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Tokio, liepos 15. — Japo

nijos karo ministerija įsakė 
trims milionams savo rezer
vų, atsarginių kareivių, būt 
pasirengusiem karan prieš 
Chiniją.

London, liepos 15. — An- 
> glijos valdžia bijo, kad Is

panijos fašistų generolo 
Franco biznio sutartis su 

k Hitleriu gali būt smūgis 
Anglijos kapitalui, valdan
čiam Ispanijos geležies ir 
kitas kasyklas.

> Madrid, liepos 15. — Sep
tyni Italijos lėktuvai, stai
ga užpuldami du Ispanijos 
lėktuvus, numušė abudu že- 

' myn.

Skridimas per Polių Tarnauja 
Pasaulio Aviacijai

Maskva. — Jungtinių 
Valstijų ambasadorius So
vietam Joseph E. Davies 
atidavė aukštą garbę Sovie
tų lakūnam, sėkmingai už- 
baigusiem antra skridimą 

k iš Maskvos per šiaurės po
lių į Jungtines Valstijas.

Jis sako, kad pamatinė 
reikšmė šio skridimo yra ne 
tiek sumušimas visų pasau
linių rekordų, bet “įrodymas 
orlaivininkystės progreso ir 
pastovumo ir nuopelnas, pa
darytas naudai viso pasau
lio aviacijos” (orlaivinin
kystės).

Įkaitino 9 Streikierius už 
Pašto “Trukdymą”

Cleveland, Ohio. — Fede- 
ralis prisaikintųjų posėdi- 
ninkų teismas įkaitino K. 
Steedą, vieną iš plieno dar
bininkų organizatorių, ir 
aštuonis kitus streikierius- 
pikietininkus, kad jie pasto
ję kelią pašto tarnautojams 
ir nepraleidę siuntinių į 
užstreikuotus Republic Plie
no fabrikus Youngstowne, 
Warrene ir Massilone, Ohio.

Jeigu teismas galutinai 
pripažins kaltais tuos devy-

# nis pik i e t i n i n k u s, tai
* jiems gręsia šeši mėnesiai 

kalėjimo ir po $100 pinigi
nės baudos.

Du Chinų Armijos Mū
šiai su Japonais

Tientsin, liepos 15.—Chi- 
nai dinamitu susprogdino 
Peiping-Tientsin geležinke
lio tiltą ii’ tuom sulaikė 
'traukinius, vežančius Japo
nijos kariuomenę prieš Pei
pingą. Tad įvyko mūšis 
600 japonų su chinais prie 
Lofa kaimo, ties minimu til
tu, už 30 mylių į šiauriu va
karus nuo Peipingo. Kau
tynės tęsėsi visą rytą.

Chinų 29-tos armijos da
lys apsupo 100 japonų kar
eivių, maršavusių iš Kupei- 
kow į Fengtai, į šiaurius 

j nuo Peipingo. Įvyko smar-
j kus mūšis.

United Press žiniomis, 
chinai Peipinge turi 60,000 

> savo armijos prieš 20,000 
japonų, bandančių apgulti 
Peipingą. Centralinės Chi- 
nijos valdžia atsiunčia 30,- 
000 geriausių kareivių tal
kon saviškiams Peipinge. 
Tuo būdu, valdžia turėsian
ti apie 100,000 savo armijos 
Peipinge ir apskrityj prieš 
Japonus.

Japonija urmu siunčia vis 
% naujus savo armijos pulkus 
' prieš Peipingą.

Tokio, liepos 15.—Chiniją 
j pareikalavo, kad Japonija

ištrauktų savo armijas iš 
/ Peipingo srities. Japonų

valdžia šiurkščiai atmetė 
reikalavimą. Sykiu Japoni
jos valdovai perspėjo kitas 
šalis, kad “nepakęs” jų ki
šimosi į Japonijos daromus 
“baudžiamuosius žingsnius” 
Šiaurinėj Chinijoj.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams
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Stalino ir Kt. SSRS 
Vadų Sveikinimas 
Didvyriam Lakūnam

Maskva. — J. Stalin, Mo
lotov, Kalinin, Vorošilov, 
Alksnis ir kiti žymiausi So
vietų vadai ir profesoriai 
O. J. Schmidt ir A. N. Tu
polev pasiuntė sekamą svei
kinimą sovietiniams lakū
nams: Gromovui, Jumaše- 
vui ir Danilinui, kurie per 
šiaurės polių nuskrido į Ri- 
verside-San Jacinto, Cali
fornia:

“Sveikiname jus puikiu 
žygiu, nuskridimu iš Mas
kvos per šiaurės polių į 
Amerikos Jungtines Valsti
jas ir sudarymu naujo pa
saulinio rekordo tolimame 
lėkime be apsistojimo.

“Mes išreiškiame didžią! 
pagarbą ir pasigerėjimą jū-j 
sų didvyriškumu ir išsilavi
nimu, kurį parodėte, laimė
dami naują pergalę Sovieti
nei orlaivininkystei.

“Sovietų Sąjungos darbo 
žmonės didžiuojasi jūsų pa
sisekimu. Mes apsikabina
me jus ir kietai spaudžiame 
jums rankas.”

Riverside, Calif. — Lėk
tuvas antro Sovietų lakūnų 

• p • • ii- i skridimo iš Maskvos perJŲ dOVlCtimy LakunŲ šiaurės polių, su Michailu 
jGromovu, Andrium Juma- 

Vnlorii ševu ir Sergijum Danilinu, 
J nusileido trečiadienį 10:27 

vai. iš ryto (pagal New 
Yorko laiką) ant ganyklos

Atsisveikinimas Pirmų-

New York.
Čkalov, Georgij Baidukov 
ir Aleksandr Bieliakov, ku-: 
rie praeitą mėnesį pirmi at
skrido iš Maskvos per šiau
rės polių į Jungtines Vals
tijas, dabar, pirm išplau
kiant laivu atgal į Sovietus, 
išleido tokį pareiškimą 
Amerikos žmonėms ir įstai
goms:

“Mes esame giliai, sujau
dinančiai dėkingi už nuošir
dų priėmimą, kuriuom mus 
pasitiko jūsų šalis. Net 
trumpas mūsų buvimas jū
sų šalyje davė mums progą 
pamylėti didžią Amerikos 
tautą, kuriai mes nuošir
džiausiai linkime gerovės ir 
pasisekimo pažangoj ir tai
koj. Vienas iš skaisčiausių 
mums atsiminimų visada 
bus, kad jūsų prezidentas 
Rooseveltas taip širdingai 
mus priėmė.”

Dabartiniu antru perskri- 
dimu per polių jau yra 
įsteigtas “tiltas” tarp Ame
rikos ir Sovietų šalies tuom 
oro keliu, sako šie lakūnai.

Jie dėkoja Jungtinių Val
stijų vyriausybės įstaigoms, 
mokslinėms šios šalies orga
nizacijoms, šiaip visuome
nės organizacijoms, drau
gams ir spaudai už pagelbą, 
ir užbaigdami sako, kad 
“mes jaučiame, jog šis en
tuziastiškas priėmimas bu
vo ne tik mums, bet mūsų 
šaliai ir mūsų žmonėms.”

Papildomi Arkansas Valst.1 “Skrisdami 62 valandas ir 
Senatoriaus Rinkimai ; 17 minučių, mes sudarėm du 

Little Rock, Arkansas. — pasaulinių rekordu.
Bėgyje 60 iki 120 dienų turi “Šis skridimas įrodė, jog 
ivykt papildomieji rinkimai, skridimai per šiaurės polių 
išrinkt naują senatorių vie- yra praktikoj pritaikomas 
ton mirusio J. T. Robinsono, dalykas. Lėkdami susidūrė- 
kovingo rėmėjo Naujosios me su nereguliariais mag- 
Dalybos. Tuo tarpu guber-< nasinių bangų veikimais, 
natorius Bailey paskirs lai- Radio susisiekimai su Šo
kiną senatorių. Gubernato- vietų stotimis ėjo gerai, iki 
rius yra rėmėjas tos pačios pasiekėme Kanadą; paskui 
politikos, kaip ir velionis jie pertrūko. Lėktuvas vei- 
Robinson. I kė puikiai.”

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Liepos 16, 1937

Sovietų Mokslininkų Stovykla šiaurės Poliuj, virš kurios perskrido Sovietų 
lakūnai į Jungtines Valstijas.

Sovietų Lakūnai Sumušė Visus
Pasaulinius Skridimų Rekordus
TIRŠTA ŪKANA PRIVERTĖ GRĮŽT NUO SAN DIEGO 80 MYLIŲ ATGAL; LĖK

TUVAS VISAI NESUŽEISTA S IR PUIKIAI VEIKĖ.

prie March Field armijos 
lėktuvų aikštės San Jacinto, 
Californijoj.

Gili Roosevelto Pagarba 
Sovietų Lakūnam

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasiuntė 
entuziastišką sveik inimą 
Sovietų lakūnams M. Gro
movui, A. Jumaševui ir S. 
Danilinui, kurie dabar iš 
Maskvos, per šiaurės polių, 
atskrido į Riverside, Calif.:

“Jūsų žygis sukėlė many
je didžią pagarbą ir aš no
riu išreikšt jums mano en
tuziastiškus sveikinimus.”

Valstybės ministeris Cor
dell Hull pasiuntė lakūnams 
“širdingus” sveik inimus. 
Sako, kad žinia apie jų at- 
skridimą suteikė jam “didį 
džiaugsmą.”

Gromovo Raportas Sovietų 
Valdžiai apie Skridinių

Riverside, Calif. — Sovie
tų lakūnas Michail Gromov 
pasiuntė Sovietų valdžiai 
sekantį raportą apie skridi
mą su Jumaševu ir Danilo-

Jie, skaitant tiesia linija, 
perlėkė 6,688 mylias be nu
sileidimo. Bet jei pridėtum 
vingius, kuriuos turėjo pa
daryt dėlei blogų oro sąly
gų įvairiose vietose, tai bū
tų iki 7,000 mylių. Vienu 
pradėjimu jie skrido 62 va
landas ir 17 minučių.

Vyriausias vairuotojas 
buvo Michail Gromov, jo 
padėjėjas — Raudonosios 
Armijos karininkas An
drius B. Jumašev, kuris tu
ri pasaulinį rekordą aukš
čiausių skridimų. Navigato
rius, oro kelio tėmytojas ir 
nurodinėtoj as. buvo Sergi
jus Danilin. Gromov ir Da
nilin turi garbės titulus 
kaip Sovietų Oro Didvyriai. 
Gromov yra apdovanotas 
visais Sovietų aukščiausios 
pagarbos ženklais už skridi
mus.

Pakildamas nuo Maskvos 
skristi, stiprus didžiulis jų 
lėktuvas su kuru ir krovi
niais svėrė 11 tonų.

Nusileidę San Jacinto 
miestelyj, lakūnai “šlubuo
jančia” anglų kalba prane
šė, kad jie buvo nuskridę 
dar 80 mylių toliau į pietus, 
iki San Diego, bet ten vis
kas buvo aptraukta tokiais 
tirštais, nepermatomais rū
kais, kad lėktuvas turėjo 
grįžt 80 mylių atgal.

Peržiūrint lėktuvą, pasi
rodė, jog jis dar turėjo ga
zolino, nors pirmiau buvo 
pranešta, kad prakiurusi 
gazolino patalpa privertė 
juos nusileisti ant ganyklos 
prie March Field lėktuvų 
aikštės San Jacinto. Paaiš
kėjo, kad • gazolino patalpa 
visai nebuvo prakiurus ore; 
tik nusileidžiant žemyn ga
zolino dūda užsigavo į pa
sitaikiusią uolą ar didelį 
grumstą ir čia ši dūda liko 
truputį pažeista. Šiaip lėk
tuvas visu keliu puikiai 
dirbo be mažiausių trūku
mų.

Šiuo skridimu Sovietų la
kūnai daugiau kaip tūks
tančiu mylių sumušė pirme
sni rekordą francūzų lakū
nų Paulo Codos ir Maurice 

Rossi, kurie andai nuskrido 
5,657 mylias iš New Yorko 
į Syriją be apsistojimo.

Nusileidusius sovietinius 
lakūnus tuoj pasįtiko ir pa
sveikino Jungtinių Valstijų 
armijos stovyklos oficieriai. 
Bežiūrint, automobiliais su
važiavo ii* pėsčia suėjo di
delė minia, kuri entuziastiš
kai sveikino Sovietų oro 
didvyrius.

Sov. Lakūnai Geriausi 
Pasaulyj, Sako Danas
Maskva. — Ką tik į So

vietus atvykęs Peter Freu- 
chen iš Danijos, žymus tyri
nėtojas tolimos ledinės šiau
rės, sako, kad dabartinis 
“stebėtinas Sovietų lakūnų 
skridimas įrodo, jog sovie
tiniai lakūnai yra geriausi 
pasaulyje.” Šis skridimas 
parodo, kad tai nėra jau at
sitiktinas dalykas, ir “visi 
dabar mato, kad Sovietų la
kūnai praskynė kelią virš 
šiaurės poliaus. Tai patar
navimas visai žmonijai.

“Sovietų šalis įtikinančiai 
parodo,” tęsia Freuchen, 
“kaip galima panaudot 
mokslą, kad jis tarnautų 
žmonijai šią valandą,. ... 
kuomet juodosios^ fašizmo 
spėkos Ispanijoj žudo mo
teris ir vaikus. Kelios die
nos atgal aš mačiau teatre 
vaidinimą ‘Svajonė,’ parašy
tą Sovietų didvyrio Vodopi- 
janovo. Šio veikalo rašyto
jas pastebėjo: ‘Nėra jokio 
negalimo daikto Sovietų 
žmonėms.’ Ir aš pilnai su
tinku su juom.”

Mussolinis— Fašistų Karo 
Planuotojas prieš Liaudies 

Valdžią
London.—Buvęs Ispanijos 

užsienių reikalų ministeris 
Julio del Vayo kalbėjo An
glijos seime liepos 13 d. ir, 
be kitko, parodė, kaip fašis
tų vadai išanksto susitarė 
su Mussoliniu pirma negu 
pradėjo karą prieš liaudies 
valdžią.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Raudonoji Chinų Ar
mija Pasirengus Ko

von prieš Japoniją
KOMUNISTAI ŠAUKIA CHINIJOS TAUTIEČIUS IŠ

VIEN VYTI LAUKAN ĮSIVERŽĖLIUS
---------------------------------------------------------------- ra

Sušaudyti 61 Trockistas, 
Kaip Šnipai, Nuodytojai
Maskva. — “Pacifiko 

Žvaigždė” iš Chabarovsko 
liepos 4 d. numeryj praneša, 
kad pagal teismo nuospren
dį liko sušaudyta 61 trockis
tas, kaip Japonijos ir Hitle
rio šnipai, Sovietų geležin
kelio ardytojai ir vandens 
šaltinių nuodytojai.

Salamanca, Ispanija, lie
pos 15. — Fašistų vyriau
sybė padarė slaptą preky
bos sutartį su Vokietija.

Madrid, liepos 15. — Fa
šistai paklojo tūkstančius 
savo kareivių, besistengda
mi atmušt respublikos gy
nėjus nuo Corunna vieške
lio ir abelnai sustabdyt res- 
publikiečių ofensyvą.

Mirė Senai Robinson, 
Roosevelto Draugas
Washington.—Stąiga mi

rė demokratas senatorius 
Joseph T. Robinson, 65 me
tų amžiaus. Jis buvo vie
nas karščiausių rėmėjų Ro
osevelto Naujosios Dalybos 
ir vadas kovos už šalies Vy
riausio Teismo taisymą pa
gal prez. Roosevelto planą.

Apgailėdamas jo mirtį, 
prezidentas Rooseveltas pa
reiškė: “Krito kareivis su 
veidu atkreiptu į mūšio pu
sę. Jis buvo tikras libera
las... visada pasišventęs 
gerinti žmonių masių liki
mą.”

Senatorius Robinson at
stovavo Arkansas valstiją. 
Jis buvo sūnus neturtingo 
daktaro-pamokslininko, vie
nas iš dešimties vaikų šei
mynoje. ---- 1--- 1----
Roosevelt Neatlaidžiai Ko
vosiąs už Vyriausio Teismo 

Taisymą
Washington, liepos 15. — 

Prezideųtas Rooseveltas sa
ko, kad jis dės visas pastan
gas, idant Vyriausias Teis
mas būtų papildomas nau
jais pažangesniais, jaunes
niais teisėjais. Jis kaltina 
persimetėlius demokratus, 
kad tai jų priešdemokrati- 
niai užsipuldinėjimai ir 
kandžiojimai privedė sena
torių J. T. Robinsoną prie 
mirties.

Robinsonas buvo energin
gas kovotojas už šalies Vy
riausio Teismo taisymą ir 
už Roosevelto politiką aps
kritai.

ORAS
Šį penktadienį New Yor

ke ir New Jersey būsią kiek 
šilčiau ir galėsią būt lietaus 
po pietų, kaip numato New 
Yorko Oro biuras.

Vakar temperatūra buvo 
74 laipsnių. Saulėtekis 5:37; 

i saulėleidis 8:26.

Visų Salių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėlsit, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasauli i

Peiping, liepos 15.—Mar- 
šuoja Raudonoji chinų ar
mija iš Shensi provincijos 
kalnų ginti Peipingą, senąją 
Chinijos sostinę, nuo japo- 
nų-užpuolikų, kaip praneša 
United Press.

Centralinė Chinijos val
džia su Chiang Kai-sheku 
priekyj užreiškia, kad jinai 
gins šiaurinę Chiniją nuo 
Japonijos “iki paskutinio 
chinų kraujo lašo.”

Dabartinius provokatoriš- 
kus savo karo veiksmus Ja
ponija daro prieš Chiniją, 
idant atplėšt turtingiausią 
šiaurinę šalies dalį ir pri- • 
jungt ją prie Manchulcuo 
krašto, kuriame viešpatau
ja Japonijos imperialistai.

Chinijos Komunistų Par
tija, anot United Press, iš
leido manifestą, kur reika
lauja tokių žygių:

Generolas Sung Chek-yu- 
an, administratorius Peipin- 
go-Tientsin srities, turi pa
naudot visą savo armiją ko
vai prieš įsibriovusius japo
nus.

Centralinė Chinijos val
džia Nankinge turi atsiust 
paramos prieš Japoniją.

Valdžia turi panaudot 
griežtus žingsnius prieš to
kius atžagareivius chinų ' 
“vadus,” kurie pataikauja 
Japonijai.

Manifestas a t s i š aukia, 
kad Chinijos nacionalistai - 
tautiečiai veiktų išvien su 
komunistais, . ir bendromis 
jėgomis išvytų Japoniją iš 
Chinijos žemių.

Fašistinių Vigilančių, 
Streiklaužių “Seimas”
Johnstown, Pa., liepos 15. 

—Šio miesto “piliečių”’ ko
mitetas sušaukė “visos ša
lies” vigilančių-streiklaužių 
seimelį. Pirmiau garsino, 
kad suvažiuosią tūkstančiai 
“tvarkos dabotojų”; bet da
bar pats fašistinio piliečių 
komiteto sekretorius L. W. 
Campbell sako, jog laukia 
tik virš šimto delegatų iš 
Hartfordo, Philadelphijos, 
Oklahomos ir kitur.

Johnstowno “piliečių” ko
mitetas, įkvėptas Bethle
hem Plieno kompanijos, no
rėtų suorganizuot visos ša
lies fašistinius vigilantes 
streikams laužyt. Prieš tą 
planą protestuoja ir dauge
lis vietinių smulkiųjų biz
nierių.

Senatorius Robert Wag
ner yra išsireiškęs, kad toks 
streiklaužių organizavimas, 
turbūt, yra priešingas Na- 
cionaliam Darbo Santikių 
Įstatymui.

