
-* Krislai
Visi Keliai į Pittsburghą. 
Plagijatoriai Lietuvoj. 
Tebedirba SLA Centre. 
Keičia Nuomones.

Rašo R. M i žara

Šį (penktadienio) vakarą 
dauguma brooklyniečių de
legatų vyksta Pittsburghan.

Vieni jų bus delegatais 
Ketvirtajam LDS Seime. 
Kiti Meno Sąjungos suva
žiavimo delegatai; treti tik 
Jaunimo Konferencijoj.

Vyksta iš čia ir atletų.
Vadinasi, šitos savaitės 

pabaigoj—visi keliai veda j 
Pittsburghą, “Plieno ir Dū- 

Veikiausiai man neteksi 
“Krislų” parašyti per visai 
sekančią savaitę. Prisieis 
seimavoti; daug darbų-dar
beliu ten dirbti.

* * •!«

Pažangesnė Lietuvos spau
da pradėjo smarkią kovą su 
plagijatoriais. Plagijatorius 
—žmogus, kuris pasisavina 
kito rašytojo straipsnį, ei
les, bei kokį kitokį menišką
jį veikalą. Plagijatorius— 
tai vagis. Lietuvoj tokių, 
matyti, nemažai esama. * * *

Tik pagalvokit: prieš ke
lis metus tūlas liaudies mo
kyklos mokytojas parašė 
spaudoj tam tikru klausimu 
gražų straipsnį. Na, ir va, 
kai visuomenė pradėjo tąjį 
straipsnį pamiršti, tai pra
džios mokyklų inspektorius, 
pasiėmė jį, nusirašė ir po 
mokytojo straipsniu padėjo 
savo vardą!

vo sučiuptas. Prisipažino. 
Dėlto žurnalas “Lietuvos 
Mokykla” spausdiną 
plagijatorius (mes skaitėme
citatas “Kultūroje”) straip
snį kalbamo inspektoriaus 
antrašu. * *

Plagijatorius, 
M.”, “puošiasi

apie

rašo L. 
svetimomis 

plunksnomis. Jis panašus į 
vagį, kuris ateina į balių iš
sipuošęs vogtomis brange
nybėmis. O jeigu jis pava
gia kūrinį mirusio auto
riaus, tai jis tada panašus— 
klausykit, į ką jis tada pa
našus!—į pamišėlį, kuris 
puošiasi papuošalais, pavog
tais iš kapų ir grabų, nuo 
numirėlio nuplėštais!”

Kai plagijatorius, kuriam 
šis straipsnis taikomas, jį 
perskaitys, tai (klausykit, 
ką jis turėtų pasidaryti!), 
jei turėtų savigarbos—pasi
darytų galą!* * *

Andai suėjau su 
tautininku ir klausiu:

—Kur dabar p. Vitaitis? 
—Dirba SLA Centre.
—T-a-i-p?!... Kaip ilgai 

jis ten dirbs?... Juk jį Sei
mas paleido!..

—Gali dirbti
tus, kol ponui Vinikui jis 
patiks. * *

vienu

metus ir ki

*
Jau ir buržuazinėj spau

doj atsiranda žmonių, kurie 
mano, kad fašistai niekad 
nenugalės Ispanijos respub
likos.

Prieš kiek laiko tie žmo
nės manė, būk respublika 
neatsilaikys. Gerai, kad jie 
turi sąžinę ir prisipažįsta 
klydę.

Paryžius. — Italija taip 
ekonominiai-ūkiškai suskur- 
dus, kad jinai darosi Vokie
tijos vergė, nors nazių Vo
kietija taipgi yra biednio- 
kė.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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Nominacijas Tokia Di 
džiuma kaip 3 prieš 1
Cleveland, Ohio.—Nomi

nacijas į valstijos guberna
torius žymia dauguma bal
sų laimėjo sąžiningas rėmė
jas Naujosios Dalybos, 
Charles Sawyer prieš atga
leivį demokratą, dabartinį 
gubernatorių M. L. Davey.

Davey pernai vasarą už
traukė valstijos miliciją 
prieš CIO plieno darbininkų 

jam nepatarė to daryti. Da- 
vey’o milicininkai atakavo 
ašarinėmis ir troškinančio
mis bombomis ne tik strei- 
kierius, bet ir praeivius vy
rus, moteris, net vaikus.

Savo kampanijoj Davey 
rėkavo prieš Sawyeri kaip 
prieš “CIO—J. L. Lewiso” 
žmogų, bet vistiek prakišo.

Prez. Roosevelto remia
mas kandidatas į senatą R. 
J. Bulkley laimėjo nomina
cijas prieš savo nepažangų 
oponentą, “taipgi demokra
tą,” tokia dauguma balsų! 
kaip 2 prieš 1. Senatorius 
Bulkley kandidatuoja ant
rai tarnybai.

Arkansas valstijoj nomi
nacijas laimėjo vienintelė 
moteris senatorė Hattie 
Caraway, Naujosios Daly
bos šalininkė, prieš savo op
onentą veidmainiška neva 
demokratą.

Bet Idaho valstijoj deši
nieji demokratai, subūrę sa
vo jėgas su atžagareiviais 
republikonais, nominacijose

Persmarkūs Fašistų Prane
šimai Apie Jų Pergales

Saragossa, Ispanija.—Ge
nerolo Franco štabas skel
bia, būk jie “užmušę ar 
sunaikinę visus” respubli
kos kareivius , kurie buvo 
perėję per Segre upę.

Fašistai praneša, būk jie' 
“beveik visiškai” prispyrę( 
liaudiečių armijos “liku-! 
čius” prie Ebro upės vaka
rinio kranto; pasakoja, būk 
nuo liaudiečių perėjimo per 
tą upę fašistai iki šiol už
mušę, sužeidę bei nelaisvėn 
suėmę “15,000” liaudiečių.

(Tačiau liaudiečiai vis dar 
atakuoja Gandesa, buvusį į0\ bet dar apdovanojo me- 
- ■ ■ - - b daliu. Tik įteikdamas me-
Ebro šone, ir atlaiko kitas _v^el!?'s ministeris
savo pozicijas ten, kaip rodo reikėtų jį prisegti Co

fašistų centrą vakariniame 

vėliausi to fronto žemla- 
piai.)

Fašistai taipgi skelbiasi, 
kad per dvi dienas jie Es- 
tremaduroj, pietų-vakarų 
fronte, pažengę pirmyn 15 
mylių nuo Castueros iki 
Castillo de Almorėhon mie
stelio, kurį ir užėmę. Dabar 
jiem lieką 25 mylios iki Al- 
madeno, gyvsidabrio ir va
rio kasyklų centro.

sumušė rooseveltininką se
natorių J. J. Pope, kandida-

Warm Springs, Georgia.
—Prezidentas Rooscveltas 

senato- 
kuris 

Roose-

kad bus į senatą išrinktas 
L. S. Camp prieš dabartinį 
atgaleivį demokratą 
rių W. G. George, 
priešinosi įvairiem 
velto sumanymam.

Nominacijos iki šiol abel- 
nai rodo, kad piliečiai pasi
renka tris kartus daugiau 
Naujosios Dalybos draugų 
negu jos priešininkų.

JAPONIJA NESITIKI UŽ
KARIAUT HANK0W0

Shanghai, Chinija. — Ja
ponai paskutinėmis dieno- į Franco’ui. Sir Noel patiekė 
mis ištraukia daug savo ka- parodymus, jog Italija duo- 
rinių laivų iš upės Yangtze;
gal būt, rengia juos karui 
prieš Sovietų Sibirą.

Japonai, matyt, neturi 
vilties užimt Hankowa, Chi- 
nijos laikinąją sostinę. Jau 
savaitė atgal jie sakėsi, būk

gtze upę už 95 mylių į rytus i 
nuo Hankowo. Bet dabar 
pasirodo, kad chinai ener
gingomis kontr - atakomis 
sulaikė 100,000 japonų ar
miją Kiukiango srityje, už 
135 mylių j rytus nuo Han
kowo.

Šiuom laiku japonai giliai 
apsikasa dabartinėse pozici
jose, matomai, stengdamiesi 
tik atlaikyti jas nuo chinų.

Japonų laimėjimai per 
paskutines tris dienas Yan
gtze fronte maži: jie užėmė 
tik porą kalnų pozicijų: Ta- 
tien ir Hochow.

Chinai šturmu atėmė iš 
japonų Maposhan ir Chenc- 
hialung miestus ir faktinai 

! visomis pusėmis apgulė ke- 
1 lis tūkstančius japonų Hwa- 
ngmei mieste.

Washington. — Demons
tracijoj 150,000 žmonių 
sveikino Corriganą, nuskri- 
dusį be valdžios leidimo iš 
New Yorko į Airiją. Val
džia už tai ne tik nebaudė 

daliu. Tik įteikdamas me-

naganui prie nugaros, o ne 
prie krūtinės. Nes Corrigan 
skrido į “Californiją,” o nu
lėkė atbulon pusėn—į Airi
ją

Franco oficieriai praneša, 
kad tuo žygiu fašistai nu
kovę per 400 liaudiečių, su
ėmę nelaisvėn apie 500, ir 
pagrobę daugį galvijų ir 
grūdų.

Klaipėdos Gubernatorius 
Atmetė Du Naziškus 

, Įstatymus
Klaipėda, rugp. 9.—Hitle

rinėj autieji v o k i e tininkai 
Klaipėdos seilnelyj buvo 
pervarę du vietinius įstaty
mus, kuriais norėjo suvar- 
žyt Lietuvos žmonėms dar
bo gavimą Klaipėdos kraš
te.

Tuos įstatymus dabar at
metė Klaipėdijos guberna
torius Kubilius. Jis nurodo,: p. Smetona suteikė jam Vy- 
jog tokie įstaymai yra prie-' tauto ordiną 2-ro laipsnio.

Anglija Reikalauja, Kad 
Italija Neduotu Naujos 
Talkos Gen. Franco ui

London. — Anglijos at
stovas Romoj, Sir Noel 
Charles pareikalavo, kad 
Italijos valdžia daugiau ne
siųstų savo armijos, ginklų 
ir amunicijos generolui 

da vis naujos talkos fašis
tams.

Jis taip pat priminė Mu- 
ssolinio valdžiai, kad Fran
cija tikrai nepraleidžia ka
rinės paramos Ispanijos re
spublikai, laukdama, kada 
generolas Franco priims 

I Anglijos planą dėlei svetim
šaliu kareiviu ištraukimo iš U L-

Bet jeigu Italija ir toliau 
gabens kariuomenę, gink
lus ir amuniciją Ispanijos 
fašistams, tai Francija ga
lės atidaryti savo pietinę 
sieną praleidimui karinės 
paramos respublikiečiam,— 
persergėjo Anglijos atsto
vas.

34-rių Metų Automobiliu 
Nuvažiavo 4,600 Mylių

Los Angeles, Calif. — Po 
4,600 mylių kelionės savo 
34-rių metų senumo auto
mobiliu G. C. Green iš New 
Jersey valstijos atvažiavo į 
Los Angeles.

Tas jo automobilis užžie
biamas (“užkrenki uo ja
mas”) rankena iš šono. Jo 
šviesos tai tik kerosininės 
lempos; kibirkščiavimui (ig
nition) jis turi sausas elek
tros batarejas. Automobilio 
ratai mediniai. Jis vienu šy
kiu tegali pasiimt ne dau- Ken. Fosnaugh taip užsiga-
giau kaip 5 galionus gazoli
no, bet vienu galionu nuva
žiuoja 30 mylių; gali nubėgt 
iki 30 mylių per valandą.

Green tą “matuselišką” 
mašiną pirko iš antrų ran
kų, 3 metus naudotą. Jis gi 
pats jau 31 metus ja važi
nėja ir tvirtina, kad dabar
tiniai automobiliai, nors jie 
blizga ir greitesni, bet, gir
di, negalį prilygt abelnam 
gerumui jo mašinos.

šingi Lietuvos konstitucijai 
ir pačiam Klaipėdijos statu
tui.

Pagerbtas Senasis Klaipė
dos Lietuvių Veikėjas Mar

tynas Jankus
Klaipėda. — Suėjo 80 me

tų amžiaus Martynui Jan
kui, seniausiam lietuvių 
darbuotojui Klaipėdos kraš
te. Jis gavo pasveikinimų 
nuo daugelio organizacijų, o 

j j • i — • x T

Soviety Kariai ir Lėktų 
vai Dave Japonijai

Baisią Pamoką
Yuki, Korėja (japonų 

cenzūruota žinia), rugp. 10. 
—Sovietų artilerija taip 
baisiai bombardavo japo
nus, kad ir audringas vaka
rykščias sovietinis bombar
davimas atrodė tik kaip vai
kų žaidimas. ’Per pusę mi
nutės krito nemažiau kaip 
20 Sovietų šovinių į japonų 
liniją; atrodė, lyg nuola
tinė perkūnija aidėja Korė
jos kalneliuose.

Aptilus Sovietų kanuolių 
baražui, atskrido 6 Sovietų 
lėktuvai ir kartotinai, visai 
žemai nusileisdami žėrė kul- 
kasvaidžių ugnį į japonu li
niją. Jie'taip smarkiai lėkė, 
kad nors japonai iš daugelio 
priešorlaivinių kanuolių 
karščiausiai šaudė, bet ne
pataikė nė vienam sovieti-
niam lėktuvui. Japonai is-į šiaurius, ir tuomi pakėlė 
eikvojo 100 priešorlaivinių 
šovinių visai bergždžiai.

(Šis teisingesnis praneši
mas New Yorko Times ko
respondento, nors perėjęs 
per aštrią japonų cenzūrą, 
vis tiek sumušė pirmesnius 
japonų pagyrus, būk jie sa
vo priešorlaivinėmis kanuo
lėmis nuskynę , “desėtkus” 
Sovietų lėktuvų.)

Laike Sovietų kanuolių 
perkūnijos, niekur japonai 
nedrįso iškišt galvos iš savo 
apkasų, kaip kad pripažįs
ta pačių japonų praneši
mas.

Galvos Sutrenkimas Atitaisė 
Jaunuoliui Regėjimą

Fort Wayne, Indiana. — 
Būdamas dar mažu vaiku, 

vo galvą, kad nuo to labai 
sugedo ir aptemo jo regė
jimas; ir iki šiol jis prastai 
tematė. Bet dabar praeitą 
savaitę, šokdamas į ežerą 
plaukt, jis vėl smarkiai su
sitrenkė galvą, ale jau lai
mingai.

Po antrojo galvos su
trenkimo, • berniuko akys 
taip prašvito, kad jis jau 
visiškai gerai mato. Jis da
bar yra 16 metų amžiaus.

ENGLISH SECTION

ON PAGE FIVE

Sovietai Valdo Fakti 
nai Visą Changkufen 
gą; Pralaužė Japonus
Maskva. — Sovietų Są

jungos užsienių komisaras 
Litvinov, galų gale, priėmė 
Japonijos ambasadoriaus M. 
Shigemitsu siūlymus daryt 
karo paliaubas.

Sovietai per Litvinovą iš
statė Japonijai tokias sąly
gas:

Japonijos ir Sovietų ka
riai sustabdys bet kokius 
karinius veiksmus Changk- 
ufengo-Khasan ežero srity
je, ir vienos ir antros šalies 
kariuomenė pasiliks tose 
pozicijose, kuriose buvo 
rugpj. 10 d. vidurnaktyj.

NAUJI LIAUDIEČIŲ ŽYGIAI 
ANAPUS SEGRE

Barcelona, Ispanija. — 
Liaudies kariuomenė da> 
dviejuose punktuose persi
kėlė per Segre upę, šiaur
vakariniame K a t a 1 o nijos 
fronte, ties Villanueva de Ir 
Barca ir Tremens, tarp Le- 
ridos ir Balaguer miestu 
ir užėmė pozicijas dešinėj r 
tos upės pusėje, kurias fa
šistai iki šiol valdė. Be kit
ko, jie atėmė iš fašistų To 
rrelameo ir Merangunes 
kaimus. Dabar liaudiečia1' 
žygiuoja linko n Albesos 
svarbaus vieškelių mazgo.

Fašistai atidarė dideb’ 
Camarasa tvenkinį toliau i

Segre upės vandenis dviem 
pėdom aukščiau; tai jie pus
dienį sutrukdė liaudiečiams 
permest didesnį skaičių sa
vo kariuomenės iš rytinio j 
vakarinį Segre šoną.

Liaudiečius, įsilaužusius j 
Villanuevos miesto skevr- 
nus, fašistai įnirtusiai bom
bardavo kanuolėmis ir lėk
tuvų bombomis, bet nepajė
gė išmušt jų iš užimtų prie
miesčiu, c-

LiaudieČiai dabar randasi 
už 5 mylių nuo Balaguer. 
kurį jie stengiasi apsupti 
pusiau ratu.

Taip praneša New Yorko 
Times korespondentas H. L. 
Matthews.

JAPONIJA NEVA “BIJO” 
NAUJŲ SUSIKIRTIMŲ 

SU SOVIETAIS

Tokio, rugp. 11.—Japoni
jos valdžia sako “bijanti”, 
kad jos kariuomenė vėl ne
pradėtų mūšių prieš Sovietų 
raudonarmiečius Changku- 
fenge, nežiūrint paliaubų.

Gydytojai sako, turbūt, 
šis galvos sutrenkimas at- 
liuosavo kokį tai kenksmin-fl 
gą spaudimą regėjimo ner
vo.

Šiandien giedra.—N. Y. 
Oro Biuras.

Išnaujo nužymėt sieną 
tarp Sovietų Sibiro ir Man
chukuo (Japonijos valdomo 
krašto) turi būt paskirta 
komisija, kurion įeitų du 
Sovietų ir du Japonijos at
stovai, ir dar vienas bepu- 
siškos valstybės atstovas, 
kuris būtų priimtinas Sovie
tų Sąjungai ir Japonijai.

Tokia mišri komisija tu
rės remtis rubežiaus žemla- 
niais, kuriuos 1886 metais 
naši rašė Rusija ir Chinija.

Japonija Bijo Pašalines 
Valstybės Tarpininko
Japonijos ambasadorius 

nutiko, kad sienos nužymė
simo komisijon įeitų du So
vietų ir du Japonijos įga- 
1 i etiniai, ale atmetė bet ko
kios trečios valstybės atsto
vą. (Nes jis būtų geriausias 
Hūdininkas Sovietų teisėtu
mo.)

Kas liečia sutartinį Rusi-' ~ 
;os-Chinijos žemlapj, tai Ja
ponijos ambasadorius pasa
kojo, kad Manchukuo-Japo- 
nija taipgi turinti kokiu ten 
dokumentų dėlei rubežiaus 
tarp Manchukuo ir Sovietų 
Sibiro.

Šiaip ar taip, bet paliau
bos tapo paskelbtos, pagal 
dvi pirmąsias Sovietų są- 
ivgas, kurias priėmė Japo
nija.
pasilikimas Tose Pat Pozi
cijose tai Sovietų Laimėji

mas, ne Japonų
Palikimas Sovietų ir Ja

ponijos kariuomenės tose 
nat pozicijose nereiškia jo
kio moralio laimėjimo Japo
nijai, bet priešingai. Nes ja
ponai per paskutines despe
ratiškas savo kontr-atakas 
isibriovė tik 200 jardų į so
vietinę Changkufengo sritį, 
bet Sovietų raudonarmie
čiai įsilaužė 300 jardų į Ja
ponijos Manchukuo, užnu
gariu japonams.

Sovietų kariuomenė valdo 
visą Changkufengo sritį su 
svarbiausiomis jo kalvomis, 
apart vienos trečiaeilės “be
vardės” kalvos, kurion japo
nai šiaip taip įsikirto tik 
200 jardų.

šu sidarėShanghai.
“reguliarė” chinų partizanų 
armija Shanghajaus dalyje 
Pootunge mušt laukan ja
ponus.

Kanton.—Japonijos bom- 
bininkai per tris dienas už
mušė 300 civilių chinų Kan
tone.
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“Broliai Lenkai”—Tie Patys 
Nevidonai!

