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Tysliava šaukia Deginti 

Laužus.
“Nekaltasai”
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Juodos.
Rašo P. Balsys.

K). Jurgelionis “Tėvynės” 
No. 32 gvildena klausimą ar 
galimas lietuviškumas be lie
tuvių kalbos. Rašytojas, pana
grinėjęs nutautimo ir tautybės 
pasilaikymo veiksnius, žymi, 
kad kalba nėra svarbiausiu ar 
vienatiniu tautybės atžymiu. 
Pavyzdžiui nurodo žydus ir ai
rius, kaipo tautas, kurios ne
turi savo kalbos, tačiau, tū
lais atžvilgiais, net perdaug 
tautiškos.

Pažymėjęs mūsų išeivijos 
nutautimo eigoje neigiamus ir 
teigiamus elementus, straips
nio autorius nurodo, kas būtų 
gerai tautiškumo išlaikymui. 
Anot jo: “Jeigu turėtume savo 
didelę literatūrą, būtų gerai. 
Jeigu turėtume pasaulinio 
masto rašytojų ir mokslininkų, 
būtų gerai. Bet iki to mes dar 
n e išaugom”.

Taigi, JEIGU. . . Bet to nė
ra musuose nė Amerikoje, nė 
mūsų m et r o p o 1 y j e—Li e t u vo j e.

Kl. Jurgelionis sako, kad 
mūsų vaikų vaikams mūsų 
kalbos tradicija jau bus per- 
silpnas veiksnys, bendros kil
mės sąmonei juose palaikyti. 
Pasak jo, “jeigu su prisimini
mu kalbos jie paveldėtų nuo 
savo tėvų lietuviškų papročių, 
prietarų, ‘barbarizmų’, kokią 
nors sagą iš lietuvių dievų ir 
herojų gyvenimo, kokią nors le
gendą apie lietuvių milžinka
pius ar šventvietes, tai jau 
daugiau padėtų jų. tautinės są
monės paskatinimui ir palaiki- 
mui”.

Jurgelionio nuomone, lietu
vių kūčios, sekminės, joninės ir 
Velykos esančios gražios savo 
pagonišku turiniu. O šv. Jur
gis galįs atstoti lietuviams šv. 
Patriką, jeigu tik jo legenda 
būtų daugiau išpopuliarinta. . .

Taigi, ir vėl tas nelaimingas 
“JEIGU”. Jeigu mūsų vaikai 
ir vaikų vaikai paveldėtų visa 
tai, kas, p. Jurgelionio nuomo
ne, yra “gražiu savo pagoniš
ku turiniu”, tai galimas daik
tas, kad juose lietuviškos 
“dvasios” atspindis rusentų 
kiek ilgiau.

Tačiau, kalbant apie pavel- 
dybą, neturėtume užmiršti ir 
tai, kad mūsų vaikai gali pa
veldėti tik tą, kas mumyse yra. 
Į šventuosius”, į legendiškus 
herojus mes žiūrime kaipo į 
žmonių visuomenės kūdikystę. 
Suaugęs vyras (suprask: da
bartinė mūsų visuomenė) juk 
ir negali vėl likt kūdikiu, jei 
nenor pastatyt save ant juoko.

Nei gi praplėstume ar pra
tęstume mūsų lietuviškumą 
garbindami šv. Jurgį, populia
rindami jį, kurdami miškuose 
laužus ir degindami “raga
nas”. Tas mūsų ateinančiose 
kartose paliktų atspindį, kad 
mes buvome prietaringi arba 
bandėme jaunesnėm kartom 
brukti tai, kam patys netikėjo
me.

“Vienybės” redaktorius p. 
Tysliava rašo: “Kodėl Ameri
kos lietuviai negalėtų kasmet 
iškilmingai švęst Jonines, gi
riose deginti laužus?”. ..

Ištikrųjų. Jeigu čia laužų 
ir negalima sudaryt, tai bent 
ištuštintas statines galima būtų 
susmalkyt. Bet ar pamąstė p. 
Tysliava, kaip į tokiuos mūsų 
tautiškumo “referansus” žiūrė
tų amerikonai ir net mūsų pa
čių vaikai ? Ar tas nebūtų ak-
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L. D. S. SEIMAS VYKDYS OBALSĮ: W00 NARIŲ!
ISPANIJOS FAŠISTAI IAIMI ALMA
DEN FRONTE, BET LIAUDIEČIAI VI
SUOSE KITUOSE KARO FRONTUOSE

Jau Sustabdytas Fašistu Žygiavimas Piety-Vakaruose; Liau- 
diečiai Nukirto 22 Fašistą Lėktuvus; Savo Prarado Tik 2

Lietuviu Darbininkų Susivienijimo 4-tame Seime 
Daug Jaunimo, Studentijos-Pittsburgho Ameriki

nė Spauda Puikiai Atsiliepia apie Seimą
ATLETŲ OLIMPIADA, KO N C E R T AS IR LIETU

VIŲ MENO SĄ.IUNG OS SUVAŽIAVIMAS
Telegrama apie LDS Seimą zavim?> lietuvystės ir švieti- 

mo reikale.

PAVOJUS JAPONIJOS KARO SU SO
VIETAIS TEBEGRĘSIA-JAPONAI 
BUVO SULAUŽĘ PALIAUBŲ UNIJĄ 
Sovietai Privertė Pasitraukt Atgal Japonus, įlindusius 
110 Jardą j Changkufengą po Paliaubų Paskelbimo

Hendaye, Franė. - Ispani
jos pasienis. — Fašistai už
ėmė Cabeza del Buey mies
tą, piet-vakariniame Ispani
jos fronte, ir tiek nužygia
vo, kad jiem dabar telieka 
tik 15 mylių iki Almadeno, 
centro turtingiausių gyvsi
dabrio kasyklų.

Bet liaudiečiai, įsitvirtinę 
kalnuose tarp Castuera ir 
Almaden ir Ciudad Real, 
jau sustabdė fašistų marša- 
vimą linkon Almadeno.

Oro kovose šiame fronte 
liaudiečiu lėktuvai nukirto 
žemyn 4 fašistų orlaivius, 
o savo prarado vieną.
DIDŽIAUSIA RESPUBLI- 

KIEČIŲ PERGALĖ ORE
Barcelona, Ispanija.—Re

spublikos lėktuvai per dvie
jų valandų mūšį nušovė 
Ebro fronte 18 generolo 
Franco orlaivių, daugiausia 
itališkų ir vokiškų. Iš res
publikos puses težuvo tik. 
vienas lėktuvas.

Šiaur-vakariniame K a ta- 
lonijos fronte, į vakarus 
nuo Segre upės respublikie- 
čiai atmušė kartotinas fa
šistų atakas, padarydami 
priešam labai sunkių nuos
tolių.

Vokietijos Lėktuvas 
Parskrido per 19 Vai. 
Ir 54 Min. iš Amerikos

Berlin. — Iš New Yorko 
parlėkė į Berlyną Vokietijos 
didžiulis orlaivis “Branden- 
burg-Condor” per 19 valan
dų ir 54 minutes. Jį pasiti
ko 85,000 žmonių.

“Brandenburg - Condor” 
pastatytas pagal Amerikos 
lėktuvų Pratt and Whitney 
kompanijos patentus, ku
riuos naziai pasisamdė. Jis 
yra panašus į Amerikos 
Douglas DC-3 lėktuvus, bet 
“Brandenburg-Condor” turi 
keturis motorus, o ameriki
niai tos rūšies lėktuvai—du. 
Kiekvienas motoras išvysto 
850 arklių pajėgų.

Žinios iŠ Lietuvos
Penkmetis Sklandymo Mo

kyklos Nidoje
Kaunas, rugp. 12.—Suėjo 

penkeri metai nuo sklandy
mo mokyklos įsikūrimo Ni
doje. Iš jos išėjo daug lie
tuvių sklandytojų. Į šią 
sklandymo mokyklą kasmet 
atvyksta to sporto mokintis 
ir mėgėjai iš įvairių kitų 
šalių.

Pavienio Numerio Kaina 3c

Vakariniame šone Ebro 
upės respublikiečiai atkirto 
visas fašistų kontr-atakas, 
kai kur atmetė juos toliau 
į vakarus ir suėmė daugį 
generolo Franco karių į ne
laisvę.

Teruelio - Albarracino 
fronte respublikiečiai atka
riavo nuo fašistų dar kelis 
strateginius kalnelius.

Majoras LaGuardia Pa
rodo N. Y. ir Pa. Legio

nierių Vadų Fašizmą
Harrisburg, Pa. — Penn- 

sylvanijos valstijinis Ameri
kos Legionas pirmiau buvo 
pakvietęs New Yorko mies
to majorą La Guardia pa
kalbėti suvažiavime tos or
ganizacijos; bet paskui at
šaukė pakvietimą. Tai todėl, 
kad majoras La Guardia 
neišmetė iš tarnybos komu
nistą S. W. Gersona, kuris 
tarnauja kaip sekretorius 
St. Isaacso, prezidento New 
Yorko miesto centrinės da- 
lies-Manhattano.

Pirmiausia, J. P. Cross, 
ligšiolinis k o m a n d i e rius 
Amerikos Legiono New 
Yorko valstijoj, laike jo su
važiavimo Endicott’e, už- 
reiškė, kad neįeisiąs majo
rui La Guardi j ai ten kalbėti 
todėl, kad La Guardia, bū
damas legionierius, o panei
gė “komandieriaus” Cross’o 
įsakymą — išmest komunis
tą Gersona iš tarnybos.

Įsakymas nachališkas, nes 
Gersonas nepriklauso nuo 
La Guardi jos, o ir pats 
“komandierius” Cross pir
miau pripažino, jog La Gu
ardia neturi teisės pavaryt 
Gersona.

Majoras La Guardia, kal
bėdamas bankietėlyje, per
traukoj N. Y. legionierių 
suvažiavimo, užreiškė, jog 
Crosso užmačia yra fašisti
ne, sauvališkas pasimojimas 
diktuot, nepaisant įstatymų.

Nežiūrint to, fašistuojan- 
tis New Yorko valstijos ko
mandierius Cross paveikė 
Pennsylvanijos Legiono va
dus, kad ir jie atšaukė savo 
pirmesnį pakvietimą majo
rui La Guardi j ai kalbėt jų 
suvažiavime.

JAPONAI NUPLĖŠĖ 
ANGLIJOS VĖLIAVĄ nuo 
Anglų garlaivio “Victoria,” 
iškėlė ant jo savo vėliavą ir 
užgrobė laivą, rugpj. 15 d., 
Yangtze upėj, Shanghajuj.

Pittsburgh, Pa., rugpj. 15. 
—Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Seimas atsidarė 
pirmadienį, 10 vai. iš ryto, 
dalyvaujant 97 delegatams; 
laukiama daugiau atvyks
tančių delegatų.

R. Mizarai, LDS preziden
tui atidarius seimą, buvo 
sudainuota Amerikos ir Lie
tuvos tautiniai himnai. Tuo 
laiku buvo apie 200 delega
tų ir svečių, daugiausia 
Amerikoj gimusių lietuvių 
jaunuolių.

Veikėjai iš įvairių miestų 
atsiuntė seimui sveikini
mus.

P i t tsburgho amerikiniai 
laikraščiai fotografavo sei
mą.

Lietuvių Nacionalio Jau
nimo Komitetas nutraukė 
judamuosius seimo paveiks
lus.

P. Buknys.

Pittsburgh, Pa. — šešta
dienį, 13 d. rugp. pavakarė
je pradėjo plaukti delegatai 
ir svečiai iš visos Amerikos 
į Fort I?itt viešbutį, Pitts- 
burghe. Daug jaunimo su
važiavo. Jų tarpe daug at
letų ruošėsi prie savo Olim
piados, kuri įvyko sekma
dienį. Daug menininkų, ku
rie taipgi rengėsi savo kon
certui, kuris įvyko sekma
dienio vakare. Iš jaunimo 
daugelis kolegijų ir univer
sitetų studentai. Jaunieji ir 
suaugę linksmai, entuzias
tiškai susitikdami sveikinosi 
viešbučio koridoriuose. Gir
dėjosi skambių sugestijų 
būdavo j imui LDS, plėtimui 
sporto ir traukimui jauni
mo į lietuvių kultūrinį dar
bą.

LDS turi daugiau jauni
mo, negu SLAir LRKSA. 
Tad šis LDS Seimas, matyt, 
darys žymių praplėtimų sa
vo veiklos jaunimo organi-

NUKRITO NAZIŲ LĖK
TUVAS į Guanabara užlają 
Brazilijoj, rugpj. 15 d.; žu
vo 3 įgulos nariai ir 6 ke
leiviai.

“QUEEN MARY”, Angli
jos keleivinis didlaivis, per
plaukė Atlanto Vandenyną 
iš Amerikos į Angliją per 
Š dienas, 20 vai. ir 42 min.; 
tai 1 vai. ir 25 minutes grei
čiau negu Franci jos didlai
vis “Normandie.”

ORAS
Šiandien dalinai apsiniau

kę, ir būsią lietaus pavaka
riais ar naktį.—N. Y. Oro 
Biuras.

Suvažiavo menininkai ir 
jie prieš save turi jaunimo 
klausimą kaipo svarbų 
punktą.

Lietuvių Meno Sąjungos 
suvažiavimas įvyks antra
dienį, 16 d. rugp. Lietuvių 
Meno Sąjungoje yra apie 35 
chorai, kurie susideda de
vyniasdešimt nuošimčių iš 
Amerikoje gimusio jauni
mo.

Aprokuojama, kad cho
ruose organizuoto jaunimo 
yra apie 2,000. Tos organi
zacijos vyriausiu uždaviniu; 
yra apšvietos ir kultūros 
darbas: s u p a ž i n d inimas 
Amerikos lietuvių išeivijos 
ir jos jaunosios gentkartės 
su literatūra, drama, muzi-| 
ka ir tt.; antra vertus, pa
kėlimas lietuvių literatūros, 
dramos ir muzikos; vysty
mas bei auklėjimas rašyto
jų, muzikos talentų ir ar
tistų Amerikos lietuviuose.

LDS delegatai dar šiam 
seimui neatsidarius jau kal
basi, kad sekantis seimas 
reikia turėti New Yorke.

Puikiai atsineša linkui 
LDS Seimo P i 11 s b u rgho 
spauda. Dienraščiai “Sun- 
Telegraph” ir “Pittsburgh 
Press” atspausdino net ir 
paveikslus LDS prezidento 
R. Mizaros ir jaunimo or
ganizatoriaus J. Ormano.

Įstatų, skundų ir apeliaci
jų komisija turi .skambių 
įnešimų labui organizacijos 
ir narių. Įmatoma, kad bus 
konstitucinių pakeitimų ir 
naujų projektų prie konsti
tucijos.

Visų delegatų vienas stip
rus obalsis 10,000 iki sek 
mo seimo.

Sekantis seimas įvyks 
1940 m. Tai bus dešimties 
metų LDS jubilėjus. Iš vis
ko aišku, kad tas seimas bus 
Brooklyne.

P. Buknys.

PIGIOS ČIGONŲ NUO
TAKOS šiais krizio laikais 
Jugoslavijoj. Čigonai parda
vinėja gražias savo dukte
ris jaunikiams jau tik po 
ketvertą-šešetą dolerių.

JŪRININKAI ISPANI
JOS RESPUBLIKOS pa
grobė generolo Franco šar
vuotą laivuką “Tiberon” iš 
fašistų prieplaukos El Fer
rol ir parsivarė jį į res
publikos uostą. “Tiber” yra 
276-šių tonų įtalpos. 

---------- ---------1-----------------

FAŠISTŲ SPROGINYS- 
MINA paskandino Franci- 
jos laivą “Artois,” 439 tonų 
įtalpos, Viduržemio Jūroj.

Maskva. — Praeitą ket
virtadienį japonų kariuo
menė iš pasalų sulaužė pa
liaubų sąlygą su Sovietais 
ir nuėjo 110 jardų toliau 
į šiaurinį Changkufengo 
kalno šoną, nors pagal pa
liaubų laikiną sutartį japo
nai turėjo pasilikt toj pa
čioj linijoj, kurioj jie buvo, 
kuomet paliaubos tapo pa
skelbtos.

Milžiniška Suma Pinigu 
Sovietų Valstybes Rei

kalams; Savikritika
Maskva. — Sovietų Sei

mas — Vyriausias Sovietas 
vienbalsiai užgyrė raportą 
ir pasiūlymus finansų ko
misaro A. G. Zverevo, kur 
jis reikalavo paskirt 124 bi- 
lionus rublių valstybei lėšų 
per metus.—Skaitoma, kad 
Sovietų valstybė per tuos 
metus turės 126 bilionus ir 
800 milionų rublių įplaukų.

