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Brooklyno lietuvių komu
nistų kuopa turėjo gyvą ir 
skaitlingą susirinkimą per
eitą pirmadienį. Draugai 
apkalbėjo ir Centro Biuro 
išleistos brošiūros “Broliška 
Ranka Katalikams” platini
mą, v

Pasekmės tokios, kad vie
toje draugai sumetė šešius 
dolerius, pasiėmė brošiūros 
du šimtu kopijų, išsidalino 
ir tuojau paskleis. Tai ge- i 
ras pavyzdys kitoms parti-1 
jos ir kitų organizacijų kuo
poms. ♦ * *

Beje, ne visur da plati
nama “Vilnies” išleista bro
šiūra “Išdavikai.” O net ste
bėtis reikia, kaip uoliai lie
tuviai tą bręšiurą perka ir 
skaito, kur tik mūsų drau- 
gai turi parsitraukę ir pla
tina.

Ir abelnai ęlabar literatū
ra gerai platinasi. Naujai 
išleistos brošiūros visai 
lengvai parsiduoda. Bėda 
tik su mumis, kad ne visur 
ir ne visose progose tos 
naujos brošiūros platina
mos. ❖ * *

Beveik išėjo iš mados kuo
poms turėti energingus lite
ratūros platinimo agentus. 
Tuojau reikia tą sistemą at
gaivinti ir iš naujo pri- 
gydyti. * * *

New Yorko Darbo Parti
ja susitarė su pažangiais 
republikonais remti vieni I 
kitų kandidatus tam tik
ruose distriktuose. Reak
cionieriai iš republikonų 
partijos kelia lermą ir 
smerkia pažangiuosius už 
susitarimą.

Susilaukia kritikos ir 
Darbo Partijos vadai. Pir
miausia paleido kanuoles 
Socialistų Partija. O dabar 
išėjo prieš ją ir dešinių de- 
šiniausias menševikas, po
nas Abraham Cahan, “For- 
wardo” redaktorius.

O mums atrodo, kad Dar
bo Partijos politika duos 
teigiamų rezultatų. Pama
tysite, susitarus su pažan
giaisiais iš vienos ir kitos 
partijos jai pavyks supliekti 
reakcionierius ir pravesti 
savo keletą kandidatų į val
stijos seimelį ir į nacionalį 
Kongresą.

* * *
Kanados lietuviai labai 

energingai ruošiasi prie 
antro Kanados Lietuvių 
Kongreso. Jis šaukiamas 
rugsėjo 3 ir 4 dienomis. 
Reikėtų į Kongresą gauti 
visas Kanados lietuvių or
ganizacijas.

Prisirengime prie kon
greso nepaprastai svarbų 
vaidmenį , lošia “Liaudies 
Balsas.” * * *

Madride liaudies tribuna- 
las nuteisė mirtin 23 gen. 
Franco ir Hitlerio šnipus. 
Keletas desėtkų kitų gavo 
ilgų metų kalėjimo bausmę.

Gerai, kad Ispanijos liau
dies valdžia naikina niek
šus užfrontėje. Ji pasimoki
no iš Sovietų Sąjungos bol
ševikų, kaip reikia apsieiti 
su nepataisomais žmonijos 
priešais, piktais kriminalis
tais.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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JAPONIJA JAU
BOMBOM, SKEBAM IR GENGSTER1AM 

PRIEŠ STREIKIERIUS PLIENO KOR
PORACIJA IŠLEIDO mOOO.

Washington. — Senatorių 
Pilietinių Laisvių Komisija 
įrodė, jog Republic Plieno' 
Korporacija išeikvojo arti 
dviejų milionų dolerių, kad 
sulaužius CIO darbininkų 
pernykščių streiką prieš 
mažesnes plieno kompani
jas, kurias kontroliuoja Re
public Korporacija.

Tuos beveik du milionus 
dolerių ši .korporacija išlei
do .ve kokiem reikalam: 
samdymui šnipų, gengste- 
rių-sargų, bomboms, gink
lams, policijos papirkinėji
mams, apmokamiem skelbiu 
mam laikraščiuose prieš 
streikierius, specialiams ra
šytojams k a p i t a 1 i s tinėj 
spaudoj, radio kalbėtojams, 
orlaiviams, kurie nešiojo ir 
metė maistą skebams, ap
suptiems streikierių, ir dar 
įvairioms kitoms streiklau- 
žiškoms išlaidoms.* * i

Senatoriaus La Follette’o’ 
kvočiamas, Earl Butler, gal
va Republic Korporacijos 
privačios “policijos” Young- 
stowne, Ohio, prisipažino, 
kad jis pats davė tūkstantį 
dolerių korporacijos pinigų 
C a r 1 u i O 1 s onui, miesto 
Youngstown policijos galvai 
po to, kai buvo sulaužytas 
plieno darbininkų streikas.

Per Butlerį taip pat buvo 
išmokėta $5,849 šnipams 
prieš streikierius ir prieš 
CIO uniją Youngštowne.t

Viršininkai Youngstown 
Skardų ir Vamzdžių Kom
panijos davė šerifui Fiše
riui bent $2,000 vertės aša
rinių ir troškinančiu bom
bų ir tam tikrų šaudyklių 
tomis bombomis bombar- 
duot streikierius iš tolo. Še
rifas Elser užtai davė spe
cialiu šerifu blekes 114-kai 
bosų-boselių Youngstowno 
Skardų ir Vamzdžių Kom
panijos ir padarė “spešia- 
lais” 57 gengsterius Repub
lic Korporacijos. Visi jie bu
vo ginkluoti tų kompanijų 
šautuvais, revolveriais ir 
bombomis visur terorizuot 
streikierius.

Patys šerifo R. E. Elserio 
atsakymai į senatorių komi
sijos klausimus parodė, kad 
jis už daugelio savaičių 
pirm streiko jau tarėsi iš
vien su kompanijų viršinin
kais, kaip kriušint tą strei
ką. šis šerifas, be kitko, iš
leido ir $5,127 apskrities 
valdžios pinigų nupirkt šar
vuotą troką šturmuot strei
ko pikietininkus.

Monroe, Mich., policijos 
galva J. Fisher prisipažino 
kvočiantiem jį senatoriam, 
kad jis apginklavo ašarinė
mis - troškinančiomis bom
bomis ir buožėmis būrius 
fašistinių vigilančių bom- 
barduot ir daužyt plieno

streikierius pereitą vasarą.
Valdiška Šalies Darbo 

Santikių Komisija jau pir
miau pripažino Republic 
Plieno Korporacijos bosus 
laužytojais darbininkų tei
sių, ir nusprendė, kad kor
poracija turi atmokėt algas 
darbininkam, kuriuos jinai 
išmetė iš darbo už unijinę 
veiklą ir streiką. Jeigu Vy
ri a u s i a s Teismas užgirs 
Darbo Komisijos tarimą, 
tai Republic Korporacija 
turės išmokėt milionus do
leriu tiem darbininkam kai
po užvilktas algas.
-—  ——--------------------------- 1     ----------------— 

Šerifas Žagęs Savo Dukterį ir
Nužudęs Daktarą ir Jo Žmoną

South Paris, Maine.—At
vestas iš kalėjimo Paulius 
Dwyer, 19 metų amžiaus, 
liudija teismui, kad antri
ninkas šerifas Francis Car
roll žž&ė savo dukterį Bar
barą, 17 metų mergaitę, ir 
nužudė dr. J. G. Little- 
fięjdą, bet šerifas prirąetė 
šią dvigubą žmogžudystę 
Pauliui Dwyer’iui.

Šerifas Carroll, būdamas 
ir kalėjimo s a r g y b i n i u, 
prieš to jaunuolio teismą 
grūmojo ir jį nužudyt, jeigu 
jis neprisiims ant savęs už-

Respublikiečiai Apgina 
Ebro Tiltus ir Atremia

Fašistų Atakas
Barcelona, Ispanija.—Fa

šistai giriasi, būk jų bombi- 
ninkai sunaikinę visus res- 
publikiečių tiltus per Ebro 
upę; bet tai ne tiesa.

Respublikiečiai per tuos 
pontoninius tiltus gabeno ir 
tebegabena amuniciją savo 
armijai vakariniame Ebro 
šone. Jų priešorlaivinės ka- 
nuolės veja fašistų orlaivius 
šalin nuo tų tiltų.

Fašistai sutraukė pulkus 
italų, maurų ir gengsteriš- 
kų užsieninių legionierių 
prieš respublikiečius Gande- 
sos srityj ir kitur vakarinė
je Ebro upės pusėje. Jie tu
ri daug daugiau kanuolių, 
tankų ir lėktuvų už respub
likiečius; bet respublikie
čiai turi daugiau kariuome
nės ir visur atremia fašistų 
atakas.

Berlin. — Naziai naikina 
visus “žydiškus” miestų 
vardus.

Vienna, Austrija. — Na
ziai išmėtė 4,000 žydų šei
mynų iš apartmentinių na
mų.

ŠAUKIASI TAIKOS SU SOVIETAIS
Žissios šš Lietuvos

Būsiąs Panaikintas Karo 
Stovis Klaipėdoj

Kaunas, rugp. 2. — Padė
tis Klaipėdoj aprimo; susi
kirtimų priežastys tiriamos. 
Nauji rinkimai įvyks pagal 
senąjį, kiek “suprastintą,” 

j įstatymą. Karo stovis, priė
mus naujus viešojo saugu
mo įstatymus, bus panaikin
tas.

Ryšių Užmezgimas su Len
kija Nepalengvina Būkles 

Vilniaus Lietuviam

Kaunas, rugp. 2. — Susi
siekimų klausimai su Len
kija jau sutvarkyti. Preky
bos derybos su Lenkija ne
blogai vyksta.

mušimą daktaro ir jo žmo
nos. Todėl Dwyer “prisipa
žino” ir tapo nuteistas ka
lėj iman iki gyvos galvos.

Šerifas Carroll dar buvo 
ir protestonų bažnyčios de
kanas.

Jaunuolis Dwyer papasa
kojo dabartiniam teismui 
nuotikius, kurie privedė 
prie d-ro ir daktarienės nu
žudymo:

Jis mylėjo šerifo Carrol- 
lio dukterį Barbarą ir kar
tą paragavo “užginto vai
siaus;” po to jis atsipraši
nėjo, kad “kiauliškai pasiel
gęs”, nelaukdamas šliūbo. 
Bet mergaitė ramino jį; sa
ko, “jau ne pirmą kartą 
man taip atsitiko; mane ža
gė tėvas.”

Savo laiškuose Dwyer’iui 
Barbara taip pat minėjo, 
kad tėvas taip piktadariš
kai su ja elgėsi.

Kada vaikinas pradėjo iš- 
metinėt mergaitės tėvui, tai 
pastarasis užsipuolė vaiki
ną; tu, girdi, ją užvaisinai! 
Ir šerifas Car roll, tėvas, pa
siūlė, kad daktaras Little
field išegzaminuotų mergai
tę jųdviejų abiejų akyse.

Pagal susitarimą, tėvas 
su dukteria ir daktaras 
Littlefield turėjo ateit į 
Dwyerio namą. Bet tėvas 
tik pats atėjo, o dukters ne- 
atsivedė. Jaunuolis Dwyer 
stačiai pasakė Carrolliui: tu 
žagei savo dukterį. Įširdęs 
daktaras tada užreiškė Car
rolliui: “Aš tave padėsiu 
kalėjimam”

Išgirdęs tuos žodžius, še
rifas Carroll pasigriebė 
plaktuką, primušė daktarą 
ir pasmaugė; ir grūmoda
mas Dwyer’iui liepė jam 
padėt supakuot ir įmest 
daktaro lavoną į automobi
lį; paskui pasiimt daktaro 
žmoną ir važiuot su ja ne-

Tačiau normaliu santikių 
užmezgimas su Lenkija ne
palengvina Vilniaus lietu
viam būklės.

Priešalkoholine Paroda

Kaunas, rugpj. 2.—40,000 
žmonių aplankė parodą 
prieš alkoholį Kaune. Da
bar priešalkoholine paroda 
perkelia ma į mažesnius 
miestus.

Amerikiečiai Pralaimėjo 
Krepšinį

Kaunas, rugpj. 2. — Lie
tuvos krepšinio (basket 
ball) rinktinė, vadovauja
ma Liubino, nugalėjo Ame
rikos lietuvių rinktinę taip, 
kaip 44 prieš 24.

va “jieškot” dingusio jos 
vyro.

Sugrįžus jaunuoliui su 
daktariene atgal į So. Pa
ris ir sustojus arti šerifo 
Carrollio namo, šerifas re
volverio buože užmušė dak
taro žmoną ir paliepė jau
nuoliui važiuot sau su jos 
ir dąktaro lavonais.

Po trijų dienų jaunuolis 
Dwyer tada buvo suimtas 
su automobiliu ir dviem la
vonais jame North Arling- 
toneį N. J., pernai spalių 
mėnesį.

Trockinis Auto. Darbo 
I Unijos Galva Martin 
i -Lovestono Įrankis 
i \
į Detroit, Mich. — Trocki

nis pirmininkas Jungtinės 
Auto. Darbininkų Unijos H. 
Martin varinėjo sąmokslus 
su amerikiniu “Trockiu”— 
Jay Lovestonu ir neteisėtai fer l mokėjo Lovestonui pinigus 
iš unijos iždo karui prieš 
“raudonuosius,”, k o v i ngus 
unijistus. Tatai advokatas 
M. Sugar parodė pačiais. 
Lovestono ir Martino laiš
kais ir juose minimais pini
giniais atsiskaitymais.

Advokatas Sugar atsto
vauja keturis kairesnius 
unijos vice-prezidentus: R. 
Frankensteeną, W. Morti- 
merį, Ed. Hallą, W. Wellsą 
ir sekretorių-iždininką G. 
Addesą, kuriuos Martinas 
suspendavo ir per dabartinį 
savo “teismą” stengiasi ga
lutinai pašalint iš atsako- 
mingų vietų unijoje.

Hangchow, Chinija. —Ja
ponai užpuolė čionaitinę an
glų ligoninę ir pagrobė 103 
sužeistus chinus kareivius.

SOVIETAI TEBEVALDO STRATEGINIUS 
SIBIRO PASIENIO KALNELIUS, NE

ŽIŪRINT JAPONUOS BLOFŲ
Tokio, Japonija, rugpj. 4. 

—Japonijos užsienių vice- 
ministeris K. Horinochi as
meniškai atsišaukė i Sovie
tų Sąjungos atstovą Konst. 
Smetaniną, kad jis persiųs
tų Maskvai Japonijos pa
siūlymus taikytis, ir prašė 
greito atsakymo iš Sovietų 
vyriausybės.

Japonija siūlo tuoj sus
tabdyt Sovietų kariuome
nes susikirtimus su japonais 
Changkufengo srityje (pri
klausančioje Sovietam).

(Patys Japonijos milita- 
ristai įsibriove ten į sovie
tinio Sibiro ruožą, patys 
daro provokatoriškai - kari
nes atakas ir patys prašo 
sustabdyt susikirtimus su 
r a u d o n armiečiais, ginan
čiais Sovietų žemę!)

London, rugpj. 4. — Šičia 
politiniuose rateliuose taip 
pat manoma, kad gal tik ja
ponų generolai Manchukuo 
krašte, be pritarimo Japo
nijos valdžios, pasiuntė sa
vo kareivius į sovietinį ruo
žą ir tuom iššaukė susikir
timus su Sovietų raudonar
miečiais.) 

\ Maskva. — Sovietu ka
riuomenė, sykį a t g r i e bus 
Changkufengo ir Shacho- 
fengo strateginius kalne
lius, Sibiro kamputyje prie 
Manchukuo .ir ‘Korėjos ru- 
bežių, taip juos ir tebeval
dė; atmuša visas atakas ja
ponų, bandančių tuos kalne
lius užimti.

(Bet japonai iš savo sos
tinės Tokio blofina pasau
liui, būk jie užvaldę mini
mus kalnelius ir būk atmuša 
sovietine kariuomene, štur
muojančią juosius. Japonai 
pasakoja, būk jie trečiadie
nį ten nukovę 200 raudon
armiečių.)
Japonijos Atstovybės Sek
retorius Mato Baisią Sovie

tų Galybę
Tokio, rugpj. 4. — Japoni

jos karo ministerija sako, 
kad japonai priešorlaivinė- 
mis kanuolėmis nukirtę tik 
du soviet i n ius lėktuvus 
Changkufenge. (O pirmiau 
japonai pasakojo, būk nu
šovę žemyn “penkis” Sovie
tų orlaivius tenai.)

Sugrįžęs iš Maskvos Sa- 
buro O ta, Japonijos atsto
vybės sekretorius, persergė
jo savo valdžią netikėt pa
sakoms, būk Sovietų armi
jos apvalymas (nuo šninų. 
trockistų išdavikų) nusilp
ninęs ją. “Aš sutinku su ki
tais Rusijoj gyvenančiais 
japonais, kad Sovietų Są
junga yra baisiai galinga. 
Stalino valdžia eina vis 
stipryn ir visi žmonės smar
kiai dirba,” sako tas Japo
nu valdininkas.
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Pirmiau japonai skelbė, 
būk desėtkai sovietinių or
laivių bombardavę pasieni- 
nius Manchukuo ir Korėjos 
miestus, geležinkelius ir 
vieškelius. Dabar gi Japo
nijos ministerija pareiškia, 
kad “bent 60” Sovietų orlai
vių ir skraidę “toj srityj,” 
bet tik “demonstravo, o ma
žai ką bombardavo.”

(Tikrenybėje Sovietų lėk
tuvai nieko kito nebombar
davo, kaip tik japonus įsi- 
briovusius į sovietinio Sibi
ro ruožą.)

SSRS žmonės Pasiryžę
Maskva. — Sovietų darbi

ninkai, valstiečiai ir Raudo
noji Armija siunčia savo 
valdžiai pareiškimus, kad 
jie pasiryžę išvyt japonus 
ar kitus įsiveržėlius ir ap
gint kiekvieną colį sovieti
nės žemės. Visur įvyksta de
monstracijos, išreiškiančios 
tokį ūpą.

Ispanijos Liaudiečiai 
Grūmoja Terueliui ir

Albarracinui
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Respublikie
čiai prasilaužė per Univer- 
sales kalnus ir apsupa Al- 
barraciną, fašistų karinį 
centrą, iš vakarų, apie 30 
mylių nuo Teruelio.

Iš pietų pusės respubli
kiečiai pasiekė punktus jau 
tik 10 mylių nuo Teruelio.

Fašistai susiuntė daugį 
savo lėktuvų ir kitų pabūk
lų gint Teruelį ir Albarraci- 
na.

Išveja dar 6,000 Žydų 
Daktarų iš Medicinos 
Profesijos Vokietijoj
Berlin. — Naziu vidaus 

reikalu ministeris uždraudė 
šešiem iki septynių tūkstan
čių žydų daktarų užsiimt 
medicina tarp vokiečių ir 
kitų “arijų” po rugsėjo mė
nesio šiemet Vokietijoj ir 
Austrijoj.

Jau pernai naziai atėmė 
gydymo teises trims tūks
tančiams žydų daktarų pa
čioj Vokietijoj; po to liko 
tik 1,200 praktikuojančių 
žydų gydytojų toj šalyj. 
Dabar ir jie beveik visi iš- 
šluojami. Tik tūliem žydam 
gydytojam, t a r n a v u šiem 
Vokiečių armijoj laike pa
saulinio karo, naziai galėsią 
padaryt išimčių, bet labai 
mažai.

ORAS
Šiandien giedra.—N. Y. 

