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Krislai
“Vienybes” Pastogėje. 
Kuris Geresnis?
SLA Apskričio

Sveikinimas.
P i tt sbu r ghieč ia m s.

Rašo R. M i žara

Prieš kokią porą savaičių 
“Laisvė” rašė, kad “Vieny
bėje” įvyks stambių permai-
nu: Juozas Tysliava bus pa
leistas, o jo vieton bus pa
imtas “demokratas” p. Vi- 
taitis.

Dėl to parašymo p. Tys
liava tuomet šitų žodžiu ra
šytoją negražiai iškoliojo.

Bet ką jis pasakys dabar, 
kai mūsų pareiškimas išsi
pildė: Juozas Tysliava jau 
išvytas, o Vitaitis užėmė jo 
vietą?!

Jei jis būtų džentelmanas, 
tai turėtų mūs viešai atsi
prašyti.

Kuriais sumetimais Tre
čiokas Tysliava paleido iš 
“Vienybės” r e d a k t oriaus 
vietos, mums neaišku. Ne
jaugi jis mano, kad Vitaitis 
galės geriau jo laikraštį re
daguoti !

Mus pasiekė žinių, kad 
Vitaičiui kontroliuoti Sme
tona yra prisiuntęs iš Kau
no Obeliūną. Pastarasis, te
oretiniai, dirbs antruoju re
daktorium, bet faktinai bū
siąs pirmuoju.

Gyvenimas greit parodys, 
kaip jau ten bus.

Įspūdingas LDS Seime 
momentas buvo, kai sveiki
nimų komisija skaitė vietos 
SLA Pittsburgh© apskričio 
komiteto sveikinimą. Šis 
apskritys ne tik ‘ gražiai 
LDS seimą sveikino, bet per 
jį prisiuntė ir penkis dole
rius aukų Lietuvos politi
niams kaliniams.

Toks žygis yra gražus. Mes 
nuolat ir nuolat sakėme, 
kad tarpe mūsų Susivieni
jimų gali (ir turi) būti bro
liškas sugyvenimas, nes dir
vos visiem trim užtenka.

Seimavoti gerai, bet blo
ga, kad laike seimų žmogus 
kažin kaip “atsiskiri nuo 
pasaulio.” Pats seimas su
daro tau savotišką pasaulį, 
apie kurį priverstas mąsty
ti, kurio dvasia turi gyven
ti. Nespėji žmogus sekti pa
saulio įvykių, nesidomi ir 
kitais dalykais.

Todėl kai sugrįžau iš Pitt- 
sburgho, radau visos savai
tės laikraščius, stovinčius 
krūvoje ant stalo. Norint 
viską sekti, prisieis jie aty- 
džiai peržiūrėti, jei ne per
skaityti.

Dabar mūsų draugai Pitt- 
sburghe ir jo apylinkėje 
privalo smarkiai darbuotis 
į rašinėjimui naujų narių į 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimą.

Ketvirtasis LDS Seimas 
buvo šaunus. Jis padarė di
delį ir gražų įspūdį į visus 
Pittsburgh© žmones. Ang
liška spauda nerašė taip pa
lankiai nei apie jokią kitą 
lietuvių organizaciją, kaip 
apie LDS. Todėl reikia tik 
pasidarbuoti ir įtraukti tuos 
šimtus lietuvių, kurie pasi
ruošę stoti į LDS. Jie reikia 
tik pakalbinti.

CHINAI VIS ATMUŠA 
JAPONUS KIUNKANGO 
SRITYJ, nors japonai su
telkė desėtkus tūkstančių 
daugiau savo kariuomenės 
tenai, kaip pranešama rug. 
22 d.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Sučiupo Desperatus Plėši
kus Hamilton ir Walters

Dallas, Texas.—Galop, de
tektyvai suėmė desperatiš
kus bankų plėšikus Floyd 
Hamiltoną ir Ted Walter- 

|są, kurie buvo pabėgę iš ka
lėjimo keturi mėnesiai at- 
gal.

Dabar, kuomet prieš tuos 
banditus buvo daroma di
džiausios ablavos, jie buvo 
radę prieglaudą pas negrą 

•W. Marshallą. Negras tapo 
areštuotas pagal nuožiūrą, 
kad jis “keistai elgiasi.” Ta
da jau buvo užklupti ir su
imti jo įnamiai.

Hamiltono brolis Ray
mond, žmogžudis plėšikas, 
nubaustas mirčia jau 1934 
metais.

Franc. Premjeras Ra
gina Darbininkus Dirbt 
48 Valandas Savaitėj
Paryžius. — Francijos mi- 

nisteris pirmininkas Ed. 
Daladier per radio kalbėjo, 
kad neužtenką 40 valandų 
darbo savaitės, kuri yra įs
tatymiškai įvesta Franci- 
joj. Jis sakė, kad reikėtų 
dirbti bent 48 valandas per 
savaitę.

Daladier nereikalavo pa
naikint 40 valandų įstaty
mo, bet ragino darbininkus 
nors 8 valandas dadirbti 
viršlaikiais ir siūlė, kad jie 
už viršvalandžius nereika
lautų daugiau kaip 10 pro
centų priedo.

Ministeris pirmininkas 
sakė, kad apsiribavimas 40 

Į valandomis per savaitę 
trukdo ginklavimąsi ir pra
monę abelnai, ir nurodė į 
gresiantį karo pavojų, prieš 
kurį prisirengt reikia dides
nio darbingumo. Jokia šalis 
(kapitalistiniame) pasaulyj, 
girdi, šiandien neturi nusta
tytos 40 valandų darbo sa
vaitės, kaip tik Franci j a ir 
Meksika.

Merdėja Anglijos “Draugiš
kumo” Sutartis su Italija

London. — šį pavasarį 
Anglijos valdžia padarė 
“draugiškumo” sutartį su 
Italija, bet tokia sąlyga, 
kad ta sutartis įeis galion 
tik tada, kada bus išspręs
tas klausimas dėlei svetimų 
kareivių atšaukimo iš Ispa
nijos. Bet kadangi gen. 
Franco dabar atmeta Ang
lijos planą kas liečia sve
timšalių karių ištraukimą iš 
ten, tai tos sutarties vykdy
mas lieka atstumtas tolyn 
neribotam laikui. Tuo tar
pu Italijos fašistai pasmar
kina prieš-angliškus kurs
tymus įvairiose Anglijos ko
lonijose.
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400 AMERIKIEČIŲ 

LIUOSNORIŲ DALYVA
VO VILLABOS MŪŠIUO
SE, per kuriuos liaudiečiai 
supliekė generolo Franco 
fašistus, vakariniame Ebro 
upės šone.

DIES’O KOMISIJAI IR NAUJOJI DALY
BA BUS “PRIEŠ-AMERIKONIŠKA”

Washington. —‘ Trys at-' ramarškiniai” fašistai (grū
mojusieji nužudyt prezi
dentą Rooseveltą), skebų 
agentūrų šnipai, bailiai pa-

žagareiviai demokratai ir 
du republikonai kongresma- 
nai, vadovaujami Dies’o, 
fašistų pataikūno, tyrinėda
mi “prieš - amerikinius vei
kimus” atranda, būk Ame
rikai “nesą” pavojaus iš 
hitlerininkų pusės, nors 
New Yorke pradėta didelė 
federalės valdžios byla 
prieš eilę nazių, kaip Hit
lerio karinių šnipų iš vadi
namo Vokiečių-Amerikiečių 
Bundo.

Iš visos “diesišku” kon
gresinių tyrinėtojų veiklos 
matosi, kad jie pripažins 
“prieš-amerikiniais” daly
kais Naująją Dalybą, Ame
rikiečių Sąjungą dėl Taikos 
ir Demokratijos, Amerikos 
Darbininkų Susivienijimą, 
WPA viešuosius darbus, 
unijas ir kongreso išleistą 
įstatymą, nusakantį būtinas 
algas ir apribojantį darbo 
valandas.

Mylimiausi “liudytojai” 
Dies’o kongresinės komisi
jos yra amerikiniai “sidab-

Franco Atmeta Planą Atšaukti 
Svetimus Karius iš Ispanijos

London. — Fašistų ko- 
mandierius Franco atmetė 
Anglijos planą dėlei sveti
mų kareivių atšaukimo iš 
Ispanijos. Anglija siūlė 
kraustyt iš Ispanijos žemės 
proporcionaliai tarptauti
nius respublikos liuosno- 
rius ir generolo Franco už
sieninius talkininkus: italus,

LINDBERGHAI LABAI GĖ
RISI SOVIETU ORLAI- 

VYNU IR JO LAKŪNAIS
Maskva. — “Aš aplankiau 

lėktuvų stovyklą arti Mas
kvos,” sako pulkininkas C. 
A. Lindbergh, vienas žy
miausių Amerikos lakūnų: 
“Kiekviena valanda, kurią 
aš ten praleidau, vis didino 
ir didino mano pagarbą ir 
stebėjimąsi sovietine orlaivi- 
ninkyste, o jinai ir taip vi
sada man buvo įdomi.”

Lindbergh su žmona labai 
gėrėjosi didžiąja Sovietų or
laivių paroda.

Jungtinių Valstijų atsto
vybėje buvo suruošta ban- 
kietas Lindberghams. Jame 
dalyvavo ir pakviestieji So
vietų ambasadorius Ame
rikai Al. Trojanovski, Rau
donosios Armijos maršalas 
Budenny, sovietiniai didvy
riai prof. Schmidt, garsūs 
Sovietų lakūnai Vodopia
nov, Kokkinaki ir kiti, taip 
pat Amerikos ir Sovietų lai
kraščių korespondentai.

7,000 LENKŲ DEMONS
TRAVO GDYNIOJ, protes
tuodami prieš hitlerininkų 
sauvalių ir lenkų skriaudi
mą Danzige.

bėgėliai iš Ispanijos karo 
frontų ir tokie “specialis
tai,” kaip slaugė (norsė) 
Kazele Huffman, kuri per
sistatė Dies’o komisijai 
kaip “teatrų žinovė” ir liu
dijo, būk WPA teatriniai 
projektai imą vaidinimui 
tik “bolševikiškus” veika
lus.

Kongresmanų komisijai, 
su Dies’u priekyje, buvo 
d o k u m e n taliai parodyta, 
kad Hitleris palaiko didžią 
armiją šnipų ir sabotažnin- 
kų prieš Ameriką, bet to
kius faktus ši komisija pro 
pirštus praleido, bejieškoda- 
ma pavojų tik iš “raudo
nųjų” pusės. Komisija pri
ėmė už gryną pinigą ir tū
lo Matthews’o pasaką, būk 
dabartinis Pasaulinis Jau
nuolių Kongresas Pough
keepsie taip pat buvęs su
šauktas pagal Komunistų 
Internacionalo įsakymą.

vokiečius ir portugalus fa
šistus. Anglijos, planas buvo 
užgirtas tarptautinės be- 
pusiškumo komisijos. Pro- 
porcionalis svetimšalių ka
reivių atšaukimas reiškė— 
kiek katra pusė turi dau
giau talkininkų iš svetur, 
tiek daugiau iš tos pusės ir 
turi būt ištraukta tokių ka
reivių.

Ko Franco Nori
Atsakydamas į Anglijos 

planą, generolas Franco 
perša atšaukti tik “po lygų 
skaičių” svetimų kareivių 
iš abiejų pusių. (O jis turi 
bent 5 sykius daugiau ka
riuomenės iš Italijos, Vokie
tijos ir Portugalijos, negu 
liaudiečiai turi tarptautinių 
liuosnorių. Tad jeigu būtų 
po lygiai atšaukiami sveti
mi kareiviai iš abiejų pu
sių, tai generolui Franco’ui 
dar liktų kokie 80,000 sve
timos kariuomenės, kuomet 
visi tarptautiniai liuosno- 
riai jau būtų iškraustyti iš 
Ispanijos respublikos.)

Generolas Franco, atmes
damas Anglijos ir tarptau
tinės bepusiškumo komisijos 
planą, reikalauja tuoj pri
pažinti jam karo teises, pir
ma negu bus atšauktas iš 
Ispanijos bent vienas sveti
mas kereivis.

Franco griežtai atmeta 
tuos Anglijos plano punk
tus, kurie siūlo įvesti tarp
tautinę jūrų ir 'sausumos 
rubežių kontrolę, kad dau
giau nebūtų gabenama kari
nė parama nei Ispanijos fa
šistams nei respublikai van
deniu, sausuma ar oru.

Savo atsakyme Anglijai

Ispanijos Liaudiečiai Sub- 
marinu Persiunčia Laiškus

Barcelona, Ispanija. — 
Respublikos valdžia pradė
jo submarinu važiot pašto 
siuntinius iš Valencijos į 
Barcelona (Katalonijon) ir 
atgal.

Kai šiemet balandžio mė
nesį fašistai davarė savo 
“koridorių” iki Viduržemio 
Jūros, rytinėj Ispanijoj, ir 
tuom atkirto susisiekimus 
sausuma tarp Katalonijos ir 
didžiumos Ispanijos respub
likos, tai pašto siuntiniai 
tarp tųdviejų Ispanijos da
lių buvo gabenami lėktuvais 
ir laivais. O dabar respub
lika pradėjo tam naudot ir 
submarinus.

Daugelis asmenų, renkan
čių įdomesnius paštaženk- 
lius (štampas), siūlo geras 
kainas už paštaženklius, ku
rie buvo prilipinti prie sub
marinu persiųstų laiškų.

SKLANDANTIEJI ROM
BINIAI LĖKTUVAI tapo 
išrasti Anglijoj. Sustabdžius 
tokio lėktuvo motorą, jis 
dar galėtų 100 mylių nus
krist 30,000 pėdų aukštyje.

gen. Franco pasakoja, būk 
neužleisiąs “nė vienos sau
jos” Ispanijos žemės (Ita
lijai ar Vokietijai) už kari
nę paspirtį iš svetur. (Mu- 
ssolinis andai gyrėsi, kad 
Ispanijos Balearic salos, da
bar fašistų valdomos, jau 
faktinai yra Italijos nuosa
vybė.)