“Vilniaus Žodis” (34 num.) rašo:
“Po Lietuvos Lenkijos santykių už

mezgimo lietuviai valstiečiai manė, kad 
jau bent dabar galima bus steigti savo 
organizacijas ir per jas šviestis. O savi
švietos troškimas yra visuotinis ir labai 
didelis. Trumpu laiku “Kultūros” Cent- 
tro Valdybai iš įvairių vietų įteikta ne
maža prašymų įsteigti jos skyrius. Per 
10 lietuviškų kaimų ’ir miestelių gyven
tojai jau buvo padarę steigiamuosius su
sirinkimus, išsirinko skyriaus valdybas, 
nustatė nario mokestį, apsvarstė ir pri
ėmė kultūrinės veiklos planą. Visur nau
jus skyrius “Kultūros” Centro Valdyba 
registravo atitinkamose storastijose. Te
ko patirti, kad “Kultūros” Centro Val
dyba jau gavo keletą sto raštijų atsaky
mus. Visi draudžia skyrius steigti. Ir 
taip:

“1. Pašaminės (Klatanėnų valse.) “Kul
tūros” skyrių Švenčionių Storasta už
draudžia steigti viešojo saugumo, ramu
mo ir tvarkos sumetimais. Be to, rašte 
pažymėta, kad anksčiau Pašaminėje bu
vęs “Kultūros” skyrius tais pačiais su
metimais 1936 m. buvo sulaikytas, o vė
liau ir uždarytas.

“2. Kirkučių (Melagėlių valse.) “Kul
tūros” skyriaus steigimo draudimas pa
grįstas tais pačiais motyvais, ką ir Pa
gaminęs skyriaus.

“Teko patirti, kad Kirkučiuose “Kul
tūra” savo skyriaus anksčiau, taigi ir 
1936 m., neturėjo. Matyt, sto raštijos val
dininkai čia suklydo, supainiojo su kurio 
nors kito skyriaus uždarymu.

“3. Radiškės (Tverečiaus valse.) “Kul
tūros” skyrių Švenčionių Storasta už
draudė tais pačiais sumetimais, ką ir 
anksčiau minėtus skyrius.

“4. Gėliūnų (Garvėčių valse.) “Kultū
ros” skyrių Vilniaus-Trakų Storasta už
draudė dėlto, kad pranešimas apie sky
riaus įsteigimą padarytas yra ne pačios 
Gėliūnų skyriaus valdybos.

“Teko patirti, kad anksčiau ir dabar 
naujų skyrių įsteigimą Centro Valdyba 
visados pati pranešdavo ir praneša sto- 
rastijoms. Dėl to niekados nebuvo jokio 
nesusipratimo.

“5. Juodagalvių (Melagėlių valse.) 
“Kultūros” skyrių Švenčionių Storasta 
uždraudė steigti štai dėl ko: “Savo 
sprendimą pagrindžiu viešojo saugumo, 
ramumo ir tvarkos sumetimais, kadangi 
yra pamato manyti, kad steigiamas 
Juodgalvių skyrius varys pavojingą dar
bą viešajam saugumui, ramumui ir tvar
kai, panašiai kaip jį varė tos pačios 
draugijos skyriai tais pačiais ir kitais 
sumetimais jau anksčiau uždaryti”. Be 
to, pažymėta, kad trys valdybos nariai 
(pavardžių neišvardyta) įtariami yra ei
liniais nusižengimais ir jiems sudaro
mos bylos.”

Šitaip elgiasi tie žmonės, kurie, tuo
jau po kovo mūri. įvykių, šaukė į lietu
vius “bracy litwiny.” Vilnijos lietuviai 
prislėgti, jiems neleidžiama nekalčiau
sia organizacija įsikurti. Baltarusiai— 
pavergti: ukrainiečiai—panašiai paverg

Italijos Fašistai Pašiepia
Garsią Popiežiaus Kalbą
Roma. — Pusiau valdiš

kas fašistų laikraštis “Re- 
lazioni Internazionali” šai
posi iš popiežiaus kalbos, 
kurioj jis smerkė juodmar-

8,000 Žmonių
“Vilnis” praneša, kad josios piknike, 

įvykusiam pereitą sekmadienį, buvo ne
mažiau 8,000 žmonių.

Tai smagu. Tai įrodymas, kad mūsų 
draugų dienraščio įtaka Chicagos lietu
viuose vis kyla, didėja.

“Vilniai” medžiaginė pagelba labai rei
kalinga.

Lietuvos Šmeižikas Kaune
Mūsų bendradarbis Kaune rašo:

“Rygoj veikė reakcinė spaudos agentū
ra, kuri parūpindavo lenkų spaudai 
bjaurių prasimanymų prieš lietuvius ir 
Lietuvą. Šito fabriko vedėju buvo lenkų 
fašistas Radziminskis. Laikraštyj “Kur- 
jer Poranny” jis dergė Lietuvą kaip iš
manydamas, puolė Vilniaus krašto lietu
vius ir ultimatumo metu reikalavo per 
24 valandas užimti Kauną. Dabar šitas 
Lietuvos ir lietuvių priešas ramiai vaikš
to sau po Kauną. Mat jis čia atvažiavo 
kaipo lenkų spaudos atstovas. Lenkų de
mokratiškųjų laikraščių atstovų į Lietu
vą neįsileidžia, o Radziminskiai atva
žiuoja laisvai.”

Keista ta L enki jos-Lietu vos san tikiu 
painiava! Vilnijoj lietuviai tebėra perse
kiojami. Jiems neleidžiama nei papras
čiausios savo organizacijos turėti. O Lie
tuvoj lenkų organizacija veikia ir lenkai 
turi savo spaudą. Akiregyj to, Kauno 
ponai išskėstomis rankomis priimdinėja 
atvykusius iš Varsa vos bjauriausius Lie- 

, tuvos šmeižikus!

Tai Bus tik Vienas Seimas, o ne Du
Drg. L. Pruseika “Vilnyj” rašo:
“Yra žmonių, kurie domėjosi SLA sei

mu tik todėl, kad tos organizacijos sei
muose būna skandalų, eksplozijų ir ki
tokių šposų.

“Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
seime nebus tų zbitkų ir atrakcijų. Sei
mas, kuris prasidės 15 d. rugpjūčio, 
Pittsburgh©, bus darbo seimas.

“Vienybė, draugiškumas, fraternaliz- 
mas! Energija ir idealizmas! Gera poli
tika, geras sportas, geros dainos!”

Ką d. Pruseika čia rašo—tiesa. Jis tik 
pamiršo pridėti vieną dalyką, būtent, kad 
SLA seimuose kiekvienais metais esti 
faktinai du seimai, o LDS—bus tik vie
nas.

* Kiek mums žinoma, pradedant 1922 
metais, kai įvyko SLA seimas Detroite, 
toj organizacijoj prasidėjo griežtesnės 
kovos. Tos kovos verste vertė (ir tebe- 
verčia) atskiras grupes laikyti savo t. v. 
kokusus, pasitarimus. Tie pasidalinimai 
privedė prie to, kad kiekvieno SLA Sei
mo metu įvyksta du seimai: abi frakci
jos “seimą vo j a” atskirai, tariasi, kaip 
nugalėti kita kitą, o paskui, suėjusios 
bendrai—laiko bendrą seimą.

Lietuvių Darbininkų Susivienijime 
frakcijų nebėra. Jeigu kokios kada ir 
buvo, tai jos dabar išnyko. Todėl ir LDS 
Seimas bus tik vienas seimas, be frakci
jų, be kokūsų, be bent kokių ten užku
lisinių mitingų ar mitingėlių. Aišku, 
negalima pasakyti, kad taip bus visuo
met. Galimas daiktas, kad, kada nors 
ir LDS Seimuose išdygs frakcijos. Su jo
mis—šeiminiai kokusai. Būtų labai ge
rai, kad jų nebūtų.

Podraug, norisi pabrėžti, kad mes ne
metame jokios dėmės ant SLA tik dėlto, 
kad ten laikomi kokusai. Kai organiza
cijos nariuose yra griežtas minčių pasi
dalinimas, tai ir kokusai neišvengiami, 
nepaisant, kaip to kas nenorėtų.

škinių teoriją prieš žy
dus ir afrikines tautas. Po
piežius toj kalboj, be kitko, 
sakė, kad žmogaus vertybė 
reikalauja pripažint, kad vi
sa žmonija yra giminės, ne
žiūrint tautų ir spalvų skir
tumo. Ten jis pakartojo ir 
viduramžinę francūzų pa

tarlę: Kas kerta smūgį po
piežiui, tas miršta.

• Dabar Mussolinio įkvėp
tas “Relazioni Internaziona
li” atsišiepia į tą posakį ir 
rašo, būk fašistinė “revoliu
cija” marguojanti pirmyn, 
ir “kas kerta tai (neva) re
voliucijai, tai tas miršta.”

Po šitokia antrašte “L. Ž.’ 
(laidoj iš liepos 25 d.) išspaus 
dino žemiau telpantį p. O 
Kreivės straipsnį apie Ameri
kos lietuvius. Straipsnio auto
rius duoda naują toną Lietuvos 
žmonėms, kaip suprasti ir įver
tinti mūsų, amerikiečių, visuo
meniškus darbus. Mes čia tą
jį straipsnį paduodame ištisai.

“L.” Redakcija.

Apie Amerikos Lietuvius
Neperdėdami galime pa

sakyti, jog pas mus apie 
Amerikos lietuvius nuosta
biai mažai žinoma. Nebent 
tiek, kad jie kasmet pas 
mus atplaukia laivais, atsi
veža su savim dolerių, at
siunčia sportininkų ir daini
ninkų. Šiaip jau nuolat 
mėgstama kartoti apie jų 
nutautėjimą ir ypač jų su
siskaldymą. Partijos, įvai
rių pažiūrų organizacijos, 
girdi, ardančios mūsų tau
tiečius, kaip piktas kirmi
nas. Iš tiesų gi reikia 
džiaugtis, kad šitos rūšies 
vienyto jams Amerikos Jun
gtinėse Valstybėse rankos 
yra per trunjpos.

Amerikos lietuviai, lygi
nant su kitu tautu kolonis
tais, pavyzdžiui, ir su šve
dais, kurie šiemet švenčia 
savo įsikūrimo Amerikoj 
300 metų sukaktį, yra ypa
tingos pagarbos verti. Šve
dai, gaudami gausiai para
mos iš savo tėvynės, daug 
daugiau nutautę negu lietu
viai; jie neturi nei tokios 
gausios spaudos, nei tokių 
didelių organizacijų. Jie 
greitai prasigyveno ir su- 
amerikonėjo. Tą pripažįsta 
ir pati švedų spauda.

Kultūriniam gyvenime 
Lietuvos lietuvis dar daug 
turės pavargti, kol galės 
pasivyti savo brolį, gyve
nantį Amerikoj. Kad tai ne
būtų tuščias pasakymas, pa
sirenkame kad ir negausia, 
bet užtat labai aiškiai kal
bančią statistiką. Mums yra 
žinomi šie Amerikoj lietu
vių kalba išeiną dienraščiai: 
“N a u j i e n o s”, “Laisvė”, 
“Draugas”, “Vienybė”, “Vil
nis.” Vadinas, Amerikos lie
tuviai turi tiek pat dienraš
čių, kiek visa Lietuva be 
Klaipėdos krašto, nes pagal 
nesenai paskelbtus vidaus 
reikalų ministerijos duome
nis, Lietuvoj išeina 13 dien
raščių, iš kurių tik 5 lietu
vių kalba. Į šitą skaičių 
įeina toks dienraštis kaip 
“10 centų” ir tik ką nese
nai pradėjęs eiti “Laikas”. 
Jau vien šis dienraščių skai
čiaus palyginimas aiškiai 
kalba už užjūrio lietuvius. 
Pačių Amerikos lietuvių 
spaudos teigimu, Amerikoje 
lietuvių dabar yra apie 600,- 
000. Taigi kiekvienam dien
raščiui tenka maždaug po 
120,000 žmonių. O kiek Lie
tuvoj? Pabandykim apskai
čiuoti ir palyginti.

Jeigu kai kam toks paly
ginimas atrodytų visai ne
rimtu, nes Amerikos lietu
viai didžiąja savo dalimi gy
vena miestuose, o Lietuvoj 
70% yra kaimiečiai, tai rei
kėtų' visų pirma priminti, 
jog Amerikos lietuvių masę 
sudaro darbininkai ir smul
kūs biznieriai, nei ministe- 
rių, nei direktorių, nei išti
sos armijos aukštų valdinin
kų jų tarpe nėra. Amerikos 
lietuviai yra prislėgti sun
kaus krizio ir nedarbo naš
tos ir yis dėlto savo kultū
rinėmis pastangomis jie toli 
pralenkia Lietuvos miestų 
gyventojus lietuvius, didžią

ja dalimi valdininkus, tar
nautojus ir vietiniu terminu 
tariant, verslininkus. Ame
rikos lietuviai patys be jo
kios paramos iš šalies likvi
davo beraščius. Jų laikraš
čius leidžia kooperatyvinės 
bendrovės, tvarkomos nepa
prastai demokratiškai. Pa
vyzdžiui šiemet buvo su
šaukti kai kurių dienraščių 
leidėjų, tų bendrovių paji
ninkų arba kaip jie vadina 
šėrininkų. suvažiavimai. Su
važiavimuose buvo smul
kiausiai išnagrinėta laikraš
čių kryptis, ko juose yra 
perdaug ir ko permaža; pri
imtos apyskaitos, rezoliuci
jos ir redakcijų, sąstatas. 
Skaitytojai grupėmis ir pa
vieniai sveikino suvažiavi
mus kartu su pasveikinimu 
pasiųsdami vieną kitą dolerį 
savo mėgiamam laikraščiui 
paremti.

Visi dienraščiai turi ryš
kų savo politinį ir ideologi
nį veidą. Sekant Amerikos 
lietuvių spaudą, galima ras
ti labai idealių net stačiai 
jaudinančių pavyzdžių. La
bai dažnas mirdamas savo 
palikimo dalį paveda laik
raščiui, tikėdamasis tuo pa
remti tą gyventi liekančią 
ideologiją, kuria jis buvo 
persisėmęs.

Bet Amerikos lietuviai 
turtingi ne tik laikraščiais. 
Jie turi daugybę gražių kul
tūros ir švietimo, susišelpi- 
mo ir ekonominės paramos 
draugijų ir organizacijų. 
Paimkime kad ir tokia Am
erikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugiją. Ji tu
ri daugiau, kaip 5,000 narių. 
Kiekvienas narys, kuriuo 
gali būti ištisa šeima, į me
tus sumoka tik pusantro 
dolerio nario mokesčio. Ir 
už tai jis gauna visus drau
gijos leidinius ir žurnalą 
““Šviesą”. O ši draugija 
yra išleidusi daug ir gana 
gražių knygų, k. a. E. He- 
kelio “Pasaulio Stebuklai”, 
M. Iljino “Gamta ir žmo
nės”, Pokrovskio “Rusijos 
istorija,” Fričės “Vakarų 
Europos literatūros istori
ja”, Dr. S. Matulaičio dvie
jų tomų “Religija’ etc. Rei
kia nepamiršti, jog Gorkio 
“Motina”, U. Sinklerio “Pel
kės”, “Karalius anglis”, 
“Aliejus”, Barbusio “Ug
nis” ir kitos panašios kny
gos yra išėjusios Amerikoj 
lietuvių kalba. Amerikos lie
tuviai turi ir savo rašytojų, 
kurie Lietuvoj neminimi. 
Pavyzdžiui Mikas Rasoda 
yra išleidęs “Sliakerį”, ku
rio visi 6,000 egzempliorių 
jau išpirkti, “Povilą Jurką”, 
“Mortos Vilkienės Divor- 
są” ir netrukus išeis didžiu
lė apysaka “Ūkanos”. Jie 
savo spaudoj stebisi, kodėl 
Lietuvoj išeinančių knygų 
tiražas tik 2,000—3,000 ir 
leidėjai nuolat skundžiasi 
pirkėjų stoka, tuo tarpu 
Amerikoj išeinančių lietu
viškų knygų tiražas siekia 
net 6,000 =

Tenka ne mažai stebėtis 
Amerikos lietuvių kruopštu
mu ir jų nuostabiu sąžinin
gumu. Knygas ir dienraš
čius jie išlaiko iš menkų 
prenumeratūros ir aukoji
mų centų, viešai atsiskaity
dami iki paskutinio cento. 
Draugija, išleisdama knygą, 
paskelbia, kiek ji sumoka 
autoriui, kiek išleidžia po-

pienui pirkti, kiek spausdi
nimui ir išsiuntinėjimui. 
Lietuvoj panašių draugijų 
visai nėra. Kadaise “Kultū
ros” bendrove buvo pradė
jusi panašiu būdu kultūros 
darbą dirbti, bet kadangi 
Lietuva ne Amerika—-minė
toji bendrovė turėjo likvi
duotis. Net lietuviški koope
ratyvai vargiai begali koo
peratyvu vardu vadintis, 
nes monopolija kooperaci
jos priešginybė. Amerikos 
lietuviai per savo draugijas 
per kooperatyvinius susivie
nijimus išėjo didelę kultū
ros, sąžiningumo ir inicia
tyvos mokyklą. Visos kultū
ros sritys jiems nėra sve
timos. O atskirų draugijų 
kultūrinis lenktyniavimas 
ragina niekad nesustoti vie
toj.

Kompozitoriui Mikui Pet
rauskui mirus, Lietuvoj su
sitvėrė to vardo fondas. Ga
lima drąsiai ginčyti, kol šis 
fondas ką nors konkretaus 
padarys, Amerikos lietuviai 
Miko Petrausko vardui įam
žinti išleis jo kūrinius. To 
darbo imasi Lietuvių Meno 
Sąjunga, kuri rūpinasi me

no ugdymu Amerikos lietu
viuose. Ji aptarnauja orga
nizacinius vienetus lietuviš
komis dainomis, muzika, 
scenos veikalais, paruošia 
paskaitas apie literatūrą, 
teatrą, muziką, poeziją. Ši
tai sąjungai priklauso 30 
chorų ir tiek pat chorų mo
kytojų—vedėjų. Ji išlaiko 
speciales vaidintojų mokyk
las. Pet panašių meno są
jungų Amerikos lietuviai * 
turi ne vieną.

Reta rasti lietuviu kolo
niją, kur draugijos, kliubai 
neturėtų savo salių, svetai
nių, skaityklų, bibliotekų. 
Reikėtų be galo daug vietos, 
norint išskaičiuoti viską, ką 
Amerikos lietuviai turi. Jie 
taip įsigijo savo iniciatyva, 
savo pastangomis, savo be
galiniu troškimu siekti švie
sos. Jie norėtų, kad jų pa
vyzdį pasektų Lietuvos lie
tuviai. *

Jeigu ten būtų buvusi to
kia spaudos, žodžio ir susi
rinkimų laisvė, kokią turi 
Vilniaus lietuviai, nėr nei 
mažiausios abejonės, kad 
Amerikos lietuviai šiandien

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Su Partijiečiais
Draugi] Iniciatyva Visuose 

Darbuose
Liepos mėnesį Centro 

Biuras išsiuntinėjo visoms 
lietuvių komunistų frakci
joms ir kuopoms “Buleti- 
ną”, kuriame telpa Lietuvių 
Komunistų Suvažiavimo re
zoliucijos ir nurodymai ką 
tuojau reikia veikti. Atmin
kite, kad mūsų suvažiavi
mas iškėlė obalsį iki Naujų 
Metų į Komunistų Partiją 
gauti 300 lietuvių naujų 
narių. “Buletine” nustato
mos ir kvotos didesniems 

miestams.
Ką darote, draugai, kad 

tas kvotas išpildyti?
• Kuris miestas bus pirmu
tinis savo kvotą išpildyti?. 

Nelaukite nuolatinio ra
ginimo iš Centro, bet patys 
imkitės už darbo.

“Buletine” r a g i n a m i 
draugai tuojau imtis pla
tinimo dviejų naujų brošiu-

“Buletinas” negulėtų jų ki- 
šeniuje ištisas kelias savai
tes.

Labai svarbu komunis
tams būti iniciatoriais viso
kių gerų darbų. Frakcijų ir 
kuopų organizatoriai ir se
kretoriai turi nuolatos gal- 

'voti, kaip čia pagerinti vei
kimą, ką naujo paduoti su
sirinkimui. Mes jau atve
jų atvejais kartojame, jog 
į partiją gausime narių tik 
tada, kada lietuviai komu
nistai padarys savo frakci
jas bei kuopas veikliomis 
vietos organizacijomis.

Pavyzdžiui, labai gerai, 
kad Cleveland© Fr-cija jau 
turi suplanavus du socialiu 
parengimu. Gerai, kad ji 
savo parengimus jau pa
skelbė.