Oro Biuras.
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Aukšti Ponai Imami Už Pakarpos
Kalbėsim vienaip ar kitaip, bet einan

tysis New Yorko (Manhattano) aps. gy
nėjas, prokuroras Thomas E. Dewey, at
lieka geru darbų. Savu laiku, kai jis dar 
nebuvo prokuroras, o tik specialiai pa
imtas žmogus apvalyti New Yorką nuo 
raketierių ir grafterių, jam pavyko su
imti visą eilę nelemtų sutvėrimų darbo 
unijose ir juos pasiųsti kalėjimam Jam 
taipgi pavyko suimti visą eilę prostitu
cijos Įstaigų užlaikytoji! ir kitokio visuo
menės brudo.

Dabar Į). Dewey, kai jis tapo išrinktas 
New Yorko apskrities prokuroru, pra
dėjo imti už pakarpos “aukštesnes asa- 
bas”. Andai jis suėmė ir tuoj bus teisia
mas buvusis Tammany Hall lyderis, 
Hines, kuris padėjo visokiems Židikams 
ir raketieriams tęsti savo pragaištingą 
darbą. Hines bus teisiamas viduryj šio 
mėnesio. Jam pavyko suimti raketierių 
advokatas Richard Davis (“Dixie”). O 
šiomis dienomis p. Dewey griebė dar tris 
žymius žmones, tai buvusį New Yorko 
apskrities prokurorą William Copeland 
Dodge (Dewey pranokėją) ir du žemes
nių teismų teisėjus, Hulon Capshaw ir 
Francis Erwin. Visi trys kaltinami padė
jime raketieriams.

Prieš kiek laiko bijodamas p. Dewey 
rankos, New Yorko valstijos senatorius 
Berg nusišovė. Nusišovė jis todėl, kad bi
jojo pats įkliūti į kalėjimą ir kitus iš
duoti.

Spėjama, kad dar visa eilė kitų “žymių 
asmenų” bus suimta ir teista. Būtų ge
rai, kad Į). Dewey pavyktų visus nedorė
lius atatinkamai nubausti, pasiunčiant 
ten, kur jie priklauso.

Dar Apie Tą Nevykusį Plepėto ją
Ir “Vilnis” rašo apie tą žmogų, kuris, 

po visokiais slapyvardžiais pasislėpęs, 
per socialistinę spaudą šmeižia komunis
tinį judėjimą. Nurodžiusi jo šmeižtus, 
taikomus komunistams, “Vilnis” stebi:

“Tasai pats Pušynas rašo “Keleivy” ir 
apie ALDU) suvažiavimą. Kaip žinoma, 
suvažiavimas buvo labai pasekmingas. 
Jame viešpatavo didelis vieningumas. 
Organizacija stipri, ji turi virš 6,000 na
rių. Jokia kita sriovė pas lietuvius nei 
svajoti negali apie panašią organizaciją. 
Socialistai turėjo savo “LDLD,” o kur 
ji šiandien?

“Bet tasai Pušynas bando diskredituo
ti dig. Šolomską ir ginti Buivydą. Tuoj 
išlenda ilgos Pušyno ausys ir jis pats iš
siduoda, kad Pušynas tai pats Buivydas. 
Kas jam labai skauda, apie tai ir rašo. 
Juk niekam kitam visiškai nerūpi, ką 
apie ALDU) rašė Buivydas. Jei atsi
klausti šešių tūkstančių ALDU) narių, 
ką jie mano apie Buivydo raštus, tai jie 
tik pamos ranka. Visa ALDU) demo
kratija neduotų jam nei tuzino balsų.

“Todėl tas susidemoralizavęs žmogus 
ir bėga pas ‘Keleivį’.”

Pabrėžusi “Pušyno” nesąmones apie 
“įsakymą (komunistams) iš viršaus,” 
“Vilnis” nurodo, kad darymas bendro

Fašistai Garsinasi Laimėji
mais Ebro Upės Fronte

Saragossa, Ispanija.—Fa
šistai sako, kad jie pervarę 
respublikiečių kairįjį spar
ną atgal iš Ebro upės vaka
rinio šono į rytinį šoną ties 
Tortosa, pietinėje dalyje 
Katalonijos fronto. Pasak
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fronto su. katalikais yra kitose šalyse jau 
dalykas, matomas gyvenime. Pavyzdžiui, 
Ispanijos komunistai ir socialistai eina 
išvien su Baskijos katalikais ir bendrai 
kovoja prieš • bendrą priešą, fašizmą. 
Daug pačioj Ispanijoj ir Barcelonoj ka
talikų—dvasiškių ir eilinių žmonių — 
šiandien su ginklais rankose muša savo 
bendrą priešą. Komunistai mano, kad ir 
Amerikoje katalikai ir komunistai gali 
bendrai ginti savo reikalus—kovoti prieš 
fašizmo pavojų, tikybinius reikalus pa
liekant nuošaliai. Bet toks “Pušynas”, 
plepa, jog tai negalima, jis iš to šaiposi. 
“Tą poterėlį,” rašo “Vilnis,” “nuolat 
ambrija Stilsonai ir Strazdai. Tą poterė
lį (kad “Maskva įsakė”) nuolat ambrija 
ir Hearstas...”

“Vilnis” užbaigia savo straipsnį:
“Iš tūkstančio lietuviu komunistu ir 

iš šešių tūkstančiu ALDLD nariu ‘Kelei
vis’ pasirinko vieną asmenį, formaliai gal 
būt dar ‘komunistą,’ o faktinai visiškai 
sudemoralizuotą tipą, kuris bando ir 
‘komunistauti’ ir ‘socialistauti,’ pasislė
pęs pušyne. Jo galvoj visiškas sklokiz- 
mas, nors formaliai jisai neva prieš sklo- 
ką. Iš tokių veidmainių nei ‘dievui žva
kė, nei velniui kačerga.’ Išlieję savo tre- 
jų-devynerių mišinį tokie tipai išsieikvo
ja ir pavirsta anti-visuomeniškais staga
rais.”

Kas Tas Ponas Kraschel?!
Iowa valstijoj kadaise išėjo į streiką 

Maytag Kompanijos darbininkai, su ku
riais samdytojai žiauriai elgėsi. Darbi
ninkai kreipėsi į Darbo Santikių Tary
bą, prašydami dalykų padėtį ištirti ir iš
nešti savo nuosprendį.

Paminėtoji taryba paskyrė savo atsto
vus ir tyrinėjimas pradėtas Newton 
mieste, Iowa valstijoj. Tyrinėjimas daro
mas federalės vyriausybės namuose.

Na, ir štai, Iowa valstijos gubernato
rius pareiškė, kad jis toliau tęsti tyrinė
jimų neįeisiąs. Jis paskelbęs karo stovį 
ir tuo būdu priversi ąs federalės vyriau
sybės atstovus nešdintis iš ten.

Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad 
Iowa jau randasi ne Jungtinėse Valstijo
se, o kažin kur ant Marso? Ar guberna
torius Kraschel nežino, kad jis neturi tei
sės paskelbti karo stovio prieš federalę 
vyriausybę. Jei jam kas nors nepatinka, 
jis turi teisę skųstis teismui, bet neturi 
teisės jėgą vartoti prieš federalę valdžią, 
prieš jos atstovus, kai jie atlieka tuos 
darbus, kurie jiems pavesti Jungtinių 
Valstijų kongreso.

Šiuos žodžius rašant, dar neturime ži
nių, kuo tas viskas užsibaigė. Bet vieną 
norime pasakyti: federate vyriausybė ne
privalo tokiems Kraschel’iams nusileisti!

Būtinai Turi Būti Iš Naujo 
T eisiami!

Vienas džūrimanas, kuris Harlan teis
mo byloje balsavo už pasmerkimą 55 an
glies baronų ir jų bernų, pasakoja, kad 
iš karto vienuolika džūrimanų stovėjo už 
jų nusmerkimą, o tik vienas prieš. Bet 
prieš dvi savaiti keturi džūrimanai pra
dėjo abejoti. Trys iš tų paeina iš Clay 
apskrities, kur viešpatauja anglies baro
nų teroras, panašus į terorą Harlano ap- 
skrityj. Vadinasi, tie trys pradėjo bijoti 
dėl savo likimo ir dėlto savo nuomones 
pakeitė, kai prisiėjo pasakyti galutinas 
žodis.

Anglies baronai, sakoma, daro viską, 
kad tik neįvyktų kitas teismas. Jie, mat, 
visvien dreba dėl savo bjaurių darbų, 
kuriuos atliko prieš darbininkus, anglia
kasius.

Todėl kaltinamieji turi būtinai būti tei
siami antru kartu ir džūrimanai turėtų 
būti parinkti iš tų vietų, kur žmonės taip 
nesibijo galvažudiškų anglies baronų te
roro.

fašistų, tai jie išviję deši
nįjį respublikiečių sparną iš 
Mequineza ir Fayon mies
telių, toliau į šiaurę.

Fašistai pasakoja, kad jie 
viso sunaikinę 14 respubli
kos pontoninių tiltų per Eb
ro upę, ir dabar respublikie- 
čiams teliekąs tik vienas 
kiek svarbesnis tiltas. Fa
šistai giriasi, kad jie pris

pirs! ą respublikiečius prie 
upės įsilenkimo 20 mylių li
nijoj tarp Ribarroja ir Fi
neli, ir daugį jų sunaikin
sią, suirusią ar prigirdysią 
Ebro upėj.

London.— Vokietijos val
džia smarkiai supirkinėja 
Londone varį, reikalingą 
ginklam ir amunicijai.

Laiškas iš
1938. VI 15 

Brangūs Tautiečiai!
Turėdamas keletą laisvu 

minučių, kaip ir visada, 
stengiuos neatsiskirti nuo 
savo mylimos plunksnos, ir 
visada, kiek sąlygos leidžia, 
parašyti ką nors iš Ispani
jos liaudies iš mūsų kovų, iš 
mūsų gyvenimo savo taut, 
lietuviams, kurie kaip darbo 
klasės didvyriai, nenuilsta
mai kovoja už pažangios 
žmonijos gyvenimą, kultūrą 
ir progresą. Jie kaipo demo
kratijos šalininkai stengiasi 
iš paskutinių kiek galint 
mums kovoje prieš tarptau
tinį fašizmą Ispanijoje pa
dėt. Pagelbos vaisiai pro- 
gresyvės Amerikos demo
kratijos pas mus, Ispanijo
je visur matosi. Ypač ten
ka tankiai prisiminti realius 
demokratijos gynėjus Ame
rikoje tada, kaip žmogus 
pamatai gražius ir moder
niškus ambulansus, paau
kuotus progresyvių ameri
kiečių, kurie pas mumis Is
panijoje dabar teikia nepa
prastai didelę pagelbą su
žeistiems ir susirgusiems 
liaudies reikalų gynėjams. 
Man pačiam kaip tik teko 
ta amerikiečių pagelba pasi
naudoti, ką liudijo aiškūs 
parašai aukojusios šias do
vanas organizacijos. Niekas 
šiandien pas mumis iš kovo
tojų neabejoja dėl Ameri
kos darbo žmonių konkre
čių pastangų mums tragiš
kose kovos dienose padėti 
prieš kruvinąjį žiaurųjį 
tarptautinį fašizmą.

Man, kaip lietuviui, kovo
jančiam Ispanijos šalyje už 
viso pasaulio darbo žmo
nių reikalus, rūpi visada 
progresyvių Amerikos lie
tuvių gyvenimas, jų kova, 
jų viltys, pastangos. Labai 
tenka džiaugtis, kaip suran
du pažangioje prisiųstoje 
Amerikos lietuvių spaudoje, 
apie gausius pasisekimus 
visuomenės darbuotojų ko
voje su žmonijos priešais, ir 
nepaprastai esame mes ko
vojantieji lietuviai paten
kinti, kad mumis lietuvius 
Ispanijoje savi žmonės ne
užmiršta. Ypač tenka džiau
gtis klausime materialinės 
ir moralinės pagelbos “Lai
svės” dienraščiu, kuris tą 
svarbią misiją sąžiningai 
atlieka, tenka išreikšti pa
dėkos žodis.

Liaudies dienraščio “Lais
vės” pagelba ir pastango
mis mes 13 brigados lietu
viai apsčiai pradėjome gau
ti nemokamai visus Ameri-

Ispanijos
koje einančius progresyvius 
lietuvių darbo žmonių laik
raščius, kurie savo teisinga, 
ir pažangia p r o g r a m a 
mums patinka, ir kurie vi
sada veda griežtą ir teisin
gą propagandą už demokra
tinę Ispanijos liaudies vy
riausybę. Dar būdamas Lie
tuvoje i girdėjau apie Ame
rikos lietuvių darbo žmonių 
laikraščius, kaip “Laisvę”, 
“Vilnį”, “Šviesą” ir kitus 
leidinius. Fašistinė Lietuvos 
valdžia šių laikraščių labai 
nekenčia, už kiekviena ne- 
tikėtai slaptai gautą šių lai
kraščių egzempliorių reikia 
smarkiai nukentėti, — atsi
duriant už mūro ir geleži
nių grotų.

Pažangūs ir progresyvūs 
Amerikos lietuviu darbo 
žmonių laikraščiai labiau 
kaip visada, turi mokėti tei
singai ir faktiškai demas
kuoti visokius parsidavu
sius ir siauražiūrius ele
mentus, kurie tiesioginiai 
ar netiesioginiai skverbiasi 
kaip erkės į darbo žmonių 
tarpą su savo pardavikiška 
ideologija. Ypač reik vyti iš 
savo tarpo trockistus, did
žiausius žmonijos priešus, 
kurie Ispanijos liaudies že
mėje tiek susiprovokavo ir 
parodė plačiausioms liau
dies masėms savo kruviną 
veidą, kad vardas jų PAUM 
virto pabaisos ir perspėji
mo žodžiu. Jie yra didžiausi 
kaltininkai mūsų dalinu 
p r a 1 a i m ė j imu Aragono 
fronte; jie iki kaulų jau 
parsidavė savo šeiminin
kams fašistams.

Per praėjusias smarkias 
kautynes su fašistais ties 
Lerida, daugely vietų buvo 
visai atviras frontas, kur 
visokie niekšai, pasinaudoję 
mūsų sunkia karine padė
timi, pradėjo mekeno ne
trukdomi landžioti tai į vie
ną, tai į kitą pusę ir atlik
davo visokiausius diversijų 
darbus. Neatsiliko nuo tu 
darbų ir Ispanijos Trockis- 
tai. Vienas iš tokių tipų 
atėjęs per fronto liniją prie 
mūsų antrųjų fronto linijų 
teiravosi, ar nepamatys ko
kio tai savo bičiulio. Jis 
pradėjo klausinėti, kur sto
vi mūsų artilerija, kur šta
bas ir kitos svarbios vietos. 
Gi pataikyta ant seno fron
to kareivio, tarptautiečio, 
kuris paklausė iš kur esąs, 
ar turįs dokumentus. Tas gi 
šaltai atsakė, kad dokumen
tų dėl sunkios padėties ša
lyje neturįs, tik turįs kokį 
tai vieną pasenusį doku

mentą. Gi šį pertikrinus, 
pasirodo esama visai kokio 
tai jaunuolio. Kareivis pa
prašė eiti su juo į tam tik
rą įstaigą išsiimt naujesnį 
dokumentą. Pastarasis pra
dėjo visaip atsikalbėti, kad 
jam dar daug laiko yra 
šiam reikalui. Griežtai pra
šomas nenoromis sutiko eiti 
į “civilinę įstaigą”, kur 
jam buvo sįūloma. Bet ka
da pamatė, kad prieita prie 
kariško štabo, pradėjo vir
pėti ir taikytis kaip čia pa
sprukti. Bet stiprių rankų 
vedamas buvo pristatytas 
pas dalies viršininką, kur 
buvo apkratytas, ir dide
liam nusistebėjimui, buvo 
rastas didelis vokiškas mau- 
zeris. Griežtas tardymo 
priemones pavartojus, pri
sipažino, kad esąs kasinin
kas slaptos trockistų parti
jos, išmokėjęs tam tikrą su
mą pinigų paskirtiems žmo
nėms, grįžtąs atgal į aną 
pusę, bet dėl visko, sulyg 
įsakymo turįs parinkti pri
puolamų žinučių apie mūsų 
kariuomenę ir pradėjo pra
šyti dovanojimo.

Šis mano paduotas “Lais
vės” skaitytojams pavyzdė
lis parodo aiškiai, kokiais 
darbais verčiasi Ispanijos 
trockistai. Plačiau nušviesti 
šių parsidavėlių fašizmui 
darbai reikėti! parašyt at
skirą straipsnį. Dėl stokos 
laiko ir sąlygų negaliu tą 
padaryti, bet tik vieną tu
riu galvoje, kad paskutiniu 
laiku šis nelemtas elemen
tas pradėjo smarkiai kelt 
galvą. Apsišarvavęs gražio
mis frazėmis, labai trukdo 
pažangiajam revoliuciniam 
darbo žmonių judėjimui vi
same pasaulyje.

Baigdamas šį straipsnelį, 
reiškiu pageidavimą, kad 
jūs turėtumėte dar turtin
gesnį ir įdomesnį laikraštį 
kovai už geresnį ir gražes
nį gyvenimą. Dėl stokos 
laiko ši karta labai mažai 
parašiau, bet už tai daug 
daugiau parašiau anksčiau, 
bet labai stebiuos, kad nie
ko dar nesu skaitęs iš savo 
rūpestingo darbo vaisių. 
Ras per priežastis, negaliu 
pasakyti.

Likite sveiki ir tvirti sa
vo darbe. Neužmirškite mū
sų kovos ir savo tautiečiu 
Ispanijoje, kovojančių prieš 
fašizmą. Stiprinkite ir išni
kite kiek galite savo dien
raštį “Laisvę”. Dabar šir
dingai dėkuoju už siuntinį, 
kurį ką tik nesenai gavau, 
kuri viena lietuvė moteris 
prisiuntė. Dėkuoju labai jai 
už tai.

Labai esu gerai nusitei-

kęs, kad amerikietės lietu-* 
vės parodo didelį pasišven
timą kilniam tikslui. '2jii. 
gera ypatybė lietuvių, iš'KoA 
stebisi kitu tautu kariai— 
lietuvių solidarumu. Gavęs 
siuntinį pasidalinau su dar 
dviejais lietuviais mano ba- 
talijono. Tik gaila, kad ilgai 
kelyje užtruko (siųstas 12 
balandžio). Gavau 14 birže
lio. Laukia dovanu ir kiti 
mūsų brigados lietuviai, su > 
kuriais dabar labai sunku 
sueiti. Ypač draugai pagei
dauja daugiau ką nors iŠ 
rūkymo.

Turėdami omenyje tvir
tai organizuotas Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietu
vių organizacijas, tvirtai 
tikime, kad nebūsime už
miršti.

Mes gi iš savo pusės sten
gsimės taip pat parodyti 
lietuvių darbo klasės sūnaus » 
atkaklumą kovoje prieš di
džiausius darbo žmonijos 
priešus, fašistus, ir, kiek 
sąlygos leis, ką pergyvenam 
ir ką patiriam, jeigu gyvi 
liksime, stengsimės iš pas
kutinių kovos patyrimų lobį 
perkelti į mūsų tėvynės Lie
tuvos išlaisvinimą iš vergo
vės ir tamsybės retežių.

Salų d!
Nevėžys.

ŠYPSENOS
Paklausimai Prof, šaipokui

Klausimas. Negaliu su
vokti, kodėl Juozas Tyslia- 
va pabėga iš “Vienybės”, 
kuomet ji tik sunegaluoja?

Striukis.
Atsakymas. Tu, Striuki, 

turėtum žinoti, jog laivui 
skęstant visuomet pirmosios 
bėga žiurkės! •

Klausimas. Ar už dyką 
Henry Fordas gavo nazišką 
medali ?

Fricas.
Atsakymas. — Ne, ne už 

dyką, Fricuk. Už dyką nė 
arklys arklio nekaso: jeigu 
vienas kaso—antras atka
so ... .