Cleveland, Ohio. — Kada 
miesto majoras Burton ban
dė sakyt kalbą Lincoln Par
ke, atidarant naują Tre
mont Area žaidimų aikštę, 
tūkstančiai s u s i r i nkusių 
žmonių nubaubė ir nurėke 
majorą kaip streiklaužį. Mi
nioj buvo 5,000 žmonių.
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šaudymą,” etc. Neatsižiūrėdami į nieką, 
Sovietų žemės ištikimi piliečiai kelia 
mokslą, plečia kultūrą, užvaldo tas gam
tos sritis, kurių iki šiol niekas nebepa
jėgė užvaldyti. Jie daro milionų žmonių 
gyvenimą laimingesnių, lengvesniu, gra
žesniu. Jie saugo socialistinę šalį, dary
dami ją nenugalima tvirtuma fašistams.

Nei joki šuniški fašistų agentų kenki
mai, nei jokios reakcijos jėgos socialisti
nės šalies nuo progreso nesulaikys.

Ji žygiuos pirmyn ir švies išsilaisvini
mo kelią visom pavergtom tautom, viso 
pasaulio darbo žmonėm.

Tą puikiai dar kartą patvirtina ir šis 
naujų sovietinių herojų atlėkimas 
Maskvos be sustojimo į Los Angeles.

iš

Motinos Bloor 
Jubilėjus

Senatorius Joseph T. Robinson
Senatoriaus Joseph T» Robinsono mir

tis, be*abejo, padarė nemažai nuostolių 
toms jėgoms Jungtinių Valstijų senate; 
kurios kovojo už reformą teismuos ir 
bendrai už pravėdimą pažangesnių įsta
tymų. Senate jis buvo demokratų va
das, liberalas, karštai rėmęs Jungtinių 
Valstijų prezidentą Rooseveltą. ,

Tačiau “namie”, t. y., savo valstijoj 
(Arkansas) nebuvo tokiu liberalu, kokiu 
jis rodėsi senate. Jis nekovojo savo val
stijoj už pažangias reformas. Tenaitinių 
pusininkų (share-croppers) padėtis vi
suomet buvo labai sunki, bet senatorius 
Robinson nematė reikalo kovoti už jos 
palengvinimą.

Tūlų nuomone, senatorių? Robinson 
labai troško būti paskirtu augščiausio 
šalie? teismo nariu. Sakoma, dėlto jis ir 
buvo dideliu Roosevelto šalininku, kad 
tikėjosi tos garbingos vietos.

Nesvarbu, tačiaus, kuriais sumetimais 
jis kovojo senate už pažangesnius įsta
tymus, bei reformas. Svarbu, kad jis 
kovojo.

Numirė Robinson pačiam senatorių 
tarpe kovų įkaršty j, kai aukščiausio ša
lies teismo reformos klausimas pradėtas 
spręsti. Dėlto jo netikėta mirtis yra 
smūgiu pažangiosioms Amerikos žmonių 
masėm. •' .

Kas Gi Jo Paiso! *
Fašistų generolas Franco paskelbė, 

kad jis nesitaikysiąs su Ispanijos respu
blikos, valdžia, bet kovosiąs, kol visiškai 
ją nugalėsiąs. Paskui įvesiąs tokią sis
temą, kokia dabar yra Vokietijoj ir Ita- 
lijoj. J

Bet kas gi šiandien generolo Franco 
tauzijimų paiso. Juk ne jis nusako, ką 
ir kaip daryti, bet Mussolinis ir Hitleris. 
Jis tik tarnauja jiems kaipo įrankis. Jei 
ne Mussolinis ir Hitleris, tai iš gen. 
Franco ir visų jo sėbrų senai būtų pali
kę tik ragučiai ir nagučiai.

Ispanijos liaudis puikiai pažįsta Fran
co ir už jo pečių stovinčius tarptautinius 
fašizmo liucipierius. Dėlto ji taip pasi- 
rįžusiai kovoja ir kovos, kol fašizmo Is
panijoj nebeliks!

Socialistinės Šalies Herojai
Su atlėkimu iš Mask^oš^.Gdlifornijon 

be sustojimo trijų Sovietų Sąjungos or- 
laivininkų—Mykolo Gromovo, Andriaus 
Jumaševo ir Sergiejaus Danilino—pasau
lio orlaivininkystės istorijoj tapo įrašy
ta patsai gražiausias lapas.

Niekad žmonijos istorijoj niekas neat
liko tokio didelio žygio, kaip ’šitie socia
listinės žemės herojai. Be sustojimo jie 
perlėkė pačius pavojingiausius kelius, pa
darydami 6,625 mylias. Jeigu čkalovas, 
Beliakovas ir Baidukovas (kurių žygis 
taipgi nepaprastai didelis) nepasiekė pil
nai savo pasibrėžto žygio, tai šitie nauji 
svečiai jį net perviršijo—perviršijo veik 
tūkstančiu mylių!

Kai pirmieji (Čkalovas, Beliakovas ir 
Baidukovas) pasiekė Jungtines Valstijas, 
tai Komunistų Internacionalo vadai, su 
Dimitrovu ir Erkoli priešakyj; pasiuntė 
jiems šitokį sveikinimą:

Jūsų drąsumu ir sugabumu neturįs paly
ginimo be nusileidimo perskridimas Maskva 
—Šiaurės Polius—AJV sutinkamas viso pa
saulio darbo masių su entuziazmu ir giliu 
džiaugsmu. Ta puikiausia pergalė, demon
struojanti Sovietų Sąjungos galę ir Lenino- 
Stalino partijos dydį, išauklėjusios tokius 
narsius, lakūnus, neįbauginąmus neištirtų 
oro erdvių nugalėtojus, įkvėps, milionus ko
votojų dar griežtesnei kovai prieš tamsias 
reakcijos jėgas ir fašizmą ir užgrobimo ka
rus, prieš piktadarišką fašistinę intervenci
ją Ispanijoj, dar labiau sustiprins darbo 
masių tikėjimą į galutiną pergalę. Jūsų per
skridimas parodo pasauliui, kokias puikias 
galimybes duoda socialistinė tvarka žmogui 
pergalėti gamtą.

Broliškas sveikinimas, brangūs draugai!

Dar daugiau galima pasakyti apie 
naujų svečių žygį, kuris stebina visą pa
saulį.

Tokius didelius vyrus, tokius herojus, 
aišku, tegali išauklėti tik socialistinė sis
tema. Tik sovietinė šalis tegali užka
riauti Šiaurės Polių, tik jos sūnūs tegali 
taip drąsiai raižyti audringas padanges.

Dabar jau moksliškai įrodyta, kad 
tarp Sovietų Sąjungos ir Amerikos kelias 
per Šiaurės Polių nebėra svajonė, o pa
tampa tikrove.

Tešaukia Sovietų Sąjungos priešai apie 
“Stalino terorą,” apie “nekaltų žmonių

Džiaugiasi Visa Šalis
“Raudonasis Artojas” rašo:

Birželio 25 d. Raudonoji sostinė, o kąrtu 
su ja visa šalis sutiko herojus—šiaurės po
liaus užkariautojus. Didis Stalinas ir jo 
sankeleiviai atėjo aerodroman, kad apkabi
nus narsius polininkus, kad rankos pasau- 
dimu išreikšti visos sovietų liaudies pasidi
džiavimą jų žygiais.

Sovietinių lakūnų didysis arktinis perlė- 
kimas, šiaurės poliaus užkariavimas, sukū
rimas tenai plaukiojančios polinės stoties, 
triumfališkas perlėkimas čkąlovo, Baiduko- 
vo ir Belekovo iš Maskvos į Amerikos J. V. 
—visa tai atkreipė viso pasaulio domę į So
vietų šalį, į jos pasiekimus ir galią. Visi 
dori žmonės visam pasaulyj mato, kad tik 
SSRS žydi mokslas ir tarnauja žmonijos 
naudai.

moksli- 
Kokios

įvykdė

Per šiaurės polių nutiestas oro kelias į 
Amerikos J. V. žmonijos istorijoj, aviaci
jos istorijoj atidaryta nauja epocha. Trys 
Sovietų .Sąjungos herojai perskrido per 
šiaurės polių Amerikon, pateisino partijos, 
vyriausybės, draugo Stalino pasitikėjimą. 
Drąsūs polininkai su O. J. Šmidtu prieša
kyje užkariavo polių, paliko keturius žie- 
mavotojus metams šiaurės poliuje 
niam darbui ir sugrįžo Maskvon, 
puikios pergalės!

Drąsiausius, pasakingus žygius
mūsų tėvynės sūnūs. Aplėkė jaudinanti pa
saulį žinia apie tai, kad bolševikai užkaria
vo šiaurės polių. Kiek vėliau vėl pasklido 
žinia pasaulyj: narsūs Sovietų lakūnai pa
kilo Maskvoje, perlėkė šiaurės polių ir nu
sileido AJV.

Tie puikūs mūsų herojų žygiai parodė 
mūsų tėvynės galią, mūsų aviopramonė per
galę, sovietų žmonių pasirįžimą ir jėgą, ša
lies organizuotumas plius žmonių drąsumas 
—štai kas gludi mūsų pasi'sekimų pagrinde, 
štai kas užtikrino oro kelio nutiesimą 
Šiaurės polių į Ameriką.
Gromovo ir jo draugų atlėkimas, 

abejo, dar daugiau entuziazmo įpils
tik į milionus Sovietų Sąjungos piliečių, 
bet ir į visą pažangųjį pasaulį.

per

be 
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Prašome Talkos
Šiemet ALDLD Antrasis Apskritys 

ruošia nepaprastą “Laisves” naudai pra
mogą: laivu ekskursiją. Tai bus pirmas 
tokis mūsų judėjimui stiprinti žygis.

Ekskursija įvyks rugpjūčio mėn. 22 d.
Mes prašome visų mūsų veikėjų, rėmė

jų ir skaitytojų talkos: įsigykit po tikie- 
tą ib pasiūlykit savo pažįstamiems.

Išanksto tikietų pardavimas padės ren
gėjams geriau orijentuotis ir visas da
lykas išeis sklandžiau.

Kviečiame visus mūsų prietelius ir 
draugus, kuriems tik aplinkybės pavėli
na; jaU dabar prie tos pramogos ruoštis.

Plati šios Šalies darbo liau
dis minės šį mėnesį Motinos 
Bloor 75 metų sukaktį. Tai 
bus jubilėjus tos žymios dar
bo klasės darbuotojos, kokių 
mes nedaug turime. Ji yra 
darbo klasės aktyvistė, kovotoja, 
darbo minių budintoja, švietė
ja, agitatorė per kelias dešim
tis metų. Ir ji dar nepavargo, 
nepailso!

Prisimenu, kaip dešimts me
tų atgal, Motina Bloor ėjo 
skersai Amerikos kontinentą 
ir visur kėlė balsą, žadino mi
nias susirūpinti išlaisvinti Sa
cco ir Vanzetti. Nors Sacco ir 
Vanzetti nebuvo išlaisvinti, 
bet darbo minių išsisiūbavimas 
buvo labai didelis, labai žy
mus.

Pravartu susipažinti su Mo
tinos Bloor praeities darbais. 
Pravartu paliesti tai bent 
trumpais atžymėjimais. Apie 
40 metų, atgal ji įstojo į So
cialdemokratų partiją, kurią 
Debsas buvo suorganizavęs iš 
savo draugų, Amerikos gelž- 
kelių unijos narių. Motina 
Bloor buvo tos partijos Brook- 
lyno lokalo sekretore. Lokalo 
nariai, išskyrus vieną d. Bloor, 
buvo gelžkelių darbininkai.

Chicagoj tuo syk ėjo laik
raštis “Socialdemokratas.” 
Tam tikrą laikraščio dalį re
dagavo ir d. Bloor. (Ji tada 
vadinosi Ella Reeve Ware). 
Po trumpo laiko d. Bloor ne
patiko socialdemokratų veda
mas darbas, kolonizaciniu pla
nu, ir ji, pasitraukusi iš social
demokratų, įstojo į Socialistų 
Darbo Partiją.

Prieš gimsiant jos šeštam 
kūdikiui Karlui, ji tapo išrink
ta kaipo narė į Socialistinio 
Profesijų ir Darbo Susivieni
jimo generalę pildomąją ta
rybą. Būnant taryboje jai pri
siėjo imti dalyvumą vadovavi
me 
ypač
ke Slatersville, R. L, kur au
dėjai buvo pravaryti iš dar
baviečių už jųj aktyvį dalyvu- 
ma socialistiniame darbe. Už
tariant pavarytuosius darbi
ninkus, visa dirbtuvė išėjo 
streikan.

Kuomet De Leono, Socialis
tų Darbo Partijos vado takti
ka prieš organizuotąjį darbi
ninkų judėjimą pasidarė per
daug karti, d. Bloor ir dauge
lis kitų apleido Soc. Darbo 
Partiją. Tada d. Bloor, nežiū
rint kitų su ja išėjusių draugų 
priešinimosi, įstojo į Socialis
tų Partiją. Kiti jos draugai 
matė reikalą organizuot nau
ją partiją. Senas draugas 
Lucien Sanial, francūzas, va
žiavo ilgą kelionę, kad asme
niniai su d. Bloor pasikalbėti 
ir pertikrinti ją, bet tas nieko 
negelbėjo. Kai kurie iš d. 
Bloor buvusių draugų buvo 
įkūrė “Logišką Socialistinių In
telektualų Centrą,” bet d. 
Bloor į jį neprisidėjo. Jai ne- 
prisidėjus, jie d. Bloor, kaipo 
“žuvusiai atsiskyrėlei” atsiun
tė maldaknygių, rožančių ir tt.

Vėliau, bet 'gi, daugelis iš 
tų pačių draugų atėjo socia
listų partijon ir ten bendrai 
su d. Bloor sudarė kairįjį 
sparną.

Socialistų partijoj d. Bloor 
per 14 metų ėjo pareigas na-

cionalės organizatorės. Ji šia
me darbe turi gabumų. Valsti
jų organizatore buvo Connec
ticut, New York, Pennsylva
nia, Ohio, New Jersey ir De
laware valstijose. Dalyvavo 
kaipo organizatorė daugelyje 
angliakasių streikų, kurių, žy
miausias ėjęs Ohio valstijoj ir 
tęsėsi čielus metus. Ji dalyva
vo Pennsylvanijos ir Colorados 
angliakasių streikuose ir Co- 
lumet vario kasėjų streike. 
Taipgi aktyviai veikė New 
Yorko adatos industrijos strei
kuose.

Paskutiniais metais jos pri
klausyme socialistų partijoj, 
1918 m., ji buvo partijos ncp 
minuota kandidatuoti į Lieu
tenant Governor N. Y. vals
tijoj, ir nežiūrint į ura-patrio- 
tų karingąjį ūpą, d. Bloor ve
dė plačią rinkimų kampaniją.

t

Vėliau, ėmus socialistų par
tijoj viršų reakciniam elemen
tui ir pradėjus iš kairiojo 
sparno formuotis komunistų 
partijai, d. Bloor buvo kaipo 
viena kūrėjų komunistinės 
darbo partijos.

Motina Bloor-amerikonė. Jei 
kas sako, kad Amerikos dar
bininkų judėjimą sudaro tik 
“nenuoramos ateiviai,” tai rei
kia parodyti tiems žmonėms 
į tokią veikėją, kaip d. Bloor 
ir kitus, jaunesnius už ją, žy
mius amerikiečius veikėjus.

Man prisimena pirmas su d. 
Bloor susitikimas 1918 m. 
Binghamtone. Tada čionai gy-

vavo skaitlingos nariais socia
listų kuopos: slavų kuopa tu
rėjo 90 narių, lietuvių—80, 
rusų—35, ukrainų—30, žydų 
—15, amerikonų—30. Drg. 
Bloor apgailestavo, kad amer. 
kuopa, užuot buvus skaitlin
giausia nariais, buvo antra 
nuo mažųjų. Gėda, sakė ji, 
kad amerikonus pralenkia

darbininkų streikuose, 
žymiame audėjų strei-
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Šios nedėlios radio progra
ma per stotį WORL, 9 :30 iki 
10 :00 vai. ryte bus
1— Trijų Jaunuolių 

Hudson.
2— Motiejus Bolys,

kas iš So. Bostono.
3— Lošimas—“Dzūkas ir žy

das”, sulos Motiejus Bo
lys, Jonas' Krukonis ir 
Valentina Minkienė iš So. 
Bostono.

Steponas Minkus, 
garsintojas.
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klasiniame susipratime 
viai!

Kompartijos gyvavimo 
kotarpiu, d. Bloor visur,
sur darbuojasi, ir, kaip ji pati- 
sako, smagu jai šioj gadynėj 
gyventi ir dirbti. Jos nuošir
dus aktyvumas te primena ir. 
mums, kad apie senatvę kal
bėti ne vieta!

St. Jas-nis.
■ i. i........ ... ■ ■ ■■■■■■■■............  ■■■ ii in ■ t i l ii

Iš Lietuvos
Vaikų Surašinėjimas

Pagal Kauno miesto tary- visose specialybėse tęsėsi nuo 
bos šių — 1937 rųetų bal. gegužės 30 iki birželio 15 d. 
mėn. 29 d. privalomą nutari
mą savivaldybės siųsti sura
šinėtojai privalančių mokyklą 
lankyti vaikų patikrinimą ir 
surašinėjimą Kauno mieste 
baigė. Patikrinta ir naujai už
rašyta: Aleksote 745 vaikai, 
Karmelitų rajone 539, Nauja
miestyje 802, Senamiestyje 
7,271, Panemunėje 498, Šan
čiuose 2,306, Vilijampolėje 1,- 
867 ir Žaliakalnyje 3,592; iš 
viso 11,643 vaikai.

Ateinančiais 1937-38 moks
lo metais numatyta atidaryti 

isekančias naujas klases: var-,. 
gonų, specialės teorijos .ir 
chorvedybos, kuriose dėstys . f 
direktorius p. Karosas. Taip;....
pat numatyta atidaryti kon- 
trobaso ir pučiamųjų instru
mentų — fleitos, obojaus, fa
goto, triubos, valtornės ir kitų 
klases.

KLAIPĖDA
Klaipėdos Konservatorijos 

Veikla

Per 1936-37 mokslo metus 
Klaipėdos Konservatorija tu
rėjo daugiau 80 klausytojų. 
Pabaigoj metų buvo 74 klau
sytojai. Tautybės žvilgsniu jie 
skirstėsi: 41 lietuvių, 18 žydų, 
14 vokiečių ir 1 čekų. Egza
minus laikė 65 • nelaikė 9 
klausytojai.' Gerai ir patenki
namai išlaikė 52 ir perkelti į 
sekantį kursą, 9 gavo pataisas. 
Per šiuos metus veikę šios spe
cialės klasės: 3 fortepiono — 
prof. Ig. Prielgausko, Z. Juod- 
valkienės ir J. Bernšteino; dai
navimo — Stp. Sodeikos; 
smuiko — P. Matiuko; vio
lončelės — K. Urbono ir klar
neto — P. Samuičio.

Privalomus dalykus: forte
piono, solfedžio, muz. teoriją, 
harmoniją ir tt. dėstė p. Ka
činskas, p. Bartulis ir p. Kau
šas. Atvykus naujam direkto
riui p. Karosui, dalį privalomų 
pamokų teko jam paimti.

Audra Išvartė Daug Medžių ■ ■■

Iš Tauragės praneša, kad 
Tauragės apylinkės miškuose 
nesenai buvusios audros išvar- > 
čiusios labai daug medžių. 
Daugiausia išvartyta eglių. 
Dabar keli šimtai darbininkų 
iš tų išvirtėlių jau gamina po
piermalkes, rąstus ir kt. me
džiagą.