Tai]) pat labai gerai, kad, 
pavyzdžiui, So. Bostono lie
tuvių komunistų kuopa nu
sitarė pasamdyti laivą ir, 
kviesti vietos lietuvius sy
kiu su komunistais važiuoti

rų — “Broliška Ranka Ka
talikams" ir “1 š d a v i k a i 
Amerikos Istorijoj ir So
vietą Sąjungoje".

Centro Biuras stengsis 
“Buletiną” leisti kas mėne- 
sis, idant pagelbėjus frakci
joms ir kuopoms veikime. 
Bet mūsų pastangos neduos 
naudos, jeigu šis “B u lėti
nas” negaus iš draugų nuo
širdaus atsiliepimo. Ypa
tingai frakcijų ir kuopų se
kretoriai turi žiūrėti, kad

žuvauti. So. Bostono drau
gai jau turi planuoti suruo
šimą didelio banketo arba 
koncerto savo vardu rudenį 
arba žiemą.

šis skyrius “Su Partijie
čiais” bus pastoviai palai
komas abiejuose dienraš
čiuose. Komunistų Frakci
jos ir kuopos duokite savo 
veiklos raportus if skelbki
te savo planus ateičiai.

Lietuvią Komunistą, 
Centro Biuras.

Klausimai ir Atsakymai ’
KLAUSIMAS:

Gal paaiškintumėte, kodėl 
fašistų šnipai taip skverbiasi i 
Sovietų Sąjungą ir net j sovie
tines įstaigas? Kitos šalys juk 
tokios bėdos neturi.

Bolševikų Simpatikas.

ATSAKYMAS:
Užtenkamai bėdos turi ir ki

tos šalys. Pavyzdžiui, Jungti
nės Valstijos susekė di- 
džiausį lizdą vokišku šnipų. Jų 
buvo daug paskelbta viešai, o 
dar daugiau tebelaikoma slap
tybėje ir bus iškelti būsimam 
teisine. Gi Franci joj fašistų 
šnipų prisiveĮisė tiek, jog val
džia turėjo įyesti mirties bau
smę prieš šnipus.

O juk tos Šalys yra buržua
zinės, į jas fašistų šnipams

skverbtis nėra tokio reikalo, 
kaip į Sovietų Sąjungą. Tą rei
kėtų suprasti kiekvienam blai
vai protaujančiam žmogui.

Koki fašistų šnipų tikslai? 
Jie turi du tikslu. Vienas, jie 
stengiasi demoralizuoti tas įs
taigas iš vidaus. Antras, jie 
rankioja žinias ir teikia Vokie
tijai ir Italijai, kurios ruošia 
karą prieš Sovietų Sąjungą. 
Ypatingai jie stengiasi tokias 
žinias gauti iš Raudonosios 
Armijos ir iš karinės pramo
nės.

Kaip pasirodo, kai trockis- 
tai ir kiti išsigimėliai tame 
darbe fašistams puikiai agen- 
tauja. štai kodėl Sovietų val
džia su jais begailestingai ap
sidirba.
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Lietuvių Kultūra 16 KAIP ILGAI GALI GYVYBĖ LAIKYTIS BE MAISTO
ir 15 Amžių Atgal Vidutinis žmogus 

giai galėtų išgyventi 
maisto 2-3 savaites.

vai-! palikta toje pačioje dėžute- i tiktai užgimęs, daleiskim, 
be je ir išgyveno iki sekamo svertų 10 svarų, tai turėda-

i birželio mėnesio, neganda- mas anai kirmėlaitei pana-

Pasaulinio Maro 20 
Metų Sukaktis

Aplankęs Lietuvos žemę, 
senovės Romos istorikas 
Kajus C. Tacitus rašė, kad 
lietuviai yra “homines hu- 
manissimi,” reiškia, “žmo- 
niškiausi žmonės.“ Tacitus 
gyveno 55 iki 120 metų da
bartinės, 
nės. Į lietuvių kraštą jis at-ltinių

o O kaip su gyvūnais?
Juo mažiau išsivystęs 

v finas, juo ii g 
kyti gyvastį

vario aprankės
tai), geležinis smeigtuKas ir pyįį gyvastį be maisto.: 
yla. Reiškia, čia papuošalai Mokslininkai šiuo klausimu 
nebuvo deginami sykiu su 
lavonu, šis kapas laikomas

krikščionių gady- vienu 11 n ksty v i a u si u d eg i n -

yra darę visokių bandymų, 
ant visokių gyvūnų.

ma jokio maisto. Vadinasi, 
vien tik larvos (vikšro) pa- 

! vi dale išgyvavo aštuonis 
■ sykius
laisvoj ji išgyvena
trijose permainose savo gy

išgyvavo
ilgiau, negu kad 

visose

šų apetitą, per tą patį laiką 
galėtų suėsti 
dviejų šimtų 
svaru maisto.

Pastebėtinas
mas tos šilkinės kirmėlaitės.

ne mažiau
tūkstančių

yra ir augi-

me jo rašte lietuviai vadina
mi “aesti,” atseit, aisčiai.

Taigi vien pagal šio isto- 
riko-keliautojo 1 i ū d i jimą, 
lietuviai gyvena jau bent 
1820 metu dabartiniame 
Lietuvos plote.

Dar Senesnis Kapinynas

p r i e š i s turinis kapinynas 
Upytėje, kuris atsitiktinai 
atrastas 1935 metais. Kai

bartines kapines, buvo 
k ’

skirtas “naujas” žemes
it’ A. Mickevičius, mini 
šniokiančius, snaudžiančius 
Lietuvos didžiuosius miš
kus, kur “ąžuolai ant ga-

7 V ’

]ę šimtmečius.”
Kai kurie iš ilgiau pagy

venusių skaitytojų patys 
atsimename, jog jaunose 
dienose būdavo, į kuria pu
sę nepažvelgsi, vis girios- 
miškai. Iš už medžiu saulė 
pakildavo ir už medžiu leis
davosi.

O kaip buvo 18 amžių at
gal? Ar buvo Lietuvoj tada 
kokia civilizacija bei kultū
ra. O gal tik medžioklė miš
kuose, menki butai-palapi- 
nės tarp medžiu ir tik kur- 
nekur sklypas dirbamos že- i 
mūs?

Radiniai - Liudytojai.
Nauiieii atradimai, atka- 

senos iš senovės lietuviu ka
pu rodo, kad jau keliolika 
šimtu metu atgal lietuviai 
savo krašte turėjo gana iš- 
sivvsčiosia kultūra ir bnvn 
susinažine su metaliniais ir 
k i t ok i a i s rank da rbi a i s.

Kauniškis Vvtauto Mugė
jus šiemet hai^ū tvrinėii- 
mus senovinio kaninvno T?:- 
gulinose (Kauno anskr.. P°- 
žaislio valkčiui). ir atrado.
kad tie kanai nriklauso 1 
penktam amžiui. Ištirta ke-i 
lios dešimtys tokiu kanu ir 
atkasta daug įvairiu pa nuo
šalu, palaidotu su miru
siais 15 ir 14 šimtų metu at- 
gal. _ . i

Viename kape surasti ge-! 
rai išlikę moteries griaučiai. 
Jos kakla nuošė žalvarines 
(bronzines) antkaklės. su 
galais panašiais i šaukštu
kus: ant kaklo tain buvo 
įvairiasnalvm karolių anva-: 
ra. Ant dešiniosios rankos' 
pirštu rasti trvs žalvario i 
žiedai, o ant kairiosios du. i 
Prie tos pačios rankos— i 
žalvariniai g r a n d i n ė 1 i ai Į 
(lenciūgėliai); ant krūtinės i 
—dalis geležinio smeigtuko į 
(špilkos); prie kairiosios; 
rankos — geležinė yla: čia I 
jau ir žalvarinės snrenžinė- 
lės, prie kuriu prikabintas 
raginis skritulėlis.

Visi šie dirbiniai - papuo
šalai vra grynai lietuviško 
modelio.

Eiguliuose taip pat atras
tas degintinis kapas, čia 
dvylikos colių gilumoje bu
vo aptikti trys akmenvs, su
dėti ratu, ir tarp jų duobu
tėje pripilta degintų žmonių

vybės.—Jeigu žmogui, paly-1 Į trisdešimts dienų jos svo- 
: ginamai muses larva, gali-1 ris padidėja devynis tūks- 
: ma būtų prailgint gyveni-■ tančius sykių.—Jeigu mūsų 

s mokslininkas padėjo, mą, tai jis išgyventų penkis vaikai taip smarkiai augtų, 
šešiasdešimts me- tai į mėnesį laiko užaugtų 

kė be maisto. Voras išbuvo tų, t. y., amžiaus ilgumu be- jpį bangžuves didumo.
vorą į stiklinę ir ten jį lai- šimtus ir

10 mėnesių ir tiktai biski vejR susilygintų su senovės 
sumenkėjo, bet nė k i ('k ne
sumažėjo jo jėga.

1831 m. ir

Stefensonas i 
į dėžutę su' 

rželio mėn. 
ten išgyveno 
iki 1933 me-

, biblišku Matuzaliu!
Iš aukščiau privestų pa- 

i vyzdžių pasirodo, jog susi- 
i laikymas nuo maisto dėl 
1 daugelio vabzdžių yra savo

* *
Na, o kaip greit gyvūnai 

bėga?
Mokslininkas Degil tėmi- 

jo mažytę musiukę, kuri į 
pusę sekundos padaro 540

tų liepos menesio, t. y. bu
vo gyvas po dviejų metų ba- 

buvo aptikti seni žmonių davimo.
griaučiai ir daug papuošalų

kasant duobe numirėliui,

su šaukštiniu galu, dvi se
gės, šešios api rankos, žal
vario grandinėlis ir mote
riškas krūtinės papuošalas, 
susidedąs iš ž a 1 v a r i n i u 
(spiralių) sprendžinelių ir 
kabučių.

Taip iki šios vasaros Upy
tėje jau atkasta ir ištirta 
20 priešistorinių kaplį. Pa
sirodė, jog dalis mirusiųjų 
čia buvo palaidota jau 16 
šimtų metų atgal, o kiti 
pirm 15 ir 14 šimtų metu.

Visuose tuose senoviniuo-

antkaklių
karolių, juostinių žalvarinių 
anirankių, pamargintu sker
siniais brūkšneliais, žalvari
nių ir geležinių segiu, pjau
tuvų, geležinių ylų, kirviu 
su siauromis ašmenimis ir 
kt.

Visi tie radiniai vra gry
nai lietuviškos mados ir liu
dija, kad lietuviai turėjo 
gana gražia savo kultūra 
jau 3. 4 ir 5-tame amžiuose.

J. C.

FILOSOFAS REIKALAU
JA UŽGNIAUŽT NAUJUS 

IŠRADIMUS

Anglijos filosofas prof. C. 
E. M. Joad iškūlė sumany
mą sudaryt mokslininku ir 
protautoju komitetą ir duot 
jam valdišką galia atmest 
tokius naujus išradimus, 
kurie galėtu būt kenksmin
gi žmonijai.

Prof. Joad nurodo. kad 
mokslo didvyriai išrado lėk
tuvus ir radio, bot dabar 
juos naudoja kraugeriškos 
“beždžionės” kariškiem, žu
dymo ir naikinimo tikslam.

(Ne išradimai kalti, bot 
tilgriškai-bezdžioniška ka- 
pitalistinė-f a š i s t i nė san
tvarka.)

ANGLŲ PROTESTAS 
FRANCO’UI DĖL LAI

VO PASKANDINIMO

London. — Anglija užpro
testavo generolui Franco’ui, 
kad jo lakūnai sužiniai nus
kandino Anglų prekybos 
laivą “Lake Laguno”; rei
kalauja atlyginti už jį.

Vadinama “ispaniškoji” 
influenza 1918 metais iš- 

’ pjovė visose pasaulio daly- 
i se ne mažiau žmonių negu 
krito didžiajame kare. Bet, 

■ neabejotinai, ta epidemija 
■išdygo iš pasaulinio karo 
i apkasų ir laukų, iš baisios 
nešvaros, vargų, pūvančių 
lavonų ir didžios daugybės 
žiurkių ir visokio karinio 

i brudo.
New Yorko spauda tada 

rašė, jog “ispaniškos“ influ- 
enzos maras tame mieste 
pasklidęs tuoj po to, kai bu
vę atidaryta keli grabai 
parvežtų iš Francijos už
muštų kareivių.

Anglijos sveikatos minis
terija skaitliuoja, kad ta 
influenza tikrumoj buvo to
kia baisi kaip istorinis 
14-tojo amžiaus maras, va
dinamas “juodąja mirtim.”

Vien tolimoj Indijoj “is
paniškoji” influenza nuvarė 
’į kapus per 5,000,000 žmo
nių. Jinai siautė net giliau
siuose Afrikos užkampiuose 
ir tolimoj šiaurėj. Šaltojoj 
Alaskoj daugely j vietų iš
mirė visi suaugusieji eski
mai. Samoa salose tas in- 
fluenzos maras pasmaugė 
apie pusę visų gyventojų.

Pirmiausia žinios apie šią 
ligą atėjo iš Amerikos ka
rinės stovyklos Kansas vals
tijoj, kur buvo tirštai su
grūsti kareiviai vežt j Fran
ci ją. Tai buvo kovo 5 d.

Pirmomis dienomis ir sa
vaitėmis liga atrodė nepa
vojinga.

Bet sekančiame, balan
džio mėnesyje “ispaniškoji“ 
influenza jau kirto Angli
jos, Francijos ir Vokietijos 
kareivius pačiame fronte ir 
guldė ką tik atvykusius 
amerikiečius Breste, Fran- 
cijoj.

Per pirmuosius du mėne
sius epidemija dar nebuvo 
vadinama “ispaniškaja” in
fluenza. Bet gegužės mėne
sį jinai persimetė į Ispaniją 
ir taip pašėlusiai, daugme- 
niškai pjovė žmones, kad 
dėl to jinai nuo tada ir bu
vo praminta “ispaniškąja” 
influenza.

Dar mėnuo praėjo ir ji
nai siautė visoj Europoj. 
Kai kur ji veikė taip ūmai, 
jog vos susirgo žmogus na
mie ar gatvėj, tuoj ir krito 
negyvas.

Pirmą kartą ši epidemija 
Amerikoj pasirodė švelnia
me pavidale, bet laivai grįž
dami iš Europos ją paskui 
parvežė jau kaip baisiausią 
daugmenišką giltinę. Jinai 
greitu laiku suguldė šimtus 
tūkstančiu žmonių Bostone, 
Philadelphijoj, Mahanoy Ci
ty, Shenandoah’ryj, Chica- 
goj ir visuose kituose mies
tuose ir miesteliuose.

Gydytojai nežinojo (ir 
dabar dar nežino) jokios 
daug maž tikros gyduolės 
prieš tą marą; bandė gydyt, 
kaip kas išmanė; “butlege- 
riai” begaliniai pinigavosi, 
pardavinėdami alkoholį ir 
garsindami, kad tai būsiąs 
“geriausias” vaistas nuo

“ispan.” influenzos. Dar 
gausesnė rugiapjūtė buvo 
graboriams. Visi seni ir 
nauji grabų fabrikai dirbo 
dieną ir naktį, ir vis nepa
jėgė pagamint gana grabų. 
Buvo atsitikimų, kad grabo- 
rius išima iš grabo numirė
lį ir parduoda tą patį grabą 
giminėm kito numirėlio.
Viena Namiškių Saugotoja 

Nuo Epidemijos
šiuos žodžius rašančiam 

teko tuo laiku gyvent ke
lias savaites Mahanoy City 
pas a. a. Jeskevičius (Hele
nos ir Amelijos tėvus). Visi 
namai aplinkui mirgėjo iš
kabomis “SPANISH' IN
FLUENZA”. Kaimynas gy
dytojas tai]) pat susirgo.

Dr-gė Jcskevičienė savaip 
saugojo šeimyna ir įnamius 
nuo tos epidemijos. Kasdien 
būdavo išvaro kokiai valan
dai visus laukan j kalnus, 
priemiesčius. Tuo tarpu už
daro visus langus, užkuria 
kokių tai stiprių vaistų- 
smilkalų, mušančių ligines 
bakterijas; uždaro duris ir 
pati išeina oran. Po kiek 
laiko sugrįžus atidarinėja 
langus, duris ir gerai išvė
dina visus kambarius.

Mes gi visi, be to, dar 
purkštėme sau j nosis ir 
gerklę antiseptiško “Pineo- 
leum” aliejaus, taip pat 
saugojomės judamųjų pa
veikslų ir šiai]) tirštų suei
gų •

Kuri iš tų priemonių dau
giausia mums patarnavo, 
sunku būtų spėti; bet nė 
vienas iš Jeskevičių pasto
gės nesusirgo m e “ispanišką
ja” influenza. Jeskevičių na
mas išliko visai jos nepa
liestas, tartum saugumos 

Į sala viduryj ligos ir mirčių 
ežero.

Epidemijos Laipsniai
Epidemija ėjo vienodais 

laipsniais kai]) Chinijoj, 
Japonijoj, Europoi. tai]) ir 
Amerikoj: iš pradžios keli 
lengvi susirgimai, toliau 
audringas laikotarj)is daug- 
meniškų sirgimų ir mirčių, 
o paskui ligos silpimas ir 
visiškas nykimas.

Taip lapkričio mėn. 1918 
metais “ispaniškoji” influ
enza staiga pradėjo mažėti, 
o už keleto mėnesių po ka
ro paliaubų, matomai, jau 
visur išnyko, nors, supran
tama, jos lizdai .dar tebebu
vo, bet jau beveik nepaste
bimi. —I. C.

rūšies padidėjimas gyvybės i žingsnių ir nubėga tris ket- 
| virtadalius colio tolumo.— 

vabz- Jeigu žmogus galėtų taip 
dideliu mikliai ir taip greitai eiti 

kaip ta musiukė, tai į vieną 
dieną galėtų nueiti daugiau 
negu 25,000 mylių, t. y. ga
lėtų apeiti aplink visą žemę 
pagal ekvatorių (pusiaują). 

Pasirodo, jog žmogus yra 
silpniausias gyvūnas pasau
lyj.—Jis mažiau suvalgo, lė
čiau auga, negali ilgai iš
būt be maisto, ir nėra toks 
greitas,—palyginant jį su 
kitais gyvūnais. —V. R.

Bet tuo pat sykiu 
' džiai pasižymi ir 

Dar įdomesnis atsitikimas'ėdrumu. Pav., larvukė mė
lynosios musiukės (mėsaė- 
dės) per dieną suėda du 
šimtu sykiu tiek, kiek ji pa
ti sveria. Bot savo ėdrumu, 
turbūt, visus gyvūnus .vir- 

1811 metais ir visaijšys šilkinė kirmėlaitė, kuri 
,o apie ją. Praslinkus j pei 
mėnesiams, jis atsi-'deš 
įpie tai 
jo, kuomet tą larvąįtiktai užgimus.

men. 
užmii 
trims 
mine

C (.

muses peru

šešiom savaitėm

30 dienų suėda šešias- 
nts tūkstančių sykių 

nu-1 daugiau to, kiek jinai svėrė

Neseno i Varšuvo j buvo 
skaudžiai apgautas jaunas 
technikas Monitzas, ^pirk
damas Vislos upę.”

Monitzas atvyko iš Tar- 
novo, G a 1 i c i j os, pasiimt 
Varšuvoj turto, jam palik
to mirusių giminiu: ir ga
vęs pinigus, užėjo j kavinę. 
Tuoj susipažino su viena 
panele ir čia jau pamilo ją. | 
Įsigėręs, pasidarė atviras iri

PO RIZIKINGOS AKIAI
OPERACIJOS MERGAITE i

ĮSUKO GYVA, IR MATO
Daugelis gydytojų sakė, 

kad jeigu bus per operaciją 
išimta kairioji vezio-gliomos 
sugadinta akis Helenai J. 
Colanaitei, 2 metų mergai
tei, Chicago], tai jos gyvy
bė bus išgelbėta, bet mer
gaitė veikiausia liks akla vi
sam amžiui.

Mergaitės motina ir den- 
tistas tėvas nežinojo ką da
ryt, ar sutikt su tokia ope
racija ar ne.

Galop, susidarė savotiška 
“grand džiurė” iš gydytoju, 
dviejų rabinų ir mergaitės 
tėvų, ir vienbalsiai nutarė 
rizikuot operacija, kad iš
gelbėt mergaitės gyvybę, 
nors dėl to jinai liktųsi ne
regė visam amžiui.

