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KRISLAI
Nėr Tokio Dalyko, v 
“Režimas Nepasikeitė.” 
Amžinai taip Nebus. 
Brooklyniečiai į

Philadelphią.
Nepamirškite.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Ruoškimės prię va
sarinių parengimų 
“Laisvės” paramai 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui

Visai nėra tokio dalyko, 
kaip “komunistinė diktatūra,” 
arba “komunistų diktatūra.” 
Patys komunistai tokio daly
ko visai nepripažįsta ir jį 
griežtai atmeta. Tai tik prie
šų išgalvotas blofas visuome 
nę gąsdinti.

Komunistai nenori niekam 
diktuoti ir niekam jie nedik
tuoja. Jie pasitiki plačiąja vi-/ 
suomene.

Mes stengiamės Amerikos? 
žmones įtikinti, kad komunis
tų programa yra ;
Kai dauguma jų bus įtikinti ir 
sutiks su mumis, tada jie pa
siims tą programą gyveniman 
pravesti. Tai bus viešpatavi
mas daugumos. Komunistai 
tai daugumai nediktuos.

—o—
Darbininkų klasės arba pro

letarinė diktatūra nėra jokia 
komunistinė arba komunistų 
diktatūra. Tai viešpatavimas 
visuomenės daugumos išsilais-/ 
vinimui iš mažumos viešpata-j 
vimo ant jos. /

Kito Vogtam Auto- 
■ mobilyj Žuvo Lietu-

vis Ed. Pranskūnas

Birželio 18 d. Rokiškyje 
kalbėjo Lietuvos žemės ūkio 
minįsteris ponas J. Krikščiū
nas. . Nusiskundė, kad naujo
ji vyriausybė negalėjus daug 
ką nuveikti.

Girdi, “pasikeitė ministerių 
taryba, o režimas nepasikei
tė.” O režimas nepasikeitė 
todėl, kad “seimas ir prezi
dentas paliko tie patys.”

Rezultatai labai prasti. Tau
tininkų seimas ir tautininkų 

l prezidentas stovi ant kelio 
naujai vyriausybei. Vyriausy
bė pasiūlo, seimas ir preziden
tas atmeta.

t —r- O 
Tai tokia kontradikcija, ku

ri amžinai tęstis negalės. Sei
mas nesiskaito su visuomene, 
o visuomenė nei išvalgyto 
kiaušinio neduoda už tą sei
mą, nes ji jo neišrinko ir jisai 
jos reikalų neatstovauja.

Auburn, Mass. — Vogtas 
automobilis iš Worcester!o 

^e?ausia’ vejamas policijos, pleškėjo 
80 mylių per valandą ir kir
to į kitą automobilį; taip 
'keturi asmenys ir tapo už
mušti ir keturi sužeisti a- 
biejuose automobiliuose, 

h Vogtame automobilyje žu
vo worcesterietis lietuvis 
(Edvardas Pranskūnas, 39 
(metų, ir tūlas Wm. Pren- 
Mergast. Šiame automobily
je policija rado šešis užtai
sytus revolverius, “bliak- 
džiakį” ir įvairius plėšikų 
įrankius; ir areštavo jau
nuolį Leoną Le Blancą, kaip 
automobilio vagį ir ginklų 
laikytoją be leidimo.

Antram automobilyj, ku
rį sudaužė vogtasis automo
bilis, tapo užmušta krautu
vininkė Helena Resnickie- 
nė iš Portlando ir jos sū
nus. Šiame automobilyje 
buvo pavojingai sužeistas 
Worcesterio lietuvis Alfon
sas Babkauskas, 20 metų 
amžiaus, ir du kitataučiai.

Pats L. La Blanc, areš
tuotas kaip automobilio va
gis, mažiausiai nukentėjo" 
toj nelaimėj: jis tik biskelį, 
paviršutiniai apdaužytas.

so?

Pirmas Amerikos Pasažierinis orlaivis, “Dixie Clipper,” pasekmingai nu
skridęs į Europą su pasažieriais ir paštu ir iš ten sugrįžęs; vadinasi, ilgai 
svajotas reguliaris oro kelias tarp Europos ir Amerikos jau pradėtas!• J

p f Argi ne smagu?

Ik

HITLERIS SIUNC IDESNES ARMIJAS 1 LENKIJOS IR DANZIGO 
+AZ1AI ŠAUKIA UŽIMT DANZIGĄ

ž tai Philadelphijos pik- 
.s turėtų užpildyti ir šią 

ą. Brooklyniečiai, vyk- 
Philadelphijon rugsėjo 
prie to prisidės.

Brooklyniečiai jau mobili- 
zuojasi į Philadelphijos pik
niką, kuris įvyks rugsėjo 3 d. 
Ten patrauks visa armija gerų 
laisviečių. Ir svarbu, kad šie
met nuvažiuotų dar daugiau, 
kaip pernai, nors ir pernai 
brooklyniečiai gerai pasirodė.

abai gerai pavyko “Lais- 
i” piknikas Maynarde. Ge

rai išėjo piknikas Brooklyne, 
dėl vietos pakeitimo, 

>klyne šiemet dienraščiui
mažiau medžiaginės nau-

Mūsų kauniškis korespon
dentas Blinda labai teisingai 
apibudina visą situaciją. Jis 
teigia, kad vyriausybės krizis 
bręsta. Arba ji eis pirmyn 
ir duos žmonėms tai, ką pri
žadėjo duoti, arba ją visuo
menė nušvilps.

Jei ji eis pirmyn, ji susikirs 
su Smetona ir jo seimu. Ji 
laimės, nes ją visuomenė pa
rems.

Tegul pasitraukia dabarti
nis seimas. Tegul naujoji vy
riausybė paskelbia naujus, de
mokratinius rinkimus.

Štai ko nori Amerikos lietu
viai ir Lietuvos žmonės.

Lietuvių Komunistų Centro 
Biuras jau pradeda 
gaunamas, ant blankų 
tas aukas Lietuvos draugams 
paremti. Bet dar mažai aukų 
tepasirodė. Nepamirškite, 
draugai, savo pareigos. Blan-

skelbti 
surink-

Sovietų Lakūnai Bombardavę 
Japonus Giliai Man- 

chukuo Krašte
Tokio. — 40 sovietinių 

lėktuvų bombardavo japonų 
geležinkelius ir jų stotis 
Manchukuo krašte, tik už 
10 mylių nuo labai svarbaus 
ten geležinkelių mazgo Hai- 
laro, kaip praneša patys ja
ponai. Bet jie sako, kad So
vietų lakūnai nekliudė nei 
vienos šventyklos ar bažny
čios tame krašte. '

V a r š a v a. — Vokieti)^ 
siunčia vis daugiau armijos 
į pasienius Danzigo ir Len
kijos.

Danzig. — Naziai Danzi
go vokiečiai suruošė du di
džiulius susirinkimus atvi
rame ore dviejuose mies
teliuose: Olivoj ir Neufahr- 
wasseryj, Danzigo krašte. 
Sugužėję desėtjtai tūkstan
čių nazių ten demonstravo 
prieš Lenkiją, šaukdami: 
“Mes norime grįžt namo” į 
Vokietiją! “Šalin Lenkiją!” 
“Šalin Angliją!”

Abiejuose masiniuose su
sirinkamuose kalbėjo Alber-

Italijos Ministeris 
Trauks Ispaniją j Ro- 
mos-Berlyno “Ašį”

Lenkai Tikisi Ginklų ir 
Medžiagų iš Sovietų

Varšava. — Sovietų am
basadorius šičia turėjo ilgą 
pasikalbėjimą su pulkinin
ku Sembecu, artimiausiu 
draugu ir padėjėju Juozo 
Becko, užsieninio Lenkijos 
ministerio. Pranešama, kad 
jiedu tarėsi apie medžiagi
nę Sovietų pagelbą Lenki
jai prieš užpuolimą iš nazių 
pusės. Lenkija nori gaut iš 
Sovietų amunicijos, ginklų 
ir reikalingų Lenkam žalių
jų medžiagų.

Roma. — Kariniu laivu 
išplaukė į 'Ispaniją grafas 
Ciano, užsieninis Italijos 
ministeris, Mussolinio žen
tas. Kartu su juom plaukia 
17 komandierių Italijos ar-
mijos, jūrų laivyno ir or- čių prie “tėvynės;” tai, gir-

tas Foerster, Danzigo nazių ( ketvirtaines mylias ploto su 
vadas. Jis išreiškė pasitikė
jimą, kad Hitleris “greitu 
laiku atmaršuos į Danzigą 
ir prijungs jį prie Vokieti
jos.” Foerster šaukė Danci
go 'vokiečius “sudaužyt 
Lenkų įtaką, kur tik gali
ma.” Jis grūmodamas per
sergėjo lenkiškus Danzigo 
gyventojus, kad jie ten esą 
“tik svečiai,” todėl turį ra
miai sau sėdėt; o jei ne, tai 
bus jiems blogai.

Tas Danzigo nazių galva 
plūdo Lenkiją kaip “žuli- 
kę,” o Anglijos valdovus, 
Lenkų “užtarėjus,” jis- va
dino durneliais, “jonvaikių 
balionėmis.”

Dauguma vokiečių nazių 
tuose mitinguose buvo apsi
rengę tokiomis uniformo
mis, kaip' Hitlerio juodoji 
policija ir smogikai.

Danzigo nazių tūzas Fo
erster abiejose savo kalbo
se pabrėžė, kad Hitleris tu
rįs “galingiausią karinę jė
gą pasaulyj.” Hitleris jau 
privenijęs 10 milionų vokie-

450,000 gyventojų.
Foerster, b^įtkp, 

lavo, kad L z 
tytų savo girikj^r' amuni
cijos sandėlius iš Wester- 
plattės, vakariniame pakra
štyje Danzigo prieplaukos. 
Jis taipgi piktinosi, kad 
Lenkija yra pasistačius sau 
Gdynios prieplauką su nau
jovišku miesteliu “tik už še
šeto mylių nuo šios vietos, 
kur aš dabar stoviu.. .• Tai
gi įrodykime pasauliui, jog 
šičia yra Vokiečių prieplau
ka!” sušuko tas Danzigo 
nazių galva.

Fašistai Reikalauja 
Maltos, Gibraltaro, 
o Naziam Kolonijų

laivynb. -
Jie stengsis sudaryt 

riniai-politinę sutartį su ge
nerolo Francp valdžia Ispa
nijoj ir įtraukt ją į Romos- 
Berlyno “ašį” prieš demo
kratines šalis.

ka-

Klaipėdoj Įvesta Plati Vers 
tina Karo Tarnyba

di, Hitleriui būsiąs tik 
“lengvas darbas” prijungt 
prie / Vokietijos Danzigo 
kraštą, kuris turi tik 754

kų pas save nelaikykite tuš
čių. Parinkite aukų tam gra
žiam tikslui.

—o—.
Nesumaišykite. Rinkimas 

parašų už amnestiją Lietuvos 
politiniams kaliniams nėra 
tas pats dalykas, kaip rinki
mas aukų. Yra dvejos blan- 
kos ir du atskiri dalykai. 
Rinkdami parašus aukų nepra
šykite. Prašykite tiktai, kad 
pasirašytų ant blankos už 
amnestiją Lietuvos poliiiųiams 
kaliniams.

Varšava. — Hitlerio val
džia šį mėnesį jau ims Klai- 
pėdijos vyrus į verstiną ka
riuomenės tarnybą. Bus 
imami ne vien jaunuoliai, 
ką tik subrendę kariškai 
tarnybai. Naziai trauks į 
savo armiją net tokius vy
rus, kurie jau keturiolika 
metų atgal buvo subrendę 
armijai. Taigi dabar Hitle
rio valdžia šaukia po šau
tuvu net penkiolikos skir
tingų metų vyrus.

Lietuva Pasirašė Papildomą 
Sutartį šu Naziais

Varsa va. — Vokietijos 
įgaliotiniai pasirašė “papil
dom ąją” sutartį su Lietu
vos valdžia Kaune. Sutar
tis paliečia Klaipėdos kraš
tų ir jo gyventojų piliety-

Hitleriečiai Išveja Katalikes 
Slauges Austrijoj

Viena. — Nazių .valdžia 
pavarė daugumą minyškų 
slaugių (norsių) iš ligoni
nių Vienoje, buvusios Aus
trijos sostinėj. Jų \ vieton 
hitlerininkai įstato nazes 
“seseris.”

Roma. — Italijos fašistų 
partijos' organas “Ręsta del 
Carlino” reikalauja, kad 
Anglija atiduotų savo tvir
tovę - salą Maltą Italijai. 
Fašistai taipgi reikalauja, 
kad Anglija pasitrauktų iš 
Gibraltaro ir perleistų jį fa
šistinei Ispanijai.

