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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jus Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

Argentinon n u s i b aladojęs 
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stų pagelba, pasišovė gerai pa
sipinigauti.
gybę tikietų, apšventino juos ir 
įsakė savo ištikimiesiems parda
vinėti. Skelbė, jog būsiąs išleis
tas Loterijos keliu laimėjimui 
50,000 pezų vertės automobi
lius.

Kunigas pasielgė kunigiškai: 
tikietų pardavė daug, o Loteri
jai išleido, anot Norkaus laik
raščio, “sulūžusį raudoną auto
mobiliuką ...”

Atsispaudino dau-

To pasekmės: J
“Kelias dešimts tūkstančių 

argentiniečių vaikščioja su 
šventais kun. Janilionio ‘ri- 
fos’ bilietais ir keikia lietu
vius. . . Pinigai iš argenti
niečių rinkti lietuvių vardu ir 
jie kriminališkai apgauti.” 
Dalykas atsidūrė net argen- 

tiniškon spaudon. Lietuvos i 
konsulas Buenos Aires mieste' 
dabar gelbsti kun. Janilioniui 
išsisukti iš tos balos.

20,000 Protesto Mi
tingas prieš Monroe 
Fašistinę Valdybų

PARSIDAVĘ NAZIAM KOMANDIERIAI 
TYKOJO IŠŽUDYT SOVIETŲ VADUS

Jie Žadėjo Vokietijai Sovietinę Ukrainą; Stengėsi, kad 
Naziai Kuo Greičiausiai Užpultą Sovietą Sąjungą

Mainierių Streikas 
Prieš Skebaujančias 
Plieno Korporacijas

Youngs town Unijos Pla
nuoja Visuotiną Streiką 

prieš Kompanišką 
Valdžią

Naziai Lakūnai Sunaikino, 
Sudegino 5 Miestelius

Youngstown, Ohio.—Kon
ferencija atstovų nuo visų 
Amerikos Darbo Federaci
jos darbo unijų šiame mies
te, dalyvaujant ir Industri
nio Organizavimosi Komite
to atstovams, davė įgalioji
mą savo pildančiam komi
tetui daryti reikalingų žing
snių dėlei visuotino streiko 
šaukimo. Tas streikas yra 
planuojamas protestui prieš 
miesto valdžios nutarimą 
samdyti daugiau specialių 
policininku ir pirkti dau
giau ginklų laužyti plieno 
darbininkų streiką.

Šį antradienį įvyksta de
rybos tarp plieno bosų ir 
darbininkų unijos Colum- 

.. .  _....... .. [bus mieste. Taigi su visuo- 
Tikrumoj jie remia ir įažui-'tinu Youngstowno streiku 

ko fašistus!...............................i1
-------  , rybų.

Draugija Užsienio Lietuviams 
Remti (fašistų kontroliuojama) 
užlaiko vieną laikraštį • (“Iš
vien”) Buenos Aires mieste, ki
tą Brazilijoj ir trečią, sakoma, 
bandys steigti Kanadoje.

Tuos pinigus DULR iš žmo
nių surenka priedanga gražių 
obalsių. Girdi, mes remiam už- 
sienyj gyvenančius lietuvius.

būsią palaukta iki po tų de- 
. i

Hendaye, Franc.—Vokie
tijos lėktuvai tonais bombų 
suardė bei sudegino penkis 
Baskijos miestelius: Derio, 
Gamiz, Lezama, Zamudo ir 

į šiaurių rytusLarrabezua, 
nuo Bilbao.

Pažemiais 
zių lėktuvai 
svaidžiais žudė bėgančius 
vaikus, moteris ir vyrus.

skrisdami, na- 
taipgi kulka-

Rengiama Streikas 50,- 
000 Šilko Darbininkų

Vyskupas Bučys dejuoja, būk Monroe Policija Stengėsi industrines

Maskva. — Buvęs Rau
donosios Armijos maršalas 
Tuchačevski ir septyni kiti 
komandieriai ne tik šnipinė
jo Hitlerio naudai prieš So
vietų Sąjungą; ne tik žadė
jo kare praleisti nazių ar
mijas ir atiduoti Vokietijai 
Sovietinę Ukrainą; jie taip
gi planavo išžudyti žymiau
sius vadus Sovietų Sąjun
gos ir Komunistų Partijos, 
kaip sako apsigynimo komi
saras Klementij E. Voroši- 
lov savo pareiškime Raudo
najai Armijai.

Tie ašluoni šnipai-išdavi- 
kai jau sušaudyti pagal So
vietų teismo sprendimą. Pa
sirodo, kad jie, nupirkti na
zių, jau senai varė žaloji
mo darbą Raudonojoj Ar
mijoj; gadino ir naikino gin 
klus ir amuniciją ir stengėsi 
nupuldyti jos dvasią. Jie 
bandė visais galimais sau 
būdais nusilpninti Raudoną
ją Armiją, idant užtikrint 
Hitleriui laimėjimą karo

Amerikos lietuviai savo nusi-i 
kaitusius vaikus “baugina, ža-l 
dėdami juos vežti į tėvynę (Lie
tuvą) ...”

Jis dėlto kaltina amerikiečius, 
jų “pergerą” Amerikoj gyveni
mą.

Klysta vyskupas! Kalta Lie
tuvoj tvarka, kuri sudaro nepa
kenčiamas žmonėms gyvenimo 
sąlygas. Kalti fašistai, kalti ir 
kunigai su vyskupais.

Jeigu Amerikos lietuvis savo 
vaikui sako: “Kai nusikalsi, aš 
tave vešiu Lietuvon,” tai dėlto 
ne jis kaltas, o jūs, Lietuvos 
žmonių nevidonai!

Pastot Kelią Galingam 
Protesto Mitingui

Monroe, Mich, 
darbininkų susirinko į mi- 
tingą Monroe State Parke Komiteto." 
pereitą sekmadienį protės- 
tuot prieš miesto policiją ir 
gengsterius, ’ laikinus šeri
fus, kurie pereitą ketvirta
dienį ašarinėmis bombomis 
ir kitais įnagiais išdaužė 
streikierių pikietą prie Re
public Plieno fabriko.

Į mitingą privažiavo dar
bininkų iš Michigano, Indi
anos ir Ohio valstijų. Spė
jama, kad būtų susirinkę 

Detroito automobilių pramo- i^ptia Liek daugiau dai bi
nes darbininkų unija— United Umkų, bet miesto majoras 
Automobile Workers of Ameri- Kuaggs su savo policija ir 
ca— pasira/ndavojo vieneriems hull. ginkluotų padaužų pa- 
metams WJBK radio stotį. į stojo įvairius kelius, vedan- 

Iš jos kiekvieną šiokią dieną P.lu.s.l tą parką. O kiti ke- 
tarp 7 ir 7:15 vai. ir sekmadie-; liai buvo tyčia uzblokajluo- 
niais tarp 9:30 ir 10 ryte trans- automobiliais fasistl- 
liuos koncertus ir žinias apie gaivalų.
unijos reikalus. _ Kalbas sakė plieno darbi-

Tai puikus žygis! Jį turėty ninku industrinis organiza-
pasekti kitos unijos.

Boston, Mass. — Už dvie
jų savaičių bus pašaukta 
streikan 50,000 šilko audė
jų, verpėjų ir dažytojų, sa
ko Sidney Hillman, pirmi
ninkas audyklų darbininkų 

į organizavimo komiteto _ į 
į unijas. \ 

streikas nekliudys tas dirb- dvarininkų ir kapitalistų 
tuves, kurios pasirašė su- valdžią dabartiniame Sovie- 
tartį su Jungtine Audėjų tijos plote.10 SSRS apsigy- 

~~ : Unija, priklausančia prie nimo planus ir kitas, paslap-
Industrinio Organizavimosi, tis tie išdavikai jau senai 

buvo pardavę nazių val
džiai. Jie taipgi darbavosi, 
kad Hitleris kuo greičiau-

600 ginkluotų padaužų pa
ėstojo įvairius kelius, vedan-

Kalbas sake plieno darbi-

torius V. A. Bittner ir 
Jungtinės Auto. Darbinin- 

2,ras ky Unijos prezidentas H.
Smerkė miesto

Penktadienio vakarap.
šiltas; _ Lietuvių Pilieįįų Kliu-, Martin. Smerkė miesto 
bo salė (Brooklyne) perpildyta; valdovus kaip fašistus, ku
publika. Ji susirinko pagerbti 
mirusįjį Miką Petrauską.

Pustrečios valandos tęsėsi 
programą—pildymas Petrausko 
kompozicijų ir apie Petrauską 
referatas. Per tąjį laiką pub
lika nepaprastu susidomėjimu 
klausėsi programos, kuri, ištik- 
ryjų, buvo labai žingeidi.

rie smurtiškai tarnauja Re
public Plieno korporacijai 
prieš darbininkus. ‘

Susirinkę darbininkai pri
siekę padaryt Monroe uni
jiniu miestu.

Warren, Ohio.— Streiko 
pikietininkai išardė geležin
kelio bėgius, vedančius į 
kiemą užstreikuefco plieno 
fabriko.

Minimas komitetas jau 
privertė 63 kompanijas 
Naujojoj Anglijoj pasirašyt 
sutartis su industrine Au
dėjų Unija. Tose dirbtuvė
se dirba 26,000 audėjų ir 
verpėjų.

Ethiopijos Likimas Priklau
so nuo Ispanijos Karo 

Laimėjimo

šiai užpultų Sovietų Sąjun
gą , v .Negana to. Tie niekšai, 
veikdami išvien su trocki- 
ninkų likučiais, trukdė, ža
lojo ir ardė Sovietų pramo
nę. Faktais-į^odymais pri
spirti prie sienos, jie patys 
prisipažino, kaip norėjo 
parduot Socialistinę Tėvy
nę vokiškam fašizmui. O 
vienas jų sėbras, Gamarnik 
nedrįso stoti teisman, tai 
pats nusižudė.

Sovietų apsigynimo komi
saras savo pareiškime Rau
donajai Armijai, todėl, šau
kia:

“Draugai I D e šimterio
pai padidinkite savo bolše
vikišką budrumą, pakelkite 
aukštyn ir pagerinkite savo 
darbą visose srityse; pakel
kite savi-kritiką, ir tuo bū
du greičiau išlyginkite žalą, 
kurią padarė liaudies prie
šų veikimas!”

Šiame pareiškime išdėsty
tus faktus ir parodymus 
svarstė Karinė Taryba sa-

šeši 1W0 Ligonvežimiai Ispa
nijos Respublikiečiam .

New York.—Internation
al Workers Order (tarptau
tinis savišalpos susivieniji
mas) rengiasi šį mėnesį pa
siųsti šešis ligonvežimius 
(ambulansus) I s p a n i j os 
liaudies armijai. Tos orga
nizacijos nariai suaukojo 
jau $10,000 Ispanijos liau- 
diečiams.

“Geležies Lankas” Neį- 
laužtas, Sako Madrid
Madrid. — Ispanijos val

džia užginčija fašistų pra
nešimus, kad jie pralaužę 
“geležinį lanką” tvirtovių ir 
apkasų, ginančių Bilbao. 
Tokius fašistų pranešimus 
vadina stačiai juokingais.

Lewis Reikalauja Nugink- 
luot Republic Plieno Korpo

racijos Fabrikus

Bet prieš Sovietus ir sugrąžint vo konferencijoj birž. 1-4 d. 
Tai Taryba prijungta prie 
apsigynimo komis ariato. 
Konferencijoj dalyvavo ir 
Sovietų valdžios nariai. Už 
savaitės po to, birž. 11 d. 
tapo teisman pastatyti ir 
nusmerkti aštuoni minimi 
išdavikai.

EXTRA!
Nazių Orlaivių Miglynas 

Bombarduoja Bilbao

Washington. — Industri
nio Organizavimosi Komi
teto pirmininkas John L. 
Lewis, prezidentas Jungti
nės Mainierių Unijos, pa
šaukė streikan 9,500 anglia
kasių, dirbančių septynioli
koje kasyklų, kurios pri
klauso Bethlehem ir Young
stown Sheet and Tube 
Plieno korporacijoms. Šį 
antradienį tie mainieriai 
jau neateisią darban.

Prieš Bethlehem ir 
Youngstown plieno korpo
racijas dabar yra vedamas 
energingas streikas. Taigi 
vadai Jungtinės Mainierių 
Unijos žada sustabdyt ang
lies pristatymą tom korpo
racijom ir iš kitų kasyklų.

John L. Lewis reikalauja, 
kad valdžia nuginkluotų 
Republic Plieno korporaci
ją, kuri į savo fabrikus pri
sikrovė kulkasvaidžių, bom
bų, šautuvų ir prisivarė 
žmogžudiškų gensterių, pri
rengtų terioti streikierius.

Auto. Darbininkai At- SSRS Nepakęs Apsilei- 
mušė Fašistą Saiką dusią Pramonės Vedėj

Bilbao, Ispanija, birž. 14. 
—Tokie skaitlingi, tiršti na
zių ir Italijos lėktuvų bū
riai bombarduoja Bilbao, 
jog dažnai pro juos nema
tyt ir saulės.

šistų lakūnai neapsa- 
pašėlimu ardo ir de-

Laivų Darbininkai Būsią 
šaukiami Streikan prieš 

Plieno Kompanijas

Washington, birž. 14. — 
Industrinio Organizavimosi 
Komiteto pirmininkas John 
L. ’ Lewis planuoja šaukti 
streikan ir laivų darbinin-

Washington. — Jeigu -fa
šistai bus sumušti Ispanijoj, 
tai sunku bus Mussoliniui 
išlaikyt savo naguose ir 
Ethiopiją, sako James W. 
Ford, narys Komunistų 
Partijos Centro Komiteto.

Francijos Socialistų Vadas 
Reikalauja Išvien Su Komu

nistais Remt Ispaniją
London.—Vienas iš žy

miausių Francijos socialis
tų vadų, Jean Zyromski 
birželio 13 d. reikalavo, kad 
Darbininkų - Socialistų In
ternacionalas n e gaišuoda
mas sujungtų- savo jėgas su 
Komunistų Internacionalu 
išvien remti Ispanijos res
publikos kovą prieš fašis
tus, kaip kad siūlo Komu
nistų Internacionalas.

Zyromski yra narys Dar-

Anderson, Indiana. — 200 
fašistinių “sargų,” arba “vi
gilantes” bandė įsiveržti ir 
išdaužyti svetainę Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų Unijos; ypač jiem rūpė
jo sunaikint radio garsia
kalbį, idant daugelis nega
lėtų girdėt kalbos, kurią sa
kys Homer Martin, tos uni
jos prezidentas.

Bet darbininkai tinkamai 
pasitiko fašistukus, kurie 
gaisriniais laiptais mėgino 
jsibriauti į svetainę. Į juos 
buvo paleista šruotų šūvis 
iš medžioklinio šautuvo. O 
j suspįtusius apie svetainę 
kitus “vigilantes” darbinin
kai metė vieną ašarinę 
bombą ir paleido kelias ply
tas. Tuo būdu devyni “vi
gilantes” tapo nesunkiai 
sužeisti, ir visi kiti išbėgio-

Maskva. — Sovietų vals
tybinės kontrolės komisija 
davė kietą pasargą vedė
jams automobilių, traktorių 
ir kombainų fabrikų — ge
riau sutvarkyt gamybą’ ir 
tų mašinų dalių pristatymą, 
kur reikia, bėgyje 10 dienų. 
O jeigu to nepadarys, tai 
bus patraukti teisman. Ta 
pasarga teko ir dviem bu- 
vusiem amerikiečiam S. S. 
Debetzui, buvusiam “aidob- 
listų” organizatoriui, ir tū
lam Meyersui.