Jau trys mėnesiai praėjo 
po operacijos, ir iki šiol iš
saugotas mergaitės regėji
mas dešiniąja akia. Dabar 
jinai atvežta į New Yorko 
Columbia U n i v e r s i teto- 
P^esbyterian Medikalį Cen
trą, kur geriausi akių spe
cialistai dės pastangas už- 
tikrint mergaitei regėjimą 
ir toliau.

žmogaus kūdikis

pasigyrė panelei savo pavel
dėtu turtu.

Panele sako: Aš tamstą
supažindinsiu su vienu po
nu: jis patars, kur galėtum 
pelningiausiai pinigus įdėti.

Taip netrukus jinai ir su
pažindino Monitzą su šau
niai pasipuošusiu vyru, ku
ris vadinosi Goldu.

Goldas jaunuoliui patarė: 
Nepirk už tuos pinigus na-

Smarkiausias Prancūzų
Legionierius—Moteris

Kažin kas nesenai nužudė 
Makareshe, Franci jos kolo
nijoj, Afrikoj, šiurkščiausią 
ir s m a r k i a u šią kareivį 
Franci jos Užsieninio Legio
no, ir pasirodė, kad tas 
smarkuolis buvo ne vyras, o 
moteris...

Jinai, Anglijos pilietė, bu
vo įsirašius į Francuzų Už
sieninį Legioną kaipo vyras 
“Jack Norton.”

Per mūšius kariuomenės 
su kylančiais tenaitiniais 
gyventojais, tas “Jack Nor
ton” išgarsėjo kaip narsiau
sias, atkakliausias ir stip
riausias legionierius, ir no
riai atlikdavo pavojingiau
sius uždavinius.

Ta Jack Norton daug 
gerdavo ir sumušdavo by 
legionierių, su kuriuo su
sipykdavo. O kai susikibda
vo kiti legionieriai, ta mo- 
teris-“vyras” p a č i u p davo 
jiem už pakarpų ir taip su
dauždavo juos kaktomis, 
kad abudu griūdavo netek
dami sąmonės. —A.

mi] ar šiaip biznio; aš tams
tai parodysiu pelningiausią 
Įvesdinimą.

Nusivedė Goldas Monitzą 
ant Poniatovskio tilto per 
Vislos upę; parodė plaukio
jančius garlaivius, sporto 
jachtas, žveju valtis ir kt., 
ir tarė: Štai kur galima pi
nigus rieškučiomis semti. 
Jei tik žmogus turėtų įva- 

(Tąsa ant 4-to puslapio)

NAZIŲ ŠNIPAI MĖTO AP
KRĖSTAS ŽIURKES AN- 

GLIJON IR FRANCIJON
Vienas Anglijoj suimtas 

vokiety s nazis gydytojas 
prisipažino, kad jis, skrai
dydamas virš Anglijos, me
tė iš lėktuvo žiurkes, apleis- 

i tas utėlėmis; o tos utėlės 
buvo apkrėstos įvairių ligų 
perais, kai]) rašo Franci jos 
žurnalas “Cyrano.”

Metamos iš lėktuvu žiur
kė užsimuša, bet jų utėlės 
su ligų bakterijomis lieka 
gyvos ir skleidžia ligas tarp 
žmonių ir gyvulių. Pasirodė, 
kad vokiečių naziai iš oro 
mėtė tokias utėliuotas žiur
kes ir Francijon.

Tuomi jie nori išbandyt 
apkrėstas žiurkes kaip pa- 
gelbinį įrankį būsimam sa
vo karui.

New York.—Lietuva per 
generalį konsulą New Yor
ke įteikė savo planus dėlei 
dalyyvavimo Pasaulinėje 
New Yorko Parodoje 1939 
m. Planai buvo paruošti in
žinieriaus - architekto A. 
Šalkausko, Kaune.

Parodos valdyba tuos pla
nus priėmė ir dar pagyrė.

Paris, Missouri. — Norė
damas gaut $2,500 apdrau- 
dos pinigų, Clifford Young, 
29 metų, pasamdė keturis 
vyrus, kad nušautų jo tėvą, 
60 metų, turtingą farmerį. 
Tėvas išliko gyvas; sūnus 
tapo areštuotas ir prisipa
žino policijai, jog buvo su
planavęs tai]) nužudyt tėvą.

Bet tėvas neapleido žmog
žudiško sūnaus; lankė jį ka
lėjime ir dabar pasamdė ad
vokatą gint tą nenaudėlį sū
nų teisme. 4.
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Praeities Istorinių 
Takų Atsiminimai

J. Ramanauskas

pietinį Francijos rubežių 
praleidimui ginklų Ispanijos 
respublikai. Primena, kad 
generolas Franco vis nepri
ima net palankaus jam An
glijos plano dėlei svetimų 
armijų ištraukimo iš Ispa
nijos.

tam draugas draugą.
' Prisiartinus laikui, 2-rai va

landai po pietų, Kongreso 
Central in io Komiteto narys 
dr. A. Montvidas atidarė kon
ferenciją. Centralinio Komi
teto 2-jų metų veikla ir da
linai veikimas buvo atslūgęs. 
Priežastis — susirgimas ir 
mirtis komiteto pirmininko d. 
Mickevičiaus. Su jo mirčia 
Centralinis Komitetas jautėsi 
daug ko netekęs. Todėl pa
gerbimui d. Mickevičiaus dr. 
Montvidas paprašė visų dele
gatų sustoti, kas ir buvo su 
noru išpildyta.

Seka ilgas ir žingeidus raš
tiškas raportas iš visos vei
kios Kongreso Centralinio Ko
miteto, kurį išdavė d. L. Jo
nikas. šį raportą delegatai 
priėmė su entuziazmu. Taip 
pat ir kitus raportus: finan
sinio skyriaus, apskričių, ir 
mandatų komisijos. Pasirodė, 

j kad pirmoj sesijoj dalyvauja 
delegatų 100 nuo 290 drau
gijų su 43,705 nariais. Dele
gatuose pasireiškė solidarumas.

Pirmininkas perstatė kandi
datus Į rezoliucijų komisiją ir 
leido nubalsuoti delegatams. 
Su tuom ir užsidarė pirma se
sija. Ant rytojau nutarta su
sirinkt 9-tą valandą ryte.

Apleidę svetainę, mūsų gru
pė tarėsi eiti kiek užsikąsti 
vakarienės. O po to jieškoti 
nakvynės.

Kalbamės tarp savęs: šitam 
miesto mes neturime jokių pa
žįstamų draugų; konferenci
joj taip pat neteko susitikti su 
šio miesto delegatais, — tai 
mums ir sunku bus susirasti 
nakvynę pas lietuvius.

Pastebėjo tai d. B. Valukas. 
Jis sako: Nereikia nusimint. 
Mano brolis barzdaskutis, jis 
yra komisijoj pasirūpint nak
vynėmis pribuvusiems delega
tams. Bet šiandien, kaipo šeš
tadienio vakaras, tai jis darbu 
užimtas. Važiuojam pas jį su
žinoti.

Bet tik nuvykus pas drau
gus Valukus, užėjo toks smar
kus lietus su perkūnija, kad iš 
po pastogės nebuvo niekur ga
lima išeiti! Vienok pranešė 
gerą naujieną. Nakvynėmis 
būsim aprūpinti visi.

Drg. Valukas, užbaigęs dar

bą, davė mums instrukcijas, 
kuris pas kokius draugus gau
sim nakvynę. O draugė Va
nagaitė, sėdus į mašiną, vai
ruotojui rodė, kuriom gatvėm 
reikia važiuoti.

Drg. Valukas man pareiškė, 
kad aš galėsiu pernakvoti pas 
draugus Kupstus ir d. Lakic- 
ką. Ir sakė: Drg. Kupstas 
man įsakė Ramanauską at
siųsti. Man buvo smagus toks 
pranešimas, kad asmeniškai 
nesimatę, o jaučiamės vienas 
kitam ištikimi draugai.

• *** *" • "*
Ant rytojaus sesijų atidarė 

10 vai. ryto.
Pirmiausia iššaukė rezoliu

cijų komisiją perskaityt paga
mintas rezoliucijas, ant kurių 
komisija susitaikius, ir duot 
nubalsuot delegatams, ar jas 
priimti. Rezoliucijos abidvi li
kos priimtos. Toliau sekė ko
misijos nųrių kalbos dėlei re
zoliucijų turinio. Pasireiškė 
skirtingų huomonių. Delegatai 
tvirtai ir vienodai laikėsi už 
rezoliucijas.

Reikia pripažinti, kad pir
mininkas buvo pilnai kompe
tentiškas vedime konferenci
jos. Delegatai linksmai skirs
tėsi, draugiškai atsisveikinda
mi.

Atsisveikinę visus draugus, 
traukėm prie savo namų links
mi, truputi nujausdami, kad 
ir anos didžiulės organizaci
jos “sargybos bokštas” braš
ka, jame nejauku apsistoti fa
šizmo rėmėjams, pažangieji jį 
purto!

Pravažiuojant pro Inker
man, kur buvo surengtas pik
nikas kongresinio apskričio, 
Wilkes-Barre, Pa., sustojom 
truputį pasimatyti ir pasikal
bėti su draugais. Bet dėl ne
palankaus oro, nes tą dieną li
jo, negalėjom atsiekti to, ko 
geidėm, tai yra pasimatyt su 
draugais ir pasikalbėt. Tas 
buvo atsiekta tik dalinai. Tad 
atsisveikinę, važiavom Į mi
mus. Sugrįžom laimingai na
mo, pilni entuziazmo, kad 
kongresinė konferencija buvo 
gyva ir viskas ėjo sklandžiai 
gerojon pusėn. Tat ir įspū
džiais apie tai galima pasida
linti su darbininkais, skaitan
čiais savo spaudą.

McKees Rocks, Pa. riamų, kad jie ginklais ko
voję prieš japonus, užgro
busius Shanghajų.

Franco Praneša Apie Savo 
Laimėjimus Estremaduroj
Saragosa, Ispanija. — Ge

nerolo Franco štabas skel
bia, kad panaujino ofensy- 
vą Estremanduroj, piet-va- 
kariniame fronte, prieš res- 
publikiečius; sako, kad pa
žengę “pusaštuntos- mylios 
pirmyn, 21-nos mylios ilgio 
frontu,” pietų vakaruose 
nuo Almadeno, gyvsidabrio 
ir vario kasyklų centro.

(Amerikos žinių Agentū
ra Associated Press abeju
tiškai perduoda pranešimą 
apie fašistų žygį Estrema
duroj; nelabai tiki, kad jie 
ten būtų tiek laimėję.)

Klaidos Pataisymas
“Laisvės” No. 184-tam apra

šyme apie parapijom} nelai
mingas mirtis ir įadiotųves, 
pasakyta, kad Vincentas Sė
dusius nusišovė. Gi turėjo bū
ti : “Mikolas Sedauskas nusi
šovė” ir tt. J. M.

Rochester, N. Y.

Perstatomas į prezidentus 
kun. Burba. Vienbalsiai iš
rinktas, be jokių diskusijų. 
Antra svarbiausia vieta se- 

, kretoriaus. Kunigai perstato 
. mano į sekretorius. Balsuoja 
. ir išrenka be perstatymo an-
> tro kandidato. Man nebuvo
■ progos nei atsisakyt, nei’ 
; siteisint, kad tam darbui 
» kompetentiškas, nes niekas 
i statė tokio klausimo. O

pats, dalyvaudamas pirmu
> kartu tokiam svarbiam seime, 
. nei nežinojau, ar yra galimy

bė atsisakyti, jeigu vienbal
siai išrenka.

■ Pastatė į darbą, turiu dirbti 
sulyg užduočia; ir dirbsiu, 
kiek galėsiu.

Bet aš savo mintyse jau
čiausi, kad aš da per jaunas, 
neturiu praktikos tame darbe, 
nėra kas man duotų tinkamas 
pamokas, bus sunku tą darbą 
tinkamai atlikti. Bet visuome
ninis darbas, tad turiu dirbti. 
Ir tas mano įsitraukimas į vi
suomeninį darbą patraukė ma
no sielą tarnaut lietuviams 
darbininkams, žengiant žings
nis i)o žingsniui pirmyn.

Sulyg mano atsiminimų, ką 
aš čia paduodu, tai 8-tas sei
mas buvo silpnas, lyginant su 
šiandieniniais. Bet iš kitos pu
sės imant, tai jis turėjo didelę 
reikšmę tuom, kad buvo nuo
širdus atsidavimas kun. Bur
bos sutraukt visus Amerikos 
lietuvius į vieną didelę orga
nizaciją. O tam laike lietu
viai darbininkai, visi čion at
keliavę, buvo permirkę religi
niais Įsitikinimais. Jie aukš
tesnio kultūrinio supratimo 
nežinojo. Tiesa, buvo laisva
manių, šliupo grupė, bet ką 
tai reiškė? Ji negalėjo suda
ryti didelę tautinę organizaci-

(Pabaiga)
Jau ir Pittstonas

Pervažiuojant į Pitstoną, 
prisiminė man 1893 m., kada 
spalio mėn. 25 d. SLA 8-tą 
seimą pradėjo. Man tai buvo 
žingeidžiausias pokilis šioj ša
lyj. Kaip seimo protokolas 
skamba, delegatų suvažiavo 
daug iš daugybės Amerikos 
miestų ir nevisi lietuviški ku
nigai, kiek tais laikais jų buvo 
Amerikoj. Paprastų delegatų, 
kaip protokole pažymėta, 
apart 8 kunigų, buvo 27, ku
riuos aprūpino nakvynėmis 
vietiniai broliai lietuviai. Bet 
čia reikia pažymėti, kad ir 
tie 27 dalinosi į dvi rūšis: biz
nieriai, ir tik mažuma darbi
ninkų. Tais laikais biznierius 
skaitėsi daug protingesnis už 
darbininką, todėl į komitetus 
ar į kokią nors menką atsto
vybę rinko biznierius, darant 
išvedimą, kad paprastas dar
bininkas su savo protu netin
kamas. Taip vaizdavosi ir šia
me seimo.

Taigi spalių 21 dienos vaka
ras buvo paskirtas prisirengi
mui delegatų prie seimo ir su
pažindinimas su vietiniais biz
nieriais, žinoma, su smuklinin
kais. Kunigai pas 
kun. Zlotorzinską 
baliavojo, o mes, 
pasiskirstę, vedami 
delegatų, aplankėm 
vietinius biznierius, 
kaipo* darbininkams, 
daug tos stacijos; nes 
būtų gėda, kad sus 
darbininkas juos vaišintų prie 
publikos. Bet gert ant palie
pimo turėjo gert,—kitaip nu
stotum draugiškumo vertę. 
Šitokioje formoje priešseimi- 
nis vakaras užsibaigė.

Seimo Pradžia su MiŠiomis 
„ -Spalių 25 d. užsakyta susietą 
rinkt 10 vai. ryto į bažnyčią, 
atvažiuos Scrantono vyskupas 
O’Ilorros ir atidarys seimą. 
Rytas buvo labai gražus. Ne-* 
nuobodu buvo kalbėtis lauke 
palei bažnyčią belaukiant vys
kupo. Bet jo kaip nėra, taip 

Jau ir 11 valanda. Lau
kėm. Bet jau ir kunigams tur
būt nusibodo laukti, ar pietų 
norėjo, tad kun. Burba 
mišias laikyt.

Ant pietų pas kunigus 
buvo ne vyskupas, bet tik 
n era lis vyskūpo vikaras, 
pietų, 3-čią valandą, kun 
Finner anglų kalba laimino • lukas, 
delegatus. Seimą atidarė kun 
Burba, pasakydamas karšt?, 
prakalbą į delegatus, bet jau j leisti Amerikos Lietuvių Isto- 
ne tokioj prasmėj, kaip pir
ma. Prakalbą galima pa va
dinti katalikiškai-demokratinc, 
nes delegatus instruktavo lai
ke seimo nebūt nusigandu
siais, būt drąsiais, nežiūrint, 
kad čia yra daug kunigų. Ku
nigas tik bažnyčioj. Politi
niuose klausimuose turi būt 
lygūs visi ir kunigą galima ly
giai kritikuok Jis davė su
prast, kad per daug didelis 
įvertinimas kunigų nepaliečia- 
mybės yra žalingas, 
toks padrąsinimas 
kitiems kunigams 
bet jis mažai kreipė

susirinkę 
grupėmis 
biznierių

v i s u s
Mums, 

nelesa v o 
jiems

nėra.

ėjo

pa- 
ne- 
ne.

Klaidos Pataisymas
“Laisvės” laidoje už lidpos 

7 d., korespondencijoj apie 
choro vakarienę ii* kas kiek 
prisidėjo prie vakarienės cho
ro parėmimui, per klaidą (re
dakcijos ar korespondento 
buvo apleista anglies biznie
riaus J. Shacek, lietuvio, var
das su $2 paramos. Į

Atsiprašome už nemaloni?} 
klaidą. Simpatikas.

“NUSIPIRKO” DIDŽIAU
SIĄ LENKIJOS ŪPŲ į 

VISLĄ

(Tąsti iš 3-čio pūsi.) 

lias pinigų pasiauiidyt šią 
upę imt mukesnis už pra- 
plaukimą, tai šičia | galima 
pelnyt milionus!

Monitzas per naktį net 
užmigt negalėjo, belaukda
mas rytojaus padaijyt po
pierius dėlei Vislos upės pa- 
si randavo j imui. I

Ant rytojaus Goldas nu
sivedė Monitzą į miesto val
dybos rūmą. Palaukė va
landėlę prieškambaryje, ir 
štai persistato kitas ponas; 
sakosi, kad esąs vyriausias 
inspektorius upių reikalų, i

Monitzui buvo įteikta pa
sirašyt labai valdiškai atro
danti blanku su daugybe 
štampų (žymių mokesčių 
ženklų) ir antspaudų. Tai 
esąs Vislos upės persamdy- 
mo kontraktas.

Jeruzale. — Arabų parti
jos vadas Palestinoj Ragheb 
Bey Neshashibi įteikė An
glų vyriausybei reikalavimą 
nuginkluot visus žydus Pa
lestinoj.

Francijos Liaudies Frontas 
Reikalauja Praleisti Gink

lus Ispanijai
Paryžius. — Francijos 

Liaudies Fronto partijų ko
mitetas reikalauja atidaryt

važiuodamas 100 
buvau sunkesnis

Aš turiu prisipažinti, kad į 
seimą 

nuošimčių 
atsivežtu iš Lietuvos tikėjimiš-
ku fanatizmu. Iš seimo sugrį
žau nuo tų žalingų nuodų pa- 
siliuosavęs. Kita reikšme — 
tai daug pasveikinimų pri
siųsta telegramomis ir laiškais 
aukštai' įvertinant SLA seimą 
ir jo vadą kun. A. Burbą.

Pasveikinimų buvo įvairių ir 
iš įvairių vietų. Nuo europi
nės inteligentijos ir nuo ame- 

tt.
ir 

jau 
Mi-

lr

Sumokėjo Monitzas 10 
tūkstančių zlotų. (Zlotas 
yra truputį daugiau kaip li
tas.) Išanksto džiaugėsi bū
siąs milionierium. V

Paskui, nieko nelaukda

Amerikos Lietuvis Pažangos Žmogus
organizacijoj, kaip Susivie-

mas, Monitzas ir puolėsi

pri-, rikiuos, nuo klerikalų, ir 
ge-! Dabar tų visų kunigų 
Po daugumos buvusių klerikų 

igas į nėra gyvų. Vienas kun. 
žinau, dar gyvas.

lis “Laisvėj” tilpusių praneši- 
|mų patėmijau, kad rengia iš-

Žinoma, 
delegatų 

nepatiko, 
į tai do

mės, nes jį abelnai visi lietu
viai daugiau gerbė už kitus. 
Seimo eigoj greitai paaiškėjo, 
Jcą reiškia toks padrąsinimas. ; 
' Renkant kitam metui SLA I 
centro valdybą, kun. Pautie- 
nius perstato kun. Abromaitį 
į prezidentus. O J. Paukštys, 

“V. L./’ padaro pa- 
Vyrai, rinkdami val- 
atsakomingas vietas, 
tokių kandidatų, ku- 

o prieš 
Greit atsistoja Abro- 

pareiškia: Aš atsi- 
pastaba

stabą: 
dybą į 
nerink it 
rie į užpakalį žiūri, 
nemato, 
maitis ir
sakau. Reiškia, 
buvo vietoj.

riją. Patarčiau nepraleisti vi
sų šių svarbiausių nuotikių. 
Po kun. Burbos mirties rengė
si išleisti biografiją. Atsišaukė 
į tuos, kas turi kun. Burbos 
privatinių laiškų, kad prisiųstų 
knygai, bet tokia knyga nepa
sirodė ir visi laiškai žuvo. To
dėl aš čia ir prisiminiau, kad 
istorijoj, kaipo teisingoj, 
nuotikiai nebūtų praleisti.