Italų juodmarškiniai vėl 
grąsina atimt iš Francijos 
Tunisiją ir Jibutį ir užimt 
Suezo kanalą.
Italija Kariausianti už Dan

zigo Prijungimą prie 
Vokietijos

Sykiu Italijos fašistai ža
da kariaut išvien su Hitle
riu už Danzigo prijungimą 
prie Vokietijos ir reikalau
ja, kad Anglija ir Franci j a 
sugrąžintų naziam koloni
jas, kuris Vokietija valdė 
pirm pasaulinio karo.

Lietuvos Karo Mokyklai 
Suėjo 20 Metų

Kaunas. — Lietuvos Ka
ro Mokykla liepos 6 d. šven
tė 20 metų sukaktį. Iškil
mėse dalyvavo p. Smetona 
ir vyriausybės nariai.
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Automobilistų Išda 
viko Martino Buvę
Rėmėjai Smerkia Jį

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E __________________

Naziai Kelia Lermą, kad 
Trys Lenkai Perėjo per 

Sieną į Danzigą

Danzig. — Naziai smar
kia užprotestavo Lenkijai, 
kad trys jos kareiviai buvo 
perėję per rųbežių į Dan
zigo kraštą. Hitlerininkai 
rėkia, kad tai “Lenkijos 
provokacija.”

Mirė Havelock Ellis, Garsus 
Rašytojas Lyties Klau

simais

London, liep. 10. — Nu
mirė garsus anglų moksli
nis rašytojas Havelock El
lis, 80 metų amžiaus. Jis 
buvo paskilbęs ypač lais
vais raštais lyties ir meilės 
klausimais.

Jo raštų angliška kalba 
stipri, skambi, vaizdinga, 
lengva ir gyva.
- Savo >. veikalais Havelock

klausimas tarp apšviestes- 
nių žmonių pasidarė gerbia
mas dalykas; o pirmiau tas 
klausimas buvo laikomas 
“nešvariu.”

Japonai Teberiečia Pasakas 
Apie Savo Žygius Prieš

Sovietus-Mongolus
Japonų-Mongolų Frontas. 

—Japonai pasakoja, kad jie 
“užlaužę atgal” Sovietų ir 
Išlaukinės Mongolijos fron
to al^udu sparnus ir perme
tę juos per Chalka upę.
' Bet ir japonų komandie- 

riai pripažįsta, kad sovieti- 
niai-mongoliško fronto vi
durys laikosi labai stipriai. 
Čia liaudiški Mongolijos re- 
spublikiečiai turi kalvoje 10 
didžiųjų ir 30 mažesniųjų 
k a n u o lių ir neatlaidžiai 
šturmuoja japonų pozicijas.

Paprastais karo veiks
mais japonai nesitiki su- 
mušt mongolišką-sovietinį 
fronto vidurį. Todėl japo
nų oficieriai tveria “savižu
džių narsuolių” ' korpusą, 
kad jie, visai nepaisydami 
gyvybės, šturmuotų tą ,So
vietų ir Išlaukinių Mongolų 
poziciją.

New Ydrko Times kores
pondentas prie Japonijos 
armijos pastebi, kad susi
kirtimuose su Išlaukiniais 
Mongolais ir Sovietų rau
donarmiečiais žuvo ir bent 
keli rusai caristai-balta- 
gvardiečiai. (Tie gaivalai 
kariauja japonu eilėse prieš. 
Liaudiškąją Mongoliją ir 
Sovietus.)

Japonai vėl blofina, būk 
16 jų lėktuvu sumušę 48 so
vietinius orlaivius; jie pa
sakoja, būk nukirtę žemyn 
18 sovietinių orlaivių, o ziš 
savo pūsės praradę tiktai j

Detroit, Mich. — Home- 
ris Martin, pirmiau buvęs 
pirmininkas CIO Jungtinės 
A u t o m o bilių Darbininkų 
Unijos, kaip daugeliui žino
ma, paskui tapo išmestas iš 
jos kaipo ūnijistų išdavikas, 
o sėbras fabrikantų ir jų 
šnipų. Todėl paskui Marti
nas sudarė savo atskirą ne
va “progresyvę” automobi
lių darbininkų unijėlę ir 
prijungė.ją prie Amerikos 
Darbo Federacijos. Tuo pa
čiu pradėjimu Martinas bu
vo išėmęs čarterį WPA pa- 
šalpinių bedarbių; unijai, 
norėdamas būti aukščiausiu 
jos vadu. Ir tūlą laiką šios 
WPA unijos valdyba rėmė 
Martiną ir jo automobilistų 
unijėlę, iki pamatė, kaip 
Martinas veikia išvien su 
fabrikantais prieš unijinius 
darbininkus.

Dabar, 
jos vis 
Wm. : 
riausias 
Silver, __
išdavystes, viešai pasmerkė 
Martiną, kaip bendradarbį 
fabrikantų šnipų ir parodė, 
kad vyriausias Martino tik
slas tai suardyt CIO didžią 
Jungtinę Auto. Darbininkų 
Uniją ir pajungt WPA uni- 
ją atžagareiviams vadams 
Darbo Federacijos. Tiedu 
WPA unijos viršininkai sy
kiu daiktiškai įrodo, kaip 
Martinas veikia išvien sų 
amerikonų fašistų vadu L. 
K. Smithu. Jiedu • taipgi 
parodo, kad Martinas, nese-* 
nai paskelbęs savo unijėlės 
streiką prieš General Mo
tors ir Briggs automobilių 
viršų’ kompanijas, tuojaus 
pats puolėsi laužyt tą st 
ką. Jis bematant susinešė 
su Briggs fabrikantais ir 
pats ėmė ardyt streiką.

Taigi, atsižvelgiant į to
kius Martino darbus, WPA 
unijos valdyba šaukią, ragi
na ir prašo Martino sekėjus 
tarp automobilių (Jarbinin- 
kų tuoj atsimest'nuo to iš
daviko, fašistų sėbro, ir nie
ko nelaukiant sugrįžt į CIO 
Jungtinę Automobilių Dar
bininkų Uniją.
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rako. sandėlis. E 
užmušė 80 žmonių 
1,500 ir suardė be 
no visą miestelį.

Fašistų valdžia sako, 1
“nuo saulės karščio” u 
degeą parakas, ale vis t 
jieško kaltininkų, kas 
gė tą paraką.
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Woodrumo Bilius Turi Būti 
Peržiūrėtas ir Pertaisytas

Reakcininkų Jungt. Valstijų kongreso 
narių pasimojimas sunaikinti WPA jau 
rodo savo vaisius. Jis iššaukė milžiniš
ką Amerikos žmonių išstojimą; jis iš
šaukė virš 100,000 darbininkų, dirban
čių prie WPA į streiką. Tik vienam New 
Yorke ir jo apylinkėje streikuoja milži
niška darbininkų masė. Tas pats mato
ma ir kitur, per visą plačiąją mūsų šalį.

Be to, kad virš šimtas tūkstančių dar
bininkų streikuoja, kiti šimtai tūkstan
čių šeimų, kurių duonpelniai dirba prie 
WPA, kitais būdais reiškia protestą 
prieš Woodrumo bilių. Jie, puikiai-žino, 
kad einant tuo bilium, su rugpjūčio mėn. 
paskutine diena bus paleista iš darbo 
apie 700,000 darbininkų mažiausiai vie
nam mėnesiui, o gal būt net ir ilgesniam 
laikui.*

Streikuoją darbininkai kovoja prieš 
pailgmūii^ darbo, valandų ir numažinimą

Jiėpuikiai.žino, kad sis nukapoji- 
mas>aĮgtį^į|^Hi^A- darbų seks/ nukapo- 
jimą tiems'darbininkams, kurie dir
ba, privatinėse įstaigose, pas atskirus 
samdytojus.

Įdomu pabrėžti, kad New Yorko mies
te į streiką WPA darbininkus iššaukė 
Amerikos Darbo Federacija. (Aišku, 
streiką remia ir CIO ir Workers Allian
ce). Jei Amerikos Darbo Federacijos 
vadovybė būtų smarkiau kovojusi prieš 
šį Woodrumo bilių, kai jis buvo dar ne
priimtas kongreso, tai šiandien veikiau
siai streikuoti nereikėtų; jis veikiausiai 
nebūtų buvęs priimtas. Deja, tuomet, 
kai CIO ir kitos darbininkų organizaci
jos pasirįžusiai protestavo prieš reakci
ninkų’kongrese pasimojimus, tai Gree- 
nai ir kiti ADF lyderiai tylėjo, kaip ne
byliai I

Bent jau dabar eiliniai ADF nariai 
turėtų versti savo lyderius reikalauti 
Woodrumo biliaus pertaisymo.

Reikia reikalauti, kad šis reakcininkų 
bilius būtų peržiūrėtas kongrese dar ši
toj sesijoj, pirmiau, negu kongresas iš
siskirstys !

Be to, pasekmingesniam streiko ve
dimui turi būti visur keliamas vienybės 
obalsis. Visi darbininkai turi remt strei
ką, nepaisant, kuriai unijai kuris pri
klauso. Toliau: turi būti reikalaujama, 
kad kuoveikiausiai būtų vykintas gyve- 
niman prezidento Roosevelto projektas 
vienybei tarpe CIO ir ADF atsteigti. Juo 
greičiau tatai darbininkai padarys, tuo 
bus sveikiau visam darbininkų judėji
mui ir visam mūsų kraštui.

• Ir Fašistai Imasi už Gerklių
Tarpe Italijos ir Vokietijos^ fašistų 

vienybė viešpatauja tik tiek, kiek jie vie
nas kitam padeda pulti kitas tautas. Bet 
tarpe jų pačių eina slapta kova.

Hitleris senai sapnuoja apie tai, kad 
jam turi tekti dalis buvusios prieškari
nės Austrijos Adriatiko Jūros pakraščio 
su Pola, Fiume, Trieste ar kitomis prie
plaukomis. Tyrolyj, Italijoj, gyvena per 
300,000 vokiečių. Nesenai ten naziai iš
leido lapelius, kuriuose jie šaukė: “Mes 
norime grįžti į tėvynę!”, tai yra, kad jie 
turi būti prijungti prie Vokietijos. Tie 
nazių žygiai dar daugiau drąsina Hitle
rį prie to, kad veržtis prie Adriatiko 
jį ros.

Bet jeigu Hitleris atsiektų savo pla

ną, tai jis tada sugriautų Mussolinio 
planą. Mussolinis nuo senai siekia pa
daryti Adriatiko Jūrą Italijos ežeru. 
Kol kas jam tas sekasi. Antroj pusėj 
Adriatiko Jūros, ties siauruma Otranto, 
buvo nepriklausoma Albania. Nesenai 
Mussolinis ją pagrobė. Dabar dar lieka 
paimti Jugoslaviją ir tada Mussolinio 
planai bus pravesti gyveniman. Jugo
slavijoj yra per 100,000 rusų baltagvar
diečių, kurie išvien su to krašto fašistais 
išduoda Jugoslaviją; jie jos politiką pa
suko Mussolinio pusėn. Atrodo, kad vis
kas eina gerai, kaip Mussolinis nori.

Bet štai ateina jo sėbras Hitleris su 
naujais planais, su planais išėjimo į jū
ras. Tas varo Mussolinį į pasiutimą. 
Hitleris bandė tą “nesusipratimą” pri
dengti tuo, kad jis ir Mussolinis sutiko, 
kad 300,000 vokiečių persikels iš Tyrelio, 
tai yra, Italijos, gyventi į Vokietiją.

Bet štai atėjo žinių, kad virš 20,000 
žmonių, Bolzano srityj, sukilo prieš tuos 
planus. Mes dar neturime davinių, kas 
to sukilimo priešakyj stovi ar vokiečiai 
naziai, kurie nori grįžti į Vokietiją ne 
patys vieni, bet kad jų apgyventos teri
torijos būtų prijungtos prie Vokietijos, 
ar tai abelnai antifašistinis sukilimas. 
Vienok Hitlerio ir Mussolinio derybos, 
sutikimai perkraustyti 300,000 vokiečių 
ir pagaliau sukilijnai liudija tą, kad di
dėja plyšis tarpe' fašistinių diktatorių, 
auga jų interesų priešingumas.

“Pavyti ir Pralenkti Kapitalisti
nes Šalis!”

Tai dar Lenino iškeltas obalsis So
vietų Sąjungoj, kad padaryti tos šalies 
gyventojų gyvenimo sąlygas geras, sma
gias, turtingas, malonias. Mes žinome, 
kad caristinė Rusija buvo atsilikus. Im
perialistinis karas, baltųjų karas prieš 
Sovietus ir imperialistų intervencija dar 
daugiau kraštą nualino, privedė prie ba
do. Bet Sovietų valdžia, vadovystėj ko
munistų, ne vien atbūdavo j o industriją, 
bet pravedė pirmą, ^ntrą 4r dabąr vy
kina gyvenirtią$įiž|įIKmetin'ę, So
vietų Sąjungą 'ĮhdŪ^rinę ir kul
tūrine šalimi, su dideliais'fabrikais, su 
apšviestais žmonėmis, su centralizuotu ir 
mašinų pagelba apdirbamu žemės ūkiu.