FEDERACIJOS VADAI NO
RI “TAISYT” DARBO 
ĮSTATĄ savo naudai
Atlantic City, N. J.—Su

sirinkusi Amerikos Darbo 
Federacijos Pildančioji Ta
ryba svarsto, kaip priverst 
šalies kongresą “pataisyt” 
Nacionalį Darbo Santikių 
Įstatymą. Šis įstatymas pri
pažįsta vienintelę teisę at- 
stovaut visus darbininkus 
by fabrike ar pramonėj to
kiai unijai, už kurią per 
oficialius balsavimus pasisa
ko dauguma darbininkų.

Darbo Federacijos vadai 
nori taip pakeist tą įstaty
mą, kad būtų pripažintos 
teisės ir amatinėms Fede
racijos unijoms, nežiūrint 
daugumos darbininkų, pasi
renkančių industrinę CIO 
uniją.

Federacijos lyderiai, be 
to, reikalauja teisės patiem 
fabrikantam pripažint ir 
amatines Federacijos uni
jas, jeigu jiems geriau jos 
patinka, nepaisant, kad dau
guma darbininkų pasisako 
už CIO uniją.

Darbo Federacijos valdo
vai visai nekalbėsią apie 
taikymąsi su CIO unijomis; 
jie visai nepasitikį jomis.

RESPUBLIKIEČIAI BAISIAI SUPLIEKĖ
GENEROLĄ FRANCO “ASMENIŠKAI” 1

-------------------------------—---------- -a

CIO PREZIDENTAS LE
WIS dar pasitars su troc- 
kistu H. Martinu ir ki
tais - dabartiniais vadais 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos pirma, negu 
ims tą uniją į savo žinybą, 
kaip kad reikalauja neregu- 
Haris suvažiavimas 70 loka
lų Toledoj, Ohio, kur 1,000 
delegatų atstovauja 244,500 
narių,- nusistačiusių prieš 
Martino diktatūra.

Kaunas, rugpjūčio 17.— 
Susirinko Lietuvos-Lenkijos 
komisija susisiekimo kai
noms nustatyti.

Darbo Federacija Rei
kalauja Gerini Socia- 
lės Apdraudos Įstatus
Atlantic City, N. J.—Am

erikos Darbo Federacijos 
Pildančioji Taryba reika
lauja praplatint socialūs ap
draudos įstatymą, kad jis 
apimtų ir farmų darbinin
kus ir namų* tarnautojus; 
pradėt anksčiau mokėt se
natvės pensijas ir suvieno- 
dint ir padaryt paprastes
nį bedarbių apdraudos įsta
tymą. Dabar tas įstatymas 
įvairiose valstijose skirtin
gas ir dėl to nukenčia dar
bininkai. kuriem tenka per
sikelti iš vienos valstijos į 
kita. c

Harvardo Universiteto 
sociologijos ir politinės eko
nomijos profesoriai nesenai < traukinys kirto į kitą, sto- 
paskelbė pareiškimą, kad vėjusį traukinį.
dabartiniai bedarbių ap
draudos ir senatvės nensi- 
iu įstatymai papai atskiras
valstijas yra painūs, prieš-
taraujanti, perbrangiai lė- 
šuoia ir blogai atsiliepia 
darbininkams.

Smerkia Anęliios Valdovus 
Kaip Fašistų Pataikūnus
Poughkeepsie, N. Y.—Pa

sauliniame Jaunuolių Kon
grese delegatai iš Anglijos. 
Kanados, Pietinės Afrikos 
Naujos Zalandijos ir Indi
jos (Anglijos pusiau-kolo- 
•nijų ir kolonijų) pasmerkė 
dabartinę Anglijos valdžią 
su N. Chamberlainu prie
kyje, kad jinai pataikauja 
Italijos ir Ispanijos fašis
tam. Šie delegatai iš Ang
lijos imperijos reikalauja, 
kad Anglų vyriausybė dary
tų griežtų žingsnių prieš fa
šistus užpuolikus; sako, jog 
Anglijos nuolaidavimas fa
šistiniams kraštams yra pa
vojingas pačioms Anglijos 
imperijos dalims ir stato pa- 
vojun viso pasaulio taiką.

ORAS
Šiandien giedra. N. Y. 

Oro Biuras.
Vakar temperatūra 90. 

Saulėtekis 6:12; saulėleidis 
7:45.

Kasdien Skaif zkite 
“LAISVĘ” 

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

nės Japonijos.

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis. — Generolo 
Franco afrikiečiai-maurai, 
žiaurūnai užsieniniai legio
nieriai ir italai juodmarš- 
kiniai, su šimtu tankų ir 
dideliu daugiau kanuolių, 
šešis kartus šturmavo bai
siu įnirtimu respublikiečius 
priekalnėse Villalbos de los 
Acros, už 6 mylių į šiau
rius nuo Gandesos, vakari
niame Ebro upės šone. Bet į 
respublikiečiai kanuolėmis 
ir kulkasvaidžiais iš kalnų 
atmušė visas fašistų atakas, 
nukovė per 1,000 priešų, su
žeidė kelis kartus daugiau, 
ir atmetė toliau atgal fašis
tų kariuomenę, asmeniškai 
komanduojamą paties gene
rolo Franco. Todėl Ispani
jos respublika šį laimėjimą 
vadina “asmenišku sumuši
mu” gen. Franco.

Respublikiečiai sunaikino 
penkis fašistų tankus ir 
priešorlaivinėmis kanuolė- 
mis nukirto žemyn penkis 
bombinius Hitlerio lėktu
vus.

Mūšis prie Villalbos buvo 
pats kruviniausias visame 
šiame kare, ir respublikie- į 
čiai laimėjo tą mūšį. *

EXTRA!
TRYS ASMENYS TAPO 

UŽMUŠTI IR 45 SUŽEIS
TI NEW YORKE, kuomet 
rugp. 22 d. iš ryto Lexing
ton Ave. bėgantis požeminis

POPIEŽIUS PASMER
KĖ KRAŠTUTINĮ TAU- 
TIZMĄ, kalbėdamas atvy-
kusiem Sudetam vokiečiam 
katalikam iš Čechoslovaki- 

I jos. Tokį tautizmą jis pa
vadino “prakeiksmu”.

CHINAI PERKA Iš SO
VIETŲ LĖKTUVUS mai
nais už arbatą ir tungsteną. 
Sovietai parduoda chinam 
lėktuvus parankesnėmis są
lygomis, tai chinai beveik 
jau neperka orlaivių iš Am
erikos.

Žinios iš Lietuvos
Traukinys Suvažinėjo 

Autobusą
Kaunas, rugpj. 13.—Grei

tasis traukinys vakare ties 
Vidukle suvažinėjo autobu
są, užmušdamas du jo ke
leivius.

Kaunas, rugpjūčio 18. — 
Kaunan atvyko Varšuvos 
miesto majoras Staržynsky; 
išleidęs knygą apie Lietuvos 
ūkį.

Karaliaučius (Ryt-prū- 
siai). — Rugpjūčio 21 d. 
atidaroma šių metų Rytų 
Mugė (Fair), kurioje kas
met dalyvauja daug valsty
bių. šiemet plačiai dalyvau
ja Lietuva.
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Po Ketvirtojo LDS Seimo
Pereitoji savaite, galima sakyt, buvo 

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo sa
vaitė. Ši organizacija turėjo savo Ketvir
tąjį Seimą Pittsburghe. Apie tai rašė be
veik visa lietuviškoji spauda, rašė apie 
tai plačiai ir Pittsburgho angliškoji 
spauda. Senieji Pittsburgho gyventojai 
neatsimena, kad tenaitinė spauda būtų 
kada nors rašiusi tiek daug apie bent 
kokį Amerikos lietuvių sąbruzdį bei su
važiavimą, kiek ji rašė apie šį Seimą. 
Spauda rašė, o žmonės plačiai kalbėjo. 
Jeigu Pittsburgho ir apylinkės tūli lietu
viai kada nors manė, būk LDS yra kaž 
kokia maža sektelė arba grupelė žmonių, 
tai laike šito Seimo jie įsitikino, kad tai 
yra plati masinė organizacija, turinti

nis Amerikos lietuviuose. Bet ne apie tai 
mes čia norime kalbėti. Mums svarbu 
t^/i'ti keli žodžiai apie pačius Seimo nu- 
/ irimus, kurie, mūsų nuomone, turi dide- 

/ lės svarbos.
/ Kadangi LDS sudaro labai mišraus 

amžiaus žmonės, tai Seimas nutarė visais 
galimais būdais rūpintis patenkinti tiek 
jaunimo tiek senimo opiausius reikalus.

Seimas nutarė rūpintis įsteigti savo na- 
riams-seneliams prieglaudą, kur asmuo, 
sulaukęs tokio amžiaus, kai jis nebegali 
dirbti, galėtų nueiti į tam tikrus savo 
namus ir ramiai praleisti paskutines sa
vo amžiaus dienas; praleisti kaipo kul
tūringas ir organizuotas žmogus.

Jaunimo reikalavimams patenkint, Sei
mas nutarė duoti stipendijas aukštesnius 
mokslus lankantiems savo nariams, ne
turtingiems studentams. Tiesa, iš karto 
tos stipendijos negalės patenkinti didelio 
skaičiaus studentų, tačiaus visvien tam 
tikrą skaičių patenkins. Tai yra gera 
pradžia, gražus pasimojimas.

Seimas nutarė įvesti referendumą Cen
tro Valdybos rinkimui.

Kol organizacija buvo maža, ą LDS 
Centro Valdybą buvo nominuojama refe
rendumu, o renkama Seimuose. Tačiau 
organizacijai patapus didelei - masinei, 
prisiėjo padaryti reformos, praplečiant 
visą rinkimo būdą, kad turėtų progos da
lyvauti kiek galint didesnis skaičius na
rių.

Seimas priėmė rezoliuciją, griežtai pa
sisakančią už Lietuvos ‘ nepriklausomy
bės gynimą ir už padėjimą Lietuvos 
žmonėms atsteigti demokratinę santvar
ką Lietuvoj. Kitoj savo rezoliucijoj dele
gatai taip jau vienbalsiai pasisakė už de
mokratijos gynimą Amerikoj ir už tai- 
ką.

Šitie tai yra patys didžiausieji Seimo 
nutarimai, kurie paliečia netik LDS na
rius, bet ir plačiąją lietuvių visuomenę.

Svarbu pabrėžti tai, kad šis Seimas 
skyrėsi nuo kitų panašių organizacijų 
Seimų dar ir tuo, kad jame viešpatavo 
nepaprasta vienybė. Tai buvo įrodytas 
broliškumas praktikoj. Delegatai susirin
ko kaipo broliai, kaipo vienos šeimos na
riai ir dar glaudesnės vienybės dvasioje 
išsiskirstė.

Mums atrodo, todėl, kad Darbininkų 
Susivienijimui bus labai lengva pravesti 
gy^niman Ketvirtajam Seime iškeltąjį

obalsį: / “Dešimts tūkstančių narių iki 
Penktojo Seimo, kuris įvyks Brooklyn, 
N. Y.”

Tiek apie patį LDS Seimą kaipo tokį.
Bet iš visko aukščiau pasakyto toli 

gražu paveikslas nebūtų pilnas, kas at
sitiko Pittsburghe pereitą savaitę, jei 
mes netartume keleto žodžių apie jauni
mą. LDS yra toji organizacija, kurioj 
šiuo tarpu randasi apie du tūkstančiai 
jaunimo. Jis palaiko savo kuopas, jis 
veikia drauge su suaugusiais tam pačiam 
tikslui. Jaunimo eilėsna susibūrė patys 
gabiausieji ir talentingiausi mūsų jau
nuoliai. Į Ketvirtąjį Seimą jie susiuntė 
savo rinktiniausius atstovus, kurie labai 
gražiai, puikioj nuotaikoj svarstė savo, 
kaipo jaunimo, reikalus. Jaunimas turė
jo savo net tris atskiras sesijas. Ten kal
bėjo, su mažom išimtim, patys jaunuo
liai, o “seniai” tik sėdėjo, klausėsi ir 
džiaugėsi. Džiaugėsi tuo, kad jie, paga
liau, turi progos savo akimis matyti, 
kaip mūsų organizacijos reikalai bus 
tvarkomi už desėtko bei poros desėtkų 
metų, kai jie jau nebegalės patys daly
vauti jos reikalų tvarkyme.

Jaunimo konferencija, turime atsimint, 
buvo dalimi viso LDS Seimo. Skirtumas 
čia buvo tik tame, kad patys jaunuoliai 
jiems prieinamesnėj (anglų) kalboj LDS 
reikalus svarstė. Reikia tik pasidžiaug
ti tuo bendru vienų kitų supratimu, pa
sireiškusiu tiek senimo, tiek jaunimo sesi
jose. Jeigu bendrose Seimo sesijose su
augusieji reiškė meilę ir nepaprastą su
sidomėjimą jaunimu, tai jaunimo sesijo
se buvo reikšta graži pagarba ir meilė 
suaugusiems. Tas viskas parodė, jog pil
niausiai galima dirbti bendrą darbą, ne
paisant, kad tasai darbas dirbamas su 
lietuvių ir anglų kalbų pagelba.

Gilį įspūdį paliko pittsburghiečiuose ir 
tas faktas, kad mūsų jaunimas, mūsų 
atletai, sportininkai turėjo savo Olimpi- 
jadą. Ji atkreipė Pittsburgho visuome
nės nepaprastą dėmesį. Vietiniai dienraš
čiai gražiai įvertino tą darbą, kurį at
lieka mūsų jaunimas. Dienraščių pus
lapius puošė mūsų gražių mergaičių ir 
vaikinų paveikslai. Apie jų talentą buvo 
palankiai atsiliepta. Tenka pabrėžti, kad 
Olimpijadoje galėjo dalyvauti tik LDS 
nariai-atletai.

Suėmus viską, mes ir sakome, kad per
eitoji savaitė Pittsburghe buvo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo savaitė.

