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Rašo A. B.

Drg. R. M i žara baigė rašy
ti savo naują kūrinį. Pavadino 
jis jį “Ūkanos.”

Temą savo kūriniui jis pa
sirinko labai įdomią, būtent, 
Amerikos lietuvišką inteligen
tiją. Jos gi mes čia turime 
nemažai, ypatingai gydytoju 
turime gerą gniūžta.

Kaip jie gyvena? Ką jie 
veikia? Su kokia aplinka 
jiems reikia susidurti ir ko
vot i ?

Tai vis klausimai. į ku
riuos autorius atsakinėja pa- 
gelba “didvyrio” Dr. Rudžio.

Veikalas skaitosi labai sklan
džiai. Tai bus Lietuviu Lite
ratūros Draugijos šių metų lei
dinys.

Ar žinote, kad 1937 metai 
buvo Amerikos žmonėms dide
lių nelaimių metai? Tai fak
tas, nes tose nelaimėse žuvo 
106,000 žmonių. Daugiausia 
jų pakliuvo po automobilių ir 
trokų ratais, kitus sutrynė ma
šinos fabrikuose.

Visuomenei nuostoliai irgi 
milžiniški. Tik medžiaginiai 
aprobuojant, nuostolių pada
ryta už $3,600,000,000!

O kur širdperša pasilikusių 
našlių, našlaičių, giminių, pa
žįstamų bei draugų ?

Sovietų žemė tapo puiki te
ma visokiems pranašams ir 
galvočiams. Daugiausia tų 
nelaimingų žmonių gyvena 
kapitalistinėse šalyse.

Stebėsitės, ar ne, bet tokių 
nelaimingų filozofų turime ai
bę ir mūsų broliuose lietuviuo
se.

Akis jie turi geras, o jų 
drąsos nesu muš joks gaidys.

Ve ką vienas toks filozofas, 
išmintingiausias iš jų visų, o 
todėl ir ignorantiškiausias iš 
jų visų, dabar gieda:

Tiesa, Sovietų žemėje da
bar nėra nedarbo. Bet todėl, 
kad Sovietų Sąjunga dabar 
gyvena tą laikotarpį, kurį 
pergyveno kitos šalys šimtas 
su viršum metų tam atgal.

Palaukite, jis traukia, pare
gėsite, už metu kitų, kai dai- 
bo išnašumas ten padidės, 
daug produktų bus pagamin
ta, nedarbo siaubas pradės 
siausti.

Nelaimė to žmogaus arba 
redaktoriaus yra tame, kad jis 
nieko nenusimano apie kitų ša
lių istoriją. Jeigu jis, pavyz
džiui, paskaitytų Amerikos is
toriją, tai ve ką surastų:

Tuojau po 1776 metų revo
liucijos, kai mašinų tebuvo 
mažai, kai darbas tebebuvo 
neišnašus, Amerikoj pradėjo 
siausti periodiniai kriziai ir te- 
besiaučia nūdien.

Nelaimė jo k’ta yra tame, 
kad jis pamiršta, jog Sovie
tų žemės valdžia yra pačių 
darbo žmonių valdžia. Ji jau 
kelis kartus trumpino darbo 
valandas. Galės jas ir vėl su
trumpinti, kai darbo išnašu
mas gerokai pakils.

Ir taip Sovietų žemėj darbo 
visados bus visiems. Ir taip 
jokio nedarbo socialistinėje 
santvarkoje niekados negalės 
būti.

Jersey City valdo diktato
rius Hague. New Yorko mies
to Queens paviete viešpatau
ja Harvey. Vienas demokra
tas, kitas republikonas. Abu
du juodžiausi reakcionieriai.

Hague jau paėmė už spran
do federalė valdžia. Kada ji 
paims už gerklės poną Har
vey?

Į Amerikos Komunistų Par
tijos konvenciją Franci jos Ko
munistų Partija atsiuntė drg. 
Florimond Bonte. Jis yra 
Francijos parlamento narys, 
žymus komunistų veikėjas, 
puikus prakalbininkas. Bran
gus jis yra Amerikos darbo 
liaudies svečias.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Fašistai Sunaikino 
Dar 5 Anglijos ir 
Francijos Laivus

V a I e n c i j a , Ispanija.— 
Bombarduodami Valencijos 
prieplauką, nązių bei Mus- 
solinio lėktuvai trečiadienį 
bombomis uždegė Anglijos 
prekybinį laivą “Thurston,” 
ir jis liko faktinai sunaikin
tas. Pirmiau fašistai šį lai
vą bombardavo birž. 7 d.

Skęsta anglų prekybos 
laivas “Seapharer,” 5,625 
tonų įtalpos, kiaurai per
kirstas fašistų bombomis 
šioj prieplaukoj.

Čia jau fašistų lakūnai 
paskandino Francijos pre
kybos laivą “Gaulois” ir su
degino vieną francūzų žė- 
glinį laivą.

Kitur Viduržemio Jūroj 
fašistu bombininkai nu
gramzdino Anglijos preky
binį laivą “Lucky,” 1,235 
tonų įtalpos.

Ispanijos fašistai jau pir
madienį pasigyrė, kad užė
mę Castellona de la Plana, 
bet tikrumoj jį užkariavo 
tik trečiadienį, kaip parodo 
respublikos valdžia Barcelo- 
noj.

Auto. Darbininkų Unijos 
bokalai Reikalauja Sugrą
žint Suspenduotus Vadus
Detroit, Mich.—Iš Jung

tinės Automobiliu Darbi
ninkų Unijos didžiausių lo
kalų ir vietinių tarybų su
plaukė daug rezoliucijų, ku
rios protestuoja prieš sau
valių Homero Martino 
trockisto unijos prezidento, 
ir reikalauja, kad jis atgal 
priimtų į unijos pildančiųjų 
tarybą suspenduotus kovin
gus vice-prezidentus Fran- 
kensteeną, W. Mortimerį, 
W. Wellsą ir Ed. Halių. 
Juos H. Martinas suspenda
vo neva už tai, kad jie pa
laikę “komunistų” pusę.

Įvairūs unijos lokalai rei
kalauja, kad pats CIO pre
zidentas J. L. Lewis veiktu 
kaip tarpininkas tarp H. 
Martino ir jo suspenduotų 
vadų.

EXTRA!
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis, birž. 16.— 
Pranešama, kad liaudiečių 
“žuvusioji” divizija, 7,000 
karių, jau perėjo per sienų 
į Franci jų.

Tūkstančiai japonų Chi- 
nijoj, apsiausti potvinių, te
gauna tik tiek maisto, kiek 
jiem numeta saviškiai lėk
tuvai.

Kanton, Chinij'a, birž. 16. 
—Chinų lakūnai nušovė 5 
japonų orlaivius.

Nazią Karo Laivai Bombar
davo Castellon Miestą
London.— Ispanijos liau- 

diečiai atsiuntė skunda, kad 
Vokietijos karo laivai bom
bardavo Castellona de la 
Plana pirma, negu jį užėmė 
fašistai.

Iš karto buvo manoma, 
kad jį bombarduojant pa
ties generolo Franco šar
vuotlaiviai.

Gen. Franco Veda Ofen- 
syvą 3-se Frontuose
Hendaye, Franc.-Ispani- 

jos pasienis.— Fašistai pra
neša, kad jie perėję per Mi- 
jares upę ir užėmę mieste
lį Villareal, už 7 mylių į pie
tus nuo Castellon de la Pla
na.

Bet 70 iki 80 tūkstančių 
Ispanijos respublikos karei
vių, įsitvirtinę 47-nių mylių 
linijoj, užkerta fašistam ke
lia toliau į pietus, linkon 
Sagunto ir Valencijos, kaip 
rašo United Press.

Fašistai sako, kad staigiu 
užpuolimu jie atėmę iš res- 
publikiečių a p d r ū ti n t a 
miestelį Blazquez, piet-va- 
kariniame fronte, už 50 my
lių į šiaurių vakarus nuo 
Cordobos. Respublikos kar
eivių čia. buvo nedaug ir tie 
patys naujokai.

Fašistai Blazquezu dau
giausia atakavo orlaivių 
bombomis ir kulkasvai- 
džiais, ir sako, kad šimtų 
respublikiečių ten nukovę ir 
du šimtu suėmę.

Vokiškomis ir itališkomis 
kanuolėmis ir lėktuvais fa
šistai šturmuoja vadinamų 
“žuvusiųjų” respublikiečių 
divizijų Pyrenejų kalnų 
kamputyje, kuris rubežiuo- 
jasi su Franci ja.

300 sužeistų liaudiečių iš 
ten perėję į Francijos pusę 
ir tape patalpinti ligoninėn. 
600 karvių ir 1,500 avm taip 
pat pervaryta Franci j on, 
kad netektu fašistam.

19 SUŽEISTŲ LIUOSNO- 
RIŲ GAUNA PRALEIDI

MUS AMERIKON
Paryžius. — Jungtinių 

Valstijų ambasadorius, pa
gal patvarkymų iš Wash- 
ingtono, išduoda praleidi
mus grįžt Amerikon devy
niolikai liuosnorių, sužeistų 
Ispanijos kare prieš fašis
tus.

New York. — Medikalis 
Biuras Šiaur. Amerikos Ko
miteto Remt Ispanijos de
mokratijų nusiuntė jau 175 
ligonvežimius Ispanijos 
liaudies armijai.