Sovietų Sąjunga yra pirmoji šalis val
doma darbo žmonių. Ant kiek jos dar
bininkų gyvenimas bus geresnis, turtin
gesnis, malonesnis, ant tiek ir kitų šalių 
darbo žmonės sieks greičiau pasiliuosuo- 
ti iš kapitalistinės vergijos. Ant kiek ki
tų šalių darbininkai pasiliuosuos, ant 
tiek mažės kapitalistinis apsupimas So
vietų Sąjungos, ant tiek mažės prieš ją 
imperialistinio karo pavojus, ant tiek 
Sovietų Sąjungai bus mažiau reikalo 
ginkluotis. Štai kodėl dar sunkiais lai
kais .-Leninas iškėlė obalsį, kad Sovietų 
Sąjunga turi ne tik pasivyti pirmaeili- 
nes kapitalistines šalis, bet ir pralenkti.

Šis obalsis visada buvo keliamas So
vietų spaudoj, Komunistų Partijos su
važiavimuose, prakalbose. Jį plačiai aiš
kino J. Stalinas pereitame Komunistų 
Partijos suvažiavime ir dabar profeso
rius E. Varga vėl analizuoja “Pravdos” 
špaltose.

Sovietų Sąjunga gamtiniai turtinga. 
Lyginant su turtingiausia kapitalistine 
šalimi—Jungtinėmis Valstijomis, vien 
tuos gamtinius turtus, kurie jau yra ži
nomi, ant kiekvieno gyventojo yra po:

SSSR J.A.V.
Aliejaus po 51 toną............... 17 tonų
Elektros jėgų 1.6 kilovatą 0.6
Geležies rūdos 1,572 tonų .. 742 tonų 
Anglies 10 tonų .................... 22 tonų
Sovietų Sąjunga eilėj gamybos šakų, 

kaip traktorių, žemės ūkio mašinų jau 
pralenkė Jungtines Valstijas, bet dar 
daug reikės padirbėti, kad kiekvienoj ša
koj pralenkti. Prie tq, Sovietų Sąjunga 
yrą veik tris kartus didesnė už Jungti
nes Valstijas ir turi daug daugiau gy
ventojų. Tad, Sovietai siekia, kad ne 
šalies tonas prieš toną būtų lyginama, 
bet tonais saikuojama ant kiekvieno gy
ventojo.

Sovietai ant kiekvieno savo šalies gy
ventojo pagamina po 361 kilogramą kvie
čių ir.rugių; Jungtinės Valstijos'paga
mina tik po 205 kilogramus. Sovietų 
Sąjungoje ant kiekviepo gyventojo jau 
pagamina po 14 kilogramų cukraus į 
metus; o Jungt. Valstijose į metus pa-
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Londono (Anglijoj) mokyklų mokytojai vedžioja po gatves vaikus ir moko 
juos, kaip slėptis, kada užpuls priešo (Hitlerio) orlaiviai ant Londono.

ALDLD REIKALAI
Literatūros Draugijos Na

riams ir Kuopoms
Draugės ir Draugai!
Amerikos Lietuvių Dar

bininkų Literatūros Drau
gijos Centro Komitetas yra 
priverstas į jus atsikreipti. 
Su liepos pradžia pasibaigė 

rišti. Prie to mes turime 
užmokėti už spausdinimą 
apie $500. Reiškia, greitai 
mums reikalinga apie $1,- 
500 pinigų. O pinigai yra 
pas narius ir kuopų valdy
bas.

Skolingos Kuopos

'fjjąuį.jaekalbant apie tai, 
labai mažai kuopų

' ^įmokėjo iš tų, ku-

įietyra dar daug skolingų, 
iš ‘kurių centras negavo nei 
cento, už 1939 metus. Tokio
mis skolingomis kuopomis 
yra sekamos:

konstitucijoj nustatytas įąi-t 
kas pasimokėti duokh 
Bet kaip kitados, taij^iį 
dabar centras duoklių 
mokėjimą ;
galo. Vienok tas neręiškfa,K' 
kad dabar galite ramiai at

už 1939 metus pratęsia iki . .. „„

sidusti ir laukti metų galo, 
kiekvieno ir kiekvienos yra 
pirmoji pareiga sumokėti 
savo duokles kaip galima 
greičiau. To reikalauja 
esančioji padėtis ir tas, kad 
šių metų knygą gautumėte 
greitai.

Reikia Greitai $1,500
Centras jau išleido du nu

merius “Šviesos”, nupirko 
būsimiems numeriams po- 
pieros, nes daugiau perkant 
vienu kartu pigiau gauna
me. Centras darė ir daro 
viską, kad knyga būtų at
spausdinta greitai, gražiai 
ir padaryta gerai.

Šių metų knyga “Lietuvių 
Tautinio Atbudimo Pionie
riai” bitą didelė, graži ir la
bai ' naudinga. ;šių metų 
knygą mes galėtum turėti 
kitą menesį, rugpjūčio pra
džioj, jeigu tik nariai su
mokėtų savo duokles. Bet 
trukdo darbą stoka pinigų.

Mes turime už popierą 
įmokėti $450 kompanijai. 
Jeigu tą nepadarysime grei
tai, tai ateityj kreditan po- 
pieros negausime ir turėsi
me brangiau mokėti.

Knygos susiuvimas ir ap- 
darymas reikalauja apie 
$300. Jos išsiuntinėjimui 
reikės vėl apie $300. Ir nei 
k a-p italistines kompanijos, 
nei paštas nelaukia. Pašte 
pirmiau turi nusipirkti žen
klelius, negu pradėsi knygą 

Kuopos Pirmame Apskrity 
No.

46 De Kalb v
144 Georgetown
150 Chicago
171 Aurora
182 Melrose Park

Antrame Apskrityj
23 New York

118 E. White Plains
172 Yonkers
200 Hillside

Trečiame Apskrityje
63 Bridgeport
80 Manchester

117 Ansonia-Shelton
Ketvirtame Apskrityje

33 Pittsburgh
38. Donora
40 McKees Rocks

102 Cuddy
Kanadoje

45 Vancouver-
69 Lethbridge

113 Hamilton
173 Nanaimo

šeštame Apskrityj
93 Bethlehem

105 Philadelphia
141 Philadelphia
142 Delader i
143 Reading

Septintame Apskrityje
37 Lawrence
42 Nashua
53 Gardner

daro po 12 kilogramų. Reiškia; čia So
vietai jau Ameriką pralenkė.

Bet jeigu paimsime anglies gamybą, 
tai Jungt. Valstijos į metus pagamina po 
2,700 kilogramų ant kiekvieno savo gy
ventojo, o Sovietai tik po 781 kilogra
mus. Žibalo (aliejaus) Jungt. Valstijos 
pagamina po 1,277 kil. ant žmogaus, o 
Sovietai tik po 5 kilogramus į metus. 
Taip yra dar daugelyj kitų sričių. Todėl, 
nors 'abelnai Sovietų Sąjunga padarė 
milžinišką progresą (imant atydon kokia 
buvo seniau Rusija), bet lyginant ją su

62 Stoughton
85 Haverhill
99 Marlboro 

119 Lynn 
122 Exeter *

Aštuntame Apskrityj 
167 Sheboygan 
184 Cudahy 
186 Beloit

Devintame Apskrityj
48 Mahanoy City
98 Frackville 

112 Tamaqua 
159 Port Carbon

Dešimtame Apskrityj
109 Toledo
11-tame ir 13-tame Apskr.
148 W. Frankford 
199 Johnson City

26 Collinsville
49 E. St. Louis
58 St. Louis

194 Auburn
Dvyliktame Apskrityj

97 Plymouth 
128 Edwardsville 
203 Inkerman

15-tame Apskrity 
101 Bedford.

Iš kuopų, kurios nepri
klauso prie apskričių, dar 
yra nieko nemokėję seka
mos: 73 — Sumerville, W. 
Va.; 91 — Schenectady, N. 
Y.; 198—Oakland, Calif., 
Franci j os ir Pietų Ameri
kos kuopos. Viso dar yra 
68 kuopos, iš kurių negauta 
nei cento už 1939 metus. 
Tiesiai gėda tų kuopų na
riams ir valdyboms! Mes 
pasitikime, kad nariai, pas
tebėję jų\kuopų numerius, 
pasimokęs duokles, o jeigu 
kur yra sumokėję, tai pa
ragins valdybas, kad jos 
siųstų į centrą.

Čia yra nesuminėta nu
meriai tų kuopų, kurios 
nors kiek mokėjo už 1939 
metus. .Bet yra didelių, 
skaitlingų kuopų, kurios tu
ri daug narių, o mokėjo dar 
labai mažai. Tokiomis kuo
pomis yra 79—Chicago; 7— 
Springfield; 1 —Brooklyn; 
5 — Newark; 54 — Eliza
beth; 84 — Paterson; 27 — 

New Britain; 28 — Water
bury; 10—Philadelphia; 13 
—Easton; 17 — Shenan
doah; 43 — Wilkes Barre; 
11 — Worcester; 94 — Ke
nosha; 52 — Detroit; 66— 
Grand Rapids; 190 — Cle
veland ir visa eilė kitų kuo
pų Jungtinėse Valstijose ir 
Kanadoj.
Pastaba Kuopų Valdyboms

Daugelis mūsų kuopų val
dybų nuoširdžiai dirba or
ganizacijai, jie kviečia na
rius į susirinkimus, aplan
ko juos, išrenka iš tų duok
les, kurie nemokėję ir jas 
siunčia į centrą. Daugelis 
kuopų sekretorių regulia
riai kiekvieną mėnesį pri
siunčia daugiau ar mažiau 
duoklių. Bet yra ir tokių 
valdybų narių, kurie sumo
kėtas narių duokles laiko 
pas save arba net naudoja 
savo asmens reikalams, o 
su centru mano atsiteisti 
tada, kada “jiems nerei
kės.” Centro Komitetas 
kaip tik sužinos tokius vir
šininkus, tai reikalaus iš 
kuopų prašalinti juos iš val
dybų ir Viešai spaudoje 
skelbs jų vardus. Kitaip ne
galima atsinešti link tų 
draugų ir draugių, kurie 
nepaiso organizacijos, kurie 
savo asmeninius reikalus 
pastato pirmon vieton, ku
rie trukdo centro darbą iš
leidime knygų ir žurnalo 
“Šviesos.”

Mes prašome visus na
rius mokėti savo duokles, o 
valdybas be jokio vilkinimo 
siųsti jas į centrą.
ALDLD Centro Komitetas.

Wilkes-Barre, Pa.
Dienraščio “Laisvės” metinė 

iškilmė jau čia pat. Įvyks 
liepos 16 d. Turiu už garbę 
pranešti plačiai lietuvių visuo
menei, kad šiame piknike da
lyvaus visų mylimas daininin
kas drg. V. Valukas su savo 
jaunuoliais iš Scrantono ir čia 
skambės dainos plačiai pagar
sėjusio Aido Choro iš Brookly- 
noj N. Y., oktetas Aidbalsiai 
priešakyje su kompozitore B. 
Šaknaite. Šios apylinkės lietu
viams bus proga išgirst tas 
nepaprastas gražiai skamban
čias dainas, kokių lietuviška 
visuomenė nėra girdėjusi šioje 
apylinkėje.

Kaip matome iš apgarsini
mų, ten sakoma, kad šiam 
piknike bus daug visokių juo
kų, žaislų, už kuriuos net do
vanos yra skiriamos. Bet man 
teko sužinoti, kad čia kaip kas 
dar ir slaptybėj yra laikoma. 
Šiuos dalykus tik suvažiavę 
čia į parką sužinos.

šis piknikas bus tikrai ne
paprastas su savo programa 
'ir kitokiais įvairumais. Taip
gi apskričio valdyba nutarė, 
kad nebūtų jokios įžangos į šį 
pikniką. Visi galės laisvai 
įvažiuoti. Viskas yra daroma 
dėl pikniko lankytojų gerovės, 
kad juos patenkinus.

Apskričio valdyba prisiren
gus svečius pasitikti kuo pui
kiausiai, kaip tai, su maistu 
ir kitokiais patarnavimais, 
kokių piknike yra reikalinga.

Mes kviečiame ir iš tolimes
nių miestų dalyvauti Šioj ap
skričio rengiamoj iškilmėj dėl 
dienraščio “Laisvės” para
mos.
. čia jaunimas galės smagiai 
laiką praleisti, nes čia yra 
puiki svetainė šokiams prie 
geros muzikos. Suprantama, 
jiems nepasiduos ir suaugsi 
publika. Jie gaus progą savo 
kojas išmiklinti taipgi.

Todėl visas ir visus kviečia
me piknikan. Piknikas bus 
Valley View Parke, Inkerman, 
Pa. Pradžia 11 vai. rytė. 
Lauksime visų. - a?

