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“Kokia bus visuomenės 
santvarka po to, kai pasau
lyje įsigyvens socializmas, 
šiandien dar iš viso negali
ma nieko tikro pasakyti. Ir

JAPONAI VISIŠKAI IŠMUŠTI IŠ SOVIETŲ SKLYPO*

V
$

Kai įsigyvens socializmas, 
tai bus socializmas. O jei 
tas socialistas nieko nežino 
apie socializmą, tai jau se-Į 
nai nuims buvo aišku ir be 
jo prisipažinimo. Tuomi rei
kia aiškinti jojo visos dvi
dešimties metų rūgo j imasi 
ant bolševikų, kurie prakti-ž 
koje socializmą kuria.

“Draugas” (rugpj. 3 d. 
editoriale) kietai reikalau
ja, kad Amerikon 
įleistas tarptautinis bedie
vių kongresas.

nebotuv

darė katalikų bažnyčia, kad 
ji bijo pasaulio bedievių su
sirinkimo?

Be to, kur čia tolerancija 
ir demokratiškumas? Tikin
tiesiems valia visur susi
rinkti ir kongresuoti, o be
dieviams turi būti uždraus-

Dar gerai, kad tokie vy
rai, kaip “Draugo” redakto
rius, galios neturi. Jei turė
tų, tai bedievius ant laužo 
degintų.

Iš to galime įsivaizdinti, 
kaip pasaulis atrodė tada, 
kai tokie žmonės jį valdė. 
Tai buvo Tamsieji Amžiai.

“Vienybė” tebeverkia-te- 
berūgoja dėl fašistų nepasi
sekimų SLA. seime.

Tas nesvarbu. Svarbu tas, 
kad Tysliava ir kiti “tau
tos atstovai” neišmoko nei 
to, jog jy šitos tirados 
prieš seimą muša juos pa
čius. Parodo, kaip netikę, 
kaip kerštingi žmonės jie 
yra, kaip gerai SLA. nariai 
daro, kad juos palaipsniai 
“mūfina” iš vadovybės.

Prof. J. Žilevičius yra ka
talikų srovės žmogus. Jis^ 
dabar uoliai darbuojasi su
darymui milžiniško lietuvių 
choro dainavimui lietuvių 
dienoje Pasaulinėje Parodo
je 1939 m. Kiek matosi, jis 
ten įdeda daug darbo. Jis 
nori, kad tam chore daly
vautų ir laisvosios visuome-? 
nės chorai.

Gerai jis daro. Prof. Žįį 
levičius yra tolerantiškas, 
sukalbamas žmogus. Iš j) 
turėtų pasimokinti katalikų 
srovės redaktoriai. 1

žinau dar vieną katalikų 
srovės pažangų, tolerantiš
ką profesorių. Jis mokyto!- 
jauja Columbijos universil 
tete. Tai prof. Raymond. Jis' 
nesibijo su kitų pažiūrų 
žmonėmis susieiti ir minti
mis pasidalinti. Jis berods 
bendradarbiauja jaunuolių 
žurnalui “The Voice.”

USA VALDŽIA RAGINA AP- 
TAKSUOT VALDIŠKUS BO

NUS IR VALDININKUS
Washington. — Jungtinių 

Valstijų iždo ' ministerija 
reikalaus, kad sekanti kon
greso sesija apdėtų mokes
čiais savininkus šalies, val
stijų ir miestų bonų, kurių 
suma siekia 60 bilionų dole
rių. Tie bonai iki šiol pal mo
suoti nuo bet kokiu taksu.

Prez. Roosevelto valdžia 
taip pat reikalaus įvest tak
sus ant valdininkų-tarnau- 
tojų šalies, valstijų ir mie
stų valdžių. Tokių tarnauto
jų yra 3,500,000. Jie per me
tus gauna $4,250,000,000 al
gos iš viso, bet iki šiol ne
mokėjo jokių mokesčių val
džiai.

Anglijos Padrąsinti, Če- 
choslovakijos Naziai 
Kariškai Organizuojasi

Praha. — Atvykus į Če- 
choslovakiją lordui Runci- 
manui, Anglijos tarpinin
kui, naziai vokiečiai per sa
vo laikraščius paskelbė, kad 
nuo dabar organizacija jų 
veteranų (buvusių karei
vių) bus skaitoma kariškais 
atsarginiais, kurie turėsią 
palaikyt tvarką tose Čecho- 
slovakijos vietose, kur gyve
na daugiau Sudetų vokiečių.

(Vadinasi naziai vetera
nai terorizuos demokrati
nius judėjimus tose srity
se.)

Naziai Čechoslovakijoj 
žada greitu laiku išleist pu
siau - karišką savo žurnalą 
“Kareiviai Mūšyje”, tai bus 
jų smogikų organas.

Čechoslovakijos vidaus 
reikalų ministerijos yra 
uždrausta leist nevaldiškus 
laikraščius kariškais var
dais. Bet Anglijos “tarpi
ninko” atsilankymas juos 
taip padrąsino, kad jie ne
paiso uždraudimo.

Slovakiškoj šalies dalyje 
katalikų kunigas Hlinka or
ganizuoja slovakus į smo
gikų pulkus, panašius kaip 
hitlerininkų. Jis yra san- 
darbininkas Henleino, če
choslovakijos nazių vado.

“Vilnyje” draugas Andru
lis kelia klausimą apie susi
kalbėjimą su sandariečiais 
kai kuriais bendrais klausi
mais. Jis sako:..

“Laike SLA seimo teko

kalbėtis su St. Gegužiu, M. 
J. Viniku, St. Vitaičiu, M. 
Vai dyla, teisėju Laukaičiu. 
Visi jie nesispyrė nuo susi
tarimo bendrai veikti tūlais 
klausimais.

“Nežiūrint pašiurkštėju- 
sio tono “Sandaroje”, aš 
manau, tas susitarimas gali
mas. Žinoma, mes neturime 
paisyti to pasišiaušimo. 
Taipgi nesiganėdinkim vien 
spaudoj rašymu. Tarkimės 
su jais, dėkime pastangas.

“Juk su socialistais susi
tarimas irgi nebuvo leng
vas.”

i

Fašistų Sąskridls Los Angeles Mieste Kru
vinai Užpuolė Priešnazišką Demonstraci
ją, Sušauktą Garsiųjų Hollywood Aktorių

Los Angeles, Calif.—Fa
šistai sušaukė čia “vakari
nių valstijų sąjungos suva
žiavimą prieš komunizmą.” 
Smarkiausia jame kalbėjo 
ir vokiškai dainavo naziai, 
nors suvažiavime buvo ne
mažai ir amerikonu fašistu.

Protestui prieš tą nazių 
anti-komunistinį (ir prieš- 
demokratinį) seimelį buvo 
surenga demonstracija. Ją 
sušaukė Hollywoodo Prieš- 
Naziška Lyga. Daugiausia 
pasidarbavo demonstracijai 
suruošt žymieji aktoriai ju
damųjų paveikslų: Eddie 
Cantor, Silvia Sidney, Fre- 
dric March, Dorothy Par
ker, Paul Muni ir kiti ju- 
džių žvaigždės.

Demonstrantai, maršuo- 
dami su tais aktoriais ir ak
torėmis priekyje, pikietavo 
nazių seimelio patalpą. De
monstracijoj buvo keli tūk
stančiai asmenų.

Nors demonstracija buvo 
labai tvarki, bet miesto val
džia atsiuntė virš 40 polici-

niukų ją “tvarkyti” (stum
dyt demonstrantus).

Minia demonstrantų vis 
augo. Naziai-fašistai ėmė iš 
visų plaučių dainuot savo 
vokiškas ir angliškas dai
nas; bet griausmingi prieš- 
fašistiniai šauksmai minios 
paskandino fašistų raliavi
mą, plaukusį pro langus ir 
duris.

Čia koks tai fašistas jau 
neiškentė ir paleido didoką 
akmenį į demonstrantus. 
Akmuo pataikė į galvą J. 

• dėl Rio’jui, reporteriui pa
žangaus ispanų laikraščio 
“La Voz,” kuris leidžiamas 
New Yorke. Del Rio su per
skelta galva nuvežtas į li
goninę.

Fašistų iššauktos riaušės 
tęsėsi nuo 9 vai. vakaro iki 
po vidurnakčio (iš šeštadie
nio į sekmadienį). Tik pa
šaukti nauji policijos bū
riai, pagaliau, išsklaidė fa
šistų išprovokuotas mušty
nes.

“ATŠAUKITE SAVO ŠUNIS,” SAKO SOVIETAI 
JAPONIJAI, “0 JEI NE, TAI MES PALEI

SIME ORLAIVIUS PRIEŠ JUOS”
Sovietų atstovai, vienas Ja
ponijos ir vienas Manchu- 
kuo (tikrumoj taip pat Ja
ponijos), kurie išnaujo nu
žymėtų sieną tarp sovietinio 
Sibiro ir Manchukuo, bet ta 
siena jokiame atvejyje ne
gali būt pakeista, sako Lit
vinov.

Litvinov davė Japonijos 
ambasadoriui naują griežtą 
persergėjimą, kad • japonų 
kalbos apie taiką nesutinka 
su Japonijos kariuomenės 
veiksmais. Nes japonų ka
reiviai su kulkasvaidžiais 
vėl perėjo per Sovietų Sibi
ro sieną, 250 mylių į šiau
rius nuo Changkufengo, 
prie Suifenho kalvos num. 
588.2, ir sužeidė kelis So
vietų kareivius, iki japonai 
buvo išmušti laukan iš ten.

Maskva, rugpjūčio 8.—Ja
ponijos ambasadorius M. 
Shigemitsu vėl pasiūlė So
vietam taiktis dėlei ginkluo
tų susidūrimų Chengkufen- 
go-Khasan ežero ruože, pri
klausančiame Sovietams.

Sovietų užsieninis komi
saras Litvinov atsakė Japo
nijos ambasadoriui: jūs jau 
rugp. 4 d. siūlėte taikytis, 
bet tuo pačiu momentu 
bombardavote sovietinį pa
sienio plotą.

“Sovietų valdžia nepraleis 
be bausmės kartotinai daro
mus japonų užpuolimus 
prieš Sovietų sienos sargus. 
Tokiuose atvejuose Sovietų 
valdžia vartos griežčiausias 
priemones, veiks ir kanuolė
mis ir lėktuvais. Japonijos 
valdžia turi priverst savo 
Kwantungo ir Korėjos armi
jas gerbt Sovietų rubežių.”

Vadinasi, jeigu Japonija 
nori taikos, jinai turi priimt 
senąją Chinijos sutartį su 
Rusija kas liečia Sibiro sie
ną.

Neww Yorko Times ko
respondentas rašo, kad tai 
Sovietų ultimatumas Japo
nijai, kuris trumpai galima 
išreikšt šiais žodžiais: “Jūs 
turite atšaukt savo šunis, o 
jei ne, tai mes paleisim dar
ban savo orlaivius.”

Komisaras Litvinov pa
kartojo pirmesnį Sovietų 
pasiūlymą: sudaryt mišrią 

i komisiją, kurion įeitų du kalų viršininkų.

Auto. Darbininkų Lokaiai 
Reikalauja Suvažiavimo
Detroit, Mich.—80 pro

centų visų lokalų Jungtinės 
Automobilių Darbini nkų 
Unijos susiuntė reikalavi
mus šaukt specialį unijos 
suvažiavimą. Jie nepasitiki 
trockisto Homerio Martino 
viešpataujamai v a 1 d y b ai, 
kuri 12 balsų prieš 6 išme
tė iš unijos Frankensteeną 
ir du kitus kovingus vice
prezidentus.

Sauvališkas Martino “tei
smas” prieš tuos vadus visai 

I neprisileido tarptautinių lo-

• -....... - ta

ROOSEVELTINIS SENATO
RIUS BARKLEY LAIMĖJO 
50,000 BALSU DAUGUMA
Louisville, Kentucky. — 

Prezidento Roosevelto re
miamas demokratų kandi
datas į senatorius naujai 
tarnybai, Al. W. Barkley 
50,000 balsų dauguma tapo 
vėl nominuotas į senatą 
prieš gubernatorių A. B. 
Chandlerį, kuris taip pat 
vadinosi “Roosevelto drau
gu.”

Maskva. — Sovietai gali 
taikytis su Japonija tik to
kia sąlyga, kad Japonija 
pasižadės daugiau neužpul- 
dinėt Sovietų Sibiro pasieni- 
nį ruožą, sako Litvinov.

Fašistai Nenuvijo Liau
diečių iki Ebro; Liaudie- 

čiai Kontr-Atakuoja
Hendaye, Franc.—Ispani

jos pasienis. — Fašistai jau 
sekmadienį pranešė, kad jie 
nuviję liaudiečius (lojalis- 
tus) atgal “beveik iki pat” 
vakarinio kranto Ebro 
upės, tarp Mequinenzos ir 
Fayon miestelių.

Gen. Franco karininkai 
giriasi, kad “3,000” liaudie
čių, tarp jų daugį tarptauti
nių liuosnorių, užmušę bei 
sužeidę’ ir “3,000” suėmę į 
nelaisvę; pasakoja, būk 
“600” jų patys pasidavę ir 
daugelis plaukdami atgal 
per Ebro upę, esą, “prigė-

Liaudiečių Kontr-atakos
Barcelona, Ispanija.—Ke

li tūkstančiai respublikos 
kareivių su kanuolėmis 
kontr - atakuoja f a š i s tus, 
veikdami iš Fayono. Taigi 
fašistai neatmetė liaudiečių 
“beveik iki Ebro upės,” kaip 
kad gyrėsi.

Fašistai atėmė iš liaudiečių 
vieną Auts kalno viršūnę 
į šiaurius nuo Fayono; bet 
liaudiečiai atmušė visus fa
šistų šturmavimus Gande- 
sos srityj ir-šiaip didesnėj 
dalyje Ebro fronto. i

Respublikos valdžia sako, 
kad jos kariuomenė yra ge
rai įsidrūtinus vakariniame 
šone Ebro upės ir turi amu
nicijos. Tačiaus valdžia ne
tvirtina, kad liaudiečiai vi
sada išsilaikys toj upės pu
sėj prieš desėtkus tūkstan
čių Italijos juodmarškinių, 
maurų ir ispaniškų fašistų, 
kurie turi didžią daugybę 
Hitlerio ir Mussolinio lėktu
vų, kanuolių, tankų ir 
nūs amunicijos.

ORAS

kal-

Šiandien bus dalinai apsi
niaukę. Vakar temperatūra 
80.—N. Y. Oro Biuras.

Sovietų Raudonarmiečiai ir Lakūnai Išva
lė Paskutinius Japonų Kariuomenės Li
kučius iš Changkufengo-Khasan Srities
Maskva. — Sovietų rau

donarmiečiai ir orlaivinin- 
kai išvalė visus iki vienam 
japonus iš Changkufengo 
srities, Sibiro pasieninio 
ruožo, kaip praneša štabas 
Pirmosios Sovietų Pamario 
Armijos. Sovietų kareiviai 
ir lakūnai “iššlavė likučius 
japonų kariuomenės” iš to 
sklypo, ir stipriai sutvirtino 
apkasais atgriebtas nuo ja
ponų pozicijas.

Oficialis Sovietų praneši
mas skelbia:

“Dieną po to, kai Japoni
jos ambasadorius Shigemit- 
sui pasiūlė ‘taikytis’ rugp. 
4 d., tai japonų kariuomenė 
anapus Khasan ežero smar
kiai bombardavo sovietinę 
žemę.

“Daugeliu įvairių kanuo
lių, taip pat ir sunkiųjų, ja
ponai šaudė iš Manchukuo, 
tuomi pridengdami saviškių 
daromą ataką prieš Sovietų 
kariuomenę. Sovietinės jė
gos atsakė artilerijos ugnim 
iš savo pusės.