Panašią pastabą gavo ir 
žemdirbystės m a š i n erijos 
direktorius Borisov, lauko 
ūkio komisaras M. A. Čer- 
nov ir valstybinių farmų 
komisaras N. Demčenko.

Pasirodo, kad jie buvo 
apsileidę taisyme traktorių, 
auto-sunkvežimių ir kom-

pfnTF <isus Bilbao apygar- kus Didžiuosiuose Ežeruo- 
dos miestelius ir kaimus, se. Nes tie laivai išvežioja 
Jų bombos sunaikino ir rūdų (naugę) ir kitas me- 
Anglijos konsulo ir vice- džiagas plieno kompanijom, 
konsulo butus Bilbao. prieš kurias dabar eina 80,- 

000 darbininkų streikas.
Baskijos Liaudiečiai Veda 

Mirtiną Kovą Planuojama Visuotinas 
Streikas Canton’e, Ohio 
Canton, Ohio, birž. 14.— 

Šio miesto darbo unijos 
taipgi svarsto visuotiną 
streiką prieš vadinamų “pi- 

ginkluotus fašisti- 
Baskijos valdžia ta-'nius komitetus. Tie fašisti- 

Susirinkime niai gaivalai mobilizuojasi 
sulaužyti pikietų linijas ir 
pravesti skebus į Republic 
plieno fabrikus.

Programą išpildė mūsų pačių 
išauklėtos jėgos,—mūsų drau
gai ir draugės,—dainininkai, pi
anistės, smuikininkas, — daini
ninkai dainavo solo ir grupė
mis, o programą užviršijo mū
sų Aido Choras.

šitaip Brooklyno lietuvių pa
žangioji visuomenė pagerbė mi
rusįjį kompozitorių, kuris daug 
dirbo mūsų liaudžiai.

“Tai įdomiausia pramoga, ko- ką streikuoja 10 iki 15,000 
kioj man teko dalyvauti,” kai- plieno darbininkų. Jie rei-i . . v. 
bėjo ne vienas, eidamas namon, kalauja, kad fabrikantai kaimiečių derlių^ trijuose

Kas sakė, kad šiltame ore11 
svetainėse negalima suruošti ne unija, priklausančia prie ji 
pasekmingų pramogų?!

A n g 1 i a k ašiai Pikietuoja 
Cambria Plieno Fabriką

Johnstown, Pa., birž. 14. 
—Jau ir angliakasiai masi
niai pikietuoja Cambria fa
briką B e t h 1 e h em Plieno 
korporacijos. Prieš šį fabri-

tą nuo policijos, kuomet pir
miau General Motors Kor
poracijos darbininkai buvo 
bombarduojami.

Sekmadienį į v v kusiame 
mitinge Athletic Parke su- 

bininkų-Socialistų Interna- sirinko virš 3,000 darbinin- 
cionalo pildančiojo komite- kų išklausyti Horn. Marti- 
to. Jis vadovauja kairia- no kalbos, 
jam socialistų sparnui. L .. . — . ..

jo.—Minima bomba pačiup-' bainų, ypač pristatyme rei
kalingų toms mašinoms da
lių. O tas apsileidimas ken
kė derliaus suvalymui 
laukų.

Mirė Lenino Sesuo

nuo

Baduoliai Indėnai Pardavi
nėja Mergaites po 6c.

•v

Allahabad, Indija.—Saus
ra sunaikino visą 2,000,000

darytų sutartį su industri- apskričiuose.. Badaujantie- 
ne unija, priklausančia prie ji valstiečiai pardavinėja 
CIO. savo dukteris po 6 centus.

Ispanijoj žuvusieji Italijos 
Juodmarškiniai

Roma, birž. 14. — Musso- 
linio valdžia paskelbė, kad 
žuvo jau 2,739 Italijos ka
reiviai Ispanijoj. — Jų, ži
noma, nukauta dau^ dau
giau, bet mussoliniečiąi sle
pia tikra ji skaičių žuvusių 
savo juodmarškinių.

Maskva. — Mirė Lenino 
sesuo, Marija Iljinišna Ul- 
j ano va, 59 metų amžiaus. 
Jinai buvo neatiaidi kovoto
ja už darbo žmonių reika
lus per 40 metų. Velionės 
kūnas pašarvotas Darbo 
Unijų Rūme, Piliorių sve
tainėj. Desėtkai tūkstan
čių darbininkų praeina pro 
jos grabą, atiduodami jai 
paskutinę pagarbą.

St. Jean de Luz, Franci- 
ja, birž. 14.—Fašistai pa
skleidė girdus, būk “11,000 
baskų liaudiečių sudėję 
ginklus ir pasidavę f ašis-. liečiu” 
tams.” . 
tai užginčija 
Baskį valdžios su savo ar
mijų vadais nutarta mirti
nai kovot prieš fašistus iki 
pat galo.

Kitas pranešimas, matyt, 
irgi iš fašistų šaltinių sako, 
kad Baskijos valdžia ren
giasi persikelti iš Bilbao į 
Santanderį.

Fašistai skelbiasi, būk 
pralaužę pustrečios mylios 
spragą liaudiečių apkasų ir 
fortų linijoj “EI Galio.”

1,000 Fašistinių Padaužų 
prieš Plieno Streiką

Monroe, Mich., birž. 14.-- 
Fašistuojantis miesto majo
ras sutelkė jau 1,000 gink
luotųpadaužų užpuldinėt 
Republic Plieno streiko pi- 
'kietus.'

birž. 14. 
praneša, 
sulaikyti

Marina

Bilbao, Ispanija, 
—Baskijos valdžia 
kad fašistai tapo 
ir atmušti Santa 
aukštumose į šiaurius nuo 
Bilbao.

Centralia, Ill.—Jungtinės 
Mainierių Unijos lokalas 
num. 1397 pats aukoja ir 
renka aukas nupirkimui li- 
gonvežimio (ambulanso) Is
panijos liaudiečiams.

viena svarbiausių Lenino 
padėjėjų. 1899 m. jinai bu
vo Maskvoj areštuota ir iš- 

Marija II. Uljanova buvo tremta į Nižnij-Novgorodą.

Massaua, Eritrea, birž. 
14. — Čia atskrido ameri
kietė lakūnė Amelia Ear
hart, lekianti aplink žemės 
skritulį arčiausiai ekvato
riaus (pusiaujo).

> ORAS
New Yorko Oro Biuras 

spėja, kad ši antradienį 
“turbūt,, bus lietaus” čia ir 
New Jersey; temperatūra 
liksianti tokia pat kaip ir 
pirmadienį.

Vakar temperatūra buvo 
75 laipsnių, oro drėgmė 
prieš piet 100: saulėtekis 
5:23 vai.; saulėleidis 8:29.
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Astuonias Šnipus Sušaudžius
Po sušaudymo astuonių buvusių Rau

donosios Armijos aukštų komandierių, 
ėjusių Vokietijos, fašistų šnipų pareigas, 
be abejo, Sovietų Sąjungos priešai suda
rys visą eilę fantastiškiausių teorijų apie ] 
“Stalino žiaurumus,” “Sovietų tvarkos 
silpnėjimą,” ir t. t', ir t. t.

Ne vienas ir Sovietų Sąjungos priete- 
lius, galimas daiktas, galvos: kaip gi čia 
gali būti, kad tiek daug tų šnipų ir par
sidavėlių atsirado Sovietų Sąjungoj? 
Kitas gal net abejos, ar sušaudytieji iš- 
tikrųjų buvo taip labai suniekšėję, kad 
juos reikėjo sušaudyti?

Mums, žinoma, nesvarbu, ką apie So
vietų Sąjungą kalba jos priešai. Jie nie
kad apie ją gražiai, palankiai nekalbėjo 
ii to iš jų nesitikime. Mums svarbu, kad 
Sovietų Sąjungos prieteliai suprastų da
lyką. O kai jie supras—jie drauge su 
mumis ir milionais Sovietų Sąjungos iš
tikimų piliečių ne tik nesistebės, kad So
vietų Sąjungoj atsiranda parsidavėlių, 
įos priešų, bet ir džiaugsis tuo faktu, kad 
tos šalies vidaus reikalų komisariatui pa
vyko pasekmingai nenaudėlius sugaudyti 
ir pastatyti prieš teismą.

Mes norime, kad Sovietų Sąjungos 
prieteliai ir draugai dar ir dar kartą per
skaitytų d. Stalino kalbą, pasakytą pa
starajam Visa-Sąjunginės Komunistų 
Partijos Centro Komiteto pilnatyj (ple
nume), kur jis darė pastabas komunis
tams dėl jų pamiršimo vieno labai dide
lio dalyko. Stalinas sakė:

Jie (komunistai) užmiršo, kad sovietų 
valdžia laimėjo tik vienoj šeštojoj pasaulio 
dalyj, kad penkios šeštosios pasaulio dalys 
yra kapitalistinių valstybių valdyme. Jie 
užmiršo, kad Sovietų Sąjunga yra kapitalis
tinio apsupimo apystovose. Pas mus priim
ta plepėti apie kapitalistinį apsupimą, ta
čiau nenorima giliau pagalvot, koks tas 
daiktas—kapitalistinis apsupimas. Kapita
listinis apsupimas—tai ne tuščia frazė, tai 
labai realus ir nemalonus reiškinys. Kapi- į 
talistinis apsupimas—tai reiškja, kad yra 
viena šalis, Sovietų Sąjunga, kuri) įvedė pas 
save socialistinę santvarką, ir yra, be to, 
daug šalių—buržuazinės šalys, kurios ir to
liau veda kapitalistinį gyvenimo būdą ir ku
rios apsupa Sovietų Sąjungą, laukdamos 
progos, kad užpulti ją, sudaužyti ją arba, 
bent—pakirsti jos galią ir susilpninti ją.
Buržuazinės šalyį, nurodė Stalinas, 

įmanytų kita kitą sunaikintų prie pirmos 
progos. Jos tam reikalui siunčia kita 
kiton savo šnipus, jos samdo kita kitos 
piliečius šnipinėjimui kiekviena savo 
naudai, brangiai šnipams apmokėdamos.

Įrodyta, kaip du kart du keturi, sakė Sta
linas, kad buržuazinės valstybės siunčia vie
na kitos užpakalin savo šnipus, žalotojus, 
diversantus, o kartais ir žmogžudžius, duoda 
jiems uždavinius įsitvirtinti1 šitų valstybių 
įstaigose ir įmonėse, sudaryti ten savo tink
lą ir “atėjus reikalui”—susprogdinti jų už
pakalius, kad susilpninti jas ir pakirsti jų 
galią. Taip dalykai yra dabartiniu' metu. 
Taip buvo ir praeityje. Imkim, pavyzdžiui, 
Napoleono I laikų Europos valstybes. Fran- 
cijoj tada knibždėte knibždėjo šnipai ir di
versantai iš Rusų, Vokiečių, Austrų, Anglų 
lagerio. Ir, atvirkščiai, Anglija, vokiškos 
valstybės, Austrija, Rusija turėjo tada savo 
užpakalyj ne mažesnį kiekį šnipų ir diver
santų iš Francūzų lagerio. Anglijos agen
tai du kart ruošė pasikėsinimų ant Napoleo
no gyvybės ir keletą kartų buvo sukėlę Van- 
dejos valstiečius Franci joj prieš Napoleono 
vyriausybę. O kas buvo Napoleono vyriau
sybė? Buržuazinė vyriausybė, kuri pasmau
gė Francijos revoliuciją ir išlaikė tik tuos 
revoliucijos rezultatus, kurie buvo naudingi 
stambiajai buržuazijai. Nėra ko ir kalbėti, 
kad Napoleono vyriausybė nelikdavo skolin
ga savo kaimynams ir taipgi imdavosi savo 
diversinių priemonių. Taip buvo praeityje, 
130 metų atgal. Taip yra dabar, praslinkus 
130 metų po Napoleono I. Dabar Franci- 
joj ir Anglijoj knibždėte knibžda Vokieti
jos šnipai ir diversantai ir. atvirkščiai, Vo-

kietijoj savo keliu uoliai darbuojasi Angli
jos ir Francijos šnipai ir diversantai. Ame
rikoj knibždėte knibžda Japonijos šnipai ir 
diversantai, o Japonijoj—Amerikos.

Toks santikių tarp buržuazinių valstybių 
įstatymas.

Klausimas, kodėl buržuazinės valstybės 
turi žiūrėti į sovietinę socialistinę valstybę 
minkščiau ir kaip geresni kaimynai, negu į 
to paties tipo buržuazines valstybes? Kodėl 
jie turi siuntinėti Sovietų Sąjungos užpaka
lin mažiau šnipų, žalotojų, diversantų ir 
žmogžudžių, negu siuntinėja ’jų giminingų 
joms buržuazinių valstybių užpakalin? Iš 
kur jūs tai paėmėt? Ar ne tikriau bus, 
marksizmo žvilgsniu, manyti, kad Sovietą 
Sąjungos užpakalin. buržuazines valstybes 
turi siuntinėti dvigubai ir trigubai daugiau 
žalotoją, šnipą? diversantą ir žmogžudžią, 
negu .bet kokios kitos buržuazinės valstybės 
užpakalin?

Ar ne aišku, kad kol yra kapitalistinis 
apsupimas, pas mus bus žalotojai, šnipai, 
disertantai ir žmogžudžiai, kuriuos siunti- 
ja mūstį ztžpakalin užsienio valstybią agen
tai ?

Japonijos imperialistai ir Vokietijos 
fašistai—du didžiausi Sovietų žemės 
priešai—leidžia šimtus imliotų dolerių 
papirkinėjimui sovietinių piliečių, ypa
tingai tokių, kurie užima aukštas Rau
donojoj Armijoj arba pramonėj bei1 vy
riausybėj vietas. Atsiranda niekadėjų, 
atsiranda Tuchačevskių, Uborevičių ir 
jiems panašių, kurie, praradę paskutinį 
žmoniškumo pajautimą, parsiduoda fa
šistams, pasižadėdami išduoti Raudono
sios Armijos apsigynimo planus, sekre
tus, kad Hitleriui būtų lengviau vesti ka
ras su Sovietų Sąjunga, pavergti Balti
jos kraštus, jų skaičiuje Lietuvą, atplėšti 
ir pavergti Ukrainą, etc., etc.

Šitaip mes žiūrime ir privalome žiūrėti 
į aštuonių buvusių Raudonosios Armijos 
aukštų komandierių nusmerkimą ir su
šaudymą.

Sovietų liaudis, Sovietų vyriausybė ir 
Raudonosios Armijos kariai buvo pasta
tę tuos pasiutusius šunis į augštas vietas, 
į garbingas vietas. Jiems ten nieko ne
trūko. 'Užtenkamai garbės, užtenkamai 
pinigų, gyvenimas giws ir šlovingas.

Bet jie tą pasitikėjimą suteršė. Jie 
patapo Judesiais. Jie parsidavė Hitlerio 
agentams. Jiems parūpo prisidėti prie 
nugalėjimo Sovietų Sąjungos, prie sugrą
žinimo ten kapitalizmo.

Imkim tokį Uborevičių. Jis—koman- 
dierius visos Baltarusijos srities. Jis pa
statytas saugoti vieno svarbiausių Sovie
tų Sąjungos pasienių. Jis apdovanotas 
Sovietų vyriausybės ordenaib. Bet Ubo- 
revičius tampa išdaviku. Jis parsiduoda 
Vokietijos fašistams, žodžiais tarnauja 
socializmo žemei, o darbais—fašizmui!

Ko gi vertas tokis nenaudėlis? Nerei
kia būti komunistu, kad tokį parsidavėlį 
pasmerkti. Kiekvienas doras žmogus 
šlykštėsis jo darbais.