Apskričio Valdyba.

senai pakilusia industriniai Amerika, 
mes matome, kad dar daug reikės pa
dirbėti, kol Sovietai visose srityse pasi
vys Jungtines Valstijas ir jas pralenks. Į 
Bet kad jie tą atsieks, tai netenka abe
joti. Sovietų Sąjunga į dešimts metų 
daugiau nuprogresąvo industrijoj, kaip - 
Jungt. Valstijos į penkiasdešimts metų. 
Sovietų’ Sąjunga nežino krizio, nedarbo, 
jos industrija smarkiai plečiasi, o Jung
tines Valstijas kaip ir kitas kapitalisti
nes šalis jau dešimts metų purto sunkus 
krizis. /
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LAISVĖ Trečias puslapis

The Iiifth. Pavilion 
At The World's Fair

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S

OF CLUB ACTIVITIES
EDUCATION-STORIES

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

ONE MAY WALK through the 
coloramas of the Fair, stand 

in awe in front of the Soviet build
ing, wonder at Democracity in the 
Perisphere, and, in short, see the 
best of yesterday and tomorrow on 
Flushing Meadow, but the little 
Lithuanian Pavilion will still strain 
at the sentimental heart strings of 
every Lithuanian and American of 
Baltic origin.

Just a stone’s throw from the 
famed Lagoon of Nations the mod
est little group of buildings catches 
the eye and the small design of 
Vytis—the White Knight -invites 
your attention and you walk ink) 
the Lithuanian Pavilion.

Hall of History
Upon entering you immediately 

see the large stately statue of Vy
tautas the Great; a sculptured work 
of strength and beauty by V. Kašu
bą, a student in Lithuania.

This “Hall of Honor,” one of the 
five sections of the Lithuanian build
ing, is dedicated to the dramatic his
tory of Lithuania from her earliest 
periods to the present day. Seven 
large murals on the walls of the 
hall depict scenes that highlight 
important epochs in the story of 
the small, Baltic nation.

On your left, as you enter, the 
first mural shows the coronation of 
Lithuania’s first king, Mindaugas 
in 125$. A second mural shows 
Lithuania during its period of ex
pansion and you see the Grand Duke 
Algirdas at the gates of Moscow

Man About 
Town

Massachusetts country in all its 
glory during the spring and summer 
months. Its towering trees and 
beautiful lakes, the scent of new 
mown hay drying under the con
stant rays of el sol. Shrill sounds of 
delight as bathers splash in cool wa
ters. In the distance the smoke en- 
covered city of Worcester with its 
two hundred thousand inhabitants 
swelter in the heat...

Steel mills boom as forgings are 
hammered into shape, the glow from 
the ■furnaces of the wire mills where 
miles of this springy material are 
drawn and shipped to distant parts 
of the globe.

Workers going to and from work. 
Poles, Russians, Lithuanians with 
bent backs, gnarled and misshapen 
hands. Barrooms filled with thick 
smoke, spontaneous outbursts of 
song ... CIO organizers canvassing 
and distributing copies of the “Steel 
Worker..

Shoe workers on strike several 
blocks up, unemployed youth out
side of a pool parlor discussing 
activities for the “Fourth . . .” Bets 
on Louis-Galento fight, Lithuanian 
Hall with all its card players, "po
liticians” and beer drinkers ...

Recently reorganized Aido chorus
rehearsing, most of the old timers 
betting on Galento... what a dis- 
appointment! LDSers parading 
around Olympia Park with exposed 
masculine and feminine figures ... 
canoeing, volley ball, tennis, yet 
they kick!

Billy Dupsha contemplating a trip 
to New York, Viola Stankus white 
as a sheet, taking sunbath . . . Fran
nie Auseius, Charlie Sacal and group 
of YCLers towing in their flounder
ed canoe.... Millie Davidonis all 
excited about trip to World’s Fair... 
Joe Kizys with kids waiting to get 
into movie for Bingo Night . . . Indi
vidual opinions of good and bad 
points of L. Y. S., all agree that 
everybody should write like in the 
“good old days ...” People asking if 
I know who Bees Buzz, Amigo Mio, 
Retlaw Chinwell are, and if so 
would I tell them... Feminine 
charms of girls I once thought beau
tiful gradually disappearing ... The 
Wallents, Kellys, and others nod
ding howdedo . . . Netty Auseius on 
Vacation, hiya nursie!

Mr. and Mrs. Sukackas of Brook
lyn in town. Night before the 
‘fourth” rather quiet, but nice... 
band concerts and movies at all 
parks. La femme’s feet get tired so 
retire to ice cream parlor where 
sundae contest begins... Laisve pic
nic at Maynard huge success, ap
proximately five thousand attend
ed... very warm day so beer flows 
freely; many lovely females around, 
Aidbalsiai receive big hand which 
they deserve.

Bimba speaking on the issues con
fronting the people and the signifi
cance of the coming elections, met 
many friends so sipped a few beers.

Possibility of Mass. Polo Club ... 
Came in by car and leaving by bus. 
Joe Kizys, commander in chief 
slightly unsteady on feet... must be 
heat. Joe Grigas, Lith. Lincoln vet 
waiting at station with me for the 
one o’clock milk train to New 
York ... Wonder what time Aidbal
siai came home ? ...

Well anyway it was a nice vaca
tion... for me! Sorry to have mis
sed so many people, from Boston, 
Ix>well, Bridgewater, etc., etc.

—Joe Sacal. 

during one of the Lithuanian mili
tary expeditions of conquest in 1369.

One of the most famous charac
ters in Lithuanian history, Grand 
Duke Vytautas, is depicted ordering 
the Teutonic prisoners to be freed 
after the battle of Grunvaldas (Tan
nenberg) in 1410. It was at this mo
mentous <*vcnt that the “popular 
front” armies of Eastern Europe 
united under the leadership of the 
Lithuanians to resist the military 
aggression of the marauding Teuto- 
tonic Knights from Prussia.

Other panels depict still other 
important aspects of Lithuania’s 
state history. Here one sees Vytau
tas the Great using his tremendous 
influence and the power of the Lith
uanian empire to mold a basis of 

į collective security for Europe in 
1429. We also see the founding 
of the famed University of Vilna, 
home of Lithuanian culture and tra
dition, in 1578.

In 1812 Napoleon marched through 
Lithuania on his way to the disas
trous Moscow expedition. This event 
is pictured ’ by a mural of Napoleon 
forming a provisional government.

The last panel brings us up to the 
present day and we see the signing 
of Lithuania’s Declaration of Inde
pendence on February 16, 1918.

Maps of Lithuania
In the rear of the same room, 

surrounding the large statue of Vy
tautas, can be seen maps of Lith- 

(Uania in the various stages of her 
rise and fall. The center panel de
picts Lithuania at the time of her 
greatest expanse when her territory 
stretched from the Baltic to the 
Black Sea.

This hall, while simple in struc
ture and form, is a splendid portrait 
of Lithuanian history. One can grasp 
the majestic stroll of history look
ing at the pictures by Lithuania’s 
best artists.

Cultural Exhibits
A wood carving by K. Karalius, 

a copy of Rimša’s famous work, 
“Lithuanian School,” is the center 
of this exhibit. It shows the educa
tion of a young Lithuanian by his 
mother. The young boy is learning 
to read while his mother works at 
her spinning wheel. It was this type 
of education that kept the Lithuan
ian language and culture living dur
ing the terror reigns of the Czars.

In a showcase one may see exam
ples of Lithuanian books on art and 
culture recently issued. Not to be 
missed are the copies of some of 
Čiurlionis’ paintings.

Folk Art
While this room is very small its 

stark simplicity is characteristic of 
the Lithuanian people. Here onę 
may see wooden carvings by peas
ants and wrought iron crosses. Pho
tographs of typical wayside shrines 
and examples of Lithuanian crosses 
that dot the countryside bring out 
the design-loving nature of the peas
ant. A large painting of a Lithuan
ian girl dressed in her wedding 
clothes dominates the room.

Scenes of Lithuania
Two charming attendant Lithuan

ian girls, if you are interested, 
dressed in pretty Lithuanian cos
tumes with all the frills and flowers, 
are always willing to explain any 
part of the pavilion you may want 
to know more about. You will also 
have a chance to compare their 
original costumes with the ethno
graphical dolls in the “Picturesque 
Lithuania” hall where a Lithuanian 
wedding is. portrayed.

This small exhibit of a typical 
Lithuanian scene is one of the most 
colorful parts of the building. You 
can’t fail to enjoy it! Also enjoyable 
are the enlarged photos of Lithuan
ian scenes.

Commerce, Agriculture
On the second floor the exhibit is 

not as colorful and .bright as the 
four rooms underneath but here one 
may get a clear picture of the na
ture and extent of Lithuania’s com
mercial life. Various aspects of Lith
uanian trade arjd agriculture are 
shown.

A case of particular interest is 
one in which there are examples of 
hand-woven linen and woolen tex
tiles,^ pottery and wood-carvings. 
The small artistic pieces made out 
of Lithuania’s “northern gold,” am
ber, are also beautiful to see.

HE LITHUANIAN PAVILION 
will show you none of the stark 

drama in structure and color so 
usual in all the other buildings. 
Here will be no unusual lighting 
effects, no electrical tricks and che-, 
mical magic.

But if you enjoy simplicity and 
charm, if you want a picture of 
Lithuania that is devoid of the pro
saic “sophistication” and if you en
joy simplicity of make-up and form 
you are sure to find the Lithuanian 
Pavilion to your taste. You are 
sure to say that this exhibition is 
one of the best sights at the World’s 
Fair. See it. You will enjoy it.

—Walter Kubilius.

NEW YORK.—A clearing house 
for lost children under the super
vision of 15 young police women has 

been established at the New1 York 
World’s Fair.

/

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

“I think it’s just about right for you now, sir.”

The Creed of American Youth
I dedicate mysqjf to the service of my country and mankind.
I will uphold the American ideal which is the democratic way 

of life. I will help assure its bounty 'to all ęaces, creeds and 
colors.

I will maintain my country, founded by men and women who 
sought a land where they could worship God in their own way, 
as a haven of the free conscience and the free religious spirit.

I will safeguard the heritage of industrial development, tech
nical skill, natural resource and culture which has made my 
country the inspiration for the youth of all lands, and I will use 
whatever talents I have to add to that heritage.

I will be a social pioneer helping to forge new tools for an 
era in which education, the chance to make a decent living, the 
opportunity for health, recreation and culture will assure the ful
lest development to all.

I will respect and defend the Constitution, keystone of Amer
ican liberties, which includes the Bill of Rights granting freedom 
of press, of speech and assemblage. I will seek progress only 
within the framework of the American system of government 
which is founded on the principle that all political power is in
herent in the people, and I will oppose all undemocratic tenden
cies and all forms of dictatorship.

I will help make the United States a force for peace and pledge 
that my patriotism will not be at the expense of other peoples 
and nations, but one that will contribute to the brotherhood of 
man.

I will not permit race prejudice, religious intolerance, or class 
hatred to divide me from other young people. I will work for the 
unity of my generation and place that united strength at the ser
vice of my country, which I will defend against all enemies.

I pledge allegiance to the Flag of the United States of Ame
rica and to the Republic for which it stands, one Nation indivi
sible with liberty and justice for all.

(Passed at the American Youth Congress, July 1-5)

Past, Present and Future
PHILOSOPHY, ETC.

Yours truly,-ever bouncing around 
in search of the unattainable, ended 
a quiet week by visiting the World’s 
Fair for the nth time, starting 
sessions of summer school in New 
York, playing a game,of softball- 
and attending a party by the Mas- 
peth LDSers . . .

Past, present and future, the pro
fessors tell, is bound up within the 
concept of time. On the Magic 
Mountain ...of Mann where events 
new and inspiring stretch out on the 
(llimitless string of life, the years of 
existence are shrugged away.

It’s a fascinating thought—this 
concept of time and existence, the 
relations between participating in 
life and observing it. Which indivi
dual can be said to know more 
about the effects of living upon peo
ple—he who watches or he who 
lives ?

We’ve met both these types in 
a short space of time. On the one 
hand an individual is swept up and 
about by the waves of necessity and 
on the othpr a little pebble rests 
serenely Jn the bottom of the oceap.

These thoughts, coming on a day 
warm and sultry and in anticipa
tion of a session listening to a sym
phony, may be called philosophic, 
abstract and obscure, by those who 
fail to feel more than skin deep.

We have met many interesting) 

people, as the saying goes, but no 
matter how the years may break 
we find continual enjoyment in 
noting that all men and wopien do 
not think alike, that all voices do 
not speak of the same mind, that 
all events in the world are not 
repetitions of theory or thought.

We have heard the accusation 
tnade against subjective friends of 
ours that they, as philosophers, are 
lost to the world. We too, heaven 
help us!, believed that a schism ex- 

' isted between men of thought and 
men of action, that the thinker and 
doer were not the šame, that life 
as lived by the active is different 
from life as lived by the contem
plative.