Klausimas. Kas tas per 
garnys, kuris, sakoma, šei
mynoms atgabena kūdi
kius?

5-kių Vaikų Mainė.
Atsakymas. Tau, 5-kių 

vaikų mamyte, tas klausi
mas turėtų būt jau aiškus, 
kail) diena!

Ispanės minyškos, kurias respublikos vyriausybe perkėlė iš Barcelonos Šventos 
Širdies vienuolyno j Londoną. Tai padaryta tuo tikslu, kad apsaugojus jas nuo 
fašistų bombų. Paveikslas parodo minyškas atvykusias Londonan, Anglijon.

Klausimas. Kas yra dan
gus?

Puta.
Atsakymas. Dangus—tai 

nepasiekiamas šieno pluoš
tas, laikomas prieš akis bė
gančio arklio. _____

Klausimas. Kurie iš gyvu
lių yra prielankiausi naziz- 
mui ?

švarc.
Atsakymas, šunys; jie 

prie kiekvieno lempos stul
po pakelia savo locną svas
tiką ir pagarbina Hitlerį.

Klausimas. Kokią operetę 
aš turėčiau parašyti, kad 
nereiktų kostumų ?

Autorius.
Atsakymas. Tokią, kuriją 

už vardytum “Rojus”.
šaipokas.

Madrid. — Nusmerkta 
mirt 23 asmenys kaip gene
rolo Franco šnipai.
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AR GALIMA GYVENT DIRBTINU ORU? KAIP ŠIANDIEN ATRODO VILNIUS?
Didiniesčio Panašumas 

Mišką, Tyrus ir 
Ugniakalni

Paprastas oras, kuriuo 
kvėpuojame, susideda iš i 
mišinio tokių dujų; azotas' 
(nitrogenas) 78 procentai ir j 
9 dešimtadaliai; deguonis i 
(oxygenas) 21 proc, ir tru-į miškėi todėl, kad namai sau- j hėntr'pardaviimij 
pūtis kiekvienos iš sekau-! go miestą nuo šaltų, žvar 1 
čių dujų, kurios visos kar- bių vėjų, 
tu nesudaro nė vieną pro-' Didmiestis panašus ty 
centą: helium, kripton, ar- ram, nes jame yra dulke 
gon, neon, ozon, ksenon ir tas oras; be to, fabrikai va-j 
vandenilis. Be šių dalių, dar Į savą kaitina miestą priedan | 
ore paprastai būna nežymus;prie saulės karščio; tai ir 
kiekis anglies deginio' šiuom jis panašus< į tyrų 
(carbon dioxide), kalbant! kaitrą, 
apie gryną orą, nors fabri- Didelis miestas taip pat 
kų srityse anglies deginio s panašus ir į ugniakalni; tai 
būna daugiau. Jo kiekis ore ■ tuom, kad miestas per sa- 

i vo kaminus išmeta daugius 
■pelenų, suodžių ir dažų, pa- 
s našiai kai]) ugniakalnis.

1 Į Klaipėdos turgus žemai-1 sąrą. (Tik per Lietuvos val
čiai iš “didžiosios” Lietuvos j dininkų nerangumą labai 
kas savaitė suvežą daugį 

....... . . .'grūdu, daržovių ir kitu ūkioDidelis įmestas panašus 1; t(, iip
jaučiama stoka geros žuvies 
Kaune. Jos visuomet galėtų

Kiek Pasaulyje Radio 
Aparatu ir Klausovų

įvairių 
, vaiku . L

i žaislų, pintinių, tabokai dė- 
jžučiu, rašaliniu, lazdų, na- ’ C z V 7 4, 7

miniu audimu ir kitko. Vi- 
i sus šiuos- daiktus jie par- 
I davinėja nuo vežimų.

Tarp tų žemaičiir atsiran- 
■ da dalis ir nazių pataikū
nių. Į klumpes ir kitūs savo 
i rankdarbius jie išdrožinėja 
ir hitlerini kryžių-svastiką. 

| Tokius dirbinius klaipėdiš-

• žūčių

Žemaičiai kitai]) nekalba, 
ii k lietuviškai-žemaitiškai; 
o naziai klaipėdiečiai, kad 
kurie ii* mokėtų lietuviškai, 
vis tiek tešneka tik vokiš-

Tuose mažučiuose kamba
rėliuose ant laivų bėgioja 
vaikai, rusena virtuvė, pa
statyta lovukės, stalas, o 
virš tokio namuko smilksta 
kiekinis kaminas. Tos rūšies 
namukų esama keliolika. 
Priešais namuką stovį stale
lis, taip pat ant laivo. Čia 
ir eina prekyba.

Kai kurių namukų palan
gės apsodintos gėlėmis, 
nors tie gėlynai neturi nė 
sprindžio pločio. Visi tokie 
daržovių prekybininkai te
kalba tik lietuviškai-žemai
tiškai.

Klaipėdos turguj iš seno 
yra pažįstama lietuvių kal
ba, dar nuo prieškarinių 
laikų. Net vokiečiai buvo 
(ir tebėra) išmokę susikal
bėti lietuviškai bent apie 
parduodamus daiktus ir jų 
kainas,—nors paskutiniais 
laikais daugelis hitlerinin
ku dėl “unaro” nenori lie
tuviškai prasižioti.

kšto ne tik šaligatviais, bet 
Toks netvar-

Namukai ant Vandens
Daržovių į Klaipėdą, tur

būt, daugiausia priveža 
kintiškiai, pamarių gyven
tojai. Jie paprastai gabena 
jas laivais. Laivų dugne, 
esančiame vandenyj, daržo
vės vasarą ne taip vysta.

Klaipėdoje galima gauti 
šviežiu daržovių visada, die- 
na ir naktį, iki užeina žie
ma. Nes daržovių pardavė
jai čia gyvena nuo anksty
bo pavasario, per vasarą iki 
rudens; o gyveną jie ma
žuose namukuose, stovin
čiuose ant vandens. Namu
kai gi stovi ant pritvirtin
tu laivu. Toks laivas beveik c v
visas paskendęs vandenyj, 
tai daržovininkams nereika
lingos ledainės ar kiti įren
gimai x daržovėms nuo karš
čio išsaugoti.

Vilniuje susisiekimas eina

Pragyvenimas Pigesnis
Aplamai pragyvenimas

Kauniškis koresponden-1 Kaune judėjimas nėra dide- 
tas M. L, atsilankęs Vilniun, lis.
atrado, kaip “ponai” nugy-i Vilniuje mažiau važinėja 
veno tą senąją Lietuvos so- automobilių, o žmonės vai
stinę:

—Vilnius dabar yra Len-;ir gatvėmis.
kijos užkampis. Pats mies- kingas eismas atneštų daug 
tas iš esmės yra gražus, bet j nelaimių, jei būtų nors toks 
apleistas. Gatvės išgrįstos' judėjimas, kaip Kaune.
tik paprastais akmenimis,!
pats grindinys nelygus. Jau daugiausia autobusais ir ve- 
iš to gali spręsti, kad da-Įžimais, kurių daug ir kurie 
kartiniams jo šeimininkams gana pigūs. Automobilių no
tas miestas yra posūnis, jei į daug, bet jais važiuot pi
per tiek laiko neįstengta neigiau negu Kaune.
didžiąsias jo gatves išgrįsti i 
lygesniu grindiniu. Tik pa-; 
skutiniu metu ruošiamasi I
kai kurias gatves tvarkyti.; Vilniuje pigesnis, kaip Kau- 
Namai netaip apleisti, nes ne:. PL?esn’ butai, viešbu- 
pats Lenkijos ministeris čiai, miestas, drabužiai, iš- 
pirmininkas išleidęs atitin-1 skyrus tuos dalykus, ku
kamą dekretą, kuriuo prie-iriuos valstybė yra sumono- 
varta įsakyta tvarkyti na-! polizavusi.
mų fasadus ir nudažyti prie j ' Valdininku ir tarnautoju 
gatvių esančias tvoras. Na-; atlyginimai yra maždaug

- _ •. Naujų i i5Q iki 200 zlotų į mėnesį.į atliekama susirodyrnais bei 
įtik kainos pasakymais.

Klaipėda yra garsi savo
Nesenai Lausannoj, Švei-1 

tarptautinė i 
radio sąjungos konferenci-1 v -----i---- ,H. , , . I žuvies turgum. Čia nestm-geriausias ja; suvažiavo atstovai nuo : *■

augmenijai gy-! 23 Europos šalių, tai]) ])at Į 
iš Jungtinių Valstijų ir ki-1 
tų kraštų.

Konferencijai, be kitko, i 
buvo paduota apskaitliavi- 
mas, kiek pasaulyje yra 
naudojama radio priimtuvų j 
ir kiek yra jų klausytojų.! 
Pripažinta, jog Europoj I 
vartojama 31 milionas radio 
priimtuvų, o Amerikoj ir ki-1 
tur dar virš 56 milionu. ■ 

j Radio gi klausovų skaičius ! 
i apytikriai siekiąs 350,000,- 

Tatai iš pradžios buvo 1 000 visame pasaulyje.
laikoma tikru įrodymu, kad ; K o n f c r e n c ijoj daly-: 
kitos, smulkiosios oro dalys ■ vaikantieji tautų atstovai I 
yra . būtinai reikalingos. Į susitarė, kad per ateinan-;

Bet paskui tie moksliniu-1 čius Naujus Metus kiekvie- i prastas įtaisas. ri 
kai vėl gamino dirbtiną orą,! na radio sąjungai priklau-; .. 
tik vietoj azoto suleido 79 
procentus heliumo duju ir 
tą patį kaip pirmiau pro
centą deguonies—21%. Čia 
jau susidarė dirbtinas oras, 
rodos, net geresnis už gam
tini. Jame gyviai ir aug
menys tarpsta kur kas ge
riau negu paprastame, na
tūraliame ore.

Šioj dirbtinoj atmosferoj 
baltosios pelės išaugo žy
miai didesnės ir gražesnės 
negu paprastam ore.

Kai kurie gydytojai jau 
spėja, kad dirbtinas heliu- 
mo-deguonies oras galėtų 
patarnaut silpniem kūdi
kiam ir šiaip ligoniam. Tik 
žinoma, jis pirma turės būt 
atydžiai išbandytas ir ant 
didesnių gyvūnų, ne vien

t Būtiniausias gyvūnijai 
elementas ore yra deguonis. 
Be jo gal tik keletą minu
čių teišliktume gyvi. Kokį 
vaidmenį atlieka azotas, jau 
senai yra mokslo ištirta.

Bendrai imant, atrodo,
kad gamtinis oras su viso-' carijoj 
mis savo sudėtinėmis dali
mis turėtu būt 
gyvūnijai ir 
vilo t i ir tarpti.

Amerikos mokslininkai W.
Hershey ir de Kansas an
dai buvo pagaminę orą tik-1 
tai iš 79 procentų azoto ir

ar jame galėtų gyventi bet 
kuris žemės gyvis ar aug- 
muo. Bet nei gyviai nei au
gmenys negalėjo . tokiame 
dirbtiname ore gyventi 
žuvo.

BALSO JĖGA

irMechanine jėga, kad 
stipriausio žmogaus balso yra 
menka. Ir jei paimtume 100 
milionų žmonių, šaukiančią vie
nu kartu, tai išvertus ją garso 
so jėgą į elektros energiją, ji
nai vos pajėgtu įžiebti papras
tą 100 wattą elektrinę lempu
tę.

Kad nuskintos gėles taip 
greit nevystu, nupjaukite jii 
kotelius įstrižai, porai sekun- 
(lą įmerkite jų galiukus į ver
dantį vandenį; po to sumer
kite gėlių puokštes j lietaus, 
upės ar kūdros ' (soželkos) 
vandenį.

žuvies nei žiema nei va-

Senovės Lietuviu 
Artilerija

Senovės tvirtumų-pilių 
[) pat negalima buvo

|kėjo šokios tokios artileri- 
| jos. Ale kokia ten artileri- 
ija, kol nebuvo išrasta me
taliniu kanuoliu? O vis dėl 
to buvo savotiška artileri-

* ~ ' mosios mašinos.
taranas buvo gana pa- 

Tai sunkus 
į-' rąstas su smailiu, geležim 

santi tauta duos savo pro-; apkaustytu 
gramą, kuri trumpomis ra
dio bangomis pasiektų už
sienius.

Autobusas Plaukia
Tai dar vienas naujas pa

būklas mūsų šalyje—Ame
rikoj: padirbtas naujas au
tobusas; jis gali sausuma 
važiuoti apie 80 mylių į va
landą. O atvažiavęs prie! 
vandens, jis pavirsta laivu I 
ir, įsmukęs į vandenį, plan- j 
kia kai]) laivas. ; 
vandeniu plaukia 
greitai, kaip bėga ant sau
sumos. Vandeniu jis 
plaukti 20 mylių į valandą. 
Viduje šito naujo laiviško 
autobuso yra vietos dvyli
kai pasažyrių.

Šio autobuso, kaip stab-i 
džiai, motoras, taip ir kitos! 
dalys, kurios negali veikti 
vandenyje, yra apsaugotos 
guma. Taipgi sausuma va
žiuojant operuojama vienu 
propeleriu-varytoju, o atva
žiavus prie vandens pakei
čiama kitu. Pakeitimas yra 
greitas ir tobulas.

Dzūkelis.

imi, 
ant stiprių

“ožiu.” b-
Kada reikėdavo pilies sie

nas ardyt, tai priveždavo 
taraną; kareiviai jį įsiūbuo
davo ir pradėdavo juomi 
daužyti duris ir sienas. Pra- 
mušdavo net gana storus 
mūrus.

Tokius 
ir senovės 

i artilerijos 
| svaidomosios mašinos.

Tomis mašinomis buvo 
Žinoma, laidomi į priešą stambūs ak- 
ne taip i nienys. Šitokia artilerija, 

beje, dar buvo naudojama 
ir tada, kai atsirado paraku 
užtaisomi pabūklai. Bet me
dinė artilerija (taranai ir 
svaidomosios mašinos) išėjo

taranus naudojo 
lietuviai. Kita jų 
dalis tai buvo

gali

Buffalo, N. Y. — Elizabeth 
Florienė, sulaukus 81 m. am
žiaus, pirmą kartą susigarbi- 
niavQ sau plaukus į “perma
nent wave”.

Jau 50 metu sukako nuo 
benzolio išradimo Vokietijoj.

“7-N1Ų BROLIŲ MIEGAN
ČIŲ” LIETUS KAUNE

Kaune liepos 11 d. taip 
prapliupo lyt, tartum de
besys praplyšo. Tuoj gatvės 
patvino upeliais; užplūdo ir 
kai kurie namų rūsiai.

Keliom valandom praė
jus, vėl pasipylė smarkus 
lietus, jau su didele perkū
nija. Griaustinis spyrė į vie
ną sandėlį Vytauto pros-

“Vienaragė” Kauno 
Katedra

vie- 
jog

Vyskupas Valančius 
name savo rašte sako, 
didžiausia Kauno bažnyčia, 
katedra jam atrodo, kaip 
“karvė su vienu ragu.” Man 
gi jinai atrodė kaip milži
niškas dramblys su aukš
tyn iškelta viena didžiule 
ausim.

Kauno katedra yra dide
lis pastatas—296 pėdų ilgio,

# | A A v- Z

Truputį vėliau dar pasi- 118 pėdų pločio ir 99 pėdų 
kartojo smarkokas lietus.

Bet įdomu, kuom daugelis 
kauniečiu aiškina tuos ne
paprastus lietus.

“Lietuvos Aidas” rašo: 
“Tokio didelio lietaus kalti
ninką kauniečiai įžiūri ‘Sep
tynių Brolių Miegančių’ as
menyje. ‘Miegoti tie broliai 
pradėjo iii-iv ovmuauivmv, i 
kuris irgi pasižymėjo gau
siu lietum.”

Tai vis dar gamtos reiš-- 
kiniai aiškinami pagal “gy
venimus šventųjų” net pa
čiame Kaune.

aukščio. Bet jos išorine ar- 
nuobodi, 

sandė- 
į spūdį 
bukas 
šone.

chitektūra yra 
drėbtinė, kaip kokio 
lio. Bet blogiausią 
daro tai trumpas, 
bokštas tik viename

Kai kas spėja, kad šis kei
stas bokštas buvo tik kaip 
nors pripuolamai sulipdy
tas. Kiti sako, gal per du

mai Vilniuje seni, i 
kaip ir nėra. Per visą laiką 
tepastatyti Vilniuje tik keli 
nauji namai, ir tai vien val
džios įstaigų reikalams. 
Šiuo metu aš temačiau iš 
didesnių, naujai statomų, 
pastatų tik, berods, taupo
mųjų kasų namus Mickevi
čiaus gatvėje. Tai]) pat, 
kiek girdėti, pastatyta daug 
naujų kareivinių. Vienoms 
iš jų, gana didelėms, panau
doti dar rusų laikais padėti 
pamatai.

Pagal to paties ministe- 
rio pirmininko įsakymą, vi
same mieste vienodai pilkai 
nudažytos tvoros, kas 
labiau pilkina Vilniaus 
venini a.

Judėjimas Gatvėse 
Nedidelis

Vilniuje dabar esą apie 
£00 tūkstančių gyventojų, 
bet judėjimas gatvėmis ma
žesnis negu Kaune, nors ir'

(Zloto vertė beveik nesiski
ria nuo lito.)

Namų savininkai, pramo
nininkai, prekybininkai ir 
kt. taip apkrauti mokes
čiais, kad, girdi, nedaug 
jiems kas lieką. Mokesčiai 
imama stačiai už viską.
Telefonų Stokos Rekordas

Telefonus Vilniuj papras
tai turi tik valdiškos įstai
gos. Net kai kurie mažesni 
laikraščiai negali turėti te
lefonų dėl brangumo. Pri
vačius telefonus mieste ^te
turi tik keli šimtai asmenų,

dar Privačių telefonų skaičiaus 
gy- mažumu Vilnius dabar už

ima pirmą vietą visoj Eu
ropoj. Tai atsilikimo rekor-

Mergina-“Robotas”

Driskiai
Už 100 zlotų (apie 105 li- 

!tų) Vilniuje gali gaut pa
kenčiamą eilutę vyriškų 

] drabužių, bet gatvėse labai 
daug yra apdriskusių žmo
nių. Daug ubagaujančių 
vaikų ir suaugusių, nors 
ubagavimas valdiškai “už
draustas.” švariau apsiren
gusiam praeiviui reikia nuo
lat dabot save kišenes, lai
krodėli ir k t. Privisę eibės 
kišenvagių ir šiai]) apgavi
kų; bet kokiais būdais ko
voja prieš alkį.

Lenkų Kalba
Gatvėse vyrauja lenkų 

kalba. Kitataučiai norėtų 
i kalbėtis savomis kalbomis 
arba tomis, kurias geriau 

jau moka> bet bijo persekioji- 

pirm keleto metų žydai kal
bėdavosi daugiausia žydiš
kai ar rusiškai; bet dabar 
jaučiasi priversti viešose 
vietose kalbėtis lenkiškai.

Tačiau valgyklose, vieš
bučiuose, krautuvėse visur 
galima susikalbėti kalbomis 
gyventojų tų tautybių, ku- ' 
rios Vilniuje yra laikomos 
mažumomis, bet kurios iš 
esmės sudaro pagrindinę 
daugumą.

Valgyklose ir kavinėse 
žmonių nemaža. Daug uni
formuotų oficrerių ir pao- 
ficierių. Paprastai jie ge
ria degtinę, užkandžiauja ir

nuo sekmadienio, .... . .i seniau įvykusius gaisrus bu
vo sunaikinta viršūnė da
bar tebstūksančio bokšto.