Arbajmkim Tuchačevskį. Paaukštin
tas net iki maršalo laipsnio. Iš viso tik 
penki tos rūšies žmonės Sovietų Sąjun
goj. Na, ir jis parsiduoda fašistams; 
jam rūpi sunaikinti Sovietų Sąjunga, ku
rią jis prisiekė ginti.

Mums rodosi; kad tokiems sutvėri
mams dar sušaudymas peršvelnus.

Prieš tūlą laiką fašistinė spauda vien- 
val bliovė: Raudonojoj Armijoj nepasi
tenkinimas “Stalino politika,” Raudono
joj Armijoj “bus sukilimas.” Dabar aiš
ku, kodėl tos rūšies spauda šitaip rašė: 
fąšistai žinojo, kad jie turi agentų Rau
donosios Armijos tarpe ir manė, kad 
tiems fašistų šnipams pavyks padaryti 
“sukilimas” Raudonojoj .Armijpj. Toji 
fąšistų spauda betgi pamiršo, jog Rau
donoji Armija yra ištikima socializmo 
šaliai, ištikima darbo žmonių draugė ir 
jokios fašistų agentų provokacijos ne
įstengs jos suvadžioti.

Dabartiniai įvykiai tą aiškiai parodė.
Dalis buržuazinės spaudos dabar bliau

na: šis- fašistų agentų sušaudymas rodo 
Sovietų Sąjungos silpnumą. Bet “Prav
da” labai teisingai jiems atkerta:

“Iškėlimas aikštėn šitos šnipų govėdos 
yra ženklas Sovietų galios stiprumo ir 
Sovietinės sistemos nesunaikinimuiųo!”

Sugavimas Vokietijos fašistų šnipų, jų 
sušaudymas reiškia uždavimą smūgio 
Vokietijos fašizmui ir podraug atitolini
mas pasaulinio karo.

Kiekvienas žmogus, kuriam rūpi tai
kos palaikymas, kuriam rūpi fašizmo nu
galėjimas, kurįam .rūpi palaikymas de
mokratijos, džiaugsis podraug su visais 
Sovietų šalies piliečiais ir viso pasaulio 
laisvę mylinčiais žmonėmis tuo faktu, 
kad šitie aštuoni niekšai sučiupti ir su 
jais pasielgta, kaipo su tokiais!

Republic Steel Co. orlaivis, Niles, Ohio, bando mesti maisto streiklau
žiams. Kompanija naudoja visokius, mat, būdus laužymui streiko. Bet 
vienas tokių orlaivių susidaužė. O kai kada orlaivininkai maisto įmetė 
(per klaidą) į pikietuotojų eiles.

vys ką nors rengia.” Tai ne
teisingas, drauge, pasakymas. 
Serantoniečiai jau daugiau 15 
metų, kaip visados rengė Vai
nikų Dienoj piknikus. Gi aps
kritys, kiek man žinoma, tik 
pirmu syk—šįmet. Tai išeitų, 
kad ne serantoniečiai “užbė
go” apskričiui, bet apskritys 
serantoniečiams. O kita, nega
lima perdaug duoti kredito ir 
apskričio valdybai, nes tik pa
ti valdyba bene daugiausia tik 
ir žinojo apie apskričio pikni
ką, o ne plati visuomenė. Nu, 
o kita, argi galima visados iš
vengti tokių dalykų, kad 
wilkes-barrieciai nesu rengtų 
ką nors, kada rengia seranto
niečiai, o serantoniečiai 
da rengia wilkes-barriečiai ? 
Juk ne viena kolonija, bet dvi 
—22-jų mylių atstumoj viena 
nuo kitos.

ka-

Šlaitupis.

ŠYPSENOS

IŠ LIETUVOS
ALYTUS tas, ji visiškai nusmuko, sindi

katas atpratino ūkininkus nuo 
alaus ir pripratino prie nami
nio samagono. Dabar Jurbar
ke teliko 2-3 alinės ,ir apie tiek 
traktierių. Abudu bravorus 
sindikatas' uždarė: Jurbarko 
bravoras stovi tuščias, su iš
muštais langais, su įgriuvusiais 
stogais. Nemažas darbininkų 
skaičius liko be darbo, ūkinin
kai Jurbarko apylinkėje ma
žiau tesėja miežių . . .

Kurorte Pasikorė Pilietis
Gegužės 17 d. 2 vai. 20 m. 

ryto Alytaus kurorto miškely, 
netoli rinkos, rastas pasikoręs 
pil. Kazys Pozemskis, 38 m. 
amžiaus, inteligentiškos išvaiz
dos, baigęs 4 klases gimnazi
jos vyras, buvęs raidžių rinkė
jas. Jis neperseniai buvo pa
leistas iš Kauno kalėjimo. Jo 
tėvas dirba Alytuje Cvilingo 
ūkio mašinų liejyklos vedėju 
ir gyvena pasiturinčiai. Kai 
jam buvo pranešta, kad sūnus 
pasikorė, tai iš pradžių jis ne
norėjo ten eiti. Tačiau pakar
totinai administracijos orga
nams įsakius, jis atvyko ir su
tiko pasamdyti darbininkus, 
kam tie sutvarkytų ir palaido
tų sūnaus lavoną. Pil. Pozem
skis, greičiausiai, pasikorė ry
tą, jau saulei užtekėjus, nes 
7:20 vai. atvykus nuovados 
viršininkui įvykio vieton, sako 
lavonas dar nevisai buvo su
stingęs. Tuojau į įykio vietą gatvę ir nemato kaip ji atro- 
buvo iškviesti: dr. Stepanovas, do.

Kauno Konkės Bėgiai Tebe
laukia Sunaudojimo

Užsieniuose, ypač dabar, 
kada lenktyniuojama ginklavi. 
mosi srityje, geležis labai 
branginama. Renkami visokie 
geležies laužai ir net mažos 
spilkutės. Kaunas senos gele
žies iki šiol nebrangino. Pav., 
jau netrukus sueis 10 mt., kai 
likviduota konkė, o Grunvaldo 
gatvėje dar ligi šiol guli tos 
konkės bėgiai. Matyt, miesto 
tėvai neužsuka į tą ramiąją

Birželio 20 dieną, visus dar
bininkiško nusistatymo lietu
vius turėtų visais keliais vesti 
į Scrantoną. Kodėl ? Nugi to
dėl, kad ALDLD 12 Apskritys 
turės savo pusmetinę konfe
renciją, vietinės kuopos par
ke, po žaliais, lapuotais ąžuo
lais. O vietinė ALDLD kuopa 
—pikniką. Konferencija prasi
dės 10 v. ryte, o piknikas 2 
v. po pietų. Reiškia, ir kon- 
feruosim ir piknikausim. To
dėl, kas tik prijaučia darbi
ninkiškom organizacijom, tu
rėtų nepraleisti šio pikniko, o 
kartu ir konferencijos. Gi 
serantoniečiai, tikiu, kad bus 
prisirengę pavaišinti svečius 
ir delegatus visukuo. Todėl, 
visi į Scrantoną birželio 20-tą.

Nėra Ko Įsižeisti
Jauna moteriškė, kuriai 

teko nakvot mažame mies
telyje, pavėlavus paskutinį 
traukinį, klausė gelžkelio 
stoties darbininko, kur ji 
galėtų pernakvot.

“Jokio viešbučio čia nė
ra,” darbininkas atsakė, 
“bet jūs galite miegot su 
stoties agentu.”

“Gerbiamasis,” moteriškė 
sušuko, “turiu jums paste
bėti, jog esu leidė!”

“Tai nieko čia tokio,” ne
skubėdamas baigė darbinin
kas, “stoties agentas irgi 
leidė.”

felčeris Gervilius, prokuroras 
Vaitulevičius ir policijos atsto
vai. Ten buvo apžiūrėtas lavo
nas. Pas pakaruoklį rasta do
kumentai ir 1 lt. 15 et. pinigų. 
Nuov. pad. Juškauskas už ke
leto metrų nuo pakaruoklio 
rado mažą raštelį, kuriame 
pasakyta šie žodžiai: “Tęskite 
kelionę laimingai toliau,” bet 
dar kol kas nenustatyta ar šis
raštelis jo rašytas. Pakaruok-i dirbo, sakoma, apie 1,400, to
lis rastas pasikoręs ant plonu-1 dėl ir jų sunkiai užvargtų pi
lės ąžuolo šakelės, piršto sto-diigų algomis keli desėtkai tuk-

Scranton, Pa
Pabaigoj geg. mėn. čionai 

subankrutavo viena iš nuož
miausių anglies kompanijų— 
Scranton Coal Co.—nunešda- 
ma darbininkams viso mėne
sio algas. Darbininkų čionai

Ar ištikro serantoniečiai 
pakenkė ALDLD 12 Apskr. 
piknikui geg. 30-tą Valley 
View Parke, kaip kad sako 
drg. Požeminis, “pakišo ko
ją”? Tiesą sakant, tai jei 
serantoniečiai būt ir neturėję 
savo pikniko, tai ALDLD 12-to 
Aps. pikniką būt padauginę 
tarpe 2-5 ypatų, nes tik 2 iš 
serantoniečių rengėjų komisi
jos būt tikrai dalyvavę Valley 
View Parke. Gi serantoniečiai, 
ALDLD vietinės kuopos nariai 
nedalyvavo nei savo kuopos 
piknike, nei ąp^kričio. Kur jie 
buvo ir ką jie veikė, tai šių 
žodžių rašėjas nežino. Tik 
tiek žinau, kad apart komisi
jos, tik 3 nariai buvo piknike. 
O šiaip buvo pašaliniai ir sve
timtaučiai.

Taip gi drg. wilkes-barrie- . , ~ - , » . .
tis Visur Buvęs sako: “.. .jau 'labai menki.: sunku tokioje 
per kelis sykius jie ant vietos šviesoje skaityti.” 
rengia piknikus, kada apskri- Surinko J. Barkus.

Nėra Pavojaus
Studentas: “Man rūpi Jo

no padėtis;’po to, kai jam 
matematikos ekzaminas ne
nusisekė,—jis lyg ir savo 
mintyse ima klaidžioti.”

Kitas Studentas: “Dėl to 
jau tu nesirūpink. Savo 
mintyse jam nėra kur toli 
nuklysti.”

Jam Vis Negerai
Džekis: “Na, Mikai, kaip 

tau patinka tas radio, kurį 
anąsyk piknike išlaimėjai?”

Mikas: “Tai visai puikus 
būt radio, Džeki, tik^ tie ži
buriukai, ką j arpe šviečia, i 1 • T * 1 1 1 ♦

stančių dolerių nužvangėjo su 
kompanijos bankrūtu.

Minėta anglies kompanija 
yra gana atsižymėjus žiau
riausiu išnaudojimu savo dar
bininkų, o bosai — pardavinė
jimu darbų įvairiais būdais ir 
palaikymu šnipų bei savo pa
kalikų sistemos. Ne vienas bu
vo tokių ir iš lietuvių, kurie 
keliaklupsčiavo ir laižė bosų 
skvernus, kad tik įtikus savo 

tegauna vos po vieną kitą dė- į kraugeriui. Dabar ir tokie 
žę kasdien.—r “Galėtume par- I vaikšto nuliūdę, nes ir jų ly- 
davinėti po 20-30 dėžių tur-' giai algas nunešė taip, kaip ir 
gaus dienomis,” — nusiskun-į tų, kurie ir nebuvo jau taip 
džia pardavėjai, — “bet gau-j ištikimi bosams. Kažin ar šis 
name , tik Ifomeopatiškas do- įvykis tokius žmones nors kiek 
zas. Skundėmės policijai, kai- pamokins?
nų tvarkytojui siuntėme tele
gramas, bet niekas “nemači- 
ja.” Tvarkytojas įsakinėja, bet 
sindikatas arba neturi arba ne
nori pardavinėti.”

Pažymėtina, kad iš vietinio 
sandėlio pradėjo imti alų ir 
Smalininkų parduotuvės; Klai
pėdos kraštas, kaip žinoma, ir 
alaus front® nori tvarkytis “au
tonomiškai,” bet gyventojai, 
tame skaičiuje ir vokiečiai, 

i mįelai. geria atpigintą “didlie- 
tuyišką” alų,, tik, gaila, jo te
gauna irgi. vaistinės dozomis.

Prieš karą Jurbarke dirbo 
kųn. Vasilčikovo bravoras, o 
kitoj Nemuno pusėj kitas, ba
rono Offenpergo. Bravorai bu
vo “aristokratiški,” bet alus 
“demokratiškas,” pigus, jį. gė
rė net ir “mužikai:” Jurbarke 
buvo per 30 alinių. Bet nuo 
to laiko, kai alaus pramonę 
pradėjo “reguliuot” sindika-

rūmo, apie D/2 m- aukščio 
nuo žemės, klūpščias.

JURBARKAS

Alaus Nėra, o Bravorai 
Uždaryti . . .

Alui atpigus, visi, . net iki 
šiol visai nevartoję alaus, pra
deda mėginti jo paragauti. De
ja, alaus trūksta ... Parduo
tuvės iš sindikatinio sandėlio

Kodėl ši anglių kompanija 
bankrutavo, tikrai pasakyti 
negalima, bet spėliojimų yra 
daug'. Kompanijos viršininkų 
aiškinimąsis labAi miglotas: 
būk bankrutavo už tai, kad 
mainieriai su 1-ma geg. pra
dėjo -dirbti 35 vai. į savaitę. 
Prastas pasiteisinimas. Juk 
dar tik metai laiko, kaip ši 
kompanija pasiskolino iš val
džios R. F. C. $650,000.00 ir į 
metus laiko paspėjo jau at
mokėti $150.000.00. Tai reiš
kia dalykai su kompanija ne
buvę taip blogi, kad kelios va
landos darbo į .vieną mėn. lai-I 
ko galėjo kompaniją nuban- 
krūtuoti.

Čia’ aišku,: kad keli ryklės 
nori pasiglemžti šią kompani
ją į savo rankas, bankrūto ke
liu atsikratant privatiškas 
skolas įr mažuosius pajinin
kus.

DARBININKŲ
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

Prisivarginusi, Nervuota
Gerb. gydytojau, aš labai 

įvertinu jūsų patarimus ir vi
suomet, išsikirpusi, pasidedu 
juos į knygyną.

Esu moteris 45 metų, sve
riu 165 svarus, 4 pėdų aukštu
mo. Šeimynos neturėjau. Mė
nesinėmis sergu regulingai, 
tik laike mėnesinių pirmą die-' 
na pusę galvos skauda. Nege
riu ir nerūkau. Daug daržovių 
valgau ir iodinos geriu jau per 
3 ipetus, po lašą dukart į sa
vaitę. Esu labai nervuota, 
grėitai užpykstu ir tankiai 
verkiu. Dirbu dirbtuvėj visa
da ir pusėtinai sunkiai. Jau 
nuo,senų laikų mano širdis ne
būna, kaip reikia. Labai gar
siai mušdavo, jeigu neatsigul
davau ge,rai arba neatsisėdu 
parankiai, susilęnkus. Tada 
net krūtinę skaudą. Jeigu grei
čiau paeinu arba palipu- kur 
aukščiau, tai širdis ir muša— 
ir taip keistai, kaip ir apsto
dama, taip sunkiai pumpuoda
ma. Kai naktį miegu aukšticl- 
nika, tai ji taip apsiramina,— 
nieko tada nejaučiu ir nieko 
neskauda. Kai sunkiau padir

bėju, tai jaučiuos blogiau. Bi
jau, kad nesuparalyžiuotų.