Sovietų lėšų suma žymiai 
padidinta, be kitko, ir dėlto, 
kad vis tebegręsia šaliai ka
ras iš Japonijos ir kitų fa
šistų pusės.

Delegatai atviriausia kri
tikuoja trūkumus bei apsi
leidimus įvairiuose komisa
riatuose: netikslų valstybės 
pinigų eikvojimą, perlėtą 
pristatymą d i d m i esčiams 
lauko ūkio produktų, kas
dieninio vartojimo dirbinių 
ir k t.

Japonijos Nuostoliai 
Changkufenge 3 Kartus 

Didesni negu Sovietų
Maskva. — Japonai gyrė

si, būk susikirtimuose tarp 
Sovietų raudonarmiečių ir 
japonų Changkufengo ruo
že, girdi, buvę nukauta ir 
sužeista “daug daugiau” so
vietinių karių negu japonų.

Bet dabar įvyko apsimai- 
nymas užmuštaisiais, ir štai 
kas pasirodė. Iš Sovietų pu
sės krito 236 negyvi ir bu
vo sužeista 611; o japonų 
žuvo 600 ir tapo sužeista 
2,500.

JAPONAI RENGIASI 
U ž G ROBT TARPTAUTI
NĘ SHANGHAI DALĮ, ku
ri iki šiol buvo valdoma an
glų, amerikiečių, francūzų 
ir kt. Tuo tikslu japonai 
skleidžia propagandą ir pro
vokuoja ginkluotus ten su
sikirtimus.

Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

Sekite Žinias iš karo ei
gos Ispanijoje ir kon
flikto tarpe Sovietų Są
jungos ir imperialisti

nės Japonijos.

Taip neteisėtai japonai 
buvo tiek nulindę tolyn, kad 
liko tik 4 ar 5 jardai iki So
vietų raudonarmiečių lini
jos, kuris laikėsi paliaubų 
nustatytose pozicijose. Toks 
japonų sauvališkas prisiar
tinimas prie sovietinės lini
jos galėjo by kada iššaukt 
netikėtus kareivių susikir
timus.

Sovietų užsieninis komi
saras Litvinov tuoj pareika
lavo, kad japonai grįžtų at
gal ne mažiau kaip 100 jar
dų ; o jeigu jie to nepadarys, 
tai Sovietai supras, kad ju
nonai tiksliai laužo paliau
bas; tokiame atsitikime So
vietai darys atitinkamus 
žingsnius iš savo pusės.

Japonija pasijuto privers
ta nusileist ir atšaukė savo 
kariuomenę atgal į nurody
tą vietą iki to laiko, kurį 
naskyrė Sovietų komisaras 
Litvinov.

Po to, sovietiniai ir japo
nų komandieriai minimoj 
srityj sutiko atitraukt po 
85 pėdas atgal abiejų šalių 
kariuomenę nuo tos linijos, 
kurioj vieni ir kiti buvo var 
landoj paliaubų paskelbimo. 
Tatai padaryta, idant iš
vengt netikėtų susikirtimų 
tarp japonų ir' raudonar
miečiu, v
Japonai “Velnią Mislija” 

(<Penktadienį Sovietų ir Ja
ponijos komandieriai tarėsi 
nustatyt paliaubines pozici
jas abiejų armijų ir Sovie
tų komandieriai pasiūlė pa
daryt tų pozicijų žemlapį, 
kurį pasirašytų Japonijos 
ir Sovietų atstovai. Bet vie
tiniai japonų komandieriai 
atsisakė; jie pasakojo, kad 
“turį laukti kokios tai aukš
tesnės savo komisijos.”

Iš to sprendžiama, kad 
japonų karininkai vėl gal
voja apie sulaužymą paliau
bų linijos.

Tokio, rugp. 15. — Japo
nijoj viešpatauja nuomonė, 
kad įvyks naujų ginkluotų 
susidūrimų tarp Sovietų 
raudonarmiečių ir japonų, 
srityje CHangkufengo-Kha- 
san ežero; bet japonai neti
ki, kad dėl to bus paskelb
tas karas. (Reikia pridurt, 
kad Japonija niekad neskel
bia karo, o visada tik iŠ pa
salų užpuola.)

Hsinking, Manchukuo. — 
Japonija pasiuntė dar apie 
20 naujų vienetų Manchu
kuo armijos į Sovietų pasie
nius, nors Associated Press, 
kuri apie tai praneša, ne
pasako, ar tie vienetai yra 
pulkai ar kuopos.
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Dideli Sovietų Atsiekimai
Aukščiausio Sovieto posėdy j, kuris da

bar laikomas Maskvoj, paaiškėjo dideli 
atsiekimai. Gruzijoj dabar yra 4,437 pra
dinės mokyklos su 700,000 vaikų ir aukš
tesnės su 20,000 studentų. Gruzijos in
dustrinė gamyba yra 18-ka kartų dides
nė, kaip ji buvo prie caro.

Baltarusijoj, kur pirmiau buvo atskiri 
838,400 valstiečių ūkiai su 214,000 medi
nių arklų ir 420,000 medinių akėčių, da
bar yra 9,964 kolektyvai, žemės ūkiai, su 
215 traktorių stočių, 8,140 traktorių; 
1,000 kombainų; 3,800 kuliamų mašinų; 
1,300 linų rovimo mašinų ir daugeliu ki
tų žemės ūkio padargų. Apšvietai prie 
caro ant vieno mokinio buvo išleidžiama 
tik rublis, o dabar skiriama net 100 rub
lių į metus laiko.

Buriat-Mongolijoj prie caro gyveno 
nomadiškos žmonių grupės—besikilno
jančios iš vietos j vieta. Dabar 91 nuo
šimtis gyventojų gyvena ant vietos ir 
yra kolektyvų nariais. Jų kultūra žymiai 
pakilus.

Taip yra ir daugelyj kitų sovietinių 
respublikų. Štai kodėl Sovietų Sąjungą 
yra galinga. Štai kodėl jos piliečiai pa
sirengę nesigailėti net savo gyvasties, 
kad sunaikinus neprietelius, kurie išdrįs 
ant Sovietų šalies užpulti.

Pavojingi Griausmai
Vokietijos naziai paskelbė rudens 

“manevrus,” į kuriuos šaukia 1,000,000 
vyrų rezervistų tarpe 35 ir 45 metų am
žiaus. Toji kareivių masė koncentruoja
ma prie Čechoslovakijos sienos. Naziai 
tų vadina manevrais, bet žinant tą, kad 
jie turi apie 860,000 reguliarės armijos, 
kad jie senai ruošiasi užpulti Čechoslo- 
takiją; žinant tą, kaip praeito karo me
tu Vokietijos generolai be karo paskel
bimo, slaptai sutraukė savo jėgas ir už
puolė Belgiją, tai galima laukti nazių 
užpuolimo ir ant Čechoslovakijos.

Franci j a labai nerami. Anglijoj lau
kia naujo Europos arba Pasaulinio karo. 
Čechoslovakija ruošiasi gintis. Lenkijos 
fašistai traukiasi iš Tautų Lygos tary
bos, ruošiasi trauktis ir iš pačios Lygos, 
pasekant karo agresorius Japoniją, Vo
kietiją ir Italiją.

Sovietų Sąjungos spauda numato, kad 
Hitleris rengiasi tigriškai užpulti Čecho- 
slovakiją. Sako, kad Japonijos karo ban
dymai, provokacijos ant Mandžurijos 
sienos yra surištos su šiais Hitlerio žy
giais.

Karo Jėgos Ispanijoj
Franci j os karo specialistai sako, kad 

dabar Ispanijos liaudis turi nemažiau 
600,000 vyrų armijoj ir dar užtektinai 
rezervų. Jų apskaitliavimu fašistai ge
nerolo Franco eilėje turi apie 540,000, 
neįskaitant Italijos; ir Vokietijos divizi
jų. Bendrai, liaudiečiai turi užtektinai 
artimo mūšio ginklų—šautuvų, kulkas- 
vaidžių, rankinių granatų, amunicijos, 

’ mažų kanuolių ir lauko kanuolių. Fašis
tams taipgi to visko netrūksta, bet jie 
prieš liaudiečius turi pirmenybę su di

Anglai Nušovė 5 Arabus
Sukilėliuš Palestinoje

Jeruzalė. — Anglijos ka
reiviai nukovė penkis gink
luotus arabus šiaurinėj Pa
lestinoj. Arabai nušovė vie
ną žydą Jeruzalėj.

Arabai sukilėliai prieš žy

dus ir anglus nukarpė te
lefonų vielas visoj Palesti
noj. Praėjo kelios valandos, 
iki telefonai buvo pataisyti.

Fašistai Pagrobę Amerikinių 
Tanky ir Kanuolių

Hcndaye, Franc. - Ispani

delėmis kanuolėmis, kurias jiems Vokie
tija ir Italija laivais pristato. Orlaivyno 
srityj fašistai visada yra skaitlingesni, 
bet liaudiečiai vikresni, taktiškesni ir 
tankiai didesnes fašistų jėgas muša.

Liaudiečių tarpe buvo nemažai skirtu
mų tarpe komunistų, socialistų, anarchis
tų ir demokratų. Ypatingai daug kenkė 
trockistai.' Bet bendras priešas—fašistai 
subendrino demokratines jėgas ir troc- 
kistams pakirpo plunksnas. Dabar.liau
diečių jėgos yra vieningesnės, kaip bent 
kada pirmiau.

Fašistų eilėse nėra sutikimo, jų tarpe 
ėdasi Italijos fašistai su Vokietijos fa
šistais už Ispanijos krašto pavergimą. 
Nesutinka falangistai su reakciniais 
monarchistais. Bet vienas jų visų nusi
statymas prieš demokratiją, progresą, 
darbo liaudį, juos visus apjungia į ben
drą reakcinę jėgą. Prancūzai numato 
liaudiečių pergalę.

Japonijos Imperialistai ir Sovietai
Veik visi didesni kapitalistų laikraščiai 

praeitą sekmadienį darydami sutrauką 
savaitės įvykių pripažįsta, kad “Japoni
jos karinė garbė ant Sibiro sienos palai
dota.” Mat, iki tol Japonija skelbėsi bai
siai galinga. Gi jau metai laiko, kaip ji 
užklimpus Chinijoj ir tik pasiutimo ap
imta vis giliau į Chiniją veržiasi.

Jos išprovokuoti mūšiai prieš .Sovietus 
uždavė jai dar didesnį smūgį. Japonai 
manė, kad jie privers Sovietus nusileisti, 
bet atsitiko priešingai. Sovietų Raudono
ji Armija atrėmė visus japonų užpuoli
mus ir galop pagrūmojo, kad ji vartos 
kanuoles ir orlaivius. Kanuolės ir orlai
viai buvo pavartota tik siaurame fronte 
ir tik prieš Japonijos kareivius, nesie
kiant užfrontės. Bet ir to Japonijos im
perialistams užteko. Jie įsitikino, kad 
Raudonoji Armija yra galinga ir muš 
priešą be pasigailėjimo.

Prie Zaoziornaja kalno Sovietai pa
naudojo dideles 6-ių colių gerklėmis ka
nuoles ir ištaškė priešo pozicijas. Čia bu
vo pirmu kartu panaudota šeši lėktuvai, 
kurie baisiai mušė Japonijos kareivius 
iš kulkasvaidžiu ir bombomis; ,

“Times” sako, kad “Japonija padėjo 
ten savo garbę.” Jos blofai, būk ji numu- 
šus daug Sovietų lėktuvų ir sunaikinus 
tankų, tuojaus sutirpo, kai tik tą frontą 
pasiekė net buržuazinės spaudos repor
teriai, kurie pranešė, kad ne Japonijos 
armija muša Sovietus, bet Sovietų ka
nuolės perkūniška ugnimi naikina savo 
priešą. Ir ne Sovietai pas Japoniją pra
šė pertaikos, sustoti muštis, bet Japonija 
net kelis kartus tą darė. “World Tele
gram” sako pasirodė, kad “Sovietų Są
junga nemano nei kiek Japonijai nusi
leisti. Japonija turėjo prašyti taikos. 
Pati pradėjo mūšius ir pati prašė juos 
baigti.”

Bet Japonijos imperialistai pasilieka 
ištikimi savo veidmainiškumui ir nacha- 
liškumui. Jie, pasinaudodami pertaika, 
vienoj vietoj pasiįrė 110 mastų į Zaozer- 
naja (Changkufengo) kalną ir dabar ru
sų japonų kareiviai stovi vieni nuo kitų 
tik keturi-penki mastai. Mūšiai gali bent 
minutę prasidėti. Sovietų užsienio ko
misaras Litvinovas reikalauja, kad japo
nai tuojaus pasitrauktų atgal, nes kitaip 
Sovietai skaitys, kad Japonija pertaiką 
salaužė.

Dar daugiau, kada Sovietai išdirbo pa
sienio planus pasiremiant dokumentais, 
nustatančiais sieną, tai Japonijos atsto
vai atsisakė pasirašyti. Tuo kartu Japo
nija vis daugiau traukia karo jėgų į 
Mandžuriją. Tas rodo, kad, kaip jau mes 
pirmiau rašėme, ten karo pavojus nesi
baigė.

Matyti, Japonijos imperialistai nepasi
mokino iš mūšių už Zaozernaja kalną, 
kur, kaip Sovietai praneša, iš Sovietų pu
sės užmušta 236 raudonarmiečiai ir 611 
sužeista; o Japonija neteko 600 užmuš
tais ir 2,500 sužeistais.

jos pasienis. — Fašistai pa
sakoja, kad nuo karo pra
džios Ispanijoj iki šiol jie, 
be kitko, suėmę ir 17 ameri
kinių tankų, 33 lauko ka
nuoles, 630 amerikinių kul- 
kasvaidžių, 3,430 šautuvų 
ir 11,700 artilerijos šovinių, 
gamintų Amerikoje.

rugpjūčio 10 d. rugoja ant 
mūsų, būk mes juos šaudą aš
triais, negražiais žodžiais, nu
tolsta nuo rimtumo ir šaltu
mo, kuris taip reikalingas 
bendro fronto darbui.

Kas liečia tuos ♦‘laukinius”! 
pavadinimus, tai, mums at-/ 
rodo, daug protingiau būtų 
broliams socialistams visai ne
kalbėti, nes garsiausias pra
vardžiavimų kalvis yra jų 
dienraščio redaktorius. Jis 
dar labai nesenai komunistus 
išvadino “murziais.” 'J

Jeigu neklystame, “K.” re
daktorius dar nėra už tai “N.” 
redaktorių pasmerkęs, arba jį 
smarkiai subaręs.

“Keleivio” redaktorius sa
ko :

“ ‘Keleivyj” niekas komunis
tų nedergė ir nedergia. Jeigu 
telpa rimta kritika, tai nėra 
juk dergimas. Komunistai ga
li mus kritikuoti kiek nori, ir 
jeigu tik jie mus nepravar
džiuos, nešmeiš, mes nesakysi
me, kad jie mus dergia’.”...

Deja, “K.” redaktorius ne
parodo, kur, kada ir kaip ko
munistų spauda arba veikėjai, 
brolius socialistus, ypač kelei
vinius, išdergė arba apšmeižė. 
Pasakymas gi be įrodymo juk 
yra savo rūšies dergimas, 
šmeižimas.*

Ar netaip? žinoma, kad 
taip. Jeigu, daleiskime, Mi- 
chelsonui pabaigus prakalbą 
atsistos žmogus ir sakys, kad 
jis, Michelsonas, razbaininkais 
ir vagimis išvadino visus ka
talikus, tuo tarpu Michelsonas 
nieko panašaus nepadarė, tai 
bus juk apšmeižimas ir išder- 
gimas kalbėtojo.

Dergimas bei šmeižimas to
li gražu nereiškia tik aštrių 
žodžių vartojimą, arba ne- 
nuosakų politinį savo opo- 
nento pavadinimą. Pavyz
džiui, mes kai kada socialistus 
pavadiname menševikais. Iki 
šiol jie prieš tai niekados ne
protestavo. Nesakė, jog tai 
yra jų dergimas bei šmeiži
mas. Lygiai taip, kaip mes 
niekados nepykome ir nepyks- 
tamo, kai jie mus vadina bol
ševikais, nors mūsų partija ofi
cialiai vadinasi Komunistų 
Partija ir mes esame komu
nistai.

Tačiau dabar jie pradėjo 
kratytis menševikų vardo ir 
kaltina mus jų šmeižime.