Kauno katedra, dabar va
dinama bazilika, buvo pra
dėta statyt apie 500 metų 
atgal; tada pabudavota tik 
dabartinė jos presbiterija, 
tai yra, kunigam skiriama 

Idalis už grotų; paskui baž
nyčia buvo dalimis dastati- 
nėjama ir taip didinama.

Bet katedros vidus labai 
skiriasi nuo prasto jos pa
viršiaus. Iš vidaus ji išpuoš-

Amerikos Advokatų Susivie
nijimas Remia Atgaleivius

Cleveland, Ohio.—Ameri
kos Advokatų Susivieniji
mo suvažiavimas, galų gale, 

mados jau 15 šimtmečio atmetė įnešimus, reikalau
jančius pasmerkti Vokieti- 

pradėjo jos nazių nuožmybes prieš 
i vartot paraką, tikrai neži- žydus, katalikus ir kitus, 
inoma; bet 14-to šimtmečio! 
antroj pusėj jie jau naudo-1 
jo kanuolės, užpuldinėdami 
kryžiuočių pilis. Manoma, 
jog pirmasis įsigijo keletą 
paraku užtaisomų kanuoliu 
Kęstutis.

Suprantama, kad lietuviai 
naujuosius ginklus vartot 
išmoko iš savo priešų.

Pirmosios kanuoliu lie
jyklos Lietuvoj buvo įsteig
tos pradžioj 15-to amžiaus. 
Jų pavyzdžių yra Karo Ma
žėjuje Kaune.

Penki šimtai metų praė
jo; Lietuva vėl nepriklauso-

Apie pusantro šimto me
tų atgal, vienas francūzų 
mechanikas subudavojo au
tomatišką žmogų, kuriam 
pasukus ar paspaudus tam 
tikras spyruokles, jis galėjo 
rašyti, piešti sulig “ordelio” 
paveikslus ir panašiai. Ilgai
niui tas “sutvėrimas” tapo 
sudegintas, tačiau to auto
mato struktūra, raštai, pie
šiniai ir kitkas pasiliko.

Šiandien, gyvenant j'"

Kada lietuviai

Suvažiavimui išduotas ra- 
i portas užsipuldinėja Roose- 
• velto valdžią, kad jinai, gir
di, “ima teismų pareigas į 
savo rankas.” Šis raportas 
taipgi j ieško priekabių prieš 
tokius Naujosios Dalybos įs
tatus, kaip Socialūs Apdrau- 
dos ir Šalies Darbo Santi- 
kių. Nieks iš advokatų-de- 
legatų nebandė atsiliepti 
prieš tokį raportą.

ma, bet jau pati nepasiga
mina nė vienos kanuolės.

ta naveikslais ir statulomis i civilizacijos šimtmetį, mu ]ell]<u pusės. Antai ua paveiKsiais n statulomis Vlenas gabus amerikonas 
tokių garsių dailininkų, ita- technikas, vardu Halsey Ro- 

berts, j tris metus laiko pa- 
i ruošė “Robotą” merginos į 
! pavidale. Iš paveikslo atro
do visai civilizuota panelė. 
Ji rašo eiles-poemas, piešia 
gražius paveikslus, sėdėda
ma sau tiesiai prie rašomo
jo stalelio. Bet tai dar to 
neužtenka, — ji retkarčiais 
pakelia galvą ir, tartum no
rėdama romansuoti, prade
da gražiai mirkčioti aki
mis ...

Šis “Robotas”-mergina 
randasi Philadelphijoj, vie
noje bandymų įstaigoje, 
vardu Franklin Institute.

Dzūkelis.

pasauliniai žinomo lenkų 
menininko Moniuškos.

Taigi šiuos žodžius ra
šančiam buvo keista girdėt 
nuomonė vieno dabartinio 
Lietuvos menininko, atsi
lankiusio į Brooklyną, kad, 
esą, “aš jokių formų nega
lėčiau pasimokinti iš tos ka
tedros statulų ir paveiks
lų.” O šis menininkas kol 
kas težinomas tik lietuvių 
tautoj. —J. C.

New Yorke naujai statomų 
didnamių balkiai dažnai. jau 
sulydomi, o ne įrituojami (“ri- 
bitsuojami”).

U

(Tąsa ant 4-to puslp.)
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DETROITO ŽINIOS

Kas Tas Dies Komitetas?

Rugsėjo pradžioje Dies Ko
mitetas, susidedantis iš 7 ypa
tų — Martin Dies, A. D. Hea
ly, Joe Stares, J. J. Demsey, 
II. G. Mosier, Ch. Thamason, 
N. M. Mason (visi atžagarei
viai republikonai ir didžiausi 
priešai darbininkų klasės) — 
atvažiuoja i Detroitą tyrinėt 
prieš-amcrikinį veikimą. Jų 
tikslas tai sufrėmuoti didžiau
sius šmeižtus prieš pažanges-

žymas miestui kainavo $80,- 
000, 8 žmonės žuvo ant skers
gatvių ir kelių dėl trūkumo 

[tvarkos, nes policija saugoja 
sk ebus.

Reikalaukime pono Readin- 
go ir tarybos atimti policiją 
nuo laužymo streikų. Balsuo- 

i kite ir dirbkite už pažangiuo- 
Į sius kandidatus j valdvietos. 
Toys yra Fordo ir ford iz m o 

j palaikytojas, būtų žmonių ko
rikas gubernatorius. Vinkšna.

Bridgeport, Conn.
Liepos 26 d. š. m. turėta 

posėdis Am. L. K. Skyriaus. 
Atstovai atsilankė beveik visi. 
Tai labai pagirtinas žygis.

Be kitko, padaryta keletas 
gerų nutarimų. Nutarta su
šaukti platų mitingą, tikslu iš
girsti platų raportą, iš atsibu

vusios Am. Liet. KongresoKAIP ŠIANDIEN ATRODO VILNIUS

konferencijos Scranton, Pa. 25 
d. birželio. Draugai Valaitis 
ir Jokimas iš New Britain, at
silankys, kaipo buvę minėtos 
konferencijos delegatai, išduos 
platų raportą. Tikimės, ra
portas bus Įdomus. Vietos lie
tuviai išgirs, kas buvo veikia
ma konferencijoj palaikymui 
Nepriklausomos Lietuvos ir aį- ' 
steigimui pačioje Lietuvoje 
parlamentarinių teisių bei pil
nos demokratijos Lietuvos gy
ventojams. šis mitingas Įvyks 

j 12-tą d. rugpjūčio, 7:30 vai.
vak., Lietuvių svetainėje, J70 
Lafayette St.

29 d. liepos Įvyko susirinki
mas ALDLD 63 kuopos. Pats 
susirinkimas buvo gana gyvas. 
Nariu atsilankė nemažai. Bu- v
vo rišamos svarbios proble
mos. Susirinkimas nutarė or
ganizuot autobusą Į spaudos 
pikniką Hartford Conn., kuris 
atsibus 11 d. rugsėjo š. m. Be 
to, 63 k p. drauges susiorgani
zavo parodyt arba papuošt 
gražų stalą tame piknike spau
dos naudai. ,

Tad, draugės ir draugai, ne
pasilikite nei vienas namie tą 
dieną, bet visi linksmai va
žiuokime Į tą tikrai draugišką

nius kandidatus Į valstijos 
valdvietes ir inkriminuoti vi
sas pažangiąsias organizaci
jas, unijas ir pavienius žmo
nes. Taipgi nuplauti fašistų 
purvinus darbus Michigan!) 
valstijoj. Kas yra faktu iš jų 
tyrinėjimo Massachusetts vals
tijoj.

Priešamerikmio veikimo ty
rinėjimas turi būt fašistų ty
rinėjimas (kurių komitetas nė 
plauko nepajudina), nes jau ir 
paprastas žmogelis žino, kad 
Hitleris turi paskyręs 30 mi- 
lionų dolerių palaikymui šni
pų Amerikoj.

Dvi savaitės atgal netoli 
Mt. Clemens miške Hitlerio, 
bernai surengė puotą ir pra
kalbas rinkimų kampanijos 
reikalais. Iškabino svastiką ir 
Hitle rio paveikslą, garbino 
Hitlerį ir keikė visus pažan
giuosius žmones, net ir pati 
Rooseveltą. šiame susirinkime 
dalyvavo daug policijos virši-
ninku ir aukštų miesto valdi-|įė‘. 
ninku. Taigi didžiausi priešai 
amerikonizmo, civilizacijos ir 
visos darbininkų klasės yra 
fašistai, juos tad reikia tyri-1 
net ir pasmerki. Todėl reika
laukime prezidento Roosevelto 
irto komiteto tyrinėti didžiau
sią priešą a merikonizmo — 
fašistus. Šermukšnis, i

Mokykimės iš Savo Klaidų! Į

Pereituose rinkimuose mies
to valdybon tapo išrinkti reak
cionieriai su majoru Reading. 
Į trumpą laiką po rinkimų tu-j 
rojome keletą striukų, nes re
akciniai fabrikantai pajuto 
savo raukosi' galią. Didžiau
siais streikų laužytojais tapo 
policija, ir štai Į šitą trumpą 
laiką turime 301) sužeistų ir 
keletą amžinų invalidi!.

Kad streikai buvo laimėti, 
tai darbininku krauju ir gy
vybėm užmokėta. Dabar .jau 
šešta savaite streikuoja Kro- 
gerio krautuvių darbininkai. 
Streiką laužo Readingo poli
cija. Prie kiekvieno treko jo- j 
dinėja policija, pilnos krautu
vės prikimštos policijos, kuri Į 
išprovokuoja pikietą, sumuša 
ir Į kalėjimą įkiša. Skebams 
yra leista pilna galia pulti 
darbininkus streikierius.

Kuomet streikieriai nuėjo 
pas majorą Readingą protes
tuoti, kad jų užlaikoma poli- ! 
cija daužo galvas streikieriam 
ir duoda pilną valia skebams 
pulti ir provokuoti streikie
rius, kad pats ponas Readin- 
gas laužo konstituciją, alini- | 
damas teisę pikietuoti, tai ant | 
rytojaus suareštavo 260 piki!'-; 
tininkų. Taipgi fašistas prof e- j 
sionalis streikų laužytojas H. 
Van Landeghen puolė streiko I 
vadus ir inkriminavo padėji- į 
me bombų ir .išbombardavime 
keleto krautuvių. O visi De
troito žmonės sako, kad tai jo 
paties darbas. Vadai buvo iš-j 
laikyti gana ilgai kalėjime be 
kaucijos, kaipo kriminalistai, 
kad sulaužyti streiką.

Tokią pat metodą policija 
vartoja ir kitam streike, tai 
Wayne Creamery. Raita po
licija jodinėja paskui skobus 
pieno išvežiotojus, ir jei kas 
iš namų pastebi policijai, kad 
jie streiką laužo, tai puola 
žmonės, areštuoja ir laiko ka
lėjime, girdi, “reikia išmoky
ti mandagumo.“

Nepirkite niekas Wayne 
Creamery pieno!

Šitoks policijos streikų lau-

(Tąsa iš 3-čio pusi.) j 

I būna tose užeigose todėl,! 
, kad nėra ka veikti, nes kill-* 
[tūrinių pramogų Vilniuje 
[ nedaug. Maistas restora- 
I nuošė pigesnis negu Kaune.
i Vilniuje nėra “naktinio 
i gyveninio,” kai}) jis supran
tamas dideliuose miestuose 
Europoj ir Amerikoj. Vil
niaus kavinės ir dauguma 
restoranų uždaromi 11 ari 
12 valandą naktį.

Vilnius—“Posūnis”
Vaikščiodamas po Vil

niaus aikštes, junti tą posū-! 
niškumą, kai]) ir gatvėse.' 
Jos taip pat apleistos. Ypač i 
krito Į akis apleista Ožeš- • 
kienes aikšte, kurioj kovoj 
menesį vyko aršios demons-1 
tracijos prieš Lietuvą. Be į 

galo apleista Katedros aikš- ■

Miesto valdovai, girdėt, 
jau pradeda gėdytis, kad 
kultūringumo atžvilgiu Vil
nius atsilieka nuo Kauno; 
todėl žadą pradėt bent gat
ves pergrįst. Pačių lenkų 
laikraščiai kartais primena 
net Kauno pavyzdį.

Patys Japony Karininkai 
Muša Japonijos Blofus

Tokio. — Japonai pasako
ja, būk jie nušovę žemyn 
“5” sovietinius lėktuvus iš 
“50” tų,' kurie bombardavę 
Korėjos, Japonų kolonijos, 
pasienio miestelius, kelius ir 
geležinkelius.

Bet šią pasaką dalinai su
muša patys Japonijos kari
ninkai, kurie sako, kad So
vietu lėktuvai ten skraidė 
tik demonstruodami, o ne

Tad, gerbiami Lietuviai! 
Kaip Bridgeport!), taip ir apie, 
liukės, jūsų pareiga svarstyt 
tuos dalykus, rūpintis šiandie
niniu Lietuvos Likimu. Esate 
visi kviečiami skaitlingai daly
vauti.

Bridgeport!) A. L. K. sky
riaus delegatė drg. Mureikie- 
nė išdavė trumpą raportą iš 
Scrantono konferencijos. De
legatės raportas buvo gana Į- 
domus ir svarbus. Kongreso 
skyrius Bridgeporte turi patė- 
mijimų trimis punktais: 1— 
nesutinka, kodėl iždininkė ne
išdavė pilnos finansinės atskai
tos. 2—Centro Valdybos ne
kreipimas domės Į skundus, 
kurių pasirodė apie 3. Ir, pa
galiau, 3—gana svarbus už
davinys praleistas be jokios 
domės, tai atsikreipimas jau
nuolių žurnalo “The Voice of 
Lithuanian Americans’’, tad 
šiais trimis klausimais Bridge
port!) skyrius griežtai nesutin-

linksmą pikniką.
Užsiregistruokite sau buse 

vietą iš kalno. Užsiregistruot 
galite pas: Kuopos rast. J. J. 
Mockaitę, 1367 Pembroke St., 
Bridgeport, Conn.

63-čios kuopos susirinkimams 
diena pakeista iš paskutinio 
sekmadienio Į kas ketvirtą 
penktadienio vakarą. Norėtų
si bi,skuti pabriežti ir apie 
Bridgeport!) Jaunuolių Chorą. 
22 d. liepos Įvyko choro rėmė
jų susirinkimas. Tame susi
rinkime padaryta nemažai pa
žangos choro ateičiai. Kadan
gi choras užsiregistravo Į vi
suotiną chorą 1939 m. pasau
linei] parodon dainuot, tad pa
sirodo, kad reikalinga tam žy
giui nemažai finansinės para
mos irgi. O kad tų finansų 
padaryt, tai reikia daryt tin
kamas planas. ()t, prieita iš- 
išvados su rengt puikų koncer
tą, kokio dar Connecticut’e ne
buvo. Koncertas Įvyks pirmu
čiausia rudeniniame sezone.

pats Jaunuolių Choras ir bus 
pakviesta iš kitur atsižymėju
sių talentų. Galutina paren
gimo eiga tilps spaudoje bis- 
kutį vėliaus.

Tiek dar turėčiau pažymėt, 
mūsų kiekvieno yra tikra pri- 
derystė remti tokius kultūri
nius darbus, būtent, dalyvau
ti choro parengimuose ir prisi
dėt prie choro rėmėjų grupės. 
Tas žygis tekainuoja 50c. Į 
metus. Kuo daugiau lėmėjų, 
tuo didesni susirinkimai būna. 
O kuo didesni susirinkimai, [ 
tuo geriau galima tą meninį 
darbą tobuliau išvystyti.

M. Arison.

Washington. — Amerikos 
valdžios iždas liepos menesį 
turėjo $451,450,746 daugiau 
išlaidų negu pajamų.

j darydami užpuolimą. ka, ypatingai reikale “Voice’’. Programos išpildyme dalyavus

fll EK!B I MDAlWli DIENA
RENGIA CONNECTICUT VALSTIJOS CHORAI

LIETUVIU PARKE - Už Lakewood WATERBURY, CONN.
Sekmadienį, Euopįūčio 7 August

PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ ---------------- - ĮŽANGA 25 CENTAI

■'C

Sietyno Choras iš Newark, N. J.

Merry Makers Orkestrą Grieš Šokiams
Turėsimo Įvairių Užkandžių ir Gorimų

Programoj dalyvaus sekanti chorai: Laisvės Choras iš Hartford, Dainos Choras iš New Haven, 
Jaunuolių Choras iš Bridgeport, New Britaino Choras ir Sietyno Choras iš Newark, N. J.

New Britaino Y. C. L. Dramos Grupė suloš keletą veikalų. Bus ir žymūs kalbėtojai.

Užkviečiame visus skaitlingai dalyvauti ir linksmai praleisti laiką. Komitetas.

—------------------------ ---------------- V-------------- - ....................................... ' --------- ------------ --------------- ---------------- - -------------------------------

ŽUVO 5-ki JAUNUOLIAI
AUTO. NELAIMĖJE * 4

La Grande, Oregon.—Už
simušė 5-ki jaunuoliai, nuo I 
13 iki 17 metų amžiaus, 
kuomet jų a u t o m o b i lis, 
smarkiai pasuktas, atsimu
šė į tiltelį ir eksplodavo.

Jei nori parduot—garsinius 
“Laisvėje.”

------------------------------(i
F. J. Bagočius

ADVOKATAS
Veda visokias provas

253 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 2613

(3---------------------------------------------H

Dienraščio ‘Laisvės’ Naudai
PIKNIKAI

W A T E R B U R Y, C O N N.
Visos Connecticut Valstijos

NAKTINIS PIKNIKAS
Naudai dienraščio Laisvės bus

Šeštadienį, Rugpjūčio 27 August
LIETUVIŲ PARKE

UŽ LAKEWOOD
Piknikas prasidės 5-tą vai. po pietų ir tęsis per visą 

naktį. Bus chorų iš tolimų kolonijų.

ĮŽANGA 35c SU UŽKANDŽIAIS.

PHILADELPHIA, PA.
Šiemet “L.” piknikas ten bus naujoj vietoj, vadinamoj 

MIKOLAICIO PARKE 
EDDINGTON, f’A.

Sekmadienį, 4 Rugsėjo-Sept.
Stambios piniginės dovanos prie Įžangos bilieto 

1-iiia Dovana $50 Pinigais 
KITOS NEDAUG SMULKESNĖS

Puiki dailės programa ir gera orkestrą gros šokiams.

E. HARTFORD, CONN.
Spaudos Piknikas

Sekmadienį, Rugsėjo 11 September
____ LIETUVIŲ PARKE

Light House Grove, prie Glastonbury Kelio

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIčIUS, Prezidentas

Orui Atšylant Gerkite Brocket’s Ale
Šis alus yra daroma iš tikros daigintų miežių salyklos. 

Daroma stiprus alus—Ale šviesus ir tamsesnis sulig 
mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo
Lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
Jis yra daromas iš grynų miežių salyklos su Europiškais apyniais. 

Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistų.

Ėlius-Ale yra stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. 
Todėl visokiame klimate jis yra naudingesnis gerti, jis 

paakslina jūsų kūną energingiau veikti
Lietuvių bizniai, kurie verčiatesi alum tuojau rašykite prezidentui 

Antanui Penkevičiui reikalaudami pristatyti lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami:

Brockert Brewing Co,, Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.



<r

PenEtailien., Rugpj. 5,1938 EAISKi !

ENGLISH PARTTWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S PUBLISHED EVERY

TUESDAY ANDOF CLUB ACTIVITIES
FRIDAY

by A. REDFIELDTHE RULING CLAHSS

EDUCATION-STORIES

die tonight, what 
prevent me? If 
that life was not 
that death was 
to all problems 
what would the

If I decided to 
arguments would 
I suddenly decided 
worth living and 
the silent answer 
and all heartaches
psychiatrist say? What would Mus
solini say? What would you say? 

you say. for 
reasons? (’an 

in an illogical

There are reasons, 
life. What are (hose 
you speak logically 
world ?