Jau ir Scrantone
šitam mieste negyvenau ir 

dar pirmu kartu į jį atvažia
vau. Tad iš vietinių gyvento
jų beveik ir neturėjau asme
niškų .draugų.

Susiradom Hotel Jermyn 
svetainę ir jau susiradom de
legatų, pribuvusių pirmiau 
mūs. Apžiūrėjom. Svetainėj, 

I kurioj atsibus Kongreso Kon
ferencija, radom padėtą no
tą, kad ji prasidės po pietų, 
2-rą valandą. Tuomet ėjom 
j ieškoti kur pietų užvalgyt. 
Sugrįžę po pietų jau radom 
daug* delegatų iš tolimų vietų: 
iš vakarinių ir rytinių valsti
jų, net ir iš Kanados. Su 
vienais susipažinom nuo Cle- 
velande atsibuvusio Kongreso, 
1936 m., su kitais susipaži
nom persistatydami vienas ki-

šie

(Tąsa iš 2-ro pusi.)

visai kitaip atrodytų. Ame
rikos laisvė davė progos lie
tuviams įrodyti, jog tose 
pačiose sąlygose kultūrinėse 
lenktynėse lietuvis gali pra
lenkti ir švedą ir vokietį. 
Tai yra brangus įrodymas 
mūsų tautos pajėgumo, tai 
argumentas prieš visus tuos 
kitataučius, kurie rodydami 
pirštu į Lietuvą nori pasa
kyti, kad mes atsilikėliai. 
Šituo atveju Amerikos lie
tuviai įrodė, kad lietuvių 
tauta ne tik gali lygintis sa
vo pažangumu ir kūrybine 
galia su kitomis kultūringo
mis tautomis, bet ir jas pra
lenkti, reikia tik vienodų są
lygų. Tuo gali didžiuotis 
kiekvienas lietuvis, kuriam 
tautinė savigarba nėra sve
tima.

Lenkų užpuolimo, metu, 
kaip ir daug kartų anks
čiau, jie įrodė savo gilią ir 
nuoširdžią gimtojo krašto 
meilę, jie įrodė, kad jie ne
pajudinamai vieningi ten, 
kur toji vienybė reikalinga. 
Gimtojo krašto nepriklauso
mybės ginti jie stojo ne 
palaida mase, o tampriai 
susirišę vienas su kitu ide
ologiniais ir organizaciniais 
ryšiais.

Nežiūrint jų tarpe esan
čių pažiūrų skirtumo, jie 
moka tvarkytis tokioj dide
lėj visų Amerikos lietuvių

nijimas Lietuvių Amerikoj. 
Savo darbu, savo giliu su
pratimu Amerikos lietuviai 
sugriovė tvirtinimą esą lie
tuvio būdui demokratišku
mas yra svetimas. Šių metų 
SLA seime, norėdami bent 
dalį gaut pasitikėjimo, de
mokratiškomis plunksnomis 
turėjo pasipuošti ir tie, ku
rie pagal rėmėjų nurody
mus visu atkaklumu šią 
nuomonę atstovavo.

Tačiau Amerikos lietu
viai, vieningai remdami Lie
tuvą, nori, kad į u norai ir 
pageidavimai būtų išgirsti 
ir išklausyti. Jiems ne vis- 
tiek kaip atrodo Lietuva. 
Taigi, norint, kad ryšys 
tarp Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių nuolat tamprėtų, 
Lietuva privalo mylėti Am
erikos lietuvius taip, kaip 
jie myli Lietuvą. Tada ir 
Amerikos lietuvių jaunimui 
kiltų didesnis noras moky
tis lietuvių kalbos.

O. Breivė.

prie biznio ir pradėjo stab
dyt garlaivių kapitonus, 
sportų laivelius ir ’ žvejų 
valtis:—Turite sumokė t 
man taksus už praplauki- 
ma! c-

Bet stabdomieji laivinin
kai ir valtininkai tik juokė
si iš Monitzo; o kai jis įky
riai lindo jiem į akis, vieni 
pagrūmojo atiduoti jį į be
protnamį, kiti grąsino pa
šaukt policiją, treti gi jau 
ruošėsi jam “snuki suar
dyta į

Galop, vyrukas pasiteira
vo miesto valdybėj, ir at
rado, kaip grynai jis ap
kirptas. i —A.------------L_
Šaukias j Rooseveltą Prieš 

Atidavimą Chinu Patriotą
Japonam Shanghajuj

Shanghai. — penkiolika 
organizacijų iš Shangha- 
jaus Tarptautinės Kolonijos 
pasiuntė kablegramą prezi
dentui Rooseveltui, protes
tuodami, kad Japonijai pa- 
pėdžiaujanti Shanghajaus 
miesto taryba gaudo iš 
Tarptautinės Kolonijos chi-

Jeruzale. — Žydai užmu
šė vieną arabą Jeruzalės se
namiesty j. Anglų kariuome
nė 3 ginkluotus arabus su
žeidė ir 4 suėmė ties Nab- 
lusu.

NEPAVYKO FAŠISTAMS 
SUIMT ANGLIJOS KE

LEIVINĮ LAIVĄ

Gahraltar.—Ispanijos fa
šistų šarvuotas laivukas 
bandė sustabdyt keleivinį 
Anglijos laivą “Llandaff 
Castle;” bet čia jau buvęs 
Holandijos šarvuotlaivis ša
lin nuvijo fašistų laivuką.

Jei nori parduot—garsinkis 
“Laisvoje.”

čb-.--—- --------------------ė
F. J. Bagočius

ADVOKATAS
Veda visokias provas

253 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 2613
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TUOJAU UŽSISAKYKITE
Dienraštį “Laisvę”

Skaitykite ir tėmykite, prie ko prives Japonijos 
kabinėjimasis Prie Sovietų Sąjungos

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” PRENUMERATA

$5.50 Metams ir $3 Pusei Metų
•

DIENRAŠTIS “LAISVĖ” paduoda plačiai ir teisingai 
žinias iš,mūšių Sovietų su Japonija, iš baisių skerdynių 
Ispanijoj ir Chinijoj, kurias varo fašistiniai imperialis
tai. / I H

DIENRAŠTIS “LAISVĖ” daug paduoda žinių iš Lie
tuvos ir nurodo Vokietijos ir Lenkijos intrigavimus už
puolimui ant Lietuvos.

“LAISVĖ” paduoda geriausias ir vėliausias žinias 
iš viso pasaulio kraštų, o ypatingai daug iš Amerikos. 
Todėl “Laisvė”, kaipo svarbus žinių šaltinis, turi būt 
kiekvieno lietuvio mimuose.

UŽSIS AK Y D A MI ANTRAŠU O K1 TE:

. c. TAIS V© „ ,, xt v427 Lorimer St. * Brooklyn, N. Y

Patys savo naudai užsisakykite dienraštį “Laisvę” 
dabar—tu o j aus!

Tėmykite kas dedasi p?isaulyje, tėmykite, kaip ir 
kokiais būdais būtų galima pažaboti fašistinius bar
barus ir sulaikyti žmonių skerdynes.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis I Antanas Penkevičius

Prezidentas | Sales Manager

JUGOSLAVŲ DRAUGIŠ
KUMO DEMONSTRACI
JOS ČECHOSLOVAKIJAI

Belgrad, Jugoslavija. — 
Atvykus Č e c h o s lovakijos 
gimnastam, jugoslavai visoj 
šalyj surengė draugiškumo 
demonstracijas Čechoslova- 
kijai. Pasiuntė sveikinimus 
Čechoslovakijos valdžiai.

nų patriotus ir i atiduoda 
juos japonam j sušaudyti 
kaip “teroristus.”

Atsišaukimą į prezidentą 
Rooseveltą pasirašo ir keli 
Amerikos misionieriai.

Tarptautinės Kolonijos 
policija dabar grasina ati
duoti japonam įį nagus 20 
suimtų chinų tautiečiu, įta

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

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockcrto

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

stipresnis už paprast?} alų, vadinam?} Lager. O ypač Cre
mo Ale tinka gerti šiltame klimate, nes jis yra grynų 

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.

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

pagerina apetitą ir palengvina viduriam virškinti maistą.
Reikalaudami Cremo Ale rašykite sales manadžeriui Antanui 

Penkevičiui bravaro antrašu:

The Cremo Brewing Co., Inc.
Belden Street New Britain, Conn.
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Something is happening in this 
world. You cannot teach a genera
tion to think and yet expect that 
generation to sit idly by and watch 
the collapse of what we sardonically 
call “civilization.”

Something is happening in this 
world when youth stretch their hands 
around the globe and join to
gether crying, “War is not, inev
itable! The only traitor is the one 
who says it cannot be stopped.”

Something is happening in this 
world when New York, Madrid, Ha
vana, Paris and Canton realize that 
they are not separated by miles but 
by the stupidities and narrow- Į 
mindedness that have hitherto failed 
to unite the youth of the world into 
a strong, compact, determined body.

The next sunset glow' may bring 
with it crimsom flares and the ma
jestic statesman’s voice may be re
placed by the crack of rifles. Un
derstanding this, understanding the 
abyss which we face together, young , 
man and women are pledging their 
lives and abilities to the war for 
peace-satiric though it may seem— 
and the war for a living future, not 
the empty victory tersely expressed 
on the patriot’s tomb.

This is the cry of the age. Life 
will not be denied. Life is the 
struggle that the ideals, hopes and 
desires of youth may be satisfied 
and that, in leaving, the next gene
ration may find the sunshine 
brighter and air fresher. We live in 
a world of turmoil and hypocrisy. We 
live in homes of frustration and 
wasted ability. We live in the dark 
of a future shadow and the threat 
of useless death and pain.

For this reason we, as youth, we, 
as the future, greet and extend our 
hands to the brothers across the sea. 
May our dreams ami theirs come 
true. May we as one body raise our 
voices in a. song- of victory—a song 
that will echo till the corrupted 
forces of society and government 
are swept away and become only the 
cobwebs of a past nightmare.

If this world is to be ours. It 
this planet is someday free ot its 

.fetters, then we can say that the 
(unity of youth for peace and social 
lustice was the strongest note in our 
Aong for free*lorn.

For this reason we greet the Se
cond World Youth Congress.

A Tale of Naziland
Der Fuehrer announced he would 

visit Berlin’s insane asylum (mere
ly as a matter of routine inspection 
of course). Immediately' the keepers 
and inmates bustled about in bee
hive confusion.

Carefully the keepers prepared a 
welcome for the head of the Ger
man Stale. Each inmate was taken 
aside and taught the formal de
tails of the “Heil Hitler” salute. 
Finally the great day arrived.

Der F’uehrer strode through the 
institution with intuitive assurance. 
I’he lunatics lined up in a row and 
as Hitler marched along, each 
threw up his right arm at a forty- 
five degrees angle and cried, “Heil 
Hitler!”

One lone man at the end of the 
line stood at Prussian attention but 
did not salute. “What is wrong with 
you. dumbkopl ?” roared Hiller. 
“Salute Der F’uehrer!” . . . “Pardon, 
Excellency,” replied the man, slight
ly embarrassed. “I’m the Kee|M*.r 
Here.”

They tell that story on the streets 
of Berlin. Germans are laughing to
day—laughing at Hitler, Goebbels 
and Goering. Not a Pollyanna laugh, 
or a resigned laugh, or a laugh that 
minimizes their own unfortunate lot, 
but a cohl, hating, thin-lipped laugh 
that someday will mean curtains for 
Fascism.

Goering comes in for some of the 
most delicious German satire. 1 col
lected these stories from exiled Ger
mans who recently arrived in Am
erica and each of them is an ex
ample of authentic Fatherland hu
mor. V *i

Goering invariably winds up at 
the conclusion of each story as the 
German prototype of the screen com- 
median Oliver Hardy—confused, 
slightly imhecilic, fat and possessed 
of a mania for uniforms.

In the Saar mining district, the 
miners relate that when the fuel 
company presents its monthly fuel 
bill to Goering, the general greets 
the bill collector in a miner’s uni
form. And when the plumbers ar
rived to fix the overflowing toilet in 
tho Goering palace, they found the 
great man impatiently waiting for 
them in his marine uniform.

—Mann green.

Detroit Aido Aces Play Last Games 
As I WO Tourney Nears End

To Participate in LDS Olympiad

The Detroit LDS-Aido Aces and 
the Comets have played 2 of the 3 
games for the (’ity Championship in 
the I. W. O. Tournament and each 
team has won one game. The last 
game, which will decide who the 
champs arc, has already been played 
Tuesday, August 9, but the result is 
not in time for this issue.

On Saturday, July 30, the first 
game for City Championship was 
played at Lodge Park. The Comets 
defeated the Aces by a score of 4-2. 
Vito Petiul was the pitcher for the 
Aces. Because of errors the Aido 
Aces lost the game.

Sunday. July 31, the second game 
was called off because of Jain.

Monday, August I, the Aces and 
Comets played at Atkinson field. 
This game was also called off be
cause of darkness. Because of a lie 
score, which was 8-8, at the end of 
the 6th inning the game had to be 
played over and the date decided 
upon was Friday, August 5, at Lodge 
Park. Tony Podolskis started to pitch 
this game but because of a sore arm 
he was taken out in the 2nd inning 
and was replaced by Vito Petrui.

Friday, August 5, the Aces de
feated the Comets at Lodge Park by

— August Six —
Saturday is here, the day of the 

Peace Parade and it is raining. 
Imagine, a parade with the aim of 
keeping America out of war hy keep
ing war of the world; and yet it 
pours. Despite the rain over 30,000 
people attended. They marched in the 
rain. They took the chance of colds, 
pneumonia and lots of other things, 

I but all they did was “think of the 
boys in Spain.” While they Were 
willing to brave sickness by facing 
the rain, the boys in Spain braved 

■'a rain of bullets to beat Franco at 
Į the Ebro River and at other places. 
Many at the parade caught colds. 
Many in Spain died.

It makes one’s heart jump to 
think of these people on the march. 
Their march is understandable when 
one realizes that the final outcome 
is peace. It may come from Wash
ington when the Embargo on Spain 
is lifted, partly because of the pa
rade. Or it may come from the bat
tlefield when the boys in Spain 
smash through the rebel lines to 
victory.

The final outcome is peace.
—E. Yarns.

Let’s have a now theme song en
titled, "Cut the Hours and Not the 
Pay”.

a score of 6-1. Vito Petrui pitched 
the whole game. The boys were in 
very good shape because of the 
practice they had every day for the 
past week.

Come on, boys, and win that game 
Tuesday! Go to Pittsburgh as City 
Champions!

M. Blumiber, 
Aido Chorus and LDS 
Sports Ed.

The Modern 
Dictionary

Company 'Towns . . . Exist in 
large numbers in the United States, 
especially in the basic industries. 
Employees are compelled to rent 
company-owned houses, priced far 
above their value; to buy at com
pany-owned stores, where charges 
are excessive; at lend company-owned 
churches; frequent company-owned 
amusement places, if any; pay lees 
to a company-hired doctor; and to 
contribute towards future burial in 
the company-owned burial plot. 
Union num and organizers arc not 
wanted in company towns which are 
sometimes barricaded and policed by 
company guards. Often, employees 
and their families must obtain pass
es if they wish to take a leave 
from the town.

Company Union . . . An emplo
yee-representation plan to create 
the appearance, in anti-union plants, 
of employees having a voice in Hie 
determination of their wages, hours 
and working conditions. Minor griev
ances arc ironed out by this ma
chinery. Major proposals, affecting 
wages, hours or dismissals, arc 
settled by the management which, 
almost invariably, has the first or 
deciding vote. For company-union 
men, isolated from workers in like 
crafts or industries, the effective
ness of the strike weapon is fore
doomed.

Dual Union... A union that has 
been organized in an industry or 
section of industry where another 
union was previously established. 
Such duplication may stem from 
workers’ dissatisfaction with the 
methods of the union first holding 
jurisdiction or from too stringent 
provisions of a closed union that 
bars many applicants. Expulsion of 
union members because of their po
litical view-points has led to the ne
cessity of the expelled unionists for
ming their own union.

FOR PEACE AND FREEDOM.

SUNDAY

During the erection of the great 
Egyptian pyramids, nine tons of 
gold were used to buy onions for 
the workers. Under the present day 
value of gold that would be $9,216,-
worth of onions.

DETROIT LDS AIDO ACES TEAM Pittsburgh’s Schenley Oval Center of LDS 
Youth National Track and Field Meet

Many Teams in Softball Tourney

Here is the Detroit LDS Aido Aces! They are, reading from left 
j to right, top row: Al Litvin, Vic Williams, Louis Dravidzius (cap

tain), Tony Aiachis, Alfons Rye (manager), Vito Petrui, Tony Po- 
dalski and George Podalsld. Bottom row, reading from left to 
right: Al Stas, Bill Tatauris, Chuck Tvaska, Frank Rye (batboy), 
Al Rye, Stan Tvaska and Frank Nicnus. Two other members of 
tile squad, Frank Pryce and Wally Gugas, were away on their 

vacations when this picture was taken.

World Youth Congress to Begin 
Sessions Tuesday, Aug. 1 6

Religious Groups to Predominate

NEW YORK, N. Y. From fifty 
two nations young people are sending* 
their delegates to represent them at 
the World Youth Congress. From 
South America and China the dele
gates have already arrived and to
day and tomorrow the others will 
come to meet and discuss the mutual 
problems of world youth.

On tho evening of August 15th a 
huge reception will be held at Ran
dall’s Island where a pageant symbo
lizing the unity of youth for social 
justice will be enacted. The delegates 
will visit the World’s Fair and New 
York’s points of interest before ta
king a boat to Poughkeepsie’s Vassar 
College where the Congress sessions 
will be held.

Due mainly to the demands of 
Lith-American youth the Lithuanian 
government at Kaunas is sending one 
delegate. He will represent Lithua
nia at the World Youth Congress.

The largest single bloc of dele
gates will come from youth sections 
of church organizations, including* the 
World Student Christian Movement, 
the World Young Men’s Christian 
Association, the World Union of 
Christian Youth and many others.

by Reinhardt

The only topic on the agenda for 
the Congress will bo “Peace.” This 
will be subdivided into four sections: 
economic bases of peace, religious 
and philosophical bases of peace, 
educational and cultural bases of 
peace and the international role of 
youth.

In explaining the stand of the 
Congress in relation to Catholic 
youth, the American Youth Congress, 
official hosts, said;

“Only recently Pope Pius XI con
demned the super-nationalism of 
those nations which seek to destroy 
the integrity of races and religions. 
Youth Catholics, therefore, should be 
the first to join in a common en
deavor such as the World Youth 
Congress designed to improve the 
world in which we live, to erase 
racial and •religious prejudices, to 
eliminate causes of conflict and to 
establish action for peace on the 
basis of the principles of their re
ligious and moral leaders—principles 
common to all people and faiths.”

Several young residents of the 
Sudeten German territory of Cze
choslovakia will be among the dele
gates. Staunch opponents of the Nazi 
Heinleinists in their homeland, the 
German youths will speak in defence 
of their nation against German ag
gression.

PITTSBURGH, Pa. — The eyes 
of Lithuanian-American youth are 
centered upon Schenley Oval in 
Pittsburgh where the LDS National 
Track and Field Meet and the Na
tional Softhall Tournament will take 
place Sunday, August 14.

Teams and athletes from the east 
and middle west are now heading 
towards Pittsburgh with the high 
hopes of winning the various medals 
and honors to be given to the best 
sportsmen and sportswomen of the 
Association of Lithuanian Workers 
youth branches and divisions.

At the famous Schenley Oval thq 
sportsmen will enter the trial heats 
at 10:06 a. m. The final events will 
begin at about 1:00 p. m. The fol
lowing events are open to the best 
athletic youth of various LDS youth 
branches.