Ūkininkai Skriaudžia Cuk
rinių Runkelių Ravėtojas
Paskutiniu laiku Marijampo- •• • « 

lės apylinkėse labai skubinama-:,., 
si apravėti cukrinius runkelius, . ■ 
kadangi tik už apravėtus ūki?..; 
ninkai gali gauti avansų. Run- : 
kelius pusvelčiui ravi dešimtys , 
marijampoliečių moterų. Pasi- ■- 
rodo, kad ūkininkai net ir tuos... 
menkus uždarbius nevisuomet.. 
gerai sumoka, ir Jau dabar ke-> 
lios moferys rengiasi jiems iš
kelti bylas už tai, kad ūkinin-,; 
kai jau šiemet jas nuskriaudė..

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Liepos 13 d. buvo palai
dotas J. Dobilas. Jis palaido
tas laisvai. Gražus būrys drau
gų ir pažįstamų palydėjo į 
kapus. Tenka pažymėti, kad 
pas mus, kada tik laisvai lai
dojama, tai būna skaitlingai 
žmonių.

Kiek laiko atgal mirė Anta
nas Makutėnas, visuomenei 
gerai žinomas žmogus. Seniau 
jis prigulėjo prie darbininkiš
kų organizacijų, o vėliau už
laikė užeigą (saliūną), tai ne
galėdamas Išeiti, paremdavo 
darbininkų judėjimą aukomis. 
Gentys palaidojo su bažnyčios 
apeigomis.

Skaudžiai susižeidė drg. 
Kalnietienė. Ji nusilaužė abi 
rankas, iškrisdama iš medžio, eitą mėnesį i 
savo ūkyje. Dabar randasi pas daktarus. 
Sommerville, N. J., ligoninė- keturioms dienoms 
j e. Linkime dr-gei Kalnieti enei mes tau naujų vidurių neįdė- 
greitai pasveikti. j sim, kad jau visas kraujas su-

Ukrinas. sigadinęs ir nesustoja bėgti.

OPERACIJA AR MIRTIS

Gerb. daktare, aš labai 
daug iš jūsų raštų ir patarimų 
pasimokinau. Dabar gavau 
laišką iš Lietuvos. Rašo, kad 
mano sesutė labai serga, ir 
klausia manęs, gal aš gerą 
daktarą žinau. Tai aš ir 
kreipiuos į jūs patarimo. Ra
šo, kad pas visus Kaune dak
tarus buvo. Pirmiau dar davė 
vaistų ir liepė eiti ant opera
cijos. Sakė, reikės išpjauti 
gimtuvė, ir šone yra guzas— 
ir tą reikia išimti. Operacijos 
bijojo, nėjo, tai d a kartą per- 

nuvežė į Kauną 
Davė 

ir

r <

išMažosios Entantes diplomatai studijuoja Balkanų kraštų ateitį, 
kairės į dešinę: Premjeras Stojadinovič, Jugoslavijos; užsienio reikalų 
ministeris Antonescu, Rumunijos; premjeras Hodza, Čekoslovakijos ir 
premjeras Tatarescu, Rumunijos.

Da sakė, gal tris mėnesius gy
vens. Kiek metų ji turi, tikrai 
nežinau. Aš manau, apie 50. 
Jeigu galėsite duoti atsaky
mą, tai gal per “Laisvę”, nes 
aš visada ją skaitau. Iškalno 
tariu širdingiausį ačiū.

ATSAKYMAS

Tai su jūsų sesute blogi po
pieriai.... Bijo operacijos.......
Ot tai tau. Bijoti operacijos,.,,, 
kuomet kito išėjimo nebėra, 
tai stačiai savižudystė! Liuosa 
valia pasidavimas mirčiai, be 
mūšio, be nieko.

i Gerai, nie vienas nenori ope
racijos, jei tik be jos kaip 

Tačiau 
yra daug atsitikimų, kur ope
racija tėra vienintelis išsigel
bėjimas iš mirties nasrų. Kas 
gi tada daryt? Operacija ar.* 
mirtis? 
lias?

Kiek 
laiško, 
guzas, 
meris”). Veikiausia

varnų nors gaiįma apseiti.
S tv Kt C

galima spręsti iš jūsų 
jūsų seserei yra koks 
naujikas šone (“tu- 

ir pati 
gimtuvė yra apimta to nela
bojo naviko, per kurį kraujai 
išsigožia iš organizmo. Kokios 
rūšies tas naujikas, tai jau 
ten, Kaune, daktarai žino. Ir, 
jeigu jie nutarė operaciją, tai 
jau kitaip daryt yra beprotys
tė.

Keblumas tokiais sprendžia
maisiais momentais yra toks, 
kad ligonis dažnai jau nebe-. 
įstengia sveikai ir blaivai ori- 
jentuotis: ligos nuodai įveikė ir 
patį protą. Tokiam atsitikime 
ligonio giminės, artimesniai 
turi padaryt sprendimą, kad 
ligonį išgelbėjus.

Jei tik dar nepervėlu, tegul
jūsų sesuo eina ant operacijos.;

■■Olli i ■■ »«*L



MOTERYS KAIPO MOKSLINES TYRINĖTOJOS

veika-

SAULINIS INŽ1NAS
Smithsono Instituto pre

zidentas dr. C. G. Abbott 
jau ilgi metai tyrinėja, kaip 
galima būtų saulės karštį 
panaudot įvairiems nami
niams ir pramonės reika
lams.

1934 m. jis Wilson kalne, 
Californijoj, įrengė sauli- 

/ nę virtuvę; o dabar atvežė 
į Didžiųjų Ežerų apygardos 
parodą savo išrastą saulinį 
garo “katilą.” Jis tam tik
rais veidrodžiais sukuopia 
saulės spindulius ant suran
gytų dūdų, pripildytų van
dens, kuris taip įkaista, kad 
duoda garą. Karščio išvys
toma aki 1,000 laipsnių 
Fahrenheit.

‘♦Šis saulinis Abbotto inži- 
nas gali duot dviejų arklių 
pajėgas. Taigi apstačius 
ketvirtainišką mylią tokiais 
sauliniais inžinais, galima 
būtų gauti 70,000 arklių pa
jėgų ir aptarnaut didelį fab
riką.

Inžinas pritaisytas prie 
savotiško laikrodinio me
chanizmo, kuris povaliai su
kasi taip, kad saulės spin
duliai visuomet kaitina, kur 
reikia.

Didžiausia kliūtis, tai kad 
lyjant arba apsiniaukus ne
beveikia ta mašina. Šią kliū
tį Abbott dalinai apėjo štai 
kaip. Saulei spindint, jis 
kaitina ne tik vandenį, bet 
ir aliejų. Verdantis aliejus 
suplaukia į tam tikrą kubi
lą ir ten per 36 valandas iš
laiko tiek karščio, kad gali
ma juom valgius gaminti.

Profesorius Colin Fink, 
tačiaus, mano, kad praktiš
kiau būtų naudot didžiules 
fotoelektrines celes, kurios 
perdirbtų saulės šviesa tie
siai į elektra. O elektros 
energiją galima būtų tau
pyt tam tikrose batarejose.

M.

Užvalktis Plienui Saugot Valgio Daugis Nevisada
__ tttt ik 1 uIUbvoj etilu įJUClLl LIZjoI"

nuo Rūdijimo Reiškia Diktčjima
Iki šiol “žinovai” tvirtin

davo, kad niekad nebūsią 
galima aptraukt plieną alu- 
mino nlėve. kain kad iis ap

a aptraukt pne 
plėve, kaip kad jis apnuliu piAzVV, JAU lūUlUft V V

traukiamas zinku arba ei- golfą žaist, kiti pajuokdavo 
”• jį, vadindami “dantų krap

štuku,” “skeletonu” ir pa
našiai.

Tas ponelis buvo 5 pėdų 
ir 7 colių aukščio, o svėrė 
tik 106 svarus, ir juo dau- 

alumino užvalktį kuris ge-'giau valgių rijo, tuo labiau 
riau saugos nuo rūdžių ne- menkėj o.
gu zinkas ar eina. Alumi- Galų gale, jis užtiko ge- 
num yra stipresnis už šiuos riau išmanantį gydytoją; ir 
du metalu ir atlaiko 1,800(tas jam patarė mažiau val- 
laipsnių karštį. Zinkas gi gyt, jeigu “dantų krapštu- 
tirpsta nuo 784 laipsnių, o kas” nori būt panašus į šio- 
cina nuo 450 laipsnių.

Nuo rūdijimo tenka sau-

na, apsaugojimui nuo rūdi
jimo.

Bet paskutiniu laiku Co- 
lumbijos Universiteto pro
fesorius Colin G. Fink išra
do būdą, kaip duot plienui 

gbt lėktuvų, automobilių daugiau turi valgyt, jeigu 
dalis, įvairias mašinas ir. no£(1 Paslėpt savo kaulus.
daug kitų daiktų. Tiltai ir 
šiaip įvairūs didieji plieno 
pastatai yra paprastai ma- 
liavojami, idant nerūdytų. 
Bet kartotinas maliavoj i- 
mas lėšuoja dideles krūvas 
pinigų. Skaitliuojama, kad, 
galų gale, tokie pastatai pi
giau atsieitų, jeigu jie bū
tų’ pabudavoti iš alumino 
plėve aptraukto plieno.

Todėl profesoriaus Colino 
‘ išradimas turėsiąs labai di

delės vertės pramonėje ir 
♦ statyboje. O išradimo sek

retas tame, kad jis surado 
būdą, kaip prašalint chemi- 

į deguonies-alumino jungi- 
kuomet reikia privirint 

o plėvę prie plieno.
—M.

Grand Coulee Tvenkinio Van- LIAUKOS IR DANTYS 
den-Elektros Vamzdžiai

. I Pituitarinė (posmegeni-
Į Grand Coulee tvenkinį nė) liauka yra būtinai rei- 

Columbia upėj, Washingto- kalinga fizinei ir protinei 
no valstijoj, bus įmūryta 18 sveikatai. Bet darytų klai

dą tas, kuris pradėtų pats 
“gerint” savo kūną ir protą, 
naudodamas tos liaukos sy
vus be gydytojo recepto. 
Nes perdidelis daugis šios 
liaukos kenksmingai veikia.

Dabartiniame suvažiavi
me Amerikos Dentistų Su-

milžiniškų vamzdžių, kiek
vienas po 24 pėdas diamet
re (skersai-išilgai). Tokio 
dydžio vamzdžiu galima bū
tų pravest trys gretimi ke
liai automobiliams.

Per tuos vamzdžius plau
kiantis vanduo suks dinamo 
mašinas, kurios sykiu ga- ........... A,. ,. -rt.,
mins apie 2,000,000 kilowa- siviemjimo Atlantic City, 
tų elektros jėgos.

Kodėl “Trūksta” Mechaniku?
Kai kurios kompanijos 

skundžiasi, kad trūksta me
chanikų.

Septyni bedarbės metai 
sunaikino tūkstančius gerų 
mašinistų ir kitų mechani-, genų 
kų: vieniem skurdas prisku- 
bino mirtį, kiti suvargo, nu
seno; treti, per tiek laiko 
negaudami dirbt savo ama
te, prarado dalį išsilavini
mo ir pasidarė netinkami 
prie naujos mašinerijos, ku
ri buvo tuo tarpu ištobulin
ta.

Daugelis bosų, todėl, šau
kia, kad trūksta patyrusių 
darbininkų. Bet mechaniš
kai gabūs darbininkai, tu
rintieji pradinių patyrimų, 
atsako bosam per spaudą:

—O kaip jūs tikitės gaut 
ivalias išlavintų mechanikų, 
kad nepriimate darbininkų 
lavintis? Jūs reikalaujate 
tik pilnai patyrusių mecha
nikų, bet iš kur jie gaus to 
patyrimo, jeigu jūs vejate 
nuo savo durų ir vartų tuos, 
kurie norėtų lavintis į me- čion, kurioj gyvena senas 
chanikus? ' — ‘ - 1

Šie klausimai yra labai 
logiški, bet viendieniai pel- 
nagrobiai nesivaduoja logi-

Vienas sudžiūvėlis pone
lis valgė tiek, kad šonkau
liai braškėjo. Jis norėjo su- 
diktėti. Nes kai išeidavo 

kį tokį vyrą. Gydytojas pa
skyrė, kad jis tik tiek, o ne 

.... .i -paslėpt savo kaulus.”
Taip sumažinus valgių 

kiekį, ponelis per kelis mė
nesius daaugo iki 122 sva-

Kaip tai dėjosi? Kada jis 
perdaug valgė, tuom kenkė 
maisto suvirškinimui ir jo 
sunaudojimui kūne. Jo “pe
čius” perdaug buvo užkimš
tas “kuru” ir todėl kūras- 
maistas negalėjo “perdeg
ti.”

Londono ir New Yorko Gy
ventojų Tirštumas

Londone ant kiekvieno 
ketvirtainio akro žemės, 
bendrai imant, gyvena 61 
asmuo, o New Yorko kiek
vienam akrui tenka tik 28 
gyventojai ir “pusė.”

I N. J., buvo rodoma pavyz- 
I džiai žiurkių, kuriom dan
tis sugadino išmirkštimai 
pituitarinės liaukos syvų. 
Jų dantys nuo to išpuvo.

Vienas pamatinis rapor
tas dentistų suvažiavimui 
persergėjo žmones nuo ban
dymo gydytis dantų “sme- 

l” (dėsnų) pūliavimą 
’patentuotais vaistais, turin
čiais savyje sierinės rūkš- 
ties, dervos ir vulkaniškos 
medžiagos, vadinamos pu
mice. — N. A.

Neal O’Hara New Yorko 
Poste paduoda tokią filoso- 

ifišką mintį: “Laimė yra, 
! kai žmogus darai ką nau
dingo, o ne tame, kas esi...”

Svečiuos pas 122 Metų Senelį
S. žukelis.

Važiuodamas per Usvicos 
kaimą pririšau arklį ir užė
jau šeršeniovo grįčion (So
vietinėj Baltarusijoj). Senai 
aš norėjau užeiti šion grį- 

i 122 metų seneliukas I. I. 
šeršeniovas.

Nuo pečiaus nurepečkiojo 
sulinkęs, žilas senelis,. su 
baltom, drobinėm kelnėm, 

| ilgais drobiniais ligi kelių 

metęs pilką seną milinę, ba
som kojom, be kepurės.

Pasisveikinom. Senelis at
sisėdo greta ant suolo. Su 
dideliu įdomumu žiūrėjau 
aš į senelį. Trumpos kojos, 
liemuo, plati krūtine, ap
žėlusi ilgais tankiais plau
kais. Plačioj, aukštoj kak
toj daug smulkių raukšlelių. 
Mažytės pilkos akvs blizgė
jo iš po tankių, baltais plau
kais apžėlusių antakių.

Senelis papasakojo, kad 
turi vos viena dantį, sunku 
jam duodą sukramtyti.

Užklaustas senelis pradė
jo pasakoti apie savo gyve
nimą.

—Nuo setynių metų pra
dėjau piemenaut. Nuo pen
kiolikos metų bernavau, vė
liau buvau pas poną Sas
nauskį arklių prižiūrėtoju. 
Vieną kartą vežiau poną 
Sasnauskį toli, net Penzos 
gubernijon, Pratasovo kai
man pas kunigaikštį Radiš- 
čiovą. Pas Radiščiovą buvo 
440 dūšių žmonių baudžiau
ninkų, daug žemės, didžiulis 
gražus dvaras. Tuo laiku 
gelžkelių dar nebuvo ir vi
sur reikėdavo važinėti ark
liais. Sugrįžus Usvicon ėmė 
sirgti arkliai. Būdavo pasi
daro arklio papilvėj kiauši
nio didumo tinimas, pasa
kau ponui, jis užpyksta ir 
muša man antausius. Nu- 
dvėsė 7 stoniniai ir 37 dar
biniai arkliai. Už tai ponas 
Sasnauskis nuteisė duoti 
man 300 antausių. Kur čia 
ir atminsi visus savo pergy
ventus vargus, — sunkiai

Žymiausias greitadarbis-stachanovietis J. Gončarov nu
fotografuotas prie geležies liejyklos naujo didžiulio ka
kalio Dnieprodzeržinske, Sovietų Ukrainoj. Ši liejykla 
pagamins po 1,100 iki 1,200 tonų geležies per dieną.

atsiduso senelis, pataisė sa
vo žilą barzdą ir po neilgos 
pauzos vėl pasakojo.

—Seniau labai sunku bu
vo gyvent, už menkniekius 
mušdavo žmones kaip šunis, 
užkapodavo rykštėmis lig 
mirčiai. Kas prasikalsdavo, 
arba kurio ponas nemylėda
vo, atiduodavo į rekrutus, o 
tarnauti carui reikėdavo 25 
metus. Bet ir kareivius 
mušdavo begailestingai 
buožėmis ir lazdomis, kaip 
kokius gyvulius.

Pasiūliau seneliui užsirū
kyti. Jis išsitraukė iš švar
ko kišenės apdegusią kaip 
nedegulis pypkę su ilgu drū
tu cibuku, ir prikimšęs su 
kaupu machorkos užsirūkė.

Ųžsirūkėm. Melsvi dūmai 
pasklido po visą kambarį. O 
jis atsikosėjęs tęsė:

—Pas poną Sasnauskį 
tarnavo pakajauka, jauna 
graži mergina, vardu Irina. 
Buvo balius. Daug iš visur 
suvažiavo ponų. Mergina 
nešdama nuo stalo netikėtai 
sudaužė torielkąs. Ponas 
Sasnauskis Iriną nubaudė 
šimtu rykščių. Nuvedė ją į 
tvartą ir kapojo rykštėmis. 
Neišlaikė varguolė, paplū
dus kraujuos mirė antroj 
dienoj. Štai kaip seniau po
nai elgės su mumis.

—Ar daug, seneli, vaikų

Senelis smagiai sukosėjo; 
nusispjovęs skepeton, patai
sė, nubraukė kairėn ir deši
nėn žilus ūsus ir pridūrė:

— Keturis sūnus ir ketu
rias dukteris. Visi mirę. Gy
vena tik anūkai ir praanu- 
kai.

Pasiidomavau, kaip sene
lis apsivedė.

Mažos akys sužibėjo iš po 
tankių antakių, plonos lū
pos jo sukrutėjo, kakta ir 
veidas dar labiau susirauk
šlėjo nuo plačios šypsenos. 
Pakasęs kairiąja ranka pa
kaušį atsikosėjo ir tęsė:

—Kaime Usvicoj gyveno 
tada graži mergina Marija 
Petrovna. Aš mylėjau ją. 
Man buvo tada 27 metai. 
Pabučiavęs ponui Sasnaus- 

kiui ranką paprašiau, kad 
pavelytų apsivesti su Mari
ja Petrovna. Ponas Sasnau
skis sutiko, apsivedžiau. 
Užu šliubą Usvicos kunigui 
užmokėjau du rublius ir de
gtinės pirkau- už 3 rublius. 
Sutaisiau vestuves. Degtinė 
seniau buvo pigi, gorčius 30 
kapeikų.

—Visuomet reikėdavo po
no prašyti, kai norėjo apsi
vesi?

—Taip, be pono žinios ne- 
apsivesdavo. Kai ponas ne
pavelydavo apsivesti su my
lima, tai ir neapsivesdavo. 
O turėjo vestis tik su tokia, 
kokią išrinko ponas. Toks 
buvo gyvenimas seniau.

Aš atsinešiau iš vežimo 
užkandžio, pradėjom užkan
džiauti.

—Dabar duona gryna, 
balta. Valgom kaip pyragą. 
Seniau tokios nevalgėm. 
Duodavo ponas rugių gor- 

I čių per savaitę, reikdavo pe- 
'lų maišyti. Valgėm dilges, 
epušių žieves, babaunikus iš 
balų rinkom, rūkštynes rin
kti eidavom net už dešimts 
verstų į Promislos ir Bogo- 
rodicos kaimus. Ten dirvo
nuos aukdavo daug rūkšty- 
nių.

Išgėręs antrą stikliuką 
degtinės, senelis palinksmė
jo, išblyškę skruostai 
raudo.

—Seniau moterims
merginoms ypač sunku 
vo gyventi. Per dieną 
kėjo verpti. Talkos su varp
sčiu. Ratelių verpimui tada 
jokių nebuvo. Pirštus, iki 
kraujų tada praverpdavo.