There are
There are

meats
There

reasons 
the things one 

about. There 
of peace and 

is the pleasure

for life, yes. 
cannot 

arc lhe mo- 
satisfaction, 

of hard work
and play, of laughter and sunshine. 
These are the things that make 
life worth living, and such unro
mantic physical objects as cocktails, 
roast beef and hot dogs add to the 
zest. Curiously enough, the last 
three go over and over in my mind. 
Cocktails . . . Roast beef . 
hot dogs . . . Over and over

And

Why? I don’t know, unless it is 
that the stomach must be fed before 
lhe soul. Unless it is that the heart 
cannot nourish itself until the body 
digests food. Following that line of 
thought I can say that a person 
may find life worth living only 
when the needs of the 
satisfied. If one has all 
tails, roast beef and hot 
needs then the flame is 
candle.

body are 
the cock
dogs one 

theworth

But. unfortunately, one 
have 
one needs then, my life

not 
dl the cocktails and hot dogs 

friends 
becomes a struggle. In this life and
death combat there is no time for 
brooding on the seventeenth floor 
ledge and thousands do not wait for 
a decision.

Then 1 say this 
living it is because
mind can taste lhe nectar oi vietiny 

the participation in lhe 
hu- 
be-

if life is worth
the heart and

and sense 
triumphant march of surging 
manily towards a destiny. Lite 
comes worth living and joys worth 
having when the things that starve 
the human heart, lhe human soul 
and the human body are destroyed.

'Hie threat of Fascism is one 
of those things.

Detroit LDS-Aido Aces Win West 
side I WO Softball Tournament

To Play for LDS National Championship

DETROIT, Mich. Flash! The De
troit Aido Aces are the West side 
champions in the IWO Tournament. 
'Hie Crusaders were eliminated from 

incl- 
Thc

the finals because of some 
igible players on the team, 
teams had to win 2 games but of 
3. The Aces defeated Detrola in Lhe 
first two games.

Mc- 
and 
the

The games were played at 
Kinstry Field Monday, July 25, 
Wednesday, July 27, between 
Aido Aces and Detrola.

At no time during the games 
were the Aces in danger of losing. 
For a while in lhe early pai't of 
the first game Detrola was leading 
by a score of 3-1. In the fifth in
ning Frank Nienus and Podolski 
walked. Al Stas came to bat and 
made a home run bringing Nienus 
and Podolski ahead of him. Dra- 
vidzius got a single and Al Litvin 
made a 3 base bit bringing him in. 
Detrola’s pitcher, Schulke, changed 
positions with Kowalski, left field. 
This did not do any good for 
chis grounded out 2nd to 1st 
Litvin came home 
Irul grounded out 
score was
Detroit Aces 
till the end of lhe two games.

In the sixth Tvaska, who had ad
vanced Io 3rd, stole' in home and 
brought lhe score to 6-3. No runs 
in the seventh made the Aces win
ners by a score of 6-3.

Ma- 
and

Al Rye and 
2nd to 1st. 

now 5-3 in favor' of 
and this lead was kept

The
(he

Lost Sweetheart
He a I way

But never
calls me Comrade, 

calls me Dove,

lint never talks of love.

He always asks me Ip‘go out, 
But never to a show;

It’s always to (he picket line, 
That he would have me go.

Great Neck Youth Meet, 
On Youth Congress

He smiles upon me gently, 
A love that one can sec - 

iThe love is for our Lenin, 
las, for me!...

I He always holds me close to him 
\ To teach him how to dance, 
To make our SOCIALS a success, 

And not our great Romance.

His darling head is in the clouds, 
His big feet tread on mine,

But where, oh, where that living

That heart for which I pine?
on

Second Game

A home run by T. Podolski, bring
ing in George, gave the Aces (lie 
lead in the first inning of the se
cond 
came 
ning. 
third, 
Aces’
and Machis brought (he score 
7-1, still in the Aces’ favor, 

md -Stas came in on the 
one.

over with an easy 
the Detroit Aces, !

goes

game. Mach is and Litvin both 
on singles in the second in- 
Dctrola scored one in the 
making the score 4-1 in the 
favor. Home runs by Petrui 

to
Nie-

nus
enth and Detrola scored
game wi 
tory for

A groat deal of credit goes to 
Bill Tatauris and Stan Tvaska who 
did (he coaching. The umpires were 
Adolf Petrui and Philip Bondar
chuk.

BA1TMNG AVERAGES

Champion

Detroit LDS-Aido Aces
SO A veg-AB II B

Tony Podolski 42 23 4 2 54 8
Frank Nienus 50 21 4 4 480
Frank Pryce 15 6 1 1 .400
Geo. Podolski 30 1 1 2 «•> o 367
L. Dravidzius 30 11 3 4 367
Al Lil vin 17 6 2 5 353
Stan Tvaska 20 7 1 1 350
Vic Williams 9 3 1 1 333
Al Stas 49 16 1 4 327
Vito Petrui 23 7 4 1 301
C. Tvaska 47 14 9 9 298
Tony Machis 3S 11 4 7 289
Alfonso Rye 18 5 1 4 278
Al Rye 42 11 2 5 262
Bill Tatamis 19 o 2 4 105
Wally Gugas 1.1 0 1 5 000

460 157 42 60 341

The 
vic

“lie's a vielini of wage ruts.
“No kiddin’.”
“Yeah, he tried to cut wages, but the boys called a strike and 
he lost.”

The results of the City 
ship games are to be in my next 
correspondence.

To
Through

IJI huanian
Aido Aces
will be able Io allend the 
burgh Olympiad and compete 
softball tourney for 
(ional Championship.

Milly Bl umber,
Sports Editor.

Be, at Olympiad
(he aid of the Detroit 
businessmen (he Detroit 
have been financed and

Pitts- 
in the

the LDS Na-

Instructions
For LDS Delegates

Io

- ■ w

j

1

inmifia

LMS Third District Holding Picnic 
Sunday in Meadow Grove, Cranford

youth, as well 
nationalities, 

discussions
will 
and

the

Peace Parade
March August 6

All delegates and sportsmen 
the LDS Convention and Olympiad 
are urged Io arrive early on Satur
day evening, August 13, so that the 
sportsmen may have a chance to 
rest during the night, before enter
ing in the Olympiad.

All guests, delegates 
men are urged to go 
Pitt. Hotel, 10th -SIreel

It’s Sunday afternoon, August, the 
seventh, and the exact spot is Vai- 
ctonio Meadow Giove Park in Cran
ford, N. J. The invading force con
sists of the Third District LMS and 
its friends. The enemy holding the 
fort commonly answers to the name 
of Gloom and Dreariness. The battle 
will be a shor t one for' it is ex
pected that as soon as the first in
vading LMS unit 'reaches the field, 
Gloom will immediately vacate.

Famous battalions abound in the 
invading army. ffhe Brooklyn Aido 
Chorus, Great Neck’s Pirmyn Cho
rus and the ever rising Elizabeth 
Bangos Chorus are only a few of

the famous battalions. All 
and hardworking soldier's of 
LMS district will respond 
call to the color's.

So, advance, get ii 
orchestra and shag, 
these Gloom demons 
countryside. Meadow 
nice a spot to leave

famous 
the 
to

3rd 
the

Io 
or 
of
is

the
I rot 
the 
too 
and 
ad-

out 
Park 
unvisited 

bleak. Into... line to .support the
vance of the LMS! Only privateers, 
doublecrossers or the physically in
firm will desist from coming. Help 
the LMS and receive untold rewards 
in the culture spread by this mag
nificent Lithuanian organization.

—E.

NEW YORK CITY PLANS ELABORATE 
WELCOME FOR DELEGATES TO THE 
SECOND WORLD YOUTH CONGRESS
Governor Lehman on Reception Committee

Io preparation for the arrival of the delegates to the 2nd 
World Youth Congress which meets at Vassar College, August 
16th to 21th, civic, religious, youth, business, student and fo
reign language groups in New York City are planning an elabor
ate welcome. Governor Herbert 11. Ixdiman will serve on the 
New York Reception Committee to greet the delegates from 51 nations 
who are coming .to the Congress.

According to information received at the Youth Congress headquarters 
in New York and at the various Consulates, 
China, Argentina, Uruguay, AfricaQ-------------
and the Near East are already on 
their way to the United Stales.

At a conference called by the 
Manhattenville YWCA, local church 
and youth groups, the American Le
gion, the Republican club and other 
community organizations, plans will 
be made for

the delegates from Chile,

to the Youth Congress, and a joint 
faculty-sludent committee is work
ing to collect signatures for the 
Book of Fellowship.

the entertainment of 
during their slay in

New York.
In Harlem, 

Committee including 
Harlem youth group is making spe
cial preparations to 
delegates from Africa 
Indies.

The Queens Youth
announced that it will play host to 
the delegates at the World’s Fair

a Youth Coordinating 
every major'

welcome the 
and the West

Assembly lias

Under the direction of the Com
munity Theatre of the Federal The
atre Project, a huge pageant is in 
rehearsal for the meeting in honor 
of the delegates at the New York 
Municipal Stadium at Randall’s Is
land on the evening of August 15th.

The program will feature a pa
geant on the “Unity of Youth for 
Peace and Social Justice.” Eighty 
couples from lhe United Czech and 
Slovak Societies, 150 Spanish dan
cers, and the Chcrnishevsky dance 
groups will entertain (he 23,(XX)

i spectators. An Italian chorus con-
plain the Fair buildings in English, j nected with the YMCA and a .Nc- 
French and Spanish. The delegates 
will visit the World’s Fair grounds 
on August 15th after Mayor La
Guardia has greeted them at the 
summer City Hall.

In Brooklyn, Borough President 
Raymond V. Ingersoll is among (he 
sponsors of the Congress, 'j’o call 
the attention of as many people as 
possible' to (he forthcoming Con
gress, Eugeni.' Field Scott, Director 
of the Brooklyn YMCA’s, has issued 
a call to all YMCA secret aries in 
the borough, asking (hem to 
establish booths at (he Y's to col
lect signatures for America’s Book 
of International 
book will contain 
250,000 Americans 
ing hospitality to 
reign visitors.

gro choir will also participate. In 
an effort to gather a largo group of 
high school and college students to 
perform “America’s folk dance,” the 
shag, the American Student Union 
is using the slogan in the schools 
of “Don’t be a lagger-be a shagger.”

Wanted: Young and 
Beautiful Girls

Fellowship. The 
the signatures of 
who are extend- 
the younger 1 li

of Higher 
welcomed 

2nd World 
the hope

Educat ion 
the delc- 
Congress 

that “the

Here is a chance for you to show 
your beau I y and perhaps win a 
Crown and a Silver Cup by enter
ing in a Beauty Contest which will 
take place al lhe United Front pic
nic Sept. 5, Labor Day, in Vosc

to S. Michelson, 253 Broad- 
So. Boston, Mass., so we will

Today, as at no time before, 
youth are caught in the thnx's of a 
coming World War. To stop Ibis im
minent danger and to meet and 
solve other mutual problems the 
youth of th<' world are to assemble 
in lhe World Youth Congress 
August 16.

Lithuanian
youth of Other 
part icipate in the 
will take part in the planning of 
suitable programs.
Lithuanian youth of Great Neck un
derstand the importance of this 
Congress and the necessity of tak
ing an active part in it, lhe Lithua
nian Youth Commit Lee has called a 
special “Lithuanian Night” to be 
held at 91 Steamboat Road on. 
August 5th.

An interesting program has been Į6th parade to be 
made and prominent speakers will 
explain the importance of 
gross. Among lhe youth 

Michelson, 
member;

Youth Section edit- 
Fulton, well-known

will be: 
Editorial 
Kubilius, 
or, and 
youth of 
will act

t he Con-
speakers

VOICE
Walterboard

Laisve
Ber t ha 
Brooklyn. Olga Lukauskas
as chairlady.

NEW YORK. The twenty fourth 
anniversary of the outbreak of (he 
World War will be commemorated 

: by the largest Anti-War Parade 
Įevcr to be hold in New York City. 
I The American League for Peace and 
j Democracy considers the August 

the final proof 
(hat the American people are firm 
in their hatred 

the 
of 
of

The Modern
Dictionary

enve- 
union. 
closed 
large

Check-off... Arr arrangement be
tween the management and its or
ganized employees whereby the cm 
ployees’ union dues are automatical 
ly deducted from their pay 
lopes and forwarded to the 
This is pract icable chiefly in 
or preferential .shops. In
plants, the check-off is a conven
ience, in that it eliminates the ne
cessity of collectors spending much 
time gathering dues.

Conciliation . . . This form of 
peace-making is distinguished from 
mediation only in that conciliation 
pnx'cedings are possible without the 
intervention of an outside agency. 
Through collective bargaining, em
ployers and empk>yces may arrive 
at a stage in
followed by a union agreement.

Craft Union
I>osed of highly skilled workers, with 
steep requirements for the admis
sion of apprentices, the craft union 
is an association of workers who 
use the same kind of tools in their 
work. Because the eligibility of 
members is determined by 
the type of tools used in common,

conciliation which is

Anti-War Parade

and sports- 
lo (he Fort 
and Liberty 

Ave., in downtown Pittsburgh, near
the Union Station, iinmediately upon 
arrival. A reception committee 
he on hand in the hotel lobby 
it will handle all accomodations 
lhe delegates, such as housing, 

Olympiad Schedule,
sportsmen who will pait- 
the Olympiad must be on 
at Schenley Oval at 9:00 
that all registrations and 

technical matters may

will 
and 
for 

etc.

Builders Send-Off 
Dance Saturday

Anyone who has been 
park will tell you that 
ideal place to escape the 
try air of the city. The trees, grass 
and cool brccezes aid in making one 
comfortable.

I he1 
anit is

hot, sul-

In a resolution passed unanimous
ly. the Board 
of New York 
gates to the 
and expressed
Congress will stimulate lhe youth of 
all nations to consider means of 
promoting international understand
ing, and will emphasize the respon
sibility of youth in contributing to 
the peace of (he world.”

AL C. C. N. Y., Dr. Taft, Presi
dent of lhe summer sessions,, has 
urged members of (lie faculty to 
call the attention of (heir classes

Pavilion, Maynard, Mass.
Send your entries with your pict

ures 
way,
have time to publish your pictures 
in Laisvo and Kolei)

Preferably, pictures 
yourself in a bathing 
good well-posed clear 
just as good as any.

Get busy, beauties!
United Front

should be 
suit. But 
snap .shot

Secretary,

A man was left a large estate 
condition that he never read 
newspaper.

of 
a 
is

on
a

shag-

be

is the motto and the < 
the BuiLDerS’ Send-Off md

ren- 
and

of war.
parade received the
Tsunc-chi Yu,

China, who
Con- 

de-

a. 
at 

a spe-

damsels of the BuiLDerS and 
best, of lime's will be had by 
when you attend this dance at 
Lorimor Street this Saturday

An enjoyable dance orchestra will 
be provided for the more ambitious 
persons. Of course there will be a 
program in which (he choruses of 
Elizabeth and Brooklyn will partic
ipate. At the picnic there will be 
a raffle of 3 cash prizes. Members 
of New Jersey and Brooklyn cho
ruses are spiling the raffle tickets. 
Purchase yours and perhaps you 
shall be among the winners.

Getting et O U fy

to

nis English Section, dropped into 
town to spend a week. The fellow 
is well-liked and always welcomed...

Due to reasons which needed all 
our attention, this column fail-

1 to appear for some time...
Don’t forget to bring your friends 

and sandwiches early to spend at 
Cranford one of your most pleas
ant Sunday afternoons of the sum
mer'.

of 
ed

“Don’t bi 
ger!” 

That 
sion is
Farewell Dance of August 6.

The best of music will be 
dered by George Kazakevich 
his -K-mcn. The best of entertain
ment will be supplied by lhe laugh
ing 
the 
you 
419
evening.

Members of the BuiLDerS arc go
ing as delegates to the LDS Con
vention and Olympiad. This will be 
the farewell dance given to (he 
following: L. Liepus, Alda Or
man, 
I ins, 
John 
with

Our Send-Off Dance expects you 
to be there. -r-Comm.

All (he 
icipate in 
Hie field 
a. in. so 
other
taken care of.

Trial heats will begin al 10:00 
m. and final events will begin 
1:00 p. m. There will be 
cial band to play music.

Schenley Oval is located in the 
heart of Schenley Park' in the Oak
land section of Pittsburgh. It is 
easily reached from any part of 
Pittsburgh by street car or by aulo. 
Schenley Park is located near the 
University of Pittsburgh Cathedral 

| of Learning and the ent rance to the 
park from Forbes Street is just, op
posite the Cathedral. Any one in 
Pittsburgh will be able to direct you 

. ' to the spot.
York will be in

thatme personally 
weapons for perrn- 
for the peacc-lov-

'I’his week 
endorsement 
sul General 
elared:

“It seems
one of the best 
anent peace is 
ing nations to refrain from particip
ating direct ly or 
gression, which is 
of war. May the 
August 6 bring a 
ing of 'this kind 
.all nations.”

More than a 
resilients of New
the line of March Saturday.

The parade will begin at 11 a. m. 
sharp and American League officials 
appealed to all the 250 participat- 

on 
not

otherwise in ag- 
the raison d'etre 
peace parade on 

clear undcrsland-
to the peoples of I

thousand Chinese

ing organizations to mobilize 
time so that the marchers will 
be delayed in getting started.

The parade will start at 40th 
and proceed 
Ave. to 30th 
south to the 
cuts, where
to lay wreaths 
World War dead, 
swing around Madison Sq. Park to 
a reviewing stand at 24th St. 
Madison Ave.

St.
South along Eighth 

St., East to Fifth Ave., 
Eternal Light monum- 
contingcnts will pause 

in honor of the 
and will then

and

Al Ž,

dance given to 
Liepus, Alda

Helen Kaunas, Waiter Kubi- 
Mary Brown, Al .Purvenas and 
Blass. See them all and dance 
them all.

One 
record

of the strangest wills on 
is reported from (he Con- 
A young man has been left 
by his uncle—but only on

Book Review:—
“A New Deal for Youth”

$30,000 
conditions. No part of the legacy 
can come to him except in the form 
of firewood, which he has to chop 
with his own hands before he 
allowed to sell it. 
must be made by 

Another nephew 
the will to see
ditions are fulfilled, 
broken, this second 
claim the fortune involved.

Brooklyn
Johnny Blass of the Builders won 

second prize at the annual picnic of 
(he Lith-Amcrican Citizens Club 
last Saturday. The only thing that 
kept him from winning the first 
prize was the amount of applause 
received by the other couple, 
where noise was put to good

A girl from Cranford, N. J., sent 
in a five-leaf clover (!!) to the 
editor and wanted to know what it 
meant.

In our opinion it would 
per cent more luck than a 
clover normally brings ...

mean 10 
four-leaf

A case
use... after his

is 
The ‘sales, too, 

the heir himself, 
is appointed by 
that these

If they 
nephew

con- 
are 
can

Johnny Orman, secretary 
LDS Nat’I Youth Comm., 
Brooklyn Wednesday for' Pittsburgh 
where he will help with preparations 
for' the coming LDS convention and 
Olympiad ...

of the 
left

Instead of taking a rest 
arduous tour, Matt. Sholomskas can 
still be found pounding away at a 
typewriter in lhe LDS Nat’I office...

. . Usually com-

ten 
pin I. 

substance, a 
to disseminate

Extracting all the oil from 
tons of onions would yield a 
of this lachrymose 
quantity sufficient 
the odor throughout the Empire 
State Building.

the craft union is usually one of 
many separate, autonomous craft 
unions within a single industry. Its 
structure is also called horizontal 
unionism.