Užgriūti Tėvas ir Sūnus 
Jau Išgelbėti

Drg. K. M. iš Shenandoah, 
Pa., atsiuntė ketvirtadienį 
“Laisvei” tokią žinią:

“Tėvas ir sūnus užgriūti 
300 pėdų žemės gilumoj. 
Shenandoah, Pa., birželio 
14 d—Jau daugiau kaip 24 
valandos dirbama, kad iš
imt užgriūtus 300 pėdų že
mė gilumoj P. Shinkowskį, 
48 metų, ir jo sūnų, 17 me» 
tų, kurie dirbo taip vadina
moj “bootleg skylėj”; o iš 
to dauguma čionai daro sau 
pragyvenimą. K. M.”

Birž.^16 d. atėjo džiaugs
minga žinia, jog tiedu dar
bininkai jau išgelbėti ir gu
li ligoninėj. Gydytojai .sa
ko, kad jiedu pasveiks.

Kiti mainieriai per 46 
valandas, dieną ir naktį, be 
jokios atlaidos prakaitiniai 
dirbo, iki pagaliaus atkasė 
užgriūtuosius. Pirm išgel
bėjimo, jiem buvo leidžiama 
maistas ir vanduo vamz
džiais į požemį.

Tai jau antrą kartą per 
paskutinius penketą mėne
sių Shinkowskis liko išgel
bėtas iš nelaimės panašioj 
“kasykloj.”

Žinios iš Lietuvos
Atidaryta Moksleivių 

Olimpijada Kaune
KAUNAS, birželio 11. — 

Dalyvaujant mini s t e r i u i 
pirmininkuHkun. Mironui ir 
švietimo ministeriui Tonkū
nui, atidaryta moksleivių 
olimpijada, kurioje daly
vauja per 1,500 rinktinių 
moksleivių.

Moksleiviai lenktyniavo 
lietuvių ir francūzų kalbų 
mokėjime, o taip pat ir dai
nų, paišybos, tautinių šokių 
ir sporto dalykuose.

Baltijos Santarvės Kon
ferencijos Nutarimai

KAUNAS, birž. 14.—Nuo 
birželio 10 iki 12 dienos Ry
goje įvykusioje Baltijos 
Santarvės aštuntoje konfe
rencijoje užsienių 'reikalų 
ministerial pažymėjo, kad 
trijų Baltijos kraštų san
tarvė sudaro pagrindinę 
bazę ir lemiantį principą 
veikimui tarptautinėje poli
tikoje. Jie pareiškė tvirtą 
valią ir toliau nesigailėti 
jokių pastangų sėkmingam 
teigiamam bendradarbiavi
mui. Kita konferencija 
įvyks Kaune šių metų gruo
džio mėnesį.

Jaunosios Lietuvos Suva
žiavimas Sveikina 
Užsienio Lietuvius

KAUNAS, birž. 12.—Įvy
ko “Jaunosios Lietuvos” ra
jonų ir skyrių vadų suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 
735 vadai iš įvairių Lietu
vos kampų.

Suvažiavimas, kuriame 
taip pat dalyvavo valstybės

Japonai Perdėjo Skaičių 
Prigėrusių Chinų

Shanghai, birž. 16.—Japo
nų karininkai buvo paskel
bę, kad per Geltonosios ir 
Yangtze upių potvinius 
“prigėrė 150,000 chinų.” 
Dabar jie patys pripažįsta, 
kad labai perdėjo skaičių 
žuvusių potvinyje chinų.

Ištvinus Geltonoji upė 
praardė v pakrantines už
tvankas ir užliejo 50 mylių 
pločio ruožtą pietinėj pu
sėj'.

CHOLERA
.. Shanghajaus ligoni n ė s e 

suguldyta 123 sergantieji 
cholera. Anglų laive “Shun- 
tien” vienas asmuo taip pat 
apsirgo cholera. Aštuoni 
nuo jos mirė Soochowe, ja
ponų užimtame mieste.

Sakoma, kad cholera da
bar skleidžiasi Chinijon 
ypač iš šiaurinės Indijos, 
kur per paskutines 7 savai
tes jinai papjovus 15,000 
žmonių.

Shanghai. — Chinų lėk
tuvai bombomis paskandino 
du Japonijos karo laivus 
Yangtze upėj.

ir kariuomenės atstovai, 
nutarė pagyvinti veiklą 
tautinės kultūros srityje. 
Prez. Smetona pareiškė, 
kad organizuoto jaunimo 
auklėjimas dabar yra svar
biausias valstybės uždavi
nys.

Suvažiavimas vienbalsiai 
sveikino užsienio lietuvius.

Ethiopas Sužeidė Keturis 
Italus Romoje

Roma.—Kai vienas ethio- 
piškai apsirengęs žmogus 
atsiklaupė ir ėmė balsiai 
melstis prie “Judos Liūto” 
statulos, kuri pargabenta 
iš Ethiopijos, tai italų ka
pitonas priėjo ir užklausė, 
ką jis daro. Žmogus pašo
ko, suriko itališkai, ūmai 
išsitraukė paslėptą kardą ir 
kirto kapitonui, labai jį su
žeisdamas.

Tuo tarpu pravažiuojan
tis dviračiu jaunuolis, mė
sinės tarnautojas, nušoko 
nuo dviračio, metė dviratį 
į ethiopą ir puolėsi jį su
valdyt. Bet ethiopas kelis 
kartus smogė jam kardu 
pirma, negu jaunuolis su
sikibo su juom.

Tuomet du fašistų mili
cininkai metėsi ant ethiopo. 
Kardo smūgiais jis parkirto 
ir juos, bet vienas, pirm nu- 
griūdamas, paspėjo išsi- 
traukt revolverį ir ketu
riais šūviais pavojingai su
žeidė ethiopą, Visi penki 
dabar ligoninėj.

Minimas “Judos Liūtas,” 
parvežtas iš Addis Ababos, 
Ethiopijos sostinės, yra Ro
moj pastatytas prie pamin-

Roosevelto Bilius dėl 
Šalpos Darbų-Ukio 
Paramos Laimi Senate

Potviniai Suardė Japoną 
Planus Prieš Hankowa V
Shanghai. — Geltonosios 

upės potviniai nustūmė to
liau atgal japonus nuo 
Chengchow ir suardė jų 
planus žygiavimo į Hanko- 
wą tuo ruožtu. Tai jie da
bar tokį žygį darysią iš 
Nankingo, esančio už 150 
mylių į pietus nuo Cheng- 
chowo.

Liaudiečiai Gali Atsilai- 
kyt Dar Kelis Metus
Barcelona, Ispanija.—Res- 

publikiečiai sunaikino be
veik visą būrį fašistų, da
riusių ataką prieš Valverde, 
Castellono - Teruelio fron
te.

Pirm pasitraukiant iš 
Castellono, jie suardė prie
plauką.

Joks kitas laimėjimas fa
šistam taip brangiai nelėša- 
vo, kaip Castellono paėmi
mas, sako respublikos kari
ninkai. Per du ištisus mė
nesius fašistai dėl Castello
no paklojo daugį savo pės
tininkų ir išeikvojo eibes 
brangių oro bombų ir kito
kios amunicijos.

Ispanijos valdžia primena, 
kad jinai turi kur kas dau
giau žmonių negu fašistai, 
nors jų rankose randasi 
daug didesnis šalies plotas. 
Respublika gali tęst apsigy
nimo karą dar kelis metus, 
sako liaudiečiai, o tuo tarpu 
dar “visko gali atsitikti” 
(tarp demokratinių šalių ir 
fašistinių valstybių).

TURKAI ATIMSIĄ Iš
. FRANCIJOS SANJAKĄ

Beirut, Syrija.—Praneša
ma, kad Turkijos armija 
prirengta užimti Sanjaką, 
apie 75 mylių ilgio ir 25 my
lių pločio ruožtą su Alex
andretta ir Antioch mies
tais, prie Viduržemio Jūros 
rytų-šiaurių kampo. Tas 
plotas iki šiol buvo Fran
cijos “globojamas” kaip 
mandatas pagal Tautų Ly
gos nutarimą.

Francija nepasirengus 
gint Sanjaką, nes “rimtes
ni dalykai” gręsią Europoj. 
Be to, Turkija žadėjus, pa
gal slaptą sutartį, mainais 
už Sanjaką praleist Franci
jos ir Anglijos laivus per 
Dardanellų sąsmaugą, ka
ro atsitikime.

Berlin. — Naziai nukirto 
galvą Georgui ir Annai Švi- 
ceriams kaip Lenkijos šni
pams.

klo Italijos oficieriams ir 
kareiviams, žuvusiems ko
voj su Ethiopija 1887 me
tais.
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Washington.—šalies sena- 
lsto komisija sutiko su at
stovų rūmo tarimu, kad iš 
$3,753,000,000 fondo vie
šiem darbam ir ūkio gaivi
nimui būtų paskirta $212,- 
000,000 farmeriams, ypač 
damokėjimams, jeigu perže- 
mai nupuola farmų produk
tų kainos.

Senatas 51 balsų prieš 32 
taip pat užgyre reikalavi
mą paskirt $375,000,000 ko
vai prieš potvinius, kur ša
lies valdžia pilnai finansuo
tų ir pati valdytų tvenki
nius, rezervuarus ir kitus 
tuom tikslu įrengimus, tai
gi ir didžias vanden-elek- 
tros dirbyklas prie tų tven- 
kiniu-rezervuarų.

Šiuos žodžius berašant, 
daugelis senatorių dar prie
šinasi reikalavimui skirt 
$1,000,000 valdiškam prave- 
dimui elektros įvairiose 
kaimiškose srityse. Tačiau 
beveik niekas neabejoja, 
kad ir senatas bendrai už- 
girs $3,753,000,000 fondą 
viešiem darbam ir abelnam 
šalies ūkio gaivinimui.