Seniors—Men
(19 years and over)

100 yard Dash 
220 yard Dash 
440 yard Run 
880 yard Run 
1 mile Run 
4X100 yd. Relay 
4X220 yd. Relay 
Shot Put, 16 lb. 
High Jump 
Broad Jump 
Discus Throw 
Pole Vault

Inter m ed i at es—Men
(16-18 years, inclusive)

60 yard Dash
100 yard Dash
880 yard Run 
Shot Put, 12 lb. 
High Jump 
Broad Jump 
Discus Throw

Women’s Events 
(All Ages)

60 yard Dash
100 yard Dash

4X100 yd. Relay
High Jump 
Broad Jump 
Shot Put, 8 lb. 
Baseball Throw

Softball Tourney
One of the brightest features of 

the Olympiad will be the Softball 
Tournament for the LDS National 
Championship. At the time of this 

ritine* it *
;v’c tea is u li . ■, i h-- fa id for 

.he title. Those expected to parti
cipate are the Kenosha Royals, Cle
veland Leaders, Detroit Aido Aces, 
Chicago, Shenandoah and Bingham
ton. The tourney will be a hard fight 
as several of the teams have already 
won their spurs in tournaments in 
their respective cities. The Kenosha 
LDS Royals are favored to win, but 
the winning streak of Detroit and the 
determination of Cleveland have 
made any guess a good one.

A will filed in New York provided 
that five cents be given to each 
of four children for the purchase of 
a rope in the hope that it would 
be used Co strangle themselves.

Some real estate in LaPorte, Pa., 
was bequeathed to God Almighty. 
The testator was one Peter Arm
strong, who died in 1864.

One of the most ingeniously an
noying wills ever made consisted of 
a series of envelopes, one inside the 
other, and each marked “To be 
opened twelve months from to-day.” 
When ten years after the death 
of the testator the last of the en
velopes was opened, the relatives, 
who had been kept for so long on 
tenterhooks, learned that the for
tune they coveted was to be allowed 
to accumulate for 100 years before 
being distributed!—

Elizabeth Chorus Takes Summer 
Vacation, Vanguards Rebuilt

Ah, yes! ‘Tis some time which has 
lapst twixt the last news item of 
Elizabethan doings and this current 

I rendition.
Forgive me, pals, forgive me!

Theatre > friendliness,

Frances Farmer has had her con
tract with Paramount revised so 
that she can spend nine months of 
each year with the Group 
in the cast, and tho remaining three
months in Hollywood... A Living 
Newspaper show on “Milk”, to be 
done by Caravan Theatre in the 
city’s parks and playgrounds, is 
planned by the Federal Theatre Pro
ject to start in the middle of Au
gust ...

A Freedom of the Screen Com
mittee, composed of leading figures 
in Hollywood, and delegates from 
liberal, religious, peace, and trade 
union organizations, was formed at 
a meeting of the Motion Picture Ar
tists Committee in Hollywood. The 
committee will oppose attempts to 
limit tho rights of producers and 
exhibitors to make and show pic
tures with social or political themes. 
The meeting gave its unanimous en
dorsement to “Blockade”, and heard 
its producer, Walter Wanger say, 
“The time has come for Hollywood 
to strike bąck”. Wanger is already 
having trouble with his next pic
ture, “Personal History”, an anti
Nazi story which is under an at
tack similar to that made on “Bloc
kade”.

The Peruvian Cormorant makes 
possible the exportation of millions 
of dollars worth of Guano from 
South America. Because of this it 
justly deserves the title of “the 
most valuable bird in the world”.

The “ever rising Bangos Chorus” 
—a quotation for which we say 
THANKS—finds its teacher skipping 
rehearsals. There has been a recent 
decrease of twenty-five per cent in 
the attendance of members to re
hearsals... Great Neck assures us 
'tis nothing.

Aldona Klim is being sent to the 
LMS Convention in Pittsburgh by 
Bangos Chorus on a share basis with 
Pirmyn Chorus, of Great Neck. Ap
parently, a certain Bangos Chorus 
basso has eliminated cost for the 
two choruses.

Bangos Chorus will have a two 
week vacation in the absence of its 
teacher. Rehearsals resume August 
23rd.

Perhaps after this vacation every
body will elucidate their cooperation, 

and respect for one
another. Let’s hope we may dispense 
with the existing dictatorship of un
authorized sources.

Only then may we rightly be called 
the “ever rising Bangos Chorus.” At 
present that quotation is premature.

Say! Our girls certainly arc doing 
themselves and the chorus credit.

There seems to be a fad in our 
chorus of certain members to accept 
serving on a committee and when it 
conies to do a bit cf work on their 
part they immediately announce 
themselves as not serving on the 
committee.

But not our girls! No siree! When 
they accept, nothing will stop them 
from making a success of their un
dertaking.

By “our girls” we mean: Beatrice 
“Biddy” Beleski, Edna “Pat” Račiū
nas, Carolyn “Connie” Račiūnas, and 
Helen “Rodgie” Rudzonis.

To you—and only to you—your 
writer takes off his hat and says 
THANKS.

Though our organizer says he 
“sheds such things as a duck sheds 
water” we know he doesn’t especially 
“Jove” the way our teacher frust
rated his attempt to get the aid of 
the chorus in reorganizing the VAN
GUARDS.

In spite of the increased difficulty 
by the “frustration” we are pleased 
to note:

LDS Vanguards Reorganized
Through the supreme efforts of 

several members of this youth 
branch a reorganization meeting was 
held July 30 at 2:00 p. m. in the 
LDP Clubhouse.

Johnny Orman, secretary of the 
LDS National Youth Committee, was 
present. He gave many. suggestions.

The advisability of choosing a per
manent meeting date was reported. 
Thursday was chosen as the date. 
The first Thursday of the month as 
permanent monthly business meeting 
date.

Tho first regular monthly business 
meeting was held August 4th at 8:00 
p. m.

All but two members were present.
Ixioking into the minutes of that 

meeting we see that Edward Paciu
nas, chairman of the branch, opened 
the meeting.

Stanley Rengle was elected chair
man for the evening.

Not wishing to overburden the 
branch the members limited their 
future activity.

Though August is the yearly elec
tion month for the branch the meet
ing voted to extend the term of the 
present officers six months.

The Executive Committee is:
Edward Račiūnas, chairman; An

thony Paciunas, vice-chairman; Kay 
Augulis, recording secretary; Stanley 
p „r -1 — ...... ,i • ;-r-,,
.m. i , Lili' * ! ir 'ma:- i <>i respondent; 
Beatrice Beleski, merit recorder.

The meeting unanimously accepted 
Stanley Rengle’s suggestion that he 
speak to the Elizabeth Recreation 
Commission to provide the branch 
with recreational facilities. He was 
also chosen to price equipment de
sired by the branch, entitled it 
through the consolation prize won in 
the LDS membership drive.

A swim party to I^ake Hopatcong 
for August 14th was decided. Here, 
indeed, the Vanguards will have the 
most exciting day. Edward Paciunas 
is to make arrangements for trans
portation to the lake.

The next monthly business meeting 
is September 1st.

And if we’re any good at pred
ictions — this meeting will be the 
most important in the future policy 
and activity of the branch.

—Newscaster.
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ALDLD. CK Sekretoriaus 
Raportas

(ALDLD Delegatų Suvažiavimui Liepos 1-2, 1938)
Brangūs Delegatai ir Delegatės!

Iš eilės turiu garbę antru kartu rapor
tuoti už Amerikso Lietuviu Darbininku 
Literatūros Draugijos Cenero Komitetą. 
Pastarasis mūsų suvažiavimas buvo 1933 
metais, tai yra, 5 metai atgal. Todėl, šis 
Centro Komiteto raportas ir apims dau
giausiai pastarųjų penkių metų laiko
tarpi. M°n tenka jau aštunti metai eiti 
tas garbingas CK Sekretoriaus pareigas, 

* gal būt sunkiausiais laikais kapitalisti
nio ekonominio ir politinio krizio, o su- 
supranma, ir sunkiausiai laikais darbi
ninkų klasei, kas neišvengiamai atsilie
pia ir ant organizacijų finansiniai. Suda
ro narių kilnojimusi iš vietos i vieta jieš- 
kant duonos kąsnio, įvairumą mūsų vei
klos ir taktikos.
Centras, Apskričiai, Kuopos ir Nariai
Dabartinis Centro Komitetas susideda 

iš 13-kos draugų ir draugių, būtent: Dr. 
J. J. Kaškiaučiaus, kuris eina CK pir- 
ninko pareigas; Antano Bimbos—“švie
sos” atsakomingojo redaktoriaus; D. M. 
Šolomsko—CK sekretoriaus; Onos Dep- 
sienės—iždininkės; S. Sasnauskienės— 
Gužienės—sek r. Moterų Skyriaus. Kiti 
CK nariai yra: Pranas Pakalniškis, A. 
Gilmanas, A. A. Lideikienė, A. Matulis, 
M. Paukštienė, E. Vilkaitė, J. V. Valai
tis ir V. J. Senkevičius.

Centro Komitetas turi pastovias ko
misijas, kai)) tai “šviesos” Redakcinę ko- 
’r siją, apie kurios veikimą raportuos at- 
? ikomingasis redaktorius ir Moterų Rei
kalais Komisija, kurią sudaro penkios 
draugės iš CK ir jos į pagelbą yra pa
sikvietę eilę kitų veiklesnių narių. Cen
tro Komitetas veikia sutartinai.

Centro Komiteto Sekretorius, kuris 
. tuo pat kartu yra ir knygius dirba or
ganizacijai pusę laiko, o kitą pusę laiko 
“Laisvės” redakcijoj. Su “L.” Redakcija 
darbe gerai susitariame, kada yra daug 
darbo prie ALDLD, tai tada dirbu visą 
laiką per kelias dienas prie ALDLD dar
bo, kaip tai siuntinėjimas “Šviesos”, kny- 

- gų ir tt., kada susidaro daug darbo re
dakcijoj, tai kartais prisieina laikinai į 
šalį padėti ALDLD darbus, kad pilnai 
dirbus redakcijoj, kaip tai atsitikime re
dakcijos narių išvažiavimų su prakalbo
mis, kitokių organizacinių suvažiavimų 
ir tt

Centro Komiteto sekretorius palaiko 
susisiekimą su kuopomis, apskričiais, pa
vieniais nariais, kitomis organizacijo
mis, lietuviais gyvenančiais užsienyj, ve
da narių duoklių kontrolę, duoda apskri- 
ciams ir kuopoms žinias, kaip jų nariai 
stovi, tvarko “šviesos” antrašus, siunti
nėja “Šviesą” ir knygas nariams, depo- 
zituoja įplaukų čekius į banką ir kitus 
darbus atlieka. Sekretoriaus-knygiaus 
alga į mėnesį $50.50. Su kuopomis susi
tariame gerai. Apie mano darbą, ar jį 
atlieku gerai, ar ne, galite spręsti tik 
jūs, draugai.

Apskričiai. ALDLD turi 14 apskričių 
ir Kanadoj veikiantį sųb-komitetą, ALD 
LD Kanados Veikiantį Komitetą. Į aps- 
kričius įeina visos kuopos išskiriant 14 
kuopų Jung. Valstijose, kurioms toli ap
skričiai, kur savus negali sudaryti, kaip 
tai Ramiojo Vandenyno pakraštyj, va
karuose ir ir užsienio kuopos. Daugiau
siai kuopų turi ALDLD 7-tas Apskr. 
Mass, valstijos, į kurį įeina Maine, N. H., 
kuopos. Jis turi 22 kuopas. Illinois Pir
mas Apskritys turi 21 kuopą ir Brookly- 
no—Antras Apskritys 21 kuopą.

Tūlose valstijose yra po kelis apskri- 
čius, kaip tai Penn. yra keturi apskri
čiai ir ši valstija turi net 40 kuopų, tai 
yra daugiausiai, kaip bent kuri kita vals
tija. Illinois valstijoj yra trys apskričiai 
su 30 kuopų. “Šviesos” daugiausiai eina 
i Kanados apskritį, būtent 725;- seka 
Illinois valstija su 582; Penn.—563; 
Mass.—542 ir New Yorkas su 396 egz. ir 
ta »p toliau.

Apskričių Komitetai gauna tris-ketu- 
is kartus i metus iš centro smulkmeniš

kus raportus, kaip jų ribose kuopos sto- 
>’i, kur reikalinga pagelba. Daugelis aps
kričių, kaip Chicagos, Clevelando, Brook- 
lyno, Mass., Wilkes-Barre, Philadelphia, 
Conn, valstijos ir dar kaip kurie gerai 
kooperuoja su centru, bet kaip kurie la

bai silpnai. Su KVP veikimas yra geras, 
sutartinas. Kanados draugai stengiasi 
padėti; tik jų gyvenimo sąlygos priver
čia draugus tankiai kilnotis iš vietos į 
vietą.

Kuopos ir Nariai. Dabartiniu laiku 
mes turime 162 kuopas Jungtinėse Vals
tijose; 18 kuopų Kanadoj; 7 kuopas Pie
tų Amerikoj—Uruguvajuj, Brazilijoj ir 
Argentinoj ir 1 kuopą Franci jo j. Viso 
turime 188 kuopas. Kuopų yra didesnių 
ir mažesniu. Virš 100 nariu 1937 metais 
pasimokėjo sekamos kuopos: 1—Brook
lyn 118; 145—Los Angeles—101 ir 137— 
Montreal—133. Jeigu atminti tą, kad 
137 kuopa šiemet vajuje gavo 39 naujus 
narius, tai ji dabar turi 172 narius—di
džiausia kuopa. Kita Montreal o 47 kuo
pa, kuri šiemet vajuje gavo pirmą dova
ną už 40 naujų narių, dabar turi 119 na
rių. Arti šimto turinčių narių mes turime 
daug kuopų. Bet vis vien didžiuma kuo
pų yra turinčios mažiau 30 narių.

Iki vienam narių skaičių tiesiai negali
ma pasakyti, nes kiekvieną dieną gauna
me naujų, kiti numiršta, o ir išsibraukia.

Iki šio suvažiavimo už 1937 metus yra 
pasimokėje 5,064 nariai (iš to skaičiaus 
2,329 po 10 centų). Gruodžio mėnesį, ka
da buvo raginami nepasimokėję nariai, 
tai tada buvo 1,347 skolingi, dabar ant 80 
kuopų listo dar yra 590 narių skolingų 
už 1937 metus. Tūlose kuopose gan dide
lis skaičius. Šiemet iki dabar jau gauta 
408 nauji nariai. Taigi, skaitant tik pil
nai už 1937 metus pasimokėjusius ir 
naujus narius, mes turime 5,472 narius, 
bet jeigu skaityti ir tuos, kurie dar už 
1937 metus skolingi, iš kurių, žinoma, 
daugelis pasimokęs duokles, tai viso 
Centro Komiteto knygose yra 6,049 na
riai.

.Draugai! Čia man tenka pasakyti, kad 
tai yra didžiausia ALDLD narių skaitli
nė, kiek bent kada pirmiau buvo. Žino
ma, mes turime atminti, kad dalis narių 
bus mirusių, kurie 1937 metais sumo
kėjo, dalis yra išsibraukusių. Bet per vi
są mano sekretoriavimą, jeigu kada kiek 
nesutikdavo centro skaitlinė su kuopos 
nariu skaitline, tai vis būdavo, kad mes 
centre mažiau narių turime, kaip kuo
poj. Ir tai natūralu, nes centre mes skai
tome tik tuos narius, kurie pasimokėję, 
arba yra mūs žinioj. Kuopose tankiai yra 
laikomas nariu ir tas, kuris bent du me
tus skolingas. Mes neretai gauname na
rio bent trijų metų duoklę iškarto. Pa
sakos, būk ALDLD nupuolus nariais yra 
grina netiesa ir tai pasakos, skolintos iš 
Strazdo-Butkaus.

Už 1938 metus, iki dabar duoklių dali
nai gauta iš 106 kuopų, tai biskį daugiau, 
kaip, iš pusės kuopų. Gauta 1,381 pilnos 
duoklės ir 788 po 10 centų. Viso 2,169 
narių. Tai tik apie vienas trečdalis na
rių. Delegatai sugrįžę atgal į kolonijas 
dėkite pastangas, kad pasimokėtų nariai 
duokles laiku ir, kad pasimokėtų tie, ku
rie dar skolingi už 1937 metus.

Mūsų Vajai
Mes nemažai naujų narių gauname lai

ke ALDLD vajų. Tik gaila, kad neiš
mokstame visus organizacijoj palaikyti. 
1935 metais mes vajaus metu gavome 730 
naujų narių, o kad tų metų rudenį buvo 
paminėjimas ALDLD 20-ties metų gyva
vimo, tai tada dar gavome apie 200. Tai
gi viso buvo gauta arti 1,000 naujų na
rių. 1936 metais mes gavome vajaus me
tu 224 naujus narius. 1937 metais vajaus 
metu gavome 459 naujus narius, šiemet 
jau gauta 408 nauji nariai. Prie šių 
skaitlinių nepriskaitoma nariai gauti va
jui pasibaigus. Tūlose kuopose jie buvo 
gausingi, kaip 1937 m. rudenį Los An
geles kuopa, kuri gavo net 62 naujus na
rius specialiame vajuje. Daugely j vietų 
mes daug nariais nepaaugome tik todėl, 
kad vieną metų gauname daug naujų 
narių, antrą nesistengiame juos palaiky
ti. Žinoma, prisidėjo nedarbas, draugų iš- 
važinėjimas, o ir mirtingumas. Mūsų 
draugijoj yra pusėtinai senų narių. Aš 
manau, kad mes po šio suvažiavimo dė
sime daugiau pastangų, kad nei viena 
kuopa nenustotų nei vieno nario.

(Daugiau bus)

Mass. Lietuvių Visuomenei Pranešimas
_____  a----------------------------------------

Devynių chorų kontesto pik
nikas, kuris buvo rengtas 23 ir 
24 liepos (July), 1938, Mon- 
tellio, Mass., del visiems žino
mos priežasties, didelio lietaus 
ir potvinio, neįvyko. Šiuomi 
pranešam, kad chorų kontes
to piknikas atsibus rugsėjo 
(Sept.) 17 ir 188 dd., 1938, 
Tautiškam Parke, Montello, 
Mass. Ir tie patys plačiai pa
skleisti tikietukai dėl liepos 23 
ir 24 dd. bus geri ir dėl 17 ir 
18 dd. rugsėjo.

Pardavėjai ir pirkėjai žino
kit, kad jūsų tikietai bus su
naudoti tam pačiam tikslui ir 
dovanos bus traukiamos kon
testo dienoj, tai yra rugsėjo 
18 d.

Todėl visų kolonijų veikė
jus kviečiam dar geriau pasi
darbuoti pikniko garsinime ir 
tikietukų pardavinėjime, nes 
dėl lietaus pikniko neįvykimas 
davė nuostolių $70. Dėl to tu
rim dabar daug energingiau 
darbuotis, kad ir tuos nuosto
lius padengus ir gerokai pel
no padarius, kurio dabartiniu 
laiku Komunistų Partijai be 
galo reikalinga varymui agita
cijos už išrinkimą pažangių 
žmonių į valdvietes, už susti
prinimą angliškoj kalboj dien
raščių, kaip ir lietuvių “Lais
vės” ir “Vilnies.”

Todėl visi darban!
Lietuvių Komunistų

I Distr. Komitetas:
J. M. Karsonas, 
S. Penkauskas, 
A. Dambrauskas, 
J. M. Lukas, 
G. Shimaitis, 
J. Grybas.

SO. BOSTON, MASS.
RADIO PROGRAMA

Subatos, Augusto 13-tos pro
grama per stotį W0RL, 920 ki
locycles, 8:00 iki 8:30 valandą 
ryte:

1—Smuikininkas Longinas

PITTSBURGH, PA.
Ar Jau Visi Pasirengę Prie 
Iškilmių, Kurios Atsibus 14 d. 
Rugpjūčio (August), 1 Vai.

Po Pietų? .
Bus jaunuolių sportininkų 

Olimpiada ^Schenley Parke. 
Svarbu bus visiem lietuviam 
pamatyt jaunuolius sportinin
kus. Kartais žmonės moka di
delius pinigus, norėdami pama
tyt kokį nors sporto lošimą. Na, 
o dabar turėsit progą pamatyt 
gabiausius sportininkus iš įvai
rių miestų, kurie rūpestingai 
rengiasi visus patenkint savo 
gabumais, visai veltui, be jo
kios įžangos!