Jeigu vadinimą “menševi
kais” dabar socialistai skaito 
šmeižtu ir dergimu, tai lai jie 
išryškina, kodėl per dvide-. 
šimt metų tai nebuvo skaito
ma šmeižtu? Jeigu jie sutin
ka, kad tikrieji menševikai 
(nusai) išsigimė į kontr-revo- 
1/ucinį judėjimą, tuo būdu bet 
lųim primesti menševizmą reiš
kinį sunkų kaltinimą, tai mes 
su mielu noru sutiksime nei 
“N.”’ nęi “K.” redaktorių 
menševikais nevadinti. Bet jei
gu jie tebemano, kad rusai 
menševikai yra jų vienminčiai, 
yra jų draugai, taip, kaip ru
sai bolševikai yra mūsų vien
minčiai, mūsų draugai, tai mes 
jokiu būdu negalime supras
ti, kodėl pavadinimą menševi
kais jie skaito šmeižimu ir 
niekinimu.

Arba, pavyzdžiui, mūsų 
duodamą politinę charakteris
tiką trockistams iš po “N. G.” 
pastogės broliai socialistai 
pradeda skaityti jų, socialis
tų, įžeidimu bei šmeižimu.

Vadinasi, jieškoma šmeižto 
ten, kur jo visai nėra.

Ko mums reikia tokiuose at
sitikimuose, tai išsiaiškinimo, 
išsiryškinimo.

Betgi yra ir toks daiktas, 
kaip dergimas ir šmeižimas.

i| I .........................................  i.... —

Ar Susikalbėsime?
Mums atrodo, kad komunis

tų spauda ir komunistų veikė
jai rimtai stengiasi susikalbė
ti ir draugiškai sugyventi su 
socialistine srove. Nežiūrint 
to, So. Bostono “Keleivio” re
daktorius savo laikraštyje

Tačiau tuo neužsiima nei ko- 
nunistai, nei jų spauda. Mes 
tengiamės socialistus kritikuo- 
i pamatuotai, iš esmės. Pa

vyzdžiui, mes juos kietai kri
tikavome ir kritikuojame už 
jų gynimą arba teisinimą 
trockistinių kriminalistų, už 
globojimą Trockio, už smerki
mą .Sovietų valdžios, kuri tuos 
kriminalistus suima ir bau
džia. Tai juk yra faktu pa
grįsta kritika.

Mes giname Sovietų val
džios ir Komunistų Partijos 
vadovybės politiką, kuri, mū
sų supratimu, yra teisinga. Už 
tai tas pats “Keleivis” ne kar
tą mus pavadino “stalinis- 
tais,” ar “stalincais.” Ar mes 
už tai pykome ? Ar mes tai 
skaitome dergimu ? Ne, ne
pykome. Bet kaip greitai mes 
pavadiname trockistais tuos, 
kurie sušilę gina trockistus, 
socialistai tuoj šaukia: “Jūs 
mus šmeižiate, jūs mus der
giate !”

Tikro šmeižimo ir dergimo 
kukorių reikia jieškoti ne pas 
komunistus, ne komunistinės 
spaudos redakcijose, bet pas 
brolius socialistus. Ir kad tai 
nebūtų skaitoma nepamatuo
tu užmetimu, tai yra, šmei
žimu, paduosime čia ir fak
tus.

Pradėsime nuo vėliausio.
Nesenai “Keleivis” rašė: 

“Trockis juk buvo dar senes
nis partijos narys, negu Sta
linas. Ir Trockio nuopelnai 
Sovietų Sąjungai yra daug di
desni, negu Stalino.”

Aš tai pavadinau “Keleivio” 
redaktoriaus nemiegant sapna
vimo nonsensu. Kodėl ? Todėl, 
kad tai yra gryna netiesa, gry
nas išmislas, arba, atsiprašant, 
šmeižimas, dergimas.

Aš parodžiau, kad Stalinas 
priklausė Bolševikų Partijai, 
kuri paruošė spalių revoliuci
ją, ją pravedė ir įkūrė So
vietus, nuo pat tos partijos 
įsikūrimo, tai yra, dar prieš 
1905 metus, laike garsiosios 
Londono konferencijos 1902 
metais, kada Socialdemokratų 
Darbininkų Partijoje pasidarė 
pasidalinimas tarpe bolševikų 
ir menševikų, Stalinas buvo 
ištrėmime, bet jis/jau buvo 
partijoj ir šimtiy procentų pa
laikė bolševikus, tuo gi tarpu 
Trockis Bolševikų Parti jon 
įstojo arba prie jos prisiplakė 
tiktai 1917 metais, berods tik 
vasarą, prieš pat spalių revo
liuciją. “Keleivis” šio fakto 
dabar neužginčina. Tik sako, 
kad jis esąs “apšaudytas ši
tokiais stiprumais,” tai yra, 
apšmeižtas.

Vadinasi, jis ištiesų kitus 
apšmeižė, rašydamas gryną 
istorinę netiesą, bet mus kal
tina padaryme jam skriaudos. 
Juk taip negalima susikalbėti 
ir niekados nesusikalbėsime.

Imkime kitą faktą. “Kelei
vio” redaktorius pasikvietė 
sau bendradarbiu tūlą “Pušy
ną” (tai yra, brooklyniškį 
Buivydą), kuris pasiraitojęs 
rankoves netiesą sapalioja 
apie komunistus tam pačiam 
“Keleivyje.” Pavyzdžiui, rašy
damas apie Lietuvių Komu-, 
nistų Suvažiavimą, tas žmogus 
pasakė, kad Suvažiavime Bim
ba pats save nominavo į Cen
tro Biurą. Gi nieko panašaus 
nebuvo. Tai buvo piktas ap
šmeižimas manęs ir suvažia
vimo. Ten buvo ir daugiau 
grynos netiesos apie suvažia
vimą.

Bet kada mes tą “Pušyną” 
aštriai pasmerkėme ir paro
dėme, kad jis per akis me
luoja, tai vietoj savo bendra
darbį pasmerkti ir uždaryti 
jam “Keleivio” špaltas, Mi
chelsonas bėdavoja, kad mes 
dergia, šmeižia ir jo kamaro- 
tą “Pušyną,” ir net, žinoma, 
visus socialistus. Dar daugiau, 
nuo to laiko beveik pusė “Ke
leivio” užpildoma šito šmeiži

ko ir melagiaus “Pušyno” (ki
toje vietoje tas pats elemen
tas pasirašo “Katilium) raš
tais.

Tai kas gi ką šmeižia ir der
gia? Argi ne faktas, kad ne 
mes, bet socialistų spaudos re
daktoriai bėga ir šaukia, “Va
gie, kepurė dega”?

Da vienas parodymas ir už
teks. Paimkime Amerikos 
Lietuvių Kongreso Konferen
ciją. Dar,delegatai nebuvo su
grįžę iš Konferencijos, o so
cialistų spaudoje, korespon
dencijoje apie konferencijos 
eigą, buvo teisybė apversta 
aukštyn kojom, tai yra, buvo 
primetama komunistam tai, 
kas jiems nepriklauso. Tai 
buvo klausimas “Ginklų Fon
do.” Girdėjo Michelsonas ir 
Grigaitis, kai komunistai aiš
kiai, pakartotinai pabrėžė, jog 
mes dabartinio “Ginklų Fon
do” neremiame, aukų j arų ne
renkame, jam nepritariame, 
nes jis yra Smetonos rankose 
ir tt. Betgi “Naujienose” be 
jokios sarmatos buvo prisimy
gusiai tvirtinama, kad komu
nistai konferencijoje sušilę 
agitavę už “Ginklų Fondą” ir 
t.t

Tai buvo negražus ir piktas 
šmeižtas, dergimas komunistų.

Dar daugiau: Brooklyn© so
cialistai delegatai viešuose su
sirinkimuose užsispyrę tebe
tvirtina prieš mus tą patį ne
gražų šmeižtą.

Tai ar galima su jumis su
sikalbėti? Ar pagalvojate, ką 
tai reiškia ir prie ko tas ve
da?

Be galo keista tas, kad ši
tą savo netiesą, šitą šmeižtą 
“K.” redaktorius vadina “kri
tika,” o mūsų atmušimą to 
šmeižto apskelbia dergimu ir 
šmeižimu socialistų!

Paimkime patį paskutinį 
“K.” numerį, kuriame Michel
sonas . prisiekia, kad “Kelci- 
vyj niekas komunistų neder
gė ir nedergia.” Toj pačioj 
špaltoj skaitom antgalvį: 
“CIO unijos valosi nuo komu
nistų.” Ir sako:

“Štai, CIO automobilių 
unijos tarybos teismas De
troite pereitą savaitę pa
smerkė keturius vice-prezi- 
dentus už tai, kad jie sten
gėsi naudoti uniją komunis
tinei politikai. Trys jų už 
komunistinę veiklą tapo iš 
United Automobile Workers 
unijos visai išmesti, o ketvir
tas suspenduotas šešiems 
mėnesiams.”
Kur faktai, kad šitie vice

prezidentai stengėsi naudoti 
uniją komunistinei politikai ? 
Nėra jokių. Nei vienas tų vir
šininkų, kiek mums žinoma, 
nėra komunistas. Franken- 
steen dar taip nesenai buvo 
dešinė ranka Martino. Bet, ot, 
“Keleivis” padarė juos komu
nistais, užtepė visiems komu
nistams per veidą savo mazgo
te, kad “CIO unijos valosi nuo

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Ar negalėtumėte paaiš
kinti, kokiais išrokavimais 
trockistai iš po “Naujosios 
Gadynės” beveik didvyriu 
laiko kokį ten Luškovą, ku
ris pasprukęs iš Sovietų Są
jungos ir dabar padeda Ja
ponijai šmeižti darbininkiš
ką tėvynę? Nejaugi jiems 
geriau, kad Japonija laimė
tų ir sūnaikintų darbininkų 
užkariautą žemę?

Nesklokininkas.
Atsakymas

Tai jau nebe pirmas atsi
tikimas, kad Stilsonas ii’ 
Strazdas garbina išsigimė
lius. Atsimenate, kaip jie į 
padanges kėlė kriminalis
tus, kuriuos Sovietų valdžia 
sušaudė. Smerkė ne .krimi
nalistus (Buchariną, Zinov- 

komunistų,” ir atliktas kriu
kis.

Mes norime susikalbėti ir 
draugiškai sugyventi so social
istais. Mes norime su jais 
bendrai dirbti tais klausimais, 
kuriais susitaikome, kurie abe
jiems atrodo bendri. Mes ne
bijome rimtos, pamatuotos 
kritikos. Tokios kritikos mes 
neskaitome dergimu ir šmeiži
mu.

O rimtai kritikai rimtų 
klausimų, kuriais komunistai 
ir socialistai kol kas dar ne
susikalbame, yra tiek ir tiek. 
Pavyzdžiui, Lietuvių Komunis
tų Centro Biuras oficialiai pa
siūlė Lietuvių Socialistų Sąjun
gos Komitetui, kurios pirmi
ninku buvo patsai Michelso
nas, sudaryti bendrą komite
tą rėmimui Ispanijos demokra
tijos. Bet LSS net jokio atsa
kymo mums nedavė.

Kodėl ? Kodėl socialistai 
priešingi bendram rėmimui 
Ispanijos demokratijos?

Mes už tai socialistus smar
kiai kritikuojame. Vietoje iš
ryškinti savo poziciją, vietoje 
parodyti, kad mes, komunis
tai, su tuo pasiūlymu prasi
žengiame prieš demokratijos 
principus, ar kokius kitokius, 
vietoj imti šitą be galo rimtą 
klausima, tai “Keleivio” re- 
d aktorius susiranda politinį 
šmeižiką ypatoje “Pušyno” ir 
paleidžia jo burną darban 
prieš mus.

Šitaip dalykai stovi. Nei 
padėtis, nei santykiai nepasi
taisys, kol socialistų vadovybė 
nepakeis savo taktikos visu 
tuo reikalu. A. B.

CHINA! ŠAUDĖ IR BOM
BARDAVO JAPONUS 

SHANGHAJUJ
Shanghai. — Chinai bom

bomis ir revolveriais ataka
vo japonus ir išdavikus chi- 
nus Shanghajuj, minėdami 
vienų metų sukaktį nuo ja
ponų pirmųjų žygių prieš 
ta miestą. Policija suėmė 
didelį skaičių chinų.

Chinų partizanai štur- 
mingai užpuolė japonų ka
rius Pootunge, pramoninėje 
Shanghajaus dalyje. Japo
nai gynėsi kulkasvaidžiais 
ir rankinėmis granatomis.

NAUJAUSIAS PRANE
ŠIMAS iš generolo Franco 
pusės sako, kad fašistai jau 
užėmę Cabeza del Buey, ap- 
tvirtintą miestą, už 22 my
lių į vakarus nuo Almade- 
no, Estremaduroj, piet-va
karinėj Ispanijoj.

Bet Ispanijos liaudiečių 
kariuomenė įsidrūtinus kal
nuose tuoj į vakarus nuo 
Cabezos.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytolų.

jevą ir kitus), bet darbinin
kų valdžią, kam ji juos bau
džia.

Taip lygiai dabar jie var
toja Luškovą niekinimui So
vietų Sąjungos. Tie sklokos 
vadai jau senai yra nusista
tę laikyti Sovietų Sąjungą 
blogesne už fašistines ir im
perialistines valstybes. Savo 
laikraštyje jie nė vienu de
šimtadaliu tiek nesmerkia 
nei Vokietijos hitlerininkų, 
nei Italijos fašistų, kaip jie 
smerkia ir plūsta Sovietų 
Sąjungos komunistus.

Tad aišku, kad savo šir
dyje jie trokšta Japonijos 
laimėjimo prieš Sovietų Są
jungą. Tiktai taip galima 
išsiaiškinti tų politiniai su
gedusių žmonių dabartinį 
nusistatymą. /
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ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY
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FRIDAY

of Lithuanian Workers 
have shown themselves thor- 
capable of carrying on suc- 
athletic, educational and cul-

“In 
is an

Let 
are 
be

has

We note with great pleasure the 
fact that Lithuanian - American 
youth are active in organizing 
themselves into a homogenous, unit
ed body of common interests and de
sires.

The youth branches of the Asso
ciation 
(LDS) 
oughly 
cessful
turai activity.

No other Lith-American organiza
tion offers as much to youth 
the LDS youth comes first”, 
appropriate and true saying,
us hope that when these youth 
old, the same slogan will still 
used.

The success of the Olympiad 
proven that in sports the LDS youth
are supreme. Softball tourneys, 
athletic teams, mass games, etc., are , 
common in branches and we doff | 
our hats to the spirit and enthusi-. 
asm which has made such success
es possible.

In the field of culture LDS youth 
are beginning to sprout their wings. 
Drama groups, photo groups, dis
cussion and lecture nights have 
shown that young people really are 
interested in what is serious and 
in what is going on about us. We 
hope that the Convention now tak
ing place in Pittsburgh will bear in 
mind the necessity of cultivating 
and feeding that cultural interest. 
Plans for Lithuanian Fine Art Lea
gue and L.D.S. cooperation should 
be discussed and appropriate meas
ures taken to insure the LDS youth 
the cultural activity they desire.

The LDS youth movement is 
young and strong—like the mem
bers in it—it is growing and will 
become still more stronger. It de
serves our cooperation—let us give 
it, for by doing so we help the Lith- 
American youth as a whole.

Americans 20 to 1 
Against Fascism

NEW YORK.—Americans definite
ly have no use for Fascism or Na
zism. This was made abundantly 
clear by an American Institute of 
Public Opinion national survey in 
which people in all walks of life 
were asked what side they’d be on 
if a war broke out with England 
and France on one side and Germa
ny and Italy on the other.

England and France got 20 votes 
to every one the Fascist nations 
got.

The exact voting was 65 per cent 
for the two democratic nations, 3 
per cent for the fascists, and 32 per 
cent for neither side.

On the question whether we can 
stay out of a 
46 per cent 
dragged in, 54 
could keep out.

stay
62 per 
out of

big European war, 
thought we’d be 
per cent felt we 

A year ago, 
cent thought we could
a European war.

The survey showed 
people do plumb for 
another in any European 
will depend on the type of
ment the warring nations have.

that 
one

if our 
side or 
war, it 
govern-

Elizabeth Gets Aid of City 
For Recreational Activity

ELIZABETH, N. J.---The LDS has 
officially invaded this city for the 
first time.

Official circles at City Hall wit
nessed the invasion by a delegation 

of one—in the person of Stanley 
Rengle, August 11.

Stanley Rengle is the leader of 
Bangos Chorus and an active mem
ber of the LDS Vanguards. He is 
better known to L. Y. S. readers as 
Boake Arthur, writer of “popular 
psychology” series. Another series 
to appear shortly.

The City Recreation Commission 
opened its bosom to the requests of 
the delegate after listening to a 
brief outline of the LDS, its aims 
and purposes.