Italą-Nazią Lėktuvai Penkis 
Sykius Per Dieną Bom

bardavo Valenciją
Madrid.— Italijos ir Vo

kietijos lėktuvai penkis kar
tus per dieną vėl naikino 
Valenciją padegančiomis ir 
sprogstančiomis bombomis 
ir sudegino bei sudaužė 
daugelį namų. Bet užmušė 
tik tris civilius asmenis ir 
sužeidė 20. Mat, žmonės 
jau gerai išmokę pasislėpt 
ir apsisaugo t.

Vaiko Pagrobėjas-Žmogžudis 
Mirs Elektros Kedėje

Miami, Florida.—Teisėjas 
H. F. Atkinson pareiškė, 
kad protestonų kunigo sū
nus F. P. McCall, 21 metų 
amžiaus, turės mirt elek
tros kėdėj už pagrobimą 5 
metų vaiko J. C. Cash.

Vaikvagis prisipažino, kad 
pavogė vaiką iš jo tėvo na
mų, ir nešdamas, jis nosi-. 
ne užspaudė vaikui burną ir 
nosį, taip ir užtroškino, bet, 
girdi, “netyčia.”

Piktadaris išgavo $10,000 
iš tėvo, žadėdamas sugrą
žint sūnų gyvą, o vaikas 
jau buvo nužudytas. Paskui 
valdžios agentai atrado tuos 
pinigus paslėptus kampe 
vieno sodo Princetone, Flo- 
ridoj.

Vokietija panaikino Aus
trijos skolas Amerikai.

ORAS
Šiandien gal bus 

N. Y. Oro Biuras.
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vos ir frakcinio pasidalinimo užbaigimo. 
Ypatingai Frankensteen, buvęs karštas 
Martino rėmėjas, atsimetė nuo jo ir pa
smerkė jo politiką. Frankensteen sako, 
kad Martin ima instrukcijas nuo Love- 
stono ir sėja unijoje pasidalinimą ir su-
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Kada Ištiesų Lietuva Buvo 
Apkrikštyta?

Šitą klausimą iškelia “Lietuvos Žinios,” 
parodydamos, kad kunigai ruošdami šie
met Lietuvos apkrikštijimo sukakties pa
minėjimą, turi užkulisinius politinius su
metimus. Sako Kauno dienraštis:

Pripažindami sąžinės laisves principą, 
mes pripažįstame visišką, lygybės prieš įsta
tymus ribose, bažnyčių laisvę. Tačiau sąly
gos susidaro tokios, kad katalikų bažnyčia 
siekia privilegijų. Susirūpinta konkordato 
aiškinimų, kuris kreipiamas privilegijų ga
vimo kryptimi. O faktinės sąlygos yra to
kios, kad Vatikano noras ir pageidavimai 
tampa nebe šalies sąlygomis, o pildytina va
lia. Ne veltui tūlos sferos teigia, kad bus 
padaryta pagal jų norą.

Gali būti, kad tie skubinimai bei tūli 
spaudimai, kurių ligšiol atsižiūrėta kritiš
kiau, norima pagreitinti ir Lietuvos krikšto 
sukaktuvių minėjimu, dėl kurio datos ten
ka paabejoti.

Kodėl Lietuvos krikšto sukaktuvės daro
mos būtent dabar?

Juk pirmasis Lietuvos krikštas įvyko 
Mindaugo laikais, 1251 metais, o Lietuvos 
bažnytinė provincija buvo įkurta irgi prie 
Mindaugo, 1253 metais. Tat nuo katalikiš
kojo Lietuvos krikšto dabar sukako ne 550 
metų, bet 687 metai.

Jeigu imti didesnį katalikybės paskatini
mą Lietuvoje, kuris buvo daugiau jau lenkų 
imperializmo padiktuotas, privedęs prie uni
jos ir didelio lietuvių skaičiaus sulenkinimo 
ir galų gale netekimo Vilniaus krašto, tai ir 
tuo atvėju šiemet ne 550 metų sukaktuvės, 
nes Jogailos krikštas įvyko 1387 metais, t. 
y.—prieš 551 metus.

Žinoma, katalikybė teskaito savo datas ko
kias nori, bet, istoriškai imant, katalikiškas 
Lietuvos krikštas yra įvykęs 1251 metais, 
Lietuvos katalikų bažnytinės provincijos 
įsteigimas 1253 metais. Tai yra istorinės da
tos.

Sunku ir neįmanoma suprasti, kodėl bū
tent šie metai pasirinkti sukaktuviniais.

Nebent tai galima paaiškinti tūlais klausi
mų forsavimais.

Rimta Situacija Automobilistų 
Unijoje

Nė kiek dar nesi taiso padėtis United 
Automobile Workers Unijoje. Priešin
gai, ji šiuo tarpu labai pablogėjo.

Už susidariusį krizį atsako lovestonie- 
čių-trockistų inspiruotas unijos preziden
tas Homer Martin. Matyt, tas žmogus 

lt nebeima atsakomybės už savo darbus.
Jis turi uniją valdyti, visi jo turi klau- 

. syti, arba jis vers viską ant šono.
i Taip tik galima išsiaiškinti jo pasku

tinį elgesį, kuomet jis vienu pasimojimu 
, suspendavo penkis unijos viršininkus, 

keturi kurių yra unijos vice-prezidentai, 
o vienas unijos sekretorius-iždininkas.

Visi šitie penki viršininkai ((Franken-
• steen, Wells, Mortimer, Hall ir Addes)
• buvo konvencijos vienbalsiai išrinkti.

Du iš jų buvo savo laiku karšti Martino 
? šalininkai ir jb “Progressive 
- nariai.

Kas pasidarė? Kodėl tas
; desperatiškas žygis?

Dalykas ve kame. Martin 
kad prieš jį pradeda sukilti jo buvę ge-

; ri'kolegos. Šitie nebesutinka su jo ne
tikusia politika. Jiems nusibodo frakci- 

. onizmas ir jie reikalauja frakcinės ko-

Caucus”

Martino

pamatė,

- privažiavo naujų
AMERIKIEČIŲ IR KA-

• NADIEČIŲ I ISPANIJĄ
Barcelona, Ispanija. — 

Amerikiečių liuosnorių ko
votojų 15-ta Brigada jau

Prieita prie to, kad pačioje unijos 
taryboje, kurioje Martino pirmiau tu
rėjo beveik du trečdaliu, nusviro dalykai 
kiton pusėn ir nesenai įvykusiam susi
rinkime beveik dauguma nebesutiko su 
Martino politika. Tas įvedė Martiną į 
dabartinę desperaciją.

Automobilistų unijoje padėtis sukelia 
susirūpinimą visame CIO judėjime. Juk 
tai viena iš didžiausių industrinių unijų. 
Taip sunku buvo tuos automobilistus su
traukti j uniją, o dabar jai grumojama 
suskaldymu!

“Daily Worker” pataria suspenduo
tiems viršininkams ir unijos eiliniams 
nariams užsilaikyti kuošalčiausia ir rim
čiausia. Tos Martino provokacijos netu
rėtų išmušti iš lygsvaros jo oponentų. 
“Jie neturi pamiršti,” sako “Daily Work
er” redakcija, “kad unijos vienybės iš
laikymas yra pirmutinė ir vyriausia už
duotis visuose atsitikimuose.”

Kas galėtų įsikišti ir automobilistų uni
joje pataisyti dalykus? “Daily Worker” 
mano, jog tai turėtų padaryti CIO va
dovybė, ypač John Lewis. Ta vadovybė 
su Lewisu pryšakyje jau keliais atvejais 
įsimaišė ir padėjo tai unijai dalykus su
tvarkyti, unijos vadovus sutaikinti. Rei
kia viltis, kad ir dabar Lewis mokės 
ir galės neprileisti tos svarbios unijos 
prie tragediško* pasidalinimo bei suskili
mo. Jo autoritetas labai daug reiškia. 
Jo gal paklausytų ir Martinas.

Kokie elementai palaiko Martiną, pa
rodo lietuviškų trockistų atsinešimas. 
Paskutiniam savo laikraščio numeryje 
jie sako: “Mes pasisakome už Martino 
frakciją.”

Vadinasi, jie pasisako ne už automo
bilistų uniją, kurią, matyti, jie mylėtų 
matyti suskaldyta ir pakrikusia, bet už 
Martino frakciją! Jie ją rems, nors ji 
uniją sugriautų! ■

Ir da trockistai begėdiškai meluoja. 
Girdi, “Martinas suspendavo penkis ko
munistų įnagius.”

Ką gi bendro su komunistais turi 
Frankensteen, kuris dar taip nesenai 
buvo Martino dešinė ranka, vadas 
“Progressive Caucus,” arba Wells, kuris 
palaikė Martino frakciją?

Tik du suspenduoti viršininkai, Hali ir 
Mortimer, priklausė prie taip vadinamo 
“Unity Caucus,” kurį buvo suorganizavę 
socialistai, komunistai ir kiti pažangie
ji. Gi Addes stovėjo visai nuošaliai ir 
nesidėjo prie jokios frakcijos.

Dabar šitie vyrai trockistams jau tik 
“komunistų įnagiai.”

Bjauri Politika
Generolas Franco paskandino keletą 

Anglijos laivų ir užmušė keletą desėt- 
kų jos piliečių. Anglijos žmonėse kyla 
pasipiktinimas ir reikalavimas, kad val
džia griebtųsi būdų pastojimui Ispanijos 
fašistams kelio.

Bet ta valdžia nei iš vietos nesijudina. 
Valdžios galva ponas Chamberlain išdro
žė tokią prakalbą parlamente, kuri dar 
daugiau paskatins fašistus skandinti 
Anglijos laivus ir žudyti Anglijos pilie
čius. Jis viešai pareiškė, kad Anglijos 
valdžia ne tik nieko nedarys prieš skan
dinimą jos laivų, bet kad ir daryti ji nie
ko negalinti.