“Pasėkos buvo tokios, jog 
po 3 ar 4 valandų buvo nu
galėta ir nutildyta japonų 
artilerija; tada Sovietų ka
riuomenė, su pagelba sovie
tinių lėktuvų, kontr-ataka- 
vo japonus ir išvalė japonų 
kareivių likučius iš mūsų 
žemės ir tvirtai užėmė pa- 
sienines mūsų pozicijas.”

Per tris dienas pirm to 
siautė įnirtusios kautynės.
Patys Japonai Pripažįsta, 

kad Sovietai Perkirto

Yuki, Korea, arti Sibiro 
sienos. — Japonijos armija 
šiaurinėj Korėjoj pripažino, 
kad “rusai” pralaužė japo
nų liniją, perskeldami ją 
kyliu iki Tumen upės, j 
šiaurius nuo Changkufen
go. .

Šiuo žygiu raudonarmie
čiai visiškai atkirto japoni- 
jos kariuomenę prie mylios 
pločio ir keturių mylių ilgio 
kalvų į vakarus nuo Khasan 
ežero. Sovietų kariuomenė, 
kaip pripažįsta japonų kari
ninkai, užkirto japonams 
vienintelį tiltą, per kurį jie 
norėjo pasitraukt, 10 mylių į 
šiaurius.
Japonų Pagyrai ir Priešta

ravimai Patiem Sau
Japonai dabar sako, kad 

jie įsitvirtinę Korėjos ir 
Manchukuo, Japonijos kolo
nijų, pasienių kalneliuose, iš 
kurių, girdi, galėtų bombar- 
duot Sovietų pozicijas 
Changkufengo kalnelyje. 
Jie pasakoja, būk galėtų 
“sunaikinti rusus.”

Japonai (meluodami) skel
bia, būk Sovietų lėktuvai ne 
tik bombardavę, bet ir kul

karo 
kad 

pasi-

kasvaidžiais apšaudę” pa- 
sieninius Korėjos miestelius 
ir kaimus.

Japonų karininkai šneka, 
būk jų kariuomenė laimėjus 
durklų kovą “be jokių au
kų” iš savo pusės.

Net japonų cenzūruota 
žinia amerikinei spaudai 
pripažįsta, jog Sovietai atė
mė iš japonų Changkufengo 
sritį, priklausančią Sovie
tams, pagal 1886 metų su
tartį su Chinija. Associated 
Press sako, kad japonų cen
zoriai nepraleidžia tikrų ži
nių, bijodami, kad nesukil
tų Japonijos žmonės.
Raudonarmiečių Laimėjimą 

Japonai Vadina 
“Pasitraukimu”

Tokio. — Japonijos 
ministerija skelbia, 
“Sovietų kariuomenė
traukė iki pradinių savo po- 
zacijų,” bet slepia, jog tai 
tos pačios pozicijos, kurias 
Sovietų sienos sargai užėmė 
liepos 29 d., kaipo priklau
sančias Sovietams.—Japonų 
armija tada, užklupdama 
neskaitlingus Sovietų sar
gus, buvo užėmus tas pozi
cijas, iš kurių dabar japo
nai visiškai iššluoti.

Japonai riečia ir tokią 
pasaką, būk per tris pasku
tines dienas praeitą savaitę 
jie “sunaikinę bei pavojin
gai sužeidę 50 Sovietų tan
kų,” o japonų žuvę tik 5 ka
reiviai ir keli buvę sužeis
ti !”

Tokio, rugp. 8.—Japonų 
karininkai iš mūšių fronto 
kelis kartus pranešė, kad 
“rusai” buvę nugalėti durk
lų kautynyėse; bet Japoni
jos karo ministerija dabar 
sako, kad niekada ten nebu
vo susikirtimų durklais.

PATYS JAPONAI MUŠA 
JAPONŲ BLOFUS

Tokio, rugp. 8.—Japoni
jos karininkai iš Korėjos 
pasienio pasakoja, kad jų 
kariuomenė po puspenktos 
valandos žiaurių kautynių, 
galop, “durklais” atmušė 
“rusus”, Changkufengo sri
tyje.

Japonijos karo ministeri
ja tatai užginčija; sako, iki 
šiol visai nebuvo ten jokių 
susirėmimų durklais.

Visi Japonai Išdulkinti iš 
Changkufengo

Maskva, rugp. 8.—“Neli
ko nė vieno Japonijos ka
reivio” Changkufengo kalvo
se, pareiškė Sovietų užsie
ninis komisaras Japonijos 
ambasadoriui Shigemitsu. 
Raudonarmiečiai visus juos 
išgrūdo iš ten ir likučius su
ėmė nelaisvėn.

į
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Doro Katalikų Kunigo Žodis
Šiuo tarpu Jungtinėse Valstijose dar

buojasi žymus Airijos katalikų kunigas 
Michael O’Flanagan. Jis daug dirba sa
kydamas kalbas ir rašydamas už Ispa
nijos respublika. Jis karštai ragina Ame
rikos žmones remti Ispanijos respublikų 
jos kovoje prieš Mussolinio-Hitlerio- 
Franco govėdas. Štai, ką tas žymus sve
čias pasakė:

“Aš atvykau per Atlantiką pakelti 
savo balsų už Ispanijos žmonių laisvę. 
Ta kova Ispanijoj šiandien yra tolygi 
Amerikos Revoliucijai. Amerikos Revo
liucijų vedė George Washington ir šį 
kraštų mylinti eiliniai žmonės. Prieš juos 
ėjo turtingieji, privilegijuotos klesos 
žmonės, kuinuos palaikė užsienio armija.

“Rolė, kurių gen. Franco lošia šiandien 
Ispanijoj, buvo lošiama lordo Cornwallis 
laike Amerikos Revoliucijos. Kas palai
ko generolų Franco, jei būtų gyvenę ta
da, būtų palaikę lordų Cornwallis ir ka
ralių George III. Visi dideli, paiki melai, 
skleidžiami apie Ispanijos respublikų 
buvo tada skleidžiami apie Amerikos re
spublikų.

“Kova Ispanijoj šiandien yra kaip bu
vo kova Airijos 1798 metais. Žmonės, 
kurie kovoja už Ispanijos laisvę, yra to
kie, kaip anais metais kovoję už Airi jų. j 
Generolas Franco, Ispanijos žmonių 
skerdikas, yra kaip anais laikais buvo 
lordas Castlereagh, Airijos skerdikas, 
1798 m. Generolas Franco šiandien yra 
kaip Oliver Cromwell buvo Airijoj 300 
metų atgal. Kaip Cromwell’is žudė mo
teris ir vaikus Drogheda ir Werford’e 
1649 m., taip Franco žudė moteris ir vai
kus Guernicoj ir Du range. Jis žudė juos 
tiek, kad ir jo galingas palaikytojas, po
piežius Pius XI buvo priverstas išstoti 
prieš tai.

“Jei jūs būtute gyvenę 1776 4 metais 
Amerikoje ir jei būtute stoję su Angli
ja, ar jūs ainiai nesigėdintų? Jei jūs tu- 
rėtute protėvį, kuris būtų kariavęs Val
ley Forge ar su Washingtonu persikėlęs 
Delaware upe, ar jūs nesididžiuotumėte 
šiandien? Jei jūs protėvis būtų buvęs iš
daviku kaip generolas" Arnoldas, ar gi 
jūs nesigėdintumėte?”

Toliau kun. O’Flanagan sako:
“Aš sakau kunigams, kurie čia atėjo 

pasiklausyti manęs: politiniuose reika
luose jums neprivalu sekti savo vyskupų. 
Jūsų pareiga turėti savo nuomonę ir nu
sistatymų ir nekreipti daugiau dėmesio 
į jo nuomonę, negu bile keno kito nuomo
nę. Geriau dargi priešintis vyskupų po
litikai. Jūs įdomausit kodėl aš sakau: 
‘priešintis’ ? Žiūrėkite, kų vyskupai pa
darė Austrijoj. Jie ten parodė tiek politi
nio senso, kiek zuikis. Daugel ir Airijos 
istorijoj mes matėme pavyzdžių lygiai 
tokios dvasiškos politinės išminties, ko
kios parodė kardinolas Innitzer ir visa 
Austrijos hierarchija. Aš tad ir sakau 
katalikų kunigui: Tu irgi esi pilietis. 
Neleisk savo pilietybę kitam darkyti ir 
pažeminti. Eidamas savo pilietiškas 
pareigas tapkie vertas laisvės šalies, ku
rioje gyveni. Atsiminkie taisyklę šv. Au
gustino: ‘Kame reikia, turi būti vienybė; 
kame abejojame, turi būti laisvė; visame 
kame labdarybė... ’

“Popiežiui aš sakau: atminkic, jog esi 
aukščiausias bažnyčios galva. Kada kalbi 
apie bažnytinius reikalus, 300 milionų 
žmonių visam sviete klauso tavo balso 
kaip Dievo balso. Būkie atsargus, nepa
niekink savo pozicijos kaip daugelis jų 
pirma tavęs paniekino. Juk neesi neklai
dingas politiniais klausimais. Kada pa-
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laikai vienų pusę Ispanijos kare, nesiva- 
duoji Dievu ar religija, o tik savo su
pratimu ir patarimais, kitriuos gali gau
ti iš savo kardinolų, o kai kurie jų, kaip 
vyriausias kardinolas Ispanijoj, gali at
eiti pas jus su griežtu nusistatymu pa
laikyti negerų pusę, o kiti jų yra įtek
mėj Mussolinio. Neužmiršk, jog tūli tavo 
pirmtakūnai užėmė labai klaidingų po
zicijų.

“Popiežius palaikė Anglija laike Ame
rikos Revoliucijos ir savo įtekme į fran- 
cūzus katalikus Kanadoj atplėšė nuo 
Jungtinių Valstijų pusę Šiaurinės Ame
rikos kontinento.

“Visa eilė popiežių palaikė Angliju 
prieš Airiją.”

Šitaip kalba doras katalikų kunigas, 
kuriam rūpi gėris žmonijos, kuriam rū
pi laisvė tų pačių katalikų, kuriuos jis 
yra pasižadėjęs, priimdamas kunigystę, 
ginti. Kodėl neatsiranda nei vieno lie
tuvių katalikų kunigo su tokia dora, su 
tokia drąsą?

An trad., Rugpjūčio 9, 1938

Praeities Istorinių
Takų Atsiminimai

Lietuvių Meno Sąjungos 
Suvažiavimas

Pas Ką Gerai, O Pas Ką Blogai.
Tysliava tiešijasi, kad “bendram fron

te ne viskas ramu.” Girdi, tarp socialis
tų ir komunistų eina ginčai. Žinoma, jis 
tuo džiaugiasi ir tikisi iš to naudos fa
šistams.

Bet jis pamiršta vienų dalykų: nors 
tarp komunistų ir socialistų eina ginčai 
(to niekas neužginčina), tačiau jie gali 
tam tikrais klausimais susitarti ir dirbti. 
Pereitam SLA seime jie, bendrai dirbda
mi, davė “kiką” fašistinio plauko SLA 
organo redaktoriui p. Vitaičiui. Pas juos 
tuo klausimu vienybė buvo plieninė.

Dabar gi pažiūrėkim, kaip buvo fašistų- 
sandariečių fronte. “Vienybėje” (iš rug- 
pj. 6 d.) tūlas “Eilinis Delegatas” štai 
ka rašo:

“Vėliau paaiškėjo kuriuo tikslu Bago- 
čius iškepė spausdintus su kandidatų 
vardais balotus, kuriais balsavimas bu
vo galima atlikti tik kryžiukų padedant 
ir čia pat j dėžutę įmetant. Pasirodo, kad 
tokį balsavimo būda išmislino šiaudadū- 
šiai iš tautinio fronto, kurie nori būti 
visiems geri. Jie pažada savo balsus so- 
cialkomunistų mašinai ir vėliau priversti 
slapstytis nuo savo draugų tautiniame 
fronte, kad tie nesužinotų už ka balsuo
ja. Tokių neva tautinio fronto delegatų 
buvo, apie 20. Jų apsaugai Bagočius ir 
pagamino naujos rūšies balotus, apie ku
riuos net SLA sekretorius Vinikas suži
nojo tik prasidėjus redaktoriaus rinki
mams. Šitie šunuodegauja tautinio 
fronto tipai ir sudarė netikėtus balsavi
mų davinius.”

Matot! Pati “Vienybė” prisipažįsta, 
kad sandariečių-fašistų eilėse buvo net 
20 “šunuodegiaujančių tautinio fronto 
tipų,” kurie viešai sakėsi remsiu Vitai- 
tį, o slapta balsavo prieš jį. Žinoma, mes 
nevadinsime tų žmonių “šunuodegiaujan- 
čiais,” kaip daro “Vienybė”, jie dori 
žmonės. Jie, Vadinasi, nepritarė fašis
tams. Jeigu jie viešai to nepasisakė, tai 
tik dėl to, kad bijojo fašistų keršto.

Taigi išvada tokia: tarp socialistų ir 
komunistų eina ginčai, tačiau jie tarpe 
savęs, kai prisieina reikalas, visvien gali 
susitarti ir bendrai veikti. Pas juos SLA 
seime nesirado nei vieno “šunuodegiau- 
jančio” asmens. Pas fašistus, iš kitos pu
sės, ginčų nėra. Iš paviršiaus atrodo pas 
juos esanti vienybė, tačiau, iš biskelį 
daugiau, kaip šimto delegatų, 20 buvo 
“šunuodegiaujančių.”

Taigi Tysliavoms nėra jokio pamato 
džiaugtis tuo, kas darosi tarp komunistų 
ir socialistų. Jis turėtų labai rūpintis fa
šistiško biznio reikalais, kurie yra gan 
prasti.

J. Ramanauskas

Rytas buvo labai skaistus, 
saulė savo auksinius spindu
lius rodos žerto žėrė; rodos 
pranašaudama ką linksmo, 
ką jaukaus šią dieną sutikti! 
Ir aplink mano bakūžę tie 
auksiniai spinduliai visą pano
ramą darė jaukią; gėlės ap
link mano bakūžę rodos šyp
sojosi saulės spindulių malo
numu. Aš į jas žvelgdamas, 
net pamiršau, kad gėlės pri
mena tik jaunystę, su kuria 
aš jau tolokai atsiskyręs ir ji 
niekad ncgrįžš. Bet šį rytą aš 
jaučiausi jaunu savo išvaizda, 
užmiršdamas, kad veidrodis 
mano išvaizdą skirtingai vaiz
duoja.

Tai buvo rytas birželio 25 
dienos, kada aš rengiausi ke
liaut į Amerikos Lietuvių Kon
greso konferenciją! Šitą ry
tą jau nuo pirmos valandos 
mane miegas neėmė, mintys 
galvoj grupavosi, kaip tinka
miausiai prisirengti Kongre
sui; juk tai viena iš svarbiau
sių užduočių mylintiems savo 
šalį, Lietuvą — kaip geriau
siai eiti į pagelbą, paduot ran
ką prislėgtai ■ Lietuvos liau
džiai kruvinojo fašizmo ir pa
sirengusio imperialistinio Len
kijos fašizmo ją galutinai pa
vergti. Kaip mes, amerikie
čiai, galėsime padėti savo bro
liams prašalinti tą pavojų? 
Tik Kongreso konferencija ga
lės pravesti tinkamą liniją 
tam darbui.