A NEW DEAL FUR YOUTH, By 
Betty and Ernest Lindly, Viking 
Press. 309 pp. $3.

Ever since 1929 we have been 
faced with- a major problem, the 
solving of which is essential to the 
further development and continued 
existence of lhe country. That pro
blem is the five million youth be
tween the ages of 16 and 25 who 
are out of school and out of work.

In 1935, owing Io lhe organized 
pressure of progressive and radical 
young men and women in the Ame
rican Youth Congress, President 
Roosevelt set up the National Youth 
Administration to try to help lhe 
youth, allocating for this task the 
sum of 50 million dollars.

This book is the detailed story of 
the 

The 
all 

was

what, the NYA has done in 
three years of its existence, 
authors visited NYA projects 
over the country, seeing what

being done, and their story is truly 
a tribute to the grit determination 
of the future rulers of the, United 
States.

Although more than half of the 
500 thousand youth on NYA have 
not gone beyond the eighth grade, 
they have proved themselves to be 
capable of practically every type 
of work. NYA projects- range from 
building houses and playgrounds to 
stenographic work and teaching 
puppetry. Included in the vast, valu
able appendices is a list of 169 
types of work done by NYA youth, 
attesting to the great potentialities 
that exist.

As the story of the-NYA unfolds, 
with its brilliant record of achieve
ment, the need for its extension and 

the American
Youth Act becomes more evident. 
For as we read how the youth who

for the passage of

have NYA jobs are learning trades be like.

and increasing their knowledge, (he 
plight of the millions of 
people who arc not on NYA, for 
whom each day is a 
frustration becomes unbearable.

The conclusions to be drawn from 
this book arc obvious. Increase the 
NYA! Pass the American Youth 
Act!

The American Youth Congress, 
the ASU, the YCL and all other 
progressive youth organizations have 
a big task ahead, but judging by 
their past work they will succeed 
in bringing about a New Deal for 
all youth.

The final solution t>f the Youth 
question is necessarily bound up in 
the solution to the basic problems 
of capitalism, and it is toward the 
Soviet Union that wo must look to 
see what life for youth can really

Amelia and Helen Jeskevich arc 
pn their vacation. They will spend a 
laęge part of it motoring...

New Jersey:-
Charlotte Degutis and Kosty An- 

driunas have finally anschlussed af- 
of brea’Ks and recon
event took place last

ter a number 
ciliations. The 
Saturday.

young

tortine of
Don’t forget to be at the al fair 

in f Laisve Hall this Saturday nite. 
Your attendance will be a contribu
tion towards sending delegates to 
the Pittsburgh convention.

Jean Marcuk’s (missing 
Builders’ socials for the past 
ral months) favorite song is, 
Joseph, Joseph.” You’re right, 
name is Joseph and we arc
waiting for him to name the day...

from

“()h, 
Ilis

certain singer from B’klyn

ark cabaret when she was 
upon to do a number. No, 
not 
the
guy had something to do with it.

called 
it was 

a case of mental telepathy on 
m. c’s part. We suspect a dark

Bunni Sovetski, editor of the Vil-

This proved 
year ago. In a 
and he won $30. 
“feathers” for the nest ...

prophecy of aour 
contest she won $500

A nice bunch of

Anita Tolun
“I .odeslars” won
LDS District 
last Sunday, 
wherever she

of the Newark 
a $30 radio at the 
picnic in Cranford 

‘She shall have music 
goes . ..”

Bangos Chorus wasThe local 
scheduled to sing at the above men
tioned picnic. The ohorus was there, 
the teacher was not. Result: Disap
pointment for those who attended.

In behalf of my mother and my
self I offer lhe sincerest 1 hanks to 
the Lil h-American Publishers and 
(he Laisvė staff, who wore thought
ful enough to send wreaths to my, 
father’s wake ...



t
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J. V. Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuro Pranešimas

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

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

A. Bimba

Savo aplinkraščiuose į frakcijas Centro 
Biuras ragino draugus ir reikalavo iš 
draugų pravesti suvažiavimo tarimą gy- 
veniman, tai yra, frakcijų vardu ruošti 
masinius mitingus, rengti koncertus, ba
lius, šokius ir tt. Biuras ragino draugus 
surasti vietos, laiko ir energijos šiam 
darbui. Sakėme, kad reikia susitarti su 
mūsų masinėmis organizacijomis ir su
tvarkyti jų parengimus taip, jog liktų 
vietos ir komunistų parengimams. Cen
tro Biuro sekretorius susirašinėjo tuo 
reikalu su visa eile atskirų kolonijų ir 
pasižadėjo pats sakyti prakalbas tokiuo
se parengimuose, jeigu tiktai frakcijos 
juos ruoštų ir išsijudintų.

Kokios iš tų pastangų pasekmės? Ne
galima-sakyti, jog visos jos buvo veltui. 
Ne. Daugelyje vietų ištiesų mūsų drau
gai pradėjo veikti savo vardu, išeiti į 
viešumą ir dalyvauti socialiam masių 
gyvenime. Pasekmės ten buvo puikios. 
Juos pačius nustebino darbininkų už
uojauta ir pritarimas. Komunistų vardu 
ruošiami parengimai, pasirodė, skaitlin- 
gesni, negu bet kurios kitos organizaci
jos. Tuojau ten partijos vardas pakilo ir 
partijos narių vajus pravesta daug sėk
mingiau.

Deja, ir tose kolonijose draugai dar 
neišmoko šitoki vieša veikimą sistema- 
čiai vesti. Ot, suruošė balių, pasisekė, pa
sidarė pinigų, tuos pinigus pasiskubino 
išaukoti visokiems reikalams ir vėl vis
kas aprimo. Neturi sistemos, neturi pla
no tolimesniam, nuolatiniam veikimui.

O dar blogiau su tomis vietomis, ku
rių Centro Biurui nepavyko išjudinti. 
Bijo draugai ruošti ką nors savo vardu. 
Jie mano, kad Literatūros Draugijos, 
arba Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

__ _ kuopų parengimai pilnai atsako visiems 
reikalams ir pavaduoja komunistų pa
rengimus. Tai didžiausia bėda su tokiais 
draugais. Priversti juos veikti 
tų vardu negalime, o įtikinti 
šiol mums dar nepavyko.

Šis suvažiavimas turi šita
vėl rimtai padiskusuoti ir paraginti vi
sus draugus kolonijose keisti nusistaty
mą. Viešas socialis veikimas komunistų 
frakcijų bei lietuviškų kuopų yra būtina 
sąlyga pasisekimui auklėjimo partijinių 
spėkų, iškėlimui ir sustiprinimui parti
jos vadovybės lietuviuose darbininkuose.

Sykį ant visados turi būti iššluotas iš 
mūsų draugų tas klaidingas supratimas, 
jog kitų organizacijų socialis ir politinis 
veikimas gali pavaduoti partijos veiki
mą, arba kad veikimas Komunistų frak
cijų bei kuopų vardų pakenks veikimui 
ir judėjimui masinių organizacijų. Kaip 
tik priešingai. Turime užtenkamai pa
vyzdžių, jog įtikinus ir patį nevierniausį 
Tamošių, jog kur tik yra skaitlingos ir 
veiklios partijiečių grupės, kur tik smar
kiau ir daugiau socialiai veikiama par
ti j iečių vardu, ten visos kitos organizaci
jos geriau stovi, ten visas lietuvių ju
dėjimas gyvesnis ir stipresnis. Kur be
veik išnyko partijinės spėkos ir per ke
lius metus nieko nebebuvo veikiama ko
munistų vardu, ten beveik išnyko ir to
kios organizacijos, kaip Literatūros 
Draugija, jaunimo chorai, pašalpinės or
ganizacijos ir tt.

Šiuo klausimu visose kolonijose turi 
būti griežtas pasisukimas. Ir šis suva
žiavimas turi tą pasisukimą pradėti.

Lavinimosi ir švietimosi Problema
Šiais paskutiniais dviem metais beveik 

nieko .nenuveikėme, tai yra, beveik nieko 
neveikėme nei centre, nei kolonijose la
vinimosi reikalais. Mes nekūrėme lavini- 
mos mokyklėlių, kurios seniau būdavo pas 

y- mus madoje ir lošdavo nepaprastai 
svarbų vaidmenį pakėlime drauguose te
oretiško žinojimo ir paruošime propa
gandistų ir kadrų abelnai mūsų judėji- 
mui.

Už tai visų pirma atsakomybė puola 
ant Centro Biuro. Mes nedavėme drau-

komunis-
juos iki

klausima

gams lavinimosi programos ir nedarėme 
ant jų spaudimo, kad jie patys ką nors 
darytų. Tiesa, buvome nusitarę paruošti 
keletą paskaitų ir vienas kitas perva
žiuoti kolonijas su jomis, apsistojant di
desniuose miestuose po keletą dienų. Tai 
buvo mūsų planas taip vadinamos ke
liaujančios mokyklėlės. Deja, nei to pla
no nepravedėme gyvenimam

Mes stačiai paskendę buvome agitaty- 
viškam darbe. Prakalbos, masiniai mi
tingai, dieninės problemos ir reikalai už
ėmė visą laiką ir sugėrė veik visą ener-

'račiau po šio suvažiavimo savitarpi
nio lavinimosi ir švietimosi darba ir Cen
tro Biuras ir frakcijos bei kuopos turės 
paimti rimtai. Turime nusitarti, kad at
einanti žiema nepraeis taip, kaip praėjo 
pereitos, kad nebus tokios kolonijos, ne
bus tokios komunistų grupes, kuri ne
praveš vienoj ar kitoj formoj savitarpi
nio lavinimosi darbo. Į savitarpinį lavi
nimąsi mes turime įtraukti ne tik visus 
partijiečius, bet ir mūsų artimus simpa- 
tikus. Į mūsų lavinimosi darbą turime 
įtraukti ir mūsų jaunimą, iš kurio juk 
mes turime ruošti naujus kadrus mūsų 
judėjimui. Mes nemažai turime jaunuo
lių, kurie jau yra įsitraukę į lietuvių 
darbininkų judėjimą. Galime .įtraukti 
daugiau. Mes juos turime lavinti ir pa
ruošti atsakomingoms vietoms, vadovy
bei. Tai labai svarbi, stačiai neatidėlioti
na problema.

Labai bloga tendencija išsivystė mū
sų drauguose. Mes įsivaizdiname, kad 
mes beveik viską jau žinome, arba, kad. 
viską galime pasisemti tiktai iš skaitymo 
ir stebėjimo gyvenimo.. Pasekmės tokios, 
kad teoretiškam marksizmo - leninizmo 
supratime mes atsilikome. Tas gi neigia
mai atsiliepia į mūsų praktišką, kasdie
ninį darbą. Greitai paklystame, greitai 
nukrypstame, išsimušame iš vagos, nebe- 
paspėjame eiti gyvenimo, kovų ir judė
jimo reikalais. Tą mes pastebėjome ne
mažai draugų susvyravime, kai paaštrė
jo kova su trockizmu, kai Sovietų Sąjun
goje bolševikai pradėjo tą kontr-revoliu- 
cinį brudą valyti. Vietoje užimti ofen- 
syviškas pozicijas, draugai pradėjo 
trauktis, teisintis ir teisinti mūsų judėji
mą, Sovietų bolševikus, vietoj pulti prie
šą ir jį begailestingai mušti.

Iš to paties šaltinio išplaukė daugelis 
klaidų ir nesusipratimų ir dėlei bendro 
fronto ir liaudies fronto pravedimo po 
Komunistų Internacionalo 7-tojo Kon
greso. Paimkime tiktai vieną pavyzdį. 
Kai kairieji socialistai pradėjo kalbėti ir 
elgtis kairiau, pasisakė už bendrą fron
tą, tai tūli mūsų draugai neteko lygsva
ros ir stačiai puolėsi jiems į glėbį. Betgi 
socialistai pasiliko socialistais. Kai tik 
Sovietų Sąjungoje prasidėjo valymąsis 
nuo kontr-revoliucinio trockizmo, gaudy
mas ir naikinimas kriminalistų, sabotaž- 
ninkų ir užsienio imperialistams parsi
davėlių, tai jie užėmė atvirai trockistinę 
poziciją—smerkė Sovietų valdžią ir So
vietų Sąjungos Komunistų Partijos va
dovybę, o teisino ir gynė trockistinius 
kriminalistus.

Aišku, kad mūsų draugai nebūtų pa
darę tų klaidų, jeigu jie nebūtų atsilikę 
teoretiškam supratime marksizmo-leni
nizmo. Nepamirškime, kad teorija yra 
vadovas arba kelrodys į veiklą.

Dar sykį pabrėžiu. Naujasis Centro 
Biuras, išrinktas šiame suvažiavime, tu
rės tuojau išdirbti savitarpinio lavinimo
si programą, ją paskelbti ir energingai 
pravesti. Iki šiol neturėjome, bet ateityje 
Centro Biuras turėtų turėti savitarpi
nio lavinimosi ir švietimosi direktorių. 
Jis galėtų draugams duoti patarimus, 
instrukcijas ir pagelbėti tuo svarbiu 
kalu.

Senasis Centro Biuras
Paskutinis šio raporto punktas, 

žodis kitas apie patį Centro Biurą,
ris su šiuo raportu pabaigia savo darbą. 
Rochesterįo suvažiavime išrinktas Cent
ro Biuras susidėjo dš septynių draugų. 
Abelnai paėmus, Centro Biuras veikė ge
rai. Svarbu ir smagu tai, kad Centro 
Biure vyravo draugiška susitarimo dva
sia, nepaisant minčių pasidalinimo vienu

rei-

tai 
ku-

kitu klausimu. Susirinkimus Biuras lai
kydavo beveik visai reguliariškai, tai 
yra, sykį į dvi savaites, o kaip kada ir 
dažniau susirinkdavo.

Pereitas suvažiavimas pageidavo bei 
patarė, kad Centro Biuras rastų galimy
bes pastatyti arba pilnai arba pusiau ap
mokamą Centro sekretorių. Bet tų gali
mybių nesuradome — nesuradome tą 
darbą norinčio dirbti draugo, nei finan
sinių šaltinių. Taip ir pasiliko Centro 
Sekretoriaus darbas išimtinai savu, nu
liekamu laiku. O to darbo daug. Galėtų 
būti dar daugiau, jeigu sekretorius turė
tų laiko jam pašvęsti. Taigi, jeigu su 
kuo nors nebuvo sekretoriaus greitai 
susirašinėta, nebuvo duodama draugams 
pakankamai informacijų, patarimų, in
strukcijų ir “velnių”, ypatingai “velnių,” 
jeigu ant kiekvieno draugų pašaukimo 
sekretorius nepasiskubino pribūti ir 
draugams padėti išrišti vietos problemas, 
tai supraskite, kame vyriausia buvo prie
žastis, apart, žinoma, padidėjusio sutin-

Elizabeth, N. J
Uždarymas Maudynių Prūdo 

Sukėlė Eilę Protestų
“L.” jau buvau rašės, kad 

miesto valdininkai dėl rasinių 
ginčų uždare maudynių prūdą. 
Bet, kaip ir tikėtasi, uždary
mas “swimming pool”, kuris 
kainavo miesto gyventojams 
$70,000, sukėlė protestų ban
gą prieš “Board of Recrea
tion” komisionierius. Į

Ir yra didelio pamato pro
testuoti, i 
tapo išleista pranešimai per 
sveikatos viršininką Louis Ri
chards, draudžiant maudytis 
Staten Island Souiįd upėje, nes 
vanduo yra ant tiek nešvarus, 
jog galima gauti difteriją, 
dizenteriją.

Reakciniai “Board of 
creation” komisionieriai 
vietinį “Elizabeth Daily Jour
nal” pradėjo varyti nešvarią 
propagandą prieš komunistus, 
kaltinant juos norėjimu tiks
liai sukelt rasines riaušes. Tai 
toli nuo tiesos. Komunistai nie
kados to ąnedarę ir nedarys, 
nes tas priešinga komunistų 
principams. Priešingai, komu
nistai visados yra nusistatę 
veikti bendrai su negru rase 
visuomeniškais klausimais.

Čia jau kaltė tų komisionie- 
rių, kurie nuo pat pradžios ati
darymo maudynių prūdo su
kėlė tą rasinę neapykantą bal
tųjų prieš negrus, paniekinda
mi negrų rasę, neleisdami 
jiems maudytis tame prūde.

Kylant protestams iš gyven
tojų pusės, “Board of Recrea
tion” komisionieriai priversti 
buvo sušaukti specialį susirin
kimą liepos 25 dieną.

Tame susirinkime dalyvavo 
atstovai nuo “National Asso
ciation for the Advancement 
of Colored People” vietinio 
skyriaus, advokatas J. Leroy 
Jordan ir Dr. William Brown 
ir delegacija nuo Jaunųjų Ko
munistų Lygos James Cald
well Kliubo.

Advokatas Leroy Jordan ir 
Dr. W. Brown, remdamiesi šios 
šalies konstitucija, kuri gva- 
rantuoja visiems piliečiams ly
gias teises, reikalavo atidaryti 
maudynių prūdą be jokių ra
sinių diskriminacijų. To pa
ties reikalavo Jaunųjų Komu
nistų Lygos delegacija ir peti
cijos su parašais vietinio sky
riaus “ American League for 
Peace and Democracy.

Nors sulyg nutarimo “Board 
of Recreation” komisionieriai 
ir ant toliaus nutarė uždaryti 
maudynių prūdą, bet veikiau
siai tas bus laikinai, nes pir
mesnis nutarimas buvo vien
balsiai, o šiuo sykiu balsojant 
įvyko pasidalinimas.

Komisionieriai Harold W. S. 
Van Arsdale ir Mrs. David C. 
Gordon balsavo už atidarymą 
maudynių be jokios restrikci- 
jos visiems piliečiams. Prieš 
balsavo Bernard P. Gold ir 
John J. Hali. Susilaikė nuo 
balsavimo Dr. Joseph L. De 
Stephen.

•*~**’*******(^^

gimo, kas darosi neišvengiama einant 
senyn. Už tai draugai man atleisite.

Šis suvažiavimas išrinks naują Centro 
Biurą. Tikiu, jog išrinksite vėl veiklius, 
ištikimus 
vairuos visą mūsų judėjimą ateinančiais 
dviem metais. Atsakomybė didelė ir dar
bas nelengvas.

Centro Biuras veikia direktyvomis ir 
vadovybėj Partijos Centralinio Komiteto. 
Senasis Centro Biuras palaikė gerus ry
šius su Centro Komitetu, kurį taip pui
kiai ir bolševikiškai vairuoja draugai 
Fosteris ir Browderis. Garbė darbuotis 
tų draugų vadovybėje. Ypatingai drg. 
Browderis tautiniu judėjimu yra susido
mėjęs ir duoda jam daug svarbos.

Dabar jūs, draugai delegatai, svarsty
kite ir kritiškai pasverkite senojo Centro 
Biuro dviejų metų veiklą, šiame raporte 
pakeltus klausimus, arba pamirštus pa
kelti, bet lygiai svarbius klausimus, ir 
nutieskite teisingą bolševikišką liniją 
ateičiai.

nuoširdžius draugus, kurie

Liepos 28 dieną “American 
Business Club” susirinkime 
Carteret Hotel nutarė išnešt 
rezoliuciją reikalaujant tuo- 
jautinio atidarymo maudynių 
be jokios diskriminacijos vi
siems piliečiams. Labai būtų 
gerai, kad ir mūsų lietuviškos 
organizacijos išneštų atatinka
mas rezoliucijas šiame klausi
me.
Naujienos iš Lindeno Valdinin

kų Teismo

1 Well, praeitą savaitę vėl iš
kilo vienas nešvarus darbelis

Amerikietis Perkalbėjo Pasi
duot 25 Fašistų Karius

Ebro Frontas, Ispanija.— 
Amerikietis leitenantas Ho
ward Goddard iš Los Ange
les atvedė į liaudiečių sto-

— ........ . ■ ■■ . .......

vykią 25 fašistų kareįvius, 
daugiausia jaunuolius. 4

Jis su ispanu leitenantu 
M. Mundesaru važiavo jno- 
toriniu dviračiu j vieną 1A«A 
diečių užimtą miestelį. Bet 
į juos pradėjo šaudyt fašis
tų kareiviai. Tada jiedu at
sišaukė, kad liautųsi šaudę. 
Taip fašistų kareiviai ir lio
vėsi. Tuomet Goddard ir 
Mundesar pradėjo kalbėtis 
su Franco kareiviais. Sako,’ 
jūs kovojate už Mussolinį ir 
Hitlerį prieš Ispaniją, bet 
jūs niekuomet nelaimėsite.