Mūsų dienraštis iš pat pirmų dienų 
LDS organizavimosi nuolat ir nuolat 
nuoširdžiai rėmė šią organizaciją. Mes 
podraug su visais LDS Ketvirtojo Seimo 
delegatais ir visais LDS nariais džiau
giamės tais pasiekimais, kurie buvo už- 
rekorduoti šiame Seime. Tačiau, mes ma
nome, kad tik tuo tenkintis neturime. Ir 
mes jaučiame, kad su šia mintimi sutiks 
ir visi LDS nariai.

Reikalinga dėti dideliausių pastangų 
LDS plėsti, stiprinti traukiant į jo eiles 
tuos tūkstančius jaunų ir suaugusiųjų 
Amerikos Lietuvių, kurie yra neorgani
zuoti, kurie jokiam Susivienijimui nepri
klauso. O jei LDS veikėjai ir visi nariai 
tai padarys, tai jie, suvažiavę 1940 m. į 
Penktąjį Seimą Brooklynan, galės dar iš
kilmingiau pasakyti: Mes žengiam 
myn ir jokia jėga mūs nesulaikys!

Vincas Mišeika

pir-

Rugpjūčio 19 d. Chicagoje mirė Vin
cas Mišeika. Jis turėjo 67 metus amžiaus. 
Savo laiku velionis daug pasidarbavo 
švietimo srityje. Jis vadovavo Aušros 
mokyklai Chicagoje, kurioje nemažam 
skaičiui lietuvių buvo “atidarytos akys.”

Velionis buvo vienas pirmųjų Ameri
kos lietuvių socialistų veikėjų. Asmeni
niai Vincas Mišeika buvo malonus žmo
gus. Nors velionis daug dirbo švietimo 
srityje, padėjo kitiems prasisiekti, ta
čiau pats mirė trūkumuose, galima sa
kyti, skurde.

Paliko jis žmoną ir sūnų Vytautą.

Žinios iš Lietuvos
“Moteris” su Moterim 

Sugyveno Kūdikį

Alytuje pas tūlą siuvėją 
Gigą G. 1933 m. tarp kitų kli- 
jenčių pradeda su darbu lan
kytis ir p-lė Anelė Pr. Jos su
sipažįsta ir, kaip moteris su 
moterimi, susidraugauja. Bet 
kartą Anelė Pr. užtikusi siu- 

i vėją Gigą vienų vieną, ėmė 
prie jos aistringai meilintis— 
kabinėtis, bučiuoti. Siuvėja 
nustebo. Keista ir neaišku. Bū
tų kas kita, jei Anelė taip kib
tų prie jos vyro, o ne prie jos.

Isikraščiavusi Anelė pasisa
ko, kad ji vyriškis, kilusi nuo 
Daugų, bet tik pakrikštyta 
mergaite ir siuvėją ragina 
mesti vyrą, susidėti su ja gy
venti. Tačiau siuvėja atsispi
ria pagundai tik, ne ilgam. Jos 
vyras už kažką atsidūrė kalė
jime ir jai gyvanašliaujant, 
vieną šventadienį, Anelė šil
kais pasirėdžiusį ir saldainių 
prisipirkusi, aplankė ją. Olga 
pagundos neatsilaikė, nuo 
to laiko užsimezgė roma
nas ir tęsėsi laimingai niekam 
neįtariant. Moterų tarpe drau
gystė kaimynams atrodė pado
ri. Bet susirado ir meilės re
zultatų.—Siuvėja Olga pasiju
to nėščia. Vyras gyvas sugrįš 
ir ką jam pasakyti. Netikės, 
kad Anelė galėjo padauginti 
jų šeimos skaičių. Verk, mirk, 
neatsiprašysi. Neatsiprašė ir 
Olga. Jai gimė kūdikis. Anelė 
jos nepametė, kaip dažnai ber
nužėliai padaro. P-lė Anelė 
Olgą ir po gimdymo lankė, kol 
sugrįžo iš arešto Olgos teisė
tasis vyras. Vyras ėmė viešu
mon kelti paslaptį. Olgą pri
vertė skųsti savo meilužę teis
mui už jos vyriškumą. Anelė 
Pr. ne tik ją vieną taip aps- 
tačiusi, bet ir 1937 m. Butri
monių v. Raganiškių km. G. 
Vadecko samdinę prie nelai
mingos meiles privedusi.

I

Byla nors svarstyta, bet dar 
nebaigta. Kalbama, kad Ane
lė Pr. esanti germafroditas.

Smarkios Muštynės

Panevėžys. — Liepos mėn. 
24 d. Upytėje buvo Marijos 
Magdalenos atlaidai, o po at
laidų gegužynė. Gegužynėje 
buvo nemaža girtų, kurie vė
liau pradėjo muštis. Per muš
tynes žygas Bronius, gyv. Mo- 
lainių km. peiliu kirto į anta
kį Mondeikiui, tada Mondeikio 
brolis taip pat peiliu kirto į 
krūtinę žygui. Nuo antro smū
gio žygiui pargriuvus, Mondei- 
kis vėl pradėjo jį badyti. Į 
muštynių vietą tuoj atbėgo ke
letas šaulių ir policininkų. 
Mondeikį pargriovė ant žemės 
ir norėjo surišti, bet šis paga
vo dantimis jį laikiusio šaulio 
Vinckevičiaus rankos bevardį 
pirštą ir nukando. Nukandęs 
pirštą, kilus triukšmui, Mon- 
doikis pabėgo.

Bėgdamas per žmonės, Mon- 
deikis mušė visus, kas tik jam 
pasipynė, o draugas Bagdonas 
jį lydėjo ir kiekvienam dar,

Japonę Blofas apie “Dide
lius Jy Laimėjimus” Ore

A. Shanghai, rugpj. 19.—Ja
ponija giriasi, būk oro mū

ryje jy lakūnai nušovę že
myn 32 chinų lėktuvus Han- 
gyange ir’4 į Yangtze upę

nukirto 4 japonų bombinin- 
kus Hengyange ir viena 
Yangtze kovoj, o iš savo pu
sės prarado tik viena lektu-

(Amerikiniai korė spon- 
dentai jau senai pastebėjo, 
kad japonai didina savo lai- 

’ mojimus septynis kartus ir 
Chinai praneša, kad jie daugiau.)

Georgetown, Anglų Gui
ana. — Žmonės užmušė Jo- 
sę Gomezą, valdišką kori
ką, vykdžiusį mirties nuos
prendžius.

Rosehall cukraus planta
cijos streikieriai iškėlė kovą 
policijai, kada ji pradėjo 
areštuot streiko vadus. Keli 
policininkai sužeisti.

‘8^

pridėjo “priedų”. Vinckevi
čiaus pirštą Mondeikis išspjo
vė tik antroj kalno pusėje.

Gegužynė buvo uždaryta ir, 
kiek girdėt, daugiau Upytėj 
gegužynių nebus.

Tą pačią dieną Upytėje, 
Akalicos kaime įvyko ir 
ros

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964
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Nėra Padorios Vietos 
Išsimaudyti

Šakiai. — Šakiai gamtos 
togumų atžvilgiu yra labai
skriausti. Arti miesto nėra di
desnės upės ar ežero, čia nėra 
padorios vietos vasarą išsimau
dyti. Nors pro pat miestą teka 
Siesartis, bet labai sekli, vasa
lą beveik išdžiūsta.

Šiuo reikalu tektų susirūpin
ti miesto savivaldybei ir gy
ventojų patogumui Siesartyje 
įrengti žmonišką maudyklę.

Perkūno Padariniai

Alytus. — Stakliškių baž- 
nytk. kolonijose 
žaibas trenkė į 
cunsko klojimą 
Esant stipriam

liepos 28 d. 
Stepono Ja

il- jį uždegė, 
vėjui, ugnis

persimetė į tvartą. Uždegtieji 
triobėsiai sudegė.

iš

Einant 
su jaunąja 
ir trumpai 

(spyręs jau-

ALYTUS

Pabėgo Jaunikis nuo 
Jaunosios

Į Butrimonis liepos 19 d.
Lendarnos km. atvyko bažny
čion vestuvininkai, 
tuoktis, jaunikis 
kažko susiginčijo 
pasiginčijęs, koja 
najai, pabėgo.

Vestuvininkai jaunikį sura
dę miestelyj, atsivedė vėl prie 
jaunosios, bet jiedu ir vėl 
smarkiai susiginčijo. Šį kartą 
jaunikis pabėgęs taip pasislė
pė, kad jo nebesurado.

Rado Rugiuose be Sąmonės

Simno valse. Navininkų km. 
gyventoją Antaną Dubinską- 
Žuvintu km. laukų rugiuose 
liepos 25 d. praeiviai rado be 
sąmonės gulintį. Pasirodė pri
muštas ir paslėptas. Jis ten iš
gulėjo apie 6 vai. Atgabenus 
jį į Simną pas gyd. p. Starkų, 
pripažintas lengvas kūno su
žalojimas, tačiau atvežus į 
Alytaus apskr. ligoninę, gydy
tojai konstatavo, kad sužalo
jimas yra sunkus.

Uošvio Žudikas Pats Nusižudė

Šienlige — Žoline Sloga. 
Baltosios

Gerb. daktare. Aš nuolat 
skaitau “Laisvę,” seku jūsų 
straipsnius, besivildama ką 
nors juose surasti ir apie savo 
nesmagumą. Tačiau, matyt, 
niekas neserga šienlige (“hay 
fever'’), ir todėl priseina man 
pačiai kreiptis į jus.

įkiri. Tai turi būt šienligė, nes 
ją gaunu tik vasaros metu, o 
kitais laikais man jos neesti. 
Kai užeina, tai man reikia 
čiaudėt, akys man ašaroja, ir iš 
nosų varva, 
karais. Man 
vo, pasidarė 
netik kad
blakstienų susidaro net traška
mi. Su aptraškanojusiom akim 
labai nesmagu. Ir man odą la
bai niežti.

ypač lytais ir va- 
net veidas išdžiū- 

liesas. O man akys 
ašaroja, bet ant

Ar man reikės laukt iki va
saros pradžiai, kol aš galėčiau 
imti įčirškimus nuo šienligės?

Ir dar kas. Aš turiu kokį tai
tekėjimą iš lyties kanalo jau ii-, pound — imkite po šaukštuką

suranda, nuo ko tokia sloga pa
eina, tai pataria vengti tų ar 
kitų žolių, ar gyvulių, ar val
gių. Be to, gydytojas daro eilę 
purškimų, — įleidinėja į kūną 
perijodingai kaltinamų daiktų 
preparatų. Taip darant ilgai
niui organizme išsivysto dirb
tinis imunitetas — lyg ir at
sparumas prieš tą daiktą, ir jis 
jau daugiau žalos nebedaro, 
bent tūlam laikui.

Ai- būtų patartina taip jums 
daryt? Būtų, žinoma, galima. 
Tačiau turiu perspėt, kad ir su 
tais odos tyrimais ir su įčirški- 
mais visaip esti. Apydažniai pa
sėkos esti menkos.

Tai kas gi daryti? O gi rei
kia sutvirtinti visa organizmą, 
sutvirtinti nosų bei gerklės 
plėves, kad per jas nebegalėtų 
pereiti žalingos medžiagos. 
Tam tikslui reikia paprasto, 
natūralinio maisto. Ypač svar
bu kalkės, nes jos padaro svei
kesnes plėves.

Calcium lactate powder, half

gokas laikas. Vienas daktaras 
sakė, kad tai esą baltosios. Da
vė tuziną geltonų žvakučių įsi
dėt makštin kas vakaras. Bet 
jos man nieko nepadėjo. Kas 
man daryt, kad-atsibodėt to te
kėjimo? Ačiū išanksto.

Atsakymas

Apie žolinę slogą buvo daž
nai rašyta. Gal jums tik neteko 
patėmyt. Tai gana įkiri liga, 
paeina nevienodai. Tūliems ji 
atsiranda nuo tūlų žolių, gėlių, 
nuo jų sekladulkių. Kitiems— 
nuo gyvulinių dulkių, nuo 
plunksnų, nuo plauku, nuo vil
nų, net ir nuo kai kurių valgių.

žinoma, būtų logiška pirma 
ištirt ir surast tos slogos prie
žastis arba priežastys jūsų 
nuotiky. Tam tikslui reikėtų 
jums daryti eilė odos tyrimų 
(“skin tests”). Kada gydytojas

po valgio, su vandeniu, keletą 
mėnesiu. Imkite ir žuvu alio- 4.

jaus kapsulių, po 1-2 po valgio, 
irgi 
ant

Būkite dažnai
saulės.

Į akis galite lašinti Estivin, 
po lašą kelis kartus per dieną. 
1 nosis galite įkvėpuoti Benze
drine Inhalant.

Baltųjų, drauge, yra visokių, 
nuo visokių priežasčių. Reikia 
pirma surast, nuo ko jos paei
na — tai yra vietos gydytojo 
prievolė. Galite tuo tarpu plau
tis makštį su acto skiediniu. 
Vieną stiklą acto (uksuso) su
maišykite su 4 ar 5 stiklais vi
rinto vandens, ir 
plaukitės rytais 
Vakare,
dėti ant nakties makštin med
vilnės gabalėlį, sumirkytą tuo 
acto skiediniu.

tuo mišiniu 
ir vakarais, 

išsiplovusi, galite įsi-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas deli lietūs juos išvaro, kiti, 

kad jie atlėkė iš New Jer
sey, kur šiemet jie gana 
blėdės padarė, dar kiti, kad 
jie išsivystė pačiame mies
te, išperėti parkuose ir ma
žuose daržuose.

Šitie bronzai-žali insektai, 
pusę colio ilgio išnaikina vi
sus žalumynus liepos ir 
rugpjūčio mėn. Jų kiauši- 
nukai pereina per kirmėlai
tės stovį ir į 2 savaites tam
pa baisiais išnaikintojais.

New Yorke jie ypatingai 
žmonių iš įvairių Lietuvos' tų taip greitai iš niekur pa- mėgsta holandiškas rožes 
vietų. j sirodė. Vieni sako, kad di- Tautų Darželyje Rockefel-
------------------------------------------------------------------------ 'ler Centre. Jau antri metai 

jie užpuolė tą vietą.
Vienas darželio darbinin

kas praneša, kad tų insektų 
darželyje yra 100,000, apie 
50 ant kiekvienos kvietkos. 
Į valandą jų galima pri
rinkti kvortą. Jie neina prie 
tabako ar vatos augalų, tik 
prie kvietkų.