Dabar gen. Franco be jokios baimės 
galės iš orlaivių bombarduoti ne tik An
glijos, bet ir kitų kraštų laivus, stovin
čius liaudiečių uostuose.

Aišku, jog Chamberlain tos prakalbos 
nesakė nepasitaręs su patim Franco— 
pasitarė per savo agentus. Matyt, 
Franco iš anksto žinojo Anglijos val
džios nusistatymą ir todėl be atodairos 
paskutiniais laikais iš orlaivių bombas 
mėtė į Anglijos laivus.

antras mėnuo ilsisi po buvu
sių žiaurių mūšių Aragono 
fronte. Jie ”yra stiprūs, 
sveiki, saulės įdeginti,” rašo 
N. Y. Times koresponden
tas H. L. Matthews.

Privažiavo ir naujų liuos- 
norių iš Jungtinių Valstijų 
ir Kanados. Besimankštin
dami karinėm pareigom, jie 
dar sudiktėjo. Nors jų gau
namas čią maistas yra paly
ginti paprastas, bet sveikas.

Kauno Kalėjimas (Moterų 
Skyrius)

Kalėdų šventės proga vie
na labdaringa ponia ir vie
nuolis aplankė politines ka
lines, gražiai jas pasveikino 
ir įteikė dovanų. Viena 
draugė atsakydama sve
čiams pareiškė, jog moterys 
-antifašistės į atneštas do
vanas žiūri kaip į pagalbą 
politinėms kalinėms. Tam 
pareiškimui g e r b i a m ieji 
svečiai mielai pritarė. Po
nios ir vienuolio atsilanky
mas paliko gerą įspūdį.

Koncentracijos Stovykla
Ilgą laiką administracija 

nedavė akinių,, reikalingų, 
prie akmenų skaldymo ir 
tąsymo darbo. Del tos prie
žasties akmens skeveldra 
sužalojo politiniam kaliniui 
Gudliauskui akį. Tas pats 
atsitiko su politiniu kaliniu 
Pilveliu. Bet nuo darbo jie 
nebuvo paliuosuoti. Nuo 
darbo nepaliuosavo ir Kun
droto, kuris tam tikrą laiką 
visai negalėjo pajudinti vie
ną ranką. Tai niekis — aiš
kina administracija. Gali
ma, girdi, dirbt ir su viena 
ranka, ir su viena akim.

Politinis kalinys Kaciulis 
susirgo. Jį tik tada nuo 
darbo paliuosavo, kai jau 
turėjo 40 laipsnių karščio.

Politinį kalinį Vilkorišą 
varė į darbą nežiūrint į tai, 
kad jis buvo sužalojęs koją, 
kuri labai ištino. Jis nega
lėjo paeiti. Tenka pažymėt, 
kad Vilkorišas visai aklas.

Kretingos apskrities vir
šininkas per “skundų ap- 
klausimą” kone entracijos 
stovykloj pareiškė, jog mai
sto iš laisvės galima gauti. 
O vis. dėlto gaunamas iš 
laisvės maistas kaliniams 
n e a t i d u odamas. Sunkiai 
dirbantiems kaliniams duo
dama į dieną vienas klg. 
duonos, 60-70 gramų mėsos 
ir sriubos.

Šiaulių Kalėjimas
Politinis kalinys Zibertas 

Pranas jau sėdi virš 17 me
tų. Administracija jį skaito 
kriminaliniu kaliniu ir visą 
laiką tarp kriminalinių ir 
laiko. Draugas Zibertas, 
remdamasis a t a t i nkamu 
įstatymu, padavė prašymą 
atmesti jam trečdalį baus
mės. Draugo Ziberto prašy
mas atmestas.

Kaunas

nių kalinių gimines aplankė 
kalėjimų inspektorių. Gimi
nės nusiskundė Raseinių 
kai. administracijos žiauriu 
elgimusi. Tarp kitko gimi
nės nurodė, kad gamtos rei
kalams ir nusiprausti Ra
seinių politiniai kaliniai 
tegauna pusantros minutės. 
Kaip girdėt, dabar, po gimi-

Širvintai. — Pravesta šil- r 
tų drabužių rinkliava.

Jonava. — Mintis apie 
tai, kad artimieji, kaimy
nai, bičiuliai patys surastų 
lėšų ir savo iniciatyva ap
rūpintų politinius kalinius 
ir jų šeimas, randa prita
rimą neorganizuotos visuo
menės tarpe. Daugėja skai
čius tų gyventojų, kurie ap
siima globoti pažįstamus 
politinius kalinius ir jų šei
mas.

Klausimas:
Ar yra patvarkymas, kiek 

laiko turi narys būti išbu
vęs Komunistų Partijoje, 
kad galėtų būti išrinktu į 
Lietuvių Komunistų Suva
žiavimą, kuris įvyks Brook
lyne liepos 4 ir 5 dienomis? 
Paaiškinkite, nes mes to 
klausimo negalime išrišti.

Naujokas.
Atsakymas:

Lietuvių Komunistų Cen
tro Biuro instrukcijose tas 
klausimas nėra nustatytas. 
Taigi, į Lietuvių Komunistų 
Suvažiavimą gali būti ren
kami ir nesenai įstoję par
ti j on nariai.

Ištiesų būtų labai gerai, 
kad suvažiavime delegatais 
būtų gerokas būrys per pa
skutinį vaju įstojusių na
rių.

“Laisvės” Piknikas Brooklyne bus 
3 d. Liepos (July), Ulmer Park. Pi
niginės dovanos prie įžangos bilieto 
perkant iš anksto.

Daug Reiškianti Diena 
Dienraščiui "Laisvei”

Kauno S. D. kalėjime Val
stybės Kontrolė darė revi
ziją apie trejus metus. Pa
aiškėjo, kad budelis Zai
kauskas ne tik kankina ka
linius, bet juos ir apvagia, 
nes kaip laikraščiai prane
ša, kartu su revizija pradė
ta ir kvota. Kaliniai valgo 
dvokiantį maistą ištisus 
metus, į skundus atsakoma 
tik bausmėmis ir karceriu.

Įdomu, kuo baigsis ši kvo
ta ir byla.

Tauragėj buvo surinkta 
nemaža parašų po amnesti
jos įstatymo projektu. La
pai su parašais buvo pasiųs
ti tiesiog į Seimą. Tas pat 
buvo ir Klaipėdoj. Fašistai 
šituos faktus nutylėjo.

3 d. liepos-July įvyksta 
du dideli piknikai “Lais
vės” naudai. Vienas May
nard, Mass., į kurį suplau
kia apie 8,000 publikos o 
antras Brooklyne, kur būna 
apie 4,500 publikos. Pernai 
Brooklyno piknikas pelno 
davė $1,500 ir arti tiek pel
no buvo ir May nardė. Iš 
May nardo pikniko nevisą 
pelną gavo “Laisvė”, bet 
gavo gerą pluoštą pinigų. 
Tie du piknikai yra svarbūs 
įplaukų šaltiniai mūsų dien
raščiui, jie faktinai nulemia 
mūsų dienraščio likimą va
saros mėnesiais. Todėl vi
sų “Laisvės” rėmėjų, jos 
karštų.patriotų ir visą skai
tytojų yra pereiga darbuo
tis, kad tie piknikai pavyk
tų.

Šiuom tarpu dienraščio 
finansinė padėtis yra sunki, 
reikia aukų, reikia greitos 
paramos. Nedarbas dar vis 
plečiasi. Skaitlingos masės 
“Laisvės” rėmėjų iš priežas
ties nedarbo negali finansi
niai padėti savo dienraščiui 
pergyventi vasaros sezoną. 
Todėl reikaliųga stambesnės 
paramos iš tų draugų, kurie 
mažiau kenčia dėl nedarbo. 
Daugelis draugų patys įma- 
to reikalą ir be priminimo 
gausiai aukuoja. Drg. Al
fonsas Skirmontas, yra jau 
keletą kartų aukojęs šiemet, 
o dabar vėl per draugą Mi- 
zarą pridavė $2 mašinos iš
mokėjimui.

Iš New Kensington, Pa., 
ALDLD 74 kuopa aukojo 
$2.25, tos kuopos sekreto
rius drg. P. Krikšiunas jau 
prisiuntė pinigus.

Grįžęs iš Pittsburgho, 
drg. J. Gasiūnas pridavė 
aukų po $1.00 nuo draugų 
P. Ragausko, Pittsburgh, 
Pa., S. Bijavičiaus, New 
Kensington, Pa. ir D. Le
kavičiaus, Pittsburgh, Pa.

Po 50c.’: aukuojo A. GrCi
bus, Montreal, Canada ir A. 
Gasper, Grand Rapids, Mi
chigan.

Aišku, jog draugų, kurių

vardai aukščiau suminėti, 
parama savo dienraščiui 
primins ir kitiem išgalin- 
tiem draugam pasiskubinti 
su dovanuke.

“Laisvės” padėtį gerokai 
pasunkino įsigijus naują 
raidėms" rinkti mašiną-In- 
tertype. Bet ta mašina daug 
padėjo mūsų įstaigai. Grei
čiau ir geriau padarome 
darbus. Organizacijos, ku
rios jau davė darbus prie 
naujos mašinos, yra paten
kintos. Štai pavyzdis:

“Gerb. ‘Laisvės’ Adminis
tracija! Rasyčių knygeles 
gavome. Padarytos taip, 
kaip norėjome. Dėkuojame 
už greitą ir tinkamą pada
rymą. Su Pagarba Jums, 
Lietuvių Piliečių Politinio 
Kliubo, sekr. M, Vosylius, 
Waterbury, Conn.”