Antra Kliūtis Miegojimui

Šita antroji kliūtis sudarė 
da didesnį mąstymą mano gal
voj, tai Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Seimas, kuris atsi
bus Scranton, Pa., tuo pat lai
ku. Tik prisiminus . seimą, 
atsidengė visi pėdsakai SLA 
istorijos, kuri jau beveik at
sigulus į užmiršties atsilsį, nes 
pirmutinių tvėrėjų Susivieniji
mo beveik nėra, arba labai 
mažai, kurie tuos laikus atsi
mintų ir grynoj šviesoj istori
niu žvilgsniu apibūdintų, ši
tas pas mane ir sukėlė daug 
tokių prisiminimų, kati aš va
žiuosiu per tas vietas į ALK, 
kur mano pirmi žingsniai pra
dėta žengti prie apšvietos ir 
kultūrinio išsitobulinimo.

Pasistengiau viską susitvar
kyti į laiką, kas reikalinga ke
lionei. Pats šiek tiek geriau 
pasipuošiau da pirma paskirto 
laiko, kad, pribuvus kitiems 
atstovams su mašina, nereikė
tų laukti manęs apsirengiant.

Paskirtas laikas prabėgo. 
Jau man kiekviena minuta 
darosi vis ilgesnė. Mano san- 
keleiviai da vis nepribūna, o 
aš mąstau, kad kelias gan il
gas, galim nepribūti prie ati
darymo konferencijos. Tai 
būtų blogas reiškinys. Taip 
bemąstant, bežiūrint vis į tą

o nuo ten trauksim visi 
į S cr a n t o n ą, — and far- 
mersko prasto kelio pasiro
dė debesėlis dulkių. Aš į tai 
žvelgdamas tariau į savo 
draugę: “Jau atpleška!”

Greitai nieko nelaukdamas, 
daviau savo draugei atsisveiki
nimo bučkį ir skubinausi per 
duris prie vartelių, kad atva
žiavusiam nereiktų manęs 
laukti.

Sustojus automobiliui, įsi- 
krausčiau į vidų, tarp dviejų 
draugių ir dviejų draugų, ku
rie buvo pilni linksmumo.

Greitai įvažiavom į valstiji- 
nį cementinį kelią, lygų, kaip 
stalą, tik vingiuotą. Kalnų 
viršūnės visur žaliuoja, trau
kia keleivio akis į visas pu
ses žvalgytis į tą skaisčią pa
noramą, gamtos sutaisytą. Tik 
kaip kur šiurpas sukrečia pa
žvelgus į suterštą tą skaistu
mą juodomis išmatomis iš sky
lių, jieškant anglies po tuos 
kalnus.

Mašina smarkiai bėga, vai
ruotojas ją tinkamai, kontro
liuoja. Neliko kitos minties, 
tik kaip greitai pasieksime pa
skirta vieta susitikti su kitais 
atstovais? Bet netikėtai ir 
niekam nemislytai, privažiavus 
viešbutį, vairuotojas pasuko į 
šoną ir sustojo. Na, kas čia 
tokio bus, visi mąstome.

Vairuotojas pratarė:
Na, eik šian, kunige (mane 

paprastai minersvilliečiai vadi
na kunigu už prakalbų pasa
kymą laidojant žmones), pa
imsi vieną dinamitą (degtinę), 
bus smagiau važiuoti. Aš taip 
negaliu išleisti.’’

Na, ir prie to nupirko kele
tą cigarų ant kelio užsirūkyti. 
Norėjo ir fnoterims užfundyti, 
ką jos myli, bet jos atsisakė 
priimti pasiūlymą. Aš negalė
jau atsisakyti, nes jis iš širdies 
tai darė, linkėdamas geriau
sių pasekmių dėl manęs kon
ferencijoj.

Nepraėjo 2 minutos, kaip 
jau mes vėl važiuojam ir jau 
be sustojimo iki vietos. Pir
miausia privažiuojam New 
Philadelphia. Miestukas skait
lingai apgyventas, bet pažan
gos nėra. Yra lietuvių bažny
čia, buvo pašelpinių draugijų, 
rodos, yra ir SLA kuopa, bet 
jiems turbūt jau pamiršta 
Lietuva, jei į šaukiamą visų 
sriovių konferenciją neprisiun- 
tė nei vieno atstovo nuo savo 
organizacijų. Prisiminė man 
tie laikai, kada aš ten nuvy
kau apsigyventi 1895 m., t. y., 
43 metai atgal, ir tam laike 
rašiau į “Vienybę Lietuvnin
kų’’ korespondenciją nuliūdu
siai pareikšdamas joje, kad 
tai bus bene viena iš tamsiau
sių lietuvių kolonijų Jungtinė
se Valstijose. Rašydamas apie 
to miestuko lietuvius, norint 
pakelti juos doriniai ir kultū
riniai, turėjai būti atsargus, 
kad nesužinotų, kas rašo. Tu
rėjai slėptis, norėdamas i.š-

joj surengti pirmas prakalbas, 
o da vėliau—net LSS kuopą 
suorganizuot iš 5 narių. Bot 
šiandien nėra nei ženklo jo
kio progreso, viskas apmirę. 
Liūdna, kad lietuviai darbinin
kai taip apsileidę.

Man apie praeitį bemąstant, 
jau ir Tamaqua, čia taip pat 
netolimoj praeityj gyvavo LSS 
nemaža kuopa ir Moterų Su
sivienijimo kuopa, ir ALDLD 
kuopa, šiandien viskas tyku, 
viskas apmirę. Lietuvių, ro
dos, da vis yra. Kodėl jie 
taip užmigo?

Čia jau radoih pribuvusius 
shenandoh’riečius draugus ir 
draugus iš Coaldale—Lakicką 
ir B. Valiuką su prirengto
mis mašinomis mus pristatyti į 
Scrantoną. Truputį pasikalbė
ję, priėmę gerus linkėjimus, 
laimingai konferenciją pasiek
ti — nuo draugų Chas. Sen
kaus ir Motuzo, shenandoh’- 
riečių—atsisveikinom ir trau
kėm tolyn.

Privažiavus llazletoną, čia 
man vėl sukilo daug minčių, 
kad šitas miestas praeity buvo 
gana žymus progresyviais lie
tuviais. čia buvo SLA kuopa< 
nuo pradžios Susivienijimo 
įsisteigimo, čia gyveno centro 
sekretorius Vilkaitis, kuris 
man perdavė centro knygas po 
išrinkimo manęs centro sekre
torium 8-tam Seime, 1893 m.

Pervažiavus Hazletona

Vairuotojas mašiną gana 
sparčiai leidžia prieš kalnus 
linkui šiaurės per žaliuojančią 
girią. Kelias gana ilgas; pa
keliui retokai privažiuojam 
gyventojus. Iš gamtinio atžvil
gio, kaip birželio mėnesį, tai 
panorama pusėtinai skaisti. 
Pažvelgus į šonus darosi jau
ku; ir greitai susigriebi ką 
malonaus pasikalbėti su kartu 
keliaujančiais draugais.

(Bus daugiau)

Meksika Nesutinka Tuoj 
Atlygint Amerikonam už Jų 

žemes
Mexico City. — Meksikos 

valdžia atmetė Amerikos 
valstybes ministerio C. Hul
lo reikalavimą tuojaus at- 
mokėt virš $10,000,000 Am
erikos piliečiams, kurių dva
rus ir žemes Meksika per
vedė į savo valstybės nuo
savybę.

Meksikos nota sako, kad 
Amerika turėtų atsižvelgt į 
ekonomines sąlygas Meksi-

Lietuvių Meno Sąjungos 
delegatai ir svečiai, įsitėmy- 
kite. Lietuvių Meno Sąjun
gos suvažiavimo atidarymas 
įvyks sekmadienį, rugpjūčio 
14 d., vakare, L.M.I). Sve
tainėje, 142 Orr St., Pitts
burgh, Pa.

Ši atidarymo sesija yra 
ruošiama su gera koncer
tine programa, įžanga 35c.

Antra sesija Lietuvių Me
no Sąjungos suvažiavimo 
įvyks antradienį, rugpjūčio 
16 d., po pietų, taip pat L. 
M.D. Svetainėje, 142 Orr St.

Visi delegatai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti Lietu
vių Meno Sąjungos suvagia
me.

Delegatai, nepamirškite 
gauti iš savo vienetų liūdi j i- 
mus-mandatus.

LMS Suvažiavimo
Komisija.

Fašistu Bombos Nepajėgia 
Sunaikint Ebro Upės Tiltų
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Užsieniniai 
karo tėmytojai stebisi, kaip 
Ispanijos liaudiečiai, teturė
dami labai mažai kanuolių 
anapus Ebro upės, o atlaiko 
stambų žemės plotą, kurį jie 
atėmė iš fašistų vakarinia
me šone tos upės. Liaudie
čiai veikia čia daugiausia 
kulkasvaidžiais.

Italijos ir Vokietijos or
laiviai dieną ir naktį bom
barduoja laikinus, pontoni- 
nius liaudiečių tiltus per 
Ebro upę, bet jie tegali 
bombarduot tik iš labai 
aukštai. Nes prieorlaivinės 
liaudiečių kanuolės nuolat 
tuos orlaivius pasitinka tik
sliai nutaikomais šūviais. O 
pontoniniai tiltai siauri; 
todėl fašistų oro bombos re
tai kada į tiltus pataiko. 
Jeigu jos kai kur ir sužei
džia tiltą, tai liaudiečiai 
greitai jį pasitaiso, — kaip 
rašo N. Y. Times korespon
dentas.

ko j ir tik sulig to galėtų 
reikalaut atlyginimo tiem 
amerikonam.

Klausimai ir Atsakymai

pusę, nuo kur turi atvažiuoti 
mūsų pažangusis draugas Ch.

vengti teroro. Todėl, vos pa
kenčiau išgyventi 3 mėnesius

Senkus, kuris pasižadėjo vel
tui nugabenti minersvilliečius 
atstovus į Tamaqua, Pa., ir 
perduoti draugui Lakickui,

ir persikėliau į Minersvillę, 
kur radau platesnę dirvą dar
buotis. Vėliau, apie 1908 m., 
jau pavyko New Philadelphi-

Klausimas ,

Niekur nemačiau aiškinimo, 
ką Lietuvių Komunistų Centro 
Biuras daro su brošiūros 
“Broliška Ranka Katalikams’’ 
persiuntimu: ar jis apmoka 
persiuntimo išlaidas, ar orga
nizacijos, kurios ima brošiū
rą platinti? J. B.

Atsakymas

Centro Biuras apmoka visas 
persiuntimo išlaidas. Reikia 
siųsti su užsakymu tik tiek pi
nigų, kiek kaštuoja brošiūra. 
O minėtos brošiūros kaina yra 
tiktai 3c.

Klausimas
Malonėkite atsakyti man į

ir šiuo tarpu, kai Argentinoje gyvena

Argentihos “SLA” Švenčia 
Savo Sukaktį

Argentinoje veikia savišalpos organi
zacija, vadinama Susivienijimas Lietu
vių Argentinoje. Šiais metais šiai orga
nizacijai sukanka 24-veri metai amžiaus. 
Dėl to “Momentas” rašo:

“Liepos mėn. 23 d. salione “Jose Ver
di” S. L. A. rengia savo 24-riii metų or
ganizacinio veikimo paminėjimų, šis ju- 
bilėjinis paminėjimas turėtų rasti didelį 
Argentinos lietuvių pritarimų. Į jį privalė- 
tumę vįsLafeilankyti. jnj)s^y.įsjį.§kftį-T?.

tlingas dalyvavimas šiame savišalpinės 
organizacijos parengime bus kaip ir iš
reiškimas pagarbos tiems organizacinio 
darbo veteranams, kurie jau 24 metai,
kaip nenuilstamai rūpinasi savo tautie
čiais nelaimės ištiktais. Pastaruoju laiku 
Argentinos lietuviai labai mažai teturi 
prieškarinių laikų organizacijų veikėjų, 
todėl jų iki šiam laikui sucementuotą 
darbą visi lietuviai privalome branginti. 
S.L.A. pradėjo organiz. darbą labai sun
kiais laikais ir nepalankiomis sąlygomis, 
kuomet mūsų išeivija čionai buvo visai 
nežymi, neskaitlinga, tad galima supras
ti, kad ir pati pradžia buvo gana sunki.”

kelios dešimtys tūkstančių lietuvių, dar 
palyginti mažas. To krašto lietuviai 
nesidomi savišalpa taip, kaip Šiaurės 
Amerikos lietuviai. Reikia pabrėžti, kad 
tik kanadiečiai lietuviai gražiai seka 
Jungt. Valstijų lietuvių veikimo pavyz
džiu. Jie organizuoja savo draudimo/ir 
pašalpų teikimo organizaciją, jie rūpina
si veikti panašiai, kaip mes, Jungt. Vals-
tijose. Gi Argentinos, Uruguajaus ir 
Brazilijos lietuviai tuo labai mažai tesi
rūpina. Aišku, ten biskelį skirtingesnės 
gyvenimo sąlygos. Tačiau visvien ir jie 
turėtų imti pavyzdžius iš to, kaip vei-

sekantį klausimą. Praeitam 
LDS kuopos susirinkime likos 
nutarta pasiųsti pasveikinimą 
pasauliniam jaunimo taikos 
kongresui. Išrinkome komisi
ją pasveikinimą pagaminti ir 
parinkti aukų.

Tad, kada ir kur bus mi
nėtas kongresas, ir ar praktiš
ka bus siųsti pasveikinimą su 
aukomis. P. J.

Atsakymas
Pasaulinio Jaunimo Kongre

so pasitikimui masinis mitin
gas įvyks New York o mieste, 
ant Randolph Island, rugpjū
čio 14 d. Bet pats Kongresas 
bus laikomas Vassar College, 
Poughkeepsie, N. Y. Prasidės 
rugpjūčio 15 d. Taigi, galima 
ten ir pasveikinimą siųsti.

Bet galima pasveikinimą ir 
aukas siųsti ir Kongreso ruo
šimo komiteto raštinei), adre
suojant sekamai: World Youth 
Congress, 8 West 40 th St., 
New York, N. Y.

Nebijokite, klaidos nepada
rėte nutardami parinkti aukų. 
Kongreso suruošimas kaštavo 
pusėtinai daug, o jaunuoliai 
pinigų neturi. Tam tikslui au
kos jau senai renkamos.

Kiekvienas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Tjiisvčs” naudai.

..uiį
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The Milk Wagon Star New York CityMy City

man’s origin is
Certain facts

The story of 
shrouded in mystery, 
are known but facts concerning the 
original source of human existence 
are lacking.

Central Asia has often been 
termed the home of mankind; 
Egypt, the source of civilization. 
Babylon, Assyria and Greece, old 
cradles of human progress, were 
located in the near east, the cen
tral portion of Asia. Professor 
Franz Weidenrich, the anthropolo
gist who is widely known for his 
search of the Pekin Man, made 
the statement during a lecture that 
all Europeans originally came frjm 
Palestine and sections thereabout. 
(At that moment a German “scien
tist” stood up and hurriedly left 
the lecture hall.)

While I am not in a position to 
question the origin of humanity the 
fact that older civilizations were 
generally centered slightly north of 
the Equator surprises me.

The earth, as science knows it, 
was once a spinning globe of burn
ing gas. Gradually these gases 
cooled and crystalized. During the 
cooling of the earth life occurred at 
a certain period. Since then evolu
tion has made the single living cell 
into the complex mass of blood and 
muscle called Man.

The earth must have cooled first 
in the 
would 
which 
curred 
poles. 
Man’s 
in the

Arctic and Antarctic. This 
mean that the conditions

‘'There’s Something About a Milk Wagon,” 
Said the Football Star, Now He Knows

by Tom Dean
E WAS big and healthy looking, 

with clean-cut features and 
strong blonde hair and a nice grin;
and she had carrot red hair and a 
sensitive pretty face and soft 
and a firm young body. And 
were both cock-eyed drunk.