Povaliai tie insektai visur 
pasirodo. Nekurtos vietos 
duoda dovanas vaikams, ku
rie daugiausia jų išnaikina.

Patologas iš New Yorko 
Botanical Daržu sako, kad 
jeigu kiekvienas daržinin
kas apdulkytų savo darželį 
su “arsenate of lead” apie 
10 svarų kiekvienam 1,000 
ketvirtainių pėdų, tik tada 
galėtume džiaugtis jų išnai
kinimu.

žudikas Bagdonavičius Juo
zas, prieš keletą dienų nušo
vęs savo uošvį Aleksandrą Ja
nušauską, liepos 26 d. netoli 
savo sodybos revolverio šūviu 
ir pats nusišovė, nenąrėdamas 
į teisingumo rankas pasiduoti.

Dainų švente ir Sporto 
Olimpiada

Kaunas, rugp. 14 - 15.-
Dainų šventėje ir

va-

Ar galėtumėte suteikti 
daugiau informacijų apie 
taip vadinama “japonišką 
vabalą”, kuris pridaro tiek 
žalos?

Atsakymas
Galų gale japoniškas

balas užpuolė garsiąją New 
Yorko miesto Times Square. 
Ir nei paprastas žmogus, 

sporto' nei entomologai žino kaip 
olimpiadoje dalyvavo 20,000, toki dideli pulkai tų insek-

Kai per šitą kalną bus iškastas tunelis ir surištas su Grand Coulee užtvanka, 
tai bėgąs vanduo apšlapins 120,000 akrų žemės plotą. Iš pūsčios pasidarys 
derlinga žemė. Grand Coulee užtvanka randasi Washington© valstijoje. FLIS.
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At one glance it can be obvious 
that this issue is the “LDS Youth 
Issue.” Nor do we regret the em
phasis placed on the LDS youth 
conference for it is quite obvious 
that last week the Lithuanian-Ame
rican youth movement received an 
impetus which will spur it on to 
even greater activity.

Youth from Wisconsin to Massa
chusetts gathered to discuss their 
problems and look back on two 
years of progress. Greetings from 
youth in California helped show how 
widespread the organized Lithuani
an youth are. The reports, dis
cussions, talks, etc., by youth from 
all parts of the country made one 
understand all the more clearly the 
strength ancf unity of Lith-Ameri- 
can youth.

An outstanding example was An
thony Guzauskas of the Chicago 
Sparks who can be considered one 
of the best members in the organiz
ation. With members like him the 
LDS can easily double in size and 
be a predominantly YOUTH or
ganization.
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Detroit Ends Softball Season; To 
Organize Basketball Teams

The Aido Aces lost the City 
Championship to the Comets (the 
Eastside (’hampions) two weeks ago 
by a score of 9-1. The Aces were at 
a disadvantage because George Po
dolskis, shortstop, hurt his knee in 
the game played Friday, Aug. 5, 
therefore the lineup had to be re
arranged quite a bit. On account of 
this, many errors were made by 
which the Comets scored their runs. 
Tony Podolskis pit clu'd the first 
part of the game and was relieved 
by Vito Petrui.

'['he Aces have not yet. decided 
whether they will continue playing 
ball for the rest of the season after 
the Pittsburgh LDS Olympiad.

It is the opinion of the Aces’ fans 
that the team has done very well 
for their first season. They hope 
that next, season the team will 
climb right to the top and the Aces 
will if the same enthusiasm is 
shown as was this year.

It has been decided that there

will bo a girls’ as well as boys 
basketball team organized again 
this year. There were teams organ
ized several years ago.

Milly Blum her, 
Sports Editor.

We made it! We got the Drive 
Prize that was given by the LDS. 
It was sure (he best job ol rounding 
up this town ever saw. Now we pos
sess a fine move camera, and very 
proud of it! Gee, we’ll have moving 
pictures of our swell baseball team 
in action. I can hardly wait.

Condolence's to George Podolski. 
Sorry Io bear that a swell fellow is 
laid up with an injured knee.

Maybe this is a swall world, but 
it sure is hard trying to keep track 
of people in this city. Who can tell 
me where' and when Laura Greblic 

I changed her name? Gould it be 
1 that handsome guard out at the? 
j Pools (Buck) you’re' calling hubby 
'now, Laura? Forres.

Youth Conferences Pave Way
For Better, Stronger LDS

CLEVELAND WINS O * MPIAD
Lithuanian Star oh Football Eleven

Plans for Improving Sports and Culture 
In LDS Youth Branches Discussed

Tony Guzauskas Wins First Merit Honor Award

Youth Comm, and Central Board, 
but it is probable that the school 
will bo held eluring the forthcom
ing summer.

In order to coordinate branch 
activity anti have sections carry 
out definite objectives, the “Council 
Plan” was suggested. In this plan 
I he branches of a small section

PITTSBURGH, Pa.—The most fruitful conference ever held 
by Lith-American youth came to a close last Wednesday eve
ning as tired but happy LDS youth snake-danced through Con-
vention Hall singing, “There is a youth branch in our town.” 

For two days representatives of youth branches, divisions and
sections met in Pittsburgh’s spacious Fort Pitt Hotel to discuss
and solve the problems and! 
wishes of the LDS youth mem
bers.

The keynote of the entire Youth 
Conference was struck by the Sec
retary, John Orman, in the Natio
nal Youth Committee’s report, “We 
have been making strides. We have 
been progressing. What we want 
and what we need to do now, is to 
increase the rate of progress; what 
we want to do is to consolidate our 
gains. We shall make great strides 
in the future. Our organization has 
made a name for itself!”

Trophies Awarded
In the opening session the large 

Olympiad Trophy was given to the 
Cleveland Leaders team for the 
highest number of points scored in 
the athletic competitions. Medals 
were also awarded to the individual 
stars, to the first three in each 
division. Kenosha received the Soft- 
ball Trophy which, as the A.A.U. 
official who presented the trophies 
expressed it, “is the most beautiful 
trophy it has been my pleasure to 
see.”

and ably taking care of the many 
issues involved in improving youth 
activity.

Organizational Panel
In the report of the Organization

al Panel the necessity of using the 
Group System was stressed on 
every occasion. In this method the 
branch is divided into several 
groups of mutual interest, i. e., 
sports, drama , photography, etc. 
These groups carry on their own 
activity, but bring to the branch 
as a whole their share of the work 
accomplished and to be done. This 
method would activize the entire 
membership and would do most to 
show outsiders the type of orga
nization the LDS is—active, youth
ful and energetic.

One of the most important things 
decided by the Panel on Organiza
tion was the creation of a National 
Training School to which talented 
LDS youth be sent in order to 
teach them how to be leaders and 
directors in their branches and in 
the LDS as a whole. The details 
of this plan were left to the Nat’l

would work together and carry out 
their activity with each other’s aid. 
In the Chicago area, for example, 
the three branches could work out 
suitable membership plans for the
entire city. It was also suggested 
that conferences be held in which 
the branches of an entire region 
would get together and discuss the
problems facing their particular 
region. The Midwest Region is al
ready functioning. Two more will 
soon be established, the Eastern 
Seaboard and the Perm, and Ohio 
Region.

More Sports!

The success of the Olympiad and 
Softball Tourney adequately showed 
the strength of the sports move
ment, but LDS youth are still not 
satisfied and the panel came back 
with these suggestions: create a 
National Sports Board to further 
competition on a national scale. 
District bodies to further district 
games and to study means of fi
nancing were suggested. The ne
cessity of getting the adults inter
ested in sports was stressed by the 
deliverer of the sports report, Jos
eph Pal ton.

The conference elected the new 
National Youth Committe and end
ed with a series of rousing songs 
about the LDS, a snake dance 
through the hall and finally closed 
with the singing of the National 
Anthem.

LDS and Youth
The following session on the next 

day was opened by the Convention 
Secretary, Matt Sholomskas, who 
introduced the LDS President, Roy 
Mizara. The President stated that 
the role of youth in building up the 
organization can best be inmproved 
by studying LDS history and func
tion, studying the Lithuanian lang
uage, history and story of the Lith
uanians in America. He partic
ularly stressed the importance of 
building up sports, drama and choral 
work within the youth branches as 
an effective method of attracting 
new members and satisfying the 
desire for activity.

Youth Problems, Interests
Joseph Palton, of Cleveland, de

livered a short report summarizing 
the problems faced by sportsmen in 
an effort to improve still more the 
sports movement in the LDS. John 
Orman, of Brooklyn, discussed 
briefly some organizational topics 
that must be considered by 
the youth conferences. Following 
this the meeting broke up into pan
els and discussion groups on sports 
and organization.

On Wednesday afternoon the 
conference listened to a report de
livered by Amelia Jeskevich on the 
necessity of LDS-LMS cooperation 
in order to build culture within the 
organization. She cited several 
means whereby this cooperation 
could be effected and made possible.

Matt Sholomskas, popular youth 
leader of Chicago, reviewed briefly 
the nature of Cultural-Educational 
activity within the organization. 
This was followed by a short talk 
by Alda Kairys on Social-Recrea
tional Activities. The meeting again 
broke up into panels and discussion 
groups for the purpose of quickly

“Please hurry Fifi to the pent house. She just can’t wait a 
second more.”

Joseph llrulis, guard, who will play with the Eastern college eleven 
against the New York Giants in the Tribune Fresh Air Fund gamt 

the evening of September 7 at the Polo Grounds

’36 L D. S. Olympic Records Flatten as 
Cleveland Wins Cup With 106 Points 

Kenosha Captures Softball Tourney
Susnis in First Place of Senior Competition

PITTSBURGH, Pa.— LDS Olympic records of 1936 toppled 
as youthful athletes met at Schenley Oval on August 14th and 
participated in the largest sport meet ever held by Lithuanian- 
Americans.

Since Friday athletes had been pouring into the LDS Conven
tion City in order to compete for the- gold, silver and bronze 
medals and for the various?
trophies. Chicago, Kenosha,
Binghamton, Cleveland, Wheeling, 
Richmond Hill and Shenandoah 
were represented with approxim
ately fifty athletes. Trial heats be
gan at noon while enthusiastic 
groups of young and old were still 
coming to the field. The Olympiad 
Track and Field Meet was sanction
ed by the A.A.U. of Allegheny 
County and special officials acted 
as time keepers, judges, etc.

1936 Records Broken

Records established by youth in 
the First Olympiad plummeted 
down as seven times new marks 
were set by the contestants. Cleve
land Leaders, the winning branch 
of 1936, once again fought its way 
to victory as the team with the 
highest score—106 points. Bingham
ton followed second with 33; Chica
go, 30; Shenandoah, 29; Collinwood, 
27; and Wheeling, 11.

Event Winners
As the track dust, aided by Pitts

burgh’s factories, settled, Tony Sus
nis of Cleveland came flying 
through as winner of the Senior 
Class competition with a total of

ahead of Susnis’ mark of 17 feet,
I inch.

In the Intermediate Class Al Mi- 
kolajunas of the Binghamton "Bin
gos” starred with victories in half 
of the Intermediate events bring
ing him to the head of his class 
with 20 points. Cleveland’s George 
Palton followed second with 17 po
ints and Leonard Kelly, of Chicago, 
ended third with 13 points.

In the Girl’s Class the biggest 
surprise came in the overthrow of 
Sophie Waiginis by Mildred Skleris 
of Cleveland. Mildred flashed to 
victory with 19 points and Sophie 
hot at her heels with 18. Mary 
Gates, of Cleveland, was third with 
16 points. In the Baseball Throw 
Sophie Waiginis of Richmond Hill 
bettered her 1936 record almost
II feet when she made t§\ mark 
of 128 feet and 1 L inches.

Kenosha Wins Trophy\<»\
The LDS National Softball lo\ir- 

nament came to a close in the lale 
afternoon when the Kenosha Roy
als topped the Cleveland Leaders 
in the finals by a score of 8-0. The 
Detroit Aido Aces fell, 8-2, in thę 
preliminary game to the decisive 
playing of the Kenosha team just

Elect New Nat’l 
Youth Comm.

The final session of the Youth 
'‘Conference in Pittsburgh nominated 
the National Youth Committee 
which will servo for a period of two 
years. LDS Honor Awards were gi
ven to the members of the 1936-8 
committee for their work in build
ing up the youth movement in the 
LDS. The donees were: Mildred Ja
mison, Al Kairukštis, Charles Kwar- 
ren, John Orman, Vote Zablackas, 
Alda Orman and Al Klimas.

The new National Youth Com
mittee which will begin work im
mediately is composed of: Ann 
Stellman, Ann Wagnis, Stanley 
Rengle, Waller Kubilius, John Or
man, Charles Kwarren and Adolph 
Nedvara. Alternates to this com
mittee are: Mary Brown, Tony Sin
eus, Mary Sineus and Veto Zablac
kas.

Sports Chatter
The Brooklyn Dodger Ace hurler, 

Vito Tamulis, delighted the Flat
bush fans no end with his two vic
tories over the New York Giants j 
last week. Tamulis outpitched the 
great Carl Hubbell in his second ef
fort to the tune of 5 to 3. This 
marked Vito’s 8th win for the year 
against 4 losses, bringing him closer 
to his set number of 12 games on 
the winning side of the ledger. If 
Tamulis reaches his avowed number 
of wins he should be rewarded with 
a nice fat contract for 1939.

Montanez and Davis on Garden 
Card

Pedro Montanez, crack Puerto 
’ Rican lightweight contender, who 
last week stopped Ray Napolitano 
in three heats, faces Irville Drouil- 
lard, of Windsor, Canada, in a ten 
round bout at Madison Square Gar
den Wednesday evening. In a six 
round event which features on the 
program, Al Davis, popular Brook
lyn youngster, squares off against 
Young Chappie, that crowd pleasing 
battler from Albany.

Two other sixers and two four 
round bouts round out the program. 
Popular prices ranging from 1 to 3 
Dollars will prevail.

—Tom Yermal.