Daug ko senelis papasa
kojo iš praeities laikų, apie 
savo ir kitų žmonių gyveni
mą. Sunkūs buvo laikais, oi, 
sunkūs.

pa-

ir 
bu
rei-

SIDABRO JAUTRUMAS
Sidabras taip jautriai at

siliepia į šviesą, kad per vie
ną tūkstantinę dalį sekun
dos sidabru nutepta filmą 
ne tik abelnai pajuosta, bet 
atvaizduoja kiekvieną skir
tumėlį šviesos ir šešėlio.

Dar tik desėtkas metų at
gal mažai kurios laborato
rijos arba mokslinio tyrinė
jimo įstaigos samdydavo 
moteris tam darbui. Kažin 
kodėl buvo manoma, kad 
moterys nelabai tinka mok
slo nagrinėjimams arba iš
radimų jieškojimams. Bet 
dabar skaičius moterų mok
slinių darbininkių, turbūt, 
pralenkė skaičių vyrų tokio
se įstaigose. Nes jau 1930 
m. apyskaita rodė, kad įvai
riose laboratorijose tada 
dirbo 7,700 moterų kaipo 
technikių bei pagelbininkių, 
o vyrų — 8,288.

Kiekviena stambi pramo
nės kompanija dabar turi 
savo laboratoriją; samdo jai 
mokslinius darbininkus, kad 
jieškotų naujų tinkamų biz
niui atradimų, pagerinimų 
ar gamybos lėšų piginimo.

Fabrikantai patyrė, jog 
moterys turi reikalingos 
kantrybės, ’ tikrumo, smulk
menų tėmijimo ir pirštų ga
bumo tyrinėjimams. Kitas 
svarbus samdytojų sumeti
mas čia yra tas, jog mote
rys pigiau dirba už vyrus, 
nors jos ir turi tokį pat 
mokslą ir išsilavinimą kaip 
jie. — F^r ilgus amžius bu
vus pavergta ir iki šiol ypa
tingais senoviškais papro
čiais suvaržyta, vidutinė 
moteris dar nėra tiek ko
vinga kaip vidutinis vyras. 
Štai kodėl samdytojai la
biau skriaudžia moteris ne 
tik dirbtuvėse, bet ir moks
linėse įstaigose.* * *

Moterų gydytojų Jungti
nėse Valstijose 1890 metais 
buvo tik 4,557, o dabar 20,-

Svarbu Turintiems 
Skilvio Skaudulius

Žmonėms serga n t i e m s 
skilvio bei žarnų skaudu
liais gydytojai paprastai 
nustatydavo valgius, kokius 
jie turi naudoti. Bet taip 
skiriamiem valgiam stokuo- 
davo vitamino C. O tai yra 
svarbiausias vitaminas no
rintiems pasigydyti nuo tos 
ligos, kaip atrado Mayo 
Fundacijos daktarai-tyrinė- 
tojai A. B. Rivers ir L. A. 
Carlson, Rochestery, Min- 
nesotos valstijoj.

Kuomet toks ligonis ne
gauna kiek reikiant vitami
no C, jo vidurių skauduliai 
negyja, bet dažnai pratrūk
sta ir kraujuoja. Jeigu žmo
gus ir gauna kiek vitamino 
C, bet neužtenkamai, tai iš 
mažų vidurinių skauduliu- 
kų darosi didesni ir pavo
jingesni.

Visuose atsitikimuose, 
kur daktarai Rivers ir Carl
son gydė žmones nuo vidu
rių skaudulių, davimas kiek 
reikiant šio vitamino žy
miai prisidėjo prie jų giji
mo.

Vitaminas C yra gauna
mas valgant šviežius vaisius 
ir daržoves, ypatingai orin- 
džius ir lemonus. O trūks
tant vitamino C, pradeda 
nenormaliai veikti kūno au
diniai ir jų celės, kad kūnas 
nebegali Sunaudot net val
gomo maisto.

Bet švieži vaisia? ir dar
žovės reikia naudot ne tik 
dėl vitamino C, o ir dėl ki
tų vitaminų, kurie yra bū
tini sveikatai. — N. M.

875. Iš jų tarpo yra jau pa
sižymėjusių moksliniais 
darbais medicinos srity j. 
Taip antai, daktarė Maude 
Slye yra daug nuveikus ty
rinėjimuose klausimo, ar 
vėžio liga pereina kūdi
kiams nuo tėvų. Daktarė 
Grace Medes, Philadelphi- 
joj, pati ant savęs bando 
medžiagas, kurios yra nu
žiūrimos kaip vėžio prie
žastis. Tie bandymai yra 
pavojingi. Bet^ jinai sako; 
ką ištiri ant žmogaus, tai 
geriau tiks kitam žmogui, 
negu darytum bandymus 
tik ant žiurkių ar kitų gy
vūnėlių.

Daktarė Florence Rena 
Sabin tapo išrinkta nare 
Rockefellerio Medikalių Ty
rinėjimų Instituto. Ji taip
gi yra prezidentas Ameri-. 
kos Anatomų Susivieniji
mo.

Daktarė Florence Seibert, 
Pennsylvanijos Universite
to profesorė, pasižymėjo 
kaip džiovos bakterijų tyri
nėtoja. Daktarė Anna Wil
liams, buvusi antrininkė di
rektorė New Yorko sveika
tos skyriaus laboratorijos, 
surado būdą greičiau pa
žint, ar žmogus yra aprie
tas pagedusio šuns ar ne, ir 
greit sužinot, ar žmogaus 
akys serga trachoma. Dak
tarė Alice Hamilton, žino
vė industrinių nuodų, yra 
mokytoja Harvardo Uni
versiteto medicinos skyriuj, 
nors moterys studentės dar 
nepriimamos į tą skyrių.

Taigi moterims netrūks
ta gabumų ir savybių, ku
rios reikalingos mokslinin
kui tyrinėtojui. N. M.

Sov. Mokslininku Na
mukas Šiaurės Poliuj
Keturi Sovietų mokslinin

kai, žiemavojantieji ant 
šiaurės poliaus ledyno, yra 
isitaisę tokį namuką. Jis tu
ri 10 pėdų ilgio ir 7 pėdas 
pločio. Jis yra panešamas ir 
sveria tik 80 svarų. Namu
ko rėmai padaryti iš dura- 
lumino, tai yra, plieno mi
šinio su aluminu. Ant rė
mų iš vidaus aptraukta gu
muotas audeklas. Po to se
ka “oro paduškaičių” sluok
snis kaip ant stogo, taip ir 
“sienose.” Oro paduškaitės 
yra iš viršaus aptemptos ki
tu storu, specialiai paruoš
tu audeklu. Tarpinis oro 
sluogsnis paduškaitėse yra 
viena svarbiausių apsaugų 
nuo šalčio. Paskutinė namu
ko siena iš lauko pusės su
daroma iš sąlydžiai sudeda
mų ledo gabalų.

Be kitko, jie turi ir šunį, 
kuris persergėtų, jei kartais 
baltosios meškos bandytų 
atsilankyt “į svečius.”

A. S.

Automobiliy-Traiikiniy 
Nelaimiu Kaltininkai

Nelaimėse automobilių su 
traukiniais ne visuomet 
traukinys užvažiuoja ant 
automobilio. Keturiose de
šimtyse atsitikimų iš kiek
vieno šimto automobiliai 
atsimuša į traukinius. Dau
giausia, žinoma, nukenčia 
automobiliai. Bet kartais, 
automobiliui užšokus prie
kin bėgančio traukinio, ir 
garvežis išsirita iš bėgių, ir 
susikulia vagonai.



Puslapis Ketvirtas

f

dar

pasmirdęs vienuolis

■%

naują vokišką leną; jų 
buvo: krikščionybė arba 
Netrukus po to kardi- 

pasikvietė daną Valde-

skir- 
kitosgius, vis naujos ir naujos vo

kiečių grobikų ir kolonistų ban
gos.

, jie 
pikt
ai j o 
ėmė

lies gilumą, iškerta miškus, 
džiovina balas, naikina vietinių 
žmonių laisvę ir fetišizmą, ku
ria pilis, miestus, vienuolynus, 
senjorijas ir vyskupijas sulig

dešimtinę, bažnyčių 
svetimą dvasinę prie-

1225: pasmirdęs Christijonas 
(Stink-Christian) sukuria Do- 
brino brolių ricierių ordeną 
(Dobrinas jų svarbiausia rezi-

r z?

iki

Karolis Marksas Apie Vokišką 
Kolonizaciją Pabaltyj

Ligšiol mes neturim marksis
to parašytos Lietuvos istorijos. 
Ir aplamai, mažai kas iš mark
sistų tyrinėja Lietuvos 
“Priekalas” stato sau 
taipogi geriau ištirti 
istoriją ir jis talpina 
raštus iš Lietuvos 
tuom palengvinti 
parašyti Lietuvos 

čia mes dedam

gyvendami ant Lenkijos rube- 
žiaus, jie matė, ką reiškia pasi
davimas imperatoriui ar popie
žiui (papai) — ir krikščioniška 
ekonominė bazė — dešimtinė 
kunigams; X šimtmečio gale jie 
nužudė pirmą jų šalies ’apašta
lą, vyskupą Adalbertą, jie ly
giai taip pat priešinosi, kada 
buvo krikštijami pamariečiai ir

I

dencija) ; prūsai išmušė pir-1Meksikoj ir Peru; prūsai drą- 
muosius iš tų “ricienių.” Chris-' šiai priešinasi, bet vis labiau ir 
tijonas galėjo rinkt rekrūtus tik labiau silpsta; svetimšaliai už- 
iš bajorų, iš žemutinės Vokieti- ' kariautojai prasiskverbia į ša- 
jos ir Pomeranijos; jis pamatė, 
kad visi tie bajorai įėjo į Joa- 
nitų ricierių ordeną, į Teutonų 
ordeną; iš šių trijų jis pasirin
ko. Teutonų ordeną, kuris suti-

istoriją, 
uždavinį 
Lietuvos 
įvairius

istorijos, kad 
tyrinėtojams 

istoriją, 
kaikurias iš-' vendai Baltijos Jūros pakraš-

traukas iš Markso darbų. Mark-.tyje; krikščionybės piktžaizdė 
sas yra garsus ne tik kaipo ap- vis labiau ir labiau prasiskver- 
lamai darbininkų klasės kovos 
teoretikas ir jos praktikas, bet [ 
ir specialiai savo istoriniais 
raštais. Vienok, daugelis apie 
Marksą, kaip istoriką, maža ką 
žino. Tuo labiau, kad dar ligšiol 
ne visi istoriniai jo raštai pasi
rodė spaudoj.

Neužilgo tur išeit iš spaudos 
rusų kalboj (vertime iš vokie
čių kalbos) Markso istoriniai 
sąsiuviniai, apimantieji 70 spau
dos lankų. Tuose Markso sąsiu
viniuose yra ir apie Lietuvos 
praeitį, čia dedam gabalėlį iš, 
to didelio rašto apie vokišką 
kolonizaciją Pabaltyj, tuom pat 
ir Lietuvoj XII ir XIII šimt
mečiuos. Deja, Marksas savo 
didelio veikalo neužbaigė para
šyt. Jis vien surinko faktus, su
tvarkęs juos chronologiškoj 
tvarkoj su savo komentarais. 
Tų faktų žiupsnelį ir duodam.

Prie to rašto reikia pridėti 
šiokias tokias pastabas. Mark
sas livus (latvius), kurus, lie
tuvius ir prūsus priskiria prie 
slavų, kuomet jie nėra slavai. 
Vienok tai neatima įdomumo 
nuo Markso surinktos medžia
gos.

“Bolševik,” talpindamas kai
kurias ištraukas iš tų Markso 
raštų, pasakė:

“Susipažinimas su rankraš
čiu padeda tuo pat metu gyviau 
įsivaizduoti patį Marksą, kokiu 
jis buvo kaip žmogus. Matyt, su 
kokiu atsidavimu, su kokia ais- i 
tra jis dirbo. Koks gilus jo prie- į 
lankumas pavergtų masių ken
tėjimams ir jų didvyriškai ko
vai. Su kokiu prijautimu jis pa
žymi tikrus istorinius veikėjų 
nuopelnus, kaip karštai moka 
neapkęst engėjų ir naudotojų. 
Kartu savo įkainavimuos jis re
miasi ne stačiai abstrakčiu pri
jautimu engiamiesiems: jo sam
protavimai paremti nuodugniu 
realių faktų tyrinėjimu, giliu 
tikros istorijos eigos supratimu, 
kurios (istorijos) tvėrėjai yra 
patys žmonės.

Marksas — pirmas žmogus, 
kuris visapusiškai suprato žmo
nijos visuomenės vystymosi įs
tatymus, giliai suprato žmoni
jos istoriją. Ypatingai giliai 
Marksas tyrinėjo kapitalizmo 
atsiradimo ir plėtimosi laikus, 
jo gyvavimo ir neišvengiamos 
mirties įstatymus. Aišku, kokią 
svarbą turi paties Markso pa
darytas konkrečių įvykių išdės
tymas, ypatingai tų laikų 
(XIV—XVII šimtmečių) įvy
kių, kada Europoj pradėjo gim
ti ir susidėt buržuazinė visuo
menė.”

Ir mūsiškiai Lietuvos istori
jos tyrinėtojai turi su didžiau
siu atsidavimu užsiimt savo 
tyrinėjimais. Reikia mokintis iš 
Markso. A.

bia į vakarinę šalies dalį.
Estai, livai, kurai, lietuviai 

pirmą kart susipažino su krikš
čionybės piktžaizde per vokie
čių pirklius; nedidelių miestų 
gyventojai žemutinėj Saksoni
joj ir Vestfalijoj plaukiojo sa
vo mažais laiveliais ne tik auk
štyn po Emsą, Vezerį ir Elbų, 
bet taip pat ir į šiaurės ir Bal
tijos Jūras, prekiavo Livijos ir 
Estijos pakrančiais iki Novgo
rodo, dar' toli iki to, kaip jie 
įkūrė Gotlando saloje- Visbi ko
loniją -— bendrą šiaurės vokie
čių pirklių susirinkimų ir

IŠTRAUKOS Iš MARKSO 
RAŠTO “CHRONOLOGI

NĖS IšRAšOS”
Estija, Livija, Kurliandija 
ir Prūsija iki XIII šimt

mečio Galo
Nuo Vielos iki Nevos žioties: 

estai, livai arba latviai, kurai, 
lietuviai ir prūsai — išskyrus 
suomiškus estus — slavai; tik
tai XII šimtmety] susidūrus su 
vokiečiais ir skandinavais 
užsikrėtė krikščionybės 
žaizde (Christenzcuche), 
baudžiavos teisę ir juos 
naikint.

Krikščioniškai-vokiška kultū
ra visų pirma apėmė prūsus;

1215 : vokiečių pasmirdęs vie
nuolis Christijonas iš OlivoS 
vienuolyno, pirmutinis vysku
pas Prūsijoj; kadangi tie sūky- 
la prieš 
įstatymą 
spaudą;

1218:
skelbia kryžiaus žygį, tai yra 
žudynes ir tt. .Inokentijus III 
beveik tuo pat metu, kada jis 
skelbia štedingų, kaip eretikų, 
išnaikinimą, viešuose laiškuose 
šaukia vokiečių ricierius į kry
žiaus žygį prieš stabmeldžius 
prūsus; pasirodo masė šitų val
katų, jie užkariauja Kulmo sri
tį, kuri buvo prijungta prie 
Mazovijos hercogystės. Herco
gas užleido ją pasmirdusiam 
vienuoliui, kuris dabar buvo 
pavadintas Kulmo vyskupu su
lig naujai pastatytos Kulmo pi
lies, ir todėl, kad jis stovi vo
kiečių “misionierių” priešakyje/' 
Tačiau būtinai reikėjo nuolati
nės kariuomenės; tais feodali
niais laikais ją galėjo suteikti

| ko, nes nesitikėjo stipriai atsi- vokiečių pavyzdžio. Ten kur gy- 
sėsti Palestinoj panašiai į Joa- ventojų nenaikina, juos paver- 
nitų ordeną, vienok, vyrukų da-! čia vergais. Kadangi popiežius 
lis kol kas pasiliko prie didžio- vėl ir vėl skelbia kryžiaus žy- 
jo komandieriaus Akroje.

1226: Imperatorius ir popie
žius patvirtina Christijono Kai
miečio ir tuometinio Teutonų 
ordeno didžiojo magistro Her
mano f on Zalco sutartį; Teuto
nų ordenas apsiima kovoti prieš 
prūsus; Kulmo sritis jam buvo 
padovanota nuosavybėn, kad jis 
galėtų ten visus naikinti ir plė
šti.

1228: Konradas 
įgaliojamuoju raštu 
kad užleidžia Kulmo 
ilgo priešinimosi:

1234: likusieji ricieriai Do- 
brino broliai buvo prijungti 
prie Teutonų ordeno.

Skolomis apsunkintiems, al
kaniems vokiečių ricieriams ši
tas užsiėmimas buvo daug pato
gesnis, negu atgrisęs jiems dar
bas šventoje žemėje; vokiečiai 
miestiečiai prisidėjo prie' ri
cierių, nes jiems buvo leista 
“įkurti” laisvus “miestus”; taip 
pat ir “laisvieji valstiečiai,” 
kuriems buvo pasiūlyta nuosa
vybė pakenčiamomis sąlygomis, naudai, esantieji toli vienas nuo 
“Ricieriai” siaučia, kaip ispanai kito, tuo pat laiku yra miestai-

1236 suakiplėšiškėję kardini- 
kai, tikėdamies pagelbos iš savo 
livų ir estų minios ir iš visų pu
sių suplaukiančių kryžeivių 
niekšų, kada buvo jų paskutinis 
magistras Folkuine, padarė 
kryžiaus žygį prieš Lietuvai; 
šiuos šunis žiauriai apkūlė ir

Mazovietis tuojau pat po pralaimėjimo 
patvirtina, jiems gręsė užpuolimas iš lietu- 
sritį ir po vių, damp ir rusų pusės; tada 

tarpininkaujant popiežiui

j U tik dvasinis ricierių ordenas, 
sandėlių punktą, šitie smulkūs kurį0 nariai turėjo tam tikrus 
žmonės ir su jais atėjusieji dvarus ir iš jų pelno laikė rai- 
amatininkai sutikdavo gerą pri- telius; todėl-. 
ėmimą iki to laiko, kol jie p ra- ' 
dėjo kalbėti apie krikščionybės 
piktžaizdę ir apie dešimtinę.

1158 pas juos jau buvo fakto
rijos Estijoje; vėliau ant Dvi- 
nos (Livijoj) jie įkūrė Kirchol- 
mą ir Ikskiulį ir galėjo stiprin-1 
ti savo faktorijas, bet netrukus 1 
jie pradėjo mėginti daryti apy-1 
vartą tarp livų, kurie išpradžių 
prie daug ko taikėsi, nes sve
timšaliai padėdavo jiems prieš 
jų priešus lietuvius; jų pirma
sis apaštalas.

1196 Maigardas numirė ne
šiodamas Livijos vyskupo titu
lą, tačiau jo gyvybė ten niekuo
met nebuvo be pavojaus; jo įpė
dinis Bertoldas buvo užmuštas; 
jo įpėdiniu buvo Albertas Apel- 
dernietis, nususęs Bremeno ka- 

i nonikas.
Tais pat metais, kada pasta- 

i rasis buvo paskirtas Livijos vy
skupu, Inokentijus III pašaukė 
krikščioniškus ricierius į kry
žiaus žygį prieš livus; junke
riams medžioklė patiko; šiaurės 
vokiečių pirkliai laisvu noru 
duodavo pinigus ir laivus, ka
dangi šitose vietose prekyba 
buvo pelninga; metams praslin- 

i kus vyskupas atleido ricierius, 
kada vieton jų iš Vokietijos 
atėjo kiti. Ricieriai, trokštan- 
tieji grobio ir nuo tikiu, imasi 
darbo.