It was early in the morning, 
the 
he 
she 
her
“Gee, 
here 
cold.

der the punch and came up with 
a hard uppercut that caught him on 
the chin. The milkman grabbed 
Buck as he fell and eased him down 
to the hard sidewalk.

they The girl looked at the uncouns- 
cious Buck, her mouth open with 

she said

Now York City, my city ...
Black and silver in the moonlight, 
Cool and mellow in the moonlight, 
Vibrates with a million whispers 
From its corners, from its depths.

From the stagnant river fronts
And the lights along steel bridges;
From erratic patterns of tall buildings
And the rotten wood of tenements;
From niekios dropped in subway turnstiles 
And the damp odors of station platforms.

Mrs. Roosevelt to Open World Youth 
Congress Sessions at Vassar College

surprise and shock, 
soberly, “You’ve hurt

“No, he’s all right, 
out. The 
for a few 
right.”

The girl 
ed Buck’s
“You’ve hurt him,”

Į trying not. to cry.But [ 
re-

her mouth open 
Then 
him.” 
Just 

keep
knocked 
him outliquor will 

minutes, but he’ll be all

sat on the curb and rest
blonde head in her lap.

she said again,

a little thick,’ but he didn't 
too much difficulty in speak-

walked to the front of the wa- 
and 
and

when 
stars are out so clearly, and 

stared at the milk wagon, and 
drew her evening wrap around 
and waited. Finally, she said, 

Bučky, we’ve been standing 
almost ten minutes, and I’m 
What are you going to do?”

“I just can’t remember, yet. 
I know that this milk wagon 
minds me of something, and I’m 
going to stay right here till I think 
of it. Milk wagons always remind 
me of something.” His deep voice 
was 
have 
ing.

He
gon and looked at the horse, 
the horse looked back at him, 
then he walked around the wagon, 
staggering along slowly and care
fully. He wasn’t really as drunk 
as all that, but he liked to show 
off when he had a few shots in 
him. The girl watched him silent
ly for a moment, then she said,

were ripe for life first oc- i "Did it come yet?”
in the North and South 

It is also logical to add that 
appearance would have been 
North and South Poles, 

these regions would have 
able when the Equator 
hot for normal life.

Yet no trace of human 
been found, to my knowledge, 
der the ice of the North and South 
Poles. All signs point that the hu
man race originated in Central Asia, 
a far cry from the North.

The study of the origin of life 
and civilization is a fascinating 
avocation. But the more the novice 
studies, the more confused he be
comes. Would some reader who is 
familiar with the topic help us?

PARIS.—American youth move
ments are now being officially en
couraged to take part in the unit
ed world movement for peace being 
developed by the World Youth Con
gress, as the result of the deci
sion of the wife of the President of 
the United States.

Mrs. Franklin D. Roosevelt is to 
open the Second World Youth Con
gress when it meets in Vassar Col
lege, New York State, on August 16.

Further indications that the au
thorities are welcoming the opportu
nity given by this Congress to show 
that they fully support the efforts 
of the forty million youth united in 
this movement for the defence of 
democracy is given by the official 
welcome now arranged by the Ame
rican Federal authorities who have 
organized a monster demonstration 
for the delegates at the New York 
Municipal Stadium on the eve of 
the Congress.

Already 
atives of 
have been 
I lavre on

Congress which meets at Vassar 
College from AJUgust 16th Io 24th 
and which somehow has to make 
young people from 54 nations un
derstand each other, will solve the 
language difficulty.

Not to be outdone by the League 
of Nations, the World Youth Con
gress will use a translator system 
of International Business Machines 
Corporation for the immediate 
translation of talks delivered in va
rious languages. The Students’ 
Building at Vassar College, scene of 
the international conclave, will take 
on the aspect of the great Assembly 
Hall at Geneva except that there 
will be more countries represented 
at the World Youth Congress than 
at the League itself.

Highly trained translators will in
terpret the talks. Each translator 
will wear a telephone headset 
through which he can hoar the 
speech being delivered. In addition, 
each translator will have a micro
phone before him and microphones 
will be connected by a system of 
telephone cables to every seat in 
the auditorium.

Even discussion from the floor can 
'whirl about in four languages with 
the installation of additional mi- 

i crophones. And the youth of the 
world will be at least one step 
closer to international understand
ing through sheer communication ef
ficiency. It leaves small field for 
the Esperantists!

New York City, my city . ..
So broad, so narrow, so sweet, so bitter, 
Gay with its people ... silent when alone.

Why are you grim when they leave?
Do you regret your mettalic surface • 
Because first you heard their laughter 
And then you felt their tears?
New York City, my city...
Sheathes herself in moonlight.
But from the corners, from the depths, 
A million sounds pierce the night 
In their power... in their reality.

The milkman took off his glove 
and bent down and felt of Buck's 
pulse. “He’ll come to,” he said, 
straightening up. “I’m sorry that 
I had to do this, really I am, but 
I need this job. Stew stuff is lots of 
fun and a great game, but I he com
pany hasn’t any sense of humor and 
doesn’t know how to play. I have 
a wife

“And 
girl cu 
that set to music!”

“Yeah, I’ve got a cute kid, 
And when you’re out of work, 
don’t go by the rules of the game 
any more, and isn’t very funny. 
Here,” he took a chunk of ice out 
of the wagon and rubbed Buck’s 
head with it and slapped his face 
a couple of times. Buck grunted but 
didn’t open his eyes. He slapped 
him again, and the girl put her 
arms around Buck and said fiercely, 
“You leave him alone!”

and ...” 
a family to support,”

it in. “You ought, to
the 

have

too. 
they

—Anita Tilkin.

Return to Life” Latest Film on 
Spain Ready for Distribution

200 European represen t- 
the different countries 
delegated. They left Le 
August 4.

“No, not yet. But it’s coming. I 
can feel it kind of sneaking up on 
me. Shhh!” And he bold up his 
big hand for silence. He 'managed 
to walk around the wagon again, 
and the girl began to stamp her 
cold feet. “Please, 
cold, and we have a-long ride ahead 
of us and ...” 

“That’s it! Ride! Ride! 
yap... whoa, Napoleon!” 

The girl stared at him, 
staggered over to explain, 
look so blank, darling, it 
show up your dimples. Sec, 
the thing, I mean it’s what’s 
the back of my mind all the time. 
I want to ride the milk wagon 
around. And wake up people, like a' 
second Paul Revere. In the movies, 
we always see the hero or 
playboy, or whatever he is, ; 
for a ride on the milk wagon in 
early morning hours. After the 
ro, or whatever he is, has been 
celebrating all night. Right?” 

She nodded. 
“Okay. Now, we’ve driven over a 

hundred miles to the big city to 
celebrate my winning the big game. 
It’s all very simple, we’ll do it up 
in proper style. You sit on the 
wagon, and I’ll ride old Dobbin and 
we’ll both sing like hell.”

“It sounds pretty wonderful,” she 
said, wondering if they would land 
in jail.

Buck made a low bow, almost 
Chorus decided to keep on through- falling on his face, and climbed up 
out the summer while other camps i into the wagon. As ho reached j deliver the rest of this 
folded up and as a result some down to help her up, somebody 
“couldn’t take it” and drifted out. I yelled, “Hey! Get off that wagon!” 
Only the stalwarts remained and,It was a cold hard voice, very hard 
they are the true backbone of the and crisp, and it seemed to Almost 
chorus. This loyal group, which ■ come through the air and slap them 
numbers around 30, could safely sing I in the face. They turned around 
at any affair without any sign of .quickly and saw the milkman com- 
weakness, but if the other 25 or 30 j ing towards them. He was a big 
would return—well, the more 
merrier. Also, keep on ,—
serials for they will help out the | side, 
bus fare and if anyone needs a coat 

ried 
arm.

Buck looked down at him from 
the wagon seat and waved his hand 
in greeting. “Good morning, my 
friend. We want to borrow your 
horse for a few minutes, 
wagon too, of course.” 

“Of course,” the girl i 
mean we would have to 
wagon if we took the 
wouldn’t we?” And she smiled qute- 
Jy-

The milk man grinned. “Pretty 
well in the bag,” he said.

“I guess so,” Bučky said, 
see we’re celebrating and no 
bration, at least not a first 
honest to goodness celebration is 
complete without a ride on the milk 
wagon. You understand.”

The milkman put the bottles in 
the wagon and said, “Yeah, I un
derstand. But you kids go and play 
somewhere else. I’ve got work to do 
and I’m behind schedule now.” 

Bučky shook his head, 
mister, but we’ve 
go-cart.” 

"I’m sorry too, 
to do.”

Bučky suddenly 
reins and the milkman grabbed him 
by the coat and half lifted pulled 
Buck to the sidewalk. “I 
work to do. This isn’t 
game with me.”

Buck drew himself up 
six foot three, glared at the milk 
man, said, “What the ...” and 
swung.

He was too drunk to hit straight, 
and the milkman easily ducked un-

been 
was

for 
liv- 
too

During August RETURN TO LIFE Į “Spanish Earth” or any other film 
will be available for general distri-jon Spain, 
button in all parts of the country 
except New York City where spe- 

showings will be 
the next. 2 męnths.
LIFE, the latest 

is also one of the

cial commercial 
taking place for

life has
un-

Buck, I’m so

Giddy-

and he 
“Don’t 
doesn’t 
ride is 

been in

B’more Preparing for
Laisve Picnic

• the 
going 

the 
hc- 
out

theTime is growing short for 
Laisve’s Picnic on September 4th in 
Eddington, Pa., and this is the final 
warning and petition to those care
free Baltimore Lyros Chorus mem
bers to come to these last four re
hearsals. Only those that attend 
b11 of these rehearsals will be allow
ed to participate in the singing ex
ercises unless others have a very 
sound reason.

You know, the Baltimore Lyros

bus fare and if anyone needs a 
pack or so, just consult Pete Pa- 
serskis and he will replenish your 
supply. The 
ing after the 
everyone is 
September.

A Baltimore Lyros Chorus Quar
tette has been organized and which 
consists of the following members: 
Alexander Silvester, Alfred Jeke- 
vičius, Peter Peserskis, and Albert 
J. Juškevičius.

Incidentally, one of the little ones 
was absent last week. I wonder 
what’s up? A small gang of mem
bers had a swell time at the R.U.D. 
shore Sunday before last. Why not 
try a similar excursion again, but 
this time how about one of “the 
boys” coming along. (I was outnum
bered!)

Don’t forget Tuesday night, you 
vacationeers, we’ll be expecting you.

Yours with regrets,
—Al.

P. S. They all laughed when I walk
ed on the dance floor to swing it... 
they didn’t know I had a paper 
bag full of water!

mule, the man, as tall and as husky as Buck, 
selling the j but older and a bit on the stout 

He had a worn sheepskin 
and thick gloves, and he car- 
some empty bottles under one

bus committee is look
transportation and now 
awaiting that day in

According to a report issued by 
the government, there are approx
imately 25,000,000 cows in the U. S.

Mrs. Johnson of Burlington, Ken
tucky, blew her automobile horn 
with the intention of signaling her 
husband, when much to her aston
ishment her cows came running 
from the surrounding fields. At 
milking time she no longer resorts 
to a 
horn

vocal summons but toots her 
instead.

And

said, 
take

the

“I 
the 

horse,

“You 
cole
class

“Sorry, 
got to ride your

but I have work

reached for the

said I had 
exactly a

to his full

he said, “I 
like this, but 

Don’t wor-

RETURN TO 
film from Spain 
best. This is the unanimous verdict 
of critics, here and in France, who 
have seen it. Coming at this time, 
with the new Loyalist offensive and 

over 
LIFE

The milkman said okay and stood 
up. After a moment, 
don’t like to leave you 
I have to get going, 
ry, he’ll come to . .

“You had better leave,” the girl 
said as he stepped up on the wa
gon. “This is Buck Kilcoin, the 
football star, and he’ll just about 
kill you when he gets up!” Tears 
were running down her cheeks and 
she coughed to keep from sobbing.

The milkman said, “So that’s him. 
I thought I had seen his face be
fore. He’ll bo All-American this 
year. I saw him play last month, 
in the NYU game. He’s pretty 
good.”

“Pretty good?” she
“Why, he’s the greatest
player we’ve had in the past ten

He’s so good, they let him 
famous Ed Schick’s num- 

And when he gets up,

shouted, 
football

groaned and sat up. He 
his chin, stared about stupid- 
a moment, put his 
her, and fell back into

arms
her

years! 
use the 
her, 66! 
he’ll . . .

Buck 
rubbed 
ly for 
around
comfortable lap, his eyes shut.

The milkman laughed. “He’s 
asleep now. You can wake him 
time you wish. Well,

just 
any 

I have to 
milk. Good

the nation-wide discussion 
“Blockade”, RETURN TO 
takes on special interest. In addi
tion, in subject matter, it deals with 
a phase of the Spanish struggle 
which has not been dealt with in

The story of the film in brief is 
this: Life in Madrid, people carry
ing on despite bombardments. Train
ing of soldiers and nurses for the 
front. The peasants reaping a har
vest in hearing of the guns with a 
battle in progress, 
the front in 
Here you see 
nurses under 
the film you 
moving shots

You pick your language, clamp 
on the earphones and settle back 
in your 
speaker on the platform may be 
saying “My friends,” the earphones 
will buzz out “Mes amis,” “Amigos 
mios” or “Meine Frcundc,” as you 
chose.

That’s how the'2 nd World Youth

chair. And although the

screamed, her voice shrill with rage. 
“What’s your name?”

The milkman stared at her and 
said nothing.

"What’s your name?”
“I believe you would report me. 

It would be a big joke, something 
to tell the other 
you would be so 
So damn noble 
it’s too late.”

kids about. And 
sorry afterwards, 
and sorry—when

That will 
I’ll re- 

driver of wagon 159 was 
attacked my...” 
the driver said suddenly, 
bitter and low. “And you 

too, that the number 
and that the name

Then scenes at 
the Aragon offensive. 
American doctors and 
fire. In this part of 
see some of the most 
that have appeared in 

any picture made in 
begins the evacuation 
cd from the front to 
hospitals. At these 
see the American doctors and nurses 
treating the patients, teaching them 
to use artificial limbs, helping them 
to return to life, 
those that are well, 
joyously to the front.

This bare outline, in 
the full story. The 
fied, rushes along with great speed 
and interest and is exciting through
out. The scenes .were taken in va
rious places in Spain: Madrid, Villa 
Paz, Benicasim, etc.

At no time is the film, gruesome. 
In addition to the tragic scenes 
there arc also many delightful ones, 
many humorous. There is a gay 
episode in the fiesta which was giv
en for the American doctors and 
nurses, by the Spanish people of 
the town. Scenes of children and 
mothers are especially appealing.

Spain. Then 
of the wound- 
the evacuation 
hospitals you

In conclusion, 
again return

no sense tells 
story is uni

morning.”
His laughter was the

“I’ll report you for this,” the girland quiet.
last straw.

“What’s your name?” the girl 
said coldly. “You might just as 
well tell me. I can sec your num
ber on the wagon, 159.
do in place of your name, 
port that 
rude and

“Sure,” 
his voice
can report 
used to be 66, 
is Ed Schick!”

He yanked on the reins and the 
wagon moved on, and the girl sat 
there, feeling very cold and sober

Don’t speak disparagingly about 
the onion or you may find your
self the defendant in a libel suit 
instituted by the Onion Anti-Defam
ation Society of America, a bona- 
fide organization of onion growers.

THE AIM OF MONOPOLY by Cropper

The Way to Write
Is there a Secret to Good Writing?— A Few 

Simple Rules Give the Answer
by Meridel Lesueur

HE WAY TO write is to write. 
Almost all letters are interest

ing. You hardly ever read a dull 
letter. Why? Because the writer is 
not thinking about literature. He 
is thinking about the experience he 
had, how he went fishing, what kind 
of a day it was, how many fish he 
caught, what was said, how it was 
done. He is thinking about how to 
tell this so that the reader will see 
it exactly like it happened, or al
most like it happened. „ ~ _
good story teller he may not be 

Jable to resist fixing it up a little, 
'make the big fish he caught a little 
longer. But he does this, too, be
cause he wants to impress his read
er.

time you will see more and perhaps 
you can take down some notes while 
you are there.