Atsakymas.
Jūs, drauge, taip sunkiai ne

bedirbkite, n e prisivarginkite, 
nepriilskite. Nuovargis tai yra 
nuodas, net apsvaigina visą or
ganizmą. Dažniau pasilsėkite, 
atsikvėpkite, s ui i a u nėkite. 
Taupykite jėgas, nesusieikvo- 
kite perdaug, Ir tuo patim 
kartu duokite savo organizmui 
atatinkamo maisto, kad ener
gijos pagaminus.

Suparalyžiuot, nebijokite— 
nesuparalyžiuos, bet vis viena 
nuovargio venkite. Tai ir ner
vai sutvirtės, ir širdis taip ne- 
nusibalados.
. Netik gero, paprasto, gyvo 

maisto. Jums bus pravartu, ir 
tūli preparatai. Calcium lac
tate, 10 grs., 1OO tablets—po 
2 tableti po valgio, vandeny iš- 
tarpinusi. Žuvų aliejaus — po 
šaukštą kas dienia. .. Thyroid 
gland, 1 gr., 100 tablets—po 
vieną prieš valgį. Brewers

gį. lodo tinktūros po lašą kas 
pora dienų.
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Johnnie: No, it just seems longer.

as a
labor

events the com- 
record in itself 
young men and 
out. And it will 
\some of them

are in- 
out of 

have no

burden of 
Instead of 
those who 
less. The

Sitdown strikers at Philadelphia’s Apex Mi Ils lighten the monotony of the fourth week of 
their struggle by holding a burial ceremony for the open shop. Dressed in appropriate costume, 
they sonsign a coffin marked “Open Shop” to ob livion. A federal court recently denied an in
junction to oust them.
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WHAT CAUSED THE 
DEPRESSION?

Undoubtedly you have heard pro-
M ...... ■ —

LA1SV
What is the best way to get rid fessors with grey beards speak in 

of a surplus? Give it to the poor high class language of 
and starving? Heck, no, only Com
munists do that! The best way is 
to bum it and destroy it. Am I talk
ing through my hat when I say that i trade” 
our modern economy deems it more 
practical to destroy than to create? 
This insane policy of destroying 
goods when people need them is one 
of the inherent policies of Capital
ism.

In our so called modern “civiliza
tion” those who work are not paid 
enough wages to buy what they 
need. In America, the richest country 
in the world, one half of the city’s 
families do not get enough to eat 
and yet the New Deal and the “liber
al” congressmen wrack their brains 
to find a new way to destroy crops 
since, the AAA was declared uncon
stitutional. It was not declared un
constitutional because it destroyed 
food but because it usurped “states’s 
rights”.

Because workers do not have ad
equate clothing, cotton was plowed that they are in a hole they will try 
under. Because half of the families 
in America live below a standard of 
decency and health, ways must be 
found to curtail the production of the 
necessities of life.

The depression is over! I am not 
being sarcastic when I say it. All of 
your economists and school-teachers 
will admit it but still—eight million 
people are jobless.

Machines are so wonderfully ef
ficient and goods can be produced so 
cheaply that nothing can be sold. 
Just because in America every fam
ily could have an income of $4,000.- 
00 a year, the average income is less 
than $1,200.00.

monetary 
reform, “silver-gold ratio”, “central
ization of bank-reserves”-, “inad
equate gold reserve in a balance of 

’ and all the other phrases 
seeming to mean to much yet say so 
little. It is amazing to see 
simple terms the cause of 
pression can be explained: 

To make profit machines
troduced which throw 
work. But since jobless 
money they cannot buy 
goods cannot be sold, 
profit and a “depression” follows.

If you disbelieve that, show it to 
your college professor. Wach him 
hem and haw, grunt and groan and 
try to evade the question by a re
versal to high-class language. He 
cannot find a way out of that fix!

THE PROBLEM AND 
CHOICE

1 to escape. Modern capitalism has 
failed to meet the requirements of 
society and must go the way of the 
dodo and the rest. It is logical that 

(only two choices remain: Fascism 
1 (industrial feudalism) or Socialism. 
It is obvious they won’t choose the 
latter and that is the reason you 
find Fascism unmasking its claws 
the world over. Fascism is the last 
death-rattle of capitalism.

On the other hand there is the 
world-state of Socialism. The govern
ment of by and for the people. It is 
this which we must fight for and 
eventually must replace capitalism. 

' Under Socialism goods are produced 
I in order to be used and there are no 
illogical acts as under Capitalism.

AUTHORS NOTE

4 K ' MR ■ ■ ■ F'l
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The Second Annual Athletic Carnival sponsored by New York labor 
groups is now under way, and on Sunday afternoon, July 11th, hundreds 
of labor athletes will join other hundreds of regular amateur athletes, af
filiated with the Amateur Athletic Union, in putting on a track and 
show for the trade unions of New York.

In carrying on this athletic project, which was begun last year 
protest against the Nazi-sponsored -Olympics in Berlin, New York 
leaders are endeavoring to capitalize on the growing interest in out-door 
sports which has recently been evident

Bill Sefton and Earle Meadows, 1*1 
the stratosphere twins of the Uni
versity of Southern California, will 
probably make their lone 1937 ap
pearance in New York on July 11 
when the second annual World Labor 
Athlelic Carnival is hold at Randall’s 
Island, according to Charles L. Orn
stein, chairman of the Games Com
mittee. .

Ornstein has extended invitations 
not only to Meadows and Sefton but 
to George Varoff of the University 
of Oregon as well. Varoff holds the 
listed pole vault mark of 14 feet, 63 
inches, but Meadows and Seften re
cently lofted 14 feet, 11 inches in the 
Pacific 
ships.

The introduction of the machine, 
instead of lightening the 
labor has increased it. 
furnishing more goods to 
need them, it furnishes
machine which was intended to make 
the labor of man easier and to make 
life worthier have made men live in 
constant fear of losing a job and 
being replaced by another machine. 
Is all this the fault of technology? 
No, machines can be made what 
they should be: useful instruments 
of society. It is under our own 
economy of stupidity that machines 
displace men and thereby cause de
pressions. Which brings us to this 
question:

In future articles I will explain in 
detail what Socialism and Fascism 
are and present 
economic facts, 
questions by the 
glad to answer 
column.

CHICAGO, Ill.—“Pep” pills won’t 
help students pass their final exami
nations, the American Medical Asso
ciation declared here. The pills (ben
zedrine sulphate tablets) do tempo
rarily relieve fatigue and stimulate 
the mind but cases of collapse, faint
ing and insomnia have resulted from 
their use, the Association warned. 
Many students use these pills to re
place sleep and in order to study 
during examinations.

FIESTA ON FRIDAY 
AT LAISVE HALL

WASHINGTON, D. C. — College 
and school graduates who received 
diplomas this year had something to 
smile about.

Job prospects were reported to be 
better for This year’s graduates than 
for any class since 1930. Openings 
were listed especially in the skilled 
trades and in junior executive work. 
The shortage of skilled graduates of 
technical schools gave concern to 
employment managers as it became 
increasingly hard to fill vacancies in 
these branches of industry.

. At the same time a sadder note 
Was sounded by the National Youth 
Administration when it warned that 
400,000 young people will lose federal 
assistance this summer when they 
leave schools and ’’colleges. Aubrey 
Williams, executive director of the 
NYA, appealed to industrial chiefs 
to make room for these students in 
their plants. Ninety-five per cent of 
them come from low-income families, 
he said.

“The pressure of these young job 
seekers on the labor market is not 
particularly welcome just now from 
an economic standpoint,” Mr. Wil
liams declared. “However, it
have to be faced, since most of them 
are definitely in need of work and 
we know they will 
fort, to get it.”

More encouraging 
announcement from 
Štate Department
was paralleled by similar statements 
at many other state capitals. The 
New York State employment service 
said that it had been unable to fill 
900 jobs during April, 60% of them 
for skilled and semi-skilled labor. 
Loss of training and breakdown of 
the apprenticeship system during the 
depression were listed as causes of i 
‘he lack of men to fill the vacant Į 
nosts in skilled trades. The most 
■’onsistent shortage appeared in the 
metal trades where no takers were 
‘’ound for 125 jobs at wages ranging 
from eighty cents to $1.25 an hour.

Gardner Chorus 
News Items

Through some misunderstanding 
on the part of our secretary, letters 
sent out to the Mass. District Chor
uses, inviting them to attend our 
picnic on the 19th and 20th of June, 
contained only an invitation to parti
cipate in our sports program.

Although such a program, which 
includes competition in volley ball 
between choruses, etc., is planned, a 
musical program will also be pre
sented and we would very much like 
to have all the choruses render a 
few songs and show Gardner what 
they can do. "

Since we neglected to do so in our 
letter we are issuing the invitation 
through this column and sincerely 
hope that each chorus will consider 
it as such.

Norwood, Worcester, Lawrence, 
Montello, South Boston and Bridge
water, we hope' you can all be in 
Gardner at least on Sunday, the 20th, 
to participate in our musical and 
sports program.

Newark, N. J.
I want to thank the several read

ers of the Youth Section wha have 
taken the trouble to write in about 
my articles on art, especially Graf 
Ernest. Part.of the criticism—stress
ing the sex abnormalities of the ar
tists—is well—founded. In checking 
back over the articles I find that I 
hav‘e played up that angle more than 
necessary. Also, the suggestion that 
I write about my experiences is a 
good one and I’m drawing up a se
ries which will be published soon. 
But I disagree with the statement 
that people are not interested in 
reading detailed articles on art. The 
suggestion that they read such ma
terial in books will not 
It is -true that only a 
people have written in 
approval of the articles
received verbal encouragement, 
least I hope what they tell me is 
true, otherwise I’m barking up the 
wrong tree.

So if any more readers feel that 
I can improve my articles, or if they 
feel that I should discontinue. them, 
please write in.

AI Kairukštis.

On this coming Saturday, June 
19th, 1937, a “Spanish Fiesta” will 
be given by the “Lithuanian Friends 
of the Lincoln Batallion” for the be
nefit of those Spanish soldiers and 
American volunteers who are enduring 
hardships beyond the power of words 
to describe.

in tone was an 
the New York 

of Labor that

Ben 
champion, has already accepted 
invitation for the lOfr-yard and 220- 
yard dashes. Other sprinters invited 
include comebacker Eulace Peacock; 
Marty Glickman of Syracuse Univer
sity and Olympian; Sam Stoller of 
the University of Michigan; Bob 
Packard, University of Georgia, 
Olympian; L. Perrin Walker of 
Georgia Tech; Ted Ellison, New 
York boy who is attending school in 
San Mateo, Jr. College of Califor
nia; Robert Rodenkirchen of the New 
York A. C.; Mack Robinson of Pa
sadena Junior College, a member of 
the 1936 Olympic squad; and Herb 
Weast of Columbia University, 

t

Events closed to the labor unions 
include the 100-yard run, the 600- 
yard run and the 880-yard relay for 
men, and the 50-yard dash, basket
ball thrpw, and 240-yard relay for 
the girls.

While they do not crack any world 
records in the closed 
petition is a world 
for keenness as the 
young women all go 
not be surprising if
develop eventually into', sectional and, 
perhaps, national champions. The 
material is there—proper training 
and incentive is all that is required.

To The lįditor:
We, as correspondents of the Mon

tello Chorus, wish to express our 
thoughts about the youth section. It 
seems as if all of the chorus memb
ers we talk to wish to have the 
youth section back to the form it 
had before. Now, they say, the news 
from each chorus is separated. You 
intended to bring youth and parents 
together by this act but I’m sure 
many of the mebers keep the clipp
ings and cut up the paper before the 
parents can see the side.
To The Sports Committee:

The Montello boys have a volley 
ball team and it seems as though the 
girls may have one too if they don’t 
get silly like they did last year and 
spoil it. Volley ball practice for the 
Montello Volley Ball Team is set fqr 
every night at seven o'clock at the 
Li th National Park if it doesn’t rain.

What are you people trying to do, 
start a private gossip column on the 
teacher’s song books? Bad boys and 
girls! I notice that Bridgewater is 
in the full swing of it.
To All The Choruses:

While talking to some of the 
Bridgewater Chorus members we 
asked them why they did not go to 
the Gardner mountain climb and they 
said that they were never asked to 
go any place. So what say, lets give 
them a break on July 18?
To Norwood:

Who should we bump into but 
Frank, your correspondent, and a 
very cute girl too; she is a brunette 
and Montello still prefers blondes in 
Norwood.

! To Worcester:
* i Have you no child labor 
your hick city? Shame on 
making poor Shorty work 
cars under the hot sun of 
ternoon and even though Shorty had 
a broken wrist as the result of the 
mountain climb! Stooges.

MUSICAL PROGRAM 
HELD BY THE LMS

FROM THE EDITOR’S 
UNEASY CHAIR

It was Timothy’s first day 
school. He walked up to the teach
er’s desk and announced: “I ain’t 
got no pencil!”

Shocked at his 
teacher exclaimed: 
have no pencil.”

A sympathetic 
small boy’s face, 
“You ain’t, either? 
in the same fix.”

You will notice . that this weeks 
feature article is one about our pre
sent economic society. It makes me 
remember that -well known fact “The 
things nearest our noses are the 
hardest to see.” If you have any 
questions, mail them to the Youth 
Section, 46 Ten Eyck St. in Brook
lyn and they will be answered.

Goofy Saunders, who can step 
along the cinder paths in something 
under the Olympic time, caught a 
fever on the Asiatic Station. Hė 
was told by the corpsman that he 
had a temperature.

“How high is it?” asked Goofy.
“About a hundred and two.”
“What’s the world’s record?” de

manded Goofy.

Last Friday evening the Lietuvių 
Meno Sąjunga held a Mike Petraus
ko memorial rendition of his fa
mous compositions at the Lithuanian 
Citizens Club of Brooklyn.

The hall was crowded and many 
stood while the program went on. 
Despite the inconvenience of lack
ing space, the audience received the 
program enthusiastically and ap
plauded for more.

Every single song and compo
sition was written by the late Mi
chel Petrauskas and it is a credit to 
Lithuanians to have had such a mu
sical genius. The majority of his 
songs were the working-class type 
although there were a few love songs 
and light dance music.

The Aidbalsiai Mens Quartet, the 
Ensemble, the Girls Trio and the Ai
do Chorus all sang beautiful songs. 
Solos were done by Lillian Kava
liauskaitė, Alda Žilinskaitė, Alex Ve- 

' lieką, Constance Menkeliuniutė, Jonas 
Velička, Frank Pakalniškis and Al
da Klimaitė.

expression, the 
‘Oh, Timothy, I

.4$
look crossed the 
and he replied. 
Well, we’re both

4

If you look real hard you will see 
that the “Editor Squawks” is no lon
ger there. I am using this headine 
for the sake of variety. Floyd Dewey 
objected to the old one because it 
isn’t dignified enough and that there 
isn’t anything to squawk about. So, 
you now see a new “dignified” head
ing: “From the Editor’s Un-Easy 
Chair.”

THE STUFFED SHIRT TRIBE
two

door
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Kitas Pipiras.
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“They love me, they love me not.’*

soft- 
meet

the 
ren-

down 
down

of Petrauskas, told of the 
life history and songs, 

finished a collection was 
$40.00 or more collected

R. Mizara, Lalsvė’s editor and a 
old friend 
composers 
After he 
made and
to print the best known songs of 
that working-class artist.

Spectator.

for example,

Wifie: “Honey, a moth was in my 
bathing suit.”

Hubby, “Well, judging from its 
| size, he probably looked well in it.”

Would-be-Suicide: “Let me alone! 
want to drown!”
Swimmer: “I’m sorry, you’ll have 

to postpone that. I want a life
saving medal.”

w

The affair will be held in a Lais
ve Hall which will be redecorated 
and renovated to give the hall a 
Spanish atmosphere. The doors will 
be opened at 7:30 P. M. and the ad
mission will be 40 cents at the 
and 35 cents in advance.