1201 Albertas Apeldernietis, 
vyskupas, įkuria Rygos miestą, 
o kad turėti nuolatinę kariuo
menę, įkuria dievo ricierių or
deną (Gottesritter), kitaip pa
sakius kardininkus, kitaip pasa
kius Marijos brolius (Marijen- 
brūder) ; šitie vyrukai buvo 
prijungti prie Rygos vyskupi
jos. Inokentijus III patvirtina 
ordeną; tenykščius pagonis 
(stabmeldžius) paskelbia už 
įstatymų ribų (“Vogelfrei”), 1 
imperatorius Ottonas IV dova
noja Rygos vyskupui Rygą su 
jos sritimi kaip leną (I); vis 
daugiau vokiečių ricierių skver
biasi į 
obalsis 
mirtis!
ninkai
marą II, ]

1203 kuris užkariauja Estiją,; 
įkuria ten Revelį; estai netru- j 

[kus vėl numeta jungą; tuo lai-1 
ku pas jį buvo peštynės su kar- 
dinikais, šie buvo išvien su Ry
gos vyskupu, taip pat tam, kad 
muštis su lietuviais ir rusais. 
Jeigu šitos kiltys būtų buvusios 
vieningos, tai krikščioniškai- 
vokiška gyvuliška kultūra būtų 
buvus laukan išmesta.

1209: Pajūrės vokiškų mies
tų miestiečiai sudarė savo pir
mą sutartį su Rygos miestu ir 
Novgorodo kunigaikščiais. Ap
krėsti prūsus krikščionybe ypa
tingai stengiasi hercogas Kon
radas Mazovietis ir

1 kolonizatoriai (Pf lanzstaedte), 
pavz.,

Liubekas mėgina įkurti mies
tą ant prūsų gintarinio kranto 
(naudinga prekybos rūšis) ; nu
susęs Dortmundas daug priside
da prie Klaipėdos (Memelio) 
įkūrimo. Livai pasidarė užka
riautojų Uotais, tačiau XIII ir 
XIV šimtmečiuos išlaikė 
daug savo teisių.

Prūsijoj, kur gyventojai 
stėsi į daugybę viena nuo
izoliuotų kilčių, kaip šiaurės 
Amerikos laukiniai, galima bu
vo nukariauti vieną kiltį po ki
tos; be to bajorijos dykinėji
mas, jos grobikiškumas, prieta
ringas fanatizmas suteikdavo 
ricieriams nuolatinius pastipri
nimus; popiežius taip pat pa
laikė juos visomis savo jėgo
mis; jo legatai, dalindami že
mes ir žmones savo nuožiūra, 

! išstodavo kaip teisėjai ricierių 
: tarpusaviuos ginčuose dėl gro
bio pasidalinimo, ir jų peštynė
se su vyskupais jie nurodinėjo, 
ką daryt su stabmeldžių nuosa
vybe, net jei jų žemė dar ne
buvo užkariauta; jie (popie
žiaus legatai) įkūrė Prūsijoj 
keturias, srityse tarp Klaipėdos

1237 sumušti kardininkai Li
vijoj susivienija su teutonų ri- 
cieriais Prūsijoj.

Tada dalykai pradėjo sektis;
nauji dar skaitlingesni persike-\ ir Revelio tris vyskupijas, ku- 
limai iš Vokietijos. Vokiečiai 
amatininkai ir pirkliai įsikur
dina jūros pakraščiuose ir prie 
laivuojamų Prūsijos, Kurti andi- 
jos, Livijos upių; kaip ir Vo
kietijoj, jie sudaro miestų res
publikas. Miestai spekuliacijos

rios gavo žemes tenykščių gy
ventojų nuoskaudai ir vokiečių 
bajorijos naudai; nugalėtieji 
turėjo duoti žemę ir mokėti de
šimtinę, vokiečių bajorija su
darė kapitulą, iš kurios imda
vo vyskupus. Į XIII šimtmečio 
galą religinis vokiečių .tautos 
uolumas apgeso; nuo to laiko 1
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palaikyti viešpatavimą Prūsijoj 
pasidarė tik popiežiaus ir smul** 
kių bajorų šeimynų (Krautjun
ker) reikalas, kurios galėjo ten 
apdalint savo pinigų neturin
čius jaunesniuosius sūnus para
pijomis, dvarais ir tarnybomis, 
kam teisę davė vienas tik užgi
mimas. Bajorija sudaro nuola
tinę kariuomenę.

1240 Aleksandras (Novgoro
do kunigaikštis) sumušė švedus 
prie Nevos, iš kur kilus jo pra
vardė Nevskis.

1242 Aleksandras Nevskis iš
stoja prieš vokiečių ricierius, 
sumuša juos ant čudo ežero le
do, ir tokiu būdu šunsnukiai 
(die Lumpacii) buvo galutinai^ 
atmesti nuo rusų rubežiaus.

1250: Vėl atsimetęs nuo krik
ščioniškosios piktžaizdės Lietu
vos kunigaikštis Mindovė ar 
Mendogas (Mindaugas) sąjun
goj su rusais ir kurais sumuša 
prie Durbėnų vokiečių šunų-ri- 
cierių (Reitershund) kariuome
nę, jų pavergtus ir krikščioni
mis paverstus livus ir prūsus, ir 
tokiu būdu didesnioji tų niek
šų dalis buvo išnaikinta. Nežiū
rint to įkurti ten miestai ir pi
lis užtikrindavo vokiečiams 
viešpatavimą ant Lietuvos, nesft 
kasmet atvykdavo nauji papil
dymai, susidedantieji iš vokie
čių plėšikų ir kolonistų.

1260: Prūsų sukilimai; Po
piežiaus įsakymu iš jų atiminė
davo jų vaikus, kad išauklėti iš 
jų “krikščioniškus janiČarus” ir 
saugoti kaip įkaitus. Vargšai,

(Tąsa 6-tam pusi.)

EKSKURSIJA LAIVU MANHATTAN
Nuo Wall St. Pier, New York City, į Rye Beach

Trys valandos nuplaukimui ir trys sugrįžimui atvira jūra. Apie penkios valandos 
pasimaudymui puikiame Rye Beach’iuje ir pasilinksminimui gražiame parke. ’
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Laivas Manhattan, kur telpa 1850 žmonių, puiki sale šokiams, patogūs įtaisymai patarnauti 
valgiais ir gėrimais. Malonūs įspūdžiai gražiausių gamtos vaizdų plaukiant.

Ekskursija Bus Sekmadienį, 22 August
Ant laivo vieta aprubežiuota, tad prašome iš anksto įsigyti bilietus

Bilietas $1.25. Iš Anksto Perkant $1.00
Iš New Yorko laivas išplauks 8:30 vai. ryto nuo Rye Beach išplauks 5 valandą po pietų

Bilietai Gaunami “Laisves Ofise, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
Tuojau kreipkitės asmeniškai ar telefonuokite Stagg 2-3878, arba rašykite, prašydami bilietų. Rašydami kartu prisiųskite ir pinigus.
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LAISVE YOUTH SECTION
AN APPEAL TO UTH-AMERICANS 

FROM THE LITHS IN SPAIN
Help to Save Spain from Fascism!”

Spain
June 13, 1937

Dear Lithuanian-Americans:
We, Lithuanians who have come from many nations 

are fighters in the International Brigade of Spain, greet 
comrades and send our heartiest brotherly wishes to all Lithu
anians!

We, with other comrades from the International Brigade, 
try to fulfill our duty for which we came here, that is: to 
destroy fascism, defend this nation from its (fascism’s) attack on the 
Spanish people’s democratically elected government and to make this coun
try the tomb of fascism.

We came to help this nation’s peoples defense from fascist attackers 
and will fight till we fulfill our duty—to chase out the attackers from 
this nation and at the same time give a lesson to the capitalist class what 
international labor solidarity means. S-------------------------------------------------

We, members of the International 
Brigade composed of forty-two na
tionalities, have shown what we are 
capable of in the war against fas
cism with the help of the Spanish 
Republic’s Army, but that is not 
enough.

The fascists, of the capitalist 
class, seeing that things are going 
bad for them and their road-end is 
not far off, have taken all sorts of 
means to confuse the working class. 
Therefore we, the Lithuanians in' the 
International Brigade, are calling 
that the Lithuanians of America 
join us in our war, helping, as much 
as they can, the Spanish Govern
ment in its war against its attack
ers.

and 
you,

you, Lithuanians, you who love free
dom, democracy and peace to answer 
our appeal, co-operating, assisting 
with the entire working class, this 
war, in order to save the Spanish 
people from 

Long live 
Long live 

gade!
Long live the unity of the world’s 

workers!
We sign our names: 

Anthony L— 
Peter G— 
Marvin P— 
Frank L— 
Bunni S— 
Nathan M. S—

fascist barbarism.
the Spanish Republic!
the International Bri-

On behalf of all the Lithuanian 
soldiers and on behalf of the Spanish 
people w’e are thankful to all who 
have assisted us in this war.

We understand, reading the work
ing class press that the Lithuanians 
have tolerably supported and assist
ed in this war but we believe they 
would still more be able to help 
and join with other workers through 
those proper committees for the de
fence of Spanish democarcy.

The question of Spain is the ques
tion of the entire workingclass and 
all lovers of peace and freedom. Our 
victorious war will be the victory 
of the world’s democracy loving peo
ple because we without them would 
not win.

We, the Lithuanian members of 
the International Brigade, non-parti-

EDITOR’S NOTE:
The above is a translation, 

as it is, of a letter received by the 
Lithuanian Daily “Laisve” and ad
dressed to the Lithuanians of Ame
rica. The feeling behind this let
ter is clear and it speaks for itself, 
needing no comment.

poor

NEWS BRIEFS
THOUGHTFUL

WORCESTER, Mass.—When Mrs. 
Betty Brown turned on the 
commit suicide she left some 
to pay for the gas she used.

gas to 
money

IN-LAW TROUBLE
WASHINGTON—The case 

woman who suffers from boils every 
time her in-laws come to call has 

sans and party-members, veterans of been reported to the U. S. Public 
the World War and youth, call upon Health Service.

of a

CRITICISM TO AL K
Who 

walk
about

Holy Moses, 
have looked at her- 
an abnormal speci-

Al with her custom-

but 
his 
the

The

what use is such an 
it at least hint that 
as the class struggle 

it enlighten our young

article? 
such a 
exists? 
readers

, A few weeks ago Al Kairukštis 
comp1 lined that the Editor had blue 
p ..<..led two words of one of Al’s 
compositions. Previous to this Al 
had admitted that he had stressed 
too many instances of sexual de
generacy in writing up the lives of 
various artists. I had suggested that 
Al write a few articles on some 
parts of his life as an art student. 
Thus, out blossomed “Sins I Have 
Committed by Al Kairukštis.”

The first article was passable, 
in the next, Al began to hit 
former stride. If I had been
editor I would not have attacked 
Al’s article with a blue pencil; some 
deserve a three-quarter inch sten
cilling brush dipped in tar. 
article which appeared in the issue
of July ninth was quite unnecessary. 
I don’t understand how the editor 
ever let it pass.

Of 
Does 
thing 
Does 
so that they can grow up to be 
better men and women? When I 
suggested that Al write up his life, 
I did not want a series of articles 
on Lulu Belles, abortions, etc. I 
thought that he would write about 
the hardships of obtaining a decent 
education, the difficulties of the 
trade, etc. The article which de
scribed the work he had done for a 
church (without receiving payment) 
was the only example of what I 
wished for...

The July Ninth Article
Launching in to attack the July 

ninth article I must say that I really 
believe the aforesaid piece should not 
have been written.

Al describes Ruth: “Ruth was dif
ferent.—she pointed out the porno
graphic sections of Ulysses. No she 
read them to me. She went into 
quite revelatory details about her 
abortion. She had maternal yearn
ings. She likes me.” All this was 
written in one paragraph. Then Al 
writes that he had a private office 
and that she often came and they 
had interesting discussions on ab
normal psychology.

Sure, Ruth was different—she be
longed in a psychopathic ward in

some hospital for the insane, 
ever heard of a sane woman 
ing up to a friend and talking 
her abortion and pointing out de
tails in Ulysses! Yet, Al writes, he 
had many interesting discussions on 
abnormal psychology, 
the girl should 
self! She was 
men.

Ruth greeted
ary kiss. Al hastens to say that 
their’s was a platonic friendship. 
(The word platonic has been stretch
ed so far that it means most any
thing. Bad word). But who the 
heck cares to read about a skirt 
who kisses platonic friends in private 
offices? And what good purpose 
does such an article serve in a 
workers youth news section?

I don’t care a thin dime about 
Al’s actions (nor of the girl’s). I 
don’t protest the fact that Al did 
not list the reason for his practic
ing art on the spur of the moment 
with 
lions 
don’t 
And
the ordinary took place”? 
do care a tremendous bit whenever 
this 
rot!

a nude model (and with mil- 
of other objects around). I 
care if he got caught or not. 
who cares if “nothing out of

But I

page is besmirched with such

Don’t You Start!
some of our more “experienced

GERMAN TANKS ON SPANISH SOIL

Rebel tanks and armored cars of the same type now used by the German army rum
ble into Bilbao while other countries cut off weapons of defense from the Loyalists 
under the guise of “neutrality”. The Basque defenders evactuated the city and took 
a new position west of the city.

United Liths To 
Hold Big Picnic

THE FINAL INFO 
ON THE CONGRESS

Facts of Youth 
Youngville!

LDS YOUTH CONFAB BIG SUCCESS! 
DELEGATES FROM ALL OVER NATION

Lithuanian Youth to Make the LDS The 
Biggest Lith-Youth Oganization!

Grr! Grumph! My Gawd, wots 
that? Some prehistoric monster? 
No, not at all, it’s simply the fea
ture wrestling match at the BIG 
PICNIC to take place at Ulmer 
Park on July 25th.
Sports:

Johnny Gudisky, Lithuanian Light- 
Heavyweight Champion will meet Al 
Norkus, the leading contender, in a 
match that promises to be the most 
interesting that has ever been held 
in a Lithuanian picnic. In addition 
to that boutt there will be a twenty 
minute exhibition match between 
John Lewsky and Frank Zeke.
Singing:

Three! Yes, three choruses will 
sing and fill the air with melodies 
melodic whilst you sit 
and entranced. I may 
through my hat when I 
and that but when I 
good choruses, darling, 
through my heart!
sing: The Aido Chorus of Brooklyn, 
the Pirmyn Chorus of 
and the Sietyno Chorus
Dancing:

Of course there will 
Not only plenty but of „the best

William Norris and 
Orchestras will play 
Need more be said?

MILWAUKEE, Wis.—Support for 
the Spanish people in their struggle 
to drive the German and Italian Fas
cist armies out of Spain was voted 
enthusiastically by the 1100 dele
gates who attended the Model Con
gress of Youth conducted by the 
American Youth Congress here on 
the July 4th week-end. The con
ference also urged the President and 
the State Department of the United 
States to impose an embargo on 
Germany and Italy, which is manda
tory against aggressor nations ac
cording to the Neutrality Act of 
1937.

The Congress condemned Germany 
and Italy as aggressors in Spain, 
urged an embargo against thesespell bound

be talking countries and suggested that their 
talk of this 
say they’re 
I’m talking

For look who’ll

Great Neck 
of Newark!

be plenty!

quality. The
John Nevins 
continuously.

Merriment:
Did you retain your sense of hu

mor through the depression? If so, 
i you will laugh till you get a hernia 
I when you see or take part in the 
Pie Eating contest, the Potato Race, 
the Sack Race and the Race of Fat 
Ladies and Gents. Heh! Heh! Wait 
till you see them!
The Facts of the Case:

Now, my friends, no more need 
be mentioned except that this picnic 
will be held by a united group of 
progressive Lithuanian organizations 
in Greater New York. Your partici
pation will help a worthy group of 
organizations and will repay you 
with a helluva good time (To Editor: 
please do not change).

I Now for the uninteresting but 
important details: Tickets in advance 
are 30 e'ents, at the door 40 cents. 
Ulmer Park opens at 10 A. M. 
or shine and it is located at the 
of 25th Avenue in Brooklyn.

I’ll be seeing you on Sunday, 
the twenty-fifth!

products be boycotted here. It pe
titioned the United States Congress 
to implement the Kellogg-Briand 
Pact; pledged suppoit to the people 
of China against Japanese aggres
sion; urged the abolition of the RO- 
TC and an end of military supervi
sion of the CCC, and the defeat of 
the Sheppard Hill Conscription Bill; 
it passed a resolution for the free
dom of Tom Mooney, and for legis
lation to make the LaFollette Investi
gating Committee a permanent body.

James Lerner, youth secretary of 
the American League Against War 
and Fascism, acted as national re
presentative of the American Youth 
Congress in the conduct of the con
ference. He declared, in an estimate 
of the achievements of the. sessions, 
that “American youth has set a high 
standard which the people as a 
whole would do well to follow. The 
records of the sessions of the Con
gress when the Declaration of Rights 
of American Youth was accepted are 
a monument to the fight against re
action.”

Announcements!
Worcester, Mass.

titleYOUNGVILLE, U.S.A, is the 
of the pamphlet in which American 
youth tells its story. The author is 
S. M. Sirkin. It is published by the 
American Youth Congress and sells 
for one dime. 64 pages crammed 
full of vital information to the youth 
of America—only for the price of 
an ice-cream soda.

rain 
foot

July

Twerp.

THE READER WRITES
intelligent 
the Youth 
article by 
Acquaint-

those who wish to go to theAll
Salisbury Beach with tihe Worcester
Aido Chorus, on July 18, should 
register immediately with J. Kižys.

A roundtrip ticket costs $1.50 and 
the bus will leave promptly at 8 
o’clock in the morning.

Aido Chorus Secretary.

Brooklyn, N. Y

If 
writers would start to describe their 
adventures with Sadie Blotzes, 
Roughhouse Kates, Redlight Sallys, 
then our page would look most taw
dry.

We have boys fighting in Spain, 
cousins fighting fascism in Lithua
nia, shop conditions and many other 
working class problems. Of course 
I heartily endorse lighter matter 
such as describing outings, picnics, 
and chorus activities. They are the 
spice of our page and we could not 
do without them.

I happen to be quite younger than 
M but I do think that I know where 
the line is to be drawn. I am 
neither a censoring Hays nor a Car
rie Nation sushing sin. Nobody is 
to take offence at my article for I 
never take offence whenever the 
truth is mentioned.

Sincerely,
Graf Ernest.

TO THE EDITOR:
Well, at last I find an 

and interesting article in 
Section. I refer to the 
Boake Arthur on Getting
ed. Well written, timely, and to the 
point, it should serve as a model 
for the other writers. Let’s have 
more of them! A. Kairukštis.

Bum Jokes Column
Judge: Why do you burglarize 

only second floors?
Cop (interrupting): That’s his 

story!
Prisoner: Yes, and I’m going to 

stick with it!

Judge: I hereby sentence you to 
ninety-nine years in the penetentiary. 
Have you anything to say to the 
court ?

Prisoner: Yes, I think you’re pret
ty liberal with another man’s time.

Father (angrily): How was it 
were kissing my daughter ? I 
mand to know. How was it?

Young Man: Swell!

you 
de-

This is a schedule of appearances 
of the Brooklyn Aido Chorus for the 
latter part of July:

July 25—Sąryšio Piknikas at Ul
mer Park, Coney Island, N. Y.

July 31—Citizens Club 
Dexter Park, Woodhaven, 

, August 1—Dainų Diena 
in Waterbury, Conn.

Picnic at

and Picnic

All Brooklyn Aido Chorus mem
bers should be prompt in coming to 
the chorus rehearsal this Friday, 
July 16, at 7:30 P. M.

It is necessary to come early be
cause Laisve is holding a party for 
the benefit of those who worked or 
sang at the July Fourth picnic. By 
this way Laisvė will show its appre
ciation, 
vited.