Panašių padėkų gauname 
daug. Dabar tinkamiausias 
laikas draugijom spausdin
tis konstitucijas, aplikaci
jas, finansų lapus, rasytes 
ir kitokius spaudos darbus. 
“Laisvės” spaustuvė yra 
įrengta geriausia mašineri
ja ir yra tinkamiausia at
likimui tokių darbų. “Lais
vė” padės draugijų komite
tam tinkamai suredaguoti 
konstitucijas ar kitokius 
raštus ir “Laisvė” išbers 
visokius raštus iš lietuvių į 
anglų arba iš anglų į lietu
vių kalbas už lengvą atlygi
nimą. Tuomi padėsite ir 
savo dienraščiui sunkiame 
vasaros sezone.

Kitas labai svarbus punk
tas tai gavimas savo dien
raščiui naujų skaitytojų. 
Drg. Lideikienė iš Great 
Neck pridavė naują prenu
meratą. Priduodama sako: 
“Gavau talkininkę, draugė 
Julija Laužaitienė gavo vie
ną naują skaitytoją”. Pui
kus dalykas! Paimkime pa
vyzdį iš draugės Laužaitie- 
nės ir padėdami vienas ki
tam kalbinkime žmones 
skaityti dienraštį “Laisvę”.

P. Bubnys.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

D R. J. J. KAŠKIAUČIUS 
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

NERVŲ IŠSĖMIMAS
Gerb. gydytojau, šisai jau 

mano trečias laiškas. Meldžiu 
patarimo per “Laisvę”, tai bus 
labai ačiū.

Aš esu pusamžis vyras, auk
štokas ir nekūdas. Dirbau pusė
tinai sunkų darbą, ir ant ce
mentinių grindų kartais tekda
vo ir šlapumoj padirbėti. Taip 
buvo kelioliką metų. Ir man 
pradėjo dešinę koją skaudėt, 
nuo riešuko ligi klupsčio. Ir 
taip man bedirbant, tasai skau
smas dauginosi ir daėjo iki 
strėnų. Ypač skauda dešinį šo
ną kojos, labiau kuomet tenka 
pasiraivyt. Lyg kad kas su ka
bliais luptų mano kūną.

Teko apeiti dąug gydytojų. Ir 
dabar ir dirbti nebegaliu. Vieni 
sakė, kad tai “sciatic” nervas, 
kiti — kad nuo persidirbimo, 
dar kiti — kad tai artritas. Ir 
vis davė vaistų.

Man kartais pasirodo ir .krau
jo iš nosies. Ir, kai tenka smar
kiai pasijuokti, tai man prade
da, kaip su plaktukais plakti 
pakaušy, smagenų vietoj. Ir 
man atmintis eina prastyn. Ne
begaliu gerai atsimint, ką skai
tau. Mintys susimaišo, negaliu 
susikuopti, susikoncentruoti. 
Net bijau, kad nebūtų kokio 
smagenų suirimo.

Gydytojai praktikavo mano 
kraują ir šlapimą ir iš nugar
kaulio ėrpė skystimo. Nieko ne
surado. Aš jokių svaigalų nei 
rūkymo nevartoju. Ramiai lei
džiu laiką, gerai pamiegu, bet 
man vis nepereina.

Atsakymas
Jums, gali būt, ir yra “sciati

ca,” tai yra sėdimojo nervo įde
gimas, paprastai vadinamas 
strėndieglis. Gali, žinoma, būti 
ir tos vietos narių įdegimas — 
artritis, kaip kad jums sakė 
vietos gydytojai. Ar šiaip ar 
taip būtų, tai yra labai nuobo
dus, įkirus daiktas. Veikiausia,

jums ir bendrai nervai yra iš
semti. Nes, sakote, jūsų ir at
mintis menkesnė ir užeidinėja 
galvą skaudėt.

Jeigu jums būtų vien tik .koks 
vietinis negerumas, sakysim, to 
sėdimojo nervo gėlimas, arba ir 
kryžkaulio artritas (“lumba
go”), tai dalykai būtų lengves
ni. Patartina būtų jums daryti t 
braukymai, masažai, šalti ir 
karšti kompresai, maudynės, 
kaitintis saulėj, švitintis ultra- 
vijoletiniais spinduliais ir ypač 
gydytis trumpųjų bangų dija- 
termija. Be abejo, šitokios prie
monės ir dabar jums būtų nau
dom

Bet to dar neužtektų, kad at- . 
gaivinus visą nervų sistemą. 
Sakote, gyvenate tvarkingai. 
Tai labai gerai. Bet jūsų orga- > 
nizme vis viena yra kokių trū
kumų. Kad tiktai, nebūtų jums 
stoka vitaminų ir mineralų. 
Taip visų dažniausia ir esti pa
našiais, kaip jūsų, atsitikimais. 
Bandykite kuodaugiausia gauti 
tų elementų. Vartokite paprastą 
gamtinį, nesugadintų maistą. 
Kuodaugiau žalių daržovių ir 
vaisių, greta visokių pieniškų, 
kiaušinių trynių, jūros žuvų, 
po truputį šviežios mėsos, juo
dos duonos.

Patarčiau da ir tūlų prepara
tų. Džiovintų bravoro mielių— I
brewers yeast galite vaistinėj 
gauti, miltelių arba tablečių pa
vidale. Jei milteliai, tai imkite 
po didelį šaukštą, įmaišytą į 
pieną, 3 kartus kas diena. Jei 
tabletės, tai bent po 10 tris kar
tus dienoje.

žuvų aliejaus po gerą šaukš
tą kas diena. Visai būtų gerai 
jums gauti jūros žolių (“kelp”), 
kad ir džiovintų bei tablečių 
formoje. Jūros augalai labai 
turtingi įvairiais mineralais or
ganinėj, prieinamoj formoj. Ir J 
daug da ko reikėtų, jei tik EYlM 
venimas leistų.
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KAIP ATMIERUOTI ATSTUMĄ? Nauja '‘Žeminė Žuvis” STIKLO TRAUKINYS Vėžys (Krahs)-Voras
Tankiai kyla klausimai: 

kaip karo lauke atmieruoja 
atstumą, arba nuotolį linkui 
priešo, nes nuo to priguli 
laimėjimas, ugnies taikik
lis į priešą. Karo lauke 
vartoja gudriausius ir ge
riausiai pritaikytus prietai
sus. Bet kai kada ir ten at
stumą išmieruoja pagelba 
ranku ir akiu.

Kai kas pasakys, stebė
tina! Nieko stebėtino. Tik 
reikia žinoti, kaip suderinti 
ranku ir akiu veiklą ir iš

Sibiro Auksas
“Aukso kasimas (Sovie

tų) Sibiro kasyklose yra 
toks didelis, kad jos vienos 
iškasė per 10 metų dvigu
bai tiek, kiek visas pasau
lis,” rašo Kauno laikraštis 
“Darbas”: “Tad savaime 
suprantama, dėl ko japonai 
reiškia didelį susidomėjimą 
Tolimaisiais Rytais, kurie 
priklauso Sovietų Rusijai.”

Turtingiausi aukso šalti-: 
niai Sibire tai upės Lenos 
srityje. Pirmą kartą auKsasĮ 
ten buvo atrastas 1843 me
tais. Toliau su caro valdžios 
parama įsikūrus Lenos Auk
so Limited Kom. pasižy
mėjo kaip baisiausia darbi- ■ 
ninku išnaudotoja, prispau
dėją ir žudytoja reikalau
jančių pagerint būklę. Di
džiausia Lenos Aukso Ben-! 
drovės šėrimnkė-dalininkė i I 
buvo caro motina Mariai 
Fiodorovna.

Tų laikų darbininkai ten 
dirbdavo 11 iki 12 valandų 
per dieną; turėjo leistis 
apie 40 jardų į amžinai šal
tą žemę su apiplėšytais rū-. 
Jbais, iš kurių sunkdavosi | 
prakaitas arba varvėdavo 
vanduo. Jie džiovindavo sa-, 
vo rūbus, sukurdami dide
lius ugnies laužus... o iš 
darbo turėjo eiti maždaug 
tris kilometrus į namus 50 
laipsnių šaltyje (pagal Cen- 
tigrado termometrą), o 
dirbdavo papras čiausiais 
rankiniais įrankiais.

“Šiandien viskas pasikei
tė,” sako kauniškis “Dar
bas”: “Vietoje arkliais 
traukiamų vagonėlių atsi
rado lėktuvai... prieš de
šimtį metų buvo dar nami
nė pramonė, o šiandien jau 
kasyklos aprūpintos moder
niškom mašinom...” Vieto
je buvusių palaikių kasyk- 
lėlių atsirado naujoviškai 
įrengtos kasyklos, “fabrikai 
ir įmonės, kurios aprūpin
tos pagal moderniškus tech
niškus reikalavimus. “Visa 
eilė miestų daugiau kaip su 
šimtu tūkstančių gyventojų, 
kaip Tommot, Aldano sri
tyje, ir pirmas 1925 m. įkur
tas Rezametny miestas, turi 
aukso pramonę,” nurodo 
“Darbas.”

“Jaunieji darbininkai,^ku
rie šiandien dirba Lenos 
aukso kasyklose, vykdyda
mi tam tikrą nustatytą pro
dukcijos planą, gyvena 
gražiuose namukuose su 
įrengtais sodeliais, turi sa
vo mokyklas, kliubus ir vai
kų darželius.”...

Pirmieji aukso jieškoto-

! vietos galima arti tikrovei 
i išmierupti tolumą.

ŠtaP "Tolumoj j prieš jus 
: stovi telegrafo stulpas. | 
i Kaip išmieruoti atstumą j 
iki jo, stovint ant vietos?