For the public’s enjoyment 
“Aidbalsiai” will sing.. They are
dering their services for no fee but 
in order to help their fellow com
rades in Spain. There will be other 
singers for your entertainment. Re
freshments of the Spanish type will 
be served and a grand prize will be 
awarded to somone in the audience.

Everyone is urged to come in or
der to help our fellow friends who 
are fighting not only against fascism 
in Spain but who are fighting for 
the safety of world democracy.

A more detailed announcement 
will follow in the next issue of the 
paper. A Comrade.

The Builders Branch of the LDS 
is growing along in activity. We 
have our socials and dances every 
Wednesday and even play games 
occasionally;
Wednesdays ago we played a new 
game called “Plant Crash”.

After the Social Group presented 
cake and lemonade we began that 
quaint game (crash the plant if you 
can). In case any out-of-towners 
care to crack skulls, here is a de
scription of the game:

A group of participants are seated in 
a large circle and one person gives 
out the name of different fruits and 
vegetables to those seated. The per
son who is “it” gets in the center and 
calls out the names of two fruits or 
vegetables and those called try to 
exchange seats. Mike or Maggie “It” 
tries to gain one of the seats and the 
person left standing becomes “it”. 
All this brings us to the conclusion 
that the Social Group is active!

Incidentally, to those of our memb
ers who want to know when 
groups meet:

The Sports Group will hold 
ball practice and they will all
at Laisve at 6:00 P. M. Pulleese at
tend! The Drama Group had a meet
ing on Monday evening under the 
direction of Mary Brown. The Social 
Group will meet on Wednesday at 
7:00 P. 1*1(1. The Educational Group 
has the most trouble in being form
ed; all those interested should sign 
up with Walt Kubilius this Wednes
day.

Well, that is that, and now, chee
rio.

EAGLE PASS, Tex.—(YNS)— 
Most hitchhikers have had the ex
perience of waiting six or eight 
hours for a ride. A young hitchhiker 
from Houston waited three days.

More ingenious than his compan
ions of the road, he went nine miles 
out on the highway, laid a line of 
rocks across the road, and sat 
to wait. Presently a car slowed 
and he got his ride.

But in the wrong direction,
the motorist was ■„ Sheriff Herman 
Lehman of Eagle Pass.

NEIW YORK. Early to bed is 
rule still in force among co-eds.

The curfew for the average col
lege girl rings at 10:15 on weekday 
nights. An exeption is made for 
Saturday nights, when coeds may 
stay out till midn’lht.

These facts were revealed by 
Mary Jeanne McKay, vice-president
elect of the National Student Fede
ration of America, when she an
nounced results of a survey of social 
regulations of domitories for girl 
students recently.

The average college girl may dance 
and smoke, Miss McKay said, but 
she must not drink alcoholic beve
rages. Attendance at meals is com
pulsory Tor most girls, she said, 
and attendance at chapel services is 
usually required.

EASTON, Pa.—(YNS) — Typical 
subjects taught at middle Western. 
universities were listed here by a 
commencement speaker here. They 
include:

Celestial Mechanics; American 
Etnglish; Applied Shorthand Theory; 
Advanced Clothing; Micropaleontolo
gy Ice Cream and Ices; Upholstery | 
and Weaving; Third-Year Czech; 
Specialized Reporting; Problems in 
Teaching Clothing and Foods; Urban 
Sociology; Agricultural Extension 
News Writing; Intermediate Type
writing; Applied Technique of Folk 
Dancing; Roads and Pavements; 
Sewerage; A Man’s Problems in the 
Modem Home; First Ai(|, and many 
more equally strange subjects.
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I am still waiting for comment on 
the idea of printing Lithuanian songs 
so that our Chorus members may be 
able to learn them. As yet I haven’t 

I received a sufficient amount of re
plies to base an answer on. C’mon! 
Wake up!

While looking through some files 
I came across a news item: “A Nazi 
tribunal today imposed a six-week 
prison term oh a German youth for 
wearing a red necktie, which the 
court ruled was a sign of ‘Com
munist mentallity’.” Whoops! My 
Dear Adolph!

PERPIGNAN, France. — Released 
from jail where he and 24 other 
young Americans were .confined for 
twenty days for attempting to enter 
Spain as volunteers, Larry Fried
man of Cleveland, 0., has told of the 
trial which ended in his jail sen
tence.

In the courtroom the group threw 
themselves on the mercy of the 
court, making no attempt to defend 
the state’s action against them, he 
said. Instead, the lawyer for the 
group made an impassioned plea to 
the bench, Friedman declared, asking 
clemency because the mission of the 
young American “had been in the 
cause of world anti-fascism.” Their 
lawyer asked for a term of fifteen 
days. The verdict of the court was 
for twenty days.

Brooklyn had had some visitors 
lately from out of town; among them 
we found Tex Zebraitis, active LDSer 
and sportsman from Chicago and 
Ella Streback from the Cleveland 

zLyros Chorus. We hope you enjoyed 
your visits!

Beginning next week, Al Kairukš- 
tis will present a new series of ar
ticles. Watch for them! When that 
is concluded Al promises to write 
a series on his adventures as an ar
tist. That promises to be the best 
ever published! The Editor.
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Kapai Be Kryžių
____ K. č. LIETUVIS ______

Lietuvoje.
Beveik pačiame Kauno miesto centre, 

Senamiesty, netoli Soboro ir Karmelitų 
bažnyčių, Mickevičiaus gatvėj Nr. 9, yra 
dideli apsilupusiu tinku sienomis, štan- 
guotais langais namai. Nė vienas žmo
gus, eidamas ta gatve, nepraeina nepa
sižiūrėjęs į juos.

Iš viršaus pažiūrėjus, rodos nieko nuo
stabaus nėra. Namai išorės išvaizda 
panašūs kitiems namams. Trijų augš- 
tų. Apačioje perdėm rūsis, iš kurio dvo
kia supuvusių burokų bei kopūstų smar
vė. Aplinkui aptvertas stora gal 4 met
rų aukštumo mūro tvora, ant kurios vir
šaus ištiesta spygjiuotų vielų tinklas. 
Kiekviename tvoros kampe ir ties vidu
riu viršuj yra būdelės sargams. Jose 
nuolat matosi juodai uniformuotas žmo
gus—kalėjimo sargas. Viduryje būdelių 
esantieji mūriniai stulpai apkabinėta 
rankinėmis granatomis, šautuvais ir ki
tais ginklais.

Namai pastatyta frontu į pietus. Il
gio apie 80 metrų. Jų abiejuose galuose 
yra į šiaurę atsikišę flygeliai. Korpuse 
ties viduriu taip pat yra išsikišimas, ku
rio apatiniame aukšte įtaisyta mokykla 
ir biblioteka, o aukščiau—bažnyčia. Va
kariniame flygelyje moterų skyrius, o 
rytiniame—griežtasis—vyrų. Korpusas, 
abu flygeliai su viduriniu. išsikišimu šį 
namą daro panašų didžiajai spausdintai 
E raidei.

Frontalinėj pusėj randasi dideli gele
žiniai vartai—įėjimas į kalėjimo kiemą 
ir raštinę, kuri yra kairėj pusėj apačio
je. Viršuje raštinės (sekretoriato)—ka
lėjimų inspektoriaus residencija. Deši
nėj kiemo pusėj, apačioje—pasimatymų 
kambarys, tardytojų, raidžių rinkykla ir 
kirpykla. O antrajame aukšte—kalėji
mo viršininko rezidencija. Toj pačioj, 
dešinėj, pusėj, kiek tolėliau, prie pat ka
lėjimo yra dar vienas namas, kuriame 
telpa kalėjimo buchalterija ir dalies sar
gų butai.

Už pirmojo kiemo—tvora, kurioje tie
siog einant vėl geležiniai vartai, o ant jų 
sargybinio būdelė, vadinama bokštelis.

Perėjus šiuos, antruosius, vartus, atsi
duri kalėjimo kieme. Kairei kiemo pu
sėj atitverta aukšta mūro tvora vyrų pa
sivaikščiojimo kiemas, o dešinėj, kiek to
lėliau, virtuvė.

Peržengus antruosius vartus, tiesiogi
nėj linijoj po ketverto-penketo gerų žing
snių, atsiduri vėl prie didelių namo durų, 
prie kurių nuolat būdelėje stovi sargybi
nis. Jis, būdamas oro pusėje, atidarinė
ja ir uždarinėja duris, vedančias į patį 
namą, kurio viduje nedidelės kameros 
sausakimšai prikimštos žmonių-kalinių. 
Peržengus šias, trečiąsias iš eilės, duris, 
dešinėj pusėj tęsiasi laiptai į rūsį, kuria
me yra maisto sandėliai, batsiuvių, siu
vėjų ir dalis stalių dirbtuvių. Toliau, po 
rytiniu flygeliu—karceriai ir lavoninė. 
Kairėj pusėj—laiptai į viršų, į korpusą. 
Keletą žinksnių palypėjus jais aukštyn, 
atsiduri prieš geležinį narvą, skiriantį 
koridorį į dvi dali. Dešinysis lį metro 
pločio koridoris, kurio abipus yra kame
ros su geležinėmis durimis, vadinasi 
penktuoju iš eilės. Moterų skyrius — 
šiaurinis namų flygelis per tris aukštus 
—pirmasis. Rūsis kairėj pusėj—antra
sis, dešinėj—trečiasis. Pirmame korpu
so aukšte kairėj pusėj—ketvirtasis sky
rius, o dešinėj, kaip jau minėjau,—penk
tasis. šeštuoju skyrium pavadintas ry
tinis flygelis per tris aukštus.

Dar kiek palypėjus į viršų centrali- 
niais laiptais nuo IV ir VI skyrių, rasi
me tokį pat geležinį narvą, kurio kairėj 
pusėj bus septintasis, o dešinėj—aštunta
sis skyriai. Ligoninė gi užima beveik du 
paskutiniuosius (IX ir X) skyrius, kurie 
yra pačiame viršuje trečiajame aukšte.

Užpakalyje šio centralinio namo—ka
lėjimo—yra dar du mūriniai namai ir ke
letas medinių palėpių. Juose įrengta pir
tis, spaustuvė, kalve, džiovykla, skalbyk
la, stalių dirbtuvė ir garažas. '

Kairysis flygelis, moterų skyrius, nuo 
korpuso visiškai izoliuotas stora siena. 
Izoliuotas, kad vyrai nesueitų su moteri
mis. Įeiti į jį galima tik pro dirbtuvių 
kiemą anapus korpuso, kur taip pat ati
tverta mūro tvora. Anksčiau, tiesa, prie 
moterų skyriaus nuo kiemo pusės tvoros

nebuvo. Be to, iš IX skyriaus, vyrų li
goninės, buvo durys į moterų skyrių, bet 
1927 m. pakėlus korpuso viršininku sa
distą Korsakevičių, kalinių vadinamą 
“Korka,” viskas pertvarkyta iš pagrindų 
lapės gudrumu...

IV, V, VII ir VIII skyriuose daugu
moje bendros kameros nuo 100 iki 130 
kub. metrų oro talpos, kur vienoje su
grūsta iki 45 žmonių. Gi Vl-tame, griež
tajame, skyriuje tiktai • vienutės iki 30 
kub. metrų oro talpos. Jose kalinama 
nuo 4 iki 8 žmonių, neturinčių kalėjimo 
administracijos ir teismo organų akies. 
Pirmajame, moterų, skyriuje kameros 
įvairios: bendros ir vienutės. Ligoninė
je, be bendrų, yra tik kelios vienutės ma
žajame koridoriuj, kuris duriasi į mote
rų skyrių. I

Šitaip atrodo iš vidaus ir iš oro pusių 
seni, aptrupėję, pajuodę, surūdijusiu 
skardų stogu, ant kurio pritupdyta, lyg 
varnų, daug cementinių kaminų, namai, 
mano pavadinta “Kapais be Kryžių.” 
Šiuo vardu pavadinau juos todėl, kad 
tūkstančiai įvairaus amžiaus kaltų ir ne
kaltų žmonių—gyvenimo varguolių—čia 
palaidojo savo jaunystę, gyvenimą, o 
šimtai jau amžinai nepamatys saulės. 
Nes, jei jų lavonų dieną išnešę neužkasė 
kur smėlyne už miesto, tai, studentams 
išmėsinėjus ir anatomikumo katile iš
virus, kūnų Jikučiai Nemuno upe paleis
ta, o sutvarstyti ant spyruoklių pageltę 
kaulai languose išstatyta.* * *

Mano kameroje 42 žmonės.
20 valanda.
Korpuse visuose skyriuose' sučirškė 

švilpukų garsai. Rengiamės gulti. Kas 
ką dirbęs prie stalo, viską metam į šalį 
ir skubiai neriame į narus, į savo gūžtas. ’ 
Reikia pasikloti “lovas.” Tvirtesnieji, 
neseniai kalį, pirmutiniai pribėga ir, 
klumpes numetę nuo kojų, pradeda kra
tyti suplyšusias utėlių pilnas antklodes 
ar kitus kokius skudurus. Kiti, turtin
gesnieji, turi net įsigiję čiužinius. Pa
vydas didžiausias. Jie miega lyg namie, 
lyg ne kalėjime ant kietų narų. Silpnes
nieji, kalį po keletą ar kelioliką metų, pa
skutinieji svirduliuodami prieina prie 
narų. Jie eina atsargiai, lyg būtų jiems 
kiaušiniai uždėta ant galvų. Jų veidai 
daugiau už kitų išblyškę. Rankos, lyg 
botkočiai bejėgės. Kai katras iš jų ne
gali pakelti čiužinio. Išsekusiuose vei
duose, paliai kaktą, matosi kai pulsuoja 

.arterijos,—lėtai, silpnai. Kamera savo 
3 žmonėmis panaši džiovininkų sanatori
jos palatai.

Pro dulkes vos matosi palubėje 8 žva
kių elektros lemputė. Visuose kampuose 
pradeda kosėti, čiaudėti ir keiktis.

—Aš uždusiu. Nors langą atidaryki! 
iki galo!—šaukia ant viršutinių jų narų 
gulėdamas plėšikas Radzevičius. Jis 
košėj a ir nuolat spjaudo tirštais skrep
liais su kraūju.

—Negalima! Sušalau. Jau ir taip pra
dedu džiūti,*—šaukia pakėlęs galvą Ku
liešius ir rodo savo rankas prie jo gulin
čiam Ribakovui.—Kalėjiman atvarė kaip 
bulių, o dabarxper porą melų kas iš ma
nęs paliko!... Matai—baidykle.

Sugulė visi. Sargas iš koridoriaus už
gesino kameros elektrą. Iš kiemo pro 
langą veržiasi šviesa. Ir užgesinus elek
trą kameroj paliko ne tamsiau.

Prasidėjo pasakojimai, ‘įvairūs atsimi
nimai.

Radzevičius sako:
—Jei duotute man dabar kas duonos 

paikę (200 gr. duonos riekelė), atiduo
čiau rytdienos pietų sriubą. Aš taip esu 
alkanas...

Atsiminus valgymą, kai kurie pradėjo 
laižytis ir gardžiai nurijo seilę. Jų visų 
pilvai, lyg skalikų, tušti. Vakarienei ga
vo po litrą mėlyno vandens, kuriame 
maišėsi keli miežio grūdeliai, vadinamų 
kruopų. Lentyna kabanti prie sienos 
tuščia. Nė viename iš 24 langelių nema
tyti nieko valgomo. Tik seni popierga
liai, kelios skardinės dėžutės apdaužyta 
emali j a? sulankstyti puodeliai su bliūdais 
ir dantims prasta palikę. Bet ir šie visi 
minėti daiktai administracijos rahkomis 
per dieną po kelis kartus apčiupinėta, iš- 
uostyta.