Please

All chorus members are in*

be prompt!
Secretary, Aido Chorus.

HOLLYWOOD—One of Bing Cros
by’s twin sons suffered a concus
sion of the brain when he fell off 
a sofa at the actor’s ranch. He’s, 
doing all right.

■■

timate aim is to build up a national 
sports federation of Lithuanian 
sports groups.

The social pandl suggested that 
the National Office draw up a calen
dar with suggestions for seasonal 
activities that could be used as a 
working model for each branch when 
planning activities.

Since many LDS’ers are active in 
the present CIO drive and because 
it is the most important labor move
ment at the present time, the panel 
on education went on record as fa
voring every LDS member who can 
do so to join a CIO union in their 
trade, providing such a union exists. 
The delegates also favored the send
ing of a resolution to both the AF 

' of L and the CIO urging both 
groups to settle their differences and 
present a united front to the ene
mies of organized labor. Every LDS 
branch is urged to secure speakers ' 
from trade unions to explain the 
present labor situation, since many 
of the members are in the dark 
concerning the difference between 
craft and industrial unions. This is 
very important because of the vi- 
cious and misleading propaganda 
against the CIO.

I
The establishment of a yout 

training school where LDS’ers w 
have shown ability along leaders 
lines can be trained in methods,- 
idealogy of the LDS, so that 
can perform more effective and va 
able work, was decided upon. 
school of this type would need about 
a thousand dollars, and a scheme 
similar to the one used to raise 
money for the Rochester Conven- 

I tion will be utilized. The school 
will last for one month, will be lo- 

I cated in the country, and will train 
ed which will supercede any merit twenty five people, 
plan the branches may now be us
ing. 1 . 
branch to elect a Merit 
who will keep records of the acti- ' cally affiliated with the AYC in 
vity of the members. The 
active members of the LDS will re
ceive gold keys ( form of pin).

The formation of sport leagues in 
cities, to consist of Lithuanian 
groups, or in cases where there are 
not enough Lithuanian groups to 
form such a league, to draw in other 
groups, was one of the recommen-

Well, we did it! Without aid or 
interference from the adults the LDS 
youth leaders called and carried 
through a successful conference in 
Chicago on July 6 and 7. Forty de
legates were present, representing 
branches in Chicago, Cleveland, 
Brooklyn, Newark, East St. Louis, 
Herrin, Ill., and Detroit.

John Orman’s report was the chief 
item of the first day’s session. He 
outlined briefly the problems facing 
the LDS, and the opportunity for the 
LDS to assume the most important 
role among Lithuanian Americans, 
due to the proposed merger of the 
Supreme Lodge of Lithuanians with 
the LDS, and because the LDS has 
the best organized and most active 
youth program.

The conference was divided into 
four panels on the following day. 
Panels were set up 
al problems, social 
tic programs and 
vities.

The membership 
cussed thoroughly in the organiza
tional panel and the majority of the 
delegates felt that the weakest 
point was getting the proposed mem
ber to the doctor. Suggestions were 
made that: the branch borrow a car 
during the drive, paying for the gas 
and other expenses incurred, and 
transport the neophytes to the doc
tor; have all t|ie prospective mem
bers present at the 
quarters in one group 
doctor come down and 
there, thus saving 
some money. Other 
were to make the branch so active 
that new people would be attracted 
to join.

The merit system was gone over 
and a permanent system was adopt-

on organization
activities, athle- 
educational acti-

drive was dis-

branch head- 
and have the 
examine them 
the members 

suggestions
Here is a sample of what the 

pamphlet contains:
“Youngville is a very peculiar 

town.
It’s tucked away in a much ne

glected corner of the country.
The entire population is only 200.
No one in Youngville is under 16. 

And there is no one in Youngville 
who is over 24.

Everybody in town is young. Only 
some of the folks don’t look it.

That’s what makes Youngville 
such a sad little place. Here is the 
story:

Out Of the town’s 200 inhabitants,—
76 have regular jobs.
40 go to school or college,
5 go to school part of the time.

and 28 are married women who 
neither study nor work for a living.

That leave 51 to be accounted for. t dations of the sports panel. The ul- 
What about them ?

That’s exactly what all Youngville 
wants to know:—

What about them?
They don’t work.
They don’t go to school.
They don’t' do anything. Because 

there are no more jobs in Youngville 
to go around.

The boys hang around the drug 
store or pool room.

The girls just sit home and mope.
Even if a good job should turn up 

in town, 38 out of the 51 would be 
unable to take it. They’ve never 
been taught to make a living^

Seven young couples have been 
engaged to each other for years but 
can’t get married because they can’t 
afford it.

In general, Youngville is going to 
the dogs.

Its health is going down.
Its crime rate is the highest in the 

country and still keeps on climbing.
At least ten of the citizens have 

been, are now, or wilL soon be con
fined to lunatic asylums.

And two of the residents got tired 
of starving at home, quit Youngville, 
and are roaming the highways in 
search of food.

That’s the picture of this cockeyed 
town today.

Multiply this picture by exactly
100,000—

And you have a picture of Young 
America—population, 20,000,000—in 
this depression.”

If copies of Youngville, U.S.A, are 
not available in your locality write 
to American Youth Congress, 55 
West 42nd Street, New York City.

Branches are asked to work more 
It will be necessary for each closely with the American Youth 

Recorder Congress. Each branch is automati-

ten most their city because of the national 
affiliation of the LDS National 

| Youth Committee. Therefore a re- 
' presentative from each LDS branch 
should be elected to each regional 
AYC district. The delegates felt 
that the conference was successful 
in spite of the hot weather and 
Johnny Orman’s tendency to talk too 
much.

I

More Bum Jokes
thatJudge: Why did they boo 

mind reader on the Sing Sing enter
tainment program?

Cop: Well, the first thing he said 
was, “Think of a number!”

Prison Visitor (looking at down
cast man): How long is your term?

Man: It all depends on politics, 
madam. I’m the warden.

I Judge: Have you anything to say, 
before I pass sentence?

Prisoner: It takes very little to 
please me, Your Honor.

Ben: “Is Pat’s family growing?” 
Fred: “No, it’s standing stork 

still.”

THEY SHALL NOT PASS!
they go singing! Oh they go marching! 
they are dying for you and me.

Oh
Oh
Yes, they are fighting—to crush all traitors 
That Franco’s triumph may never be.
The fascist bullets—the fascist bombers, 
They leave our cities a smoking mass. 
They want to plunder and rule our country 
But at Madrid THEY SHALL NOT PASS!

They murder women, old men and children, 
A fascist action, a coward’s crime!
These deeds of horror will be remembered
Will blacken ever the page of time. t|
From our dead heroes new life arises.
New lives go forward in one great mass.
The cannon thunder—the whole earth trembles, 
But at Madrid—THEY SHALL NOT PASS!

Second Congress 
To Be In 1938

Personal Ntfes
—For Spain

GENEVA, Switzerland.—(YNS)— 
The Second World Youth Congress 
will be held during 1938 in Mount 
Holyoke, Mass, in the United States, 
Miss Elizabeth K. Shields-Collins, 
secretary of the World Youth Con
gress Committee, announced here. 
Reports that the second Congress 
would be held in America were cur
rent from the time of the first Con
gress, held last September in Gene
va, when the American delegation 
extended a formal invitation for the 
second Congress.

LILLE, France—“Collective psy
chosis” was the learned way i’ 
which Prof. Jules Le Clerq described 
the recent mass collapse of hundred 
of young women workers at 
Beghin sugar plant.

There was much mystery 
much excitement when one 
fainted, then another and anoth* 
until hundreds had to be treated bj 
doctors.

The professor blamed it 
high humidity that day.

The girls’ wages average 
$6 a wek. Some people, 
learned, suggested that mavhe that 
had something to do with the col
lapse.

the

and 
gir

on the

around
not so

Personal note to Al. R., who 
be in Spain by now:

Danny Martinko is stealing your 
girl and I can’t do anything about 
it. Because he has a car, and is 
willing to spend money on her, some- 
‘hing which you never thought of 
doing, her young head is swayed 
and she is in danger of forgetting 
mu. Our branch has agreed to pay 
vour dues until you return so don’t 
vorry about being suspended by the 
LDS. There was an important con
ference of youth leaders in Chicago 
-nd we raised some money to buy 
igarettes and soap for you boys 

■ er there, although I don’t for the 
fe of me know what you want sonp
for. Al Kairukštis.

EDITOR’S NOTE:
Due to the large number of Lithu- 

nian youth now in Spain we are 
larting this small feature section in 
he Youth Section and are leaving It 
jpen to all those who wish to drop 
a line or so to some friend or ac
quaintance now fighting in Spain. 
You are welcomed to make use of 
this corner. Please write...

Mabel: “What is a boycott?” 
Ralph: “

darling.”

I

£

A davenport*® brother.

c



j Puslapis šeštas

i “Laisvės” Piknikas Maynard, 
Mass. Šiemet Buvo Didesnis

1 Ir Pelningesnis

Liepos 4 dieną, Maynard, 
Mass., Vose Pavilion Parke 
atsibuvo dienraščio “Laisves” 
piknikas, į kurį suplaukė įvai
raus svieto, iš toli ir arti, 
10,000.

Tas parodo komunistinio 
dienraščio populiariškumą lie
tuvių masėse. Tūkstančiai au- 

' tomobilių ir 22 busai buvo ne
tik iš didelių kolonijų, bet ir 
iš mažiukių, iš kurių nei nesi- 
tikėjom, kaip tai: iš Brighton, 
Mass., draugės Bernotienės 
pasidarbavimu, didelis busas 
atpiškėjo; iš Milford, Mass, 
drg. F. Repšio pasidarbavi
mu. Iš Canton, Mass., drg. J. 
Sutkaus. Tai vis mažiukės ir 
naujos kolonijos, bet jos buvo 
masiniai atstovautos. ,

PROGRAMA: Pirmas per- 
staytas drg. F. Abekas iš toli
mos Chicagos, dienraščio “Vil
nies” redakcijos štabo narys, 
ir Lietuvių Kongreso Lietuvoj 
Demokratiją Atsteigti Centra- 
lio Komiteto narys. Jis prisi
minė Amerikos iškovotą nepri
klausomybę, sveikino Naujo
sios Anglijos lietuvius už taip 
vieningą veikimą, paragino ir 
ant toliaus veikti dar vienin-

giau, kad pagelbėti Lietuvos I dirbdami, mes galėjome per'kad žemaičių plento statybos 
keletą valandų padaryti darbi- j darbininkams uždarbis būtų 
ninku spaudai ir abelnai judė- padidintas.
jimui pelno į $2,000.

Neatsišaukė: Ant Norwoo
do Moterų Kliubo kraičio lai
mėjo numeris 39623, bet dar 
iki šiol niekas neatsišaukė. 
Kas turite šį numerį, prisiųs- 
kite draugei M. Krasauskie
nei, 1190 Washington St., 
Norwood, Mass, ir kraitis bus 
pasiųstas laimėjusiam. Taipgi 
ir Lawrence Moterų leisto ka
lakuto niekas neatsišaukė— 
No. 08113. Bet kalakutas yra 
tokis dalykas, kad jo ilgai 
laikyti negalima, o ypatingai 
vasaros laiku. Todėl kalakutą 
draugai lawrencieciai parva
žiuodami namo supešiojo į 
šmotelius ir jo atsišaukti ne
begalima.

Brooklyn, I P™6 užbaigos, varde bendro

Karolis Marksas Apie Vo
kišką Kolonizaciją 

Pabaltyj

(Tąsa iš 4-to pusi.) 
ima, laikydamiesi keršijimo 

io, padarydavo “žvėrišku- 
tada prasidėjo kunigų 

mas ir tuščiažodžiavimas 
laukinio barbariškumo;” to 

*pc. jkmėj vokiečių barbarų- 
mulkių minios nužygiavo į Prū
siją; daugmetine kruvina kova; 
užkariavimas. Pavyzdis to nu
niokojimo, kurį jie padarė, tai 
Ziudau gyventojų likimas Prū
sijoj ; apie XIII šimtmečio gala 
žydinti šalis buvo paversta dy
kuma, vietoj kaimų ir išdirbtų 
žemių pasirodė miškai ir klam
pynės, gyventojai buvo dalinai 
išžudyti, dalinai išvesti, dali
nai priversti persikelti į Lietu
vą.

1274: Teutonų ordeno ricie- 
riai pastatė Marienburgo mies
tą kaip svarbiausią tvirtovę, jų 
Valdovų rezidenciją; čia perkė
lė

1312: didysis ordeno magis
tras, Konradas f on Feuchtva- 
genas savo rezidenciją, kuri iki 
šiol buvo Marburg e.

1225 buvo “įkurtas” Kenigs- 
bergas (Karaliaučius) po to, 
kai ricieriai su Ottokaro II ve
damos kryžeivių kariuomenės 
pagelba užkariavo Samlandą.

(Iš “Priekalo”)

Didieji Piknikai
Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes-Barre ir Scranton 

Apylinkėje Piknikas

SEKMADIENI, 18 JULY
- VALLEY VIEW PARK 

Inkerman, Pa.
Dalyvaus chorai iš Philadel
phijos, Brooklyno, Shenan

doah ir bus Wyomingo 
merginų oktetas

New Yorko Apylinkė 
Ekskursija į Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City į Rye Beach, N. Y.

liaudžiai atsteigti Lietuvoj de
mokratiją. Kalbėjo trumpai, 
bet reikšmingai.

Dainavo So. Boston, Bridge
water ir Norwood chorai, va
dovybėje Izabelės Kugel; taip
gi 8-nių miestų Lietuvių Meno 
Sąjungos 2-ro Apskričio cho
rai kaip vienas choras, vado
vybėje V. Sukacko, iš Worces
ter, sudainavo Internacionalą, 
Ispanijos Liaudies Himną, ir 
“Te žydi Mūs Narsa.”

Kalbėjo Komunistų Partijos 
Pirmo Distrikto Organizato
rius drg. Ph. Frankfeld, kalbė
jo už darbo žmonių vienybę, 
už galingą unijų judėjimą po 
CIO vadovybe. Sveikino kata
likus darbininkus už skaitlin
gą dalyvavimą komunistų 
spaudos piknike. Paskui kal
bėjo drg. A. Bimba, “Laisvės” 
redakcijos narys, is uxwjuju, : ~ *

N. Y. kalbėjo apie Ispanijos apskričių komiteto tariu pro- 
einamą karą su žiauriuoju fa-, letarinį ačiū pikniko darbuoto- 
♦izmu, perskaitė ilgą laišką, 
kuris buvo prisiųstas iš Ispa
nijos, trijų Worcester jaunuo
lių. Laiškas sukėlė didelį en
tuziazmą minioje. Draugas 
Bimba prisiminė ir apie So
vietų Sąjungoj sušaudytus 8 
armijos šnipus generolus ir 
kitus. Visi kalbėtojai puikiai 
kalbėjo.

Po programai tęsėsi trauki
mas dovanų, laimėjusių dova
nas vardai ir numeriai jau 
“Laisvėje” buvo paskelbta. 
Dar sulig garsinimo turėjo 
būti ristynės, bet ristynių ne
galėjom įvykdinti, iš priežas
ties vieno ristiko, Ch. Račkau
sko, apsivedimo pikniko išva
karėse. 
“Honey 
i u kito 
galima, 
nrašom 
žingeidavot matyt ristynės, bet 
ne dėl rengėjų kaltės negalė
jot matyt.

Mūsų Judėjimo Moterų Gra
žus Pasidarbavimas: Norwo- 
-Jo ALDLD 9 kuopos Moterų 
Kliubas turėjo prirengęs gra
lių rankų darbo dirbiniu krai- 
H, kurį leido ant tikietuku. 
Jos padarė $40 pelno dėl 
“Laisvės”. Tai draugiu nor- 
woodiociu ne nirmas tokis pa
sižymėjimas. Ot, ką reiškia 
bendras organizuotu moterų 
nasidarbavimas. Lawrence mo
terys leido kenta kalakuta, 
ant kurio uždirbo $20. So. 
Boston moterys loido sūri ir 
degtinės buteli, uždirbo $10.- 
70c. Norwoodo N. Grvbienė ir 
M. Kroli leido sūri ir deginės 
buteli, uždirbo $15 50. Wor- 
cpsterio moterys leido lempa, 
uždirbo $4.25. Worcester vy
ru ALDLD 11 kp. leido deg
tinę, uždirbo $10.20 ir drauge 
M. Chuladienė iš Lowell, 
Mass., aukavo gražu nanuoša- 
la dėl stalo ar kamodės. bet 
del stokos laiko likos neišleis
ta. Tai ta dovana bus pasius
ta dėl “laisvės” bazaro į

Jis išvažiavo ant 
moon”, o ant greitų- 
ristiko gauti nebuvo 

Todėl mes'labai atsi- 
tos publikos, kurie

jams, mūsų chorams, ir vi
siems tikietų platintojams, nes 
iškalno tikietų platintojai pa
daro pikniką milžinišku. Rei
kia priminti ir tas faktas, kad 
šiemet piknikas buvo ir todėl 
pasekmingesnis, kad katalikų 
sriovės rengiamas piknikas 
Thomaston, Conn., įvyko pir
madienį. Todėl šimtai pažan
gesnių katalikų atsilankė į mūs 
pikniką. Bet ir jų ruoštas pik
nikas Thomaston, Conn, šie
met buvęs skaitlingesnis. Tas 
parodo, kad rengimas atski
romis dienomis abejiems duo
da naudos.

Masiniai darbavos šios kolo
nijos: Hudson, Norwood,
Worcester, Montello, Lawren
ce, So. Boston, Bridgewater. 
Iš kitų kolonijų tik po vieną 
kitą darbavosi.

Pikniko Pirmininkas,
J. Grybas.
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Rengia A.L.D.L.D. 2-ras Apsk.

Philadelphia, Pa.
■ PIKNIKAS

SU $250.00 DOVANŲ
Sekmadieni, 5 September 

WESTVILLE GROVE PARK 
At Route 47, Westville, N. J.

Be to, ta pačia proga darbi
ninkai prašo, kad jiems būtų, 
mokama už viršnorminius dar
bus 25% brangiau. Normalios 
8 vai. darbo dienos padaryto 
darbo norma darbininkai siūlo 
skaityti 0.75—0.80 kūb. m. ak
mens skaldos.

SVEČIŲ STATISTIKA 
KLAIPĖDOS KRAŠTE

Per pirmąją šių metų ket
virtį Klaipėdos krašte lankėsi 
516 svetimšalių, pernai tuo pa
čiu laiku tebuvo tik 264 sve
timšaliai. Daugiausia svetim
šalių atvyksta iš Vokieti
jos: 1937 metais 408, o 1936 
metais per tą patį laiką tebu
vo tik 207 svečiai. Be to, padi
dėjo svečių skaičius iš Latvi
jos, Dancigo, Čekoslovakijos li
kai kurių kitų valstybių. Iš 
Didž. Lietuvos per pirmąjį šių 
metų ketvirtį atsilankė 426, o 
pernai tuo pačiu laiku 402. Į šį 
skaičių neįeina atvykusios eks
kursijos ir tie svečiai, kurie 
nenakvoja.