Or perhaps you can keep a diary 
and when something happens, write 
in it day by day while your me- 
mory is fresh. You can see how 
dramatic and interesting an event of 
this kind is just in a day by day 
chronicle. ,

Taking Notes
The thing to do is to get a note 

book. Get one at the five and

She had. to tell her suf- 
all people, so it would be 
She would have told it 
in the old hieroglyphics,

No Life Is Dull
Don’t say that nothing happens to 

you, that your life is dull and who 
could be interested in it. One of 
the best pieces of writing I have 
seen was written by a Swedish 
woman, who could barely speak 
English, but who remembered the 
deep and living feeling of her ex
periences, raising seven children on 
a sand bar in Superior in the sha
dow of the ore docks, after her 
young husband had been killed by 
the icy Superior winds.

The lack of language didn’t bo
ther her. 
fering to 
known, 
on stone
if necessary. She wrote vividly and 
well enough to wring the heart out 
of you as any great literature alive.

It isn’t a matter of great advent
ure happening to you; kidnappings, 
murder, violence, 
seeing what is 
might travel the 
solutely nothing.
woman who lived in a hotel in Min
neapolis and when she went around 
the world she lived in a hotel in 
China, in Japan, in France, and in 
England. She simply lived in a dif
ferent hotel. A dull person is a dull 
person no matter where she is. Ge
ography can’t change her. If you 
see and know vividly what happens 
in one place you will know it in 
another. What happens in Virginia, 
St. Paul and Duluth is important.

There is no life so meager, so 
lonely, that it hasn’t sufficient ma
terial 
Just 
class, 
write 
and the things that happen to the 
six or seven lives of the people 
sitting there, it 
a life time, and 
something good.

Can You <
Or suppose you 

meeting. Can you 
what happened? If 
it down you’ll find 
observer you are, 
that you remember only half 
what is said, that you cannot de
scribe the speaker, that your eye is 
very slow and your 

You’ll have to practice.

If he is a i ten with loose leaves in it and be
gin. Don’t pay any attention how 
you write, simply write down what- 
happened during the day. Don’t 
scare yourself by reading it over 
right away, just keep on writing it. 
Write how you had lunch with 
someone, try to put down the con
versation, how you felt on the street 
car going to work, the characters 
you saw, what happened at the 
shop. Just let yourself go. The 
secret is not to get self-conscious 
about it, not to feel, “what does 
this amount to?” This isn’t interest
ing. Keep on writing it down and 
pretty soon you’ll find that it is 
interesting, that when you read it 
to others they are excited and in
terested and may add some thing 
that they saw or heard, or they 
may say, “That’s good, that's how 
it/ happened alright, that’s the 
spittin’ image of him alright.” And 
then you know yo i’re getting on.

Another thing, write regularly. 
If you have only ten minutes be
fore you go to bed, write then, try 
to put down what happened. If you 
can squeeze out half an hour re
gularly all 
regularly, 
can grow regularly, be practiced 
regularly.

But writing is like prize fighting. 
You wouldn’t take a course in prize 
fighting and then never punch a 
bag, or try with your own muscles, 
the feints and hits. Neither can 
Iparn writing except by doing 
and what you do is worth all 
instructions in the world.

So write!

it’s a matter of 
around you. You 
world and see ab-

I once knew a

the better. Try to do it 
Anything developes if it

you 
it, 

the

the

in it to write a life time, 
sitting in one room with a 

for example, if you could 
only one-third of the truth

would take you 
you would write

On an island in the Pacific, 
fish were so plentiful that the peli
cans merely had to pick them out 
of the water. It was so easy they 
forgot how to fish for food. Then 
came a bad season for fish and the 
Pelicans starved by the hundreds 
waiting for food. Some natives sent 
away and brought Pelicans from 

straightaway 
and immedi- 
remembered 
business be-

distant shores that 
started diving for food 
ately all the Pelicans 
their old methods and 
came very good.

Observe ?
got
tell
you
out

union 
family

to a
your
try to write 
what a poor

you’ll find out 
of

ear slower.
The next

DETROIT—Young union members 
throughout the state of Michigan 
have been called to a United Au
tomobile Workers youth conference 
here August 20. 
will be less than 

Unions other 
will be present 
but it is hoped 
movement may 
tablished.

All the delegates 
30 years old.
than UAW locals 
only as observers, 

that a broad youth 
be eventually es-
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Lietuvos Nepriklausomybės Gy
nimas ir Komunistai

(Tąsa)

Gindami Lietuvos nepriklausomybę, 
mes nepamiršome reikalauti atsteigimo 
demokratinės santvarkos Lietuvoj, įrodi
nėdami, jog tik laisva ir demokratinė 
Lietuva galės atspariai gintis nuo ne- 
prieteliaus. Faktinai, gynimas Lietu
vos nepriklausomybės ir kova už atstei- 
gimą demokratinės santvarkos yra neda
linamas šiuo tarpu mūsų obalsis.

Po to, kai Smetonos valdžia priėmė 
Lenkijos ultimatumą, mūsų Centro Biu
ras išleido platų ir išsamų padėties aiš
kinimą, kur buvo, be kitko, pasakyta:

“Kiekvienas lietuvis, kuriam ištiesų 
rūpi Lietuvos nepriklausomybės ir lietu
vių kultūros gynimas, dabar turėtų su
prasti, jog fašizmas yra mirtinas tautų 
ir žmonių priešas. Iš vidaus fašizmas 
silpnina tautas, iš lauko—fašizmas žudo 
tautas. Stipresnis fašistas, kaip koks ka
nibalas, ėda silpnesnį fašistą; stipresnės 
fašistinės valstybės naikina ne tik de
mokratines, bet ir silpnesnes fašistines 
valstybes. Pasikėsinimas ant Lietuvos iš 
Lenkijos pusės ir sunaikinimas Austri
jos per Vokietiją tą puikiausiai įrodė. 
Todėl kova už tautų nepriklausomybę ir 
laisvę yra taip pat kova prieš fašizmą.”

Dėlei naujos situacijos Lietuvoj, Cen
tro Biuras, tame pačiame savo pareiški
me, patiekė sekančius punktus arba gai
res mūsų darbui:

“1. Visų pirma mes atmetame tą su
pratimą, kuris sako, kad kol Lietuvoje 
nėra demokratinės santvarkos, tol mums 
nedaro skirtumo kas ten valdo—savas ar 
svetimas priešas, ir todėl mums nereikia 
rūpintis Lietuvos nepriklausomybės gy
nimu. Girdi, Lietuvos nepriklausomybės 
gynimas eina Lietuvos fašizmo naudai. 
Mes sakome kaip tik priešingai: Nuošir
dus, energingas Lietuvos nepriklausomy
bės gynimas kerta smūgį Lietuvos fašiz
mui ir pagelbsti Lietuvos žmonėms pasi- 
liuosuoti iš po tautininkų fašistinės dik
tatūros.

“2. Mes stojame už sudarymą kuopla- 
čiausio Amerikos lietuvių liaudies fron
to gynimui Lietuvos nepriklausomybės ir 
išlaisvinimui Vilniaus.

“3. Mes siūlome Amerikos Lietuvių 
Kongresui savo programon įdėti, apart 
atsteigimo Lietuvoje demokratijos, Lie
tuvos gynimą ir Vilniaus išlaisvinimą.

“4. Mes turime praplėsti ir padidinti 
veikimą už atsteigimą Lietuvoje demo
kratinės santvarkos ir už paliuosavimą 
anti-fėšistų politinių kalinių.

“5. Amerikos lietuviai turime daryti 
viską, idant Lietuva nebūtų įtraukta- į 
fašistinių valstybių (Vokietijos, Lenki
jos, Italijos, Japonijos ir tt.) bloką, bet 
kad ji, apsigynimui nuo Lenkijos ir Vo
kietijos grobikų, dėtųsi prie Sovietų Są
jungos, Francijos, Čechoslovakijos ir ki
tų demokratinių valstybių bloko.

“6. Susirinkimuose ir spaudoje mes tu
rime sistemačiai kelti aikštėn Lenkijos ir 
Vokietijos grobikų tikslus. Šitose savo 
pastangose mes turime padaryti skirtu

mą tarpe Lenkijos ir Vokietijos grobikų 
ir liaudies. Į tą liaudį mes šaukiamės pa
ramos kovoje prieš imperialistinius gro
bikus.

“7. Mes turime surasti būdus plačiam 
ir sistemačiam supažindinimui Amerikos 
visuomenės su Lietuva ir jos žmonėmis. 
Šitam darbe gali pukiai patarnauti mūsų 
lietuviškas jaunimas. Todėl mūsų jauni
mo organizavimas ir švietimas turi pasi
daryti didžiausiu rūpesčiu visos pažan
giosios visuomenės.

“8. Mes siūlome greitoj ateityje šaukti 
visuotiną tarpsrovinį Amerikos lietuvių 
seimą, kurio tikslas būtų apvienyti Ame
rikos lietuvius Lietuvos gynimo ir Vil
niaus išlaisvinimo reikalais.

“Mūsų supratimu, tokio seimo sušauki
mu turėtų rūpintis Amerikos Lietuvių 
Kongresas, kuris šiandien atstovauja di
deles organizuotų lietuvių mases.”

Aš manau, kad ši Centro Biuro veiki
mo programa Lietuvos nepriklausomybės 
gynimo klausimu pilnai atsako ir šiems 
laikams ir mūsų suvažiavimas, mano 
nuomone, galėtų ją tik praplėsti arba 
paryškinti.

Tūli draugai klausia: o kaip su Gin
klų Fondo rėmimu? Kaip komunistai 
žiūri į tai?

Ginklų Fondą remti mes galim tik tuo
met, kai Lietuvoj viešpataus demokrati
nė santvarka, arba, jei ant Lietuvos už
pultų fašistinės imperialistinės šalys ir 
jai tektų gintis. Šiuo tarpu Ginklą Fondo 
mes remti negalime, kadangi fašistinė 
vyriausybė tuos ginklus, gali bile kada 
panaudoti prieš pačius Lietuvos žmones. 
Todėl mes privalom visomis išgalėmis 
remti demokratinį frontą bei judėjimą 
Lietuvoj, kad kuo veikiau būtų atsteigta 
ten demokratinė santvarka.

Po to, kai tarpe Lietuvos ir Lenkijos 
tapo atsteigti diplomatiniai santykiai, 
Lenkijos ponai bandys Lietuvą “taikiu 
ir ramiu” būdu pavergti ir josios nepri
klausomybę sunaikinti. Mes puikiai žino
me, kad partija, kuri šiandien valdo Lie
tuvą — tautininkų-fašistų partija — 
pilna pro-lenkiško elemento ir lenkų šni
pą. Prisiminkim mes tik tas kritiškas 
Lietuvai dienas, kada Varšuvos ponai jai 
įteikė ultimatumą. Net pats valdžios or
ganas “Lietuvos Aidas” pripažino, kad 
daugelis tautininkų partijos šulų, many
dami, kad Lenkijos ponai bile kada gali 
įsiveržti Lietuvon, bėgo į Lietuvoj vei
kiančios lenką organizacijos Pochodnia 
raštinę ir prašėsi priimti į ją, kaipo len
kus. Kiti “patriotai”, aukšti valdininkai, 
išimdinėjo iš bankų pinigus (suplėštus iš 
žmonių kyšiais ir riebiomis algomis), 
mierydarni juos iškeisti į lenkiškus zlo
tus. Ar tokia partija, ar tokia valdžia, 
mes galime pasitikėti? Aišku, ne!

Lietuvos. nepriklausomybės ištikimais 
gynėjais pasiliko tik Lietuvos darbo žmo
nės, Lietuvos liaudis ir tie, kurie yra su
brukti į kalėjimus bei katorgas. Jie buvo 
ištikimi pačiose kritiškiausiose Lietuvai 
dienose, jie yra ištikimi ir dabar. Išklau- 
sykit, draugai, sekantį dokumentą:

(Tąsa bus)

Philadelphia, Pa.
Kas Bus Mūsų Piknike?

Dienraščio “Laisves” pikni
kas šiais metais bus naujoj ir 
labai parankioj vietoj; visiem 
philadelphiečiam ž i n o m a m 
gražiam ir labai lengvai pri
važiuojamam Mikolaičio par
ke. Labai paranku privažiuot 
į Mikolaičio parką todėl, kad 
veik ir visų miesto dalių gali
ma nuvažiuot tik už vieną 
“karferį” iki miesto lainei 
(City Line). O nuo čia visi 
keleiviai bus nuvesti taip man
dagiai ir greitai į pikniko vie
tą irgi už labai žemą kainą. 
Taigi, sakau, kad nuvykimas 
šiais metais į “Laisves” pažmo- 
nį bus tik “good time”.

Atvykimas iš Phila. apielin- 
kės miestų ir miestukų irgi la
bai parankus, nes pikniko vie
ta visai netoli didžiausio vieš
kelio, einančio į New Yorką. 
Todėl ir gauta jau keli lygiai 
pranešimai iš apielinkės mies
tų, kad veik visur jau organi
zuojami busai vykt į dienraš-

čio “Laisvės” pikniką.
Draugai iš kitų miestų sako 

mums, kad būt pakankamai 
stalų nustatyta parke, kad 
apart philadelphiečių ir sve
čiai atvykę iš kitų miestų tu
rėtų kur pabaliavot. Philadcl- 
phiečiai tai-žinos ir nesnaud
žia, ir va šaukia 11 d. Au
gust didelį visų organizacijų 
ir pritarėjų mitingą Liaudies 
name, 8 v. vak., kad prisi
rengti gerai prie pikniko, taip, 
kad netik stalai būtų subuda- 
voti dėl visų atvykusių svečių, 
bet kad ant tų stalų būtų pa
kankamai gėrimo ir maišto vi
sokių rūšių. • Todėl į tą susi
rinkimą kviečiami atsilankyti 
netik geriausi stalų specialis
tai, statėjai, bet taip pat ir 
patyrę geriausi lietuviškų kil- 
basų dirbėjai, nes jie visi bus 
reikalingi. Tas susirinkimas 
dar bus svarbus ir tuom, kad 
apart Visko bus išduodami ra
portai, kiek kas iš draugų ir 
draugių jau yra pardavę įžan
gos laimėjimo tikietų.

Taigi, piknikas, manoma, 
bus labai įvairus ir smagus, 
nes atvyks svočių, pažįstamų

EASTON, PA.
Bobbins Bros. Cirko Vergai
Rugpjūčio 2 d. cirkas po mie

stą turėjo paroduot su savo 
septyniais šimtais žmonių. Bet 
parodos nebuvo, būk tai dėl to, 
kad miestas pabrangino leidimą 
paroduot nuo $150 iki $£00. Ki
ti paleido paskalus, kad darbi
ninkai sustreikavo.

Aš mačiau tuos darbininkus 
sugulusius ant pievos. Daugiau
sia tai negrai. Ant išvaizdos 
atrodė nuskurę, nuplyšę, kaip 
tikri vergai. Vieną aš pakalbi
nau, tai paaiškino, kad metė 
darbą, nes nori gaut daugiau 
pinigų už savo darbą. Sakau 
jam, “tai jūs streikuojate?” 
“Ne, ne,” sako, “mes neorgani
zuoti, į unijas netikim ir ne

iš kitų kolonijų, todėl prie 
jo turim gerai prisirengti. Ki
tame pranešime paskelbsim 
pranešimus iš kitų miestų nuo 
svečių, kurie rengiasi pribūti 
skaitlingai ir ko iš mūsų rei
kalauja, kad būtų piknike.