ATTENTION!
Peter Gustaitis’ article on the 

‘Development of Proletarian Drama’ 
will be continued in this Friday’s 
issue. It was unavoidably left out 
due to the necessity of publishing 
material on the LDS Convention.

Confab HrLites 
of the LDS

The motion picture record of the 
Olympiad and Conference by 
Chester Kent of Chicago and which 
will be shown to all the branches as 
soon as possible.

—0—0 —
The new LDS song that is on the 

lips of every youth member. The 
words are catchy and the tune is 
that of “Anchors Aaway.”

—o—o—
The Pittsburgh newspaper records 

of the Convention. Many shots of 
the Olympiad were placed on the 
front page of the sport sections.

—o—o—
The automobile ride through the 

Lithuanian sections of the city.
—o—o—

The Youth Convention Ball, held 
in the Lithuanian Hall, where many 
an LDS’er separated from his new
found loved-one.

—o—o—
The cheers for Anthony Guzaus- 

kas, of the Chicago Sparks, for get
ting the most members into the 
LDS, for building his branch, and 
for being awarded the first Merit 
Gold Key for conspicuous service to 
the LDS.

—o—o—
The snake dance in which Alda 

Orman balked when it was her turn 
to slide under the table.

—o—o—
The soft seats of the Fort Pitt 

Hotel.
—o—o—

The final Farewell Banquet to 
the delegates.

—o—o—
And all the many, many, other 

things which made the LDS Con
vention one of the most interesting, 
useful and exciting conventions in 
which youth took such a predomi
nant part.

U. S. to Jap. Ex- 
ports Two Mil.

NEW YORK, August.—Last fig
ures available from the Depart
ment of Commerce and reaching 
the national office of the Ame
rican League for Peace and Demo
cracy show that American iron and 
steel products sold to Japan amount 
to Japan amount to $2,305,828.

, During the peak of the recent 
economic depression the government 
appropriated $200,000 to foster a 
back-to-the-land movement for un-
employed negroes.

seventeen points. Al Matuza of 
Shenandoah and S. Romanoski of 
Wheeling made a close second of 
15 points each, and Tony Krupstas, 
also of Shenandoah, followed at Al’s 
heels, one point behind. Matuza 
drew the plaudits of the crowd 
when he made Running Broad Jump 
mark of 18 feet 6 inches, well

as the Shenandoah Eagles were 
shorn of their wings by the power
ful Leaders, 13-0.

For their hard-earned victory the 
Kenosha Royals have been presen
ted with the beautiful big bronze 
trophy representing the LDS Nat
ional Softball Championship as 
won in the 1938 Olympiad.

No Arms Against the People
No work. No pay 
the bankers say 
and call up guns 
to drive us away.

The gunners roll 
up tanks and gas 
and tell the workers 
to go eat grass.

The women and men 
make a picket line. 
The guns fire.
Kill eight or nine.

The Modern 
Dictionary

Fink... To fink, in terms of the 
underworld, is to turn informer. In 
labor terminology, the name dates 
back to the early days of the I. W. 
W. and labels the man who is paid 
to act as a strikebreaker. Usually 
a mercenary, hired through strike
breaking agencies, the professional 
strikebreaker rates lowest of rank 
in the trade. Rarely capable of do
ing the work of the striker he re
places, he is employed chiefly to 
give the appearance of activity in 
the plant.

General Strike... In which all or 
the majority of wage-earners in a 
city, state or nation stop work by 
the walkout, the sitdown, or a com
bination of both.

Graveyard Shift... The night shift 
of workers. In many states, laws 
have been passed prohibiting night 
work for women and children in 
certain industries, but there are no 
laws for men. Where night work 
exists, workers are sometimes al
ternated between night shifts and 
day shifts. The physical strain is 
even worse on workers employed 
solely on night shifts. Aside from 
the menace to health, such workers 
are unable to participate in normal 
social activities. »

Grievance Committee A com
mittee, elected by the workers and 
officially recognized by the manage
ment, that meets with management 
representatives to discuss and iron 
out grievances within a shop. Such 
committees are often to be found

The gas is the same 
they used in Tien Tsin.
So is the ground 
they bury us in.

They feed on us 
while we eat dirt. 
Folks have you got a dime? 
Brother can you spare a shirt?

Friends, it’s coming 
your way too 
if you let them shoot us 
the way they do.

The guns are the form 
of the banks’ content. 
Nobody’s safe 
till their guns got bent.

A dead man lies 
on his back like a beetle. 
SIT DOWN! STAND UP! 
NO ARMS AGAINST

THE PEOPLE!
—Walter Ix>wenfels.

cannot exert any real influence un
less they are subdivisions of locals 
of outside unions.

Homework... Labor, paid for on 
a piece basis instead of a time 
basis, that can be done at home, 
usually by women and children. The 
worker does not need to check in 
and out of the factory at specified 
times. The employer does not need 
to observe union regulations or state 
and federal labor laws as to work
ing conditions and pay. He is 
thriftly making sweatshops of other 
person’s homes.

Federal Union . .. An association of 
workers in the same craft, directly 
affiliated to the A. F. of L., because 
there is no national or international 
union in the field or territory. Mem
bers pay a much higher per capita 
tax to the A. F. of L., than do mem
bers of internationals; and these fe
deral trade locals are strictly under 
the parent body’s control. Where 
there are not sufficient members of 
one craft even to form a federal 
trade local, workers in the industry 
or plant, regardless of their sepa
rate crafts, may be granted a fede
ral labor local charter by the A. F. 
of L. Again, such type of organiza
tion is determined by the absence 
of international unions for the crafts 
involved; and the federal labor local 
is also under the direct control of

within company unions, but they the A.F.L.



Zinaida Ordžonikidze ' Vertė A. Rainutis

BOLŠEVIKO KELIAS 1
(Puslapiai iš Atsiminimų apie Sergo Ordžonikidzę)

VERTĖJO ŽODIS
Daugiau kaip prieš metus laiko Mas

kvoje mirė senas bolševikas, puikus so
cialistinės statybos Sovietų Sąjungoje 
laimėjimų organizatorius, sunkiosios 
pramonės liaudies komisaras Grigorijus 
Konstantinovičius Ordžonikidze. Tai bu
vo skaudus nuostolis visai Sovietų Są
jungai.

Sergo Ordžonikidze (tokiu vardu jį va
dino plačiosios liaudies masės) gimė 1886 
metais, spalio 28 d., neturtingoje valstie
čio šeimoje Gorešos kaime Vakarų Gru
zijoje. 1898 metais Sergo baigė dviklasi- 
nę mokyklą, o 1905 metais—felčerių mo
kyklą Tiflise.

1903 metais septyniolikos metų jau- 
< nuolis Sergo įstoja Rusijos socialdemo

kratų darbininkų partijon, dirba Užkau
kazės socialdemokratų organizacijoj, ku
riai tuo metu vadovavo draugas Stali
nas. Devyniolikos metų Sergo—Suchumo 
apygardos partijos komiteto narys. 1906 
metais sausio mėnesyj Sergo areštuoja
mas pirmą kartą. Pusę metų atkalėjus 
kalėjimo jis paleidžiamas ir Sergo atsi- 

\ duria Tiflise, kur pirmą kart susitinka 
su Stalinu. 1907 metais lapkričio mėnesį 
Sergo vėl areštuojamas už partinį darbą. 
Teismas nuteisia jį ištremti Sibiran* iki 
gyvos galvos. Po metų kalinimo tvirtovė
je Sergo veža į Sibirą trėmimam Pabu
vęs vcA du mėnesiu ištrėmime Sergo bė
ga y1’vėl atsiduria Tiflise, kur tęsia rė
voj/ ucinį darbą.

> 1910 metais lapkričio mėnesyje Sergo 
važiuoja Francijon, kur mokosi Lenino 
įkurtoje partinėj mokykloje prie Pary
žiaus. Tačiau mokslo baigti neteko. Le
ninas siunčia Sergo atgal Rusijon pave
dęs jam paruošti partines organizacijas 
sušaukimui Visos Rusijos partinės kon
ferencijos. Nežiūrint sunkių caro reak
cijos laikų nenuilstamas Sergo savo už- 

1 davinį atlieka puikiai. Partinės organiza- 
4 cijos išrinko delegatus konferencijon, 

kuri ir susirinko 1912 metų pradžioje 
Pragoję. Pragos konferencija Rusijos 
bolševikų partijos istorijoje sulošė žy
mią rolę. Joje buvo galutinai organizaci
niai atsirubežiuota nuo menševikų. Pra
gos konferencija Sergo išrinko bolševi
kų partijos centro komiteto nariu. Sta
linas, tuo metu buvęs ištrėmime Sibire, 
taip pat buvo už akių išrinktas Centro 
komitetan.

1912 metų vasario mėnesyje Sergo iš 
Pragos grįžta Rusijon, dirba Baku, Tif
lise, Peterburge. Netrukus Peterburge 
jis pravirsta ir teismas už pabėgimą iš 
trėmimo nuteisia Sergo trims metams 
katorgos, o po jos atsėdėjimo—vėl amži- 
nan ištrėmimam Tris metus Sergo pra
leido niūriuose Šliselburgo tvirtovės mū
ruose, o 1915 metų rudenį ištremiamas į 
Jakutiją Sibiran.

Po vasario revoliucijos Rusijoj 1917 
metais Sergo grįžta Peterburgan ir čia 
aktyviai dalyvauja partiniame darbe, 
Spalio revoliucijos ruošime, o paskui— 
Spalio revoliucijos laimėjimų gynime nuo 
baltagvardiečių ir interventų armijų. Ug) 
pasižymėjimus pilietinio karo frontuose 

•J Sergo Ordžonikidze 1921 metais gegužės 
19 d. apdovanojamas Raudonosios vėlia
vos ordenu.

Vėliau sekė taikios socialistinės staty
bos metai. Sergo nuolatinis bolševikų 
partijos Centro komiteto narys. Jis ak
tingas kovotojas su revoliucijos išdavi
kais Zinovjevu ir Kamenevu jau 1925 

i metais. 1926 metų lapkričio mėnesyje- 
i Sergo išrenkamas partijos Centralinės 
’ kontrolinės komisijos pirmininku, kurios 

uždavinys saugoti partijos vienybę, ko
voti su visokiais nukrypėliais. Kartu jis 
skiriamas Darbininkų ir valstiečių in- 

, spekcijos liaudies komisarų ir SSRS liau- 
4 dies komisarų tarybos pirmininko pava

duotoju. Sergo taip pat aktingai kovojo 
su dešiniaisiais revoliucijos išdavikais— 
Bucharinu, Rykovu, Tomskiu.

1930 metais lapkričio mėnesyje Sergo 
skiriamas SSRS liaudies ūkio vyriausios 
tarybos pirmininku, o kiek vėliau CK ir ’ 
CKK plenumas išrenka Ordžonikidzę į 
VKP(b) CK Politbiuro narius.

Sergo vadovavo sunkiajai pramonei. 
Abiejų penkmetinių metu ypač pasireiš
kė didžiulis Sergo talentas beindustria- 
lizuojant šalį. Didžiausi socialistinės sta
tybos laimėjimai Sovietų Sąjungoje su
rišti su Sergo Ordžonikidze vardu. Už 
savo didžiulius nuopelnus 1935 metais 
kovo mėnesyje Sergo gauna Lenino or- 
deną, o 1936 metais sausio mėnesyje— 
Darbo raudonosios vėliavos ordeną.

Platieji SSRS pramonės darbininkų 
sluoksniai Sergo vadino sunkiosios pra
mones komandarmu. Tai Ordžonikidze 
pastebėjo Donbaso angliakasio Aleksie
jaus Stachanovo rekorde naują galingą 
liaudies judėjimą kovoje už gamybos na
šumo pakėlimą. Sergo užtarnautai nau
dojosi stachanoviečių liaudies komisaro 
vardu. Stachanoviečių judėjimas išaugo, 
išsiplėtė, atnešė didžiulius laimėjimus 
socialistinei statybai, ir tai nemaža dalis 
to nuopelno reikia skirti Sergo Ordžo
nikidze.

1937 metais vasario 18 dieną negailes
tinga mirtis išrovė Sergo iš gyvųjų tar
po. Visa šalis gedėjo savo mylimo mir
komo, šimtai tūkstančių maskviečių ir 
tūkstančiai darbininkų delegacijų susi
rinko Maskvoje Raudonojon aikštėn, kad 
atiduoti paskutinę pagarbą garsiajam 
revoliucionieriui, naujo socialistinio pa
saulio puikiajam statytojui. Nuo Lenino 
mauzolėjaus tribūnos pasakė atsisveiki
nimo kalbas Stachanovas, Leningrado, 
Magnitogorsk© darbininkų delegatai, 
bolševikų partijos, leninistinio komjau
nimo ir kitų visuomeninių organizacijų 
atstovai.

—Sergo mirė, bet jo darbai nežus,— 
aidėjo iškilmingi Stachanovo žodžiai.* *

Žemiau mes duodam Sergo Ordžoni- 
kidzes žmonos—Zinos Ordžonikidze at
siminimus apie Sergo. Atsiminimų kny
gutė “Bolševiko kelias” išėjo iš spaudos 
1938 metų pradžioje rusų kalboje šimta
tūkstantiniu tiražu. Atsiminimai apima 
laikus iki pilietinio karo pabaigos. Atsi
minimai yra ir gabalėlis Didžiosios Ru
sijos revoliucijos istorijos. Kas trokšta 
geriau pažinti tą revoliuciją ir iš jos pa
simokyti, “Bolševiko kelyje” ras daug 
vertingos medžiagos.

1938. IV. 22 A. Ramutis.

Antradienis, Rugp. 23, 1938

Tai Californijos ‘‘Treasure Island”, ant kurios įvyks pa sauline paroda. Ji taip atrodys ištolo, kai bus pilnai 
įrengta. Ta sala turi ?400 akrų žemes.