Penktad., Liepos 16, 1937

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

Pas lietuvius farmerius, čia 
yra gražios maudynės ir neto
li nueiti. Namuose yra visi pa
togumai. Gausit šviežio pieno, 
sviesto, kiaušinių ir įvairių 
daržovių. Kainuos jums čia la
bai nedaug, nes mes čia savo 
užaugintus produktus pigiai 
parduodam. Dėl informacijų 
rašykite:
Jos. Jackim, P. 0. Box 345,

Shelter Island Heights,

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

Rūgšti ruginė, sn^di ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
viėiam 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 paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

GARSINK1TES “LAISVĖJE

Rengia Am. Lietuvių Darb. Literatūros Draugijos 12-tas Apskritys

Įvyks Nedėlioję, 18 Liepos (July)
PUIKI SVETAINĖ ŠOKIAMS IR GRIEŠ GERA ORKESTRĄ

•t
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1300 Žemaičių Plento Statybos 
Darbininkų Prašo Padidint 

Atlyginimą

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

\ J 
4

Didžiausias kreditas pri
klauso draugams ir draugėms 
hudsoniėčiams. kaipo natvru- 
siems milžinišku parengimu 
tvarkvtoiams. Taingi didelis 
kreditas kolonijų draugėms ir 
draugams už toki dideli pasi- 
aukavima ir kooneravimą dar
be nėr visą karšta dieną. Tik 
tokį puikų kolektyvį darbą

žemaičių plento apie 1300 
darbininkų, kurie dirba 50 
km. distancijoje rangovų II- 
govskio, Urbono ir Stungevi- 
čiaus žinioje, kreipėsi į atatin
kamas įstaigas, kad jiems bū
tu pakeltas atlyginimas. Ligi 
šiol žemaičių plento statybos 
darbininkai per 8 vai. darbo 
dieną padarydavo 0.75—0,80 
kūb. m. akmens skaldos ir už 
kūb. m. gaudavo po 4.50 lt. | 
Per 8 vai. darbo dieną uždirb
davo tik 3.37—-3.60 lt., o dar
bo dienos minimalinis atlygini
mas yra 4,40 lt. Tokiu būdu 
darbininkai atsisako dirbti 
akordiniai ir prašo mokėti mi- 
nimalini dienos atlyginimą ar
ba pakeltį akordinį ligi 6 lt. 
už 1 kūb. m', akmenų skaldos. 
Jeigu būtų pakeltas akordinis 
atlyginimas, darbininkams ap
simokėtų dirbti akordiniai, be 
to, bus paskatintas intensyves
nis darbas, o darbdaviai ne
turės nuostoliu. Jeigu dabarti
niai darbininkai būtų iš darbų 
atleisti ir pasamdyti nauji, ga
li kilti įvairiu konfliktų ir pan. 
Su tokiais darbininkų pasiūly
mais darbdaviai nesutiko, to
dėl visas reikalas išspręsti pa
vestas Kauno apygardos dar
bo inspektoriui, kuris, kiek te
ko patirti, pasiūlys uždarbio 
normoms nustatyti komisijai,

PI K NIKAS WILKES-BARRE, PA
Dienraščio "Laisves” Naudai

M

Louis Friehd, unijisc»*s, luGWU unijos biznio agen* 
tas Cleyetande, buvo sumuštas laikė streiko. Sako
ma, jį sumušę Wm. Greeno nusamdyti agentai.

L. B. Šalinaite, 
Brooklyno Aido Choro moky
toja. šiame piknike jai vado
vaujant dainuos Aido Choro 
mišrus oktetas.

Jonas Bulauka,
Philadelphijos Lyros Choro 

' mokytojas. Visas jo choras 
dainuos šiame piknike. Phila. 
Lyros Choras labai puikiai pa
sirodė “Laisvė s” piknike, 
Brooklyne.

D. Zdaniutė
Judzentavičienė, Shenandoah 
Lyros Choro mokytoja. Jos 
choras ir Mainierių Kvartetas 
dainuos šiame piknike.

Taipgi dalyvaus programoje Lyros Choras iš Philadelphijos, vadovaujant J. Bulaukai, Aido Choro 
Aidbalsiai (mišrus oktetas) iš Brooklyno, vadovaujant B. šalinaitei ir Wyoming Merginų Oktetas.

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI DIDYSIS PIKNIKAS BUS

VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA
a

Skaitlingai susirinkite smagiai pasišokt ir išgirst gražios progra 
mos, pamatyti sportiškų žaislų ir pasimatyt su daugeliu svečių iš 
kitu miestu. RENGĖJAI

4
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Kaime gimęs, dvare augęs, biednų ku
mečių sūnus Petrelis vargingai ir skur
džiai nešė visokias žiauraus gyvenimo 
priespaudas. Jau nuo aštuonių metų am
žiaus, skrumnas, mažas Petrelis pradėjo 
pelnyti duoną: ganydamas dvaro kume
čių kiaules. Pirmą metą alga buvo 11 ru
blių (žinoma, savo valgį ir drabužius tu
rėjo dėvėti). Kumečiai toje apylinkėje 
vadinosi andanarčikais, t. y. šiaulių-Pe- 
nevėžio apskričiuose, link Latvijos pa
kraščio.

Andanarčikai, dvaro darbininkai, gy
veno ilgame name, kazermių formoje su 
atskiroms durims kiekvienam. Kambarių 
priemenė, nedidelė kamaraitė ir kamba
rys, nesvarbu kiek šeimynoj turėjo na
rių, visi gyveno viename kambaryje. Al
ga ir turtas andanarčikų būdavo seka
ma : 16 iūierų rugių, 15 mierų miežių, 8 
mieras avižų, 1 m. kviečių ir viena miera 
žirnių (miera lyginas 20 gorčių), 20 rub
lių pinigais. Ganyklos ir pašaro duodavo 
vienai karvei, dviem avim ir kiaulėm, 
tiek, kiek išgali išmaitinti, kaip kas laikė 
2, kiti pusantro (didelį ir mažą); vištų, 
taipgi, palei išgalę, nedaugiau dešimties. 
Duodavo žemės pasisodinti apie 6 mie
ras bulvių ir linų pasisėti apie 4 gorčius, 
taipgi daržovių pasodinimui žemės. Už 
ką andanarčiko moteris turėdavo ati
dirbti dvarui 45 dienas. Silpnesnės mote
rys, nepajėgdamos visų dienų išdirbti, tu
rėdavo užmokėti arba dvarininkas atro- 
kuodavo pa 40 kapeikų už kiekvieną ne
išdirbtą dieną iš tos 20 rublių metinės al
gos. Vyras turėdavo dirbti nuo saulės 
užtekėjimo iki nusileidimo per visus me
tus, išskyrus tik šventadienius. Žinoma, 
savo valgis ir drabužiai. Tai tokis buvo 
gyvenimas andanarčikų su mažomis išim
timis Linkuvos, Pakruojaus, Pašvitinio. 
Kriukų, Joniškio, Vaškų, Joniškėlio ir ki
tų apylinkės parapijų dvarų kumečių.

Petrukas augo labai - dievobaimingos 
ir rūpestingos motinos priežiūroje, kuri 
nuolatiniai skiepydavo dievcųmeilę ne tik 1

Puslapis Septintas
A*

Kelias į Šviesą
“Net pečiui

PITTSBURGH, PA

Parašė J. U. Vargdienis
vaikams, bet ir savo rambiam vyrui, ku
ris nebuvo perdaug dievotas, kaipo be
mokslis buvo gan pažangus, kovingo bū
do žmogus, dvare būdavo visados pirmu
tinis įteikti savo reikalavimus užveizdai 
ar ponui, užtai negalėdavo išgyventi vie
nam dvare ilgiau kaip metus laiko. Po
nas nelaikydavo ant kitų metų, todėl pri
sieidavo kraustytis kas metai iš vieno 
dvaro į kitą, reikėdavo pervažiuoti daug 
dvarų net keliose parapijose. Tokis tan
kus kilnojimasis medžiaginiai apsunkino, 
bet dvasiniai visgi duodavo platesnę pa
saulėžiūrą tėvams ir vaikams.

Kitame dvare, naujoj vietoje, šviežia- 
kuriui visados tekdavo gyventi prastes
nis kambarys, prastesnis daržas ir tt. Tė
vui prisieidavo nemažai kovoti už savo 
teises susidūrus kovos lauke su lavintu 
dvaro užveizda, būdavo sunku išlaikyti 
“argumentus,” kaip bemoksliui, todėl gi 
jis storojos kiek galėdamas pramokinti 
savo vaikus, kurių buvo trys sūnūs. Jie 
visi lankė pradinę rusų mokyklą. Tėvas 
turėjo mintyj, kad vaikams pasimokinus 
bus lengviau kovoti už savo reikalus bū
nant “ne akliems,” kaip jis sakydavo.

Pradinį mokslą savo vaikams suteikė 
motina, kuri mokėjo skaityti, žiemos lai
ku ratinėlio pakojį mindama aplink save 
susisodinus mokindavo ne tik savo, bet 
ir kaimynų vaikus. Pirmiausia poterius- 
katekizmą, prirengimui prie pirmos ko
munijos. Jos manymu, buvo tai vienas iš 
svarbiausių gyvenimo įvykių jauniems 
tikėjimo išpažintojams. Neužteko dar ką 
motina išmokino, reikėjo dar eiti į mies
telį per keletą dienų pas specialiai lavin
tas davatkas, kurios prirengdavo prie 
egzamino suteikimui teisės tapti priimtu 
į katalikų eiles. Pas visas mokytojas-da- 
vatkas buvo tokia mintis, kad pirmos 
komunijos priėmimas turi būti kuopa- 
bažniausias ir labai pavyzdingai atlieka
mas, nes nuo jo priklausys visas katali
kiško žmogaus ateities gyvenimas.

(Bus daugiau)

Lietuvos Skautai Atvyksta
Kuomet Dr. Baltrušaitienė 

t dalyvavo Lietuvių Kongrese 
Kaune, tai ją ten pagerbė Lie
tuvos skautai. Delei to dabar, 
kuomet Lietuvos skautų atsto
vai atvyko Washingtonan, ji
nai pasikvietė juos ir Pitts
burgh an.

Nedėlioj, liepos 18 jie pas 
daktarę atvyks. Kad geriau 
juos priėmus, daktarės drau
gai rengia jiems bankietą tą 
pačią dieną, Lietuvių Mokslo 
svetainėj, 142 Orr St.

Rengėjai sak’o, kad bankie- 
to programa prasidės 4 vai. 
po pietų, vakarienė 6 vai., o 
vėliau šokiai. Kviečia visus da
lyvauti. , Rep.

Nubaudė Merginą už Svečių 
Apvogimą

Pernai rudenį Tauragėje du 
jauni piliečiai, grįždami iš 
koncerto, gatvėje sutiko mergi
ną, kuri piliečius pakvietė pas 
ją užeiti. Piliečiai pas ją už
ėjo, po kurio laiko užmigo, o 
pabudę vienas pasigedo 2 tūk
stančių 800 lt. Kvotos keliu iš
aiškinta, kad svečius apvogus 
O. Kajeckaitė ir vogtus pini
gus pasidalinus su M. Giedrai
tyte, Ignu Raibiu 
čiu.

Apyg. teismas 
nubaudė 2 met. s. 
jimo, bet kaip 
1 trečdalį bausmės 
Giedraitytę ir Raibį po 8 mėn., 
Valutį 3 mėn. papr. kalėjimo.

Kajeckaitė padavė skundą 
Apel. rūmams, kur jos skundą 
svarstė ir atmetė.

visais garais dirbant
MANO VIRTUVĖ VESI”

SAKO MRS. FLORENCE TULLY
16 Fane Court, Brooklyn, darbšti motina 
dviejų dukterų ir sūnaus su tikru vaiko 
apetitu.

ELECTRIC RANGES KEEP 
KjjHĖ HEĄT INSIDE/

ir M. Valu-

Kajeckaitę 
, darbų kalė- 
nepilnametei 

numuse.

Grybų Augintojai
Jungtinėse Valstijose yra 

500 įmonių, kurios augina 
grybus. Du trečdaliai visų 
grybų išauginama jPhiladel- 
phijos 
metus 
ma 15 
grybų 
niškai 
tojai gauna po 30 centų iki 
dolerio už svarą grybų, pri
klausant nuo oro ir metų 

sezono.

DCL SMULKMENŲ 
ŽIŪRĖKITE ŠIO ŽENK
LO AR TELEFONUO- 
KITE TRiangle 5-6000

GMov
APPLIANCE

DCAIEH

r

apskrityj. Taip per 
dirbtinai priaugina- 
iki 20 milionų svarų 
šioj šalyj. Daugme- 
parduodami, augin-

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
PHILADELPHIJOJE

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos Dienraščio “LAISVES” Naudai

Bus Nedėlioj, 5 Rugsėjo-September
19 3 7

Westville Grove Park
Route 47, Westville, N. J
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I ■Į $250 Dovanom' prie Įžangos Tikieto; Pirma Dovana $100; 2-ra—$35;

Iš anksto perkant įžangos bilietus nuo 5c iki 25c. Perkant ant busy ir prie parko vartų—25c.
Pradžia 10 Valandą Ryto Gera Orkestrą Šokiam

Programoj dalyvauja: Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Lyros Choras iš Philadelphia, Sietyno Choras iš 
■ v Newark, N. J., Rūsy Choras iš Philadelphios ir Rūsy Grupė.

51
A. BIMBA, “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

“VTĖRA ko skųstis, kad mano jaunuoliai ne- 
turėtų apeti&! Tatai reiškia didelius val

gius ir apsčiai virimo,” sako Mrs. Tully. “Aš 
kepu daugi pupų bažnytinėms vakarienėms 
taipgi. Bet aš visai nesibaidau valgių gamini
mo su savo elektiiniu pečium. Jis toks spar
tus. . .taip lengva jį naudot. . .ir mano virtuvė 
pasilaiko tokia vėsi ir patogi.”

Dėl to negali būt nė klausimo.. .elektrinis 
virimas yra spartus.. .lengvas.. .vėsus.. .nau
joviškas būdas pasiliuosuot nuo vergijos virtu
vėje. Jis ir taupus, naujomis žemomis kainomis.

Neatidėliokit. Ateikit, leiskite mums parodyt 
jums šaunius naujus elektrinius pečius. Jūs pa
matysite tikrai, ką mes norime pasakyt. Tada, 
jeigu jūs dar nesate pasirengę tuoj pirkt naują 
elektrinį pečių, tai pasirandavokite už mažą 
mėnesinį mokesnį. Tai yra geras būdas pačioms 
išbandyt elektrinį virimą.

UŽDYKĄ —Mes turime naują 
38 puslapių Knygą Virtuvės Pla
navimui. Kaip sunaujovinti. Pil
na taupančių darbą nurodymų. 
5 puslapiai įvairių valgių recep
tų. Atsiųskite šį kuponą gaut 
jos kopiją.

Ar jūs randavojate ar perkate

PARANDAVOJIMO PASIŪ
LYMAS IŠBANDYT PASITEN
KINIMUI BROOKLYN EDISON 

ELEKTRINĮ PEČIŲ— 
ĮDĖJIMAS UŽDYKĄ!

Mes nemokamai įdėsime i vienos- ar 
dvejų-šeimynų namus Brooklyne naujo
višką baltą porcelėninj elektrinį pečių, 
ir jeigu bėgyje 14 mėnesių jūs perkate 
elektrinį pečių, mes priskaitysime prie 
pirkimo kainos visas jūsų sumokėtas 
Vendas. Ar jūs randavojate ar perkate, 
įdėjimas dovanai.

REDDY KILOWATT 
(Jūsų elektrinis 

tarnas)

NĖRA JOKIŲ DAMOKfiJI- 
MŲ UŽ 12 “WEAR-EVER” 
ALUMINO INDŲ, KADA 
JOS PERKATE ELEKTRI
NI PEČIŲ NUO UŽGULTO 
VERTEIVIO IR ATIDUO
DATE SAVO SENĄJJ 
PEČIŲ.

Brooklyn Edison Company, Inc. BU .-21 
3”d Pearl Street, Brooklvn. N. Y.

Atsiųskite man nemokamai ns,ują Kny
gą Virtuvės Planavimui su darbą-taupan- 
čiais nurodymais dėl naujoviškos virtuvės.

BROOKLYN EDISON COMPANYyINC. I

PRANEŠIMAI Iš KITUR
GREAT NECK, N. Y.

Workers Alliance, 113 kp. rengia 
didelį pikniką Liepos 17 d., Kasmo
čių Darže, 91 Steamboat Rd. Pradžia 
6 vai. vak. Bus graži programa ir 
geras kalbėtojas. Taip pat bus pasi
kalbėjimas tarpe žydo ir ūkininko 
(juokas). šokiams grieš “High 
School” jaunuoliai, kas gražiausiai 
pašoks — laimės dovaną. Todėl kvie
čiame visus dalyvauti. Įžanga 25c.— 
Komitetas. (165-167)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. rengia pikniką sekma

dienį, 18 d. liepos, Hackett Parke. 
Prasidės 12 vai. ryto ir trauksis iki 
vėlumos.

Bus įvairių skanių naminių užkan
džių ir 
čius ir 
piknike 
prie to
naudingą organizaciją, kokia yra Lie
tuviu Darb. Susivienijimas. Komisija.

(166-167)

gėrimų. Kviečiame eastonie- 
iš toliau lietuvius dalyvauti 
ir linksmai laiką praleisti, o 
paremsite taip svarbią, ir

ne
nes 

pik-

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 18 d. liepos, 
vasarą daug draugų išvažinėja i 
nikus ar kitur sekmadieniais, tai su
sirinkimai ne būna pasekmingi. Su
sirinkimas įvyks trečiadienj, liepos 21 
d. 7. v. v. Darb. Svet. Todėl, draugai, 
Įsitėmykit datą ir visi dalyvaukit, nes 
yra daug svarbių dalykų aptart.

Sekr.
(166-168)

CLEVELAND, OHIO
Liepos 18 d., sekmadienį, 10 vai. 

ryto įvyks ALDLD 15-to Apskr. pus
metinė konferencija. Visų kuopų at
stovai malonėkite pribūti nurodytu 
laiku ir su sumanymais, naudai mūsų 
organizacijos ir abelnai darbininkų 
judėjimui. Konferencija atsibus Lie
tuvių Darbininkų Svet,. 920 E. 77th 
St. Apskr. Org.

(165-167)

WORCESTER, MASS.
Kas norite važiuoti į Salisbury 

Beach su Aido Choru, liepos 18 d., 
užsiregistruokite pas J. Kižj, kelio
nė į abi puses (Round Trip) $1.50, 
busas išeis lygiai 8 vai. ryto. Aido 
Choro Sekr.

(165-167)

4 CAJ *
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A

ant sekančio pikniko. .į .lietuviais. Pereitą vasarą mūsų ben-L__į
Draugai ir draugės, plačiai daly- dras piknikas daug supažindino lie- 4 ■ 

vaukite, nes laikas greit priartins 
pikniką.

V. K. Valdyba.
(163-165)

tuvius, tad tikimės šiemet dar dau
giau sutraukti lietuvių. Pelnas nuo 
pikniko skiriamas svarbiems darbi
ninku reikalams. Kom.

(163-166)
WORCESTER, MASS.

Rengiamas ALDLD 7-to apskričio 
piknikas, kuris turėjo įvykti 18-tą 
d. liepos, Olympia Parke, delei svar
bios priežasties perkeltas į 22-rą rug- 
pjūčio-August. (166-168)

Shenandoah-Minersville, Pa.
ALDLD 9-to apskričio piknikas 

įvyks 8 d. rugpjūčio (August), Dan- 
do’s Grove, Llewellyn. Prašome, kad 
Shenandoah-Minersville apylinkės or
ganizacijos nerengtų piknikų tą die
ną, bet dalyvautų šiame piknike. 
Prašome kuopų išrinkti darbininkus 
9-to Apskričio piknikui savo susirin
kimuose. Kom.

(166-167)

DETROIT, MICH.
Liepos (July) 17 d., ALDLD 52 

kp. susirinkimas įvyks 6:30 vai. vak’., 
4097 Porter St. Nariai būtinai da- 
lyvauk’te, nes yra labai svarbių da
lykų aptarti. Bus balsavimas Centro 
Komiteto. Nepamirškite.

Sekr. G. Gugas.
(165-167)

HARTFORD, CONN.
ALUNP Kliubo narių susirinkimas 

įvyks 16 d. liepos, Paparapijos Svet, 
kampas Capital ir Broad St. Visi 
nariai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes nuosavo namo pirkimo klausi
mas turės būt išrištas.

(165-166)
COURTNEY, PA.