(Daugiau bus)

PASAULINĖS ŽINIOS
t : • * f ' :

Nazin Lėktuvai Bombarduo
ja Basku Tvirtoves

. Bilbao, Ispanija. — Hitle
rio ir Mussolinio lakūnai 
įšėlusiai bombarduoja Bus
ki jos respublikiečių tvirto
ves, saugoj ančias Bilbao. 
Kas valanda numeta ant jų 
tonus sprogimų.

Vienoj vietoj praeidamas 
fašistų būrys nuvertė bičių 
ąvilį, o tos taip pradėjo gil
ti fašistus, kad jie iškriko, 
išbėgiodami į visas puses.

Langų Daužymo “Raketas”
Chicago, Ill. — Suimta 

virš 50 asmenų, kurie daužė 
didžiuosius krautuvių lan
gus. Tarp areštuotų yra 
American Stiklo, kompani
jos inspektorius John Mur
phy, jos boselis Louis Pol- 
litz ir eilė kitų kompanijos 
tarnautojų. Manoma, kad 
jie su kompanijos žinia dau
žė brangius langus, kad fa
brikantai gautų daugiau 
biznio, pardavinėdami nau
jus stiklus. Langų daužy
tojai dar norėję pasipini
gauti, įkalbinėdami krautu
vininkam išnaujo apdraus t 
savo langus kitoj kompani
joj, kuri jiem apmokėda
vus už langų daužymą.

Nepataria 10,000 Darbinin
kų Maršuot į Monroe

Pontiac, Mich., birž. 11.— 
Jungtinės Automobilių Dar-

bininkų Unijos pirmininkas 
Homer Martin nepataria 
unijos nariams masiniai
maršuoti į Monroe, kur po- - 
licija ir šerifai-gengsteriai £ 
ašarinėmis bombomis ištaš- i j 
kė plieno darbininkų strei- 5 
ko pikietą. j

Ten rengėsi maršuoti 10,- < 
000 unijistų, pasiryžusių j 1 
veikliai paremt plieno strei- į 
kierius prieš specialius šeri- j 
fus, ginkluotus fašistinius 1 
padaužas. į

Policija jau areštavo ke- 1 
lis šimtus darbininkų, trau-1 
kusių į Monroe.' I

Tyrinės faksų Sukčius
Washington. — Kongre

sas priėmė ir prezidentas 
Rooseveltas pasirašė bilių,1 
reikalaujantį ištirt sukčius 
valdžiai priklausomų taksų.;

Fašistuojantis k o n gres- 
manas Ham Fish, gynėjas 
didžiųjų kapitalistų, taksų
sukčių, beje, reikalauja iš
tirt, “kokių palėngvinimų 
išgavęs” pats Rooseveltas, 
mokėdamas taksus už savo
nuosavybę Hyde Park, N. 
York.

Nanking, Chinija. — Pa
siųsta septyni Japonijos 
lėktuvai ir aštuoni kariški 
šarvuoti automobiliai prieš 
chinus, kurie veda sukilimo 
karą prieš Japoniją Chahar 
ir Jehol provincijose. Suki
lėliai turi savo Liaudies 
Armiją ir užima vis naujus 
plotus/ Daug japonų karių 
suimta ir nuginkluota.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistu? daup 

* prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVR, DFTROn. IIICB
—---------------4 t III 1^.11 Al. —........

Josephine Kasmocius Pavilion
Šiuomi pranešama, kad Mrs. Josephine Kasmocius 

naujai įtaisė puikiame sodne, po tyrum dangum 
šokiam platformą bei pavilion.

JOSEPHINE KASMOČIUS’ PAVILION
91 Steamboat Road, Great Neck, N. Y.

I , • 6

Naujam Kasmočių Pavilione bus šokiai prie geros or- 
kestros kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį. Tad norė
dami pasilinksmint važiuokite pas Kasmocius j puikų 

sodną, tyram ore pasišokt ir pasivaišint.

Čia yra Restauracija, kur gaminama visoki valgiai 
yra geriausių Amerikos išdirbimo ir Importuotų 

Degtinių, Vyno ir Alaus

<♦>

<♦>

(♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

ir

Kasmočiai moka tikrai gražiai priimti svečius. Kas tik atsilanko 
jaučiasi pilnai patenkintas.

PUIKI VIETA VAKACIJOM
Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

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

Kainos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.

vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York,
kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R. F. D. 2, Cauterskill Road
Catskill, N. Y. Tek Catskill 890F4

ši

“Laisves” Naudai Piknikas, Maynard. Mass
-  .......... '      ; , ........... k 11 — i? ■/  ■■ -asg;

Rengia Massachusetts Valstijos Darbininkiškų Organizacijų Apskričiai

Įvyks Sekmadienį, 4 Dieną liepos (July)-Dvi Dienos Šventė 
’ 1 » . ’ -e t / 9 ■’V

Bus puiki dailės ir sporto programa, dalyvaus visi didieji Bostono apylinkės chorai; bus svečių iš tolimų kolonijų, 
nes ant rytojaus po pikniko bus šventė

Aido Choras iš Worcester, kuris taipgi dalyvaus šio pikniko programoje

Visoje Bostono apylinkėje jau laikas samdytis busus ir rengtis kelionei į pikniką, kuris bus sekmadienį, 4-tą 
' dieną liepos (July). ,

Vose Pavilion Parke, Maynard, Mass., Kur Bus Piknikas, Yra Gražus Ežeras Maudytis.
Išanksto įsigykite įžangos bilietus. Prie įžangos bilietukų yra skiriamos stambios piniginės dovanos. Daug 

palengvinsite rengėjam išanksto turėdami bilietas -
1) $25, 2) $20, 3) $15. 4-rios dovanos po $10 ir 28-nios po $5.

Visi bilietų platintojai yra kviečiami tuojau ir visur platinti bilietukus.
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Skaitytojų Balsai
Senelių Netiesa Pasakyta
Jei gyveni pora desėtkų me

tų viename mieste, tai tenka 
susipažinti su visokių srovių 
lietuviais darbininkais. Nuo 
senai pažįstu porą draugų ir 
draugių, katrie pirmiau nieko 
daugiau neskaitydavo, tiktai 
maldaknygę, o dabar tie drau
gai jau darbininkiškų organi
zacijų nariai ir 
teratūros skaitytojai. Iš šių 
draugų lūpų tankiai išgirsti to
kių žodžių, kad žmogų pa
traukia klausytis ir užintere- 
suoja jų išsireiškimai. Sako, 
gyvenant Lietuvoje nekartą ir 
ne nuo vieno senelio teko už-

tai mes ir šiandien dar nebū
tume mokėję įvertinti darbi
ninkiškų organizacijų svarbos 
ir prie jų prigulėti. Dabar 
mums aišku, kad be darbinin
kų organizuoto veikimo ir be 
komunistinės partijos vadovy
bės ir kietos disciplinos, dar
bininkai nebūtų atsiekę tų di
delių laimėjimų ir savo tiesų

ir darbininku ]į_ į budavoti socializmą ant šeštos
1 flolincv n o o i i 1 i A T/wlnl no -i v»daliem pasaulio. Todėl mes ir 
prisirašėm prie darbininkų or
ganizacijų ir skaitom darbi
ninkų spaudą*dėl to, kad mes 
esam darbininkai ir iš savo 
spaudos gaunam klasinę ap- 
švietą, o Komunistų Partija

girsti žodis, kad iš rašto nebū- ™ūsU~yadovė, mes ją pu
si sotus. Mums tik dabar pasi
rodė aišku, kad mūsų tėvų

kapitalistinių laikraščių, 
šiaip neturinti visuome- 
svarbos, tai visuomet 
apkarpyta arba pertai-

esu parašęs “Laisvei” 
ilgų korespondencijų 

jos ne-

ta iš 
arba 
nines 
būna 
syta.

Aš 
gana
svarbiais klausimais; 
buvo nė apkarpytos, nė taisy
tos. Nors “Laisvė” “sunaiki
no” nemažai mano darbo, bet 
niekad nerūgojau ir nepykau 
už tai. Tiktai daug ko pasimo
kinau. Už tai esu dėkingas 
“Laisvės” Redakcijai. Kiekvie
nas dirbantis savo darbą turi 
prisilaikyt tam tikrų taisyklių. 
Taip ir su laikraščių redakci
jomis.

Kritika yra reikalinga, 
ne šmeižianti ir niekinanti 
vo brangiausią įstaigą.

Paimkime kad ir drg. Vit
kaus kritiką redakcijai už ne- 
talpinimą jo korespondencijos 
bei karpymą. Drg. Vitkaus ko
respondencijos buvo kopijuo
tos iš kapitalistinių laikraščių, 
kas padarė antraeilės svarbos 
žinias.

at-1 Su tokia kritika mes niekur 
tu-' nenueisime, o padarysime ža-

bet 
sa-

PITTSBURGHO IR APMES ŽINIOS

valom remti.
Mes per darbininkų spauda 

manymas buvo klaidingas, būk ! noi'ėtumei išreikšti visiem Ame. 
darbininkai mokslu, skaitymu, i lietuviam darbininkam, 

; kaip mum yra Amerikos lietu
vių darbininkų organizacijos 
svarbios, kurios kovoja už mū
sų darbininkų reikalus ir ;
steigimui demokratijos Lietu-1 nenueisime

apšvieta savo gyvenimo nepa
gerins. Jų manymas buvo, kad 
reikia poteriauti, melstis ir ku
nigam duoti pinigų ant mišių, 
tai tik tokiom afierom bus ga
lima padaryti lengvesnį gyve- voje. Bet mes dar neturim
nimą. Mes tuomet skaitėme di- drąsos rašyti j redakciją ir iš- 
dele laime, kad nors ant mal- j reikšti mintį, kaip yra svarbu 
daknygęs galėjome išmokti: kiekvienam darbininkui ir dar-

bininkei prigulėti prie Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos ir kitų dar
bininkiškų organizacijų ir dar
buotis dėl savų reikalų.

žinau, kad draugai moka 
rašyti, tiktai reikia būt drą
siem. Man rodosi, kad mūsų 

; visi darbininkų laikraščiai turi - - įr
leidžia kiekvienam darbninkui 
ir darbininkei išreikšti mintį 
kas link mūsų veikimo ir spau- 

' dos. A. M. B.

skaityti. Tuomi mokslu ir pasi- 
tenkinom, manydami, kad da
bar tai tikrai mūsų gyvenimas 
pagerės, nes netiktai poterius 
mokam, bet ir mišių maldas 
sykiu su kunigu skaitom. Da
bar mums labai aiškiai supran
tama, kad turtingieji ir dvasiš- 
kija džiaugiasi tuomi ir nau-1 . .
dojasi iš tų darbininkų, katrie ■ skyrius Skaitytojų JBalsai i 
dar prie darbininkų judėjimo 1 
neprisidėjo. Jei darbininkų 
klasė nereikalauja mokslo, ap- 
švietos ir savo darbininkiškų 
tiesų, tai valdančiai klasei ru- 
giapjūtis. Niekas jiems netruk
do darbuotis dar didesniam 
prisirengimui išnaudoti darbi
ninkų klasę savo labui.

Bet, ačiū mokslui, ir susi
pratimui, kuris ant vietos nei 
vienos minutės neapsistoja, — 
darbininkai kovoja prieš tą iš-i 
naudojimą. Ačiū mūsų darbi- '

los tiktai patys sau.
Tas Pats.

Los Angeles, Calif

APLA Šeiminis Bankietas
• Sekmadienį, birželio 20, Li

berty svetainėj, 1322 Reeds
dale St., N. S., įvyksta Aukš
čiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoj Šeiminis Bankietas. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Svečių bankiete turėsim iš 
daugelio miestų ir miestelių. 
Bankiete kalbės pittsburghie- 
čiams gerai žinomas ir čia kiek 
laiko gyvenęs d. Pranas Buk- 
nys, “Laisvės” administrato
rius; kalbės taipgi “Laisvės” 
redaktorius ir Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo preziden
tas R. Mizara; kalbės Jonas 
Urmonas, taipgi pittsburghie- 
čiams gerai žinomas jaunuolis. 
Turėsime ir daugiau svečių.

Muzikalė programa bus pui
ki: dainos, deklamacijos, smui
kų solos ir duetai ir merginų 
choro dainos. Turėsime nema
žai naujų meninių spėkų.

Gaspadinės paruoš geriau
sią vakarienę. Visi vietiniai ir 
iš toliau atvykę svečiai galės 
prisisotint. Taipgi bus įvairių 
gėrimų.

Ant galo lietuviškos polkos. 
Svečiai galės pamiklinti savo 
kojas.

Tad visi nepamirškime da
lyvaut.

Heinz

Daug Darbininkų Streiko 
Lauke

Kelinta diena streikuoja 
Clark Co. saldainių dirbėjai. 
Dirbtuvė randasi ant Reeds
dale St. Viso streikuoja apie 
300 darbininkų. Algos buvo la
bai mažos. Merginos tegauda
vo po $9.00 į savaitę. Reika
lauja 10 nuošimčių pakelt ir 
uniją pripažint.

Wilworth-Porter 300 plieno 
darbininkų streikuoja. Kompa
nija dar vis nenori pasiduot.

The Central Tube Co. of 
Ambridge sutiko pasirašyt su
tartį su Plieno Darbininkų Or
ganizavimo Komitetu. Dirba 
800 darbininkų.

Konferencija Politiniam 
Veikimui

Labai svarbi konferencija 
įvyksta sekmadienį, birželio 
20, Mayfair viešbuty, Penn 
Ave., Pittsburgh. Pradžia 2 
vai. po pietų.

Kviečiamos visos draugijos 
siųsti delegatus. Konferenci-

ge- 
rin-

irgi

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

FOTOGRAFAS

joj bus apkalbėta, kaip 
riausia dalyvaut primary 
kiniuose.

Lietuvių organizacijos 
turėtų pasiųst delegatus.
Konferencija Rėmimui Ispani

jos Demokratijos
Ketvirtadienį, birželio 24, 

206 Stanwix St., Pittsburgh, 
įvyksta svarbi konferencija rė
mimui Ispanijos demokratijos. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Kviečiamos visos organiza
cijos prisiųsti delegatus. Lie
tuvių draugijos neturėtų atsi- jo. ši daktaro naujoji medicina pa
likti.

Piknikai Nekaip Pavyko
Birželio 6 lietuvių piknikų 

net keturi buvo. Naudos be
veik jokios. ALDLD 87 kuopos 
piknikas nepavyko. North 
Sides lietuvių parapijos pikni
kas buvo labai menkas. SLA 
apskričio piknikas irgi neskait
lingas. Kiek geriau pavyko 
jurginės parapijos piknikas.

Nepavyko piknikai todėl, 
kad vieną dieną tiek daug. 
Jeigu būtų tą dieną vienas ge
ras piknikas, būtų naudos ga
na daug. Argi negeriau būtų 
buvę, jeigu visi rengėjai būtų 
susitarę vieną pikniką turėt, 
tai matytumėt, kiek daug bū
tų buvę naudos.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 
umatiškus skausmus, sustingimus ir 

! ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau- 

daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama 13ARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šj pranešimą ir pa
siųskite jj su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) j Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA- 

i RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

Heinz

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju 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.: Gleninore 5-6191

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Veikimo Komiteto susi

rinkimas Įvyks birželio 15 d., 7:30 
v. v., 29 Endicott St. Visi draugai 
dalyvaukite laiku, nes turime svar
bių dalykų svarstyti. Sekr.