O vakare, 8 vai., L. M. D. 
Svetainėj, 142 Orr St., bus ne
paprastas koncertas Meno Są
jungos. Koncertinė programa 
susidėt iš gabiausių dainininkų 
ir muzikos kavalkų. Dainuos 
gabiausi dainininkai solistai — 
drg. S. Kuzmickas, geriausias 
baritonas tarpe Amerikos lietu
vių; drg. A.j Kl.imaitė, puiki, 
pasižymėjus solistė. Pagaliau, 
bus iš Brooklyno grupė gabiau
sių dainininkų Aidbalsiai po 
vadovyste B. šalinaitės. Aidbal
siai duos gerus kavalkus iš 
operos ir bus pasipuošę su gra
žiais operetiškais kostiumais. 
Taipgi bus ir kitokių pamargi- 
nimų.

Bet dar ne viskas. Drg. šak
naitė laiko kokį tai sekretą. Tik 
tiek galiu pasakyt, kad turi 
naują kavalką, ar tai iš dainų, 
ar iš muzikos, bet bus kas tokio 
nepaprasto.

Na, ir šis gražus parengimas 
už tokią pigią įžangą, tik už 35 
centus.

Draugai, kurie turit tikietų 
dėl pardavinėjimo, malonėkite 
platint kiek galėdami, kad bū
tų geros pasekmės, kad mūsų 
.draugų darbas nebūtų veltui.

Minėtos meno spėkos labai 
rūpestingai rengiasi prie šio 
koncerto. Mes tankiai nemo

kam įvertint kas branginama ir 
kas prakilnu. Bent kartą paro
dykim savo draugiškumą.

14 d. rugpjūčio, kaip 8 vai. 
vak., visi ir visos į L. M. D. 
Svetainę. .

17 d. rugpjūčio bus šokiai, 
taipgi L. M. D. Svetainėj.

18 d. rugp. bus didelis baS- 
kietas ir užbaigimas L. D. S. 
Seimo. Bus skanių valgių ir gė
rimų, taipgi bus ir programa.

Visus širdingai kviečiam at
silankyt į parengimus.

Komisijos narė, 
E. K. Slieįciene.

Nauja L. Pruseikos Knyga

IŠDAVIKAI
Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

• o •
Atsikračius Anglijos monarchijos, Jungtinėm Vals

tijom ėmė 38 metus apsivalyti nuo šnipų.
Kas buvo tie šnipai ir kaip J. V. valdžia nuo jų ap

sivalė, skaitykite Pruseikos knygoje. k

Dabar plienine šluota šluojama Japonijos, Vokietijos 
ir kitų šalių šnipai iš valdžios ir pramonės įstaigų So
vietų Sąjungoje. Apvaloma šalis nuo išdavikų.

Ar Sovietų Sąjungoje susekami šnipų—šalies išdavi
kų—vortinkliai turi panašumo į buvusius Jungtinėse 
Valstijose, pasakys jums Pruseikos knyga.

KAINA TIK 15c
Tuojau įsigykite ją ir skaitykite. Mokestį galite prisiųsti U. S. A. 

pašto stampomis, 3c ar 5c vertės.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

Ją galite nusipirkti iš “Laisves.” Reikalaudami prisiųsti 
adresuokite:

LAISVĖ
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Buiniš, Jr. iš Cambridge, Mass.
2— Valentina Minikienė iš So. 

Bostono pasakys pasaką.
3— Radio Kbntestas.

Nedėlios, Augusto 14-tos pro
grama per stotį WORL, 9:30 
iki 10:00 vai. ryte:

1.—Rhytmakers Orchestra iš 
Brightono.

2— Jieva Sidariūtė, daininin
kė iš Hudson o.

3— Dialogą “Sekmadienio 
Rytą” sulos Jonas Krukonis ir 
Valentina Minkienė iš South 
Bostono.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

Hitleriečiai Tarp Savęs Pe
šasi Dėl Čeclioslovakijos

'LAISVĖS' PIKNIKAS
THILADELPHUOJ

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

i 
i 
t

j

>

Paryžius. — Aukštieji na- 
zių partijos vadai, Hitlerio 
patarėjai, pešasi tarp savęs, 
kaip nusistatyt Čechoslova- 
kijos klausimu,—rašo tarp
tautinis politinis korespon
dentas Pertinax. Dauguma 
jų supranta, kad Vokietija 
negalėtų nukariaut Čecho- 
slovakijos per 3 menesius, o 
Vokietija neturi reikmenų 
daugiaus kaip trims karo 
mėnesiams.

Bet aukštieji armijos ko- 
mandieriai ragina pradėt 
karo veiksmus prieš Čecho- 
slovakiją, jeigu jinai trum
pu laiku neduos plačios sa-1 
vivaldybės Sudetam naziam 
-vokiečiam.

Anglija manevruoja, kad 
patenkint čechoslovakijos1 
vokiečius-nazius be karo; 
bet Franci j a, kaip sako tas 
korespondentas, neatlaid- 
žiai primena Anglijai, kad 
jeigu Hitleris užpuls Čecho- 
slovakiją, tai Francija pa
skelbs karą prieš Vokietiją.,

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 Brooklyno atvažiuos 6 busai. Kiek suvažiuos iš Baltimorės, 
iš Newarko, iš Pennsylvanijos mainų srities miestų ir iš kitur

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ
Kalbės Rojus Mizara “Laisvės” Redaktorius

Dideles pinigines 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.
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Connecticut Vaisi Dainy Dienai Praėjus

šiuo vardu LMS 4 Apskri
tis rengia kas metai didelius 
išvažiavimus ir jie, arba, ge
riau sakant, Dainų Dienos kas 
kart gėrėja, didėja. Ši Dainų 
Diena, įvykus 7 d. rugpjūčio, 
Waterbury, tikrai būva dide
le. Jai ir gamta padėjo. Iš 
ryto tamsiai apsitraukę pa
dangės daugelį žmonių sulaikė 
nuo vykimo j maudynes, o po 
piet prasiblaivins orui, žmo-

paprašė aukų KP darbuotei. 
Tam buvo sumesta, rodos, 
$11.-16. Už aukas varde Par
tijos ačiū aukojusiems.

Ir taip programa pasibaigė.

Šiame parengime

sinus žmones, tai kad dalyva
vo daug katalikų žmonių, be- 
partyvių žmonių ir visi links
minos ir gėrėjos daugumu pu
blikos. To negana. Kiek po 
trečios valandos pirmininkui 
paskelbus, kad platinama bro- 
šiūraitė “Broliška Ranka Ka
talikams,” mažai reikia kam 
siūlyt, daug žmonių pirkosi ją 
ir kiti sakė bandysią gauti jos 
savose kolonijose dėl lietuvių 
katalikų. Tai reikšmingas da-

viena moteris iš Tor- 
prisiartinus prie p i i’- 
sako: “Kuomet at- 

su iš-
raporto iš Amerikos

būdavo pirmiaus. Jie piknika- 
vo iki vėlumos, nes sutemus, 
orui kiek atvėsus, buvo labai 
malonu būti iki vėlumos, tai 
tail) daugelis ir padarė. Jau 
apie 10 vai. vakaro, o vis ra
dos daug žmonių darže.

VVaterburiečiai skundės, kad 
pritrūkę darbininkų prie pa
tarnavimo prie valgių ir prie

pavyzdingai gera. Matomai, 
komisija ir visi draugai koope
ravo gerai. Prie to, ir pro
grama ėjo sklandžiai, be jokio 
vilkinimo. Visi chorai ir jų 
nariai laukė savo kaleinos, 
tai protarpiai laukimo nesusi
darė. Bet vis vien programa

lykas.
Beje,

iblikai išstovėti ant vietos karš-

mininko
vvksite i mūsų miestą 
davimu
Lietuvių Kongreso nacionalės
konferencijos, atsiveskite tų 
knygelių, o jų bus galima 
daug paskleisti, be to, duok 
man viena dabar.” •r

Iki kokiai penktai valandai 
žmonės vis rinkosi ir pagalinus 
Lietuviu 4-

lykas. Ateityj kas nors reikia 
daryt, kad programa būtų 
kiek nors trumpesnė, nes žmo
nėms nuobodu taip ilgai sto
vėti ant vietos.

Po šios tokios sėkmingos 
Dainų Dienos reikia pasakyti, 
kad pas visus šioje valstijoje 
chorus pakils ūpas, ir jei LMS 
4 apskričio valdyba kiek sugy-

snudusius chorus, kaip Water-

pasidėti
žmonės
bučiavosi, daugiausiai

tverti kitose kolonijose. Jau
nimo yra, vadovaujančių spė
kų yra. Kaip išrodo, tai tik

Būsų labai sveika, kad 
kriaučių organas būtų leidžia
mas kiekvienoje kalboje, kad 
lietuviai turėtų savo organą, 
aš sakyčiau, “Laisvę.” Kož- 
nas lietuvis galėtų parašyti į 
savo organą apie kriaučių pa
dėtį. Kitos tautos kriaučių 
organas, leidžiamas tiktai an
glų kalboje, mažai kam nau
dingas. Labai mažai kas jį 
skaito. Daug yra italų, žydų 
ir lietuvių, kurie nemoka an
glų kalbos. Jiems mūsų unijos 
organas yra be jokios nau
dos.

Taigi, mes lietuviai, aš

dukters ir neapsivestų. Bet 
beeinant motinai laiptais į 
miegamąjį kambarį, vaiki
nas šovė iš revolverio, ir 
Yetmaniene nusirito negy-

Po to žmogžudis įsėdo į 
savo automobilį ir nuvažia
vo, bet po 15 minučių sugrį
žo pasižiūrėt ir buvo suim
tas belaukiančių policinin
ku.

Mergina laikoma po $5,- 
000 parankos kaip liūdyto-

ma- 
uni-

jos savo kalboje organą.

Biskutis iš Cukernės

Mergina yra gražuolė1 
profesionalė, ligoninės die- 
tetikė, valgių specialistė; o 
Fr. Cheseeman, iškabų tep- 
liotojas, negražus ir mažiu
kas, dviem coliais žemesnis 
už ją..

smala,” bet jinai nemylėju
pa
tai 

kad kompa- 
darbinin-

pradėjo organizuotis, tai ant 
syk susitverė dvi unijos, bū
tent, CIO unija ir kompaniš- 
ka. Bet didžiuma darbininkų 
stojo už CIO uniją.

Dabar, kada kontrakto 
sibaigimas jau nebetoli, 
pradėjo kalbėti,
nija nori numušti 
kams algas ant 9 centų per 
valandą. Tai didelė suma pi
nigų.

Tuojau CIO unija rugpjūčio 
2 d. sušaukė susirinkimą sykiu 
su kompanijos atstovais ir uni
jos nariais. Tuojau kompani
ja buvo priversta su darbinin
kais susitaikyti ir kontraktą 
atnaujinti. Ji taipgi nuėmė 
nuo darbininkų drausmę ir iš
kabino “sainas” dirbtuvėje, 
kad darbininkai gali prigulėti 
prie CIO unijos. Pasirodo, kad 
vienybėje yra galybė.

So. Bostono Barberiai

M ergines motinai labai ne
patiko tas vaikinas, ir jinai 
bijojo, kad duktė iš gailes
čio nesusituoktų su juom.

si nariai prašomi įsitėmyti naują 
susirinkimo vietą ir būti susirinki
me, nes bus svarbių reikalų atlikti 
ir prie to prisirengti prie pikniko, 
kuris įvyksta 21 dieną šio mėnesio.
- Valdyba. (188-189)

SO. BOSTON, MASS.
Draugijų Atstovų žiniai

Am. Liet. Kongreso, So. Bostono' 
skyrius šaukia draugijų atstovų su
sirinkimą, penktadienį, 12 d. rugp.,! 
8:30 v. v., 376 Broadway. Susirinki-' 
mas labai svarbus, todėl prašome' 
draugijij atstovus dalyvauti. Musų j 
didžiulis piknikas, Maynarde, 
Labor Day (rugsėjo 5 d.) jau neto-i 
liausiai. Privalom prisiruošti
tinkamai ir parodyti pasauliui, kad’ 
mes mokam bendrai dirbti. 
Krukonis, Sekr. ( 187-188)

per

jum

EASTON, PA.
ALDU) 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 14 d. rugp. Žydų Svet., 
(YMHA) kampas Ferry ir Walnut

būkite susirinkime, taipgi, kurie 
esate skolingi, malonėkite pasimokė- 
ti duokles už šiuos metus. Prie to, 
įsitemykite, kad susirinkimas įvyks 
naujoj vietoj. (187-188)

POTTSVILLE, PA.
Kom. Partija rangia didelį pikui-

Japonų Lėktuvai Dar 8-nias 
Dienas Naikinsią Kantoną

Side Park, Sakalosky’s Grove. Svar
biausia programų dalis lai prakal
bos. Kalbės Močiutė Bloor, garsi 
darbininkų kovotoja ir Kom. Parti
jos kandidatė į Penna. Vaisi. Gu
bernatoriaus vietų. Bus kilų gerų 
kalbėtojų. Bus ir šokių griežiant ge
rai orkestrai. Turėsime skanių val
gių ir gėrimų. Kviečiame visu:; 
draugus ir simaptikus iš visos apy
linkės dalyvauti pikniko.

(187-188)

Kanton, Chinija.—Fraei- PHILADELPHIA, PA.

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

cialist masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Paraše R. Mizara

Daržas mašinom už
kąri kitiem prisiėjo 
jas toliau ant gatvės, 
buvo geram ūpe, šne- 

jauni-
mas prie puikios orkestrus šo
ko, kai kurie ir augesni 
paisiduodami jaunimui irgi šo
ko, kad net grindys dūzgė. To
kiai nuotaikai esant, greitai 
prisiartino laikas pradėti pro
gramą.

Pirmininkas pirmiausiai iš
šaukė Laisvės Chorą iš Hart
fordo. Tai skaitlingiausias na
riais choras. Jam padeda ir 
stygų orchestras harmoningom 
melodijom, šis choras, vado
vaujamas V. Visockio, atidarė 
dienos programą. Antras iš 
eilės buvo Dainos Choras iš 
New Haven, vadovybėj J. Lat
vio. šis choras kas savaitė 
girdimas per New llaveno ra
dio stotį ,7:45 trečiadienių va
karais. Jis pasižymėjo tinka
mai ir šioje programoje. Tre
čias tai Jaunųjų Komunistų |

ne-

Britain, kurią tvarko J. Bali

didesnę chorų šeimą. Štai 
viena jaunutė mergina iš Tor- 
ringtono skundėsi: “Pas mus 
galima būtų chorą atsteigti, 
jei būtų kam išaiškinti tani ti
kri trūkumai, kurie n odai e i- 

reiškia? Ten, 
aišku, ir kitur, reikia pasiųsti 
viena veiklesni menininką, ku- 
ris nušviestų neaiškumus ir 
gal choras atgytų.

apskričio konferencija, tai vei
kiausiai* joje tie nelemti trūku
mai bus išlyginti. Let’s hope 
now.

Meno Draugas.

So. Boston, Mass

Jau metai ar daugiau kaip 
barberiai susitvėrė uniją. Pri
klauso visokiu tautu barberiai 
—lietuviai, italai ir tt. Bet tar
pe lietuvių atsirado ir priešų. 
Vienas lietuvis turi barbernę 
netoli Broadway, bet jis ne
priklauso prie unijos. Man tai 
keista. Tas vaikinas yra pro- 
gresyvis vyrukas ir priešingas 
unijai! Tas draugas, daro di
džiausią klaidą. Kai visi žmo
nės žengia pirmyn, tai

tuvai apsėjo šį pietinį Chi- 
nijos didmiesti lapeliais, 
pranešančiais, kad jie bom
barduos Kantoną per de
šimt dienų paeiliui.

Japonai, matyt, jau vyk-į 
do tą grūmojimą šiam mies
tui su didžia prieplauka, 
per kurią chinai gauna dau
gi ginklų ir amunicijos iš
užsieniu.

c-

Dvi dienas paeiliui bom
barduodami Kantoną, Japo
nijos lakūnai jau 223 civi
lius gyventojus užmušė ir 
per 300 sužeidė; be kitko, 
sunaikino mergaičių pradi
nę mokyklą ir senąjį van-

10 vai. ry-
to, po numeriu 113 Pierce Si. Drau
gai, malonėkite ateiti j šį susirinki
mą, nes turim 
nepamirškite ir duokles
nes Centrui pinigai šiuo laiku labai 

ir naujų na- 
organizaci jos. 

(187-188)

svarbiu reikalų, 
pasimokei i.

reikaliugi, atsisveskite 
rių prirašyti prie šios

CLEVELAND,
ALDU) . 22 kp. rengia draugišką 

išvažiavimą rugp. 14 d., 10 vai. ly
to pas J. .J. Poškauskus, ant ūkės. 
Draugai įsitemykite naujoj ūkėj ne
toli nuo Clevelando, bus apie 15 my
lit]. Turėsimo valgių, gėrimų ir ge
rus muzikantus. Kelrodis: iš Cleve
lando važiuokite Miles Ave. iki Rl. 
8, čia sukitės po dešinei iki Rl. 43, 
is čia važiuokite po kairei iki Coch
rane Rd. pirma ūkė ant Cochrane 
Rd. Po dešinei bus iškaba. — J. B.

(187-188)

OH1O

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

kataliku dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

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

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

Knygele nedidelė, bet pilna dokurnentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

IS1GYKIT 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, įmautiems nemažiau 10 knygelių, duodame po
3 centus. Ir kuilio kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Siųskit užsakymus tuojau.

L A T S V E
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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i Clement Vokietaitis

tas
pro-

dentiekį.
BAYONNE, N. J.

I.AU Kliubas ir IWO kps. rengia 
piknikų, sekmadienį, rugp. 1/1. Pra-

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

greso.

Važiuosime Žuvauti

važiuosime
moterys,

Tą didelį
Komunis- 
k uolia ir

žu-

Kennelwojth, N. J. Draugai, malo
nėkite dalyvauti šiame parengime, 
nes bus paskutinis šios vasaros pik
nikas. Smagiai praleisime laiką. 
Jžunga į parką 35c, kas norės va-

susirinkimas Į žinoti busu tai 65c. Busai išeis nuo 
v. Lietuvių ! Kliubo sales 10 vai. ryto, 329 Broad-

PRANEŠIMAI IS KITUR
BALTIMORE, MD.

ALDU) 
įvyks rugp.
Svet., 853 Hollins St. Prašome visų 
narių skaitlingai dalyvauti, nes turi
mo daug svarbių dalykų aptarti. 
Valdyba. (188-189)

way. Kviečia Rengąįai. (187-188)

i

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

kas ir daugumoj darbininkiš
kas dainas. Jų mieris buvo 
perstatyti trumpą veikaliuką, 
bet nesiradus tinkamos vietos 
ir kitų parankamų, tas nebu
vo galima jiem atlikti. Be to, 
norėta nesudaryt perdaug il
gos programos.

Ketvirtas programoje buvo 
Lietuvių Jaunuolių Choras iš 
Bridgeporto. Vadovybėj P. 
Bružausko jis skambančiai su
dainavo keletą dainelių. Šis 
choras turėtų įstoti į LMS 4 
apskričio chorų šeimą; tas pa
čiam chorui moraliai ir mate
rialiai daug reikštų.

O penktas ir paskutinis ant niekas dėl pragyvenimo, 
programos pasirodė Sietyno 
Choras iš Newark, N. J 
darnas B. Šalinaitės. Jis ne- j u<u iuiiihiku aigas na-
didelis sudėtimi, nes esą dau-Įpoti? Kai darbininkas pasi- 
gelis narių šiuo laiku ant va- skundi unijos vadams, tai gau

ni atsakymą, “Tai nedirbk.” 
Bet kad padaryti šapose tvar
ką, tai jie nesistengia. Ta- 
čiaus patys vadai pasiima sau 
nemažas algas, 
agentai gauna

Pastabos Apie Bostono 
Kriaučius

Bostono kliaučiai pradėjo po 
biskį dirbti. Vienos 
dirba geriau, kitos 

Kad darbų nėra, 
negalima daryti, 
kliaučiai duoda 
kirsti, tai jau 
jog kliaučiai 
zuoti. Betgi 
zuoti.