Reporteris.

streikuojam, bet ramiu būdu 
būdu reikalaujame žmoniškes
nių algų.”

Aš jam atsakiau, kad “jūs 
esate visi buriutės ir ramiu bū
du norite gauti daugiau šieno 
nuo savo viešpačių, bet vargiai 
ką pešifce.”

Vėliaus mačiau kaip Eastono 
vaikai užėmė tų darbininkų 
darbus, ir nešė į trokus baslius 
ir ilgas kartis, susikibę vaikė
zai po kelius, žinoma, ne už pi
nigus jie tai dirba, bet už įžan
gos bilietus į cirką.

Užveizdų neprikirsi. Abelnai, 
cirkas man atrodė kaip čigoniš
kas jomarkas, be jokio gyvumo, 
įžanga 85c, tai žmones nesisku
bina pirkt, tiktai spaceravoja 
aplink visas šėtras.

S. L. A. Kp. Piknikas
Liepos 31 d. Hackett Parke 

SLA kuopa turėjo pikniką, kurį 
ištiko nelaimė, nes po antros 
valandos užklupo smarkus lie
tus. Pastogės nebuvo, tai viską 
pamirkė, tai pikniką prisiėjo 
užbaigt p. Gailiaus garadžiuje. 
Charles Di bu Iškiš sakė, kad 
kuopai liks pelno penkinė.

Bet Jonas Kalinis ant savo 
ūkės turi parūpinęs piknikam 
puikią vietą su pastoge, tai ko
dėl piknikus nelaikyt pas savo 
tautos draugą?

*
Kada čionai gyvavo skloka 

(“kom. opozicija”), tai kožną 
vasarą surengdavo “N. G.” pik
niką, kuris duodavo pelno iki 
šimto dolerių. Sklokos senai ne
beliko, tai kodėl mes negalėtu
me surengi pikniką dienraščio 
“Laisvės” naudai. O .kelius de- 
sėtkus dolerių darbininkų dien
raštis “Laisvė” tikrai priimtų.

*
Pastaromis dienomis ir vėl 

pasirodė falšyvos bumaškos 
(Bogus Bills) po dolerį ir po 
penkius dolerius. Vaktuokitės 
netikrų pinigų. Drg. Senkevičie- 
nė per “Laisvės” pikniką Ulmer 
Parke pati- nepermatė, kad turi 
švininį 50c, kurį man norėjo 
įduot grąžos, kuomet nuo jos 

^pirkom “Laisvės” tikietus. Drg. 
D. šolomskas, kuris ten pat 
stovėjo, juokėsi, kad mūsų 
draugė turi ne Dėdės Šamo pa
darytą pinigą.
Nuo Gydytojo Betts Reikalau

ja $60,000
Visiem žinomas Dr. James 

Betts, chirurgas, kuris turi nuo
savą ligoninę, parandavojo ope
racijų kambarį tūlam Charles 
Reagan, kurio moteris pagimdė 
.kūdikį-mergaitę lapkričio 28 d. 
pereitų metų. Ji turėjo savo 
privatišką gydytoją ir slaugę. 
Bet ant mergaitės kūnelio pa
siliko po gimdymui raudonas 
plėtmas (scar). Tai pereitą 
savaitę advokatai C. Smith ir 
C. Hogan apskundė daktarą 
Betts, norėdami gaut už savo 
darbą $10,000 ir dėl kūdikio 
$50,000. Bet daktaras Betts 
aiškinasi, kad jis anei pirštų 
nėra prikišęs prie kūdikio, ir 
už raudoną plėtmą ant kūne
lio neatsako.
Jau Rengiamės Važiuot į “Lai
svės” pikniką Philadelphijon

Drg. Stanley Meison sako, 
ar nuveši mane su mano mo
terių į “Laisvės” pikniką? 
“O. K.”, sakau, “nuvešiu, 
Chrysleris jau bus pilnas ir su 
kaupu.” O draugas Martin 
Urba sako, gal organizuosime 
busą?. Tiktai reikia daugiau 
darbo ir pasišventimo, tai ne
tiktai ką “nupušysim” busą, 
bet ir visas, kad ir pusiau surū
dijusias mašinas. Pikniko vie
ta — Edington, stovi nuo Eas
tono pusės. Tiktai yra gyvas 
reikalas, kad philadelphie- 
čiai pagal žemlapį nurodytų 
mums kelius netiktai nuo Eas
tono, bet ir nuo kitų visų apic- 
linkių. V. J. Stankus.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
ve geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

Sprogo Fašistų Blofas 
Apie “Liaudiečių Pra

gaištį” Ebro Fronte
Saragossa, Ispanija.—Fa

šistų karo štabas dar pir
mą kartą per dvi savaites 
pripažino, jog Ispanijos-Ka- 
talonijos liaudiečiai vakari
niame šone Ebro upės gau
na pastiprinimų iš rytinės 
Ebro pusės. Iki šiol fašistai 
tvirtino, būk jie savo lėk
tuvų bombomis sudaužą vi
sus pontoninius liaudiečių 
tiltus per tą upę; sakė, kad 
liaudiečiai greit išeikvos sa
vo amuniciją vakariniame 
Ebro šone, ir tada fašistai 
sunaikinsią 20,000 liaudie
čių tenai: vienus išžudysią, 
kitus nelaisvėn suimsią, o 
likučius primurdysią Ebro 
upėj.

Bet dabar jau dejuoja 
gen. Franco karininkai, kad 
liaudiečiai vakarinėje Ebro 
upės pusėje kas naktį gau
na naujų ginklų, amunici
jos ir kareivių iš rytinės 
Ebro pusės; sako, dieną mes 
oro bombomis sunaikina
me Ebro tiltus, bet nak
tį jie vėl permeta tiltus per 
tą upę.

Niekšiškas Veidmainys 
-lowos Valstijos Guber

natorius Kraschel

šautuvais ir ašarinėmis 
bombomis blaškyt streiko 
pikietininkus.

Taip gub. Kraschel ir su
laužė streiką, bent šiuom 
tarpu. Darbininkai masinia
me susirinkime dauguma 
balsų nutarė grįžt darban, 
kad ir 10 procentų numuš
tomis algomis; bet jie vien
balsiai atmetė kompanijos 
ir gubernatoriaus pasiūly
mą pasirašyt tokią sutartį 
su bosais. Unijos advokatas 
J. Connolly pareiškė darbi
ninkam, jog prieš milicijos 
durtuvus dabar sunku būtų 
toliau vest streiką. 

L.

Tačiau, kaip pranešama, 
darbininkai pasiryžę vėl 
streikuot. šį rudenį.

CIO vadai atsišaukė į vi
sus darbininkus ir farme- 
rius sumušt gub. Kraschelį 
šio rudens rinkimuose, kur 
jis kandidatuos ant demo
kratų tikieto naujai tarny
bai.

Newark N. J.
Mirė Michael Kessel, 50 me

tų amžiaus. Mirė 4 rugpjū
čio, o buvo palaidotas rugpjū
čio 8 d., Rose Hill Lindeno 
kapinėse. Sirgo tiktai ketu
rias dienas. Velionis gyveno 
po num. 65 Elm Road.

Kesselio laidotuvėmis rūpi
nosi lietuvis graborius Bernard 
J. Shawkonis. Rep.

NAZIŲ VADINAMI 
“ŽMONIŲ RADIO”

Berlin. — Hitlerio propa
gandos ministeris Goebbels

radio parodoj paskelbė, kad 
jo valdžia stengsis “įteikt” 
mažiukus radio visiem vo
kiečiam “labai pigia kaina,” 
tik po 35 markes, ką galima 
būsią mokėti ir dalimis.

(Bet 35 markės yra apie 
14 dolerių. Taigi ne taip jau 
pigi kaina mažiukui radio. 
Tokie radio, kaip ir hitle- 
riečių vadinami “žmonių au
tomobiliai,” bus gyvento
jam brukami nazių bizniui 
kelti, ne “žmonėm patar
nauti.”)
iiiiiiHiiiiiiniiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Saugokitės Lyties Ligą!
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 
sifilj, 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 $1.00. (J Kanadą 
—$ 1.25c.)

ĮDEKITE i konvertą popierini do
leri ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip: 
JOHN BARKUS 

111-40—128th St.
SO. OZONE PARK, N. Y.

Ši knyga yra ir “Laisves” knygyne.
ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIH

Des Moines, Iowa. — Pir- 
miaus gub. Kraschel blofino, 
kad jo milicija “neleisianti 
atsidaryt Maytag fabrikui”, 
iki komp. nesusitaikys su 
streikieriais, kuriem vado
vauja CIO unija. Dabar gi 
jis apstatė fabriką ir aplin
kines gatves milininkais ir 
įsakė jiem praleist tik 
streiklaužius, o durklais,»

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—S.

Nėra valandų sekmadieniais.

LAISVĖS'PIKNIKAS
PH1LADELPHIJOJ

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

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

MIKOLAIČIO PARKE
t . •

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net 5 Chorai:

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

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

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ
Kalbės Rojus Mizara “Laisvės” Redaktorius

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

Iš anksto įsigykite įžangos bilietus ir naudokitės dovanų proga. Bilietų pla
tintojai darbuokites. Kur tik eidami, ką tik sutikdami siūlykite bilietus.

—UI VaroasBakery 36-42 Stagg Street Brooklyn. N. Y.
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Netinkamas Maitinimas 
Rimta Problema

S.LA. 2-ro Apskričio 
Pikniko Įdomybės

WILKES BARRE, PA.

Mažiausia 20 ir sulig kitu 
aprokavinių, net ir 33 nuošim
tis Jungt. Valstijų vaikų, kurie 
lanko mokyklas, netinkamai 
maitinti, nes taip fiziškas ne
tinkamas išsivystymas pava
dintas, sako tautiškas Vaikų 
Sveikatos Tarybos maisto ir 
penėjimo komitetas savo ra
porte, kurį išleido Jungt. Val
stijų Sveikatos Biuras.

Netinkamas maitinimas, sa
ko raportas, neliečia kokią 
ypatingą klcsą ar rasę, ir ku
riuose miestuose randasi viso
kiuose namuose, turtingų ir 
biednų. Apsireiškimai aiškūs, 
vaikai sumenkę, nerūpestingi, 
nerangūs, nekantrūs ir greitai 
įerzinami.

Netinkamo maitinimo prie
žastys yra fiziški trūkumai, 
klaidingi pripratimai, ir aplin
kybės. Iš fiziškų trū
kumų paprasčiausias yra užsi
kimšimai (kaip tai adenoidal) 
nosyje ar gerklėje, kas trukdo 
kvėpavimą, sugedę d antys, 
kurie trukdo kramtymą. Kuo
met trūkumai prašalinti, vai
kai normališkai augs.

Netinkamas valgis, ir netin
kami sveikatos pripratimai 
yra svarbios netinkamo maiti
nimo priežastys. Tas inima, 
neužtektinai maisto, netinka
mo maisto ir prastus maisto 
pripratimus, ar tai del nežiny- 
stės, biednumo arba stokos 
naminio lavinimo; ir klaidin
ga pozitūra vaikščiojant, sė
dint ar stovint, tas viskas su
laiko tinkamus kūno sąnarių 
veikimus. Tie pripratimai pa
taisomi su tinkamu miklinimu, 
paskui turi būti atsargiai pri
žiūrėti, nes kitaip daug bėdos 
atneštų.

Aplinkybės gal sulaiko tin
kamą miegą, neprileidžia švie
žio oro, ir net kartais nuolati
nis barimas priveda prie netin
kamo maitinimo, ir jo sulaiky
mas daug gero atneša.

Netinkamo maitinimo atsi
tikimai, jeigu nepasiduoda pa
prastiems pertaisymo būdams, 
reikalauja pailgintos medika- 
liškos priežiūros, vistiek sulai
kymo būdai daug geresni už 
gydymo. Sveikatos mokslas 
mokyklose gali žymiai nu
kreipti netinkamą maitinimą, 
nes per tuos vaikus mokyklo
se tėvai apie tai ir pasimokina.

Nesenai Sveikatos Depart- 
mentas turėjo sveikatos paro
dą su visokiais nurodymais. 
Prie netinkamo maitinimo sky
riaus buvo du stalai, prie ku
rių sėdėjo dvi lėlės apie de
šimts metų senumo. Pietų lai
kas. Valgis priduoda apetitą. 
Ant vieno stalo nėr pieno, dar
žovių ir šviežių vaisių. Tos lė
lės prie to stalo gražiai ap
rengtos, bet veidai be jokios 
spalvos ir akys sunkios.

Bet prie kito stalo lėlės rau
donos, sveikos ir linksmos, nes 
ant jų stalo matyti maitinan
tis maistas.

Kasdien motinos ir mokyto-

Piknikas Įvyks sekmadienį, 
rugpjūčio-August 14 d., 1938 
m., Lake Chauncy Park, Wor
cester, Mass.

Pikniko vieta prie didelio 
ežero su didele sale ir visais 
patogumais del sporto žaislų, 
kur dalyviai-laimėtojai gaus 
brangias dovanas—prizus.

Sekant ieji Massachusetts 
valstijos ir miestų viršininkai 
yra prisiuntę sportam sidabri
nes taures:

Gubernatorius Charles F. 
Hurley, distrikto prokuroras 
William J. Foley, gubernato
riaus councilmanas Daniel II. 
Coakley ir James II. Brennan, 

j kandidatas j leitenanto guber
natoriaus urėdą. Tikimės dar 
ir (langiaus gauti.

Sporto komisija susideda iš 
Dr. J. C. Seymour-Landžiaus, 
Dr. Anthony L. Kapochy, adv. 
Joseph Cunys, Adolph J. Na- 
maksy ir Paul J. Bratenas.

$100 dovanu bus išdalinta 
prie Įžangos tikintų. Pirma do
vana $35, antra $20, trečia 
$15, ketvirta $10 ir sekančios 
keturios po $5.

Gros garsus Jono Dirvelių 
orkestras, dainuos Aušrelės 
Choras iŠ Worcesterio ir Ga
bijos Choras iš So. Bostono. 
Kalbės SLA prezidentas adv. 
F. J. Bagočius, SLA iždo glo
bėjas S. Mockus ir svečias iš 
Lietuvos, žurnalistas Vincas 
Uždavinys.

Kas metai Į SLA Antro Ap
skričio metinį pikniką suva
žiuoja tūkstančiai žmonių iš 
visos Naujos Anglijos. Nėra 
abejonės, kad šį metą priva
žiuos dar daugiau, nes vieta 
yra daug patogesnė privažiuo
ti. Taipgi programa daug į- 
domesnė. Čia yra kur plauk
ti, bėgti, šokti, lošti skrituo- 
liais (bowling) arba kas tik 
ką norės, nekalbant apie in
teligentų, veikėjų bei giminių 
vienų su kitais suėjimą.

Šiame piknike privalo daly
vauti kiekvienas lietuvis, ku
riam tik sveikata pavėlina.

Bušai išeis nuo Lietuvių Sa
lės, E ir Silver Sts., So. Boston, 
nuo Chelsea Sq., Chelsea, nuo 
Lietuvių Salės, 25 Camden St., 
West Lynn, Mass.

Kelrodys: Geriausia važiuo
ti nauju keliu Worcester Turn
pike. Privažiavus Westboro 
teritoriją, reikia daboti Lyman 
St., prie “stop light”. Iš Bos
tono po dešinei, iš Worcesterio 
po kairei. Šia gatve pavažia
vę vieną minutę rasite pikniko 
vietą.