25 fašistų kareiviai grei
tai buvo pertikrinti; atida
vė savo ginklus ir smagiai 
atmaršavo i liaudiečiu sto
vyklą.
Ispanija Stengiasi Užkirst 

Kelią Italų Gabenimui iš
Balearic Salų

Hendaye. — Ispanijos re
spublikos laivai ir lėktuvai 
saugoja visą jūros pakraštį 
nuo Franci jos pasienio iki * 
Tortosos, kad gen. Franco 
negalėtų prisigabent į Kata- 
lonijos frontą daugiau italų 
ir kitų fašistų iš Balearic 
salų.

Shenandoah - Minersville, Pa

nes šiomis dienomis Lindeno valdininkų.

bei

Re- 
per

Vienas “real estate” biznie
rius nupirko žemes sklypą už 
$3,500, o Lindeno valdininkai 
tą pačią dieną nupirko nuo 
Jacob Bass tą patą k aval ką 
žemes, užmokėdami $11,000. 
Reiškia, tapo permokėta $7,- 
500. Oh! Boy! tai gražiai 
pasinaudota.

Neapsieita ir be tam tikrų 
kurijozų. Teisėjas Fred Stick- 
el paklausė Jacob Bass, ką 
jis padarė su originaliu “deed” 
pirkimo dokumentu. Į tai Bass 
atsakė, kad “deed” kaip tai 
“sušlapo” vandenyj, už tai ta
po sunaikintas. Susirinkę teis- 
mabutyj žmonės ant tokio at
sakymo pasileido juokais.

Šio teismo eiga nekaip atsi
liepia į miesto valdininkus. 
Vienam viešam susirinkime 
Lindeno majoras McManus 
tapo nu bau bias.

Linkėjimai Jaunavedžiams

Liepos 30 dieną apsivedė 
Kostas Andriūnas su Ch. 
Laukšminaite, abu buvę Ban
gos Choro nariai. Ch. Laukš- 
minaitė per ilgus metus eina 
finansų sekretoriaus pareigas 
ALDLD 54 kp.

Linkiu jaunavedžiams gerų 
geriausiu linkėjimų !

“L.” Rep.

RHODESIJOS POLITIKAI 
PRIEŠ VOKIĘTIJOS 

ŽYDŲ PRIĖMIMĄ

Salisbury, Piet. Rhodesia. 
—Sir Leopold Moore, vadas 
seimelio Šaurinėj Rhodesi- 
joj, Anglijos kolonijoj, pie
tinėj Afrikoj, smarkiai už
sipuolė Anglijos valdžią, 
kad jinai pasiūlė priimt 500 
Vokietijos - Austrijos žydų 
šeimynų į tą koloniją. Sako, 
Anglijos planas paverstų 
Šiaurinę Rhodesiją į “Pales
tinos priedą.”

Pietinės Rhodęsijos mi- 
ni^teris pirmininkas G. M. 
Huggins taip pat aštriai 
kritikuoja Anglijos pasiūly
mą perkraustyt 500 žydų 
šeimynų iš Vokietijos į tą 
kraštą.

Gibraltar. — Ispanijos re
spublikos lėktuvai smar
kiai bombardavo gen. Fran
co karo laivus.

Dienraščio “Laisves” 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 “Laisves” patri- 
jotai, visi apšvietą mylinti žmones yra prašomi dalyvau
ti šiame piknike ir tuomi paremti dienraštį “Laisvę”

20-ties Mėty Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisvė” išleido spe

cialist masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Parašė R. Mizara

d)

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

(2)
(3)

(4)

(5)

Kas kovojo prieš lietuvosnepriklausomybę?
Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos 

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai 
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar?

Knygele nedidele, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisves 

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama.
Knygutes kaina tik 5 centai

Platintojams, imantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kurie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Siųskit užsakymus tuojau.

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Aukos Surinktos per Lietuviu Komitetą 
Gelbėjimui Ispanijos Demokratijos, Bir

želio ir Liepos Mėnesiais
John Shagov, Anson, Maine $1.00 
II. Taylor, Anson, Maine 1.00
Isidore Certivitus, Milton, Wash. 8.00 
Risavich, Canterbury, Conn. .50 
Leon Kazlauskas, Freehold, N. J. 2.00 
Per J. Stupur, Portland, Ore. 11.00 
J. B. Yusaitis, Bridgeport, Conn .50 
P. Laurukeviėienė, B’lyn, N. Y. 1.00 
Per P. Beeis, Great Neck, N.Y. 3.30 
Julius Schmidt, Scranton, Pa. .50 
Mrs. R. Stankevich, Seaside, 1.00 
Per F. Shimkus, Kearny, N. J. 30.00 
ALDLD NY-NJ Apskr. 15.00
Per J. A. Pilky, W. Hartford,

Conn. 7.75
Per M. Valento, Cleveland. O. 8.00 
LDS 133 kp., Jersey City, N. J.; 6.00 
Gitceviėių šeima, Bedford, Mass’ 1.00 
M. Kauliniene, Maspeth, N. Y. 1.00 
A. Kalakauskienė, B’klyn, N. Y. 1.00
A. Zablackiene, Maspeth, N. Y. 1.00
P. Cibulskis, B’klyn, N. Y. 1.00
Per D. M. Šolomską, Rochester

Prakalbų 6.31
Per Mrs. A. Svedienq, Rochester 8.00 
J. Slanevich, 149 LDS Summerlee .50 
Pete Frayer “ “ 5.00
John Dzikas " “ 1.00
M. Bendinskas “ " 1.00
Ch. Stanevich “ “ 1.00
Peter Chesser “ “ 1.00
Ignas Buskus “ “ .50
Joe Micuta “ “ .50
Pete Jerciokas “ “ .50
Dom. Russick " “ j .50
Ann Romonisky “ “ .50
Ch. Snapaitis “ “ 1.00
Walter Smith “ “ .45
St. Konkunsky “ “ .40
Miscellaneous “ “ .18

Viso $129.89
Komitetas taria širdingą 

ačiū visom organizacijom ir 
asmenim, kurie aukavo.

Šiuo tarpu eina vajus sukė
limui pinigų, kad būtų galima 
parsitrauki iš Ispanijos kelis 
šimtus amerikonų kovotojų, 
kurie dar randasi tenai sužeis
ti. Mūsų Lietuvių Komitetas 
iki šiol daug pinigų tuo reika
lu perdavė į Friends of The 
Abraham Lincoln Brigade, ir 
tas darbas mūsų turi tęstis. 
Dabar pinigai labai reikalingi.

Apie 26 amerikonai sugrįžo 
iš Ispanijos pereitą savaitę, ir 
tarp jų buvo vienas lietuvis, 
Juozas Sakalauskas, iš Wor
cester, Mass? Jis mum prane
šė, kaip1' lietuviai Ispanijoj 
džiaugiasi, kad gauna regu- 
liarį pundulį nuo Lietuvių Ko
miteto. Tas buvo galima pa
daryt tik todėl, kad mūsų or
ganizacijos ir asmenys nuola
tiniai aukavo dėlei šitų siun
tinių.

Kitas siuntinys saldainių ir 
cigaretų bus išsiųstas šitą mė
nesį. Tas reiškia, kad reikės 
apie $75 ar $100, kad nupir
kus viską dėl to siuntinio.

Mes atsišaukiame į visas or
ganizacijas, kad prisiųstų savo 
aukas, jei ne finansines, tai 
m ate Hales.

Laikykite “pares” ir pikni
kus tuo reikalu. Pinigus gali
ma sukelt visaip. Iš Roch este
rio, N. Y., atėjo auka $8. Tie 
pinigai buvo sukelti tarp sve
čių, kurie susirinko į vieno 
draugo dukters vestuves. Kita 
auka $6.31, taipgi iš Ilocheste- 
rio atėjo. Šie pinigai buvo su
rinkti laike prelckcijos, kada
Ispanijos klausimas buvo pa
keliąs. LDS 149 kp., iš Sum- 
mcrlee, W. Va., surinko au
kas tarp savo narių ir prisiun
tė $14.03 Liet. Komitetui, čia 
tik keli pavyzdžiai, kaip pini
gų galima sukelti!

Vienas iš jaunuolių, kuris 
dabar randasi Ispanijoj, rašo, 
kad daugiau kaip mėnesį jie 
ten rūkė cigaretus, kurie buvo 
padaryti iš džiovintų žolių ir 
bulvės lapų, šie kovotojai no
ri tabako ir cigaretų ir mes 
turime jiem prisiųsti, kiek tik 
galima, ir kaip tankiai galima. 
Daug iš tų draugų serga nuo 
geltligės, todėl, kad kūne 
trūksta cukraus. Jiem reika
linga Šokolado ir kitų saldai
nių, ir mes turime gauti jiem. 
Kitas rašo, kad iki aplaikė 
mūsų siuntinį su vilnoniais 
marškiniais, jis visai neturėjo 
marškinių. Mes turime šiem 
kovotojam šiuos reikalingus 
daiktus prisiųsti.

Siųskite savo aukas dabar! 
Siųskite pakelius cigaretų ir

ciją, nes tai svarbi konferen
cija ir daug svarbaus darbo 
laukia mus.

LDS sekretorius pažymėjo, 
kad valdybos nariai nepamirštų 
kuopose pranešti, kad jų (dele
gatų) Pittsburgh’o seime yra 
svarbiausia užduotis balsuoti

New Britain, Conn mėtojai gaus dovanų. — Kom.
(187-188)

žaislų kontestas: Vyrai nuo East 
Side su West Side trauks virvę, lai
mėtojai gaus dovaną. Moterys, ku-

Rocks. įžanga j pikniką veltui. Buš 
gera orkestrą, grieš amerikoniškus 
ir lietuviškus šokius. Kviečiame vi

Už LAPELIŲ DALINIMĄ 
GATVĖSE NEBAUS

CIO unijų, Workers Alli
ance ir Komunistų Partijos la-

WORCESTER, MASS.
Atydai moterims, visų ALDLD na

rių, “Laisvės”, “Vilnies” ir 
“Tiesos” skaitytojų.

Pirmadienį, rugp. 8 d. įvyks svar
bus moterų susirinkimas ir pąsikal- 
bėjima’s. Kviečiame ir prašome visas

irios turės gražiausi “Beach Cos- 
itume” taipgi gaus 'dovaną. Šį pikni
ką rengia ALDLD 52 ir LDS 21 
kuopos. Užkviečiame visus. — Kom. 

(187-188)

PITTSBURGHO APYLINKĖJ
saldainių ir mes juos pasiųsi
me į Ispaniją. Tie jaunuoliai 
negali gauti perdaug cigaretų 
ir saldainių. Jie tų daiktų 
daugiausiai reikalauja.

čekius ir money-orderius iš
rašykite vardu Helen Kaunas 
ir pasiųskite Alda Orman, c-o 
Lith. Comm, to Aid Span. De
mocracy, 419 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

Helen Kaunas,
Ižd. L.K.G.l.D.

Minersville, Pa.
Pataisymas

Rašydamas apie piknikus, 
per skubinimą pražiopsojau 
savo rašte paminėti, kad pini
gų už tas aukas—sūrį ir kek
są—buvo surinkta $5.30 ir pa
skirta Ispanijos liaudiočiams. 
Man perduota ir pasiųsta į 
skiriamą vietą. Ir paliūdijimą 
jau aš turiu.

Bet, kad moterys nepama
nytų, kad pinigai da pas mane 
randasi, meldžiu Redakcijos 
greitai įdėti “Laisvėn” šitą 
mano pataisymą. Moterims 
ačiū, kad prie kiekvienos pro
gos, nepamiršta Ispanijos liau- 
diočių kovojančių už mūsų vi
sų darbininkų bendrus reika
lus. J. Ramanauskas.

už drg. S. K. Mažanską į LDS 
Centro Valdybos II Vice-Prez. 
Draugas Mažanskas yra gabus 
progresyvūs srovės žmogus, la
bai reikalingas vietinei politi
kai ir jam lengviau ryšius pa
laikyti ir su kitų srovių žmo
nėm. O ta vieta Centre tai Ma
žansku i turėjo būti senai įduo
ta.

Aš manau, kad mes visi at
liksime ne tik svarbų darbą, 
bet ir net žingsnį pirmyn, iš
rinkdami Mažanską Centro 
Valdybon ateinančiam Pitts- 
burgho Seime. Su gabiu, veikliu 
veikėju pryšakyj LDS maršuos 
geresnėn, progresyvi škesnėn ir 
didesnėn veiklon Ohio valstijoj, 
kur LDS veikla beveik yra vos 
tik pradėta.

LDS IV Apskr. Sek r.
J. W. Pclrauspas.

pelių dalintojus gatvėse ir prie 
dirbtuvių būdavo areštuoja ir 
baudžia. Bet dabar Darbinin
kų Non-Partisan Lyga per pro
gresyvius miesto taryboj kon- 
cilmanus pravedė tarimą, kad 
ekonominiais, politiniais ir ap- 
švietos klausimais lapeliai va
lia dalinti, niekas neareštuos.

Tai kitas iš kaleinos darbi
ninkų laimėjimas.

------0------
Industrinių unijų taryba 

kreipsis pas krautuvininkus, 
kad jie nepardavinėtų Philco 
išdirbinių, ypač skalbiamų 
(washing) mašinų. Tuomi no
rima suteikti moralę paramą 
Philco streikieriam. Jei krau
tuvininkai to unijų plano ne
priimtų, bus bandoma imtis ki
tų įmonių tiem darbininkam 
padėti jų kovoje.

pažangias drauges-moteris į šį pasi
kalbėjimą, Liet. Svet., 
St., 7:30 v. v. Vienas 
reikalų tai ateinantis Naujos Ang-j(t t'UgP- Amšiejo 
lijos moterų piknikas i 
bo paroda. Prašome 
vietą ir laiką, dalyvaukite skaitlin
gai.

29 Endicott 
iš svarbiausių

ir rankų dar-j 
visų įsitėmyti

LDS 160 kp. ir ALDLD 87 kp. 
rengia pikniką. Įvyks sekmadienį, 7 

Sodne, McKees

sus skaitlingai dalyvaut. Kelrodis: 
važiuojant automobiliais, važiuokite 
Chartiers Ave., McKees Rocks iki 
Moon Run Rd. Važiuokite Moon Run 
Rd. ir tėmykite iškabas, privažiuosi
te prie pikniko vietos. Gatvekariu 
važiuojant imkite No. 26 karą mies
te ant Penn ir Stanwix Sts. Va
žiuokite taip pat iki Moon Run Rd., 
gausite busus, kurie priveš prie pik
niko vietos. — Rcp. (187-188)

— Kom (182-181)

PHILADELPHIA, PA.
Ekstra.

Ketvirtadienio laidoj, rugp. 4 
pirmo puslapio buvo pranešta, kad 
pirmadienį, 8 d. rug]). įvyks visų or
ganizacijų narių susirinkimas dėl 
“Laisves” pikniko. Šis susirinkimas 
perkeltas į U d. rugp., nes pirma
dienį įvyks didelė demonstracija prie 
Reyburn Plaza. Kitose laidose bus 
daugi.au parašyta apie šį susirinki
mą.

ant

Bušai I Philadelpliijos Pikniką
Iš Brooklyno 6 busai veš publiką į “Laisves” pikniką 

Philadelphijoje, kuris įvyks sekmadienį

Rugsėjo 4 September
Ant rytojaus bus Labor Day Švente

Cleveland, Ohio
LDS IV Apskričio Veikla.
Apskričio valdybos susirinki

mą atidarė pirm. S. K. Mažans- 
kas liepos 29 d., 8:15 v. vakare, 
Liet. Darb. Svet., 920 E. 79th 
St., Cleveland, Ohio, atsilankant 
visiem valdybos nariam.

Pirmiausia išduota sekreto
riaus raportas. Išsiuntinėta pa
kvietimai visom Ohio LDS 
kuopų valdybom dalyvauti kon
ferencijoj, kuri įvyks rugpj. 
(Aug.) 7 d., pas drg. Grinius, 
Thompson, Ohio, prie Route 86. 
Thompsone ant 4 kampų jums 
parodys arba informacijas duos, 
kur Gviniai gyvena. Taip pat 
visoj pakelėj nuo Chardon- 
Hampden bus kelrodžiai pikni
kui iki pat Grinių.

Konf. prasidės 1.0 vai. ryte, 
po konf. seks “weiner roast” 
piknikas. Komisija po pirm. 
S. K. Mažansku tą darbą atliks 
gerai. Įžangos nebus.

Ilns Piknikas
Prašoma, kad kiekviena kuo

pa prisiųstų pilną skaičių dele
gatų ir nepamirštų atsivežti ir 
svečių. Apskr. parengimais vi
suomet buvo publika užganė
dinta, bet šis “weiner roast”, 
tai bus “star attraction” LDS 
IV Apskričio.

Philadelphia, Pa.
Svarbi Demonstracija Prieš 
Fašizmą už Demokratiją; Kal
bės Buvęs Vokietijoj Ambasa

dorius William E. Dodd.
Ateinantį pirmadienį, 8 d. 

rugpjūčio, 8:30 vai. vakare at
sibus demonstracija prieš ka
rą, fašizmą ir už demokratiją, 
Reyburn Plaza, kurią rengia 
visas platus, bendras demokra
tinių organizacijų, unijų fron
tas. Demonstracija yra garsi
nama net kapitalistinėj spau
doj, per radio stotis ir įvairius 
garsinimus. Kadangi demon
stracija yra rengiama vakare, 
tai nebus karšta.

Lietuviai, kurie stovit prieš 
karą, fašizmą, už laisvę, už 
laisvenį gyvenimą, už demo- 

Ikratiją, prieš bedarbę-krizį, 
(meskit viską į šalį ir dalyvau
ki! šioj svarbioj demonstraci
joj.

Svarbus Susirinkimas
Ateinantį ketvirtadienį, 11 

d. rugpj,, yra šaukiamas masi
nis visų mūsų organizaciją na
rių, “Laisvės” skaitytojų, dali
ninkų ir sim patikli susirinki
mas 8 vai. vakare, 735 Fair
mount Ave. Jau buvo pra
nešta ant 8 d. rug., bet tą die
ną įvyksta svarbi demonstraci
ja. šiame susirinkime bus la
bai svarbus prisirengimas, su
sitvarkymas prie “Laisvės” 
pikniko.

Šiemet veik visur piknikai 
nepavyko del lietaus ir tokiu 
būdu nukentėjo netik mūsų 
organizacija, bet ir spauda. 
Visų pareiga yra kooperuotis 
iki piknikui. Philadelphijoj 
yra gerų draugų, žmonių, ku
rie ištiesia pagelbos dešinę 
kiekvieną metą. Būtinai daly
vauki! šiame susirinkime.

LDS IV Apskr. Konf. 
Dienolvar,kis.