Community Center, one block 
from the present headquarters of 
the LDS youth branch, will be made 
available as soon as a schedule is 
worked out. In the Community Cen
ter the LDS VANGUARDS will 
have at their disposal the city’s 
best recreational facilities. They will 
be permitted to participate in major 
recreational activities 
The City Recreation 
promised to cooperate 
measure with the 
GUARDS. If need
VANGUARDS may transfer 
headquarters to Community Center. 
It will be available one night each 
week to the youth branch.

A formal application was request
ed by the City 
sion. This was 
mail.

The delegate
. mission of the sobriety of the youth 
branch’s purpose and aim. If they 
deemed necessary the delegate 
would carry the requests of the 
youth branch by petition to the 
mayor’s office.

The appeal to 
Commission was 
successful drive
youth branch before the LDS Con
vention in Pittsburgh.

The youth branch had been in
active for six months and irregular
ly active fox' two years.

Those days are gone!
At a reorganization meeting July 

30th members voiced belief in the 
success of reorganizing the youth 
branch. Their belief was proven 
when at the first regular monthly 
business meeting Thursday, August 
4th, ALL but TWO members were 
present.

Undoubtedly, the Vanguards arc 
bound for the top.

At present there is a plan being 
formulated to bring the LDS to 
every Lithuanian homo in the com
munity.

“The LDS VANGUARDS — the 
best youth branch in the EAST—if 
not in the NATION -- by 1940”. 
That’s Boake Arthur’s watch-word. 
It may well be' that 
branch.

Edward Račiūnas.
the youth branch, and 
recent drive for

of (he youth

of
1 he

chairman 
active in 

membership, 
equally cooperating in the forma
tion of the NEW Vanguards.

Anthony Račiūnas, vice-chairman; 
Edna Račiūnas, correspondent; and 
Beatrice Beleski, merit-recorder—all 
may be commended for their 
preme efforts in reorganizing 
branch. —N.

su- 
the

World Youth Congress 
Opening Today

of the city.
Commission 

in the 
LDS

be the

fullest
VAN-

LDS
their

LITHUANIA
REPRESENTED

Hitler Youth Not So 
Hot For Hitler

Germany. — The Hitler 
leadership issued orders to in- 

the patrol service of the 
Youth, which has, among its 
functions, the right of police

BERLIN, 
Youth 
crease 
Hitler 
other 
patrol.

The Hitler Youth Patrol Service is 
ordered to conduct surprise raids in 
suburban regions and along the 
country roads, and to arrest all 
young people they deem guilty of 
non-conformity with the movement.

The reason for the secret order is 
obvious. The Nazis feel that strong 
measures must be taken against the 
ever increasing free German youth 
movement which has sprung up out
side of the Hitler Youth. Young 

I Germans who oppose the drill and 
discipline of the Hitler Youth, have 
organized groups for free 
which they greatly prefer 
drill and military discipline 
Hitler Yfxuth.

This latest action on the 
the Hitler Youth shows that de
spite the totalitarian education of 
youth, the young people are dis
satisfied with the Nazi system and 
try to organize groups separate and 
apart from the Hitler Youth move
ment.

hiking, 
to the 
of the

part of

LDS National Youth Confab
Opening Sessions Tonite; To 
Discuss LDS Y outh Movement 

________________________ -_____0 _________________

ATTENTION!
The Youth Section editors 

are now attending' the LDS and 
LMS Conventions in Pitts
burgh. For this reason the L. 
Y. S. will not be published this 
Friday. A. complete report on 
the highlights of the week will 
be found in Tuesday’s issue, at 
which time the Youth Section 
will again be published regu
larly.

All correspondence and let
ters should be sent to the usual 
address:

Laisve Youth Section 
427 Lorimer Street,

Brooklyn, N. Y.

Conference Reviews Two Years of 
Sports and Cultural Progress

The Keynote—Better Youth Movement

Recreation Commis- 
sent through the

assured the com-

POUGHKEEPSIE, N. Y. — Dele- 
gates from fifty two nations meet 
tonite in one of the most historical 
gatherings of youth ever held. Vas
sar College in Poughkeepsie, N. Y., 
will be the scene of the Second 
World Youth Congress, which will 
represent about fifty million young 
people from all parts of the globe.

The Development of the
PROLETARIAN DRAMA

the City Recreation 
a culmination of a 
to reorganize the

The ancients invested the onion 
with the powers of a cure-all. 
Among the ailments it supposedly 
cured were: stomach trouble, 
clogged nostrils, snake bite, and 
dog bite.

“We’d naturally stick with the 
democratic countries,’’ most of them 
said to explain why they favored 
England and France over Germany 
and Italy by the overwhelming odds 
of 20 to 1.

the 
the

has
the

Large delegations have arrived in 
this city to take part in (he ses
sions—the main object of which will 
be to create a feeling of fellowship 
among people and to study 
means of maintaining peace in 
face of constant war danger.

The Lithuanian government 
sent one delegate to represent
little Baltic country. This has been 
mainly due to the campaign launch
ed by Lith-American youth here in 
America to guarantee Lithuania’s 
representation at. the Congress. The 
stand this delegate will take on va
rious issues is not known, but the 
important fact is that he will - be 
able to see and note the feeling 
world youth have against war and 
fascism, 
portant. 
back to

Many
have subsidized the delegations. This 
has erased many difficulties in the 
way of raising money. Among the 
many delegates we find England, 
France, Spain, Soviet Union, Ruma- 

and 
be 
of

This will be the most imp
observation he may bring 
Kaunas.
of (he nations attending

un-

nia, South America, Cuba 
others. The United States will 
represented with a delegation 
fifty.

The Congress, to be in session 
till the 24th, will discuss various
poets of war-prevention and peace
insurance. The greatest, task will be 
the creation of “world fellowship” 
among youth in order to act as a 
bulwark against the threat of fu
ture war.

“PRACTICAL NEUTRALITY

'i

MADE 
IN

IN
U.S.A.

by Cropper

MADE

theatre-goers. These con- 
drama (witness 
and others of

by Peter Gustaitis

The customary idea of the play
wright who merely writes for pe
cuniary recompensation is that the 
drama should be a cleverly strung- 
togethei’ piece of work that will 
attract and entertain the typical 
moronic
ccptions of the 
Kaufman, Ferber 
their ilk) lead to inane, hackneyed, 
mechanically well-constructed pieces 
of verbiage that leave no impres
sion and convey no message to the 
theatre-goer, 
best only 
strain on 
to forget 
They will 
tai works 
ticizing and immortalizing the age 
they were made in; mere bubbles 
which anothox' age will see thru in
stantly and prick into oblivion. Even 
now they flash, like the prover
bial » meteors, on the theatrical 
scene and soon are gone and for
gotten. The ’drama of these peo
ple is like that of the French Eu
gene Scribe, “A mere mechanic art 
of the theatre divorced from reali
ty either in life or thought”.

What reality in life and thought 
remains a matter to be disput- 

But I 
the

Plays of' this kind at 
temporarily relieve the 

the mind, and cause one 
the everpresent worries, 
not endure, as monumen- 
of art and painting cri-

is, 
ed over even to this day. 
firmly believe that many of 
phantastic productions of today are 
mere empty bubbles.

The drama of today, in keeping 
with the struggle between labor* and 
capital, should confine itself mostly 
to that issue, or else issues closely 
related to it. There are the topics 
of imperialism and its offspring: 
war. The slum question has been 
gently, even pathetically and piti
fully, handled by men who regard 
it as an act of God—or whatever 
or whoever they believe in. Never, 
is my firm belief, has the question 
of prostitution been intelligently 
handled. Most writers and drama
tists attacking that point also seem 
to regard it as fore-destined to be, 
and that we cannot do anything 
about it. Like the above so the 
rest of the problems are treated: 
smugly, self-satisfiedly, idiotically. 
With life beset by hazards and prob
lems more than ever before, play
wrights instead of pointing out, ex
plaining and clarifying these diffi
culties, either entirely ignore them, 
or else treat them in a “namby- 
pamby” fashion. There have been 
exceptions, but as a whole only 
sweeping condemnation should be 
their reward.

The modern dramatists are ex
perimenting with new techniques. 
Irwin Shaw’s “Bury the Dead”, Ca- 
pek’s “R. U. R.”, the Odets plays 
and many others (many of them 
Theatre Guild productions) are ex
amples* This can be interpreted as

In Switzerland the law prohibits 
anyone from willing any money or 
property to friends or organizations. 
Everything must go to relatives.

A gradual exodus of negro farm
ers, from their non-profit making 
farms, has resulted in an increase 
of 200,000 city dwelling colored 
folks during the past five years.

' Only 5% of the Georgia farm 
population have their homes lighted 
with electricity, the greater majori
ty still using antiquated kerosene 
lamps for illumination purposes.

PITTSBURGH, Pa.—This dusty city is now the center of 
attention of all Lithuanian-American youth. The LDS National 
Youth Conference will have its opening session here tonight and 
today is the final session of the Lithuanian Fine Arts League 
convention. The winners of the Olympiad and Tournament will 
be presented today with their trophy, the Softball Trophy and 
the various medals for the bests--------- —---------------------------
athletes. The Opening Session 
of the LDS Youth Conference 
will be held at 8 p. m. at Fort Pitt 
Hotel in Pittsburgh. The technical 
details 
settled 
tional 

The
Wednesday and Roy Mizara, Presi
dent of the LDS, will speak on 
"The LDS and Youth.” Following 
that, John Orman, Secretary of the 
National Youth Committee, will de
liver a report on various organiza
tional problems.

A report on the growing LDS 
Sports Movement will be given by 
Joseph Paltan. These speakers will 
be followed by round table discus
sions on organizational 
and sports.

of the Conference will be 
and the report of the Na- 

Youth Committee given, 
second session will be held

ing activity and increasing it will 
be discussed. Amelia Jeskevich and 
Al Kairukštis will speak on various 
aspects of cultural and educational 
activity. Alda Orman will deliver a 
report 
ty.

on Social-Recreational activi-

I a desire on the part of the more 
intelligent and observant men to de
part from the old hackneyed 
decayed mechanisms that are 
ployed, it appears, by most of 
present day writers.

The pioneering attempts at 
vitalization and revolutionizing 
the drama are being sneered at and 
looked upon as the work of fool 
faddists or idiotic revolutionaries. 
But men establshed and set in their 
ways of thought, making a comfort
able living, seldom do see eye to 
eye with the younger generations 
and their new ideas. Thus it must 
be expected that there will be bit- 
tei’ denunciations hurled, and recri
minations extended. The comfort
ing thought, however, is that the 
so-called revolutionaries always win 
out if even after a bitter and pro
longed struggle. Witness the fight 
between the romanticists and classi
cists in France and Germany. Then 
the same repetition between the in
ane mechanisms of playwrights of 
romantic persuasion and the then- 
considered revolting realists of both 
countries (Germany and France). 
The newer, more virile side has al
ways conquered. At present the 
struggle may be longer, deeper and 
more bitter because now the philo
sophies of two classes are in con
flict: Bourgeois versus Proletarian. 
But the side with truth to aid and 
guide it will emerge triumphant. 
Since new problems bring out new 
difficulties in dramatic presentation, 
these difficulties must and will be 
surmounted.

and 
em- 
the

re- 
of

had a 
Volk- 
which 
crude 
with

It is a far-cry from Capek, Odets, 
Irwin Shaw and other modern play
wrights to Schiller, Goethe and 
Lessing of the Germans, and to Vol
taire and other French Classicists. 
Yet they must be understood in or- 
der to grasp the problems confront
ing us today. Since the German 
drama is fairly typical I will con
fine myself mostly to it.

The classicists of that time 
terrific time overcoming the 
spiel, or the people’s plays — 
were naught but ribald and 
comedy, mixed occasionally
farce-like tragedy. Yet Lesser over
came these vulgarians and started 
the legitimate theatre in Germany. 
Upright people amongst the staid 
bourgeois and artistocracy squealed 
in horror when his plays were pre
sented. They were too rude and 
shocking, lacking in proper dignity 
and modesty.

The critics went for him hammer 
and tongs for abandoning the prin
ciple that only royalty and its tra
gedies were fit subjects for a play
wright’s pen. Lessing had abandon
ed that old French principle and 
now was writing of what was then 
considered to be the vulgar bour
geoisie. Later Goethe and Schiller 
came into his ranks, although in lat
ex* years Goethe, like Beethoven, 
became a forerunner of romanti
cism. Thus despite many hard bat
tles the classicists triumphed. They 
believed in absolute guilt and in
nocence, and, furthermore, in a des
tiny over which man had very little 
control. There were variations to 
this belief amongst the classicists, 
but the “schicksalspiel” still remain
ed fundamentally the same. The 
problems concerning the peasants 
were not even considered. At that 
time it was not to be expected, for 
after all would a Brahmin touch a 
pariah ?

♦(To be continued Tuesday)

problems

Third Session
The third session will 

to cultural, educational 
ational activity as carried on by
youth branches. Methods of improv-

be devoted 
and recre-

Final Reports
closing session of the LDS
Conference will hear the pa-

The

The 
Youth 
nel and discussion • reports. 
Membership Drive Trophy will be
awarded as well as the LDS Honor 
Awards. The final task of the Con
ference will be the election of a 
new 
which

National Youth Committee 
will serve for two years.

Youth Ball 
of the social affairs to beOne

held during the week in Pittsburgh 
is the Youth Convention Ball. It 
wid. take place at the Lithuanian 
Hall, 142 Orr Street, and will give 
the dU-'gates a chance to get ac
quainted before leaving for home 
to carry on lheir branch work.

THE FEMININE
ANGLE By Trudy

PERHAPS IT WAS the combina
tion of orange, grape and butter
milk drinks we quaffed thirstily on 
our route through the shopping sec
tion that made things suddenly ap
pear small. As we gazed at the 
millinery window all the hats were 
tiny—doll-like. After a hasty se
cond look the vision didn’t change 
but stayed disconcertingly the same. 
We came to the conclusion that this 
is what the manufacturers honestly 
intend to foist 
son.

on us this fall sea-

hairdressers were' in 
the new hats fit the

No doubt the 
on this too, for 
up-sweep hairstyle perfectly.

Looking at the doll hats they 
sort of grow on one, for disturbing 
and almost ridiculous as they are, 
it would take an iron-cast female to 
turn thumbs down on their tantaliz
ing perkiness and smartness. They 
come in 
feathers, 
plumes, 
pancake 
eye,

velvet
quills

There
berets

English coachman’s
and

and felt with saucy 
and even longish 

were tiny tricorns, 
to wear over one 

toppers 
with high crowns and upturned 
brims on the sides, and a sort of 
tiered effect that ended high on 
top. These will come in for their 
share of kidding by the boyfriends, 
we bet.

----- o-----
IT IS TOO EARLY in the season 

to know what will be the “thing” 
and what’ll look too extreme. We’re 
therefore advising everyone to keep 
her eyes open and her pocketbook 
closed until autumn is definitely 
here.

----- o-----
WHAT A LET-DOWN to see 

shoes plodding on conservatively— 
covering the foot without regard to 
what happens to our heads! There 
hasn’t been much change in shoes 
that we notice aside from the in
troduction of a sprinkling of black 
reptile shoes and combination rep
tile and suede. The high-over-the- 
instep shoe with occasional cutouts 
at the 
own.

toe or sides is holding its

----- o-----
SMALL, NEW pouch bagsTHE

with the long leather handles will 
be easier on the muscles but harder 
on the girls who carry everything 
from make-up to memo books, to
gether with all the membership 
cards of the organizations they be
long to. Calf skin, grain and suede 
in black are the tops. Envelope bags 
are almost extinct.

----- o-----
WE’RE TELLING YOU straight 

from the shoulder, which is just 
what the winter coats already shown 
in the windows of our department

stores are. They arc extremely short 
—just passing the hem of that 
short dirndl you have—and have 
that lovely silhouette of straight 
line which flatters almost every
one. Unusual treatments of the 
sleeve were noticed, with a tenden
cy toward a wider si. eve—some be
ing made entirely of fur. Collars 
are small and Petcr-Pannish, but
toning high at the throat.

-----o-----
QUICK! WATSON, a pin! Bobby 

pin to you, for the new up-from-the-^ 
neck hair comb. Wo predict that a 
month from now will see us girls 
waving our hands in the breeze try
ing to catch the stray strands of 
hair that will inevitably try to spoil 
the almost perfect hair comb. That 
cool sweeping look at the neck, giv
ing its wearer a beautiful neckline, 
will cause more than one young 
miss to risk the straying strands. 
We Lithuanian girls are lucky for 
this type of hair arrangement seems 
to be particularly flattering to the 
round face and square jaws. Here’s 
the recipe if you 
at home:

care to experiment

hair upward from 
fasten at the de

pins or

the kind

You 
with 
curls 
wind

bunch 
large 
you 
put bobby

Brush all the 
the neck. Then 
sired height with bobby 
combs. Don’t let the wild mass of
hair at the top frighten you. 
can either curl the top 
curlers or make several 
(you know 
around your finger and
pins into to stay put) in attractive 
arrangement. In fact we have seen 
such a variety of arrangements that 
it’s surprising how many novel ways 
there are of treating the top mass 
of hair.