Pikniko komisija:
F. Kesleris, pirm., 
Paul Bratenas, 
L. Paulauskas. '

Visokios Žinios iš Mūsų 
Miesto

šiuom laiku mūsų apielinkėj 
eina didelis sijojimas darbinin
kų WPA darbuose. Trumpas 
laikas atgal atleido 900 pavie
nių darbininkų, kurie dirbo 
prie upės krantų taisymo. Da
bar ir vėl tiek pat arba dau
giau pavienių darbininkų at
leido, kurie dirbo skirtinguos 
projektuose. Vadinasi, jau susi
daro pora tūkstančių arba dau
giau bedarbių.

Bet paleisti darbininkai pra
dėjo darbuotis, kad sužinot ar
ba surast kaltininkus, kas tą 
viską daro. Savo susirinkime 
išrinko komitetą matyt vietos 
WPA viršininkus. Kitus pa
siųs Į Washingtona, taipgi nu
tarė pikietuot vietos WPA raš
tinę.

Bedarbiai yra nutarę daug 
veikt šiuom klausimu, kad at- 
gaut savo prarastus darbus, 
kad nereikėtų pasilikt ir vėl ant 
tos bado pašalpos, kur ir ta 
pašalpa yra nelengva iš jųjų iš
gauti.

Kas toliau, tai vis blogesnė 
darbininkų padėtis darosi šiam 
•Wyorningo klonyj. Prieš keletą 
dienų vietos spaudoje buvo 
pranešta, kad Luzerne apskri- 
tyj trumpu laiku bus išparduo
ta už negalėjimą taksų užsimo
kėti 30,()()() namų. Jų tarpe 
yra daug ir lietuvių darbininkų.

Kasyklos šiuom laiku gana 
prastai dirba ir mainieriai per
gyvena prastus laikus. Mažes
nės kompanijos kiek daugiau 
dirba, bet ten dirbančių darbi
ninkų padėtis yra apgailėtina.

Šiuom laiku daug bedarbių ir 
mažai dirbančių išvažiavę Į gi
rias uogaut. Kiti su visomis 
šeimynomis vargsta kalnuose 
karštyj be vandens per dieną, 
renkant tas uogas. O gauna vos 
keletą centų už kvortą nuo kon- 
traktoriaus. Vargas tokį pragy
venimą darant. Pavienis.

Chicago, III.

“Apie Illinois Darbo Partiją 
tereikia pasakyti, kad jai va
dovauja panašus elementai, 
kaip Homer Martin, fašistų 
agento Lovestono įrankis, ku
ris priešingas Michigan val
stijos gubernatoriaus Murphy 
kandidatūrai. Aišku, kad tuo 
padeda republikonų reakcinin
kui kandidatui.

“Net visa eilė buržuazinių 
autorių ll.arper leidiniuose pri- 
pažysta, kad Komunistų Par
tijos įtaka daug didesnė, negu 
jos narių skaičius, nes ji visa
da atsistoja centre svarbių 
klausimų ir yra progresyvių 
jėgų akstintoja.

“Tą patvirtina ir šitas pa- 
vyzdis, tai išgavimas milionų 
dolerių Springfielde šalpoms ir 
pravedimas įstatymo federalių 
namų statybai. Mūsų Partija, 
kaip žinote, buvo priešinga 
specialūs legislatures reikala
vimo ir paskui privertė antru 
kartu legislatūrai susirinkti į 
specialę sesiją, kur buvo pa
skirta milionai dolerių bedar
bių šalpom ir nutarė statyti 
federalius namus pietinėj mie
sto dalyj, negrų apgyvento] 
apielinkėj”.

Aukščiau paduotas pareiški
mas konferencijos delegatų 
patvirtintas griausmingu del
nų plojimu.

Išklausę delegatai draugo 
M. Childs raportą, pasiskirs- 
tę į grupes turėjo konkretus 
diskusijas gyvais rinkimų kam
panijos klausimais.

Vienbalsiai nutarta bėgyje 
mėnesio laiko gauti 30,000 pa
rašų del uždėjimo kandidatų 
ant baloto. Taipgi vienbalsiai 
nutarė sukelti rinkimų kampa
nijai 12,000 dolerių ir apie 
$18,000 abelnai Partijos dar
bui.

Rugsėjo pirmą įvyks visuoti
nas nariu susirinkimas mies
tuose ir Chicagojc mitingas 
įvyks Ashland Auditorijoje.

Rinkimų kampanijos aukš
tuma bus lapkričio 4 d., ma
siniam mitinge stadiume, kur 
kalbūs Earl Browderis ir kur 
bus apskaičiuota rinkimų dar
bo rezultatai. —Rep.

Binghamton, N. Y.
Užmuštas Kazys Valajka
Rugpjūčio 3 d. palaidotas 

Kazys Valaika, kurį einantį 
skersai gatvę užmušė automo
bilis. Kazys buvo vienas iš 
senesniųjų lietuvių apsigyve
nusiu šiame mieste. Paliko 
čionai' brolį, du sūnų ir dvi į 
dukterį. Į organizacijas, ro
dos, nepriklausė.

Saugokitės Nuodingų 
Piktožolių!

Užėjus karščiams daugelis 
žmonių važiuoja į paupius 
maudytis. Pasitaiko kai kam 
besiautojant gamtos darže ir 
nukentėti. ’ Nesenai piktžolių 
nuodai (poison ivy) aštriai ir 
gana skausmingai palietė Ma
rę Bekerienę. žmona prisiken
tėjus! tiek, kad nė savo prie
šui to nevelytų!

Kaip nuo “poison ivy” apsi
saugoti, galima rasti tinkamą 
patarimą dr. Kask jaučiaus 
knygelėje “Pirmoji Pagalba,” 
išleistoj dienraščio “Laisvės.-” 
Drg. Bekerienė, kaip lygiai ir 
visi kiti, kol neateina bėda, 
patarimu nepasinaudojo. Pas
kui gi — pervėlu. Kęsk ir 
gailėkis . . .
Referatas Apie Povilą Višinskį

Ateinantį ketvirtadienį, rug
pjūčio 11 d., Liet. -Literatūros 
Draugijos 20 kuopos mitinge 
Jasilionis skaitys platų refe
ratą apie Povilą Višinskį. Vi
šinskio asmuo, jo gyventa ga
dynė, kovos už lietuvybės at
budimą, kovos už laisvą spau
dą ir grumtynes su carizmo 
priespauda labai verti prisimi
nimo. Tie nesenos praeities 
įvykiai duoda labai daug pa
mokų ir mūsų dienų gyveni
me; Višinskio mintys dar ir 
šiandien nenuseiię!

Kuopos mitingas prasidės 
nuo 7 vai., o referatas nuo 8 
vai. vakare. Tatai įvyks lie
tuvių svetainėje (įeit pro šo
nines duris). Visa Bingham- 
tono lietuvių visuomenė yra 
kviečiama atsilankyti. Įžanga 
nemokamai! J.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Ketvirtadienį, 11 d. rugpjūčio-Au
gust Įvyks visų organizacijų narių 
susirinkimas dėl “Laisvės” pikniko.

Piknikas artinasi, atsiranda daug 
reikalų. Reikia išrinkt reikalingas 
komisijas; tad bandykite kuo skait
lingiausiai susirinkt, nes bus daug 
svarbių reikalų aptarimui.

Kviečiame ne vien tik organizacijų

narius, bet ir visus “Laisves” skaity
tojus į šį susirinkimą, kuris bus 735 
Fairmount Avenue, 8 vai. vak.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, rugp. 10 d., 8 v. v. LDP 
Kliube, 408 Court St. Būtinai daly
vaukite susirinkime ir užsimokėkite 
duokles, kad neliktumėte susi>enduo- 
tais. Atminkite, kad narys nemokė
jęs už tris mėnesius, lieka suspen
duotas. — V. K. Sheralis. (185-186)

Rusai Į Philadelphijos Pikniką
Iš Brooklyno 6 busai veš publiką į “Laisves” pikniką 

Philadelphijoje, kuris įvyks sekmadienį

Rugsėjo 4 September
Ant rytojaus bus Labor Day Šventė

•
Busai iš Brooklyno i Philadelphijos pikniką 

išeis iš sekamu vietų: 
y

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 į pikniką

KELIONĖ Į ABI PUSI $1.75

Tuojaus užsirašykite važiuoti į “Laisvės” 
pikniką ir įsigykite buso bilietą.
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

i Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupiu ir pavienių.

jos stovėjo prieš tą stalelį su 
vaikais ir rodė skirtumą tarp 
vaikų, kurie gėrė pieną ir val
gė tinkamą maistą ir tų, ku
rie taip nedarė. Ir suaugę vis^ 
kelis kartus gryžo atgal ir vis 
atsivedė kitus vaikus.

F.L.LS.
■u : 'Wjr."". ,»«»»»■« r»-« v.

Kom. Partijos Illinois Valstijos 
Rinkimų Kampanijos Konfe
rencija; Per Mėnesį Numato 
Gauti Valst. 42 Apskričiuose 

30,000 Parašų.
Liepos 30 d., Midland vieš- 

butyj, 172 W. Adams St., įvy
ko Illinois Komunistų Partijos 
rinkimų kampanijos konferen
cija. Konferencijoj dalyvavo 
400 delegatų nuo Partijos kuo
pų per visą valstiją.

K. P. III. valstijos sekreto
rius Morris Childs, kandidatas 
Į J. V. senatorius, davė išsa
mų raportą apie praktišką 
kampanijos darbą, pabrėžiant 
svarbiausius abelnuosius prieš 
mus stovinčius dalykus:

“Kasdieninio gyvenimo kal
vė nukalė aiškų davinį, kad 
mūsų Partijos rinkiminėj kam
panijoj dalyvavimas yra būti
nas. Kam tas dar ir šiandien 
neaišku, tai paskaitykite ir pa
studijuokite drg. Earl Browder 
raportą 10-tai Partijos konven
cijai ir mano raportą, patiektą 
valstijos konferencijai pereitą 
pavasarį.

“Tiesa, kad dabar padėtis 
labiau komplikuota, negu bu
vo 1936 metais, nes daugiau 
išstatoma įvairių kandidatų. 
Bet mūsų šūkis—sumušti re
akciją ir užtikrinti laimėjimą 
pažangai—pasilieka tas pats.

“Todėl mūsų partija ir nu
tarė statyti kandidatus į J. V. 
senatą Morris Childs, į kon
gresą Mucci ir į valstijos kon
trolieriaus vietą Hansborough, 
kurių misija parodyti reakci
nių kandidatų veidus ir juos 
lapkričio rinkimuose sumušti”.

Toliau kalbėtojas nurodė:

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
■mMiimiiiiiiiiiiniim

Gen. Ramon F. Iturbe (kairėj) ir pulk. Bolivar Sier
ra—nariai Meksikos atstovu buto. Nesenai Meksi
kos Revoliucinė Partija išmetė juos iš savo tarpo kai

po išdavikus Meksikos liaudies reikalų.

“Nors mums kol kas nepasi
sekė sucementuoti demokrati
nį frontą, ale Partija dalyvau
dama rinkimų kampanijoje tu
ri progą stovėti centre įvairių 
klausimų ir traukti pažangias 
jėgas į bendrą veikimą tokio 
fronto budavoiimui.

i
I i i š=

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su a me

lš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

cialist masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Paraše R. Mizara

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

(1) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę
ir laisvę.

(2) Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę?

(3) Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos
katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

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

(5) Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių
laisvę dabar?

Knygelė nedidelė, bet pilna dokuinentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.

Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės 
, Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

•
Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 

masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 
pardavinėjama.

Knygutės kaina tik 5 centai

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

nerokuosim persiuntimo kaštų. V

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Siųskit užsakymus tuojau.

427 Lorimer Street, ; . ' * Brooklyn, N. Y.
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Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovės.

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

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

VARPO KEPTUVĖA

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

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

i . ---------—
Siunčiamo duonų per paštų j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varnas Baker, 36-42 Stase Street Brooklyn. N. Y.
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NewVirtD^fe^ferZlntoi
Iš Piliečių Kliubo 

Susirinkimo
Penktadienį, 5-tą rugpjūčio, 

Liet. Amer. Piliečiu Kliubas 
laikė mėnesinį susirinkimą. 
Narių pribuvo jin pusėtinas 
būrelis.

Prekevičia perstatė į Kliu
bo nauja narį, Julių Vilką 
(Wolff)?

Praeitą mėnesį ligonių skai
čius pasiekė 12-ką, įvairiais 
susirgimais bei sužeidimais. 
Pradedant šį mėnesį pasiliko 
7-ni, vieni serga namuose, kiti 
ligoninėse.

Buvusio pikniko sekretorius 
Steponaitis pranešė, kad liko 
pelno $14.75. Biskiuką per- 
mažai, bet kaip tokioj bedar
bėj, tai visgi geriau, negu kad 
būtų reikėję dadėt.

Skaityta laiškas nuo .Turgi
nės Draugystės, • užkviečiantis 
dalyvaut jos pikniko. Nutar
ta eit ton ir piknikaut su pus- 
bačkiu alaus.

Kitas laiškas, tai “Gem” 
Korporacijos streikuoj a n Č i ų 
800 darbininkų, prašantis 
nepirkti tų britvukių patol, 
pakol kompanija neišpildys 
streikierių reikalavimo. Laiš
kas priimtas, o davimas finan
sinės paramos palikta komi
tetui pasiteirauti apie streiko 
eigą.

Labor Partijos lietuviškos 
kuopos rengiamo pikniko nu
pirkta 20 tikietų, užmokant 
$7.

Susirinkime sekretorius iš
reiškė pageidavimą išrinkti 
savo korespondentą, aprašy
mui Kliubo veiklos. Bet tas 
pageidavimas tikslo nepasiekė, 
nes kiti nurodinėjo, kad Kliu- 
be priklauso visokių žmonių, 
tai reikėtų rašyti į visus vieti
nius laikraščius, o tokio dar
bo niekas už dyką nedirbs. 
Jeigu sekretorius nori — gali 
rašinėti, jam to niekas neuž
gina. Pagaliaus, koresponden
to rinkimą arba jo reikalingu
mą paliko išspręsti prieš-mc- 
tiniam susirinkimui, kada bus 
daugiau žmonių. J. N.

LIKOSI NAMIE SU DOVA
NOM IR PROVIZIJOM

Joe Lanzetta, 12-kos metų 
vaikas, pasiilgęs Italijoj pasili
kusios motinos, norėjo su savo 
šuniuku parvažiuot pas ją sla
puku, bet likosi pagautas prie
plaukoj.
Vaikas kelionei buvęs apsirū

pinęs dviem kepaliukais duo
nos ir keliais pakeliais milte
lių lemonadui pasidaryt, o šu
neliui nupirkęs du kenu mais
to. Motinai vežęs saldainių 
ir dėdei nupirkęs pakelį ci- 
garetų. Pinigų turėjęs $3.

MIRĖ
John Kusniskas, 57 metų 

amžiaus, 75 Somers St., senas 
brooklynietis, mirė nedėlioj, 
rugpjūčio 7-tą. Bus palaidotas 
trečiadienį, rugpjūčio 10-tą, 
šv. Jono kapinėse. Pašarvo
tas pas graborių Garšvą, 231 
Bedford Ave. John Kusnis
kas buvo kriaučius per daug 
metų ir gyveno Brooklyne apie 
50 metų.

SVEČIUOJASI BROOKLYNE

Vincas Treikauskas iš Gil
berton, Pa., svečiuojasi Brook
lyne. Jis buvo užėjęs į “Lais
vės” ofisą ir užsimokėjo savo 
prenumeratą metams.

Miestas panaikino prašymą 
$2,715,500 paskolos iš WPA 
statybai Hunter College dėlto, 
kad 4 nuošimtis palūkanų esąs 
perdaug. Dabar miestas galįs 
gaut paskolų mažesnėm palūka
nom.