Atkišk pusiau ištiestą de
šinę ranką linkui stulpo, pa
kelk rodomąjį (smilių) pirš
tą į viršų, kad jis tarnautų 
jum, kaipo taikiklis, už- 

! merk kairę akį ir užvesk 
pirštą tiesiai ant telegrafo 

;stulpo; laikyk ranka taip, 
1 kad rodomasis pirštas (smi
lius) būtų lygiai 60 centi
metrų (27 colių su apie ket
virtadaliu) nuo akies; dabar 

1 užmerk dešinę akį ir atida- 
Į ryk kairę. Pirštas jau bus 
1 tam tikrame atstume nuo 
stulpo. Tas atstumo skirtu
mas, kuris pasidaro tarpe 
stulpo, žiūrint dešine arba 
kaire akimi, ir yra jums 
mieruotojas. Padaugink tą 

) atstumą 10 kartų ir stulpo 
; atstumas nuo jus bus tokis.1

Pavyzdžiui, kad jūs atida-, 
rėt kairę akį ir užmerkėte 
dešinę, tai pirštas atsistojo 
dešinėj pusėj telegrafo stul
po. Tarpe piršto taikiklio i 
ir stulpo jūs matote tokį j 
tarpą, kaip patsai stulpas! 
aukščio. Jūs žinote, kad 
stulpas yra 30 pėdų aukščio, 
reiškia, ir akis merkiant! 
t a i k i k 1 io skirtumas yra i 
ant 30 pėdų. Jeigu 30 pėdų ; 
padauginti 10 kartų, tai 
bus 300 pėdų stulpo atstu
mai nuo jūsų. Gi jeigu akių | 
užmerkimų skirtumas yra i 
du kartus didesnis, kaip 
stulpo ilgis, tai stulpo at
stumas bus 600 pėdų, o jei
gu per pus stulpo mažesnis, 
tai bus tik 150 pėdų.

Žinoma, šis mieravimas 
yra tik prileidžiamasis tik
rovei, nes reikalinga, kad 
pirštas būtų nei netoliau, 
nei nearčiau, kaip 60 centi
metrų nuo akies, taipgi ir 
nejudinimas rankos, o ir 
nusprendimas tikro atstu
mo laike akių mirkčiojimo 
keitimo. —Š.

Viena amerikoniška eks
pedicija Borneo saloj sura
do naują rūšį žuvies, kuri, 
panašiai į “žeminę” žuvį 
anabasą, gali išplaukt iš 
vandens ir eit sausuma. Ji
nai tą daro pagelba savo 
muskuluotų pelekų. Ta žu
vis ne tik gali eiti sausuma, 
bet net įlipa į medį, pasi
naudojant išsikišusiom į 
lauka šaknim nedidelio me
delio kornepusko, kuris au
ga šiltų kraštų jūrų slėniuo- 
tuose pakraščiuose.

Tos žuvies' nepaprasta 
ypatybė yra ta, kad jinai 
kvėpuoja ne vien žiaunim, 
bet ir uodegos peleku. Ta
sai keistas kvėpavimo or
ganas dar labiau veikia, ne
gu žiaunys. Didelėmis, iš
pūstomis akimis jinai gali 
matyti ore. —V. R.

Anglijoj pagamino stikli
nį traukinį, kurį vadina: 
“Traukinys Stiklinio Am
žiaus.” Ne vien vagonų sie
nos, grindys, bet ir kėdės, 
vonios, durys padarytos iš 
stiklo. Išilgai vagonų tik žė
ri veidrodžiai.

Šis stiklo traukinys jau 
atliko apie 1,500 mylių ke
lionės darant bandymus. 

; Kol kas viskas gerai sekasi. 
Greitoj ateityj jis pradės 
reguliariai kursuoti. —V. S.

KALTINA UPES Už NE
TIKĖTĄ LIETŲ

Netikėtai besikartojanti 
lietūs paskutinėmis dieno-, 
mis rytinėse valstijose pa
einą iš Mississippi-Ohio 
upių klonių, kur šiltas oras 
esąs permirkęs drėgme,— 
kaip aiškinasi tūli nesėk
mingi oro spėjikai New 
Yorke.

Amerikos gamtos muzė- 
juj yra išstatytas nepapras
to didumo krabas, kuris iš
skėstam pavidale siekia iki 
3į metrų. Tie milžiniški 
krabai, panašūs į vorus, gy
vena Japonijos jūroj. Kū
nas to krabo vos telpa ant 
didelės lėkštės, o du “pirš
tai” su pjūklo pavidalo 
žnyplėmis lyginasi žmo
gaus ūgiui. Aštuonios ko
jos lengvai ištiesiamos ir 
pagal savo išvaizdą pana
šios į bambuko šeivas. Tie 
krabai turi nepaprastą ga
bumą apsimaskuot. Pagalba 
savo miklių žnyplių jie pa
ima šmotukus kempinės ir 
jūrų augalų, sušlapina savo 
limpančiu skysčiu ir apkli
juoja savo kūną. Apsimas- 
kavęs tokiu būdu, krabas 
nusileidžia ant jūrų dugno 
ir laukia aukų. —V. R.

APIE “LAIKINĄSIAS” SALAS
Išsiveržimai povą ndeni-: 

nių vulkanų kartais jūrose 
iškelia salas, kurios po kelių 
metų vėl nuskęsta į jūras, j 
Toki apsireiškimai suteik
davo nesusipratimų geogra
fijoj, o ypač tas buvo paste- i 
bima periode XHI-XV šimt-; 
mečių.

1546 metais sala Busse, 
esanti tarp Greenlandijos iri 
Islandijos, išnyko nuo jūrų 
paviršiaus. 1780 metais toj 
pat srity j pasirodė nauja 
sala, kuri po keletos metų 
taipgi išnyko. Visai nesenai 
Japonijos pakraščiuose pa
sirodė trys tokios vulkanų i 
iškeltos salos.

Tipiška “laikinąja” sala' 
reikia rokuot Julijaus salą, 
kuri pirmą sykį vieną gra
žų rytą 1831 m. pasirodė

tarpe Sicilijos ir Pantellęri- 
jos salų; greitai ji išnyko 
po vandeniu, bet po trisde
šimts metų vėl pasirodė ant 
paviršiaus, o praslinkus ke
letui mėnesių vėl nuskendo 
į jūrą.

Pagalios, tarp Azorų sa
lų yra maža saliukė San- 
Miguel, atrasta 1911 m. 
1912 metais ta saliukė tai 
pasirodydavo, tai vėl išnyk
davo nuo jūrų paviršiaus,— 
atrodė lyg tai būtų sala vai
duoklė. —V. R.

Mietu ir Svorių Keblumai

MIRUSIŲ AKIS ĮDE
DA GYVIEM

Sovietų Sąjungos medici
na nužengė toli pirmyn. Ba
ku mieste jau šešiems žmo
nėms suteiktas regėjimas, 
kurie iš prigimties buvo 
akli.

Daktarai tuoj aus, kaip 
tik numiršta žmogus, išima 
jo akį ir įdeda jos priekinę 
dalį aklam. Taip sėkmingai 
pavyko tų operacijų bandy
mai, kad jau šeši žmonės 
pamatė pasaulį, kurie iš pri
gimties buvo akli. —V. S.

New York. — Užsūdyti 
orindžių syvai sumažina 
skaičių mirimų nuo persigė- 
rimo alkoholiam, kaip pa
tirta Bellevue ligoninėj.

Šnipai Lietuvoje

Milžinas Bomkris NAUJAS KANUOLIŲ 
VEŽIMAS

Keista Naujagimė
Franci jo j, netoli So de 

Foud, viename kaime, gi
mė stipri mergaitė, bet ne
turėjo visiškai akių. Vienos 
akies vietoj esąs nežymus 
plyšys, bet pro jį galį tik ke
li spinduliai įsiskverbti. Ki
tos akies vietoje visiškai ly
gi oda, tartum čia niekada 
akis neturėtų būti.

Naujagimė tuoj buvo nu
gabenta į ligoninę ir ten pa
daryta paini ir nepaprasta 
operacija. Bet operacija 
nieko gero nedavė, nes gy
dytojai per operaciją nera
do jokių matymo organų.

Šiaip jau naujagimė labai 
sveika, stipraus kūno sudė.- 
jimo ir sveria net perdaug. 
Jeigu ji augs, tai savo am
žiuje nieko nematys, nes 
akių visiškai neturės.

jai Sibire labiausia nusiste
bėdavo, rasdami gryno auk
so gabalus net iki 37 sva
rų. Tie “aukso akmenys” 
šu laiku buvo aprankioti, 
tačiaus ir paskutiniu metu 
vis dar užtinkama stambių 
gryno aukso gabalų.

Vienas Lietuvos laikraš
tis šaukia:

“Būkime atsargūs su ke
liautojais aplink pasaulį!

“Šiomis-dienomis Jonavo
je policijos buvo sulaikytas 
befotografuojant tiltus vie
nos valstybės pilietis, kuris 
sakėsi keliaująs aplink pa
saulį ir renkąs medžiagą 
apie aplankytąsias valsty
bes knygai parašyti. Vals
tybės Saugumo Departmen- 
tas, ištyręs tariamojo pa
saulio keliautojo surinktąją 
medžiagą, rado gana daug 
žinių apie Lietuvos kariuo
menę, strateginius punktus, 
geležinkelio linijas ir kitų 
karinių paslapčių. Visa šita 
medžiaga jo buvo taip gud
riai slepiama, kad kiekvienu 
momentu visus nusikaltimo 
pėdsakus būtų galima pa
naikinti.

“Visi duomenys parodė, 
kad šio tariamojo pasaulio 
keliautojo esama vienos di
delės valstybės šnipo, Jkuris 
jos naudai ir šnipinėjo. Sa
vo darbui paslėpti ir įtari
mui išvengti, jis išnaudojo 
Lietuvos vaišingumą ir pa
lankumą.