What, then, is the concept of time 
and life-participation? The growing 
viscousity of the world is clarifying 
oui* opinions. We no longer dif
ferentiate between theory and ac
tion. The man of the laboring world 
and the struggles between progress 
and reaction cannot mount upon one 
lone pedestal į>ut must build a struc
ture out of both—thought and ac
tion.

“Practice without theory is blind; 
theory without practice is sterile,” 
we believe Engels once said.

The individual who would seek to 
understand the world and its people, 
who would seek to leave an imprint 
pon the structure of the world of

ARE YOU IN IT?-
'"TIME NEVER STANDS STILL, neither does a‘flourishing
* and growing organization. In this we refer to the Associa

tion of Lithuanian Workers, or, in short, the LDS. Lithuanians 
throughout the U. S. can well be proud of the organization which 
but* a few years ago started out with several hundred members 
and has in this short time grown to some eight thousand.

We can boast of our activities, our cultural work, feports, 
dances and socials of al] descriptions, plus, of course, sick and 
death benefits at the lowest possible rates.

We, all of us, have worked hard and saw with pride our 
youth section advance from the rock bound coast of Maine to 
southern California. We have within our ranks some of the 
finest American Lithuanian writers, artists, and athletes. We 
offer this very same opportunity to all Lithuanian youth.

• ’ Starting July 1st and ending June 1st, 1940, we are enlisting 
I the aid of young and old in a drive to reach a membership with- 
i in the LDS of some 10,000 or over. In the ten years of our ex- 
' istence we raise the slogan, “Ten years, ten thousand members!”

Certainly all youth want to belong to/a club of one sort or 
another and we of the LDS offer more'than other Lithuanian 
organizations because ours is the largest youth movement with 
a very high rating as was stated by the officialdom of the 
Amateur Athletic Union, AAU, to whom we are affiliated.

Never before has the LDS offered such prizes in a mem
bership drive. High commissions for the enrollment of new mem
bers, special drive bonuses for individuals and branches are 
offered. Massachusetts challenges Chicago, New York-New 
Jersey Metropolitan Council challenges Cleveland. Time waits 
for no man in this drive! Are you in it?

—An LDS Member.

Softball Schedule 
Of Metrop. 
Sportsmen

BROOKLYN, N. Y.—Plans for the 
NY-NJ Softball Tourney are well 
under way, according to reports of 
the council’s sports committee. Four 
teams are ready to join the tourney, 
the Cavalcaders, LoDeStars, Builders 
and Vanguards. It is said that the 
winning team will receive a trophy 
and—shh! a party in its honor.

Following is the tentative sche
dule:
July 22:—Builders vs. Cavalcades in 

New York; Newark vs 
Elizabeth in N. J.

July 30:—Doubleheaders this Sun
day: Builders vs Lode
stars; Builders vs Van
guards; Vanguards vs Ca
valcaders, Lodestars vs 
.Cavalcaders. These 
games to be played in 
New Jersey.

August 5:—Builders vs Cavalcades 
in N. Y.; . Lodestars vs 
Vanguards in N. J.

August 13:—Another doubleheader. 
Lodestars vs Builders; 
Lodestars vs Cavalcades; 
Vanguards vs Builders; 
Vanguards vs Cavalcades.

These games to be played in New 
York.

All participating teams are urged 
to study schedule and write imme
diately to Walt Kubilius or Tom 
Yermal on acceptance.

—Sport Comm.

Two Farms at Fair
NEW YORK.—Two full-fledged 

farms are exhibits at the New York 
World’s Fair, One features complete 
electrical operation; the other fea
tures rubber tires on all the farm 
machinery.

BOAT RIDE MEMO:
NEW YORK, N. Y.—Time’s a 

wastin’ as they say in the old coun
try and so if you want to be sure of 
getting on the MOONLIGHT 
CRUISE of August 5, iyou had bet
ter buy your' tickets in advance.

The sum of one buck is all that is 
needed for the evening sail up the 
cool waters of the Hudson. Because 
tickets are strictly limited you had 
better grab one of the Metropolitan 
Council’s ticket-sellers and buy one. 
All .tickets must be sold in advance: 
—remember this small detail and all 
will be well! —Boatriders.

tomorrow, must take these words 
to heart.

Thought and action, theory and 
practice, must all be united if our 
efforts for a socialist society are. 

to be successful. Walt.

Ex G-Man Tells 
England of 
Nazi Spy Menace

LONDON. — Ex-G-Man Leon 
Turrou has told England some home 
truths about the reality of the Nazi 
spy menace during his visit.

The former United States Federal 
Bureau Investigator, who unmasked 
the Nazi spies recently brought to 
trial in the United States, has been 
perturbed at the lack of official 
British concern at the extent of Na
zi espionage.

Mr. Turrou also praised the Dun
dee postman whose sagacity led to 
the unmasking of the hairdresser in 
that Scottish town, Mrs. Jessie Jor
dan, the exposure of whose Nazi 
activities provided a clue for the 
unravelling of the espionage network 
in the United States.

“The United States owes a lot to 
that postman,” Mr. Turrou declared. 
“He played an important part in 
presenting us with a clue to the 
widespread nature of the Nazi spy 
system.”

The story o'? that plot, told in the 
current film, The Cofessions of a 
Nazi Spy, was given by the Ex-G- 
Man as an example to Britain.

“The British people,” he declared, 
“can learn a lot from the film and 
be warned by it. The vast majority 
of the picture is basolutely true al
though names have been changed 
for legal reasons.”

on Newspaper 
Reporting

15. FEATURES
OF COURSE, when we come to writing feature stories, we ran “loosen 

up quite a bit.’’
There the short story form of writing is a partial guide. We have to 

strive for color without the use of too many adjectives. We have to 
move the reader into doing something.

We can do this with the greatest effect by using a certain restraint 
in our, writing—by giving the reader the chance to put his own emotions 

.and his own conviction into the conclusion which is reached.
By reading well-written short stories and by studying feature articles 

in such magazines as The New Masses, we will learn a lot that will help 
us in doing a job of this sort.

It is true, most people’s correspondents will not engage in extensive 
feature writing in the beginning of their efforts. And yet, in such a mat
ter as the announcement of a meeting or of an affair of impbrtance, the 
feature method will frequently help the paper not to appear to be a mere 
announcement sheet.

The vivid features of a speaker’s history can be brought out, the unique 
character of the event—some colorful characteristic that will make the an
nouncement seem to be incidental to the story. This will attract many 
more readers—and will therefore have much greater results—than if ad
vance announcements are always written up in dry and colorless fashion.

In the progressive movement, there are a thousand and one developments 
—on individuals, sub-leaders of movements, neighborhood histories ■*- 
which lend themselves to feature writing. It is precisely these items which 
a people’s paper must grope for—and must seek to use, in order that the 
political message the stories convey may be attractive to the widest num
ber of readers.

(Continued)

TIPS

Book Review
SECRET AGENTS AGAINST 

AMERICA, by Richard Wilmer Ro
wan; 267 pages; Doubleday, Doran 
& Company; $2.00.

Richard wilmer rowan, 
one of the leading experts on 

the subject of espionage and sabo
tage, has come through with ano
ther excellent work. Rowan’s book 
comes on the heels of Secret Ar
mies, John L. Spivak’s splendid ex
pose of Fascist activities in Am
erica, but Rowan brings in several 
valuable points that Spivak has ne
cessarily omitted. Rowan deals ex
tensively with the gigantic sabotage 
machine which the Nazis are whip
ping into shape to thwart American 
industry in the event of war.

That the Nazi spy ring is a 
menace was conclusively proved du
ring the recent Nazi spy trials. 
That a tremendous sabotage ma
chine exists to bring destruction to 
the ten thousand factories chosen to 
carry on the manufacture of muni
tions and armaments, is decidedly 
news.

Rowan contends that the next 
war will be largely decided by sabo
tage. He declares that methods of 
sabotage have advanced so far that 
successful defense against its spread 
is almost impossible. In this con
nection, Rowan points to the de
velopment of thermite, a chemical 
which can start unquenchable fires. 
Thermite can be mailed in tiny 
unobservable quantities in such a 
fashion that it will start a tremen
dous fire aboard any ship, train or 
airplane. It can be disguised in 
many ways. Tests have proved that 
the Nazi government has fire bombs 
which positively cannot be counter
acted by any known fire-fighting 
methods.

Rowan also tells of the recent 
development of death ray and search 
ray machines, which while not per
fect, can bring down an airplane 
from as high as five hundred feet.

Rowan also presents new infor
mation concerning the spread within 
our borders of the Bund and the 
Nazi spies. His descriptions of the 
Gestapo ip America »are alarming. 
He tells of the cooperation of Wall 
Street agents with the Nazi govern
ment in revealing valuable infor
mation in the prosecution of the 
millionaire shipping titan Arnold 
Bernstein—information which could 
only have come from the inmost 
Wall Street banking circles.

Japan and Italy also come in for 
their share of exposure in this ex
citing book. For the first time the 
Ovra, official Italian secret service 
machine, has its working bared to 
public gaze. According to Rowan, 
while the Ovra has been less heard 
of than the Gestapo, it is equally 
effective and active in America.

The publication of this book 
should act as a further warning 
signal to the federal government to 
comb the nation for the Nazi ter
rorists who continue to swarm oVer 
the walls into our country and 
work all their diabolically cruel 
tricks to strip the nation and pre
pare it for M-day.

—D. Karr.

He declared that “in my humble 
efforts to eradicate the activity of 
the Nazi spies I feel happy in that 
realisation I have done what I could 
to help my country.” The spy me
nace in America had decreased 
enormously as the result of the Fe
deral' Bureau of Investigation’s 
work, Me declared. x >
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AUŠRA VAKARUOSE Į SKAITYTOJŲ BALSAI
(Bruožai iš Francijos Revoliucijos)
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(Pabaiga)

Robespierre pradėjo daugiau priešta
rauti proletariato ir biednųjų reikalams. 
Prieš jį sukilo jokubiniečiai vadovystėj 
Heberto, kad nuvertus jo diktatūrą ir 
pakreipus revoliuciją daugiau biednųjų 
naudai. Robespierre, palaikomas Danto- 
no, sukriušino Heberto sukilimą. Kovo 
24, 1794 metais, Hebertą ir jo draugus 
nužudė, pradėjo persekioti proletariatą. 
Greitai Robespierre susikirto ir su Dan
tenų, kuris buvo dešiniųjų pažvalgų, 
reikalavo susitaikinti su stambiąja bur
žuazija ir konstituciniais monarchistais. 
Robespierre nužudė Danteną ir jo pase
kėjus.

Bet ši Robespierre taktika susilpnino 
jo jėgas. Pasmaugimas Heberto proleta
rinio judėjimo ir Užpuolimas ant Dan- 
tono suteikė stambiai buržuazijai padrą
sinimą. Ji tuojau susijungė su bažnyčia 
ir liepos 27 dieną, 1794 metais, nuvertė 
Robespierre valdžią, jį nužudė, išžudė ir 
jo artimus vadus, įvedė griežtą terorą, 
paskelbė direktoriją.

Stambioji buržuazija džiaugėsi. Atėjo 
jos viešpatavimo gadynė, ji jautėsi vi
sagalė. Žiauriai persekiojo jokubiniečius. 
Monarchistai ir bažnyčia atgavo laisvę, 
prasidėjo jų agitacija.

Direktorija viešpatavo iki 1799 metų. 
Šis laikotarpis buvo pilnas aštrių susi
kirtimų Franci joj. Monarchistai siekė 
grąžinti atgal karalių, proletarai, vals
tiečiai ir smulkioji buržuazija atakavo 
direktoriją iš kairės. Ypatingai didelis 
ir aštrus buvo kairiųjų sukilimas, prieša
kyje su Bafeufu, 1796 metais, kuris skel
bė revoliucinį komunizmą. Bafeufo su
kilimas buvo labai griežtas. Jis reikala
vo ne vienos duonos, bet ir atsteigti tas 
demokratines laisvęs, kurias buvo davus 
1793 metų konstitucija, jis reikalavo 
faktiškos lygybės žmonėms. Sukilėliai

♦ buvo įsiveržę net į Konvento rūmus, 
. privertė priimti kelis darbo žmonėms 

naudingus įstatymus. Bet jų sukilimas 
buvo nuslopintas, tūkstančiai kovotojų 
išžudyta. Bafeufą areštavo rugsėjo 9, 
1796 metais ir nužudė gegužės 25, 1797 
metais, kartu su jo draugu Darte ir ki
tais sukilimo vadais. 

f

Tuo kartu prieš Francijos Revoliuciją 
susidarė antra užsienio valstybių koali
cija iš Anglijos, Vokietijos, Italijos, Švei
carijos ir dar kelių valstybių. Prasidėjo 
nauji karai. Buržuazija įvedė griežtą 
diktatūrą sudarius konsulatą - vadovybę 
iš trijų asmenų priešakyje su generolu 
Bonapartu Napoleonu, kuris iš pradžios 
pasiskelbė diktatorium, o gegužės 18 die
ną, 1804 metais imperatorium. Respubli
kos gyvavimas pasibaigė. Vieton Burbo- 
nų karalių, buvo naujas karalius Napo
leonas. ,

Francijos Revoliucįja paliuosavo fran- 
cūzų liaudį iš feodalizmo režimo ir ab
soliutizmo karalių. Vienok tuo pat kartu 
tą liaudį atidavė naujai kapitalizmo iš
naudojimo sistemai. Bet vis vien Fran
cijos Revoliucija turėjo didelės reikšmės 
ne vien Franci j ai, o ir kitoms valsty
bėms. Ji prie galios pastatė buržuaziją, 
kuri tais laikais žmonijai nešė progresą.