Liepos 18 d. APLA 11 kp., 
ALDLD, SLD ir SLA kuopos bendrai 
rengia pikniką, Pine Fork, Liberty, 
Pa. Bus gera muzika ir patogi sve
tainė pasišokti. Kviečiame visus iš 
apylinkės ir vietinius dalyvauti.

Kom.
(165-167)

GREAT NECK, N. Y.
Workers Alliance, 113 kp. rengia 

didelį pikniką Kasmočių DArže, 91 
Steamboat Rd. Pradžia 6 vai. vak. 
Bus graži programa ir geras kalbė
tojas. Taip pat bus pasikalbėjimas 
tarpe žydo ir ūkininko (juokas). Šo
kiams grieš “High School” jaunuo
liai, kas gražiausiai pašoks—laimės 
dovahą.- Todėl kviečiame visus da
lyvauti. Komitetas. (Data?—Adm.)

* (165-167)

HAVERHILL, MASS.
HAverhill’io Lietuvių Organizacijų 

Bendro Veikimo Komitetai rengia di
delį pikniką, sekmadienį, liepos 18 
d. L. P. G. Kliubo Parke, Brookside 
Ave.i, Bradford, Mass. Prasidės 11 
vai. ryto ir tęsis iki vėlai vakaro. 
Piknike padarytas pelnas, eis sušel- 
pimiii Lietuvos politinių kalinių. To
dėl kviečiam visus HaverhiU’io ir iŠ 
apylinkės lietuvius atsilankyti j šį 
pikniką. Grieš gera orkestrą. Įžan
ga veltui. —Kom.

(165-167)

Camp Hygiology
PUIKIAUSIA

SUAUGUSIEM IR VAIKAM
Pieniškai-Vegetarijoniškas valgis, 
graži 60 akrų įstaiga prie Hudson 
upės, didelis privatinis ežeras, ant 
kalno viršūnės solariumas, pamo
kinimai bei prakalbos apie svei
katą. Pasivažinėjimas laivais, pa
sivaikščiojimai, Tennis, Volley 
Ball, Basketball ir Baseball.

Puikus suteikimas patarimų.

Kainos: Suaugusiems $14 ir aukš
čiau; vaikams $11 į savaitę.

Nuolaidos imantiems ilgesniam 
laikui bei visam sezonui. Tik 40 
mailių nuo New Yorko, lengvai 
privažiuojama automobiliais, trau

kiniais ir laivais.
Rašykite:

Robert W. Anderson,
134 Elliot Place

Bronx, N. Y.
Tel. Topping 2-6639 i

{3
A. MOLLYN

Barber ir Beauty Parlor 
449 Grand St., Brooklyn, N. Y,

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas “Laisvės” 

Pikniko. Reikalais- KELRODIS: Pervažiavę Delaware tiltą į Camden, sukit po dešinei į Broadway ir važiuokit tiesiai 
iki pirmutiniam Circle, sukit po kairei’ir už antro Circle sukit po dešinei į kelią No. 47. Pastebėję iška
bas ant kelio, sukit po dešinei. 7į mailės nuo Delaware tilto.

Bušai eis iš šių vietų tik už 50c. į abi puses: 143 Pierce St., 1331 So. 2nd St., 735 Fairmount Ave., 
28th ir Poplar Sts., 4647 Melrose St., 2715 Allegh eny Ave., 7928 Harley Ave. Bušai eis nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. po pietų. Nesi vėluokite.

i. . ■ ... __________________ ____

TACOMA, wash.
ALDLD Tacoma ir Seattle kuopos 

rengia pikniką, liepos 18 d. Lake 
Genėva. Užprašom visos apylinkės 
lietuvius dalyvauti- kaip tai iš Cali- 
fomiijos, Oregon, Washington ir B. 
C. Kanados linksmai laiką praleisti 
šiame piknike, susipažinti su nepa-

Liepos 15 d. yra šaukiamas visų 
organizacijų narių, “Laisvės” skai
tytojų ir dalininkų visuotinas susi
rinkimas. Ant šio susirinkimo bus 
gatava visa spauda. Pasiųskite nors 
po vieną draugą iš Chesterio, Cam- 
deno, Delair, N. J., Bus svarbių ra
portų del “Laisvės” pikniko ir svar- _ . . .
bins diskusijos, kaip viską pagerinti žystamais savo darbininkais, broliais

P. BALTRĖNAS 
c-o Camp Hygiology 

VERPLANCK POINT, N. Y.
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

W YORKO IR APEUNKES VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 p. p.

• Streikieriai Nepaiso Browderis ir Barskis Bus
Teisėjo Drausmės Vyriausiais Kalbėtojais 

Madison Sq. Gardene

Lietuvės Pasveikino 
Močiutę Bloor

Rytoj Smagi Brooklyniečių 
Lietuvių Sueiga Savų 
Kriaučių Piknike

ONB HUNDRED AND FOUTY-NINB

UCCESSive
^SDMDENDŠ

PAID DEPOSITORS

BUSHWICK
SAVINGS BANK

GRAND IT.UGRAHAM AVB.. BROOKLYN
INTEREST FOR O 07 QUARTER ENDING 

.MAR.įisl AT£/0p I1R ANNUM 
H INTEKJST MOM DAY OF DEPOSIT

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET Šventadieniais susitarus 

Tel Evergreen 8-9229

• Industrinė Jūrininkų ir Lai
vų Budavotojų Unija pareika
lavo ištirt, dėlko Kings County | 
Augščiausio Teismo teisėjas 
l£wis L. Fawcett uždraudė 
Visokeriopą streikierių veiki
mą prie Wheeler Shipyards, 
Enc.

Tuo tarpu streikieriai nu
mato, kad drausmė atsukta 
prieš juos, bosų naudai, tad 
nesiskaitydami su teisėjo įsa
kymu pradėjo dieną, trečia
dienį, su pįkietu virš 10 žmo
gių, daugiau negu teisėjo leis-

7 Kampanijos atstovai pasi- 
tŪpino pikietams įteikt kopi
jas teisėjo įsakymo, bet greit 
kopijų pritrūko, nes gavusius 
kopijas tuojau pavadavo kiti, 
kuriem kopijos neįteikta ir 
dėlto įsakymas jų nepaliečia.
• Drausmė yra šuniškiausia iš 
visų, iki šiol girdėtų, ir ji iš- 
frnta ir paskleista visai be uni
jos atstovų žinios, kas joje 
randasi. Ji draudžia pikietą, 
ST bile kokį streiko veikimą 
sustiprinimui ar pratęsimui 
streiko.

Unijos generalis preziden
tas John 
Green) 
xubematoriui Lehmanui, pra- 

'damas tuojau tirt padėtį.

Green (ne William 
pasiuntė telegramą

Kur Naudingiausia Vieta 
Šį Sekmadienį?

Kur važiuosi sekmadienį, 18 
liepos ?

Aš nežinau. Yra skirtingų 
išvažiavimų. Jei žinai, kuris 
iš jų būtų geresnis, linksmes
nis ir su mažiau pinigų būtų 
galima apsieiti, tai malonėk 
patarti man.

Taip. ALDLD 1 kuopa su
rengė draugišką išvažiavimą(J!į 
Forest Parką, todėl ten bus 
proga linksmai laiką praleisti, 
draugiškai pasikalbėti, tyru 
ojhJ pakvėpuoti, o tas labai 
tįpudinga sveikatai. •

Kitas dalykas: Jūs žinote, 
kad dabar eina vaius organi
zavimo Amerikos darbininkų į 
GIO unijas, tad streikų ban
dos siaučia visoje šalyje, o re- 
rikcija puola darbininkų veikė
jus, šaudo, muša, areštuoja ir 
deportuoja. Ateiviu Gynimo 
Komitetas atsišaukia į mūsų 
organizacijas, prašydamas fi
nansų. Todėl mes likusį pel
ną skiriame ateiviu gynimui. 
Jūs žinote senovės lietuvių pa
tarlę: “sauso nieks neklauso.”

Rengimo Komisija.

Earl Browder, Amerikos 
l Komunistų Partijos generalis 
I sekretorius bus vienu iš vy
riausių kalbėtojų Ispanijos ka- 

; ro prieš fašistus metinių su
kaktuvių minėjime šį pirma
dienį, 19 liepos, milžiniškoje 
Madison Square Garden Salėj. Į 

Labai natūralu, kad draugas 
Browderis pakviestas vienu 
vyriausių kalbėtojų tokiame 
nepaprastos svarbos mitinge. 
Browderis atstovauja tą parti
ją, kuri yra uoliausia demo
kratijos gynėja. Kad tai ne 
tušti žodžiai, žino kiekvienas,1 
kuris girdėjo apie pasauliniai 
pagarsėjusį Lincolno Batalio
ną, didvyriškai ginantį demo
kratiją Ispanijoj. Ir niekam 
neį>aslaptis, kad didžiuma jo 
susideda iš jaunųjų ir suaugu
sių komunistų.

Nepaprastai užpelnytai ir 
Dr. Edwardas Barskis pasiro
dys ant platformos su praneši
mu, kaip grupė geriausių 
Amerikos profesionalų-surgi- 
kų, medikų, slaugių gelbsti 
sužeistuosius kovoj prieš fa
šizmą.

Reiki primint, kad fašistų 
teriojami ispanai su radio gar
siakalbiais,' įkeltais į medžius, 
šaukiančiais “Amerikonai At
eina!”, miniomis pasitiko pir
mą Amerikos medikų grupę su 
Dr. Barskiu pryšakyje pereitą 
vasarį. Jų džiaugsmas ir pa
sitikėjimas amerikonais buvo 
ne veltus. Ta grupė išgelbėjo 
desėtkus tūkstančių didvyrių 
nuo mirties.

Dabar Ispanijoj jau veikia 
amerikiečių įsteigti šeši karo 
lauko ligonbučiai ir apie jų 
veiklą gyvu žodžiu galėsim 
išgirst iš Dr. Barskio, metinių 
karo .sukaktuvių minėjime, šį 
pirmadienį.

_—j— ■' ;

Visame Harleme Jaučiama 
Skurdas, Protestuoja

Am. Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos Centro 
Moterų Komitetas savo susi
rinkime, pereitą ketvirtadienį, 
nutarė pasiųst Močiutei Bloor 
pasveikinimo telegramą jos 75 
metų sukakties proga.

Jos sukaktuvių minėjimui 
Komunistų Partija ir kitos dar
bininkų organizacijos ruošia 
milžinišką pikniką Grant Par
ke, Staten Island, čion suva
žiuos minios svieto ne tik iš 
Didžiojo New Yorko, bet ir iš 
visos apylinkės. Pribus delega
cijos su sveikinimais net iš ki
tų valstijų.

Programą pildys masiniai 
chorai. Bus masinis vaidini
mas, užvadintas “Spirit of 
75.” Wm. Z. Foster ir kiti žy
mūs darbo žmonių vadai sakys 
prakalbas-sveikinimus. Geriau- 
riausios orkestros šokiams. 
Įžanga 25c.

Privažiuojama sekamai: Iš 
Battery Parko (taipgi vadina
ma South Ferry) imkit perva
žą (ferry) iki Staten Island. 
Paimkit raudoną busą No. 103 
arba rudai ir pilkai maliavo- 
tą busą No. 7; taipgi galima 
imt South ’ Shore traukinį iki 
Midland Avė.

Dar Vienas Didelis Piknikas 
Bus Ulmer Parke

FOTOGRAFAS

•- Sumušė Negrą Vaiką

;nJohn Wilson, 14 metų neg- 
fukas, nuėjo Philips bučernėn, 
1592 Fulton St., nupirkti 15c. 
vertės “šuniukų”.. Nueidamas, 
Užsimiršo paimt pinigus. Kada 
jis sugrįžo su pinigais, buče- 
risLęon Toscona, jį sumušė.
t' Tose on ai, sausai nępraėjo? 

ir. daugelis kitų žiauruolių 
Sužinojo, kad negrai daugiau 
nebegalima, laikyt guminiu 
Maišu išmiklinimui kumščio. 
Mat, čion yra stipri Komu
nistų Partija ir Jaunų Komu
nistų Lyga, taipgi veikia Pi- 
U0čių Teisių Komitetas, kurie 
pareikalavo iš bučemės savi
ninko atleist iš darbo mušeiką, 
Jd vieton pastatyt negrą buče- 
ti su unijine alga ir lygiomis

sutiko išpildytm Savininkas 
tėlkalavimus, taipgi padengt 
Sumušto vaiko gydymo ir pa
silsi© kempėj išlaidas, ir leis 
Ifttnėtom organizacijom savo 
radio valandoj išaiškint įvykį. 
Krautuvė uždaryta, kol daly
kas pilnai bus išaiškintas.

Prisidės Prie CIO
and

Visi, kas gyvas, ruošiasi 
rai pasismaginti rytoj visą

ge- 
po- 

pietį. O tam geriausia proga 
bus lietuvių kriaučių piknike, 
kuris bus 17 liepos, Dexter 
Parke, Jamaica Ave., Woodha- 
vene. Privažiuojant BMT Ja
maica linija.

Aną dieną sueinu Juškevi
čiaus šapos kriaučių. Labai 
linksmai atsiliepė apie savo 
pikniką, sako:

“Pas mus daug tikietų par
duota. Apie lietuvius kriaučius 
nei neklausk, visi būsim. Argi 
duosimčs kitoms šapoms su
kirsti. Iš mūsų šapos bus net 
ir ne lietuviai kriaučiai, nes 
visi nori pasilinksminti su savo i 
‘bunčium’.”

Kriaučių piknike yra viena 
kituose piknikuose nemato
ma ypatybė—visi sueina pa
žįstami, savi, kaip viena šei
myna, ištisos šapos. O patekus 
tarp jų pašaliniui, kurių, šia
me piknike, atrodo, irgi bus 
labai daug, taipgi nestoka pa
žinčių, draugų ir vaišių. Tie
są pasakius, prie kožno stalo 
atsimuši į kelis pažįstamus. 
Taip buvo pernai kriaučių pik
nike, kuris šiemet bus kur kas 
didesnis, nes jau antras iš ei
lės.

Šokiams
čiuko orkestrą. Įžanga tik 25c.

Buvęs Kriaučius.x

grieš Kazakevi-

REIKALAVIMAI

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.tuvių, kitokių grupių
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 j v a i r i o m 
spalvom.

JONAS STOKES
612 Marion SU kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 6-6191

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
nuo 1—8 dienų ir nuo 7-8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo 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
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer StreetTel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Purim puikiai (taisytų Koplyčių 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN. L. I.. N. Y

Liepos 25-tą dieną, 1937, 
Ulmer Parke įvyks vienas iš 
didžiausių ir gražiausių pikni
kų. Jį rengia Brooklyno ir 
Apylinkės Darbininkiškų 
Draugijų Sąryšis. Jo progra
moj dalyvaus 3 chorai, dvi po
ros ristikų, ir įvairūs žaislai. 
Muzikantų bus net dvi orkes
tros, tai yra, Wm., Norris ir 
John Nevins orkestros.

Kaip jau yra žinoma, kad 
aukščiau minėtas Draugijų Są
ryšis energingai darbuojasi 
darbininkiškame veikime Bro- 
oklyne ir apylinkėje, ir kad 

naudingų 
darbų progresyviškai visuome
nei. Taigi, kada toks Sąry
šis rengia pikniką, tai aš ma
nau, kad visuomenė atsilankys 
į jo rengiamą pikniką, kad pa
remti ir priduoti jam daugiau 
energijos jo veikime.

Taigi, visi ir visos pasižy
mėkite į savo kalendorius lie
pos 25-tą dieną arba geriausia 
nusipirkite iš anksto po tikie- 
tą, kuris kainuoja tik 30 centų 
ir, sulaukę tos dienos, atva
žiuokite į Ulmer Parką. Gi 
mes, rengėjai, stengsimės kuo- 
geriausia jus visus priimti, pa
vaišinti ir palinksminti.

Rengimo Komisija.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris dirbti prie abel- 

no namų darbo. Gali gyventi kartu 
ar atskirai. $10 j savaitę. Kreipkitės 
po 6 vai. vakaro, 207 Hooper St., 
Brooklyn, N .Y. (166-168) FRANK DOMIKAIČIO

RESTAURACIJA

Atleidinėjimas iš WPA dar
bų, atiminėjimas pašalpos ir iš 
to paeinantis begalinis Harle-!jau atlieka daug 
mo • biednuomenės • skurdas 
taip stipriai jaučiamas visa
me Harleme, kad net 500 įvai
rių biznio įstaigų sutiko pas
kelbt 15-kos minučių stapičių 
protestui prieš gręsiantį 
sekcijai badą ir skurdą.

Stapičius šaukiamas šį 
tadienį per pietus. Tuo 
laiku protesto paradai, atvi
ro oro mitingai ir kitoki veik
sniai bus vedami visoj stapi- 
čiaus srityje. Dramatišką de
monstraciją rengia Miesto Pro
jektų Taryba bendrai 
WPA Mokytojų 
Lokalu ir vietos 
Susivienijimu.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

NOTARY 
PUBLIC

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

tai

šeš- 
pat

su
Unijos 543
Darbininkų

Masės WPA Darbininkų 
Jieško Darbo

Antru kartu šią savaitę at
leistieji iš WPA darbininkai 
susirinko į Irving Plazą, iš 
kur jie maršuoja darbo jieškot 
ir raportuoja apie • pasėkas. 
Pirmadienį jie kartu buvo nu- 
maršavę aplankyt Chamber of 
Comerce. Bet ta skelbiama 
gausybė darbų privatiškose in
dustrijose nepasirodė ir iš 
12,000 atleistų jau 8,000 pri
davė aplikacijas gavimui pa
šalpos.

Nusižudė Du Bedarbiai

7 Association of Hospital 
Medical Profesionals trečia
dienį pranešė, kad 1,500 na- 
m didelė didžiuma nubalsa- 
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•!»%
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Jacob Goldberg, 32 metų, 
gyvenęs 2132 Wallace Ave,. 
Bronx, rastas virtuvėje nusi
nuodijęs gasu.

William Kornfeld, 65 m 
amžiaus, nušoko nuo trijų 
aukštų namo stogo, 399 Ri
verdale AVe., Brooklyne.

Abudu nusižudė 12 liepos 
iš prižasties neturėjimo darbo, 
badas privertė žudytis. Palei
džia nuo viešųjų darbų, pa
šalpą atima. Darbininkai, ku
rie nėra klasiniai susipratę ir 
neturi drąsos kovoti prieš val

dančiąją klasę už pataikymą

Clement Vokietaitis
| LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street j

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

Tel. Stagg 2-0783 
Home Tel.

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAU8KA8) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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GARSINK1TĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

*

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7178 

Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

I

Šiandien 3,000 Horn & 
Hardart Kafeterijų darbinin
kų balsuos už pasirinkimą uni
jos. Manoma, kad didžiuma 
pasisakys už Lokalą 302.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

savo gyvybės, įpuola į despe
raciją ir atima savo gyvybes. į

Kaimietis. I

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

Dr. A. Petriką Dalyvaus 
Gydytojų Suvažiavime

Telefonas: Humboldt 2-7964
Vakar (ketvirtadienį) dr. 

A. Petriką išvyko į Atlantic 
City, N. J. Jis ten dalyvaus 
nacionaliam Jungtinių Valsti
jų dantų gydytojų suvažiavi
me, kurio sesijos tęsis ištisą,sa
vaitę. Sugrįš sekmadienio 'va
karą. Koresp.

VAKACIJONIERIŲ ŽODIS 
“LAISVEI”

Liepos 14, 1937
Montauk Point,
Galas Ilgosios Salos.

“Laisvės” štabui . į
Pavalgėm, išsigėrėm, guli

me ant aukšto kranto, gėrimės 
gamtos grožėmis ir prisimena
me, kaip Jūs prakaituojate.

Pasirašo: K. Petrikienė, V. 
Paukštys, P. Rimša (dailinin
kas), Ir Aš Tas Pats, A. Bie
liauskienė, Arturas Petriką.

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.
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TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661