“Atvykęs jis į kurį mies
tą ar miestelį, užeidavo tuo
jau pas atsakingus įstaigų 
pareigūnus, kurių prašyda
vo į “kelionių albumą” įre-

Iš Santa Monica, Califor
nia, birželio 13 d. pranešė, 
kad ten didelėj slaptybėj 
budavojamas m i 1 ž i niškas 
bombanešįs. Jį stato Doug
las orlaivių kompanija. Na
mas, kuriame jis budavoja
mas, yra saugomas, langai 
baltai užteplioti^ kad nieko 
iš lauko nesimatytų.

Budavotojai neduoda ži
nių apie tą lėktuvą, nes val
džios uždrausta. Tik tiek 
yra pranešta, kad tai bus 
didžiausias bomberis pasau
lyj. Nuo vieno sparno galo 
iki kito bus apie 250 pėdų 
ilgio. Patsai lėktuvas svers 
virš 160,000 svarų. Sako, 
kad jis statomas labai grei
tai. Karininkų išrokavimu, 

! šis milžinas galėtų nuskris
ti į Europą, numesti bom
bas ir be apsistojimo su
grįžti atgal į Ameriką. Jei
gu jis būtų vartojamas ke
leivių vežiojimui, tai galėtų 
vežti 100 žmonių.

Nors lėktuvas yra būda
vo j'amas didelėj slaptybėj, 
bet tuo pat kartu kompani
jos atstovai, kad labiau pa
sigarsinus, jau skleidžia 
apie jį tūlas žinias. Kitas 
dalykas, Amerikoj labai 
prastai užlaikomos slapty
bės ir todėl, kad čia labai 
daug privisę Hitlerio šni
pų. Juk ir Severskio fabri
ke statomi lėktuvai buvo 
laikomi slaptybėj, bet vė
liau paaiškėjo, kad dar lėk
tuvai nebuvo pabudavoti, o 
jau planai, pagal kuriuos 
juos būdavo j o, nukopijuoti, 
kiti gi pavogti ir Vokietijon 
pervežti. Taigi, klausimas, 
kiek verta ir ta slaptybė, 
kurioj yra budavojamas šis 
milžiniškas bombanešis.

—V. S.

Anglijos valdžia pasiga
mino naują vežimą perveži
mui toli šaunančiu. ir sun
kių iki 30 tonų kanuolių. 
Tas vežimas turi dvi atski
ras dalis. Pirmutinė dalis, 
ant kurios dedama kanuolės 
kamblys, turi dvi ašis, ant 
kiekvienos ašies po keturis 
ratus, o ratai turi po du 
ratvalkius taip, kad ant vie
nos ašies yra net 8 ratval- 
kiai.

Antroji dalis, ant kurios 
dedama kanuolės vamzdžio 
galas, turi vieną ašį, du ra
tus po du ratvalkius. Tokiu 
būdu šis vežimas bendrai 
turi 20 ratvalkių. —V. S.

gistruoti jo atsilankymą. 
Kai kurie net ir sveikinimų 
bei linkėjimų nepašykštėda- 
vo, o kitas ir keletą litų iš
metė. •

“Visuomenei reikėtų at
sargiau su nežinomais ir 
kai kada tariamais pasaulio 
keliautojais elgtis, atydžiau 
į jų visus darbus ir elgesius 
pažiūrėti.”

Faraony Paslaptys
Kairo universiteto egipto

logijos profesoriui Šėlimui 
Hasanui, netoli Gizes pira
midės, pavyko surasti se
niausią mumiją. Toji mu
mija esanti faraono Sechem 
Nefero žmonos.

Toj pačioj vietoj šiomis 
dienomis rastos dar trys 
mumijos. Viena iš jų yra 
ketvirtosios dinastijos prin
cesė, antra — Knum-Ba-Ef 
princesė. Ji yra palaidota 
maždaug 2700 metų prieš 
Kristų.

Mumijos rastos kapuose, 
kurių ilgis ir plotis turi po 
4 metrus, o aukštis pustre
čio. /

Kapuose rasta daug vari
nių, sidabrinių ir auksinių 
daiktų. Bė to, rasta ir mais
to liekanų. Mat, maistą 
senovės eigiptiečiai numirė
liui įdėdavo kapan.

Nepaprastai vertingas 
yra auksinis veidrodis, iš
puoštas dramblio kaulu ir 
brangakmeniais.

Decatur, Ill.—Miesto pa
laidų šunų gaudytojas W. 
Harris nesvietiškai nudžiu
go, kai vienas jo draugas 
sugrąžino jam dingusį jo 
paties šunį.

MOTERŲ SUKILIMAS 
PRIEŠ VANDENTIEKĮ
Moterys sukilo prieš;

Bromfieldo miestelio val
dybą, Anglijoj, todėl, kad 
jinai nutarė įvest vanden
tiekį ir panaikinti privačius 
šulinius; tai miestelio virši
ninkai ir buvo priversti to
liau atidėt savo sumanymą.I

Moterys, protestuodamos • 
prieš jį, tvirtino, kad tai 
nuo šulinių vandens jos tu-: 
rinčios tokius gražius gel
tonus plaukus.
USA Kanuolės Pataiko į

Tikslą už 20 Mylių, .
Amerikos naujosios’ ka 

nuolės pakraščiuose Atlan
to ir Pacifiko vandenynų 
gali pataikyti į tikslą už 20 
mylių, šaudydamos 200 sva
rų šoviniais po keturis sy
kius per minutę.

Jos įtaisytos ant labai 
mechanizuotų pastolių su:

■ ratais, kuriais gali būt gėle-! 
žinkeliais trumpu laiku per
siunčiamos iš vieno šalies 
pajūrio į kitą.

Aliejaus Gamyba Parodoj
New Yorke jau budavo- 

jama aliejaus traukimo “šu
linys” ir įrengiama kiti 
prietaisai jo perdirbimui. 
Tai bus išstatyta Pasaulinėj 
Parodoj 1939 metais. Alie
jaus “marketo” įrengime 
dalyvauja keturiolika stam
biausių kompanijų, kaip 
tai: Shell Union Oil Corp., 
American Oil Co. ir kitos.

Aliejaus kompanijos nu
samdė 64,899 ketvirtainių 
pėdų žemės plotą. Čia bus 
pastatytas aliejaus trauki
mo šulinys, įrengta jo ap
dirbimo mašinos, parodoma, 
kaip aliejus užima anglies 
vietą, kokias jis permainas 
įnešė žmonijos gyvenime.

Kad viskas būtų natūra
liai, tai žemėj užkasta ke
turi didžiuliai kubilai-tan- 
kai po 20 pėdų aukščio. Jie 
bus pripildyti aliejum. Šu
linio prietaisai trauks tą 
aliejų į viršų. Paskui, apva
lę tam tikroj mašinerijoj, 
varys jį rynomis, o toliau 
jis bus naudojamas čia pat 
motorams. Tankus vėl nak
ties metu pripildys nevaly
tu aliejum, ir sekamą dieną 
išnaujo bus atlikta aliejaus 
gaminimo procedūra.

Pasaulyj vis dar yra keb
lumas, kad mieros ir svoriai 
nėra visur vienodi. Caristi- 
nės Rusijos svaras buvo 
mažesnis už Amerikos sva
rą. Dabar Europoj vartoja
mas colis yra biskutį trum
pesnis už Amerikoj varto
jamą.

Tiesa, dabar Europoj 
daugiausiai vartoja metrinę 
sistemą, tai yra, ilgį matuo
ja milimetrais, centimet
rais, metrais ir kilometrais, 
o svorį — gramais, kilogra
mais. Bet kada prisieina da
ryt vertimai iš vienos siste
mos į kitas bei palyginimai, 
tai vis vien tikras vargas.

Kilogramas turi 2 ame
rikoniškus svarus ir penk
tadalį su bakučiu. Ameri
koniškas colis (inčius) turi 
2 centimetrus ir 540 tūks
tantines centimetro, tai yra, 
biskutį daugiau kaip pus
trečio centimetro.

Kada eina klausimas tik 
apie kokius du, tris colius 
ir keitimą jų į centimetrus, 
tai bus mažas skirtumas, 
kada pasakysime, jog ame
rikoniški du coliai yra lygūs 
5 centimetrams. Bet kada 
eina klausimas apie šimtus 
arba tūkstančius colių, tai 
jau tokis rupus palygini
mas būna toli gražu nuo 
tikrovės.

Jau keli metai atgal Tau
tų Lygoj buvo kalbama apie 
tai, kad bus dedamos pas
tangos suvienodinti pasau
lio saikus ir svorius, bet 
kol kas visa tai tebėra tik 
planuose. —Š.

Kulkasvaidžio Platforma

Jungtinių Valstijų armi
joj daromi bandymai kul
kasvaidžio platformos. Plat
forma tai kaip žemutėlis 
automobilius. Ji turi moto- 
ruką, keturis žemučius ra
tus, ant jos guli du kariai, 
vienas valdo kulkasvaidį, 
kitas valdo platformą ir pa
deda kulkasvaidininkui.

P 1 a t f o r mos valdytojas 
rankomis pakeičia jos grei
tumą, o kojomis vairuoja. 
Platforma taip įrengta, kad 
kulkasvaidininkas ir jos 
valdytojas guli, kaip apka
se, apsisaugoja nuo priešo 
kulkų.

Jeigu ši mašina pasirodys 
praktiška, tai jį įneš nema
žai naujo į karo techniką. 
Manoma ją pritaikinti už
puolimui ir apsigynimui.

—V. S.