----- o-----
BROOKLYN LDS Send- 
for the Pittsburgh dele-

AT THE 
Off Dance 
gates we noticed how attractively 
and neatly almost each girl was 
dressed. And many in the econom
ical and unpretentious cotton. Of 
course there were a few who wore 
their skirts down below their ap
petite and came off second best in 
the general array. One outfit in 
particular struck our fancy. One of 
our attractive LDSers wore a white 
dirndl with a square cut neck 
around the border of which were 
many colored stripes. The bottom of 
the full, short skirt also carried out 
the same idea—rows of stripes (red, 
blue, green, etc.) running around 
the border. White cut-out sandals 
completed the outfit. Judging 
the boys, they approved too.

every part of the 
hide to the blood, is

Almost 
from the 
in airplane manufacture.

from

cow, 
used
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LDS Prezidento R. Mizaros Raportas 
Ketvirtajam Seimui

Žemiau talpiname raportą, kur; LDS prezidentas R. Mizara patiekė Ket
virtajam LDS Seimui, kurio sesijos šiuo tarpu tęsiasi Pittsburghe. 
—“L.” Red.

Gerbiantieji ketvirtojo seimo delegatai, broliai ir seserys!
Mano raportas bus trumpas. Bandysiu suglaustoje formoje pa

daryti trumpą apžvalgą mūsų nuveiktų darbų per pereitus dve
jus metus ir pareikštų kai kurias mintis mūsų bendrais reikalais.

Trečiasis mūsų seimas iškėlė obalsį: Dešimts tūkstančių narių 
iki ketvirtojo seimo! Turiu pareikšti, kad šito šūkio įkūnyt j 
gyvenimą mes nepajiegėme, nors laimėjome nemažai. Centro 
Valdyba dėjo dideliausių pastangų, kad mūsų organizacija šiame 
seime galėtų pasidžiaugti paminėtu narių skaičiumi. Deja, at
sirado visa eilė kliūčių neleidžiusių mums tai pasiekti. Vyriausia 
kliūtis, nereikia nei aiškint, buvo nedarbas. Yra daug žmonių, 
kurie buvo galima ir bus galima įtraukti į mūsų eiles, tačiaus 
sunkios ekonominės sąlygos to neleidžia dabar padaryti. Buvo 
ir kitų kliūčių, kurių čia neminėsiu.

Neveizint visko, mūsų organizacija per pastaruosius du metu 
padarė milžinišką progresą pirmyn. Geriausiu to pavyzdžiu bus 
sekamas: Trečiajam seime mano raporte buvo pasakyta: “Pa
augome nariais iki virš šešių tūkstančių narių. Mūsų turtas sie
kia arti $140,000.” šiandien aš galiu pasakyti, mūsų turtas sie
kia virš $250,000 ir narių, sjiuičius yra atrli 8,000 skaitlinės. Va
dinasi, per tuos du metu mūsų organizacijos turtas paaugo virš 
šimtu tūkstančių dolerių, o narių skaičius arti dviem tūkstan
čiais. Turime 190 kuopų. Įrašėme daug jaunimo. Tai štai jums, 
gerbiamieji, trumpa sutrauka to, ką mūsų brangi organizacija 
nuveikė per pastaruosius du metu.

Centro Valdybos Darbai.
Per pastaruosius du metu Centro Valdyba turėjo 8 pilnus savo 

suvažiavimus, kuriuose buvo rišamos įvairios mūsų problemos. 
16 susirinkimų buvo mažesnių, kuriuose dalyvavo po keturis ar
ba penkis Centro Valdybos narius. Man, kaipo organizacijos 
prezidentui, teko dalyvauti kiekvienam iš šitų mūsų suvažiavi
mų arba susirinkimų. Be to, nuolat ir nuolat, beveik kasdien, 
teko trumpai tartis su mūsų sekretorium, broliu Siurba, ir Cen
tro raštinės darbininkais įvairiais mūsų organizacijos dalykais.

Mūsų Centro Valdyba pereitais metais susidėjo iš 7 narių, o 
šiemet jau turime 9. To priežastį paaiškinsiu vėliau.

Dabar noriu atkreipti delegatų dėmesį į tai, kaip mūsų Centro 
Valdyba veikė, kadangi nevisi Centro Valdybos nariai gyvena 
arti mūsų Centro, tai, s’.prantama, bile reikalui iškilus, negalima 
jų ant greitųjų susišaukti. Tuo būdu, mes nutarėm, kad iškilus 
įvairiems ūmiems reikalams-reikalėliams, jiems išspręsti būtų 
sušaukta arčiau centro gyveną 5 Centro Valdybos nariai—R. Mi
zara, J. Siurba, Daktaras J. J. Kaškiaučius, J. Bimba ir A. Ma
tulis. O svarbesniems reikalams spręsti, šaukiamas pilnas C. V. 
suvažiavimas, vadinasi su Dr. Palevičium ir J. Strižausku. Reikia 
pabrėžti, kad Centro Valdybos nariuos viešpatavo draugiškas 
susiklausymas ir gera nuotaika. Visi C. V. nariai, kiek man ži
noma, jiems pavestas pareigas ėjo sąžiningai ir rūpestingai. Aiš
ku, jūs, gerbiamieji, girdėsite jų pačių išduotus raportus paski
rai, tad man plačiau kalbėti apie tai netenka.

Mūsų centro raštinėje, šiuo tarpu dirba, įskaitant Centro Sek
retorių, šeši apmokami darbininkai. Visi jie, man rodosi, savo 
pareigas ėjo gerai. O jeigu kas buvo neatlikta, kaip turėjo būt, 
tai jūs, gerbiamieji delegatai, čia turėsite progos tatai iškelti 
aikštėn ir kas buvo negero Centro Valdybos veikloj bei centro 
raštinėje—ištaisyti.

• L. D. S. Vienybė su A. P. L. A.
Kai tik mūsų L. D. S. įsikūrė, mes iškėlėme klausimą apie 

vienijimąsi L. D. S. su A. P. L. A. Pirmajam mūsų seime Cle- 
velande, mes tuo reikalu priėmėm ir sutarties formą, sulyg ku
rios dėsniais vienybė turėjo įvykti. Tuos dėsnius užgyrė ir 
APLA nusitardama su mum vienytis. Deja, vienybės įvykinti 
vis nebuvo galima. Vyriausia tam kliūtis buvo, kad mes nebuvom 
įregistruoti Pennsylvanijos valstijoj. Daug energijos turėjome 
išleisti, kol ten, pagaliau, LDS buvo įregistruota. Tuomet kuo- 
veikiausiai griebėmės už darbo vykinti abiejų organizacijų pa
geidaujamą vienybę. Tiesa, ir čia susitikome daug vargo. Net 
du kartu mūsų sekretoriui ir man, o taipgi ir APLA sekretoriui, 
broliui J. Gasiūnui, teko važiuoti į Albany pas draudimo depart- 
mentą tartis vienybės reikalu. Abiem atvejais kalbėjomės su 
Mr. T. J. įCullen. Tai malonus ir mūsų organizacijai gero velijąs 
žmogus. Iš karto jis mūsų pasibriežtai vienybei lyg ir priešinosi. 
Jis sakė, kad LDS yra stipri organizacija, su didele proporcija 
jaunų narių, tai kam jūs norit prisiimti APLA Su nemaža pro
porcija senesnio amžiaus narių. Kai mes jam visapusiai dalykus 
perstatėm ir vienybės pageidavimą mūsų nariuose pareiškėm, tai 
Mr. Cullen maloniai su mūsų nuomone sutiko ir pažadėjo visais 
galimais būdais mums padėti.

Tačiaus, p. Cullen suradd, kad pirmajam seime priimtasis vie
nybės dokumentas, kuris, beje, buvo užgirtas antrajame ir tre
čiajame mūsų seimuose, yra perdaug siauras ir neatsako reikalo. 
Jis pasiūlė mums pavyzdį, kokia turėtų- būti vienybės reikalui 
sutarties forma ir ragino tokią mums pasigaminti. Kai ši nau
joji sutartis buvo padaryta, tai iškilo klausimas, kaip ją priduoti 
mūsų narių užgyrimui. Kiek tai liečia APLA, tai josios seimas 
pasitaikė kaip tik tuo metu, gegužės mėnesyj, 1937, ir ten be 
vargo delegatai ją užgyrė. P. Cullen siūlė mums taipgi sušaukti 
nepaprastą savo seimą ir sutartį užgirti, bet mudu su sekreto
rium Siurba aiškinome jam, kad sušaukimas nepaprasto seimo 
ląbai daug kaštuotų, o laukti reguliari© šių metų seimo, nebūtų 
praktiška, nes vienybė labai nusitęstų. Tad mes prašėme, kad 
draudimo departmentas leistų mums vienybės sutarties klausimą 
išspręsti referendumu. Su tuo p. Cullen pagaliau maloniai suti
ko ir mes, kaip jau žinoma, visą sutartį išsiuntinėjome kuopoms, 
.kurios savo ruožtu, savo narių susirinkimuose milžiniška balsų 
dauguma ją užgyrė. Kai tai buvo padaryta, tai mes sušaukėme 
APLA Centro Komiteto ir LDS Centro Valdybos narių bendrą 
posėdį ir vienybę pravedėm gyvenimam Tai buvo gruodžio mė
nesio 5-tą dieną, 1937. Einant sutartimi, mūsų Centro Valdyba 
pasidaugino dviem nariais, antruoju vice-prezidentu, kurio vie
tą užima buvusis APLA sekretorius Jonas Gasiūnas, ir trečiuoju 
iždo globėju, kurio vietą užima buvusis APLA iždininkas Jonas 
JesadaviČia. Kiti mūsų komitetai taip jau pasipildė po du na

rius, kuriuos pasiūlė buvusis APLA Centro Komitetas.
Paminėtoji sutartis yra dalimi mūsų konstitucijos, todėl ir 

Centro Valdybos ir kitų komitetų sąstatų klausimas turės būti 
šiame seime sprendžiamas konstitucijos taisymo eisenoj.

Džiaugsmingai turiu pabrėžti, kad vienybė praėjo labai sklan
džiai, labai gražiau. Pasirodė; kad mes neapsirikome skelbdami, 
jog abiejų organizacijų nariai vienybės trokšta. Daugelyj vietų, 
kur gyvavo LDS ir APLA kuopos, jos susivienijo ir šiandien su
gyvena broliškiausiai ir gražiausiai, kaip vienos šeimynos nariai. 
APLA davė mums visą eilę gerų darbuotojų, kurie atėję į LDS 
dirba dar energiškiau, negu jie dirbo pirmiau. Imkim tokią 
koloniją, kaip Šenadoris: buvęs APLA narys ir darbuotojas, bro
lis Kuzmickas, šiandien yra vienu iš geriausių mūsų vajįninku. 
Panašiai rasime ir kitose kolonijose bei miestuose.

Tenka čia pareikšti viešą padėką buvusiom APLA Centro Ko
miteto nariams ir darbuotojams, kurie taip nuoširdžiai, taip 
energiškai ir draugiškai dirbo, kad vienybę kuoveikiausiai įkū
nijus gyvenimam

Tai tiek apie vienybę. Papildomą tuo reikalu pranešimą, be 
abejo, jūs išgirsite iš Centro Sekretoriaus.

v
Mūsų. Santikiai su Valstijų Draudimo Departmentais.

Nuo pat mūsų organizacijos užgimimo, turiu pabrėžti, New' 
Yorko valstijos draudimo departmentas labai gražiai linkui mūs 
atsinešė. Atsikreipus pas jį bile klausimu—laišku, telefonu arba 
asmeniškai,—jis visuomet maloniai mums duodavo patarimų bei 
nurodymų kaip tas ar kitas dalykas turėtų būti padarytas. Nesi- 
jautėme mes, turį šiame departamente kokius tai mūsų organi
zacijos “bosus.” Visuomet jautėmės turį prietelius. Kitais žo
džiais, mūsų organizacija turi gerą vardą Albanės žmonėse.

Prieš pora mėnesių New Yorko draudimo departmentas pri
siuntė į mūsų centrą savo žmones peržiūrėti visą mūsų darbo 
sistemą, visą tvarką, visus dalykus dalykėlius. Trys žmonės 
dirbo apie dvi savaites, kol visą darbą atliko. Dėl aiškumo reikia 
pasakyti, kad kiekvienos valstijos draudimo departmental kartą 
į du ar tris metus siunčia savo atstovus į kiekvienos fraterna- 
lės orgairizacijos centrus patikrinti jų stovį.

Ką gi šitie draudimo department© atstovai pas mus surado? 
O gi surado, kad pas mus tvanka gera, organizacija tvirta, fi
nansiniai stovime labai gerai. Mūsų pinigai įvestuoti į mortgi- 
čius taisyklingai ir saugiai; mūsų pirkti bonai geri ir, palyginti, 
neša reikalingus nuošimčius. Reikia pabrėžti, kad draudimo de
partmentas pasiuntė savo nejudomųjų nuosavybių įvertintoją, 
ekspertą, apraizerį patikrinti tas nuosavybes, kurioms mes da
vėm pirmus mortgičius ir kurios randasi netoli New Yorko arba 
Brooklyn©, šis apraizeris padarė savo nuosavybių įvertinimus 
ir pasirodė, kad jo įvertinimai ir mūsų įvertinimai labai artimai 
supuola. Kitais žodžiais, kad mūsų sudėti į tąsias nuosavybes 
pinigai yra saugūs.

Vieną dalyką tačiau draudimo department© egzaminuotojai 
mums pastebėjo, būtent, kad mūsų pašalpų skyrius palaikomas 
perdaug senoviškai, perdaug arkajiškai. New Yorko valstijos 
draudimo departmentas yra pasiruošęs pertvarkyti visų frater
nally organizacijų veikiančių New Yorko valstijoj pašalpų sky
rius. Jis mano, kad pas mus į pašalpų skyrių mokestys moka
mos ne racijonališkai. Pavyzdžiui, dvidešimties metų amžiaus 
narys moka tokią pačią sumą į pašalpos skyrių kaip ir 70 metų 
amžiaus narys. Na, ir susirgus pašalpos gauna tieį< pat. Drau
dimo departmentas sako, kad tai didelė nelygybė. Juk 20 metų 
amžiaus žmogus kur kas sveikesnis ir rečiau sirgs, negu, saky
sim, 60 arba 70 metų amžiaus žmogus. Tuo būdu draudimo de
partmentas sakosi gaminąs tam tikras taisykles, sulyg kuriomis 
visos fraternalės organizacijos, veikiančios paminėtoj valstijoj, 
privalės tvarkyti savo pašalpų skyrius. Be to, šis departmentas 
reikalaus, kad kiekviena fraternalė organizacija turėtų tam tik
rą pašalpų skyriui rezervą. Sakysim, LDS šiuo tarpu turėtų tu
rėt pašalpų skyriui apie $90,000 ,rezervo. žinoma, draudimo 
departmentas nereikalauja, kad mes tąjį rezervą sudarytum tuč
tuojau. Jis duos tam laiko. Todėl mes jau šiame seime privalo
me tuo rūpintis ir savo pašalpos skyrių tvirtinti. Šiame seime 
mes galime padaryti tam tikras reformas ir žiūrėti kaip viskas 
veiks. Jeigu matysime, kad pašalpų skyrius dar vis nėra toks, 
kokio pageidauja draudimo departmentas, tuomet privalėsime 
imtis kitokių būdų tam tikslui pasiekt. Atsiminkim, draudimo 
departmentas daro viską ne tam, kad mūsų organizaciją susilp
ninti, bet kad ją sustiprinti ir kad nariai būtų geriau apsaugoti.

Pakartoju, šios pašalpų klausimu reformos nėra taikomos tik 
LDS, bet visom fraternalėm organizacijom, veikiančiom New 
Yorke. Tai reiškia, netik mūsų lietuvių visiem trim Susivieni
jimam, bot ir kitų tautų panašiom organizacijom.

Apdraudos skyrius arba fondas mūsų labai geras, tvirtas ir tą 
pripažino New Yorko valstijos draudimo departmentas ir jo 
egzaminuotojai.