Cleveland, Ohio
Mirė Antanas Morkūnas

Liepos 28 d. palaidojo dr-gą 
Antaną Morkūną. Velionis iš 
Lietuvos paėjo Darsūniškiu pa
rapijos, Lapainės kaimo, Vil
niaus gub. Velionis buvo GI m., 
gyveno pavienis. Amerikoj iš
gyveno virš 40 metu. Giminiu 
velionis Amerikoj neturėjo. 
Kiek galėjau patirti, velionis 
paskutiniu laiku dirbo prie W 
PA, sirgo tiktai apie tris sa
vaites, ligoninėj turėjo daryti 
operaciją. Po operacijos Mor
kūnas gyveno tik keletą dienu 
ir mirė.

Velionis priklausė prie vie
nos lietuviu darbininku pašai

pėlės draugijos, 
jos nariai rūpinosi velionio pa
laidojimu.

Velionis, kaipo be turto žmo
gus, buvo palaidotas, kaip at
rodė, kuo pigiausia, bet žmonių 
laidotuvėse buvo daug, taip 
kai]) ii; tu, kurie po kelis šim
tus doleriu praleidžia giminės 
laidojimui. Velioni, kaipo ne
turtinga, WPA darbininką, ly
dėjo 33 automobiliai ir didelis 
skaitlius jo pažįstamu ir drau
gu. Clevelando lietuviai labai 
gerai daro, kuomet tai]) skait
lingai dalyvauja neturėjo laido
tuvėse.

Draugą Morkumi pažinau 
dar nuo 1920 metu. Velionis 
buvo draugiškas ir linksmo bū
do žmogus, su visais mylėdavo

ši draugija ir ■ draugiškai apsieiti.
Kiek pamenu, draugas 

Morkūnas dar 1920 metais pri
klausė partijoj, vėliau pasitrau
kė ir negrįžo į partiją. Velionis 
buvo Amerikoj senas pilietis, 
per paskutinius keturis metus, 
kiek man prisiėjo rinkti para
šus dėl Komunistu Partijos, po 
peticija jis pats pasirašydavo. 
Tarpais padėdavo rinkti pana
šu dėl Kom. Partijos, kuriai jis 
pats buvo simpatikas. Ant ka
piniu prie velionio karsto drg. 
J. Žebrauskas ir draugas V. 
Užkuraitis pasakė po geras 
prakalbas, prisimindami apie 
velionio gyvenimą. Mes linkime 
drg. Antanui Morkūnui ilsėtis 
amžinai šios šalies žemelėj, o 
mes vėl sugrįžę dirbsim dėl ge

resnio gyvenimo, del to, kurį 
pats velionis parėmė ir jiats 
padėdavo dirbti. Velionį palai
dojo Brooklyn Heights kapinė
se. Laidotuvių direktorium bu
vo N. A. Vilkelis.

I. A. Vaupsas.

Mahometonai P r o t estuoja 
Prieš Anglų Rašytoją

London. — Apie 400 ma
hometonų demonstravo pro
testuodami, kad anglų rašy
tojas H. G. Wells savo isto
rijoj parodo, jog Mahome
tas buvo pasileidėlis, o jo 
“šventraštis” Koranas tai 
žemos rūšies plepalai. De
monstrantai šaukė, kad

| Wells, “tamsūnas!”

RENGIA WATERBURY LIETUV HJ ORGANIZACIJOS NAUDAI

DIENRAŠČIO “LAISVES”

Prasidės 4-tą vai. šeštadienį popietyje ir tęsis iki 4-tos vai. sekmadienio ryto.

LIETUVIV PARKE, -> WATERBURY, CONN.
(UŽ LAKEWOOD EŽERO)

MERRYMAKERS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM
Anotacija

Zinaidos Gavrilovuos Ordžoni
kidze knyga “Bolševiko kelias”— 
atsiminimai apie didžiojo revoliu
cionieriaus, Lenino ir Stalino ko
vos draugo, Grigorijaus Konstan- 
tinovičiaus Ordžonikidze pavienius 
gyvenimo ir kovos epizodus.

Z. G. Ordžonikidze atsiminimai 
apima periodą nuo 1912 metų iki 
1921 m.—iki pilietinio karo pabai
gos.

Nuo Pragos Konferencijos iki Ištrėmimo 
Jakuti j on

Sergo Ordžonikidze apie aštuonis me
tus praleido caro kalėjimuose, katorgoj, 
etapuose ir ištrėmime. Paskutinis jo 
areštas įvyko 1912 metais balandžio 27 d.

Caro opričnikai senai j ieškojo Sergo. 
Jis buvo bolševikų partijos narys nuo 
1903 metų ir praėjo didelę revoliucines 
kovos mokyklą vadovaujant Leninui ir 
Stalinui.

Po 1905 metų revoliucijos pralaimėji
mo, kada visu aštrumu stojo klausimas 
apie partiniai propagandistinių kadrų iš
auklėjimą iš proletarinės aplinkumos, 
buvęs emigracijoj Leninas įkūrė Lon- 
žiumo, netoli nuo Paryžiaus, partinę mo
kyklą. čia Sergo klausė Vladimiro Ilji- 
čiaus Lenino pamokas pagrindiniais re
voliucinės teorijos ir praktikos klausi
mais.

Netrukus Sergo buvo priverstas moks
lą nutraukti: Vlidimiras Iljičius pasiuntė 
jį Rusijon pavesdamas atsakomingą dar
bą—pradėti paruošiamąjį darbą sušau
kimui Visos Rusijos partijos konferenci
jos.

(Bus daugiau)

I

Jaunuolių Choras iš Bridgeport, Conn., dalyvaus šio pikniko programoj

Taipgi dainuos Choras Daina iš New Haven ir dainuos Ig. Kubiliūnas iš So. Boston, Mass. Manome, 
kad su Kubiliūnu atvyks ir daugiau talentų iš Bostono. Tad bus puiki programa.

Pifenslcas Bus Rugp. 27 Aug.
Daug svečių bus iš kitų miestų. Daugiausia iš Brooklyn, N. Y., Montello, Mass, ir iš kitur.

Įžanga 35c asmeniui ir prie to bus duodama užkandžiai
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Amerikos Liet. Kon
greso Skyrių Atstovų 

Konferencijos 
Protokolas

Konferencija Jvyko Birželio 25 ir 26 Dienomis, 
1938 m., Jermyn Hotel, Scranton, Pa.

Konferencija atidarė Centro 
Komiteto narys Dr. A. Montvi- 
das kaip 2 vai. po pietų, bir
želio 25 dieną. Paaiškinęs kon
ferencijos tikslą ir tvarką, pir
mininkas pasiūlė sekamus de
legatus i komisijas:

Mandatų Komisija:
V. J. Valaitis, X. Saikus, A. 

Litvinas ir M. Brovniutė.

Ženklelių Komisija:
A. Uogaitė ir M. J. Keme- 

šienė.
Rezoliucijų Komisija:

V. Andriulis, Dr. A. Mont- 
vidas, P. Grigaitis, K. Mizara, 
A. Bimba ir S. Michelsonas.

Skundų Komisija:
K. Liutkus, V. J. Valaitis, 

J. Mažeika ir S. V.inciunas; 
šiem keturiem pavesta patiem 
pasirinkti penktą narį, kuris 
eitų komisijos pirmininko pa
reigas.

Visi pasiūlyti j komisijas na
riai delegatų tapo užgirti vien
balsiai.

Po to, sekė Centro Komiteto 
raportas iš dviejų metų veik
los, kurį skaitė sekretorius L. 
Jonikas. (Raportas jau tilpo 
pažangiojoj spaudoj).

Finansinį raportą išdavė 
Centro finansų sekretorė-iždi- 
ninkė E. Mikužiutė.

Įnešta raportus priimti ir se
kė diskusijos. Diskusijose daug 
delegatų ėmė balsą ir iškėlė 
nemažai konstruktyvės kriti
kos.

llaverhill’io skyriaus dele
gatas kritikavo skyrius dėl ap
sileidimo; n e p a s i m o kėjimo 
duoklių Centrui į laiką, ne- 
informavimą Centro apie vei
kimą kolonijose ir taip toliau.

Del. S. Michelsonas: Paten
kintas Centro veikimu ir kaipo 
pavyzdį kitiem skyriam primi
nė Bostono apskričio veiklą. 
Tenai viskas atliekama sutar
tinai. Apskritis turi nemažą 
iždą ir Centrui yra davęs bent 
šešis kartus daugiau, negu bile 
vienas kitas skyrius.

Del. Bimba: Per dviejus me
tus veikėme bendrai visi pa
žangieji Amerikos lietuviai li
esame labai daug nuveikę. Ta- 
čiaus yra ir trūkumų. Nega
na veikta Kongreso vardu lai
ke Lietuvos krizio kovo mėne
sį. Kultūrinis darbas dar veik 
nepradėtas; nieko nedaryta 
organizavimui čiagimio jauni
mo.

Del. Kemešienė: Centro Ko
mitetas gerai veikė per dviejus

metus. Ypatingai geras dar
bas atlikta išleidžiant peticijas 
rinkimui parašų reikalaujant 
amnestijos politiniam kaliniam 
Lietuvoj. Bet negerai, kad 
Centras nesistengė išrišti kilu
sius nesusipratimus kai ku
riuose skyriuose ir likviduoti 
barnius.

Del. Jamison: Negana Cen
tras veikė supažindinimui Am
erikos lietuvių su padėčia Lie
tuvoj. Išleisti lapeliai “Spor
tas ar Politika” sąryšyj su at
siųstais iš Lietuvos sportinin
kais ir seimo atstovais būtų 
daug daugiau naudos atnešę, 
jei Centras būtų pasistengęs 
jų išplatinimui įtraukti kitas 
srioves. Amnestijos peticijos 
išplatintos pervėlai ir neduota 
skyriam laiko surinkti tiek pa
rašų, kiek būtų buvę galima.

Del. Grigaitis: Daugclyj at
vejų Centro Komiteto darbą 
apsunkina skyrių neveiklumas. 
Skyrių sekretoriai neinformuo
ja Centrą, kas veikiama kolo
nijose, net sekretorių antrašų 
nepriduoda, kad būtų galima 
reikalui esant susisiekti. Prie 
Amerikos Lietuvių Kongreso, 
per įvairias organizacijas pri
klauso daug bepartyvių, kata
likų, sandariečių ir pažangių 
tautininku. Sandariečių ir ka
talikų centrai aršiai nusistatę 
prieš Kongresą ir tas taipgi 
apsunkina Centro veikimą.

Jei kultūrinis darbas nepra- 
vestas taip, kaip Celevelando 
suvažiavime buvo pasibrėžta, 
tai daugiausia dėl stokos fi
nansų. Bet, kad nieko nebūtų 
buvę veikta kultūriniame dar
be, tai netiesa. Juk rengimas 
prakalbų, apvaikščiojimų Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tuvių; minėjimas atplėšimo 
Vilniaus krašto nuo Lietuvos ir 
išleidimas brošiūros — tai vis 
kultūrinis darbas. Tiesa, Cen
tras nereagavo kaip reikia į iš-
kilusį Lietuvoj krizį kovo mė- tuvos

srovėm ne tiek priklauso nuo 
Centro Komiteto, kiek nuo pa
čių skyrių. Vienur Amerikos 
Lietuvių Kongreso skyriuje 
priklauso visos srovės, kitur 
ne.

Del. Andrulis: Centro Ko
mitetas privalo duoti direkty
vas, o jau jų pravodimas gy
veni m an priklauso nuo skyrių 
ir kolonijų veikėjų. Reikalui 
iškilus būtinai reikia tartis su 
kitom srovėm ir jų veikėjais ir 
pravesti bendrą akciją. Yra 
kolonijų, kur mūsų skyriai 
veikia bendrai sū katalikų ir 
sandariečių srovėm ir pasek
mės geros.

Del. Tiškus: Konferencijoj 
kaipo pavyzd is išstatyta Bosto
no Apskritis. Delko Bostone 
taip gerai sekasi? Dėlto, kad 
visi veikia vieningai; ten nėra 
pasidalinimo į socialistus ir 
komunistus, bet tik yra Ame
rikos Lietuvių Kongreso sky
rius. Pas mus, Brooklyno, ne 
taij) gerai.

Del. Lukoševičius: Iš rapor
to pasirodė, jog Centro Komi
tetas yra nuveikęs nemažai. 
Ateityj numatoma dar daugiau 
atlikti, tik mes, skriuose, pri
valome padėti centrui.

Del. Mizara: Negana su
rinkta parašų po amnestijos 
peticijom, bet čia jau ne Cen
tro Komiteto kaltė. Taipgi į- 
teikimas parašų Lietuvos at
stovui Washingtone nedrama
tizuotas kaip reikia. Mažai 
atlikta darbo abelnai gelbė
jimui politinių kalinių Lietu
voj. Centras turėtų susisiekti 
su Lietuvos žydais Amerikoje 
ir bent tūlais klausimais veik
ti bendrai.

Po diskusijų Centro Komi
teto raportas priimtas vienbal
siai.

SKYRIŲ RAPORTAI

Chicagos Skyriaus raportą 
išdavė to skyriaus sekretorė 
del. K. Mikužiutė:

Chicagos komitetas po Cleve- 
lando Kongreso susirinko ir 
nutarė šaukti draugijų konfe
renciją gruodžio 20 dieną, 
1936 m. Konferencijoj daly
vavo didelis organizacijų at
stovų skaitlius, kurios turi virš 
11,000 narių. Išrinkta pasto
vus veikimo komitetas iš 25 
asmenų.

Komitetas surengė sėkmingą 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą vasario 16, 1937 m. 
Minėjime ir prieš jį buvo ve
damas vajus rinkti aukas Lie- 

politiniams kaliniams.
Surinkta $318.63, kas perduo
ta centraliniam komitetui.

Gegužės 2,. 1937 m., tapo 
surengtas didelis bankietas 
puošnioj rūbsiuvių svetainėj. 
Pelno jis davė mažai, bet ūpą 
žmonėse sukėlė.

Kada mus pasiekė žinia, jog 
iš Lietuvos atvyksta sportinin
kai, vedami Lietuvos fašistinės 
valdžios propagandistų, mūsų 
skyriaus komitetas tinkamai į 
tai reagavo vietos spaudoj ir 
tų neva sportininkų žygis visai 
susmuko Chkagoje.