(138-140)

Tel. 8t*K 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Jūozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu* 
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

t h

||

Didieji Piknikai

Waterbury, Conn

Rengia dienraštis “Laisvė

PORTLAND, OREGON

Atgabeno Daug Geležies

i

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J r 

Kampas E. 23rd St.

reikia imt No.
kuris priveš

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS '
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N, Y
Tel. Evergreen 7-1312

Sov. Sąjunga laivu Lietuvai 
atgabeno apie 1,500 tonų gele
žies. Sov. Sąjungos laivas su 
geležimi atplaukęs į Klaipėdą.

nai tuojaus pripažino savo

Streikieriai Laimėjo 
Balsavimus
Co. darbininkai bir

želio 8 balsavo. Balsavimo pa
sekmės : Už Canning and Pick
ling Workers Unijos lokalą 
325 paduota viso balsų 1,079, 
už kompaničną uniją 803.

Streikieriai senai reikalavę

J. Gasiunas, 
APLA Centro Sekr.

Bostono Apielinke
Sekmadienj, 4 Liepos (J’4y)

VOSE PAVILION PARK 
Maynajrd, Mass.

Rengia Bostono apielinkės draugijų 
apskričiai naudai dienraščio ‘Laisvės’. OFISO VALANDOS 

nuo 1—3 dienų ir nuo 7—8 vakare
, NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Waterbury, Conn.
Išvažiavimas—Dainos— 

Ristynčs
Sekmadienį, 27 birželio-June

LIETUVIŲ PARKE, 
(Už LAKEWOOD)

Rengia ALDLD ir LDS Apskričiai

Draugai Stanley ir Tofilė Vis- 
apšvietą. Chicagoje. Tas pirmutinis ma-, keskis pagelbėjo supirkti mai-

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir P arė m Yra Skaniausi.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street.
Tel. Triangle 5-3022 

Brooklyn, N. Y.

ninkų galingai spaudai ir mū-[tyriau nuo redaktorių reikale pis 40c. Drg.
sų darbininkiškom organizaci- mano rašytų korespondencijų. , aukavo gruzdukų už $2. Drau-

Pirmutinė mano korespon- gai Briedžiai davė vietą savo knmnnniini i
1 dencija buvo parašyta, kuomet namuose ir prisidėjo su darbu. į™ J*

Kompanija ir kompanična 
g“ B.’ PeVčiuiienė7jonasTŪ-' unija visokiais būdais niekino 

Budrikienė streiko vadus. Girdi, esą Mas-

168 Grand Street 
į Tel. Evergreen 8-7179 
į Brooklyn, N. Y.

New Yorko Apylinkė 
Ekskursija į Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

. MANHATTAN
IŠ Wall St. Pier New York 

City j Rye Beach, N. Y.

Sekmadienį, 22 August
Rengia A.L.D.L.D. 2-ras Apsk

Mano Patyrimas Reikale Ko
respondencijų Rašymo.

Aš korespondencijas rašinė
ju jau suvirš dvidešimts metų.' 
Taipgi turiu dar priminti, kad I 
esu paprastas darbo žmogus, 
kaip ir visi kiti “Laisvės” ko
respondentai.

Dabar pasakysiu, ką aš pa-

Kad Los Angeles lietuviai 
yra pilnai nusistatę prieš karą 
ir fašizmą, tai tą parodo jų 
darbštumas ir duosnumas.

Gegužės 2 d. buvo surengta 
pietūs pas draugus Briedžius, 
1030 Dundas St. Svarba yra 
tame, kad sumanytojais buvo 
Los Angeles pažangieji bečle- 
riai, kurie prisidėjo ir su au
komis. Pats surengimas buvo
pavestas Amerikos Lygai Prieš pripažint savo uniją, bet kom- 
Karą ir Fašizmą, lietuvių sky- panija nenorėjo skaitytis. Ji
ri ui.

Aukavo šie draugai : Petras uniją ir su ja pasirašė sutartį. 
Ambrazas $2, Petras Mikaliu- Bet tas nieko negelbėjo. Pa
nas $2; po $1: M, Ambrazie- galios pasidavus balsavimui 
nė, Kvietkaitis, Juozas Bar-. pasirodė, kad didžiuma darbi- 
kauskas, Jakimavičius, Juozas ninku stovi su tikrąją unija. 
Davis, Arbačauskas, J. Bara-1 
nauskas; po 50c: Uršulė Dai-! 
vienė,

VARPO KEPTUVE
J •

jom, kurios mūsų spaudą re- •
mia, ji pasiekė kiekvieną pa-1
šaulio kampelį ir visur sklei- susiorganizavo “Naujienos” 
džia darbininkam ;
Jei ne pasišventusių revoliuci-į no raštas buvo pusėtinai ilgas 
nių darbininkų spauda, jei ne 
kovojančių darbininkų balsas,

Brooklyn, N. Y.
Sekmadienį, 4 liepos (July)

ULMER PARKE

ir visai nesitikėjau, kad tilps. 
Iš 'to ilgo rašto “Naujienos” 
patalpino tiktai apie poros co
lių straipsniuką ir tai visai ne
panašų į originalą. Nudžiugi- 
mas, kad'tilpo nors biskis, pa
skatino mane rašinėti ir dau
giau. Rašinėjau į vistfs progr. 
laikraščius, koki tais lai
kais buvo. Labai gerai atsime
nu, kaip redakcijos “karpė,” 
prisegė galus, perrašė ir kar
tais visai netalpindavo. Dau
giausia tai sutrumpindavo. Pa
prastai, pas savamokslį rašyto
ją, korespondencijos tankiai 
išeidavo per ilgos. Nuo tų re
daktorių karpymų supratau, 
kad rašyti reikia trumpai, be 
jokių' išpūtimų.

Redakcija gavus korespon
denciją ’pilnai žino, iš kokių 
šaltinių žinios imtos. Jeigu 
korespondencija yra taktiška, 
iš darbo kovos lauko, turinti 
visuomeninės svarbos, tai re
dakcija tokią korespondenciją 
talpina be apkarpymų. Jeigu 
korespondencija ;

stą. Taipgi ir kitos draugės 
daug pasidarbavo prie suren
gimo pietų. <

Svečių- atsilankė apie 40. 
Pelno liko $32.53, kuris tapo 
padalintas per pusę; $16.25 
Ispanijos liaudies kovoms ir 
$16.28 Lietuvos priešfašisti- 
niam kaliniam.

Tai buvo puikus Los Ange
les vaikinų sumanymas.

Visiems aukautojams, ren
gėjams ir , svečiams tariu šir
dingą ačiū už tokią gausią pa- 
gelbą kovai prieš karą ir fa
šizmą.

Vardu Am. Lygos Prieš Ka
rą ir Fašizmą Liet. Skyriaus, 

Jos A. Babicz.

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS 

•JSU $250.00 DOVANŲ 
Sekmadienį, 5 September 

WESTVILLE GROVE PARK 
At Route 47,

Pasveikinimas
Kaip žinoma, nesenai buvo 

savaitė paskirta aukų rinki
mui Ispanijos liaudies ko
voms prieš fašizmą. Lietuviai 
irgi neatsiliko nuo šio darbo. 
Portlando ir Oregon City lie
tuviai sveikina Ispanijos kar
žygius, kovojančius prieš juo
dąjį fašizmą. Taipgi sveikina 
amerikiečių Lincolno Batalijo- 
ną, priduodant jo reikalais 
$13 aukų.

Aukavo šie draugai: J. Va- 
leskis $5; po $1: J. Urbonas, 

i M. Janukaitis, J. Stupuras, F. 
Ulskis ir jaunuolis Jim Kar- 

jbausky; po 50c: S. Donell, D. 
Karbausky, W. Murphy, A. 
Murphy, S. Umbrošas ir L. Ja- 
zelskienė. Visiems aukauto
jams tariu širdingą ačiū.

Patartina, kad ir toliau 
draugai nepamirštų Isp. liau
dies kovų prieš žiaurųjį fašiz-

Wcstville, N. J. mą. J. Stupur.

Draugė M. Vaitonaitė (19 
d. birželio) su laivu Berenga- 
rią (ekskursija) išvažiuoja) 

w1****’ j Lietuvon atlankyt savo sergan- 
yra kopijuo-[ motiną ir kitus gimines.

M. Vaitonaitė visada darba
vosi su mumis, buvo ALDLD 
3-čio Apskr. organizatorė, to
dėl tikimės, kad sugrįžus iš 
Lietuvos ir vėl bus su mumis. 
O tuo tarpu linkime laimingos 
kelionės.

Mūsų jaunuolės B. Kukaus- 
kiutes motina ir broliukas taip 
pat važiuoja į Lietuvą atlan
kyt saviškius. Linkime ir jiem 
laimingos kelionės.

K. Danisevičius, vienas iš 
nenuilstančių draugų organi
zacijų darbe, labai nesveikuo-. 
ja. Išgulėjo savaitę ligoninėje. 
Sugrįžo namo pusėtinai sublo
gęs ir nusiminęs, vis dar nesi
jausdamas gerai. — Draugui 
K. Danisęvičiui linkime grei
tai pasveikti ir vėl darbuotis 
mūsų judėjimo naudai.

Senas Waterburietis.

kvos agentai, komunistai. Uni
ja tinkamai šmeižikams atsa- 

ir jos 
klapčiukams visi darbininkų 
reikalų gynėjai yra komunis
tai.

“Daily Workeris” buvo kas
dien tarp streikierių platina
mas. Tai labai daug pagelbėjo 
darbininkams susipažint su sa
vo reikalais ir balsavimuose 
atiduot balsą už tikrą uniją.

Svarbu Visiems APLA 
27-to Seimo Delegatams

Visi delegatai turi žinoti, 
Kad Aukščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoj 27-tas Sei
mas įvyksta birželio 20 ir 21, 
APLA Centre, 1322 Reedsdale 
St., N. Š. Pittsburgh, Pa. Pra
džia lygiai 10 vai. ryte (švie
sos taupymo laiku), birželio 
20.

Centran prisiųsti praneši
mai rodo, kad 27 kuopos iš
rinko viso 42 delegatus. At
rodo, šis Seimas bus skaitlin
gas ir labai svarbus, nes turės 
užbaigt vienybę su LDS. Todėl 
kiekvienas delegatas turėtų 
Seiman atvykti.

Nakvynės iš toliau atvyku
sioms delegatams bus veltui 
suteikiamos. Pietūs ir vakarie
nė bus suteikta labai prieina
ma kaina.

Šeiminis Bankietas bus tuo- 
jaus po pirmos dienos sesijų— 
birželio 20, toj pačioj vietoj—» 
1322 Reedsdale St. Pradžia 7 
vai. vakare. Gera vakarienė, 
muzikalė programa, prakalbė- 
lės ir ant galo šokiai.

Seimo sesijose gali dalyvau
ti ir nedelegatai APLA nariai, 
tik su patariamu balsu. Tad 
kuriems tik laikas leidžia, 
kviečiami dalyvaut.

Surast Seimo vietą labai 
lengva. Atvykus Pittsburgho 
miesto centran automobiliais, 
galima važiuot per Manches
ter Bridge ir už poros blokų 
randasi Reedsdale St. Tada 
reikia važiuot Reedsdale St. 
iki 1322 numerio.

Gatvekariais važiuojant, > iš 
miesto centro 
20 gatve karį, 
prie svetainės.

Tel. Virginia 7*4499

Barry P. S balins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k«*atų. 
Turim, puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-8770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
• 4 - a « » c. • i x t • ». > • t n i •. ii i •«. <

Rūgšti ruginė, sni'di ruginė, čielų kviečių, čiclų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

. rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome įsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergrecn 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą

* 485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.*

Telefonas: EVergreen 7-1661



Ispaniškas Vakaras

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS 31? METINIS PIKNIKAS
Mačiau Išgamą

neatlikęs tigro

ACCOMMODATION

Šiš-Tas
NATURAL - LAX - HERB TEA

HERBS
MEDI IN

1 BOXCINAL

sweet

geras

SVCAM ROOM 

HORMU H RATHS

tigro 
parke, 
išdykę

$$«Ah STf AM ROOM 

MOAfU.lL SHUT 0AVM1

pamėgdžiojimą
Lekia penki 

vandalai—gro- 
čia medelį

daug nuostolių pridaro!
Išgamą Matęs.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

Šj trečiadienį, birželio (June) 16 
d., įvyks ALDLD 185-tos kp. mėnesi
nis susirinkimas Kiburio svetainėj, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, 8-tą v. 
vak. Visi nariai atsilankykite..

Komitetas.

KELRODIS: Nuo 14th St. subway ir Metropolitan “L,” taipgi 
visi karai, kurie priveža iki Ridgewood reikia išlipti ant Myrtle 
ir Wyckoff Avės., persimainyti ant Richmond Hill karo. Išlipti 
ant 69th Place, parkas randasi pusė bloko ,po dešinei, arti 
Myrtle Ave.

Rinaldi, vaistininkas, 
17th Ave., tapo pašau-

Ernst Rosenfeld, bankierius, 
apart- 

mente, 820 Park Ave. Prie
žastim, manoma, buvęs nepasi
sekimas biržoje.

NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau
ginus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visų 
Dienų ir Naktį 
šeštadieųio naktj 75c.

Speciales kainos savaitei.

LEGAL NOTICES
Notice is hereby given that Roeb

ling Liquor Store, Inc., has filed its 
trademark: “BROADLING” with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on foods, liquors, beverages 
and ingredients thereof, of every 
class and description.

(130-147)

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, nViegojimui patogumai.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamų kainų
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dienų iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

REIKALAVIMAI
Reikalingas vienas darbininkas dir

bti farmoj. Gera proga jauniems, ku
rie nori mokytis farmeriaut. Vieta 
pas amerikonų. Valandos neilgos. La
bai gera vieta geram žmogui. Iš 
pradžių mokam $20 į mėnesį, kartu 
su burdu. Atsišaukit tik tie, kurie 
mylite padirbėt. W. G. Lasky, 
R. D. 1, Brooktondale, N. Y.

(140-142)

Puslapis šeštas

Ką Pasakoja Grįžusi iš Lietuvos 
Vera Mikutaitytė?

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
Lietuvos (išbuvusi ten arti vie
nerius metus) Vera Mikutaity- 
tė, iš Elizabeth, N. J., laisvie- 
tė. Ji svečiavosi pas savo tėve
lius, Šimkaičių valsčiuje, Ra
seinių apskrityje.

šiurpių dalykų jinai pasako
ja. Mikutaitytė lankėsi Lietu
voj antru sykiu, šiuo tarpu ten 
reakcija padidėjo kur kas la
biau, negu prieš keletą metų. 
“Šnipas ant šnipo,” sako mer
gina.

Ji pati buvusi įskųsta ir na
muose padaryta krata. Jos 
brolis, niekur nedalyvaująs, 
jokiam judėjime nepriklausąs, 
buvo suareštuotas ir išvalkio- 
tas po kalėjimus be jokio kal
tės įrodymo. Mikutaitytei poli
cija primetė rašinėjimą komu
nistinei Amerikos spaudai ži
nių. Girdi, Raseinių apskrities 
viršininkas turįs iškarpų iš 
mūsų spaudos, jos raštų.. .

Nepaisant visko, žmonės 
Lietuvoj laisvamanėj a ir vis 
griežčiau nusistatė prieš fa-

šizmą. Ji pati mačiusi, kai 
naktį apsiginklavęs raitelis li
pinęs prie stulpų anti-fašisti- 
nius atsišaukimus. Komunistų 
ir šaip anti-fašistų, veikiančių 
prieš fašistinį režimą, randasi 
visoj apylinkėj, sako Mikutai
tytė.