Francijos Revoliuciją labai nuodugniai 
> išstudijavo Leninas. Jis perskaitė apie 

ją kalnus knygų. Jis daug iš jos pamokų 
panaudojo Rusijos Bolševikų Revoliuci
joj. Leninas suglaustai štai ką rašė: 

įįJA * -.* iz. ‘ \
“Paimkite Francūzų Didžiąją 'Revo

liuciją. Ji ne veltui vadinasi Didžioji. Dėl 
savo klasės, dėl kurios ji dirbo, dėl bur
žuazijos, ji padarė taip daug, kad visas 
XIX (devynioliktas) šimtmetis, tas šimt
metis, kuris dėl žmonijos davė kultūrą 
ir civilizaciją, praėjo po įtaka Francū
zų Revoliucijos. Jis visuose pasaulio 
kampuose ką tik atliko, ką sutvėrė, tai 
dalimis pravedė gyveniman tą, ką sutvė
rė didieji francūzai buržuazijos revoliu
cionieriai, kurios reikalams jie tarnavo, 
nors jie to ir nesuprato, prisidengdami 
obalsiais laisvės, lygybės ir brolybės...

smūgiais suvienytos europinės reakcijos, 
žuvo po smūgiais sujungtų pasaulinių 
gaujų, kurios įveikė francūzus revoliu
cionierius, atsteigė Franci joj monarchą, 
tų laikų jų “Romanovą,” grąžino 
dvarponius ir ant daugelio dešimtmečių 

- užsmaugė bent kokį revoliucinį judėjimą 
Franci j o j. O vis tiek Didžioji Francijos 
Revoliucija pergalėjo.

“Kiekvienas sąmoningai imąs istoriją, 
pasakys, kad Francijos Revoliucija, nors 
ją ir sumušė, vis vien pergalėjo, todėl, 
kad ji visam pasauliui suteikė tokius pa
matus buržuazinės demokratijos, buržu
azinės laisvės, kurie buvo jau neišnaiki
nami.”

Tai trumpas, bet labai aiškus Franci
jos Revoliucijos apibudinimas.'Kad mūsų 
skaitytojam būtų kaip kas aiškiau, kas 
dėjosi Francijoj po to, kada Napoleonas 
pasiskelbė imperatorium ir kaip jis bai
gė savo viešpatavimą, tai mes tarsime 
kelis žodžius.

Nors Francijos monarchistai ir stam
bioji buržuazija pastatė generolą Napo
leoną Bonapartą imperatorium, bet jis 
ir jo pastatytoj ai negalėjo grąžinti 

„ Francijoj absoliutizmo galią ir kunigija 
su ponais feodalizmą. Baudžiavizmui 
buvo padarytas galas.

Francijos Revoliucija sudrebino feoda
lizmo galią ii; kitose valstybėse. Vals
tiečių sukilimai pleškėjo, kaip gaisrai, 
feodalizmo tvarka degė, kaip senas lau
žas. Francijos Revoliucijos obalsiai pasi
darė obalsiais visos pažangesnės inteli
gentijos ir buržuazijos.' Sukilo darbo 
žmonės net Indijoj. Rusijoj susiorgani
zavo karininkų organizacijos, kad nu
vertus, caro valdžią, kad įsteigus arba 
konstitucinę monarchiją, arba respubli
ką. Dekabristai, kurie 1825 metais suki
lo, buvo persiėmę Francijos Revoliuci
jos dvasia. Jų vadai Pestelis ir Kochovs- 
kis aiškiai buvo persiėmę jokubiniečių 
idėjomis. “Brolybė, laisvė, lygybė”—vi
sur buvo obalsiais kovoj prieš monar- 
chizmą. Vokietijoj 1848 metų revoliucio
nieriai kovojo su jokubiniečių obalsiais. 
Francijoj 1830, 1840 metų sukilimuose 
buvo iškelta jokubiniečių obalsiai, jie gy
vavo net Paryžiaus Komunoj 1871 me
tais.

N a po 1 e o n a s Bonapartas pasiskelbė 
Francijos imperatorium 1804 metais. Su 
tuo prasidėjo nauji Napoleoniški Karai. 
Francijos liaudis, įgavus daugiau lais
vių revoliucijoj, buvo neįveikiama. Na
poleonas pasiryžo užkariauti svietą. Iki 
pat jo nugalėjimo, 1813 metų, ėjo didelį 
karai. Kariavo, visa Europa. Napoleonas 
vertė senas karalių dinastijas nuo sostų 
ir ant jų sodino savo brolius, pusbrolius 
ir generolus. Jau veik visą Europą jis 
valdė, išskaitant Rusiją, Švediją, Angli
ją ir Turkiją.

1812 metais Napoleonas užpuolė Rusi
ją. Prieš Rusiją jis vedė dvidešimts dvie
jų kalbų armiją. Iš Suvalkų pusės per 
Nemuną į Kauną nutiesė tris pontoni- 
nius tiltus, kuriais Napoleono armija 
peržengė Nemuną (tų laikų tarpe Na
poleono valdomų žemių ir Rusijos rube- 
žių). Napoleonas apsiavęs ilgais batais 
perėjo vienu iš tų tiltų. Jis sustojo tik 
Maskvoj. Bet prieš jo užkariavimo pla
nus sukilo milžiniškos Rusijos liaudis. 
Napoleono armija Rusijoj žlugo. Rusijos 
armija nusivijo jį į Franci ją. Prieš jį 
sukilo jo užkariautos Vokietiją, Austri
ja ir kitos šalys. Prisidėjo ir Anglija. 
Franci j a buvo nugalėta. Rusija ir jos 
talkininkai užėmė Paryžių. Nuvertė Na
poleoną, vėl ant sosto pasodino karalių 
iš Bourbonų giminės. Napoleoną ištrėmė 
ant Elbos salos. Bet 1815 metais jis vėl 
grįžo į Franciją ir vėl prasidėjo karai. 
Bet neilgam. Napoleonas buvo sumuštas 
ir ištremtas' ant Šventos Elenos salos, 
kur jis po apsauga Anglijos karo laivų 
baigė savo gyvastį. *

Francijoj dar per desėtkus metų vėl 
viešpatavo karaliai—konstitucinė mo
narchija, kurių viešpatavimas buvo pil-z 
nas sukilimų ir revoliucijų. .

Konsoliduotomis, Miklintomis 
Smegenimis Žygiuokim Pir

myn prie Gerbūvio

Buvo laikas, kada mažraš- 
tis, tik taip sau paviršutiniai 
prasitrynęs jaunuolis ar jau
nuole ‘ būdavo pageidautini 
tarp amerikiečių veikėjai. Jie 
ne tik priimtini būdavo, bet 
neretai jiems—tiems mažraš- 
čiams — tekdavo eiti atsako- 
mingas pareigas lietuvių at
budimo laikotarpy, ypač tve
riant idėjinės grupeles ir or
ganizuojant fraternales orga
nizacijas. Viskas ėjo tvarkiai, 
gana sklandžiai, bet tik 
tada, kada tieji maž
raščiai tvirtai laikėsi kvartū- 
ko įsitvėrę savo nematomų, va
dų : Dr. J. šliupas, Dr. J. An
dziulaitis, Dr. Johana Baltru
šaitienė, ir dar keletas kitų. 
Bet kada tieji mažraščiai vei
kėjai įgijo ambiciją ir stvėrė
si patys savarankiškai veikti 
visuomenės' dirvoje — švieti
mo - kultūros-labdarybės—tai 
visi galai veikmės mūsų tauti
nėj lietuvybės dirvoje pradėjo 
irti! Ir šiandien aiškiai mato
ma pasekmės. Kas buvo su
tverta — suardyta, marinama

ir neužilgo taps suvis numa
rinta. Idealas ant mėšlyno iš
mestas. Viskas sumaterialėjo! 
Vadai fraternalių organizaci
jų daugiau susirūpinę savo 
rezidencijomis, savo vasarna
miais. Už kiekvieną piršto 
pajudinimą sau riebiai reika
lauja atlyginimo. Ar ne? 
Drįstantį ar drąsuolį, kuris pa
abejoja vadų širdingo atsida
vimo idealui — ar tai frater- 
nalėse organizacijose, ar tai 
kūrybiniai-kultūrinėse įstaigo
se — apšaukia bolševiku, su- 
niekšėjusiu, išsigimėliu ir net 
“svoločium.” Ar ne?

Dabartinis laikotarpis gra
žiausias ir produktingiausias 
lietuvybės dirvoje. Nes susi
rėmė dvi jėgos, kurios tykiai 
ir tyliai vieni kitiems už pa
gurklių nusitvėrė ir mirtina 
kova užvirė! Kas išeis perga
lėtoju? Aš tikrai žinau, kad 
pergalėtojais bus akademinio 
mokslo asmenys ir mažraštis 
taps atstatytas nuo vadovys
tės visuomeninio gyvenimo, 
nuo socialinio sutvarkymo gy
venimo eigos. Persitvarkys 
mūsų fraternales organizaci
jos, naujai bus atgimdytos

| idealinės švietimo - kultūrinės 
įstaigos.

Neseni laikai, kada raga
nas degino; kada velnias ap
sėsdavo žmogų; kada maras, 
badas naikino žmoniją, — ta
da mažraščiai, dievų agentai- 
kunigai vadovavo žmonijos li
kimui. Tyras akademinis 
mokslas įveikė. Raganos din
go, velniai daugiau žmogaus 
neapsėda, juodasis maras, ba
das liko tik atmintyje. Liks at
mintyje ir nūdienos lietuvybės 
pilioriai-mažraščiai. Jie atgy
veno savo laiką! Jie buvo 
naudingi ir reikalingi, tieji 
mažraščiai veikėjai, bet jie 
atgyveno savo laiką. (Kodėl? 
—“L.” Red.) Jiems laimingos 
kelionės į anapus grabo. Nū
dien tobulos smegenys, miklin
tos akademijos kambaryj, tu
rės užimti visas pareigas mū-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Philip Murray, 
plieno pramones darbi
ninkų organizatorius, pa
skelbęs, kad jau 75 nuoš. 
toj pramonėj darbininkų 
yra suorganizuoti j CIO.

‘LAISVĖS’ EKSKURSIJA 
TRAUKINIU

NAUJAS DALYKAS!
Traukiniu Ekskursija į laukus, į puikius miškus

Ant Kranto Hopatcong Ežero
NEW JERSEY

Tuojau įsigykite^ ekskursijos tikietus. Kelione traukiniu 
tik $1.00 į abi pusi. Traukinis Brooklyijiečius ir Jersey- 
Citiečius paims nuo Liberty St. stoties. Jis stos Ba- 

yonnej, Elizabethport’e ir Newark’e.

Ta Šauni Ekskursija Bus

Jie išsilaikė du metus ir jsuvo po

Wilkes-Barre-Scranton, Pa o
<♦>

oVisus šių miestų apylinkių lietuvius širdingai kviečiam Į<♦>

kuri rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 12 Apskr.

Įvyks Liepos 16 July>

« >
Piknikas Prasidės 11 Valandą Ryto< >

o

o

o

o

< t>

o

<♦>

<♦>
INKERMAN, PA<♦>

Panaikino Apdraudos Įstojimą

(>

< >

Del platesnių' informacijų kreipkitės į LDS 
kuopą savo mieste arba sekamu antrašu:

Už mažesnę mokestį negu kur kitur, jūs 
galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą.

Nariai priimami nuo 3 iki 60 metų 
amžiaus: vyrai, moterys ir vaikai. 
—i,------------------------------------- ------

f I <!>

ENSEMBLE AIDBALSIAI, IŠ BROOKLYiNO 
dainuos gražiausias dainas, vadovaujant B. Šalinaitei

V. VALUKAS SU SŪNUMIS IŠ SCRANTONO 
Sudainuos Gražių Dainelių

< >

<

šis Puikus Piknikas Bus

VALLEY VIEW PARK

< >

< >

o

■

Būtinai iš anksto reikia įsigyti bilietus, nes reikės 
anksto žinoti kiek bus ekskursantų, reikia žinoti pri- 
ruošimui traukinio. Turime užsisakę traukinį ant 1,000 
žmonių. Bet jei būtų daugiau pasažierių, tai galėtame 

gauti antrą traukinį.