1. Atidarymas konf. 10 v. r.
2. Prezidiumo rinkimas.
3. Mandatų Komisijos pasky

rimas.
4. Delegatų išsireiškimai die

nos klausimais.
5. Mandatų Komisijos rapor

tas.
6. Protokolo skaitymas.
7. Rezoliucijų Komisijos pas

kyrimas.
8. Kuopų delegatų raportai.
9. Apskr. Valdybos raportas 

ir veiklos diskusijos ateičiai.
10. Diskusijos apšvietus klau

simu.
11. Rezoliucijų Komisijos ra

portas.
12. Jaunuolių raportas ir jų 

reikalai.
PASTABA: LDS kp. valdy

bos prašomos įteikti delegatam 
naudingų sumanymų, patvarky
mų dienotvarkių i ir kad kuo
pos prisiųstų geriausius kuopos 
veikėjus delegatais į konferen.

“Tag Day” Del Ispanijos
Del Ispanijos pagelbos buvo 

renkamos aukos po gatves 23 
ir 24 dd. liepos, ir 30 ir 31 dd. 
liepos. Buvo pasirengę išeit 
1,000 rinkėjų. Yrą surinkta ge
rokai aukų dėl rengiamo laivo 
pasiųsti į Ispaniją su maistu.

Aš pats pasiaukojau 23 d. 
ir 31 d. liepos. Važinėjau pas 
draugus, pažystamus ir štai 
nekuriu paduodu aukas. Au
kavo po $1.00 J. Kraso, J. 
Kuržinskas, Statkevičius, Kin- 
shienė, M. Bačauskienė, Meš
kauskienė, Vogonis, Balčaus- 
kienė, Balčauskas; po 50c—F. 
Yasponis, K. Vaičiūnas, J. An- 
drulionis, Mrs. Rondzevičienė. 
Šiems 'Visiems yra įsakyta iš 
North America Komiteto pa
siųsti padėkavonės laiškus. Apie 
aukas abelnai bus vėliau para
šyta. A. J. ĮS.

Roma.— Nepiliečiai žydai 
visai nebus priimami į Itali
jos mokyklas.

Vaktuokite vietos spaudą. 
Yra žinių, kad bus rodomas 
judis “Blockade” Strand Teat
re rugpjūčio-Aug'. 9-10-11. die
nomis. Lietuviai, d a ž i n o j ę, 

tom dienom tikrai judis 
rodomas, turite jį pamaty- 
Šiame judyje n minima, 
Ispanijos liaudiečių kova

bus
ti.
kad
su fašizmu vedama, bet jis ati
tinka Ispanijos liaudies dabar
tinėm kovom. Pamatykite.

Teko nugirst, kad spaudos 
naudai piknike Hartforde ki
tą mėn. bus puiki programa. 
Pakviesta ispanų jaunuolių 
dramos grupė, kuri yra pasi
žymėjus pereitą metą su dai
nom ir veiksmais, šią vasa
rą toji grupe perorganizuota 
ir ji įdomiai perstato Ispanijos 
liaudies bendrą frontą. Tai 
tikrai bus naujiena programos 
surašė. Vikutis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD-MANCHESTER, 

CONN.

MONTELLO, MASS.
Žiburėlių Draugijos šokiai ir pikni

kas įvyks rug]). 6 ir 7 dd., Liet. 
Taut. Namo Parke-. Šokiai prasidės 
8 vai. šeštadienio vakare. Sekma
dienį piknikas prasidės 12 vai. die
ną. Kviečiame visus atsilankyti ir 
paremti vaikų lietuvišką mokyklą.

(182-183)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 k]), susirinkimas įvyks 

pirmadienį, rugp. 8 d., 7:30 v. v. 
Laisves Choro Svet., 57 Park. St. 
Prašomo visų dalyvauti, nes turėsi
me prisirengti prie spaudos' pikni
ko, kuris įvyks 11 d. rugsėjo, 
kės išrinkti darbininkus, 
neužsimokėjote, prašome 
ryti. Jį Marga i t is.

Rei-
Kurie dal
iai pada- 
(182-183)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 k]). susirinkimas

įvyks penktadienį, rug]). 5 d., 7:30 
3014 Yemans. Visi nariai ma

nes yra daug
reikalų aptarti. Atesivęskit 

naujų narių. — A. Varaneckięnė. 
(180-182)

v. v.
lonėklte būt laiku, 
svarbių 
ir

HARTFORD, CONN.
Dainį] Diena įvyks 7 d. rugp., Sek

madienį, Waterbury, Conn. Busai iš
eis nuo 57 Park St., 12 vai. dieną. 
Kelionė 75c. Visi pasipilkite 
tus 
pas

Visi 
važiavimui. Išanksto galite 
Laisvės Choro narius. 

(187-188)

tikie- 
gauti

PHILADELPHIA, PA.
Pirmadienį, rug]). 8 d. įvyks 

monstracija, Reyburn Plaza. Būkite 
visi, tie kurie dirba, pabaigę darbą 
ateikite. Demonstracija šaukiajma 
darbininkų, kad nebūtų karo, kad 
nebūtų taksai uždedami, kad paimtų 
daugiau darbininkų dirbti ir daug 
kitų svarbių dalykų iškels šioje de
monstracijoje. Todėl kivečiame vi

sliai! lingai dalyvauti. — Kom.
(187-188)

de

Bušai iš Brooklyn© j Philadelphijos pikniką 
išeis iš sekamu vietų:

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

Busas išeis 8 vai. ryto

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

Busas išeis 8 vai. ryto

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

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer Street, Brooklyn

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

KELIONĖ Į ABI PUSI $1.75

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

įllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm
ii

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Dvilypis piknikas įvyks rugp. 7 d. 
Rengia dvi SLA kuo])os, 124 kp. iš 
Hartfordo ir 207 kp. iš Mancheste- 
rio. Įvyks Lietuvių Sąryšio Parke, 
E. Hartford. Bušų sustojimas 23VL» 
Glastonbury Rd. Pradžia 12 vai. die
ną ir tęsis iki vėlai nakties. Bus ge
ra muzika šokiams, turėsime įvairių 
valgių ir gėrimų. Taipgi įvyks mo- x ................... .. v it4ii.
terų saldainių valgymo _ kontestas, Į fortl> N> j. Kus norite kartu su cho- 
vyrų trijų kojų lenktynės ir jaunų pistais • važiuoti, prašome užsiregis- 
vyrų į aukštį šokimo kontestas. Lai- (truot i pas choristus arba pas Ko- 

—' ■ —............ ...... į misi ją: J. Lauzaiticnė, F. Klaston,
J. Kupčinskas ir P. Beeis. Busas iš
eis 12 vai. dieną nuo A. ir J. Kas- 
močių Svetainės.

Prašome visų choristif susirinkti šį 
penktadienį, kad galėtume dainuot 
prakalbose, kurias rengia Bendro 
Veikimo Kom. ir Liet. Jaunuoli)] 
Kom., prisirengimui prie Pasaulinio 
Jaunuolių Kongreso.. — Kom.

(187-188)

Pas Burtininkę
—Ir dar ka rodo kortos?
—Rodo, kad netrukus 

tamsta susipažinsi su tur
tingu ponu. Tamstai jis pa
tiks ir jūs su juo išvažiuo
site vasaroti į pajūrį.

—O ar nerodo kortos, ką 
tada pasakys mano vyras?
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilį, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją Įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (I Kanada 
—$1.25c.)

ĮDIčKITE į konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip: 
JOHN BARKUS 
H1-40—128th St.

SO. OZONE PARK, N. Y.
Si knyga yra ir “Laisvės” knygyne.
(IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

sus

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras yra nusamdęs busą 

važiuoti į LMS 111 Apskr. parengi- 
mą-pikniką, kuris įvyks sekmadienį, 
rugp. 7 d. P. Vaičionio Parke, Crąn-

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kp. rengia pikniką 

pjūčio 7 d. Balčikonio darže, 
dės 12 vai.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

rug- 
prasi- 

dieną. Kviečiame visus 
lietuvius, senus ir jaunus atsilankyti 
ir pasilinksminti prie gražaus upes 
kranto. Turėsime gerą muziką, 
taipgi turėsimo skanių valgių ir gė
rimų. — Kom. (187-188)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugp. 7 d., 9 vai. ryto, 
S. Bakanausko Svet. Visi nariai bū
kite laiku. — J. Matačiunas.

(187-188)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 5 d. 
rugp. pas dig. O. Kereilienę, 95 Al
ber St., Johnson City, N. Y. Pradžia 
7:30 v. v. Draugės, šis susirinkimas 

bus svarbus, tad visos būtinai turi
me dalyvauti, nes turėsime ddug 
svarbių reikalų atlikti. Prie progos 
nepamirškite ir naujų narių atsives
ti prirašyti prie kuopos. — M. Kul- 
bienė. (187-188)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks

5 d. rugp., penktadienio vakare, 
7:30 vai. Labor Lyceum, 15-17 Ann

Harrison, N. J. Visi nariai buti- 
dalyvaukite, turėsime labai svar- 
dalykų aptarti. — Sekr. F.

(187-188)

S t., 
nai 
bių s.

DETROIT, MICH.
Linksmas vakarinis piknikas įvyks 

šeštadienį, 6 d. rugpjūčio, Beechnut 
Grove Park prie Middlebclt Rd. Pra-1 
džia 4 vai. po pietų. Muzika prasidės 
8 vai. vak. ir gros iki pat ryto. Bus

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau _
frikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
ivaii-k m spalvom.

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

ir pavienių.

A

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sem 
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 j kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

daugi.au
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Visi į Taikos Paradą Rugpjūčio 6-tą! Maršuo- rengtas tokioj formoj, kad pa
tenkinti ir palinksminti atėju
sius, jo tikslas yra svarbus ii' BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

kime už Taiką, Prieš Fašizmą ir Karą! reikšmingas. LDS 200 k]), (jau
nuoliu) reikia pinigu, kad pa- 

;dengt lėšas delegatu, kuriuos ši

Demokratiją ir taiką mylin-' 11 vai. dieną. Parado Komi 
tieji nevvyorkiečiai ir apylinkių totas prašo visus susirinkt lai
gyventojai rytoj suvažiuos Į 
New Yorką dalyvaut didžiaja
me Taikos Parade, prisidėti 
prie miniu protesto prieš fa
šistus užpuolikus, suteikt mo- 1 
ralę paramą užpultai Ispani
jai ir Chinijai, sulaikyt Hitle- • 
rio fašistu kėsinimąsi ant Če- j * *
koslovakijos ir Lietuvos nepri- j 
klausomybės.

Lietuviai raginami dalyvaut 
kuo skaitlingiausiai tame pa
rade. Lietuva yra viena iš 
sekamu Hitlerio programoj ir 
dėlto ypatingai lietuviu balsas 
privalo būti stipriai girdimas 
proteste prieš karą ir fašiz
mą. Tam balsui pasireikšt ge
riausia proga ryt dienos Tai
kos Parade.

k u.
Lietuviai susirinks 1 vai. po 

pietų.

DALYVAUS ŠIMTAI 
ORGANIZACIJŲ

Parade dalyvaus organizuo
tai šimtai darbo uniją ir Įvai
riausiu organizaciją. Tūlos iš 
tą uniją turi desėtkus lokalu. 
Kai kurios organizacijos, kaip 
tai IWO, Workers Alliance, 
Studentą Unija, Jauną Ko
munistą Lyga, Taikos ir De
mokratijos Lyga, Komunistu 
Partija ir kitos tufri šimtus 
kuopą su tūkstančiais nariu, 
tad reikia tikėtis didžiulio ir 
Įspūdingo parado.

KUR BUS MARŠAVIMAS?

KUR SUSIRINKT?

Lietuviu Literatūros Draugi
jai ir kitoms lietuviu grupėms 
paskirta vieta ant 36th Street 
tarp 9th ir 10th Avenues. Lie
tuviai bus 11-ta grupė 5-A di
vizijoj. Eilėj pirm lietuviu bus 
čekoslavai, po lietuviu—jugo
slavai.

KADA SUSIRINKT?

Maršavimas prasidės lygiai

Būkite Dainy Dienos
Iškilmėse

Lietuviu Meno Sąjungos 3-čio
Apskričio visų chorų bendrai j 
rengiamas piknikas įvyks jau šį i 
sekmadienį, rugpjūčio (Aug.) Į 
7-tą, Vaičionių Meadow drove 
Parke, Cranford, N. J. Prasidės 
12 vai. dieną, ir tęsis iki vėlu-j 
mos. Puiki orkestrą šokiams;
Dainų programa. įžanga 25c.

Maršavimas prasidės 11 vai. 
. ryto, nuo 40th Street ir 8th 
I Ave., New Yorke. Maršuos 
8th Avenue iki 30th St., pas
kui Į 5th Avenue ir ja mar- 

• šuos iki 23rd Street ir Madi- 
j son Avenue, aplink Madison 
I Parką pro “reviewing stand” 
ir čia paradas baigsis.

|

Lankėsi “Laisvėj”
Pereitą trečiadienį “Lais- 

| ves” įstaigoj lankosi draugė 
M. Mitkus iš Newarko su sa
vo svečiais—jauna pora—Jo
nu ir Stella Jašiūnais iš Cleve
land, Ohio. Jašiūnai šiomis 
dienomis svečiuojasi pas Mit

okus. Rep.
i

ra-------------------------------------------------
1

Vytauto Zablacko 
Kuopos Vakaras

_______
Lincolno Brigados Draugų 

' lietuviškoji Vytauto Zablacko 
j kuopa rengia pirmą savo viešą 
į vakarą, į kurį kviečia atsilan
kyti visus kuopos ir Ispanijos 
rėmėjus, draugus ir simpati- 
kus. Vakare bus trumpa, bet 
graži ir įdomi programa. Prieš 
ir po programos—draugiškas 
pasilinksminimas. įžanga tik 
10 C('ntų ir prie tos mažos 
įžangos dar duodama kelios 
dovanos daiktais ir pinigais.

Pramoga įvyks šį pirmadie
nį, rugpjūčio 8-tos vakarą, d 1 9 
Lorimer St., Brooklyne. Atei
kite. Pasilinksminkite ir savo 
atsilankymu paremkite didvy
riškus demokratijos gynėjus. 
Savo uždarbiu kuopa šelpia 
kovotojus fronte ir gelbsti su
žeistus. D.

ŽYMUS VALDININKAS UŽ 
TAIKOS PARADĄ

Robert Jackson, žymus as
muo J. V. valdžioje, Ameriki
nei Taikos ir Demokratijos Ly
gai, kurį ruošia milžiniškąjį 
Taikos Paradą Now Yorke, ši 
šeštadienį, telegrama atsiuntė 
sekamą pranešimą:

“Aš pilnai simpatizuoju jūsų, 
pastangoms parodyt A meri/co- 
nų nusistatymą už taijcą.”

DeLKO REIKIA 
DALYVAUT?

Tam priežasčių daug. Ten 
puiki vieta—tyras miškelio, pie
vų ir laukų oras, daug grožės, 
ramumo pasilsiui, ko nerasime 
mieste rengiamuose piknikuose. 
Dabartiniuose karščiuose vi
siems malonu pabėgt iš miesto, 
ir rast tokią vietą, kur galimoj 
rast viską, kas reikalinga pasil-j 
siui, pasilinksminimui ir vai-Į 
sems, įskaitant šviežiąi pieną ir 
kitus formų produktus.

Tačiau bene svarbiausia prie
žastimi dalyvaut yra įvertini
mas pačių chorų. Desėtkai ge
riausio lietuvių jaunimo (ir kai 
kur senimo), susispietę į mūsą 
chorus, savaite į savaitę paau
koja vakarus lavintis, kad kelti 
lietuvių meną, kelti mūsų dva
sią savo skambiomis dainomis 
ir patarnauti visoms lietuvių 
draugijoms jų pramogose, kas 
savaime padaro pramogas sėk
mingesnėmis ir kelia draugijas 
moraliai ir materialiai.

Jau tik dviejų virš minėtų 
priežasčių gana įrodyt, kad 
kiekvienam, kas gali, svarbu 
dalyvaut Dainų Dienos pikni
ke, pasilinksmint su choristais 
ir paremt jų darbą. Dalyvau
kime! Išgirskime tų chorų ža
vingas dainas jų pačių pikni
ke šį sekmadienį, Cranforde.

M. M.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

. Woodhaven, L. L, N. Y.
teinu i i .

įdomus Jaimuoliy
Šokis

Jei jūs norite praleist sma
giai, interesingai šeštadienio 
vakarą, tai ateikite į “Laisvės” 
svetainę šį šeštadienį, rugpjūčio 
(Aug.) 6-tą, į mūsų LDS Jau
nuolių 200 kp. naujus ir įdo
mius šokius, kurie amerikoniš
kai užsivadina “Barn Dance.” 
Nors mūsų svetainė nėra koks 
ten kluonas arba klojimas, .jau
nuoliai vistiek dės visas pastan
gas, kad sukelt panašų įspūdį. 
Jie įrengs salę taip, kad jūs ga
lėsite jaustis esą tikram lietu
viškam klojime bei kluone.

Nors šis vakarėlis yra su-

i kuopa siunčia į LDS Nacionalę 
į Konvenciją, Pittsburgh'. Pelnas 
j nuo šio parengimo bus skirtas 
itam tikslui.

čia reikia pastebėt, kaip ! 
yra svarbu, kad ši organizacija 
pasiųstų gerą ir skaitlingą bū
relį delegatų i šią konferenciją’ 
atstovaut Brooklyno jaunuolius.1 
Mums teko girdėti, kad Chica_! 
gos LDS jaunuolių kuopos siun
čia apie penkiasdešimts sporti
ninkų ir delegatų j šią konven
ciją. Ir mes nenorime, kad 
Brooklynas turėtų perkontėt jo
kią. sarmatą, kaip pasirodys,' 
kad mūsų koloni ja neišgali pa-1 
siųst tinkamąi reprezentaciją. I

Šokių muziką šiam vakarėliui; 
duos Jurgio Kazakevičiaus or
kestrą. Bus ir trumpas progra-' 

‘mėlis. įžanga 35c. A. V.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 61h STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

Dr. EI). W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-91 OS

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

-------------------—----

CHARLES!
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

GevJ Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

IDAINU DIENA C.
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos III Apskritys

Sekmadienį, Atsgissfi 7 Itwgpjiicio
P. Vaičionio Meadow Grove Parke, Cranford, N. J.

. V

j

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės

P PROGRAMOS PILDYME DALYVAUJA TRYS CHORAI
l Bangos Choras iš Elizabeth, N. J., Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y. ir Aido Choras iš Brooklyn. 

ŠOKIAM GRIEŠ GURSKIO ORKESTRĄ. BUS ĮVAIRIŲ ŽAISLŲ.
Pradžia 12 valandą dieną. Įžanga 25 centai. Visus užkviečia L. M. S. III Apskritys.

KELRODIS: Iš Elizabetho: West Jersey ir Broad gatvių imkite Union Bus 49 ir važiuokite į vakarus iki Gar
wood stoties. Išlipę eikite North Ave., sukite po dešinei iki Cedar St. ir paskui eikite Cedar St. iki Brookside Hos
pital, sukite po kairei ir Division Ave. iki Meadow Grove.

Iš Brooklyno: BMT ar 8th Ave. Subway važiuokite iki Fulton gatvės. Eikite Fulton gatve į West gatvę ir im
kite Central Railroad of New Jersey trūkį į Garwood arba Cranford, N. J. Iš čia sekite Elizabetho kelrodį.

Automobiliais iš visur važiuokit į Elizabeth. Važiuokit North Broad St. iki Westfield Ave. Westfield Ave. važiuo
kit iki North Ave., Garwood. North Ave. važiuokit iki Cedar St. Čia sukite po dešinei, kaip aukščiau nurodyta.

 

Telephone: E Vergreen 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.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju.

Dr. Herman Mendlowitz 
33 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—S dieną ir nuo 7—8 vak. 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Ord St.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

• • •

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

• • •

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

Lietu vių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
J 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