Gražiai sugyvenome ir su kitų valstijų draudimo departmen- 
tais. Visur pasirodo, mes turime gerą vardą kaipo organizacija. 
Tiesa, kai kurių valstijų draudimo departmental, eidami sulyg 
savo įstatymais, padarė mums kai kurių pastabų. Pavyzdžiui, 
Massachusetts valstijos departmentas nurodė, kad mūsų konsti
tucijos skyrius, sulyg kuriuo tvarkosi mūsų vaikų skyrius, ne 
pilnai atatinka tos valstijos tūliems įstatymams. Dėl to, mes 
buvome priversti vaikų įrašymą į LDS Mass, valstijoj sulaikyti. 
Šis seimas turės tuo klausimu tarti savo žodį.

Kitas ir dar didesnis incidentas buvo Illinojaus valstijoj. Te- 
naitinis draudimo departmentas. patvarkė, kad visos fraternalės 
organizacijos, laisniuotos toj valstijoj/ privalo priimti tokias( 
mokesčių lenteles, kokias tasai departmentas nurodo. Kitais žo
džiais daugelis fraternalių organizacijų turėjo pakelti priima
miems naujiems nariams mokestis. Kurios organizacijos to ne
padarys, aišku, joms nebus leista ten veikti. Kas reikėjo daryti 
mums? žinoma, mes negalime nei svajoti apie pasitraukimą iš 
Illinojaus valstijos. Tuo būdu reikėjo priimti draudimo depart
ment© reikalavimas. Kadangi trečiasis seimas suteikė Centro 
Valdybai galę keisti mūsų konstituciją sulyg tuo, kaip reikalauja 
įvairių valstijų draudimo departmental, tai mes čia, pasinaudo
dami tąja proga ir nutarėm priimti naują mokesčių lentelę va
dinamą American Man. Visi nariai įrašyti su pradžia šių metų 
buvo įrašyti arba sulyg šita nauja lentele arba sulyg mūsų seną
ja step rate sistemos lentele. Šis seimas turės galutinai tuo 
klausimu tarti savo žodį.

Buvo susirašinėjimų ir su kitų valstijų draudimo departmen- 
tais, kur mes esame registruoti, įvairiais kitais reikalais. Pavyz
džiui, dėl narystės paliudijimų gaminimo: vienos valstijos drau
dimo departmentas reikalauja, kad tekis paliudijimas būtų, ki
tos nori kitokio. Mes turime taikytis. Turiu pabrėžti, kad juo 
tolyn, tuo daugiau įvairių padavadijimų ir patvarkymų frater- 
nalėms organizacijoms įvairiose valstijose gaminama. Tai sun
kina mūsų veiklą. Tam prisieina išleisti nemaža ir pinigų. Ta
čiau kaip sakyta, visi draudimo departmental su mumis apsiėjo 
prieteliškai ir gražiai.

(Pabaiga bus rytoj)

Easton, Pa.
Organizuojam Lincoln’o 
Brigados Draugų Kuopą

Neseniai Eastone kalbėjo ką 
tik sugrįžęs iš Ispanijos karo 
lauko jaunas vyras, d. Ha
rold London, ir tas paskatino 
draugus prie susirūpinimo ko
vojančiais už demokratiją 
jaunais amerikiečiais, nariais 
Lincoln’o Brigados, kurių 
daugelis liko sužeistais ir ku
riuos yra gyvas reikalas atga
benti atgal į šią šalį, gydyti 
juos ir tt. Tuo reikalu susi
tvėrė organizacinis komite
tas, kuris deda pastangas, kad 
Eastone suorganizavus sti
prią Lincoln’o Draugų kuopą, 
ir to komiteto darbas rodo jau 
neblogus rezultatus. Rodos, 
daugiau kaip 30 narių jau 
gauta ir greitu laiku bus šau
kiamas susirinkimas, kur bus 
sudaryti planai veikimui. 
Orui atvėsus bus šaukiamas 
didelis masinis mitingas, kur 
kalbės Ispanijos karo vetera
nai ir bus rodomi judžiai 
“The Twentieth Century La- 
fay ettes.”

Organizacinis komitetas su
sideda iš įvairių tautų, į jį įei
na pora lietuvių. Mes kvie
čiame visus, kurie tik simpa
tizuoja Ispanijos didvyriškai 
kovai, tapti nariais šios pra
kilnios organizacijos. Duoklė 
yra tik $1.00 metams, už ką 
narys gauna puikią spilkutę ir 
visus Draugu išleistus raštus 
(literatūrą).

Beje, noriu dar pastebėti, 
kad kur tik d. London kalbė
jo, ten pasirodė puikios pasek
mės. Pavyzdžiui, Central La
bor Union susirinkime, išklau
sius d. London kalbą, nutarta 
•paaukoti iš iždo $25, taipgi 
siuvėjų unija (Amalgamated) 
aukavo $125 (tiek reikia par
gabenimui vieno veterano A- 
merikon). Iš pavienių, stam
biau aukavo profesorius Nor
ton ir spaustuvininkas Leo 
Lipson, po $5.

Workers’ Alliance Veikia už 
Laužų Prašalinimą

Iniciatyva Workers’ Alli
ance (bedarbių ir viešųjų dar
bų darbininkų organizacijos) 
čia plačiai buvo renkami pa
rašai reikalaujant, kad mies
tas ir tam tikros valdžios 
įstaigos susirūpintų įsteigimu 
tinkamų gyvennamių darbinin
kų šeimynoms su prieinama 
kaina, kad jie nebūtų priversti 
gyventi laužuose pavidale šuns 
būdų — o jų Eastone randasi 
gana apsčiai. Kiek tos petici
jos bus naudingos, ateitis pa
rodys. Tiek tik reikia pasa
kyti, kad prieš jų skleidimą 
labai sparčiai kovojo įvairaus 
plauko “real estate” agentai 
ir kitokie biznierėliai, kurie 
daro sau gerus pragyvenimus 
iš tų laužų.

Neseniai tilpo vietiniam 
“Easton Express” straipsnis 
apie planą budavojimo suvirs 
70 naujų ir gana pigių, bet 
moderniškų apartmentų. Jie 
tilptų dviejuose didžiuose na
muose, vienas College Hill da
ly, o kitas kur nors arčiau 
miesto. Ar tas planas bus 
įkūnytas, ateitis parodys, ži
noma, tas nebus greitai atlik
ta, nes tokiais klausimais mū
sų miesto valdonai veikia če- 
repoko greitumu.

Iš Lietuviško Veikimo
Gal kam nors atrodys, kad 

karščiams užėjus mūsų veiki
mas nusilpo ? Bet taip nėra. 
Veikiama po biskį, bet gal ne-

taip sparčiai, kaip reikėtų. Da
lykas tame, kad įvyko nema
žai permainų, kas atsiliepia 
ant judėjimo. Kaip žinome, 
piknikus nebegalima rengti 
visų mylimoj vietoj, būtent, 
Hackett Park. Nors leidžia 
pakalnėje, bet ten vieta ne to
kia paranki, kaip ant kalno, 
nėra apsaugos nuo lietaus, to
dėl ir piknikai būna retesni. Su 
svetaine irgi bėda, ypatingai 
orui atvėsus, nes nebetekome 
Easton Baking Co., kur laiks 
nuo laiko turėjome smagius' 
vakarėlius ir padarydavome 
po keletą dolerių pelno. O su 
svetainėmis Eastone tikra bė
da, neparankios ir brangios, 
tad turime labai rimtą proble
mą ant rankų.

Kas liečia dabartinį veiki
mą, tai yra rengiamas LDS 
(Darbininkų Susivienijimo) 51 
kuopos smagus piknikas sek
madieny, 21 d. rugpjūčio, 
Hackett Park (pakalnėje). 
Rengėjai kviečia visus Eastono 
ir apielinkės lietuvius dalyvau
ti šiame smagiame pažmonyje.

“Laisvės” pikniko serijos 
yra pardavinėjamos ir tikimės, 
kad gražus būrys eastoniečių 
dalyvaus piknike Philadelphi- 
joje.

Buvo ir daugiau įvairių įvy
kių, apie kuriuos būtų reikėję 
parašyti, taipgi ir iš mūsų vei
kimo, bet, ant nelaimės, mes, 
kurie rašinėdavome, aptingo- 
me ar perdaug sukaitome ir 
pasekmės — tik vienas d. V. 
J. Stankus puikiai atlieka ko
respondento darbą ir tankiai 
aplanko mūsų spaudą su įvai
riomis žinutėmis. Tačiau vie
nas žmogus negali viską suži
noti, jam reikia talkos. Mes 
visi, vartojanti plunksną, tu
rime jam padėti. O d. Stankui 
didelis garbės žodis už jo bu
vusį ir būsiantį sunkų darbą.

Eugenija.

SCRANTON, PA.
Rugpjūčio 8 d. Scrantono 

Lietuvių Draugijų Sąryšio 
valdyba sušaukė susirinkimą 
tikslu prisiruošti rengiamam 
piknikui. Valdyba pranešė, 
kad yra paimtas Runo Parkas, 
ant 21 d. rugpjūčio. Piknikas 
surengt buvo nutarta pirmes- 
niam sąryšio susirinkime, tiks
lu sukelt finansų padengimui 
skolų ir tolimesniam Sąryšio 
veikimui. Skolų, kaip žinoma, 
pasidarė virš $40, rengiant 
masinį susirinkimą protestui 
prieš Lenkiją, kėsinusią ant 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Todėl šis susirinkimas užgy
rė pikniko rengimą, ir su no
ru nariai apsiėmė atlikt rei
kalingus tam darbus.

Labai smagu, kuomet yra 
sutarimas ir pasirįžimas veikt.

Dabar tik reikalinga gerai 
išgarsint, o publika, tikimės, 
pritars ir parems mus, nes 
šis SLDS, nežiūrint to, kad 
jis susideda iš skirtingų grio
vių, skirtingų minčių žmonių, 
pasirįžęs veikt bendrai svar
besniais lietuvių liaudies rei
kalais. šis Sąryšis jau įrodė, 
kad gali bendrai veikt, pav., 
rengiant masinius susirinki
mus. Susitarta kviest kalbėto
jus visų skirtingų sriovių.

Tai yra didelis ir garbingas 
darbas. Pagarbos užsipelno 
tie žmonės, kurie yra toleran
tiški ir plačiai protaujanti.

šiame susirinkime buvo ke
liama visokių gražių sumany
mų, kas toliau veikt, bet palik
ta po piknikui, nes be pini
gų nedaug galima ką pradėt. 
Smagu ir kredito užsipelno 
tie, kurie nori veikt visuome
nės labui.

F. I., Vienas iš Atstovų.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo puslapio) 

meniu prie kaklo mūsų skęs
tančiam lietuviškumui?...

Sovietams sušaudžius šalies 
išdavikus, “Naujienos” jų la
bai apgailestavo. Ypač jiems 
gaila buvo Tuchačevskio.

Dabargi tūlas J. P. Tarnas 
tose pačiose “N.”, straipsnyje 
“Ar Hitleris ir Stalinas susi
tarę valdys pasaulį?”, rašo:

“Su pagalba dviejų valsty
bių jėgų, kurių agentai šiam 
sumanymui nuoširdžiai prita
rė, Tuchačcvskis turėjo likt vi
sos Rusijos kariškas diktato
rius. O laikui bėgant Rusijoje 
atsteigti ir monarkiją”.

Taigi. O p. J. P. Tarnas ir 
.jo kolegos iš “Naujienų” ne 
kartą apsiverkė dėlei Tucha
čevskio “nekaltumo”.

Tas J. P. Tarnas postringau
ja apie “Stalino su Hitleriu su
sitarimą”. Jam atrodo, “kad 
netolimoj ateityj, vieną gražią 
dieną, tie du dideli ‘priešai’ 
Juozas Stalinas ir Adolfas Hit
leris viešai susitikę, širdingai 
pasisveikins”.

Neveltui yra sakoma: nere
giui visos spalvos juodos. Taip 
ir su tuom “N.” Taniu: Stali
nas ar Hitleris—jam vistiek 
pat. . .

FRANCIJA NEDUODA 
PASPORTŲ TURISTAMS 

Į ITALIJĄ

Paryžius. — Kad Italijos 
valdžia neduoda praleidimų 
tūkstančiams italų turistų, 
norinčių paviešėti Franci- 
joj, tai ir Franci jos valdžia 
neduoda pasportų savo pi
liečiams, norintiems atsi
lankyti Italijon, 

jk______
Paryžius. — Fašistų lėk

tuvai, bombarduodami Pa
jamos miestelį su prieplau
ka, rytiniame Ispanijos pa
jūryje, padegė amerikinį 
kamščių fabriką.

W. A. Smart demonstruoja Michigan© valstijos po
licijos viršininkų suvažiavimui savo naujai išrastą 
šautuvą. Šitas šautuvas j sekundą išmuša 18 kulkų. 

Jis taikomas šaudymui darbininkų streikuose.
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Antradienis, Rugpj. 16,1938  __________

' Dviejų Metų Didvyriškos Ispanų 
Liaudies Kovos Sukaktuvėms

EAISV1 __________ ____

G. Dimitrovas.
• (Tąsa)

• Tūkstantį kartų teisinga 
didvyriškos Ispanijos liau
dies tribūnas, mūsų draugė 
Dolores Ibarruri, kada ji 
sako:

“Vaikų, moterų, vyrų, nu
žudytų šiomis tragiškomis 
dienomis, kraujas krinta ne 
tik ant išdaviko Franko gal
vos, bet ir ant Hitlerio ir 
Mussolinio galvų. Ir daug 
Europoje yra žmonių, kurie 
jokiuose Jordanuose nepa
jėgs nuplauti nuo savo ran- 

, kų nekalto kraujo.”
.III.

Dveji kovos metai Ispa
nijoje iškėlė naujas didžiu
les liaudies jėgas, kurios su
gebėjo ne tik išlaikyti iki 
dantų ginkluotų fašistinių 
gaujų puolimą, bet parodė 
savo nepajudinamą pasiry- 
žymą tęsti kovą iki galo ir 
nugalėti fašizmą.

. Respublikoniškoji Ispani
ja, kaip žinoma, pradėjo ko
vą kariniu atžvilgiu nepa
prastai nepatogiose jai są
lygose. Liaudies masės ne
praėjo pasaulinio imperia
listinio karo mokyklos, ne
turėjo prityrimo vesti pozi
cinį karą ir daugelio kitų 
moderniško gynimosi rūšių. 
Pas respublikos vyriausybę 
pasirodė labai maža vado
vaujančių kadrų ir labai 
silpna karo technika. Ir vis
gi, nežiūrint visų šitų sun
kumų, štai jau dvejus metus* 
Ispanijos liaudis tvirtai gi- 

k na savo laisvę ir nepriklau
somybę.

Maišto pradžioje respub
lika turėjo labai nežymias 
karo jėgas, tikrenybėje vos 
keletą tūkstančių ginkluotų 
žmonių. Dabar pas ją pusės 
miliono armija. Armija, už
sigrūdinusi kovose, perėjusi 
per daugelį sunkumų ir iš
mokstanti moderniško karo 
vedimo meno. Sukurti nau
ji vadovaujantieji kadrai, 
tampriai susirišę su liaudi
mi, atsidavusiai ginantieji 
jos reikalus ir sėkmingai iš
mokstantieji sudėtingų ka
rinių dalykų. Organizuoja
ma karo pramonė, ir visas 
šalies ūkis statomas tar
nauti vienam tikslui — nu
galėti priešą.

Nežiūrint kariškai-techni- 
nės interventų pirmenybės, 
nežiūrint eilės dalinių pra
laimėjimų, respublikoniškoji 
armija per tuos dvejus me
tus turėjo taip pat ir stam
bių laimėjimų, kurie ant vi-

• sados įeis į istoriją. Dešim
tis kartų metė maištininkai 
savo smogiamąsias kolonas 
ant Madrido. Jie mėgino 
palaužti jį iš sausumos ir iš 
oro, jau ne kartą jie garsiai 
paskelbdavo pagrobę Mad
ridą ir siuntinėjo tuo reika
lu pakvietimus į pokylius. 
Bet niekas negalėjo sulau
žyti didvyriško liaudies ar
mijos pasipriešinimo. Mad
ridas liko neįveikiamumo 
simboliu, Ispanijos laisvės 
ir nepriklausomybės tvirto
ve, pagal kurią dabar ri
kiuojasi Valencija ir Bar
celona. R e s p u blikoniškoji 
armija sudavė interventams 
smarkų smūgį prie Gvada- 
lajaros, ji sudaužė jų planus 
pradėti generalinį puolimą, 
paėmus Teruelį ir parodžius 
daugelyje kitų atvejų savo 
herojizmą ir mokėjimą ne

r tik gintis, bet ir pulti. Ji su-v

gebėjo sustabdyti puolimą 
Aragono fronte, lokalizuoti 
prasiveržimą, sugriauti in
terventų planus, kurie tikė
jos suduoti sprendžiamą 
smūgį r e s p u blikoniškajai 
armijai.