Gros Gera Orkestrą Šokiams
Prie pat ežero yra graži platforma šokiam, tad bus 

vėsu ir malonu pasišokti.

Puikj Muzika Šokiams 
Bus Gerų Valgių ir Gėrimų

MAUDYNES ir LAIVAIS
PASIVAŽINĖJIMAS
Tas ežeras yra labai didelis.

Mūsų piknikas bus 

NOLAN’S POINT PARK
Puikios maudynės, gražus pasiva

žinėjimas laiveliais.

Maudynes su savo siūtu ............................... 35c
Maudynės su jų siūtu ................................... 60c
Kurie turės savo siūtus ir nenorės persiren

gimui kambario tai ti kį maudynę įžanga \ 10c

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas

Dabar per. jubiliejinį vajy, iki 1 birželio, 1940, jus galite 
įsirašyti į LDS nemokant apdraudos įstojimo mokesties

Apdrauskite savo sveikatą irz gyvastį. Būkite LDS nariais

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
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Cleveland, Ohio
Piknikas

Kuopos
30 d. Lietuvių Ko- 

kuopa rengia smagų

Baltimore, Md.
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Liepos 16 dieną yra ruošia
mas labai šaunus piknikas ant 
R.U.D. Shore. Pikniką rengia 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 48 kuopa ir Rusų-Uk- 
rainų IWO organizacija. Pro
grama susidės iš įvairių loši-

nike bus kalbėtojas, kuris kal
bės apie dabar svarbiausius 
pasaulyje įvykius.

Matote, draugės ir draugai, 
kad LKP kuopa pasiėmė dide
lį darbą: rengia pikniką ir 
sykiu prakalbas apšvietos rei
kalais.

Lietuvių Komunistų Kuopa 
savo narių skaitliam nedidelė, 
bet darbai, kurie reikalinga 
atlikti, jų yra nemažai ir rei-

Liepos 
munistų 
pikniką visiems gerai žinomoj 
vietoj, tai bus Maciūtės dar
že prie Green Rd. šiame pik

iu i.i.
Nuvažiuoti galima, kurie ne

turi savo mašinų, trekais ar
ba busais. Trekais išvažiuos 
10 vai. ryte nuo kampo Pratt 
ir Spring Sts., ir nuo 
St. Busas išeis nuo 
Svetainės ant Hollins 

Kviečiame visus 
dalyvauti šiame 
smagiame piknike.

Komitetas

11 Dylon 
Lietuvių 
St. 
lietuvius

nepaprastai

kai komunistiniam veikimui 
ateitų ir paremtų L. K. kuopos 
veikimą.

Rengiamas piknikas liepos 
30, yra pirmą kartą Lietuvių 
Komunistų Kuopos vardu. Pir
miau Clevelando lietuviai ma
žai girdėdavo L. Komunistų 
Kuopos vardą, dabar šimtai 
lietuvių turės progą dalyvauti 
piknike ir išgirsti prakalbas ir 
linksmai praleisti laiką gra
žiame darže, šiame piknike 
bus svarbiausias kalbėtojas, 
daugeliui Clevelando lietu
viams žinomas vardas, advo
katė Yetta Land, kandidatė į 
Clevelando miesto majorą. To
dėl Clevelando ir apylinkės 
lietuviai rengkitės į šį pikni
ką, kur galėsite ne vien tik 
pasiklausyti darbininkų klasės 
gero kalbėtojo prakalbos, bet' 
sykiu ir linksmai laiką praleis
ti su savo pažįstamais. įsigy
kite bilietus dabar, pasiimki
te bilietus platinimui tarp sa
vo pažįstamų. Bilietas 
centų. Su 
bus proga 
dovanų.

tuo pačiu 
laimėti $40

tik 10 
bilietu 
vertes

Laikraščio Vilnies” Piknikas

mūsų draugų pa- 
dėl 

pik- 
die-

rodos, 
” pik-

Kai kas 
klausia, kas . yra daroma 
‘‘Vilnies’’ pikniko? “V.” 
nikas įvyksta Augusto 6 
ną. Pikniko komisija, 
dar savo planų dėl “V.
niko nepaskelbė. Nežinom nei 
kokią programą turėsim šiame 
piknike. Pikniko rengimo ko
misija ir kiti draugai tuojaus 
veikite! Laiko teliko taip ma
žai.

Ir arsu socialiu sugyvenimo, 
mes norim ar nenorim, tos 
miklintos smegenys užims vie
tas, kurias iki šiol turėjo užė
mę mažraščiai, prisiplakėliai, 
alkoh olikai.

Kraujo praliejimo nebus, 
keiksmo žodžių tokių, kaip 
“svoločiai”, irgi negirdėsite 
nuo akademiko, einančio par
eigas mūsų socialūs santvar
kos.

Mokslas yra visagalis — 
viską nugalės. Badas, maras,

žmonių skriaudos liks tik at
mintyje !

Tad konsoliduokim jėgas 
kūrybiniai — kultūros, švieti
mo, labdarybės dirvoje — ir 
mūsų socialūs santvarkos gy
venimas pagerės. Liuosai, lais
vai žygiuosime prie gerbūvio 
ir palaimos gyvenimo tverda-

mi rojų ant žemės, kur visiems 
bus smagu gyventi, ne vien tik 
privilegijuotiems sluoksniams 
kokios nors politinės srovės.

Dr. A. L. Graičūnas.

[RF* Dabar Rasite Dviejose

D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
I trečiadienį, liepos 12 d., 8 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugai, 
būtinai visi nariai dalyvaukite šia
me susirinkime, nes bus daug svar
bių dalykų apkalbėjimui. — V. K. 
Sheralis, Sekr. (160-161)

Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo Piknikas

Rugpjūčio (Aug) 20 dieną 
bus TDA distrikto piknikas 
Lee’s Grove darže, 7502 
Brook Park Rd. Lietuvių drau
gijas ir organizacijas prašo
me perengti jokius išvažiavi
mus,-bet rengkitės į TDA pik
niką. TDA komisija susideda 
nuo virš 10 tautų, įeina ir nuo 
lietuvių du draugai. Programą 
ir kitus prirengimus paskelb
sim trumpoj ateityje.

Kiek laiko tam atgal TDA 
nacionalis ofisas atsišaukė į 
visus, ir daugelis aplaikėme 
blankas rinkimui aukų dėl po
litinių kalinių vaikučių ‘‘Sum
mer Milk Fund Drive.” Nuo 
šio pikniko dalis pelno bus 
skiriama dėl vaikučių. Todėl 
mums visiems yra labai svar
bu paremti šį pikniką.

Važiuojant į pikniką imkite 
gatvekarį W 25 Pearls Rd. 
car. Važiuokite iki linija gat- 

Iš čia —
lėsit
tų

no pasibaigia, 
nueiti į pikni

ga

08Komis
be k aš

Narys

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Gaminam valgius ir 
t u r im o Amerikos' 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero

ILiquor# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

CHRONIŠKOS

LIGOS
GYDOMOS

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

> 84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

REFRIGERATOR BARGAINS
(Šaldytuvai Nužemintam Kainom)

$9.50 už jūsų seną šaldytuvą (ice 
box), nepaisant kaip senas ar ma
žas jis būtų, nežiūrint, kad ir už

langinė dėžė.

BIRUTĖ GAIŽAUSKAITĖ, kuri 
jums patarnaus, suteiks visas in
formacijas jūsų patogumui. Jei jūs 
gyvenate per toli, tai mūsų repre- 
zentatorius atvažiuos pas jus su 
automobiliu ir atsiveš jus j mūsų 

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausi šaldytuvą, už taip žemai kai $3.50 j mėnesį. Pamąstykit!

Juk tai pigiau, negu kad ice-box’is kainuoja per mėnesi.

Naudokitės Proga! Tai Yra Ribotam Laikui

LIETUVIU ATLETU 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave.
Brooklyn, N.Y.

Tel.
Ev. 4-8041

VALGIAI IR 
gėrimai

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MEŠLAŽARNftS NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LĖS LIGOS. Chroniškos ir stai
gios ligos vyrų ir moterų. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu. Leiskite man iš
aiškinti jums jūsų ligą.

Kraujo ir Šlapimo Tyrimai, 
X-Spin<luliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberiai

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.

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

Charles D’Orazio & Son
139 Meeker Ave. i 664 Grand Street
Brooklyn, N. Y. | Brooklyn, N. Y.
-------....... ......... ...H

SKELBKITĖS “LAISVĖJE”

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St., N. Y.
Tarp 4tli Avė. ir Irving riu.ee

Valandos 9 A. M. iki 8 P, M.
Sekmadienį 9 iki 3.

JJ

Namų Rakandų. Krautuve

Puiki Vieta Vakacijom
Ant Aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

TURIME ATSKIRUS KAMBARIUS
Burdas $12 i savaitę; Vaikam $6.00.

d

D

A. WEITZNER
VERTEIVIS

I )ivonai-l Jždangai-Liiiolijos
Vėliausios mados rakandai virtuvei, miegamajam, gy- 

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

Šios Savaites Specialai,
Veltiniai divonai geriausios rūšies

Didelis pasirinkimas už $2.98

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį speciali pasiūlymą

301 Grand Street Telefonas:
Brooklyn, N. Y. EVergreen 7-6673

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Kiekvieną subatą 
karsta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuo
se, Up State New York, kuri yra 
sveikatos patarėjų pripažinta, kaip 
geriausias ir sveikiausias klimatas.

Box 240 R. F. D. 2 Cauterskill Road 
CATSKILL, N. Y. Tel. Catskill 885F4

r f r?/ f/(f r t/rtrct f/ f?s rz a

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S
FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubų

------A RESTMJRM<r

Kliube 8a“‘ 
šit® tikro, 
liet uviskos 

, degtinės, 
valgių i* S®' 

» rimų

dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite j

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y
JURGIS KARPUS

Kliubo Gaspadorlus

Office Pilone
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
| 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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Frl., Sat. and 

Sun. ail day and night

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.

TELEFONAS 
EVergreen 4-9672

HM

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš

;r .....i?ų. ui......... ............... , ■ I i u. m I I H I

VincasDaunorą ■/

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

Varpo .Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake,. 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, / 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls,

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas.

VARPAS BAKERY 36.-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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tRA RA RAIVIĄĄ RA RA RA RA RA RA RĄ RARA RA RA RA RARARA RA R A R N F Ntrečiadienį, liepos-July 12 '-d., 7:30 
v. v. pas drg. P. Burneikį, 76 Hud- 
san Avė. Visi nariai dalyvaukite.— 
Valdyba. (160-161)

Šeštas puslapis

NewYorko^/^ferZimoi
Švaros Departmentas 
Nupirko Vasarnamį
Miesto švaros departmentas 

iš savo labdarybės fondo nu
pirko buvusį Otto Kahn pale
čių netoli Huntington, L. 1. 
Namas turi 86 kambarius, 
daugelis jų gerų salių dydžio. 
Yra maudynėms prūdai, golfo 
laukas ir judžių teatras. Ap
link yra 441 akras žemės. 
Nupirko už 100,000 dolerių, 
nors paties Kahno laikais nuo
savybė buvo įkainuojama vi
sas milionas dolerių.

Švaros departmentas ten ati
darė vakaciju kempę savo 
darbininkams su šeimynomis. 
Prie esamų palocių, bus pa
statyta daug mažesnių vasar
namių (cottages), taipgi 
įsteigs kafeteriją. 'Pen gyveni
mas departmento tarnauto
jams lėšuosiąs $1 per dieną.

Atidarymo dieną, liepos 9- 
tą, ten nuvyko 22,000 newyor- 
kieČių.

Palociuose seniau svečiavo
si garsūs amerikiečiai ir užru- 
bežiečiai svečiai, tarpe kurių 
ten buvęs Valijos kunigaikštis, 
Caruso, Clemenceau ir eilė 
kitų didžiūnų.

Kliubiečiy Žinios

I-

IDS 1-MA KUOPA JAU GAVO 10 NAUJŲ 
NARIĮJ JUB1LE JINIAME VAJUJE

Susirinkime, įvykusiame lie-,25c: V. Šibeika, V. Balkus, A. 
pos 6-tą, gauta LDS Centro 
laiškas vajaus klausimu, pir
mai kuopai skiriama gauti 60 
naujų narių, taipgi ragina ir 
narius darbuotis jubilėjiniame 
vajuje,
centro pirmininkui A. 
kai aiškina narių stovį, 
tikrint\pavesta pirm, su finali

se k retori u.

Antras laiškas nuo
Velič-
Jį pa-

sų

Švėgžda, V. Čepulis, J. Nei
kus, A. Z., M. Maželienė ir 
S. Sasna; po 10c: J. Kanapo- 
rius ir M. Banaitiene. Viso 
surinkta $3.20. A. G. Komi
tetas taria ačiū visiems auko
jusiems.