Neminėsiu 
ištiesų nevertos 
jinėmis šapomis.
miau žmogus ten negalėjo už
sidirbti del žmoniško pragyve
nimo, bet ant šio sezono 
“praisus” dar daugiau nukir
to. Jau nebeliko darbininkui

dirbtuvės 
prasčiau.
tai nieko 
bet kad

praisus” nu- 
blogai. Atrodo, 
būtų neorgani- 

jie yra organi-

šapų, kurios 
vadintis uni

jai! ir pir-

vauti — visi, vyrai, 
merginos, jaunuoliai, 
žygį rengia bendrai 
tų Partijos lietuvių
Lietuvių Piliečių Kliubas. Die
na dar nepaskirta, bet tėmy- 
kite pranešimus. Tuojau ko
misija 
rengę 
vimo. 
ką ir
ganizacijas.

EASTON, PA.

praneš. Būkime pasi- 
prie to linksmo išvažia- 
Praleisime linksmai lai- 
paremsime šias dvi or- 

Bedalis.

LDS Seimo Delegatams
Nakvynių Reikale

Daug laiškų iš tolimų kolo
nijų ateina su klausimais apie 
veltui nakvynes. Kadangi vi
siems draugams delegatams 
negaliu laiškais atsakinėti, to
dėl skelbiu per “Laisvę.” De
legatai šeštadienį ar sekma-

LDS 51 kp. susirinkimas įvyks Uią Aponiką, 411a 
nedelioj, rugpjūčio 14 d., 1 vai. po riai dalyvaukite, 
piėt, Y.M.U.A. (žydų) svetainėj, pikniko sąskaita, 
kampas Ferry ir Walnut gatvių. Vi-1 kas.

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 14 d. rugp., 2 vai. po 
pietų. Susirinkimas įvyks pas Auta-j-

Pine Si. Visi mi
nes bus išduota 

Sekr. V. Valu- 
(187-188)

ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės.

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

VARPO KEPTUVĖ
Bušai Į IMiiladelpliijos Pikniką
Iš Brooklyno 6 busai veš publiką į “Laisvės” pikniką

Rugsėjo 4 September
Ant rytojaus bus Labor Day Švente

36-42 Stagg St. Tel.
Varpo Keptuves Keksai

Stagg 2-5938 Brooklyn, N. 1
Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbai 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARPO

Dabar aš klausiu, kur yra 
ve- mūsų unija, kad taip leidžia

kacijų, bet dainavo gražiai, 
kad net tapo iššaukti dainuo
ti dar daugiau.

Prie to, d. Russo pasakė an
glų kalba trumpą prakalbėlę 
apie įvykstančius Connecticut 
valstijos rudens rinkimus. Jis 
priminė, kad Komunistų Par
tija stato savo kandidatus, bet 
jei senosios partijos, ypač de
mokratai, išstatys pažanges
nius kandidatus, tai KP iš
trauksianti savus, kad prave
dąs bendrai tinkamus žmones 
j kongresą, senatą ir į valstijos 
seimelį. Pirmininkas trumpai

gauna net $65.

Kėli biznio 
nuo $-15 iki 

o manadžeris 
Tai labai gera

niu) $10 iki $15 į savaitę. Tai 
bandyk žmogus ir pragyvenk 
iš tokios algos.

Aš daug kaltinu ir eilinius 
kriaučius, kad jie nelanko uni
jos susirinkimų, nesvarsto sa
vo reikalų.

turite apsistoti LMD Kliube, 
142 Orr St., Pittsburghe. Čia 
bus komisija, kuri nurodys 
nakvynių vietas.

Geo. Urbonas.

Vaikinas Nušovė Priešingą 
Jam Mylimosios Motiną

Frank Cheseeman, 21 metų, 
įsi brio ve naktį į miegamąjį 
kambarį savo mylimosios 
Arinos Clark’aitčs, 20 metu,

ir važiuot su juom į Elkton, 
Md., tuoj apsivest.

Merginos motina Eliz. 
Yetmaniene, išgirdus vaiki
no paliepimą, mėgino sus
tabdyt jį, kad neišvežtų

Busai iš Brooklyno į Philadęlįphijos pikniką 
išeis iš sekamų vietų:

Nuo Vaiginio-Šapalo Sales
147 Thames St, Ridgewoodj N. Y.

Busas išeis 8 vai. tyto

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. t.

Busas išeis 8 vai. ‘ryto t

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer Street, Brooklyn

Busai išeis 8:30 vai. ryto. Prie “Laisves 
ir iš čia visi kartu trauks į pikniką

KELIONĖ Į ABI PUSI $1.75

suvažiuos visi

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

1
į

p<■<^5-

Rūgšti ruginė, saldi rugine, 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.

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NwYorko^AfeZl i iii n LLD Pinuos Kuopos 
Išvažiavimas

SULIJO KUMŠTYNES

! Pereitą trečiadienį turėjusios 
■įvykti kumštynės tarp Lou
Ambers ir Henry Armstrong,

Pasaulinio Jaunimo Kongreso Atidarymo Masinis i 
Mitingas Bus Įspūdingas

Visame mieste didelis susi
domėjimas Pasaulinio Jauni
mo Kongreso atidarymo ma
siniu mitingu, kuris įvyks šį i 
pirmadienį, 15 rugpjūčio,' 
Randalls Island Stadiume. 
Tai vienintelė sesija, kuri bus 
newyorkiečiams pasiekiama. 
Visos kitos bus Poughkeepsie, 
N. Y., kur išvažiuos visi de-

kuris vadovauja sušaukime 
Pasaulinio Kongreso. Jinai 
paaukojo $100 kongreso lė
šoms padengt. Ji savo kolum- 
noj “My Day” gynė kongresą 
nuo nepamatuotų kaltinimų 
kongreso komunizme. Mat, 
reakcionieriai patį nekalčiausį 
jaunimo judėjimą, jei jisai yra 
už demokratiją ir prieš karą,

NUSIŽUDĖ PABĖGĖLIS
NUO HITLERIO

Ludwig Hecht, pabėgėlis 
nuo Hitlerio teroro, antradie
nį rastas nusižudęs savo kam
barėlyje, 336 Hawthorne St.

Jo brolis Meinhard, inži
nierius, savaitė atgal nuvežtas 
Kings County ligonbutin, pra
dėjęs klejoti iš rūpesčio dėl 
Hitlerio teroro prieš žydus.

Išteisino Vaikus Paliko 
šią Motiną

Mrs. Wanda Vojcik, 20 me
tų, pereitą penktadienį paliko 
teismabučio sargybinės kam
baryje savo du kūdikius, 17 
ir 4 mėnesių, ir palikimo prie
žasties įrodymui prisegė prie 

I drabužiuku savo drabužiu ir 
rakandų užstatymo korteles, 
taipgi evikcijos notą.

Išsiilgus vaikų, jauna moti-

Nedėlioj, rugpjūčio 14 d.,] dėl lietaus atidėtos į šį trečia- 
Liet. Literatūros draugijos . dienį. Bus .Madison S<|. Gar- 
pirma kuopa rengia išvažiavi- dene.
mą į Forest Park giraitę.

Mes, rengėjai, IcvieČianie vi
sus kuopos narius ir šiaip vi
sus gerus žmones dalyvauti 
šiame mūsų išvažiavimo ir pra
leisti nedėlios popietį tyram 
girios oro. Jums reikalaujant, 
mes pasistengsim jus paten
kinti užkandžiais ir gėrimais.

Rengėjai.

Užmušė už Moteriškę
Charles McLean tapo iš

šauktas iš šapos, Long Island 
City, ir mirtinai primuštas. Jį 
primušęs J. Manzari, su ku
riuo pirmiau gyvenusi mote
riškė dabar esanti McLean’o
žmona.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN VVALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

legatai po šio mitingo.
Iš visų penkių kontinentų— 

Europos, Azijos, Afrikos, Aus
tralijos ir Amerikos — penki 
jaunuoliai, “taikos ambasado
riai,” kalbės tame masiniame 
mitinge pirmadienio vakarą.

Dr. Jiri Kasparik iš Czecho
slovak i jos; p-lė Young iš Chi- 
nijos; Ernest Kalibali iš U- 
ganda, Pietinės Afrikos: Ar
turo Vengas, iš Chilės, ir vie
nas iš Australijos, kurio var
do dar neskelbiama, atstovaus 
5 kontinentus.

Kongrese dalyvaus 500 už- 
rubežinių delegatu iš 58 ša
lių. Galimas daiktas, kadJ 
paskutinėmis dienomis prisi
dės daugiau delegatų. Progra
moj bus Tautų Maršas, kuria
me dalyvaus visų šalių dele
gatai, nešini savo šalies vė
liavomis.

MRS. ROOSEVELTIENĖ 
PARĖMĖ KONGRESĄ

Pirmadienį Mrs. Roosevelt 
buvo užkvietus į savo namus, 
Hyde Parke, 14 delegatų A- 
merikos Jaunimo Kongreso,

apšaukia komunistiniu, kad 
nubaugint nuo jo ne komu
nistinį jaunimą.

Mrs. Roosevelt kalbės kon
greso sesijai antradienį.

Jaunimo kongreso rėmėjų 
skaičiuje yra ir daug kitų žy
mių žmonių. Kongreso atida
rymo sesijoj kalbės majoras 
LaGuardia, valstybės sekreto
riaus padėjėjas A. A. Berle, 
Jr., ir Charles W. Taussig, 
narys Nacionalės Jaunimo 
Administracijos Patarėjų 'Ko
miteto.

Įvairių tautų grupės pildys 
tautiškų šokių ir gimnastikos 
programą.

Delegatai Renkasi
Aną dieną pribuvo Pietų 

Amerikos delegacijos. Trečia
dienį Brooklyne išsėdo dar .3 
Pietų Amerikos delegatai.

Europos delegacijų laukia
ma pribūnant šeštadienį laivu 
Roosevelt.

Anglijos delegacija pribu
sianti laivu Georgic ir Chini- 
jos delegacija pribusianti or
laiviu iš Vancouver.

Nuižudžiusiojo Hecht’o dak
taras sako, kad ir šis žudėsi 
ne dėl kokios ligos, bet iš 
širdies skausmo dėl Hitlerio 
persekiojimo. Broliai buvo 
pabėgę nuo Hitlerio persekio
jimo ir atvykę čionai metai 
atgal. Jų tėvai pasilikę Ber
lyne. Ludwig daugiau nieko 
ir nekalbėdavęs, kaip tik apie 
savo tėvus ir kitus artimuosius, 
dar pasilikusius kęsti Hitlerio 
persekiojimą.

na vėliau pasidavė policijai. 
Antradienį buvo jos teismas, 
kuriame ją išteisino. Buvo 
suimtas ir jos vyras, 21 me
tų jaunuolis, kaltinamas ne- 
užlaikyme šeimynos, kurios 
užlaikymui jis neturėjo darbo. 
Jam gręsė kalėjimas. Galop, 
susirado dėde, kuris pažadė
jęs jam duot kepykloj darbą 
ir jaunas tėvas išleistas iš ka
lėjimo su pažadu mokėt po 
$14 į savaitę šeimos maitini
mui.

Kiek Kainuoja Uodai?
šiais metais WPA išleido 

miesto apgynimui nuo uodų 
$3,161,986, kaip praneša So
mervell, vietinis WPA admi
nistratorius. Uodų naikinime 
dirba 8,956 vyrai. Tam dar
bui išleidžiama apie $700,000 
į mėnesį. O visgi dar prisieina 
ne vieną valandą naktimis pa
švęst kovai su tais gyviais. 
Pasirodo, būtų bloga, jei juos 
nenaikintų.

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ VALANDOS:
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vakare

221 SO. 4th ST.
Penktadieniais uždaryta

Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-8040

Orlaiviui Apsivertus Trys 
Lengvai Sužeista

Bird orlaiviui nusileidžiant 
į Roosevelt field, L. L, su- 
kliuvo stabdytuvai ir orlaivis 
apsivertė. Lakūnas William 
J. Ryan biskį užsigavo, o jo 
du jauni keleiviai tik apibrai
žyti.

Mrs. Bruce Bromley, brook- 
lynietė socialė darbuotoja, 
trečiadienį oficialiai paskirta 
nare Kūdikių Gerovės Tary
boj.

Kaltina Šnipinėjime 
Darbininką

Transporto Darbininkų UH1- 
ja, CIO, įteikė Valstijos Dar
bo Santikių Tarybai skundą, 
kuriame kaltina National 
Transportation Ko m p a n i j ą 
šnipinėjime ir persekiojime 
darbininku už priklausymą ir 
veikimą CIO unijoj. Minėta 
firma operuoja Parmelee tak- 
sėmis ir yra žinoma didžiau
sia firma šiame didmiestyje.

Harry Sacher, CIO organi
zatorius, ir Eugene P. Conolly, l 
unijos taksių divizijos direkto- 
rius, kaltina kompaniją pra- 1 
sižengus prieš Valstijos Dar-' 
bo Santikių Akto 703 ir 704 ' 
sekcijas, kurios draudžia 
šnipinėti savo darbininkus ir 
prižiūrėti, kontroliuot ar val
dyt sumanymu ar steigimu 
kompaniškų unijų.

DAUGELIS VAIKŲ TURI 
SILPNAS AKIS

C. Brooklyno Lietuviai 
Vyks ‘V Piknikan

Unijos vadai sako, kad kom
panija turi suokalbį iki sau
sio, 1939 metų, iššluot CIO 
uniją ir atsteigt kompanišką 
uniją, ir kad kompanija tikrai 
to siekia, nes bėgiu pastarų
jų dviejų savaičių garadžių 
viršininkai grasinę draiverius 
nemokėt unijai duoklių, atsi
sakę duot taksės be pasira
šymo peticijų, pasmerkiančių 
Transporto Darbininkų Uni
ją ir pažadančių ištikimybę 
Parmelee Brolijai; taipgi iš
metę iš darbo veiklius unijis- 
tus.

Valstijos Komisija Akliems 
Gelbėt paskelbė, kad 20% 
vaikų, kurie pradės eit mo
kyklon ateinantį rugsėjį turi 
silpną matymą. Ji ragina vi
sus tėvus nuvest savo vaikus 

I ištirt akis ir abelnai sveikatą 
I prieš prasidėsiant mokyklos 
| terminui.

Silpnas matymas pakenkia 
vaikų mokslui, o nepasiseki
mai nupuldo vaiko ūpą mokin
tis.

Tėvai, kurie neišgali tokius 
egzaminus duot vaikams pri- 
vatiškai, gali kreiptis. į minė
tą įstaigą, 205 East 42nd St., 
New Yorke.

Šieno Vežimas Užmušė 
Brooklynietę

Mrs. Lasky, 830 Albany Ave., 
tapo ant vietos užmušta ir 
Mrs. Kazden, 643 Hawthorne 
St., sunkiai sužeista Monticel- 
loj, kur jos buvo išvykusios 
vasaroti. Jodvi stovėjo ant ke
lio, kur vežantis 6 tonus šie
no trokas apvirto ir abi užga
vo.

John Argile, 648 Grand St., 
ir Theodore Tenza, 1020 Bed
ford Ave., nuteisti kalėjimai!. 
Kaltino įsilaužus į drabužių 
šapą, 602 Driggs Ave., gegu-' 
žės mėnesį.

Central Brooklyno lietuviai 
visada masiniai važiavo ir va
žiuoja į “Laisvės” pikniką, 
kuris kas metai Įvyksta Phi- 
ladelphijoj. Dabar jau ir ’iš 
kitų miesto dalių važiuos ba
sais. Kiek man teko sužinoti, 
tai šiemet, apart to, kad nuo 
“Laisvės” išeis du ar trys bu- 
sai, dar išeis bosai iš Maspe- 
tho, Ridgewoodo ir, rodosi, iš 
So. Brooklyno. Tai ir gerai, 
kad visame Brooklyne lietuviai 
sujudo ir rengiasi į savo dien
raščio pikniką.

Bet Central Brooklyno nie
kas nesubytinp ir nesubytys. 
Mūsų lietuviai, “Laisvės” pa
triotai, kasmet važiuoja masi
niai ir labai smagioj kompa
nijoj. Jie šiemet dar daugiau 
ruošiasi.

Iš Central Brooklyno bosas 
išeis nuo drg. Juškos čevery- 
kų krautuves, 79 Hudson Av. 
Busas išvažiuos lygiai 8 vai. 
ryto. Bilietus galite gauti pas 
d. Jušką krautuvėj ir pas ki
tus Central Broklyno drau
gus. Įsigykite iš anksto. Ti- 
kietų kaina į abi puses $1.75. 
Busas nuveš ir parveš j vietą.

CeVitralbrooklynietis.

Ne Piliečiai Galės Įstot 
Miesto Kolegijon

Dėka Aukštųjų Mokslų Ta
rybos pataisai savo įstatų, ne 
piliečiai galės įstot New Yor- 
ko Miesto Kolegi jon tomis pa-1 
čiomis teisėmis, kaip ir pilie
čiai. Tačiau reikalaujama, kad 
jie būtų New Yorko miesto gy-! 
ventojai ir kad jų tėvai būtų ; 
aplik antai gavimui pilietybės. <

Tuo klausimu buvo gerokai , 
pasiginčyta. Pereito sausio, 
mėnesi Taryba nutarė įgyven- j 
dinti 1926 metais priimtą pa- j 
tvarkymą, kuriuo draudžiamai 
ne piliečiams eit mokslus ko
legijoj. Kilo protestų ir dis
kusijų. Galop, Taryba nutarė ; 
bent dabai* to įstato nebevyk-1 
dyt, leist ne piliečius kolegi-] 
j on.

įvyko Daugiau Pakaitu 
Hines’o Byloje

Trečiadieni pas “džiūrę” iš
šauktas Leo Rosenthal, Man
hattan gembleris ir artimas 
sėbras “palisu” raketo šulu. 
Jisai manyta būsiant valstybes 
liudininku, tačiau išeinant iš 
“džiūrės” kambario, reporte
riu užklaustas, jisai išsireiškęs, 
kad jis užimsiąs “nieko neži
nojimo” poziciją.

Užklaustas, ar jis mano per
eit į Hines’o gynėjų pusę, jis 
irgi sakėsi nežinąs.

Kita pakaita Hines byloie. j 
tai ištraukimas kaltinimo prieš 
Matthew Kennv. Monongahe
la Demokratu Kliubo sekreto
rių. Dewey jį kaltino panie
kinimo teismo, kad jis ūmai 
pasirodė “nieko nebeatsime
nančiu” pirmame kvotime. 
Spėjama, kad ištraukimas kal
tinimo rodo, jog jis liudysiąs 
teigiamai.

Hines’o teismas prasidės šį 
pirmadienį.

Lankėsi “Laisvėje”

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusio vyro dirbti 

prie moteriškų siūtų, kaip tai siūti 
rankoves, apsiūti kraštus, vartoti 
mašinini prosų ir paprastų prosų.

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

(185-187)

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
Nuo 1--3 (liens) ir nuo 7—8 vak.

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

•Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veseli.jorns, krikštynoms ii' 

pa si važi nė j i m a ms.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

MIRĖ

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė
tomis 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.

Vincas Svetra, 15 m. amž., 
2962 Nostrand Avė., mirė 
rugpjūčio 9 d., Coney Island 
ligoninėj. , Kūnas pašarvotas 
namuose. Bus palaidotas rug
pjūčio 12 d., Šv. Jono kapi
nėse.

Laidotuvių apeigas prižiū
ri graborius Matthew P. Bal
las (Bieliauskas).

Pikietuoja Kapines
Vėl pikietuojama Woodlawn 

Kapinės. Apie 300 duobkasių 
ir kitų darbininkų paskelbė 
streiką protestui prieš mėty
mus iš darbo. Streikui vado
vauja United Cemetery Work- 
el’s Unija, CIO.

Pereitą trečiadienį lankėsi i 
“Laisvėje’ ’ detroitietės—p-nios' 
Bukšnienė ir Kemešienė. Pasi-! 
ėmusios vakacijų, jos svečiavo
si Kanadoj, Bostone ir sustojo 
kelioms dienoms New Yorke.

IŠRANDA VO JIM AT
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys. šiltas vanduo ir visi paranku- 
mai. Patogu vyrui ar ženotai porai. 
Kreipkitės pas John Garlauskas, 
2005 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

Pasirandavo.ja 4 gražūs ir šviesūs 
kambariai. Yra maudynė, elektriką, 
gazas ir “boileris” dėlei pasišildymo 
vandens. Renda žema. Galima atsi- 

i šaukti bile laiku po šiuo antrašu:
133 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

(187-189)"

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Lietuviui 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