Sprendžiamoji role vi
suose šituose laimėjimuose 
tenka bendram proletari
niam ir liaudies frontui. Is
panijos Komunistų Partija 
—liaudies fronto iniciato
rius — eilės metų bėgyje 
nuosekliai ir atkakliai kovo
ja už Ispanijos proletariato 
vienybę, už visų liaudies jė
gų sutelkimą prieš reakci
ją ir fašizmą.

Žingsnis po žingsnio vie
nijosi darbininkų organiza
cijos ir telkėsi visos liau
dies jėgos. 1935 metų vasa
rio mėnesyje sėkmingai pa
sibaigia derybos tarp Uni
tarinės darbo konfederaci
jos ir Visuotinos darbinin
kų sąjungos, ir tų metų ga
le jos susivienija. 1935 me
tų gale visoje Ispanijoje ku
riasi komunistu ir socialistu 
partijų ryšių komitetai. 
1936 metų sausio mėnesyje 
susiformuoja liaudies fron
tas, kuris apima kom. ir soc. 
partijas, Visuotiną darbi
ninkų sąjungą, respubli
koniškąją kairiąją, Katalo- 
nijos kairiųjų partiją, ir ki
tas organizacijas. 1936 me
tų balandžio mėnesyje susi
lieja į vieną organizaciją 
Komunistinė ir Socialistinė 
jaunimo sąjungos. Tų pat 
metų liepos mėnesyje Kata- 
lonijoje susilieja keturios 
partijos — Katalonijos so
cialistinė partija, Ispanijos 
socialistų partijos Kataloni
jos federacija, Katalonijos 
proletarinė partija ir Kata
lonijos kompartija ir susi
daro Suvienytoji Kataloni
jos socialistinė partija. 1937 
metų kovo mėnesyje eilėje 
Ispanijos provincijų visos 
jaunimo organizacijos—So
cialistinė sąjunga, anarchis
tinė ir respublikoniškoji or
ganizacijos — susilieja ir 
sudaro bendrą jaunimo or
ganizaciją, o tų metų rug
sėjo mėnesyje suorganizuo
jamas Nacionalinis jaunimo 
aliansas, suvienijęs visas 
šalies jaunimo organizaci
jas. 1937 metų rugpjūčio 
mėnesyje priimama komu
nistų ir socialistų partijų 
bendro veikimo programa. 
1938 metų kovo mėnesyje 
ima bendrai veikti Visuoti
na darbininkų sąjunga ir 
anarchosindikalistų D a r bo 
konfederacija, o balandžio 
mėnesyje ši konferencija ir 
Iberijos anarchistų federa
cija įeina į liaudies fronto 
sąstatą.

Tokiu būdu, Ispanijos 
darbininkų klasė, nugalėda
ma sunkų palikimą, skal
džiusį jos jėgas praeityje, 
nuosekliai kūrė tvirtą pa
matą Ispanijos liaudies susi
vienijimui kovoje prieš fa
šistinius maištininkus ir 
interventus. Sunkios karo 
kančios ir pavojus, kad fa
šistai nepavergtų Ispanijos, 
priskubina šito proceso pa
sibaigimą.

Visa Ispanijos liaudies 
kovos eiga nesugriaunamai 
patvirtino liaudies fronto 
politikos teisingumą. Bū
tent, liaudies fronto sudary
mas ir sustiprinimas pada
rė galimu sutelkti visas gy
vas Ispanijos liaudies jėgas,

nežiūrint į anksčiau buvu
sius gilius politinius ir ki
tus skirtumus jos eilėse. Dė
ka liaudies fronto Ispanijos 
liaudis galėjo sukurti savo 
liaudies armiją, sugebėjusią 
išlaikyti technišku atžvilgiu 
viršijančių interventų armi
jų spaudimą. Kovose prieš 
fašistinius maištininkus ir 
interventus liaudies frontas 
sustiprino kovingąjį susi
telkimą tarp komunistų, so
cialistų, anarchosindikalis
tų ir bepartinių armijoje ir 
užfrontėje, priešingai ne
sustojančiam Kaballero kli
kos ardomajam darbui, 
priešingai vadinamos penk
tosios kolonos agentams ir 
trockistiniams band itams. 
Be liaudies fronto Ispanijos 
liaudis būtų senai vidujiniai 
dezorganizuota, sudaužyta 
ir fašistinių užkariautojų 
pavergta.

Ne atsitiktinai visi vidu
jiniai ir užsieniniai Ispani
jos respublikos priešai var
tojo ir vartoja visokiausias 
priemones, kad pasėti ir su
kurstyti tarpusavį nepasiti
kėjimą ir vaidus tarp parti
jų ir organizacijų, įeinan
čių į liaudies frontą, kad pa
kirsti pasitikėjimą jo vy
riausybe, kad susprogdinti 
patį liaudies frontą. Bet 
užtat dvejų metų savo ko
vos sukaktuvėms, daugiau 
negu kadai nors anksčiau, 
Ispanijos liaudis persiėmusį 
supratimu, kad reikia išsau
goti ir toliau stiprinti liau
dies frontą — jos vienybės 
pamatą, didžiausj jos pajė
gumo gintis šaltinį ir pirmą 
laimėjimo sąlygą jos tauti
nio pasiliuosavimo kare 
prieš fašistinius grobikus. 
Ir nėra pagrindo abejoti, 
kad Ispanijos darbininkų 
klasė, visa Ispanijos tauta 
saugos nesuardomą vienybę 
ir liaudies fronto susitelki
mą, kaip akies lėlytę.

IV.
D i d v y r iškoji ’Ispanijos 

liaudies kova turi didžiulės 
tarptautinės reikšmės.

Ji suturėjo ir suturi nau
jo pasaulinio karo pradėji
mą. Jeigu Vokietijos ir Ita
lijos fašistai būtų pasiekę 
tos greitos pergalės Ispani
joje, kurią jie turėjo galvo
je, tai be abejonės tai smar
kiai sustiprintų šitų karo 
padegėjų a g r e s y viškumą 
kitų tautų atžvilgiu. Ir jei
gu, iš kitos pusės, buržuazi
niai demokratinių šalių vy
riausybės tikrai būtų išpil- 
džiusios savo elementarines 
pareigas Ispanijos respubli
kos atžvilgiu, nors bent nu
imant blokadą, suteikiant 
jai teisę pirktis ginklų, tai 
neabejotina tuo atveju Is
panijos liaudies pergalė pa
čiu tikriausiu būdu būtų pa
dėjus pažaboti fašistinius 
agresorius ir suduotų smar
kiausią smūgį jų planams 
sukurstyti pasaulinį karą.

Nėra taip pat abejonės, 
kad puikus Ispanijos liau
dies didvyriškos kovos pa
vyzdys padarė nenukreipia
mos įtakos kitoms tautoms, 
kurioms gręsia fašistinė 
agresija. Šitos tautos ėmė 
budėti prieš fašistinį pavo
jų, jos nenori būti akiplė
šiškų grobikų užpultos iš 
netyčių. Jos nenori atiduoti 
save agresorių malonei, o 
atvirkščiai, ruošiasi ginti 
savo laisvę ir nepriklauso-

mybę. Fašistiniai sąmokslai 
eilėje šalių buvo numalšinti 
dar gemale. Franci jos kagu- 
liarų sąmokslas buvo susek
tas jo paruošimo stadijoje. 
Generolo Sediljo fašistinis 
perversmas Meksikoje buvo 
greitai sudaužytas Karde- 
naso vyriausybės, besire
miančios Ispanijos liaudies 
parama.

Ispanijos pavyzdžio įtaką 
galima matyti ir Chinijos 
liaudies pasiryžime visomis 
jėgomis priešintis Japonijos 
grobikams, ir Čechoslovakų 
tautos pasirengime griežtai 
gintis nuo grasinančio jos 
nepriklausomybei Vokieti
jos fašizmo.

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa
Drg. Barbora Gegžnienė ran

dasi ligoninėj po sunkios 
Operacijos

Drg. B. Gegžnienė, sena 
mūsų organizacijų narė ir rė
mėja darbininkiško judėjimo, 
tapo nuvežta į Jefferson ligo
ninę ir rugpjūčio 11 d. turėjo 
sunkią operaciją.

Mūsų draugai raginami at
lankyti mūsų draugę Jefferson 
ligoninėj—ant 10-tos gatvės 
prie Locust gatvės. Lankymo 
valandos yra tarp 3 ir 5-tos 
valandos antradieniais, ketvir
tadieniais ir šeštadieniais. Mes, 
visų darbininkiškų organizaci
jų nariai-narės linkime savo 
draugei kuo greičiausio pa
sveikimo bei pasisekimo.

A. J. Smitas.

Los Angeles, Calif
Įvairios Naujienos

Rugpjūčio 9 d. įvyko LLD 
145 kuopos susirinkimas. Na
rių susirinko pusėtinai, bot 
susirinkimas buvo ne labai gy
vas. Mat, vasarą nariai dau
giau išsisklaistę ir neima da- 
lyvumo taip, kaip svetainėj. 
Reikia paminėt nekurius ge
resnius tarimus.

Nutarta surengt išvažiavi
mą dėl darbininkiškos spau
dos. I komisiją apsiėmė A. 
Petravičienė, Henry Rado ir 
M. Pūkis. Komisija gera ir 
išvažiavimas galės būti sėk
mingas.

Nutarta paauk aut $5 dėl 
Chinijos medikalių reikalų ir 
$5 dėl Ispanijos pasiuntimui 
laivo iš Amerikos. Taipgi K.

iRepečkienė apsiėmė parinkt 
ant blankos kiek bus galima.

Kitas susirinkimas įvyks toj 
pačioj vietoj, Oro j o Sieo Par
ke, pirmą nedėldienį rugsėjo, 
11 vai. iš ryto. Nariai turėtų 
dalyvaut ir pašalinių atsivest,•

Angeles,1 
žmonėm,' 

Didžiu-;

Darbai apie Los 
kaip pasikalbi su 
rodos, nekaip eina, 
moj nusiskundžia, kad dirbą' 
po kelias dienas į savaitę.

Katrie dirba prie budavoji-! 
mo, tai visi, kaip sakyt, “bizi,”i 
nes Californijoj dabar labai! 
budavoja, ypatingai gyvenimo 
namus. Jeigu nori ką patai
syt apie namus, tai reikia pa- 
jieškot, kad gavus meisterį.

Laikraščiai vis garsina, kad 
ant rudens tai tikrai turėsime 
gerus laikus, darbų būsią už
tektinai. Na, žiūrėsime, ruduo 
jau nebetoli.

Los Angeles kapitalistų 
spauda visai nutilo rašius apie 
Ispaniją, turbūt fašistam ne
siseka.

Aš dažnai manau, kas bus 
su lietuviais, kada mes seniai 
apleisim šį pasaulį, čia augęs 
lietuvių jaunimas labai ne
rangus, kad ką veikus tarpe 
lietuvių.

Los Angeles miestas surinko 
užtektinai parašų, kad atsaukt 
majorą Show'. Bet dabar dar 
didesnė bėda, nes negauna 
kas apsiimtų kandidatuot. OI, 
kad nusigyvenom : nebeliko 
tinkamo žmogaus, kad galėtų 
būt miesto majoru!

Show nori prašalint už suk
tybes. Reiškia, jeigu nori 
apsiimt į jo vietą, tai turi būt 
toks pat. O jei 
lėsi pakęst tarp 
valdininkų, nes 
daug geresni.

ne, tai nega
lę i tų miesto 
visi kiti ne-

R—ka.

“QUEEN MARY” GREI
TESNĖ Už ‘NORMANDIE’

Anglijos didlaivis “Queen 
Mary”, grįždamas atgal iš 
Amerikos, nuplaukia 730 
mylių per dieną-naktį, tai 
dviem myliom greičiau negu 
smarkiausias p 1 a u k i m as 
Franci j os didlaivio “Nor
mandie.”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

Sietyno Choro mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, 17 d. rugp., 
7:30 v. v. Liet. Svot., 180 New York 

nesAvė. Visi nariai dalyvaukite, 
daug svarbių dalykų turėsime 
tart, reikės ir planus išdirbi toli
mesniam veikimui. —- Org. K. Ž.

(191-192)

Bušai J Philadelphijos Pikniką
Iš Brooklyn© 6 busai veš publiką į “Laisves” pikniką 

Philadelphijoję, kuris įvyks sekmadienį

Rugsėjo 4 September
Ant rytojaus bus Labor Day Šventė

Bušai iš Brooklyn© i Philadelphijos pikniką 
išeis iš sekamų vietų:

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

Busas išeis 8 vai. ryto

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

Busas išeis 8 vai. ryto

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

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer Street, Brooklyn

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

KELIONĖ Į ABI PUSI $1.75

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

visi

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

ciališką masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Parašė R. Mizara

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

(1) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę
ir laisvę.

(2) Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę?
(3) Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

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

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

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

ĮS1GYK1T 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 1

Platintojams, imant ienis 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.

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
&mmiiiininnniiii[niinniniinuinnu!iiiiiniinnnniiiiinniiniiinnninmnnnmnnnnnnm^

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

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

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

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

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

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

Siunčiame duonų per paštų j 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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Pamišęs Asmuo Parke 
Pašovė 5 Žmones

Amerikos Darbo Parti
jos Liet. Kliubo Veikla

Reikalauja Tirt Slaugės 
Išmetimą Iš Darbo

Pribuvo Daugiau Jauny 
Delegatų

Papaikęs policijos nekentė
jas Charles Sanfillipi, 2318 
Pearsall Ave., Bronx, pasisuko 
į Policijos Garbės Legiono iš
kilmes Central Parke apsigin
klavęs dviem šautuvais ir pra
dėjo šaudyt į 200 policijos ir 
kartu į 3,000 dalyvių vyrų, 
moterų ir vaikų. Pašauta 5 
asmenys, šovikas taip švaistėsi 
8 minutes iki pats krito nuo 
policijos revolverių šūvių.

Sužeista policijos leitenantas 
James P. McDonnell, 38, turįs 
13 garbės ženklų už pasižymė
jimus; policistas Frank Lynch ; 
George Tighelaar, John Benny 
ir Louis Papernick, civiliai.

Ceremonijos buvo pagerbt 
pereigas einant žuvusioms po- 
licistams. Krašte minios 
šieji kai kurie asmenys 
kaip apdaužyta mašina 
jo ant Central Park
priešais 69th St., ir iš jos iš
lipo gražiai apsitaisęs, dikto- 
kas vyras. Ant jo krūtinės ir 
pečių kabojo skaidrios blė- 
kos. Abiejose rankose jis 
šėsi po šautuvą, o kišeniai 
vo išpurtę nuo šovinių.

Urnai pasigirdo šūviai

buvu- 
matę, 
susto- 
Drive

ne- 
bu-

ir 
šauksmai pašaukt ambulansą. 
Ceremonijos nutrūko ir per 
radio programos perdavimas 
sulaikyta. Policistai pradėjo 
pilt į Sanfillipi šuvius, tačiau 
buvęs didelis medis ilgai ap
saugojo užpuoliką nuo mirti
no šūvio ir nors parkritęs jis 
vis dar šaudė. Nugalėtas, mir
damas jisai sakęs: “Aš ma
niau šaudyt iki nušausiu kuo 
daugiau policistų. Ir 
šoviau, aš nušoviau”.

Jo kišeniuje rasta 
kuriame jis rašo apie
kantą policistams ir labai su
sijaudinęs dėl pašaukimo teis
man važiuotės prasikaltimais.

Namie rasta jo tėvo šerme
nys. Sesuo ir kiti namiškiai 
mano, kad jis pamišęs iš susi
jaudinimo dėl tėvo mirties.

as nu-

laiškas, 
neapy-

Pereitą penktadienį, rugpj. 
12 d., Liet. Amerikos Piliečių 
Kliube įvyko Am. Darbo Par
tijos 14 A. D. Lietuvių Kliubo 
narių susirinkimas. Narių į 
susirinkimą suėjo neperdau- 
giausia, bet dalykai buvo svar
stomi rimtai ir gražioje nuo
taikoje.

Iš valdybos pranešimų pa
aiškėjo, kad parti j on dedasi 
vis didesnis skaičius lietuvių ir 
kliubas auga. Taipgi praneš
ta, kad pirmas šio kliubo pik
nikas įvyks rug. (Sept.) 3 d., 
š. m. Dexter parke, Woodha
ven, L. L Piknike dalyvaus 
Darbo Partijos kandidatai į 
įvairias pavieto (county) ir 
valstijos valdvietes, kad bal
suotojams būtų proga susipa
žinti su jais. Tikimasi turėti 
daug žmonių.'