Prakalbų rengimo komisija 
raportavo, kad buvo suruoštos 
prakalbos ateivių teisių gyni
mo ir Lietuvos klausimu. Kal
bėjo advokatas Schwab, J.

D. M. šolomskas. 
pavyko; iš aukų 
išlaidas ir kuopai

Siurba ir 
Prakalbos 
apmokėjo

Transportininkai Tarsis 
Streiko Reikalais

Liepos 12-tą visi dirbanti 
ant IRT ir BMT linijų šau
kiami į susirinkimus dviejose 
Manhattan Center salėse, New 
Yorke. Svarstys streiko klau
simą. Dabar turimas kontrak
tas su kompanijomis baigiasi 
šią savaitę. 
12,000 BMT 
darbininkų.

Transporto
derybos su BMT pereitą sa
vaitę nedavė pasekmių. Uni
ja pasirengus savo reikalavi
mus perduot Valstijinei Tar
pininkavimo Tarybai, bet iš 
bosų atsiliepimo negauna.

LLD IR TDA NARIAMS
Li£t. Literatūros Draugijos 1-mos 

kuopos susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, liepos 13>-tą, 8 v. vakaro, 
“Laisvės” svetainėj, • 419 Lorimer 
St. Nariai ir narės dalyvaukite. Tu
rėsime aptart daug org. reikalų ir 
pravest naujų ir naudingų tarimų.

Tuo pat laiku ir vietoj prašomi 
susirinkt ir TDA 17-tos kuopos na
riai. A. Mureika, org. (160-162)

E 
Ei 
I®

£F;

Tarimas palies 
ir 14,000 IRT

Darb. Unijos

Albatross, 36 pėdų laivelis, 
įstrigo Mill Creek dumblan 
netoli Sheepshead Įlankos. 
Jūreivystės policija išgelbėjo 
8 keleivius.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Liepos 7-tą įvyko Liet. Am. 
Piliečių Kliubo pusmetinis su
sirinkimas. Nariu atsilankė 
nemažas skaičius.

Į Kliubą perstatė tris nau
jus narius: Albiną Seilių, An
taną Kanaporių ir Stasį Peč- 
kj. Visi trys jauni vyrai ir ga
lima sakyti iš anksto, kad D<*. 
E. Žukauskas uždės savo ant
spaudą ant jųjų geros sveika
tos.

Per šį pirmą pusmetį jau iš- 
sibraukė 8-ni nariai; trys mi
rė; o naujų gavom tik 5-kis. 
Vadinasi, Kliubas neteko 6- 
šių narių, o kur dar yra galas i 
metų! I

Birželio 30-tą mirė Jieva 
Gerdauskienė, 53-jų metų am
žiaus, kliubiečio žmona. Nors 
moterys Kliube nepriklauso, 
nemoka duoklių, bet pagal sa
vo priklausančius vyrus gauna 
šimtinę pomirtinės. Visi na
riai moka už mirusias pačias 
po 25c.

J. K. atsišaukė prie susirin
kimo, kad po išbraukimo iš 
Kliubo vėl atgal būtų priim
tas, bet susirinkimas didžiu
ma balsų jo prašymą atmetė, 
prisilaikant konstitucijos 
syklių.

Didžiuma išsibraukusių 
rių, galima drąsiai sakyti, 
yra sulaukę arti 50 metų, ta- 
čiaus pasilikimu organizacijoj 
mažai rūpinasi, nepaisant to, 
kad kiton organizacijon jau 

, bus sunku prisirašyti. Išsibrau
kime priežastys yra dvejopos: 
vieniems stoka finansų apsi
mokėjimui duoklių, o kitiems 
—nepaisymas savęs, 
kaip kam nepatiks šis mano 
pasakymas, bet taip yra, kaip 
seni žmonės sako: “kaip pote
riuose amen.“

Per šį pusmetį Kliubas jau 
išmokėjo $800 pomirtinių ir 
šalpų ligose bei nelaimėse 

' $573. Taigi, skaitytojas gali 
spręsti, kad Kliubas savais na
riais apsirūpina. Taip pat ne
pasilieka ir nuo kitų visuome
niškų reikalų.

Paminklo Klausimu

Busais Važiuosim į Pikniką
LDS 3 Apskritys pridavė 

tikietus pikniko, rengiamo 27 
rugpjūčio, Cranford, N. J. Ti- 
kieto kaina 35c. Už iš anksto 
parduotus tikietus pinigai lie- 

Ska kuopoms. Mūsų 1-ma kuo
pa pasiėmė 50 tikietų parduo
ti, tai nariai turėtų pasipirkti.

organizaci-'| čia gera proga mūsų kuopai 
atvirutes pasidaryti pinigų. Dar reikia 

laiškus savo valstijos se- priminti, kad prie tų įžangos 
tikietų bus duodamos dovanos 
pinigais: $3 ir $2. P. Gra
bauskas ir M. Stakovas išrink
ti komisijon organizuot busą 
važiuot į apskričio pikniką.

Gavom 10 Narių
Pradžia vajaus pasirodė la

bai gera: J. Grubis perstatė 
6 naujus narius — 5 suaugu
sius ir 1 pusantrų metų ber
niuką; A. Velička perstatė 2, 
J. Siurba 1. ir A. Stakovienė 
1. Tai mūsų kuopai į kvotą 
betrūksta 50, o 10 jau turime.

Kuopos organizatoriais yra: 
Grubis, Grabauskas, A. Velič
ka, J. Gasiūnas ir G. K. Kaip 
matote, dar ne visiems pavy
ko gaut naujų narių. Nariai 
prašomi pagelbėt organizato
riams :
sūnų ar dukterį nuo 3 m., 

A. ž. vaikų suaugusį vyrą ar moterį iki

Parems Brolišką Kliubą
Lietuvių Am. Piliečių Kliu

bas laišku užkvietė į pikniką 
liepos 29-tą d., Klaščiaus Par
ke. Kuopos nariai pasižadėjo liko 74c. 
dalyvauti ii' nupirko atsiųstus 
10 tikietų.

Laiškas iš Ateivių Gynimo 
Komiteto ragina protestuoti 
prieš bilius, kurie įnešti J. V. 
Kongresan reakcinių kongres- 
manu. Biliai atkreipti prieš 
ateivius, nori susiaurint jų 
tcfises ir ištremt iš šios šalies 
už mažiausį prasikaltimą. Ra
gino pavienius ir 
jas rašyt protesto 
ar
natoriam ir kongresmanam.

Raportai
Fin. sekr. J. Grubis išdavė 

pusmetinį raportą iš finansų ir 
narių stovio. Ižde pinigų yra 
$16.96. Narių viso 254: gera
me stovyje 246, nepasimokėję 
8, išsibraukusių 4. Gauta 
naujų 8. Ligonių yra 2. Iš
mokėta sirgusiems pašalpų 
$436.80.

L. Kavaliauskaitė išdavė iž
do globėjaus raportą. Su d. 
Joneliūnu peržiūrėjus knygas 
rado jas gerame stovyje.

Ateities žiedo Vaikų mo
kykla paleista per vasarinį se
zoną. Ateinantį rudenį bus 
pradedama anksčiau, vos tik 
orui atvėsus. Draugijų Sąry- 

Išio komisija likusius pinigus 
j perdavė LDS 1-mai kuopai, jie 
bus naudojami 
mokyklos reikalams.

J. E. Gužas raportavo, kad 
Ateivių Gynimo Komiteto raš
tinė perkelta naujon vieton, 
taipgi vedė daug bylų teisme, 
tokiu būdu reikalingi pinigai, 
prašė narių, kurie išgali, pa
aukoti. Aukavo po 5(\c: K. 
Post ir A. Malinauskienė; po

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai. Tinkami vienam ar dviem. 
Kambariuose yra sinka, visada šiltas 
vanduo ir reikalui esant galima pa- 
sigamint valgyt. Rami vieta poil
siui. Mrs. Eva Dome, 1323 Dean St., 
Brooklyn, N. Y. (158-160)

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN. N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

tai-

ra
jau

Gal būt,

Dariaus ir Girėno paminklo 
statymo komisija pranešė, kad 
ji gavusi pritarimą šiam dar
bui iš visų lietuviškų redakci
jų, išskiriant “Ameriką.” Ar 
“Amerika” pasiliks Amerika-, 
nesikišdama į lietuviškus pa- 
trijotinius ir jausminius reika
lus,—ateitis parodys.

Kaip komisija praneša, tai

s

kurie žinote lietuvių 
ar

55 metų, norinčius prisirašyti 
prie LDS, gaukite jų antrašus 
ir pridnokite LDS Centrui, 
419 Lorimer St., ant trečiu 
aukšto.

LDS C. pirmininkas R. Mi- 
zara davė sumanymą, kad 
mūsų kuopa po susirinkimo 
suruoštų pasikalbėjimą narių 
ir simpatikų apie einamą va-

statymui *r a^elnai LDS reikalus. Zidaugelis priešinasi 
kalbamo paminklo Brooklyno 
Lietuvių Aikštėje; sako, per
prasta vieta. Kiti pataria 
statyti paminklą ton vieton, 
kur dabar stovi Lietuvos Pa- 
vilionas Pasaulinėj Parodoj, 
nes tie visi pavilionai bus nu
versti ir ten padarys didelį 
parką.

Komisija pranešė, kad dės 
pastangas sušaukti ne tik 
Brooklyno, bet ir apylinkės vi
sokių organizacijų plačią kon
ferenciją pasikalbėjimui dėlei 
paminklo, kada nors rudenį 
(bulves nukasus), kada jau 
bus šaltesnis oras. J. N. Iliono lankytojų.

noma, turėtų būti užkandžių 
ir stiklas kitas alaus. Suma
nymas priimtas ir bus vykdo
mas gyvenimam

G. Kuraitis, Koresp.

Karščiai Pakenkė Parodai
Užėjusieji karščiai laikomi 

kaltininkais sumažėjimo lan
kytojų skaičiaus Pasaulio Pa
rodoj pereitą sekmadienį. Iki 
11-tai vai. vakaro turėta 130,- 
674 lankytojai. Gi liepos 2- 
rą buvo virš ketvirtadalis mi-

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

Open Stock Price $58.69

MTTERN-FETIRJNG FROM ACTIVE 
W ROGERS BROS 
WUCA-S FINEST S1LVERPLATE

Nupigintas Išpardavimas

Overkautai vertės $20.00, dabar. ..Siūtai

Overkautai vertės $22.50, dabar. .Siūtai ar

Overkautai vertės $24.50, dabar..Siūtai ar

£

V2PBICE 
SALE

50 PIECE SERVICE FOR EIGHT

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus fąmilijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kumas padarė naują rekordą! Ne
praleiskite progos įsigyti Amerikos 
puikiausią stalui sidabrinį setą. .. 
garsų per apie šimtą metų... už 
pusę kainos. Setas susideda iš 8 ka- 
valkų kiekvieno: peilių, šakučių, gar
dumynam ir sriubai lėkščių ir sriu
bai šaukštų ir šaltiem valgiam šaku
čių; sviestui peilis, 16 arbatinių ir 
cukrui šaukštukų.

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

Šaltiem valgiam šakutės, sviesto 
užtepimui ir po vieną naudojamieji 
kavalkai ' už pusę kainos—duodami 
tik ribuotu skaičium.

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

tarpe Graham ir Manhattan Avės.
Tel.: Stagg 2-2173 

EKSPERTAI TAISYME

Kita krautuvė randasi
PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šj skelbimą ir gaukite 

nuolaida.

PASAULINĘ PARODA
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

AND
'auom

Valilionis ir Marcinkevičius

E 
E

s 
E

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St, Brooklyn, N. Y.
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TURIME SUKELTI PINIGŲ

Vyrų Siūtų, Lengvų ir Žieminių Palty
Drabužiai pasiūti iš geriausių vilnonių audimų, vėliausių 
modelių, vadovaujančių siuvėjų, tokios kainos, už kurias 

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas 
bus brangesni šį rudenį.

štai kai kurios mūsų kainos!
ar

ir audimai

$14.50

SKELBKITES "LAISVĖJE

KABARETAS

$16.50
$18.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave
x Brooklyn, N. Y.

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY
PUBLIC

Telephone
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, patąr gyvini as bus 
užtikrintas ir už prieinamą kalną.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

Savininkai

Fairview Restaurant

DIDŽIAUSIAS- PASIRINKIMAS VISOKIŲ

|;taa4K

Vasaros laiku visada yra gražus pasiHnkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių*

Vieta mašinom pastatyti. Ši įstaiga yra 
skersai gatvę nuo Marine budinko, 

arti Corona entrance j ferus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.
Telephone: Havemeyer 9-9115

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus j 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo]

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store
“Special

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

rm uu»tM OiSfiuiNi co

| ROSIU GfiRIMŲ

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

GERIAUSIOS,RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiisko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kėpta parsieita; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai. 

Atdara Nuo Anksti Ryto 11d Vėlai Vakaro
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