žmonės išmoko kovoti ir 
prieš varžytines (licitacijas). 
Buvo išleista lapeliai, skelbian
ti, kad nei vienas ūkininkas ne
pirkti! per licitacijas daiktų, 
nes jei pirks, jam teks nuken
tėti. Tūli drąsuoliai nebeklau
sė įspėjimo. Tokių buvo trio- 
bėsiai sudeginti. Dabar laike 
licitacijų niekas nebeperka nei 
vištos. Valdžia nebežino ką 
daryti.

žmonės laukia civilinės me
trikacijos Lietuvoj. Jie laukia 
permainų.

“Lietuvoj būtų gražu gyven
ti, jei ne fašistinė priespauda, 
apgulusi ant Lietuvos tarsi ko
kia nuožmi naktis,” baigė d-gė 
Mikutaitytė. N-d-r-s.

Mūsų Ekskursija 
J Cranfordą

“Naujosios Gadynės” Pikni
kas Buvo Menkutis

Sekmadienio rytą trupučiu
ką po 9 valandos atvykau prie 
“Laisvės,” manydamas, kad 
labai anksti pribūnu, bet čia 
jau radau didoką busą ir gana 
pilnokai jau prisėstą delegat. 
ir svečiais, pasirengusiais vyk
ti į Cranford, N. J., kur buvo 
Am. Lietuvių Darb. Literatū
ros Draugijos 2-ro Apskričio 
Konferencija ir piknikas. Sė
dau ir aš. Busas kaip bema
tant prisipildė ir visai mažai 
nutolęs nuo skelbto laiko nu
dundėjo New Jersey link.
\

Nuvykus, delegatai greit 
pradėjo konferenciją atvira
me ore, o po jos prasidėjo' ir 
piknikas. Nors niaukstėsi per 
visą dieną, grasino lietumi, 
bet publikos privažiavo daug. 
Apie 2 vai. atsirito antras bu
sas su aidiečiais, ir nemažai 
mašinų iš Brooklyno, taipgi 
busas ir daugybė mašinų iš i 
New Jersey. Nestebėtina, kad j 
gaspadinės anksti pritrūko 
valgių ir net paskutinę duoną 
ir pieną atėmė iš farmerių sa
vo svečiams.

Programą piknike pildė 
Brooklyno Aidas ir Newarko 
Sietynas, abu vadovaujami B. 
L. šalinaitės, ir trumpai kal
bėjo apie Ispaniją R. Mizara. 
Rinkta aukos Ispanijai; apie 
pasėkas praneš komisija. Pik
niko pirmas dvi dovanas lai
mėjo brooklyniečiai, trečią — 
cliffsidietis ir ketvirtą — hill- 
sidietis. Laimėtojų ant vietos 
nesirado, jiems bus pranešta 
apie laimikį.

Piknikas buvo smagus. Vie
ta graži, pažįstamų iš visos 
apylinkės ir naujų pažinčių 
daug. Ir kur tik pasisuksi, vi
sur girdėjai kalbas apie pasi
matymą “Laisvės” piknike 4 
liepos, Brooklyne. O d. Buk- 
nys “Laisvės”’ gaspadorius, 
tankiai patekdavo “apgulos” 
stovin, girdi: “Drauge, mums 
permažai tikietų atsiuntei, 
duok čia 10 daugiau.” Tokių 

, buvo 
daug, nes iš didelio pundo ti
kietų į pabaigą matėsi nešio
jantis tik saują.

Devintai vakaro atėjus dar 
nesinorėjo skirstytis, tačiau 
taip buvo sutarta, tad susėdę 
j busus, dainuodami, apie 
10:30 laimingai parsiritom 

D-s.
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pareikalavimų, matyt,

Pereitą sekmadienį, Klas
čiaus parke, buvo “Naujosios 
Gadynės” piknikas, kuris at
rodė vienas iš biedniausių bu
vusių piknikų. Aš atvykau 
4 :30 po pietų, bet parke buvo 
labai mažai žmonių. Stovėjo 
prie parko 3 autobusai, atvy
kę iš kitur. Svetainėj šokiams 
grojo Retikevičiaus orkestrą, o 
tuo tarpu šoko tik 8 poros. 
Maža biznierių, maža visko.

Visų ūpas prastas. 7 :30 vai. 
vakare Stilšonas, išėjęs iš sve
tainės, ant parke įrengtos ci- 
mentinės šokiams aslos, ėmė 
šaukti visus pasiklausyti pro
gramos. Jis pradėjo savo kal
bą nuo velionio Miko Petraus
ko, o daugiau nieko nekalbė
jo, tik perstatė grupę šokikų, 
kuriems vadovavo Stilsoniutė. 
Buvo kalbam#, kad chorai dai
nuos, bet nebuvo jų.

Murza Neuosto.

Pereitą šeštadienį Liet. Am. 
Pil. Kliubo patalpoje Veroni
ka ir Antanas Šimaičiai atžy
mėjo savo 20 m. ženybinio 
gyvenimo sukaktį. Svečių buvo 
daug ir visi gražiai priimti.

M. Vinciūnas ką tik gryžo 
iš kelionės po Naująją Angli
ją. Buvęs daugely lietuvių ko
lonijų ir atlankęs savo drau
gus bei gimines. Jis pilnai pa
tenkintas savo kelione, bet, 
esą, geriausiai žmogus jauties 
namie. “Well, home 
home ...”

Drg. Vinciūnas yra 
“Laisvės” rėmėjas.

Liet. Am. Pil. Kliube dirbąs 
policininkas Jonas Kazlaus
kas nusiskundė šių žodžių ra
šytojui, kad Kliubas jam la
bai mažai primeta už darbą. 
Už visos nakties darbą gau
nąs tik $3. Jis nori daugiau. 
“I don’t blame, Johnny!”

Žodį “išgama” esu girdėjęs 
daugelį sykių, ypatingai bar- 
niškose kalbose, kur pritrūkę 
argumentų, sako: “Nutilk, ar
ba eik lauk iš mano akių, tu 
išgama!” Išgama yra pagarsė
jęs ir labai madingas žodis 
sceniškose vaidinimo kalbose. 
Komedijoje pasiekęs aukščiau- 

. sį išraiškos laipsnį, kuris žmo
nėse sukelia tam tikrą kvak
sėjimą, gilaus pasitenkinimo 
juoką. Juokiausi ir aš daugelį 
kartų sykiu su publika, bet su
stodamas, nes bijojau užgauti 
išgamą, nežinodamas, kaip iš
tik rų jų ji atrodo. Bandžiau ją 
įsivaizduoti pastatytu “Pily
pu” kanapėse, bet mane tas jos 
paveikslas visai nuo juoko ati
tolino; tiktai galą nosies truk
telėjo ir kažin kaip keistai iš
sišiepęs, dantimis kaukštelėjęs 
—visiškai sustojau mislyti 
apie išgamos išvaizdą. Maniau 
sau vienas: tegu ta išgama ir 
pasilieka žmonių juokui išga
ma !

Bet štai, praleisdamas šeš
tadienio popietį Prospect Par
ke, bevaikščiodamas po tuos 
sveikatai brangius žalumynus 
—ėmiau ir užsukau į zoologi
jos kampą aplankyti protėvių 
tėvukus beždžiones. Pasipikti
nęs jųjų tūlu elgesiu ir dideliu 
atsilikimu nuo progreso—vėl 
traukiau toliau, bet skardus 
žvėries balsas užgavo man au
sį ir truktelėjo mane linkui 
savęs. Prisiartinęs prie geleži
nės klėtkos,—žiūriu joje guli 
leopardienč ir prie jos du ma
ži leopardukai. Vienas mažy
tis taip dailiai margas, kad, 
rodosi, pasiėmęs jį neštumeis 
namo ir paleistum virtuvėje 
pasišokinėti vietoje namų se
nos šeimininkės rainos katės. 
Kitas irgi mažytis—visas ru
das, neturintis jokio taškelio 
margumo. Nepanašus nei į ma
mą, nei į papą, neigi į savo 
mažą brolį ar sesę. Į ką jis 
nusidavęs, tai tiktai senų lai
ku ragana švento Jono naktį 
pelėtų pasakvti. Man gi buvo 
tikra paslaptis, bot tenai be
stovint ir bekvaršinant galvą 
ta keistenybe—nugirdau vyro 
kalba savo pačiai: “žiūrėk, 
žiūrėk, Josphina—kokia keis
ta žvėriška išgama!” A-a, ma
nau sau, nuo da^ar jau žino
siu ir aš, kaip atrodo išgama. 
Reiškia, jeieru nepanašus nei 
i tėvus, nei į gimines, tai esi 
išgama. Tai, va, kokios būta 
išgamos!

Žmones ir Parkas
Prospect Parkas brooklynie- 

čiams yra gerai žinomas, nes 
iuiu tie parko takai skersai ir 
išilgai nuvaikščioti, nukojuoti 
ir, rūkant cigaretus ir pyp
kius, žolė šalimais nuspjaudy- 
ta jau šimtus sykiu praeityje, 
dabar ir bus ateityje, nes par
kas gražus, medžiai žaliuoja, 
kas tikrai vaizduoja vasaros 
pradžią. Gi miesto žmonės, 
per žiemą išbuvę dienomis. 
dirbtuvėse, naktimis stubose, I 
tai dabar, kuomet saulė aukš
tai šviečia ir savo šiltais spin
duliais iš padangės ragina vi
sus žemės augmenis atlikti va
sarinio gyvenimo darbą, tai ir 
jie (žmonės) čia susirinkę su 
šiemynomis, kiti atsivedę ir 
šunis,—voliojai po dangaus 
stogu, maudosi senos saujffg 
karščio bangose ir begėdišffu 

'trina, naikina tuos augmenis, 
kurie taip pat nori gyventi ir 
numirti rudens- senatvės mir- 
čia.

Sakysite,—atsigulimas ant 
žolės nėra jokis jos trynimas, 
naikinimas, bet vėsumos už
danga, kad saulė perdaug ne
nukepintų ir nenudžiovintų 
jos. IŠ vienos pusės, gal bus ir 
taip. Bet iš kitos—skandalas. 
Skandalas prasidės užklausi
mu : jeigu kas nors tiek sun
kesnis, kiek pats esi sunkesniu 
už žolę, imtų ir užgultų ant 
tavęs, tai kaip jaustumeis ta
da? Atsakytum:

“Nors akmeniui gręsia jame 
skylės iškalimas, įkišimas di
namito dešros ir jo suplėšy
mas, bet jau geriau būsiu juo-; 
mi; greičiau viskas bus už
baigta ir gyvenimui amen pa-

sakyta. Gyvent ir būt kankina
mu—garsiai rėkdamas atsisa
kau !”

Vaikai ir Jaunoji Žolė
Skersai pirmąją parko pie

vą ėjęs kelias panaikintas—jis 
užpiltas žeme ir užsėtas žole, 
žolė sudygus ir bando augti, 
bet vaikai, žaizdami bole, 
trempia ir naikina ją. Kodėl 
jiems yra duodama tiek kvai
los laisvės—sunku pasakyti. 
Ir jeigu ir toliau taip bus, tai 
ta žolė vėl bus atgal žemėn 
suvaryta, čia apsireiškia pras
tas parko gaspadoriavimas, 
eikvojimas visų piliečių turto, 
kuriuomi bandoma pataisyti 
gamtinę grožę.
Pamėgdžioja Rainąjį Tigrą
Kas esate matę judį iš rais

tų gyvenimo “Paimkit Juos 
Gyvus,” tas atminsite ten ro
domą tigrą, kuris eidamas pa
krūmėmis visus lygiai užkabi
na, nepaisydamas nieko: ma
žas ar didelis, keturkojis ar 
šliaužys, bet jis jiems turi pa-

Lietuvės Draugės Abrahamo 
Lincolno Bataliono rengia gra
žų vakarėlį šį šeštadienį, bir
želio 19-tą, “Laisvės” Svetai
nėj, 419 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. Visas pelnas nuo šio 
parengimo bus naudai Lincol
no Bataliono kovotojų, kurie 
su Ispanijos liaudžia sykiu ko
voja prieš bendrą priešą — 
fašizmą.

Lietuvės Lincolno Bataliono 
Draugės jau yra surinkusios 
daug knygų ir cigaretų ir pa- 
siuntusios į Ispaniją. Svarbą jų 
darbo visi gali suprasti.

Bus nepaprastai graži pro
grama. Aidbalsiai jau yra ap
siėmę padainuot keletą dainų. 
Sako, kad neims jokio atlygi
nimo, bet aukos savo talentus 
tokiam naudingam darbui. 
Taip sako ir draugė Klimaitė, 
kuri taipgi padainuos keletą 
dainelių. Taipgi prižadėjo da- 
lyvaut mūsų parengime “No 
Pasaran” dainininkai ir ispa
niška šokikė.

Tad visi ateikite, paremkite 
Ispanijos kovotojus moraliai ir 
materialiai. Įžanga tik 35c. iš 
anksto, 40c prie durų.

Komisija.

Rengia

Dr. Martino Luterio Draugystė 
Sekmadienį, Birželio 20 June, 1937 

Muzika Prof. Retikevičiaus
HOFFMAN PARKE 

69th Place ir Cooper Avenue, Glendale, L. L 

Pradžia 2-rą valandą po pietų Įžanga 40c. 
Iš anksto perkant tikietus 35c.

daryti kokią nors žalą. Kitaip rastas nusišovęs savo 
—jis jaustųsi 
darba.

Tokį 
mačiau 
vaikai, 
žės naikintojai: 
papurtė, kitur šaką nulaužė, 
toliau lapus nubraukė; netu
rėdami kuomi daugiau mesti, 
tai nors sauja kokių lukštų ant 
karvelių bėrė, kur pralėkė— 
ten žymę paliko.

Panašūs vaikai be tėvų ar 
šiaip augesnių priežiūros ne
turėtų būt leidžiami parke, 
nes jie miestui ir visiems žmo
nėms

8002
tas plėšikų, kada jis bandė su
laikyt apiplėšimą. Tas jam pa
vyko, plėšikai pabėgo tuščiom, 
bet pats tapo nuvežtas ligon- 
butin. Stephen Aromiskis 

(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y., 

Telefonas: EVergreen 7-43SI

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
Žinomos Kaipo The Morrell Street Baths

29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y.
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS
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Drabužiai Ispanijai

Sklokos piknikas Klasčiaus 
parke buvo mizernas. Kaiku- 
rie sako: “Sulyg Jurgio ir ke
purė.”

jie apie tai negirdėję. Sako, į 
Brooklyną vežti pundelį pasi
ėmus pertoli, o kad būtų ant 
vietos kur atiduoti, rastųsi 
daug drabužių.

10:30 laimingai 
prie “Laisvės”.

Ona Rimkus, brooklynietė, 
aukavo pundą drabužių Ispa
nijai.

Drg. Trepkų šeimyna iš 
Cranford, N. J., atvežė porą 
dėžių drabužių.

Tūli elizabethiečiai nusi
skundė, kad pas juos nerenka
ma drabužiai arba permažai 
garsinama, jei renkama, nes

Pereito sekmadienio rytą 
greatneckiškis Jonas Linda at
važiavo nauju automobilium į 
Brooklyną ir “pakidnapino” 
“Laisvės” reporterį. Nusivo
žęs į savo vilią, Jonas pastatė 
reporteriui štai kokią dilemą: 
“Parašyk ką nors apie mūsų 
koloniją, o jei ne — atiduosiu 
tave zuikiams subadyti!”

Rep.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Nėra valandų sekmadieniais.

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

.VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

MATEUŠAS SIMONAVIČTU'S
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.
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Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos isdirbimo ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis'turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

Stanley Masiulio įstaiga Yra
51'8 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ 

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15c 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
s Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street,) Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamų kainų
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