Spalio 9, 1937 m., surengtas

nesį; pas mus dar yra skirtu
mai įsitikinimų, bet tikimės
ateityje jie sumažės. Mini
mas krizis iškilo staiga, kiek
viena sriovė ir organizacija į
tai reagavo su lyg savo įsitiki
nimo, vieni greičiau, kiti vė
liau. Abelnai sakant, Centro 
Komitetas per dviejus metus 
veikė sutartinai ir nemažai nu
veikė. Ateityje tikimės dar 
daugiau nuveikti.

Del. Michelsonas: Bostono
I skyriui sekasi dėlto, kad pas 
mus daugiau vieningumo, ne
gu kitur. Santykiai su kitom į

Vilniaus užgrobimo minėjimas, 
kuriame, be prakalbų, priimta 
tinkama rezoliucija.

Chicagos skyriaus komite
tas padarė pareiškimą, kad jis 
nepritaria paramos rinkimui ir 
agitacijai bet kokio choro ke
lionei į Lietuvą, kol ten vyrau
ja fašistinė tvarka.

Gruodžio 19 d., 1937 m., su
šaukta draugijų atstovų kon
ferencija. šį sykį jie jau at
stovauja 15,000 narių. Dele
gatų buvo 145 nuo 72 organi
zacijų. Rezoliucijomis parei
kalauta, kad Lietuvos politi
niams kaliniams būtų suteikta 
amnestija. Išnešta rezoliuci
jos del Vilniaus lietuvių perse
kiojimo, hitlerizmo Klaipėdoj 
ir del gruodžio 17 dienos per
versmo Lietuvoj. Pasiųstos te
legramos ir kablegramos į 
atatinkamas įstaigas.

Chicagos Skyrius nemažai 
pasidarbavo parašų rinkime 
po peticijomis dėl Lietuvos po
litinių kalinių amnestijos, ku
rias man teko vežti į Wash- 
ingtoną Lietuvos atstovybei. 
Tai įvyko prieš pat vasario 16 
d., šių metų, kada Chicagoj 
buvo rengiama milžiniškas 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas. Jokia kita sriovė no-, 
pajėgė pasi lyginti su mūsų pa
rengimu, kuris buvo ir anglų 
ir mūsų spaudoj minimas kai
po reikšmingiausias. Kitų pa
rengimai buvo grynai b'izniš- 
ki ir neįvyko vasario 16 d. Mū
sų parengimas publikos skait- 
liumi, muzika, chorų ir solistų 
dainomis ir prakalbų svarbu
mu buvo rekordinis.

Šiemet birželio 19 d., ture-į 
jome pikniką. Tai buvo pirmas 
mūsų bandymas nepalankiose 
apystovose, nes Chicagoj kas 
sekmadienis įvyksta tuzinas ar 
daugiau piknikų, kuriuos ren
gia ir draugijos ir skirtingi bi
znieriai. Muzika, dainos ir 
prakalbos buvo svarbiausioji 
dalis mūsų parengimo. Dvasi
niai jis buvo žvaigždė iš visų 
panašių parengimų, tik' pelnu 
negalime pasigirti, nes uždir
bome tik virš šimtą dolerių.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
idėja Chicagoj yra plačiai pri
gijusi. Dirvą turime neapsako
mai plačią, tik reikia daugiau 
pasišventusių darbuotojų.

(Bus daugiau)

PERNAI BUVO 10,267 
STREIKAI PASAULYJ 
Geneva. — Praeitais me

tais devyniolikoje šalių bu
vo 10,267 streikai bei lo
kautai, palietusieji 4,223,- 
994 darbininkus, kaip pa
duoda Darbo Plastinė.

Roma, Naziai Urzgia prieš 
USA Draugiškumą Kanadai

Roma. — Fašistu laikraš
čiai pliovoja p r e z i d e n tą 
Rooseveltą, kad jis pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos 
gintų Kanadą, jeigu kokia 
svetima šalis užpultų Kana
da. |

“Ręsto del Carlino” vadi-1 
na Amerikos valdžia nuo 
prezid. Wilsono iki Roose-' 
velto tik “burlesku,” ir ko-Į 
mediją prieš “žmoniškus1, 
idealus.” Girdi, kad “Ameri-i 
ka tai šalis, kurioj dar nie-1 
kad nebuvo ištartas žodis 
‘civilizacija’.”

Berlin. ■— Nazių spauda 
taipgi pašiepia prezidento 
Roosevclto pareiškimą, jog 
Amerika gintų Kanadą nuo 
karinių u ž p u o Ii k ų. Esą, 
Rooseveltas tuomi įmąs 
globon ir Anglijos kraštą 
Kanadą, pagal senąją Am
erikos Monroe doktriną. Bet 
šitaip, girdi, Rooseveltas 
įveliąs Ameriką į pasauli
nius dalykus Anglijos impe
rijos ir kad Jungtinės Vals
tijos turėsiančios daly vau t 
Anglijos karuose.
Jei nori parduot—garsinkis 

“Laisvėje.”

=MSirinifir
PHILADELPHIA, PA.
Svarbus “Laisvės” Pikniko 

Susirinkimas
Rugpjūčio 25-tą, ketvirtadienį, 

įvyks vela visų organizacijų susirin
kimas dėlei “Laisvės” pikniko, Liau
dies name, 735 Fairmount Ave., S v. 
vak. Ant, šio susirinkimo plačiai yra 
kviečiami “Laisves” skaitytojai ii* 
simpatikai, nes bus pikniko darbi
ninkų regisi racija. Visų organizacijų 
komitetai turi priduoti sąrašus dar
bininkų, kur kas apsiima pagelbėti 
tą dieną. Bus raportai komisijų. 28 
d. rugpjūčio, sekmadienį, Mikolaičio 
parke budavos stalus. Tie draugai, 
kurie turi mašinas ir katrie neturi, 
važiuokit, ir pribūki!: 10 vai. iš ryto 
prie City Line, Frankford Ave. Iš 
čia nuvešim darbininkus ir visi ben
drai dirbsim. Bus maisto ir gėrimo. 
— Veik Kom. Valdyba. (197-199)

PHILADELPHIA, PA.
Am. Liet. Community Association 

susirinkimas įvyks 24 d. rugp., 8 v. 
v., savo name 280 S. 80th St. Prašo
me visų pribūti laiku, nes turėsime 
daug svarbių dalykų aptart. Turė
sime prisirengti prie pikniko, kuris 
įvyks rugsėjo 5 d. (197-198)

BALTIMORE, MD.
Liet. Kom. Frakcijos susirinkimas 

įvyks paskutinį ketvirtadienį, 25 d. 
rugp., 7:30 v. v. po num. 11.1. So. 
Poppleton St. Draugai ir drauges, 
malonėkite visi susirinkti laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų apkalbėti 
ir sykiu atsiveskite naujų narių pri
rašyti į Partiją. — Valdyba.

(197-199)

Nauja L. Pruseikos Knyga

IŠDAVIKAI
Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj• ® •

Atsikračius Anglijos monarchijos, Jungtinėm Vals
tijom ėmė 38 metus apsivalyti nuo šnipų.

Kas buvo tie šnipai ir kaip J. V. valdžia nuo jų ap
sivalė, skaitykite Pruseikos knygoje.

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

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

KAINA TIK 15c
'fnejau įsigykite ją ir skaitykite. Mokestį galite prisiųsti IT. S. A. 

pašto stampomis, 3c ar 5c vertes.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

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

LAISVE
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

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

GARSINK1TĖS “LAISVĖJE”
IPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
I

i Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų. ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.

Bušai Į Philadelphijos Pikniką

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
■mnimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiro

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

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

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel.
Varpo Keptuves Keksai

Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Vestuvėm ir Parčm Yra Skaniausi

Tai Japonijos kareiviai pasislėpę už troku. Juos sučiupo chinai partizanai 
betraukiant į Hankowo sritį.

Iš Brooklyno 6 busai veš publiką į “Laisves” pikniką 
Philadelphijoje, kuris įvyks sekmadienį

Rugsėjo 4 September
Ant rytojaus bus Labor Day Šventė

•
Busai iš Brooklyno i Philadelphijos pikniką 

išeis iš sekamų vietų:

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

Busąs išeis 8 vai. ryto

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

Busas išeis 8 vai. Vyto

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

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer Street, Brooklyn

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

KELIONĖ Į ABI PUSI $1.75

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

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

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

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



New niov Atsisakė Nuo ADP 
Kandidatūros

Samuel Orr, Am.

Bangos Choras Vyks j 
“Laisvės” Pikniką

KRIAUČIŲ ATYDAI GAISRAS KEPYKLOJ

vo į 124th St., rendauninkų 
sąjungą ir yra pasiryžę kovot, 
iki paskutiniųjų už savo bu-

Elizabethiečių Bangos Cho
ras organizuoja busą važiuot į 
philadelphiečių rengiamą “Lai
vės” pikniką, Eddington, Pa. 
Bilietas kelionei busu su choris
tais į abi puses (round trip) 
tik $1.50. Registracijos priima
mos choro patalpoj, 408 Court 
St., Elizabeth, N. J., nuo 8 iki 
9 valandos kas vakarą per ko
misiją, Karoliną Pociūnaitę, 
Helen Rodgers, Al ir Tony Po
ciūnas ir Stanley Rengle.

54-to 
A. me
ats i bus 
24, Pi-

Lietuvių kriaučių 
skyriaus A. C. W. of 
tiesinis susirinkimas 
trečiadienį, rugpjūčio
liečiu Kliube, 280 Union Av.

Būtina pareiga visų kriau
čių jame dalyvauti, išgirsti 
raportus iš kitų unijos įstaigų 
ir apsvarstyti savus reikalus. 
Pradžia susirinkimo 7:30 vai. 
vakare.

V. Michelsonas,
Delegatas.

Pechter Baking Co., 468 
Cherry St., N. Y., anksti sek
madienio rytą iškilo gaisras, 
kuriame sužeista du gaisri
ninkai ir sunaikino 50 tonų 
miltų, 30 tonų cukraus, tu
ziną išvežiojimo trokų ir 
brangią kepyklos mašineriją. 
Nuostolių padaryta apie $75,- 
000. 
zijos 
daug

Degančių miltų eksplo- 
sutra.ukė prie gaisro 

žmonių.

Statybos Darbuose 
Algos Sumažėjo

Buvęs Prokuroras Dodge 
Būsiąs Įveltas Hines

Reikalauja Negrams Namų 
Prieinamomis Rendomis

WPA Meno Projektų Darby 
Paroda-Karnivalas

Algos statybos darbuose 
nuo vidurio birželio iki liepos 
sumažėjo 3.7 nuošimčiais, 
nors samdymas ir darbo va
landos pasiliko po senovei. 
Taip pranešė Frieda S. Miller, 
nauja N. Y. Valstijos Indus
trijos komisionierė savo rapor
te, paremtame daviniais iš 1,- 
700 firmų.

Vidutinė alga 
sį buvo $34.20 į 
ginus su $35.34 
nesį.

liepos mėne- 
savaitę paly- 
birželio mė-

Darbo demonstraciją 
Partijos paskirtas kandidatuot 
į kongrestnanus iš 24-to Dis
trikto, ir Jack Rosenberg, iš! 
19-to Distrikto, Bronx, atsisa
kė kandidatūros, užleisdami 
vieta kitiems, kuriuos ADP 
paskirs vėliau.

Taipgi atsisakė Manhattan 
22-ro Dist. nominatas Rufus J. 
Paret ir Queens nominatai į- 
vairioms įstaigoms: Robert 
Pratt, Amedeo Valicenti, 
Frank Keller ir Victor Levin.

Jų pavaduotojai dar nepa
skelbti, tačiau manoma, kad 
jais bus nepriklausomieji dar- 
biečiai ir gal kitų partijų žmo
nės, kuriuos dąrbiečiai laiko 
progresyviais.

tus. Pirmadienį jie 
. j prie 

namų ir rendauninkų 
ta delegacija iš septynių, su 
F. Thompson ir E van Winfield 
priešakyje, lankėsi pas Wm. 
A. White and Sons, 51 E. 
42nd St., Rockefeller, Jr., na
mų išrendavojimo agentus, 
su reikalavimais sulaikyt pa
sikėsinimą išmest iš stubų.

Šeimos įrodinėja, kad 
stokos butų New Yorko miesto 
kitą butą susirast tokiai ma.

sušaukė 
minimų
paskir-

dėl

Antradienis, Rugp. 23, 1938 
-------- , , -------- ... , „

sei žmonių veik neįmanoma 
ir daugelis iš jų neišgali 
kraustymosi lėšas ar aukštes
nes vendas mokėt.

Dar daugiau, tie senoviški 
bildingai nesenai buvę per
taisyti sulyg Multiple Dwell
ing įstato reikalavimų ir dėlto 
niekas iš gyventojų netiki, 
kad ištiesų būtų manoma tuos 
bildingus nugriaut. Jie sako, 
kad liepiama išsikraustyt tiks
lu išrenduot butus kitiems, 
aukštesnėmis rendomis. Dabar 
nuo 3 iki 5 kambarių butų ron
dos ten yra nuo $25 iki $32 į 
mėnesį.

kad Tamma- 
teisėjai 

J. Erwin (dabar mi-

jro-

sa- 
po

prokuroru.
tuomet ir buvo iš- 

Pereito rudens rin- 
pamename, Dodge ir

Stambiojo Tammanės politi- 
kieriaus Hines byloje šią sa
vaitę žymiausiu dalyviu bū
siąs William Copeland Dodge, 
buvęs Manhattan Distrikto 
prokuroras, kurį dabartinis 
distrikto prokuroras Dewey 
kaltina buvus Hines’o įran- 
kiu-dalininku apsaugojime 
lioterijų raketo nuo teisdarys- 
tės.

Pereitą savaitę byloje vy
riausia buvo iškelta sekami 
klausimai:

1. Hines įvardintas bran
giai apmokamu “fikseriu” 
teismų apsaugai Dutch 
Schultz’o raketo. Tai liudijo 
George Weinberg, buvęs ra
ketų karalius Schultz’o “biz
nio manadžeris.”

