.

Vienas iš užpuolikų jau su
imtas policijos.

Vėliau gauta žinia, kad jau 
miręs vyresnis brolis, Vincas 
Rainis, 27 m., gyvenęs 262 
Hewes St. Jis miręs tarpo 
10-11 valandų po supjausty- 
mo. Kas reiškia, kad užpuo
likas paeina po pirmo laipsnio 
pr asik ai ti m u ž mo g ž u d yst ė i e.

K. J.

LLD Kuopų Komisijoms
Seredos vakarą, rugpjūčio 3, 

“Laisvės” salei, įvyks visų 
Brooklyno apylinkės Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopų 
komisijų susirinkimas apsvar
styt surengimą rudeninės pra
mogos “Laisvės” naudai. Ko
misijos, o kur neišrinkta ko
misijos, valdybos raginama da
lyvaut. 1 Kp. Komisija.

Advokatas Marlow Nusišovė
Advokatas Meyer Marlow, 

48 metų, nusišovė savo rašti
nėj, 225 W. 34th St., New 
Yorke. Jis gyveno 798 Cen
tral Avė. Paliko žmoną, duk
terį 15 metų, ir sūnų 11 metų.

Policijos daviniais, jis ne- 
sveikavo ir buvo blogoj finan
sinėj padėtyj.

Puolė Komunistus
Virš šimtas komunistų ir 

CIO unijos narių laikė susi
rinkimą 230 Seventh Ave. Ant 
jų užpuolė penki ginkluoti 
gengsteriai. Buvo aštri kova. 
Užpuolikai šaudė. Pribuvus 
policija suėmė penkis ir klau
sinėja. Gengsteriai keršina už 
jų nepasisekimus tarpe lai- 
vakrovių unijos.

Komunistų Partija jau pas
kelbė sąrašą savo kandidatų 
visoms vietoms, pradedant gu
bernatoriaus, baigiant atsto- i 
vais į valstijos seimelį (Assem
bly). -

Į gubernatorius kandidatu 
statomas I. Amter, kuris gavo 
66,000 balsų kandidatuodamas | 
New Yorko Aldermanų Tary
bos pirmininko vietai 1936 m.

Antanas Bimba statomas 
kandidatu į Valstijos Senatą 
iš U-to Distrikto, Kings Coun
ty.

Iš 73 Tik 1 Negras
New Yorke 73 gaisrininkų 

viršininkai bus pakelti į aukš
tesnes vietas. Bet iš jų visų 
yra tik vienas negras, tai ka
pitonas Wesley Williams. Bet 
ir abelnai dar labai mažai 
negrų dirba gaisrininkų sky
riuje.

SUSIRINKIMAI
MASPETH-BROOKLYN, N. Y. 

Svarbus Susirinkimas
Lietuvių Piliečių Kliubo Rengimo 

Komiteto Brooklyno ir Maspetho 
įvyks pirmadieni, rugpjūčio 1 d., 
Maspetho Piliečių Kliube, 60-39 56th 
Dr., Maspeth, N. Y., 8 vai. vakaro.

Visi rengimo komisijos nariai bū
tinai turi susirinkti, nes bus labai 
svarbių reikalų aptarti, nes išvažia
vimas laivu įvyks rugpjūčio 7 d., 
1938. — Narys. (177-178)

Telefonas: Humboldt 2-7964
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CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge’Cj Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(Šulinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y. 
i----------------- -- *

Stephen Aromiskis Į
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: E Vergreen 7-4335

DR. J. J. KASKIAUČ1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

NEWARK, N. J.
VALANDOS:2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
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FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

Tuojaus užsirašykite važiuoti į “Laisvės 
plikniką ir įsigykite buso bilietą.

Telephone: EVergrcen 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. Herman Mendlowitz
88 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. ii ryto

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. ttrd St.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos' dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661