30,000 MARŠAVO PARADE UŽ TAIKĄ
Virš 30,000 nevvyorkiečių 

maršavo Amerikinės Taikos ir 
Demokratijos Lygos sušaukta
me Taikos Parade pereitą 
šeštadienį. Lietus ir per dvi 
savaiti besitęsią karščiai, ma
noma, daug pakenkė, tačiau 
nesulaikė parado; per ištisas 
kelias valandas maršuotojų 
skaitlingos eilės pylėsi į Madi
son Square, kur ėjo prakalbos.

Lietuvių taipgi dalyvavo ge
rokas būrys. Iš karto pradėjo 
nedaug, tačiau toliau vis pri
sidėjo daugiau ir būrys augo. 
Tūli sakėsi pavėlavę, manyda
mi, kad ilgai reiks laukt mar- 
šavimo, tad nesiskubinę.

Parado pirmose eilėse mar
šavo Lincolno Brigados vetera
nai. Minios žiūrovų, kurios 
buvo apstojusios visą Madison 
Square Parką ir šaligatvius vi
su maršavimo keliu, audringai 
sveikino kovotojus. Taipgi 
karštai sveikino chiniečius, 
kurių priešakyje maršavo 30 
uniformuotų lakūnų studentų. 
Tie jauni oro paukščiai, nariai 
Young China Association, 73 
Mott St., New Yorke, lavinasi 
skraidyt, kad galėtų vykt Chi- 
nijon ir ten savo broliams pa
dėt iš Chinijos išvyt įsi ver
žėję Japoniją.

Mažytis Kalbėtojas

Tarp daugelio žymių veikė
jų, kurie sakė trumpas prakal
bas ir sveikinimus praeinan
tiems maršuotojams, Madison 
Square Parke, visų atydą pa
traukė mažytis chinietis, 4 me
tų vaikas, Richard Lee, kuris 
per garsiakalbį sakė:

“Aš, mažas Amerikos pilietis, 
miegu kas naktį savo tėvo na
muose ramiai ir saugus. Maži 
Amerikos berniukai ir mer
gaitės yra saugūs ir smagūs. 
Maži berniukai ir mergaitės 
Chinijoj ne taip smagūs. Jų 
tėvai ir motinos užmušta Japo
nijos bombomis . . . Mes turim 
kovot už savo laisvę.”

Mąršuotojai nešė iškabose

ir šaukė žodžiu daugybę tai
kos obalsių, nurodančių, kad 
pasaulyje negali būt ramybės, 
kol nebus suvaldyti karų ren
gėjai.

Daugybė iškabų priminė, 
kad boikotas Japonijos šilko 
ir žaislų tebėra viena iš svar
biųjų priemonių sudraust Chi
nijos užpuolikę Japoniją.

Baigiantis ‘paradui, perskai
tyta ir demonstrantų žodis žo- 
din pakartota sekamas pasi
žadėjimas :

“Vardan milionų tų, kurie 
mirė Pasauliniame Kare, mes, 
gyvenantieji, iškilmingai pasi
žadant pašvęst savo gyvenimą 
apsaugai taikos ir demokrati
jos Amerikoj. Ir visomis tu
rimomis pajėgomis remt ir gel
bėt didvyriškas liaudis Ispa
nijos, Chinijos ir Ethiopijos, ir 
visų kitų šalių jų kovose prieš 
fašistų užpuolimus ir perse
kiojimus.

“Mes toliau pasižadame pa
dėt visas jėgas įsteigimui ko
operacijos tarp demokratinių 
žmonių ir šalių sulaikyt fašis
tinei agresijai, kad taika ir de
mokratija nepražūtų nuo že
mės.”

Nors parado skaitlingumui 
pakenkė blogas oras, tačiau 
dėka jam tikimasi daug su- 
stiprėsiant darbuotę už taiką, 
nes už paradą ir jo tikslus 
pasisakė daugelis naujų orga
nizacijų ir žymių asmenų.

šeštadienio rytą, prieš pra- 
sidėsiant paradui, turėta ra
dio programa, kurioj kalbėjo 
Paul Kem, Civilės Tarnybos 
komisionierius; Rockwell 
Kent, artistas; Dr. Dorothy 
Kenyon iš Tarptautinio Darbo 
Ofiso, Haru Mitsui, paskilbus 
anti-fašistė mergina, ir Elea
nor Brannin, Amer. Taikos ir 
Demokratijos Lygos atstovė. 
Jie visi atsišaukė į radio klau
sytojus remt taikos judėjimą 
ir darbuotis už nuėmimą em
bargo nuo lojalistų Ispanijos 
ir suvaldyt agresorius. 
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Lincolniečiams Pirks 
2,000 Porę Batų

Pirmadienį prasidėjo ir baig
sis ateinantį sekmadienį, rug
pjūčio 14-tą, special is vajus, 
kuriuo Lincolno Brigados Drau
gai nori sukelt gana pinigų nu- 
pirkt amerikiečiams kovotojams 
Ispanijoj du tūkstančiu porų 
batų.

Tam pinigai turi būt sukelta 
atskirai nuo tų $250,000, ku
riais norima parvežt sužeistus 
amerikiečius.

Vajus pradėta gavus telegra
mą, kurioj sakoma, kad batai 
reikalingi tuojau, dabartiniame 
žygiavime Ebro fronte.

ŽAIBAS UŽMUŠĖ TRIS 
ŽMONES

IDS, Meno ir Sporto Grupių 
Delegatams į Pittsburgh?

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo, Liet. Meno Sąjun
gos ir LDS Jaunimo kuopos, 
chorai ir grupės, taipgi at
skiri asmenys, norintieji va
žiuoti į 'Pittsburghą laike 
LMS Suvažiavimo ir LDS Sei
mo ir sporto olimpiados, 14- 
20 šio mėnesio, tuojau siųski
te užsakymus ir pinigus tikie- 
tam.

Perkant buso “round trip” 
tikietus visai grupei kartu gau
sime po $10.95. Norint pirkt 
tik į vieną pusę—$6.08.

Išvažiuot ir grįžt galima ir 
ne sykiu, kada kam paran
ku. Jaunimas išvažiuos penk
tadienį, rugpjūčio 12-tą.

J. E. Gužas,
LDS 3 Apskr. Sekr. 

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

GAUNA NEMOKAMO 
KRAUJO

Ligonbučių komisionierius 
Dr. Goldwater sako, kad 600 
ligonių draugų ir giminių 
Brooklyne nemokamai davė 
kraujo taip vadinamiems 
“kraujo bankams,” kuriuose 
laikoma kraujas iki prireiks 
perleist ligoniams. Seniau 
kraujas imta daugiausia tik iš 
profesionalių, apmokamų 
kraujo davėjų.

Penkiolikos minučių sėdėji
mu laivo Americana įgula at
gavo darbą vienam darbinin
kui, kurį bosai norėjo prava- 
ryt už priklausymą unijoj.

Orlaivis Vos Nenusileido 
Minion Coney Islande

Tūkstančiai nuvykusių at
vėsti , Coney Islande pereitą 
sekmadienį matė nelaimės iš
tiktą orlaivį skrendant vos tik 
virš savo galvų ir nusileidžiant 
siauron pievutei! už 350 pėdų 
nuo garsiojo “boardwalk’o.” 
Sumaniam lakūnui, per dide
les pastangas, pavyko išvengt 
nusileidimo minion sugedus 
motorui.

Louis Purchase, lakūnas, 
8419—119th • St., Richmond 
Hill, sužeistas, tačiau suteikus 
jam pirmą pagelbą jis galėjo 
sugrįžt ir apžiūrėt savo orlai
vį. Nusileidžiant, jo orlaivis 
apsivertė dėl mažumo vietos.

Lakūnas ten skraidė su gar
sinimais. Pajutęs nelaimę, jis 
jieškojo vietos nusileist, bet vi
sur tik matėsi aukštyn žiūrį 
veidai. Galop jis pastebėjo 
buvusią auto parking pievutę 
tarp West 6th ir W. 8th Sts., 
prie Surf Ave., kur ir nusi
leido.

DARYS TAKUS 
DVIRATININKAMS

Miesto Parkų Departmen- 
tas planuoja įsteigt po miestą 
50 mylių takų, kuriais dvira
tininkai galės pasivažinėt be 
pavojaus patekt po automobi
liais. Taip manoma paakstint 
dviratininkystė.

Dviračiais važinėjimas at
gimsta. Pereitais metais par
duota 1,300,000 dviračių. Pir
mesnis aukščiausias pardavi
mų rekordas buvo 1899 me
tais, parduota 1,089,000 dvira-
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Beveik iš “giedro dangaus,” 
vos tik užėjus debesėliui ir 
griaustiniui nedrąsiai sumur
mėjus, tarsi audra tebebūtų 
toli, žaibas nušvietė padangę 
ir paplito į suėjusią maudytis 
minią Riis Parke, Queens, žai
bas užgavo 200 pėdų plotą ir 
būrys žmonių krito ant že
mės. Devyniolika pavyko at
gaivint, trys mirė.

žuvo Peter ir Mary C ava, 
44 Winthrop St., taipgi Cae
sar Ceto, 3203 Avenue P. Jo 
žmona Lena nuvežta ligonbu- 
tin kritiškoj padėtyj. Gaivini
mui Mr. & Mrs. Cava padėta 
virš 4 valandos darbo, tačiau 
nepavyko išgelbėti.

Ruth Meilunaitė, 327 Van
derbilt Ave., taipgi nuvežta li- 
gonbutin. Tarpe sužeistų yra 
ir du pajūrio sargybiniai. Di
džiuma užgautų vėliau galėjo 
grįžt namo.

Išgązdinti žmonės skubino 
nuo smėlio į savo mašinas ir 
pastoges, tačiau ant smėlio, 
daugiausia maudymosi kostiu
muose, likosi apie pora desėt- 
kų žmonių, kurie jau nebega
lėjo bėgt.. Lietui pilant lyg iš 
kibiro, policija ir sargybiniai 
.gulinčius surankiojo ir nuga
benę į ant vietos sudarytą ne
paprastą ligonbutį darbavosi 
atgaivint.

Lygiai metai atgal netoli tos 
vietos irgi buvo žaibo užmuš
ta 3 asmenys.

Rūta Meilunaitė, atsipeikė
jus, pasakojo, kaip ji matė ne
laimę ir kartu jautė save jos 
sūkuryje, bot buvo bejėgė ką 
nors daryti, pajuto silpnumą 
kojose ir nuvirto paskui dau
gelį kitų. Tačiau ji buvo vie
na iš laimingųjų, kuriem buvo 
lemta dar kartą atbusti.

Saugumas Važiuotej Priklau
so Nuo Visų

Sėkmė bile saugumo kam
panijos priklauso nuo kiekvie
no atskiro mašinos vairuotojo 
ir pėstininko. Be jų koopera
cijos ’ saugumas neįmanoma. 
Visiem reikia daugiau atsar
gumo. Skubom galvotrūkčiais 
vąiruojantiem reikia pasitai
syt, ir neatsargus pėstininkas 
taipgi privalo išmokt eit tinka
mai ir prisilaikyt paprastų tai
syklių, kurios yra įvestos sau
gumui jo paties ir kitų.

Trafiko Stotis “K.”

Ridgewoodieciai Vyks į 
“Laisves” Pikniką

Dienraščio “Laisvės” meti
nis piknikas Philadelphijoj 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 
(September) 4 dieną. Gi ant 
rytojaus bus šventė — Labor 
Day, tai labai geras laikas. 
Visada iš Ridgewoodo, Brook- 
lyno dalies, daug žmonių va
žiuoja į “L.” pikniką Philadel
phijoj. Dar daugiau važiuos 
šiemet. Todėl užsakytas mums 
didelis busas, kuris išeis tą 
dieną nuo Vaiginio-šapalo sa
lės, 147 Thames St. Iš anksto 

'įsigykite tikietus. Į abi puses 
Itikietų kaina bus tik $1.75. 
Busas išeis lygiai 8 vai. ryto. 
Matykite Ridgewoodo draugus 
Bernotą, Kalvaitį, Sakalaus
ką, arba kitus ir gausite ti
kietus. Galite ir per “Lais
vės” raštinę užsisakyti telefo
nu arba asmeniškai.

Ridge woodietis.

Nedėlioj LLD Išvažiavimas 
I Forest Parką

Vasara jau baigias, už savai
tės kitos bus jau po vasarė
lei. Tad, kad pasinaudoti 
daugiau vasaros grože ir pa
kvėpuoti tyru girios oru, Liet. 
Literatūros Draugijos pirma 
kuopa ir rengia šį išvažiavimą 
sekantį nedėldienį, rugpjūčio 
14 d. Mūsų gaspadinės paga
mins skanių užkandžių, taipgi 
kas norės galės gauti ir nu
gerti.

Mes kviečiame visus atsilan
kyti, atsilankę praleisi t sma
giai laiką, taipgi paremsit 
kuopą. Rengėjai.

Smilkino (vairius Gyvius, 
Nukentė Žmonės

Septyni žmonės susirgo ir 
vos tik išgelbėta jų gyvastys 
pasklidus sieros žvakių du
joms po apartment'inį namą, 
111 W. 101st St, N. Y.

Dujoms pasiekus namo pri
žiūrėtojos Mrs. IT. Chadwick 
apartmentą, jinai suprato pa
vojų, prikėlė kitas šeimas, 
taipgi pašaukė policiją. Polici
ja įsilaužė į apartmentą, iš 
kurio ėjo dujos, ir rado de
gant sienines žvakes, naudoja
mas naikinimui gyvių. Jo gy
ventojų nerado namie. Sako
ma, areštuosią apartmento sa
vininkus, nes žvakės naudota 
be leidimo iš Sveikatos De- 
partmento ir be perspėjimo ki
tiems gyventojams.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadieni, rupg. 10 d., 
7:30 v. v. 79 Hudson Ave. Visi na
riai būkite laiku. — Valdyba.

(185-186)

IŠRANDAVOJIMAf
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys, šiltas vanduo ir visi paranka
mai. Kreipkitės pas John Garlaus- 
kas, 2005 Palmetto St., Brooklyn, 
N. Y. (185-188)

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusio vyro dirbti 

prie moteriškų siūtų, kaip tai siūti 
rankoves, apsiūti kraštus, vartoti 
mašininį prosą ir paprastą prosą.

FABRIC GARMENT CO., Inc. 
473 Liberty Ave, Brooklyn, N. Y.

(185-187)

JUDŽIUOSE
Cameo Teatre, N. Y, tre

čiadienį pradės rodyt naujau
sią Sovietų judį “Voločajevsko 
Gynimas.” Dabar rodo “Sugrį
žimas į Gyvenimą,” iš Ispani
jos.

EAST NEW YORK
|

LDS 13-tos kuopos susirinki- 
! mas įvyks šį trečiadienį, rug- 
jpjūčio 10 d, 8 vai. vakaro, Ki- 
i būrio Svetainėj. Visi nariai da- 
! lyvaukite. Valdyba.

Stephen Aromiskis
(Ar Makauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergrcen 7-4335

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberlai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergrcen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28 rd Street

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

NOTARY PUBLIC 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.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ/SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

PASILAIKYKITE L1UOSĄ 
RUGSĖJO 15-TĄ

Rugsėjo 15-tą didžiajame 
ConeyĄIsland Velodrome bus 
Komunistų Partijos rinkimų 
mitingas, kuriame kalbės Earl 
Browderis, Komunistų Partijos 
generalis sekretorius.

Kadangi tą patį vakarą 
įvyksta vasarvietės uždarymo 
iškilmės—Mardi Gras, tad ve
dama derybos su Coney Island 
Carnival Co. viršininku, kad 
KP galėtų dalyvaut parade su 
savo “floatu” ir būriu.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas) ,

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.
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn ‘^Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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