2. Buvusių raketo darbinin
kų liūdymais ir teismų rekor
dais parodyta,
nes kontroliuojami 
Francis 
ręs) ir Huron Capshaw pa- 
liuosavo desėtkus raketo dar
bininkų, nors buvo pundai 
dymų, kad jie kalti.

3. Buvę Harlemo bankų 
vininkai Pompez ir Ison
priesaika sudėtuose Pūdymuo
se parodė, kaip jie buvo prie
varta padaryti Schultz’o rake
to trusto vergais ir apdėti po 
$5,000 ir $10,000 asesmentų 
išrinkimui William’o C. Dodge 
distrikto

Dodge 
rinktas, 
kimuose.
vėl kandidatavo, bet rinkimus 
pralaimėjo, o jo vieton tapo 
išrinktas Dewey, dabartinis 
prokuroras, kuris dar prieš 
linkimus buvo įvardinęs 
Dodge, kaipo vieną iš teisda- 
rystės departmento žmonių, 
kurie, sakė Dewey, yra Dutch 
Schultz’o įtakoj.

Dewey tuomet savo radio 
prakalboj nurodė, kad, nežiū
rint kitų vietų pralaimėjimu, 
Tammanė per daug metų iš
laikė prokuroro vietą savo 
rankose, kuri lyg akmens sie
na pridengė Tammanės ryšius 
su požeminiu pasauliu. Liau
dis negalėjo tu ryšių matyt 
arba ir pamačius—gaut pa
tenkinimą teismuose. Kiekvie
nas pasikėsinimas ant raketo 
atsimušdavo tarsi uolon.

BesimeUuodami Pakliuvo
Radus su merginomis be- 

simeiluojant Saw Mill Park
way pastatytoj mašinoj vidur
naktį, policija areštavo 
James William Dorsey ir 
William Havens, jaunus vy
rus, paleistus iš Rahway, N. 
J., pataisos namų. Su jais 
rastos merginos būsiančios pa
leistos, nes jos tik ką su jais 
susipažinusios. Areštuotieji 
buvo vogtose mašinose ir abie
jose rasta revolveriai. Polici
ja sako, kad jie prisipažinę 
apiplėšę bent 20 gasolino sto
čių, drabužių krautuvių ir ki
tų įstaigų. Dalis grobių at
rasta. '^r

Brooklyno Federacija Page
rinimui Butų pradėjo kampa
niją už panaikinimą reziden
cijų aprubežiavimų ir naiki
nimą laužynų Bedford-Stuy- 
vesant sekcijoj. Tyrinėjant

Ateinantį penktadienį visą 
dieną ir vakarą Washington 
Square Parke, N. Y., bus 
WPA penkių federalio meno 
projektų dirbinių paroda- 
karnivalas.

“Laisvės” Angliško Skyriaus 
Redaktorius Pasauliniame

Jaunimo Kongrese

Demonstracija prieš Metimą 
iš Namų

Dr. Herman Mendlowilz
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

vcoaiiv ounvijuj, i i iiicjani i m v cuuo,

atrasta, kad didžiuma negrų ' Iš miesto Parkų Departmen- 
j minimoj apylinkėj gyvena se
nuose bildinguose, netinka
muose švariam, sveikam 
saugiam gyvenimui.

Kalbėdamas kampanijos 
atidarymo mitinge 
sekmadienį, Carlton 
patalpose, Dr. Albert Clark 
atžymėjo, jog jo organizacija 
ištyrė 72,000 bildingų penkio
se keturkampėse myliose lau
žynų teritorijos. Bedford- 
Stuyvesant sekcijoj esama 
4,000 namų, iš kurių pusė tuš
ti, kituose, kurie apgyventi ne
grais, neleistinos gyvenimui są
lygos.

Savo raporto kopiją orga
nizacija siųs Washingtonan 
su reikalavimu gyvenamų na
mų projekto, kuris duotų ne
grams ir baltiems tos sekci
jos žmonėms tinkamus

plotu.

Gauta
at-

pereitą 
YMCA

butus.

117thWashburn Wire Co., 
St., N. Y., darbininkai pasi
rinko CIO uniją Nac. Darbo 
Tarybos pravestuose balsavi
muose.

Kas Sekamas?
didžiųjų seimų-suvažiavi-Po

mų, sekamu ant programos di
džiausiu įvykiu brooklyniečiams 
bus “Laisvės” piknikas Ed- 
dingtone, Pa. Į jį rengiasi vie
tos Aido Choras, į jį rengiasi 
Williamsburgo, Maspetho, Rid- 
gewoodo, (Central Brooklyno ir 
visų kitų didžiojo Brooklyno 
dalių lietuviškas svietas. Iš vi
sų minėtų ir kai kurių čion ne
minėtų vietų tikimasi sudaryt 
mažiausia 6 busus. Be to, ir vi
si kiti transportacijos įrankiai 
visais keliais veš Philadelphi- 
jos link tą dieną.

Kadangi laiko liko nebedaug, 
ne pilnos dvi savaitės, tad visi 
norintieji pasinaudot pigiu, 
smagiu 
busais 
bilietus 
ba pas 
jus.

Piknikas įvyks sekmadienį, 
4-tą rugsėjo, Mikolaičio Parke, 
Eddington, Pa. Į jį nuvykt la
bai gera proga dar ir dėlto, kad 
sekamą dieną pripuola legališ- 
kas šventadienis — Labor Day, 
nereiks eit į darbą.

Piknike programą pildys 5 
chorai ir bus kitokios įvaireny
bės, taipgi prie įžangos duoda
ma didelės piniginės dovanos, 
viso 17 dovanų, kurių pirma 
$50 ir mažiausia — $5.

pasinaudot 
ir draugišku važiavimu 
prašomi tuojau įsigyt 
“Laisvės” raštinėj ar- 
minėtų kolonijų veikė-

Yutka Takemura, japonas 
importeris japoniškų prekių, 
nusiminęs dėl nesisekimo biz
nyje iššoko mirtin nuo 6 
aukštų namo, 824 W. 176th 
St., New Yorkę.

F. A Schurman, Ine., fir
mai arbitratoriaus įsakyta su
grąžint darban 4 pravarytus 
darbininkus.

šaliai 
WOR1. 

iš kai-

pusėj

to jau gauta leidimas ir pri
sirengimas eina visu
Rengėjų komitete yra virš 50 
žinomų meno rėmėjų,
kooperacija ir važiuotos 
žvilgiu — trafikas per aikš
tę bus sulaikytas ir 5th Avė. 
busai bus pasukti toliau nuo 
parko.

Apie parodą visai 
praneš per radio stotį 
Majoras būsiąs vienu 
bėtojų toj programoj.

Vakarinėj aikštės
FederaHs Meno Projektas iš- 
statys šimtą piešinių padarytų 
per projekto narius. Bus ke
turi didžiuliai bildingų sienų 
dekoracijai taikomi piešiniai, 
šiaurinėj aikštės pusėj išstatys 
40 skulptūros 
rą paroda bus 
tra.

Federaliam 
jektui pavesta
gramą ir jis išstatys porą sa
vo geriausių simfonijos benų 
ir keletą dainininkų grupių.

Keliose vietose aikštėj bus 
duodamos įvairios programos 
—marionečių ir pupetų, taip
gi

kūrinių. Vaka- 
apšviesta elek-

Muzikos 
pateikt

Pro- 
pro-

Walter Kubilius, jauniausis 
“Laisvės” redaktorius, išvyko j 
Poughkeepsie, N. Y., kur tęsia
si Pasaulinio Jaunimo Kongre
so posėdžiai Vassar Kolegijoj. 
Jisai parveš pirmarankių žinių 
ir aprašys asmeniškus pasikal
bėjimus su daugelio šalių dele
gatais.

Antras Pasaulinis Jaunimo 
Kongresas posėdžiauja jau an
tra savaitė. Kongreso rėmėjuo 
se yra daugelis žymių amerikie
čių, tame skaičiuje ir preziden
to žmona, Mrs. Eleanor Roose
velt. Jinai kalbėjo kongreso 
atidarymo sesijoj ir nuolat da
lyvauja kongreso posėdžiuose, 
taipgi jo lėšoms aukojo šimtą 
dolerių ir asmeniškai buvo už- 
sikvietus į savo namus, Hyde 
Parke, N. Y., kai kuriuos dele
gatus.

Kongresan atvyko 500 dele
gatų iš įvairiausių šalių. Dele
gatų pasitikimo mitinge, šio 
mėnesio 15-tą, New Yorke, da
lyvavo virš 22 tūkstančiai pub
likos. Be abejo, mūsų jaunuolis 
redaktorius parsiveš daug nau
jo iš tokio kongreso ir pateiks 
gražių raportų mūsų jaunimo 
skyriuje.

Rockefel Iorio valdomuose 
bildinguose 190 šeimynų įsa
kyta išsikraustyti dėlto, kad 
ponas Rockefelleris mano, jog 
taksai už juos esą per aukšti 
ir dėlto bildingai būsią nu
griauti. Bet tos šeimynos ne
turi kur eiti ir atsisako kraus
tytis.
menų dabar nelengva susirast 
butus išgalimomis mokėt ren
domis.

• Minėti namai radasi prie 
West "*124111 St., N. Y., nume
riai nuo 400 iki 432.

Tos šeimynos, daugiausia 
airiai katalikai, susiorganiza-

OFISO VALANDOS
Nuo 1—8 dienų ir nuo 7—8 vak. 

NEDĖLIOMTS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Jalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.
-...........

Septyniem šimtam as-

AIDBALSIAMS IR MENO 
MOKINIAMS

AidbaLsiij, taipgi Meno 
3-člo Apskričio mokyklėles 
šių savaitę nejvyks. Visi 
susirinkt sekamų savaitę.

B. L. ŠALINTITft.
(196-197)

Sąjungos 
pamokos 
prašomi

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vyną i, geriausių 
bravorų alus ir 
Ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

t 426 SOUTH 5th
Blokas nuo Ilevves eleveiterio stoties

STREET BROOKLYN, N. Y. |
Tel. Evergreen 7-8886 š
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cirko ir muzikališki aktai. Gražina Fėry Apylinkę
Matles Iškelia Frey’o 
Suokalbi su Bosais

James J. Matles, įtakingas 
United Electrical, Radio ir 
Machine Workers, CIO, orga
nizavimo direktorius, sako, 
kad A. F. of L. amatinių uni
jų metalistų departmento vir
šininkai, su John P. Frey 
priešakyje, turėjo pasitarimą 
su “žymiausia išdirbėjų są
junga šioje šalyje,” kad iš- 
dirbt būdus sunaikint CIO 
priklausančią uniją. T ą 
Matles pažymėjo savo atsaky
me į Frey’o raudonuosius 
kandžiojantį liūdymą Dies 
Komitetui.

Matles pirmiau buvo 
ternational Association 
Machinists, A. F. of L.,
stovu. Protestui prieš A. F. of 
L. politiką, jis rezignavo, bet 
išėjo ne vienas. Pasėkoj jo re
zignacijos 30,000 darbininkų 
perėjo iš A. F. of L. į CIO.

Išduoda kontraktus pagraži- 
nimui-ištaisymui Flushing Mea
dow Parko Pasaulinių Fėrų 
apylinkėj iš rytinės ir vakari
nės pusių. Slattery Contracting 
Co. pasiūlė apsodint medeliais 

užir žydinčiais krūmokšliais 
$234,546.

Walter Hardie, 66 metų, 
Bellerose, L. L, mirė nuo šir
dies ligos vairuodamas savo 
mašiną. Paleista mašina įva
žiavo į šalę kelio buvusį stan- 
dą ir sužeidė 4 žmones.

is

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau gyvenimo draugės, be 
šeimynos. Vienam nuobodu gyventi. 
Aprašysiu viską per laišką. Adre
suoki: P. O. Box 45, Basic Line, 
Micb.' (195-197)

Aš, Anastazija Diskevičiūtė, po 
vyru šaltienė, pajieškau savo tikro 
mylimo brolio Kazimiero Diskevi- 
čiaus. Jisai dirbo Pittston, Pa., ir 
tenai apsivedė su Magdelena, po tė
vais nežinau pavardės. Vėliau išva
žiavo Lietuvon. Iš Lietuvos išvažia
vo j Argentiną, palikdamas pačią ir 
tris vaikus. Jo pati mirė iš rūpes
čio.-Giniūnų kaimas, Prienai. Jo pas
kutinis Argentinos antrašas buvo se
kamas: Kazimieras Diskevičius, Col- 
la, Entre Rias 2943, Santa Fe, Ro
sario de Republica Argentina. Taip 
pat pajieškau jo pusbrolių Kazimie
ro ir Jono Stakevičių iš Panemunės.

A. šaltienė
401 N. Portage St., Buchanan, Mich.

(195-197)

(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.

In- 
of 

at-
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Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

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

AIŠKIOS Ir teisingos žinios apie 
sifili, gonorėjų ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimų ir apsisaugojimų.

YRA JOJ ir apie visų žmogaus ly-

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4833

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.

Lankėsi “Laisvėj”
Pereitą pirmadienį lankėsi 

“Laisvėje” čikagiečidi draugai 
Zutrai. Jiedu buvo LDS Seime 
Pittsburghe (jis buvo 53 kp.
delegatas)). Is ten atvyko Now,ties gyvenimą, bet dabar ypač svar

bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

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

ĮDEKITE | konvertą popierini do- 
į lerį ir savo aišky adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKI adresuokite taip: 
JOHN BARKUS 

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

Yorkan pasisvečiuoti. Svečiai 
apžiūrėjo “Laisvės” įstaigą ir 
LDS centrą, raštinę.

----------------------------- • ę.

Puošiama Grand Central 
Parkway tarp Astoria Blvd, 
ir Long Island gelžkelio. Jo 
apsodinimas medžiais ir žy
duoliais krūmais lėšuos $79,- 
845.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams Si knyga yra ir “Laisvės” knygyne.
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CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
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 karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
REST AURA c JA

417 Lorimer St. Brooklyn Laisves” 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 Vilai Vakaro

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

MWMM MWMM MM MW MW MM MM MM MMMM MM MM MM MM MM W W tfV l