Viršininkais šio kliubo yra 
rimti ir energingi žmonės. Pir
mininko pareigas eina buvęs 
lietuvių kriaučių delegatas An
tanas Bubnis, sekretoriaus— 
jaunasis A. Linkus, iždininko— 
Kazys Balčiūnas.

Nors kliubo sudėtis mišri, 
prie jo priklauso įvairių pa
kraipų žmonės, bet nuotaika 
pas juos labai graži.

žymėtina, kad kliubas turi 
paskyręs savo tam tikrus žmo
nes, kurie prigelbsti lietu
viams šalpos (home relief) ir 
valstijinės nedarbo apdraudos 
reikalais. Tais dalykais rūpi
nasi kliubo pirmininkas A. 
Bubnis ir sekretorius A. Lin
kus.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
tūlas lietuviškas judošiukas 
sušilęs darbavosi prieš kaiku- 
riuos kandidatus į Amerikos 
Darbo partiją, kaip “negeisti
nus”. Jo purvinas darbas nu
ėjo niekais. Ateityje jis bus 
išvilktas 'arkštė.n) kad visuome
nė matytų jo tnirrziną veidą.

Koresp.

Iš Harlem Ligonbučio tapo 
pravaryta Alma Vessells, slau
gė, Valstijos, Apskričio ir 
Miesto Darbininkų Unijos 128 
Lokalo pirmininkė. Daugelis 
žymių asmenų ir organizacijų 
dėl to incidento parašė laiškus 
ligonbučių komisionieriui dr. 
S. S. Goldwater, reikalauda
mi bešališko tyrimo ir sugrą
žinimo slaugei darbo.

“Vienybės” Ponų 
Iškilmės

Prasidėjo Tammaniečio 
Hines’o Byla

Ponui Rockefelleriui
Nusibodo Labdarybė

Pirmadienį prasidėjo teismas 
James J. Hines’o, paskilbusio 
Tammanės boso, kurį Manhat
tan Distrikto prokuroras 
Dewey pašaukė teisman kalti- 

. nant ėmus dalyvumą ir vado
vybę šimto milionų dolerių ra
kete.

Byla eina New Yor.ko Aps
kričio Aukščiausiame Teisme. 
Išrinkimas “džiūrėn” 12-kos 
teisėjų ir dviejų alternatų, ma
noma, imsiant bent 5 dienas, 
taigi paties teismo pradžia bus 
tik galop savaitės ar kitą sa
vaitę. “Džiūrei” pašaukta 300 
kandidatų. Laike teisėjų rin
kimų pašaliniai nebus leidžia
ma teismabutin. Teismo eigos 
metu būsią vietos 52 spaudos 
atstovam ir 150 tėmytojų.

Jei Hines bus nuteistas esa
mais kaltinimais, jam gręsia 
25 metai kalėjimo. Tokia pat 
bauda gręsia ir sykiu su juo 
teisiamam Martin Weintraub’- 
ui. Kiti trys buvę žymūs as
menys tame rakete, J. Rich
ard (Dixie) Davis, George 
Weintraub ir Harry Schoen- 
haus prisipažinę kaltais ir, sa
koma, teisme liūdysią valsty
bės naudai.

Keturi kiti, taipgi esą kalti
nami įvairiuose ryšiuose su ra
ketų, neareštuoti ir viešai ne
įvardinti, vienok būsią pašauk
ti teisman.

Du šimtu penkios dešimt 
šeimų, didžiuma biednų airių, 
kurie gyvena Rockefellerio 
pusėj prie West 124th St., N. 
Y., neturi kur eit, bet pereitą 
pirmadienį jie gavo įsakymą 
išsikraustyt.

Kai kurie iš rendauninkų 
yra mokėję rendas .Rockefel
leriui per 25 ir 30 metų. Jie 
didžiumoje yra katalikai. Už 
dviejų blokų randasi jų para
pija, šv. Juozapo bažyčia.

Miss Ann Mullay, viena iš 
gyventojų po 408 numeriu, sa
ko :

“Jie pasakoja, būk ponas 
Rockefelleris yra labai labda
ringas. Tai toks puikus jo 
labdarybės pavyzdis! Kur 
mes, biedni žmones, eisime?”

Jos balse girdėjosi kaftus 
pasipiktinimas tokia “labdary
be”. Panašiai jautėsi ir kiti, 
kurie 15-tą ateinančio mėnesio 
pasiliks be namų tik dėlto, 
kad p. Rockefelleris sumanė 
nugriaut tos namus. Niekas 
šiandien neužtikrintas stogu^ 
kol namai priklauso kapitalis
tams.

Lankėsi “Laisvėje”

J. Rosenbaum, 157 Park PL, 
areštuodino C. Sirignano, 216

šeštadienį aplankė “Lais
vės” ir LDS įstaigas plačiai 
žinomas Bostono biznierius 
Kupstis. Jis čion sustojo trum
pam laikui pakelyje į LDS Sei-

Vienas svečias dalyvavęs už
vakar “Vienybės” piknike iš
sireiškė taip: “šiandien vie- 
nybiečiams pasitaikė diena, 
kaip aklai vištai grūdas...” 
Taip, diena piknikui buvo lyg 
auksinė,—vieta lietuviams irgi 
gerai žinoma—Klasčiaus Par
kas. Tačiau masių “Vienybės” • 
piknike nėra!

Vos-ne-vos apie 10-tą valan
dą vakare susirinko kiek di
desnis būrys piknikautojų ; iki 
tol buvo apytuščius parkas.

Ponas Bukšnaitis tik retkar
čiais rėkčioja per garsiakalbį, 
būk tai mokinasi kalbėt ir vis 
kartoja “Ponai. . . kontestas 
. . . karalaitė ... aš. . . aš. . . 
gražuolė.. . Miss ‘Vienybė’. ..” 
Ir tik ilgainiui surinka:

—Dabar perstatysiu “Vie
nybės” bosą poną Trečioką.

Pastarasis, pasakęs keletą 
žodžių, “sustokino”, ir linkte
lėjęs galvą, tuojaus prasišali
no.

Bukšnaitis vėl rėkia:
—Dabar perstatysiu poną 

su auksine gerkle. . . O jo lie
žuvis. . . liežuvis ugninis, tai 
vyr. “Vienybės” redaktorius 
ponas Tysliava.

Bukšnaitis, perstatęs Tyslia
va, pats atjungė nuo garsia
kalbio vielas, tuomet Tysliava 
pašūkalojo, parėkavo, pasigy
rė esąs jis vyriausias redakto
rius, galop ir tas užkimo.

Toliau, kad ir nevykusiai, 
buvo daroma ceremonijos rin
kimui “Vienybės” “karalaitės”, 
arba, kaip jie vadina—“Miss 
Vienybė”, šaukė, šaukė po
nas Bukšnaitis tas “karalai
tes”, o tos nepasirodo ir tiek. 
Tik vėliau patys vienybiečiai 
atitempė po vieną tas “kara
laites” ant “steičiaus”. Vaje, 
vaje, kad prasidės triukšmas, 
staugimas, baubimas, spiegi
mas pradėjus ant estrados de
monstruoti tas “karalaites”.

Vieni rėkia: “nušluostykit 
‘karalaitei’ grimą. . .”, kiti rė
kia : “leiskit publikai balsuoti, 
kaip jūs čia diktatoriškai jas 
patys karūnavojat. . . ” Kiti 
sako “kodėl neskiriat iš publi
kos merginų į gražuoles” ! O 
kiti tai grupelėmis tik baubia 
ir baubia!

Galop, teko sužinot, kad po
nas Bukšnaitis nuskyrė šiems 
metams būti “Miss Vienybe” 
panelę Vandą Paknytę iš 
Kearny, N. J. Pereitais me
tais buvo tokia “karalaite” 
panelė Melynaitė iš Bronx’o, ir 
antra kontestininke šiems me
tams Bukšnaitis paskyrė Kazę 
Juškevičiūtę iš Scrantono.

Daugiausia piknike matėsi 
pažįstami veidai. Teiraujantis 
apie publikos skaičių—vienas 
išsireiškė, kad gali būti apie 
500, kitas vienybietis sako, 
kad gali būti arti tūkstančio. 
Kaip ten nebūtų — palyginus 
su “Laisvės” esamais pikni
kais, tai “Vienybės” piknike 
buvo tik kelinta dalelė publi
kos. Dzūkelis.

Sekmadienį, laivu Georgic, 
pribuvo dar 37 Pasaulinio 
Jaunimo Kongreso delegatai iš 
Anglijos valdomų salų ir Va
karinės Afrikos. Viso kongre
se manoma dalyvausiant apie 
500 užrubežinių delegatų iš 
apie 54-58 šalių.

Amerikiečių Komitetas ga
vo Kongresui užgyrimą nuo 
vadų astuonių religijų ir šimtų 
organizacijų.

Po milžiniškojo delegatams 
pasitikt masinio mitingo, ku
ris surengta rugpjūčio 15-tos 
vakare, Randalls Island Sta- 
diume (sala randasi po Tri- 
boro Tiltu, kuris per Randalls 
ir Wards salas sujungia Man
hattan-Harlem su Bronx ir 
Astoria, Queens), antradienio 
ryto 11-tą valandą, visi užru- 
bežių delegatai ims Hudson 
River Dayline laivą nuo 125th 
St., prieplaukos ir vyks į 
Poughkeepsie, kur vakarą 
prasidės kongreso sesijos.

šis yra 2-ras Pasaulinis Jau
nimo Kongresas. Pirmas kon
gresas įvyko Genevoj, Šveica
rijoj, 1936 metų vasarą, tuo
jau po Italijos užgrobimo Eth- 
i opi jos ir po fašistų pradėjimo 
karo Ispanijoj prieš liaudies 
demokratiškai išrinktą Ispani
jos valdžią.

LDS 50-tos kuopos susirinki, 
mas įvyko rugpjūčio 5 dieną. 
Narių atsilankė pusėtinas bū
relis. Aprič kitų dalykų, ko
misija iš tarptautinio Draugi
jų Sąryšio raportavo, kad yra 
rengiamas masinis piknikas, 
kuris įvyks rugsėjo (Septem
ber) 11 dieną, didžiuliame Ul
mer Parke.

Už vis svarbiausia bus tas, 
kad šis piknikas yra rengia
mas dėl darbininkiškų laikraš
čių—lietuvių “Laisvės”, rusų 
“Novy Mir”, jugoslavų “Rad
ai k”. Tad mes, Sąryšio Lietu
vių Skyrius, atsišaukiame į ki
tas kolonijas ir draugijas, kad 
virš min'ėtą dieną neruoštų, jo
kio parengimo savo kolonijose 
ir prašom dalyvaut mūs ren
giamame piknike ir pamatyt 
vieną iš didžiausių piknikų. 
Juk visi gerai žino Ulmer Par
ką. Reporteris.

pasikalbėjimai tęsėsi lig pra
dėjo temti. Komisija darba
vosi dalindami užkandžius, so. 
dę, pieną ir kavą.

Iš pasikalbėjimų daugiausia 
buvo girdima, kad k r i ančiai 
vieni jau pradėję dirbti, o kiti

dar pradės, bet daugumas ma
no, kad ir šis sezonas bus pras- 
tas. Kaimietis.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Telefonas: Humboldt 2-79G4

Dr. J. J. Kaškiaučius
5j30 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6-8
Nėra valandų sekmadieniais

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Jalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

MIRE
OFISO VALANDOS

Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 va k. 
NEDELIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Iš LLD 1 Kp. Susirinkimo
Pereitą ketvirtadienį įvykęs 

LLD 1 kuopos susirinkimas 
buvo neskaitlingas. Sunku pa
sakyti, kame yra priežastis, 
kad nariai nėra užinteresuoti 
susirinkimais.

Seniau buvo padaryti tari
mai, kad pabaigoj susirinkimo 
būtų prelekcijos, tada nariai 
ir pašaliniai daugiau susido
mėtų platesniu žinojimu, kas 
dedasi pasaulyje. Sekančiam 
susirinkimui draugai turėtų 
prisirengti su kokiu nors pa- 
marginimu. Dabar yra daug 
įdomumų: karas Ispanijoj, 
Chinijoj, susikirtimai ant So
vietų Sąjungos rubežiaus su 
plėšikiška Japonija. Visiem 
rūpi, kas bus tų karų laimėto
ju. Prelekcijoms medžiagos 
netrūksta, tik panaudokite da
bartinę progą.

Ateinantį rudenį bus labai 
svarbūs rinkimai ir mums pri
valo apeit, kas juose bus lai
mėtoju. Tas reikalauja nuo 
mūsų labai daug darbo. Jeigu 
mes sėdėsime rankas susidėję 
ir lauksime, kad kas kitas tą 
darbą padarytų, tai duosime 
reakcionieriams progą laimėti 
rinkimuose, o po rinkimų su- 
tvirtint amerikonišką fašizmą.

Kuopos Korespondentas.

Iš LLD 55-tos Kuopos 
Susirinkimo
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22nd St., už paėmimą $20, už mą, Pittsburghe, kur paseima- 
kuriuos jis žadėjęs Rosenbau- vojęs ir pasisvečiavęs grįš at- 
m’o sūnui darbą Pasauliniuose gal Bostonan kitais keliais. - 
Fėruose, bet negavęs. Rep.

Nepažįstamas vyras, apie 
45 metų, užmuštas BMT Sea 
Beach linijos traukinio netoli 
stoties prie 62nd St. ir New 
Utrecht Ave.

Rugpjūčio 10 d., Liet. Litera
tūros Draugijos 55 kuopa lai
kė susirinkimą. Vasaros sezo
ną praleidom nieko nesurengę, 
rudeniniam sezone gal ką ir 
pradėsim veikt.

Šiame susirinkime svarbiau-i 
si darbai atlikta, tai: Ispani
jos reikalams iš iždo paaukau
ta 2 dol. ir nariai suaukavo 
$2.35, viso Ispanijos reikalam 
sudaryta $4.35. Du doleriai 
paaukauta Amerikos Lietuvių' 
Kongreso Brooklyno Skyriui 
padengimui delegatam kelio
nės lėšų į Scrantono konferen
ciją.

Apkalbėta atsibuvęs ALDLD 
Apskr. piknikas ir laimėjimo 
dovanos. Tame reikale įgalio
ta prot. raštininkas parašyti 
laišką Apskr. komitetui.

Koresp.

Marcella Kundrotaite, 55 m. 
amžiaus, gyveno po num. 217 
Berry St., mire šeštadienį, rug
pjūčio 13 d. Kings County Li
goninėj. Laidotuvės įvyks an
tradienį, rugpj. 16 d., šv. Trai- 
cės (Holy Trinity) kapinėse. 
Kūnas pašarvotas J; Garšvos 
koplyčioj, 231 Bedford Ave.

Natalic Kunigonis, 35 metų 
amžiaus, gyveno po numeriu 
381 Grand St., mirė penkta
dienį, rugpj. 12 d., Greenpoint 
ligoninėj. Laidotuvės įvyks 
rugpj. 16, šv. Jono kapinėse. 
Kūnas pašarvotas po viršminė- 
tu antrašu.

Laidotuvėmis rūpinasi gra
borius J. Garšva.

IŠ LLD IŠVAŽIAVIMO
Sekmadienį, 14 d. rugpjūčio, 

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1-mos kuopos išvažiavimas 
puikiai pavyko. Diena buvo 
šilta ir be lietaus, tad susirin
ko nemažas būrelis draugų bei 
draugių. Malonūs, draugiški

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
ALDLD 185 kp. susirinkimas 

jvyks trečiadieni, 17 d. rugp., Kibu- 
rio patalpoj. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti. Kurie neužsimokėjote 
už šiuos metus, pasistengkite užsi
mokėti. -- V. P. ' (191-192)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 gražūs ir šviesūs 

kambariai. Yra maudyne, elektriką, 
gazas ir “boileris” dėlei pasišildymo 
vandens. Renda žema. Galima atsi
šaukti bile laiku po šiuo antrašu: 
133 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

(187-189)

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberlai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avemie
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir ktfrietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.Garsinkite savo bizni dien c 
raštyje “Laisvėje”. 
La

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

j Vietos ir impor- 
j tuotos degtines ir 
i vynai, geriausių 

J bravorų alus ir 
•j Ėlius. Kada būsi- 

te Brooklyne, už- 
; eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą į 
karšta vakariene. I 
Atskiras . kamba- > 
rys, užėjimui su g 
moterims. Nedė- 5 
liomis atdaras ? 
nuo 1 valandos j 
dieną iki vėlai. I

426 SOUTH 51h STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-888G

£

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.

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
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FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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