Hitlerio Šnipai Amerikoje
Pereitais metais Hitleris 

» viešai pareiškė,, kad jis už- 
į sienyj turi nemažiau 100,- 
I 000 savo šnipų. Kas bent 
•i kiek susipažinęs su imperia- 
? listų šnipavimu, su fašistų 
I šnipų veikla, to nenustebi- 

no. Juk 1871 metais, kada 
! vokiečiai sumušė francūzus 

prie Sedano, tai Vokieti- 
į jos kaizeris mūšio srityj iš 

kalno turėjo per 34,000 šni
pų, kurie jį ir jo komandie
rius informavo apie kiek
vieną francūzų pasijudini
mą.

Vokietijos imperialistai j vuAitujus impel iciiibiai 
1 ^ada dėjo daug vilčių ant 

šnipų. Prieš pasaulinį karą 
jų šnipavimo tinklas užsie- 
*iyj buvo geriausiai pastaty

tas. Hitlerininkai yra pa
siučiausi kaizerininkai ir jie 
šnipavimo tinklą išplėtė po 
visą svietą. Nebus dabar nei 
vieno didesnio fabriko, mie
sto, prieplaukos; užeigos,, 
didesnės įstaigos, kur Hit-' 
leris neturėtų, arba nesiek- į , v, . .
tų turėti, savo šnipų. Y pa-: 1 J
tingos atydos jis kreipia į, Tardymai parodė, kad ši 
Sovietų Sąjungą, ant kurios | šnipų grupė išgaudavo pa- 
ruošiasi pulti. Sovietų Są- portų blankas, ant jų įrašy- 
jungos reikale Hitleris su- davo Amerikos piliečių var- 
darė net specialį šnipų de- dus ir jas įteikdavo Hitle- 
partmentą ir jo priešakyje rio šnipams, kurie vyko 
pastatė ištikimiausius savo kaip tikri “amerikonai” į 
sėbrus. Bet Sovietų Sąjun-| Sovietų Sąjungą, Franciją, 
gos valdžia atkakliausiai ir Čechoslovakiją ir kitas ša- 
kovoja prieš Hitlerio šnipą-1 lis. Ten jie kaipo “ameriko- 
vimą. I nai” turistai, gyveno laisvai
r • - x • . ... ir šifipinėjo fašistu naudai.Laisve šnipams Amerikoje ' rp , v .1 J Tardymas parode, kad ne
Jungtinėse Valstijose Hit- vien iš Amerikos taip siun

tei•io, Mussolinio ir Japoni- tė Hitlerio šnipus, bet tas 
jos šnipai turėjo didžiausią išvogtas ar apgavystės be
laisvę. Jie čia pristeigė or- liu išgautas blankas vežda- 
ganizacijų, į jas sutraukė! vo Vokietijon ir ten ant vie
šinėtus tūkstančių vokiečių, ■ tos įrašydavo amerikiečių 
italų, japonų. Iš tų žmonių ■ vardus ir jas įduodavo Hit- 

/*~šhipai iščiulpia daug pini- Į Jorio šnipams. Ir taip Hitle- 
Sgų savo veiklai, iš jų net ■ rio agentus, nei nemačiu- 

daugeliui nieko nežinant ir j sius Amerikos, šnipų de- 
nesuprantant išgauna spe- į partmentas p a v e r s d a vo 

tikrais “amerikonais”. Am
erikos piliečių vardus paim
davo iš telefonų knygų ar
ba kitų dokumentų. Pasiro
dė, kad Rumrich turi brolį 
Čechoslovakijoj, kuris taip 
pat Hitlerio agentas. Tas 
jo brolis ir Čechoslovakijoj 
Hitlerio agentus paversda
vo “amerikonais” su pagel- 
ba išvogtų pasportų blankų. 
Kada padarė kratą pas 
Rumrich, tai pas jį surado 
60 pasportų blankų, iš pir
miau apgavystės keliu iš- 

| gautų.
Tyrimas parodė, kad vien 

ši Hitlerio šnipų grupė iš
vogė daug Jungtinių Valsti- 

i jų karo slaptybių apie ka
ro laivus, laivyną, ir orlai
vyną. Apie orlaivyną buvo 
išvogta planai iš Mitchell 
orlaivių lauko įstaigų. Buvo 
išgauti planai orlaivių veži
kų “Enterprise” ir “York

.r

ciales žinias apie Jungtinių 
Valstijų karo jėgas, laivy
ną, orlaivyną, karo techni
ką ir tt.

žodžiu, Amerikoj Hitle
rio, Mussolinio ir Japonijos 
šnipai veikė pusiau viešai. 
Bet štai, pereitais metais, 
po to, kada Sovietų Sąjun
ga susekė, kad iš Jungtinių 
Valstijų su amerikiniais pa- 
sportais į Sovietų žemę at
vyksta daug Hitlerio šnipų, 
po to, kada Maskvoj buvo 
areštuota Robinsonai, kaipo 
šnipai su amerikiniais pas- 
portais, po to, kada Sovietų 
vidaus komisarijato veikė
jas ir armijos komandierius 
drg. Frinovski iškėlė labai 
daug faktų apie Japonijos 
ir Hitlerio šnipų veiklą 
jungtinėse Valstijose, ir

* šios šalies valdžia sujudo. O. 
j kada pasižvalgė aplinkui,

tai įsitikino, kad ištiesų šni- 
I pų pilna. Japonijos šnipai, 

kaip amaras, apsėdo Pana
gi mos Kanalą ir Californijos 
j pakraščius. Hitlerio šnipai 
I įsigalėjo Atlanto Vandeny

no pakraštyj ir kitur. Ir da
bartiniu laiku Jungtinėse 

1 Valstijose bene bus pirmas 
griežtesnis apsivalymas nuo

* Hitlerio ir Japonijos šnipų 
|v>puo pereito pasaulinio ka

ro laikų.

vietą. Iš ten buvo nurodyta 
kita. Blankų pundelis ir du 
detektyvai pribuvo ir rado 
berniuką laukiantį jų. Jis 
detektyvus nuvedė į kitą 
vietą ir ten, vieton pono 
Westono, jie rado buvusį 
Amerikos armijoj karinin
ką. Jis buvo Guenther Gus? 
ta v Rumrich, 27 metu am- 
žiaus, kuris pirmiaus Jungt. 
Valstijų armijoj tarnavo 
seržantu. Gimęs Amerikoj, 
bet daugiausiai gyvenęs Vo
kietijoj. Vėliau areštavo ir 
Erich Glaser, kuris gimęs 
Vokietijoj, tarnavęs Ameri
kos armijoj forte Mitchell. 
Trečia ypata buvo panelė 
Johanna Hofmann, 26 metų 
amžiaus, kuri nuolatos 
plaukiojo ant vokiečių pasa- 
žyrinio laivo “Europa”, kai
po plaukų taisytoja. Bet 
tikrumoj, tai viena iš Hit
lerio šnipių, kuri išveždavo 
iš New Yorko čia surink- 

j tas Hitlerio šnipų žinias į 
Vokietiją ir iš ten šnipams 

town” dar tada, kada tie 
laivai buvo būdavo jami. 
Šnipams už planus sumokė
ta po $1,000. Tyrimai paro
dė, kad šnipai taip labai 
gudriai veikia, kad, pavyz
džiui, Rumrich ir Glaser 
turėjo ryšius su Hofman- 
niute, bet jie vienas kito as
meniškai nepažįsta. Šnipų 
darbas yra labai užslėptas, 
požeminis, kaip kokių kur
mių. Atidengimas šios šni
pų grupės paskatino Ameri
kos valdžią įieško ti jų dau
giau.

Technikai šnipai
Amerikos agentai susekė, 

kad Hitlerio šnipai turi 
gerai išdirbtą ir keleriopą 
Rodos (slapto susirašiliėji- 
mo) būdą.

Farmingdale, L. I., apie 
30 mylių nuo Brooklyn©, 
yra moderniškiausias fabri
kas Seversky Aircraft Corp. 
Tai gražus fabrikas, greti
mai jo orlaivių laukas, viso
kį įrengimai ir patogumai. 
Nedyvai, kad čia laike 
Jungtinių Valstijų karo or- 
laivyno pratimų buvo su
traukta apie 1,000 lėktuvų, 
kuriu dalis iš oro bandė 
“sunaikinti” ta fabriką, o v c- 7
kiti ir priešorlaivinės ka- 
nuolės gynė.

Šiame fabrike pabudavojo 
ir dar budavoja kelis šimtus 
greitų, vijimosi karinių or
laivių Jungtinių Valstijų 
valdžiai. Žinoma, čia buda- 
vojama geriausi ir greičiau
si valdžios karo lėktuvai. 
Apie juos mažai rašoma 
spaudoj, slepiama jų greitis 
ir konstrukcija.

Bet kokis buvo nustebi
mas, kada paaiškėjo, kąd 
jau kelintu kartu fabrike 
prapuola orlaivių planai. 
Padarius kratą, surasta da
lis jų pas Otto Hermann 
Voss, vokietį mechaniką, 
kuris išbandymo orlaivių 
dalių skyriuje dirbo. Jis 
areštuotas. Pasirodė, kad ne 
vien jis, bet fabrike buvo ir 
gal dar yra Hitlerio šnipų. 
Dar orlaiviai buvo nepaga
minti, kaip Hitlerio agentai 
išvogė jų planus, kitus nu
kopijavo ir persiuntė į Vo
kietiją. Patsai Otto Her
mann Voss pereitais metais 
buvo išvykęs į Vokietiją 
“vakacijoms.” Čia suareš
tuota dar eilė vokiečių: 
Wilhelm Boening; Kari 
Friedrich; Wilhelm Herr
mann; John B. Unkel ir 
jieškoma Ed. Rossenbergo.

Jeigu Hitlerio šnipai tąip 
gudriai veikė šiame orlai
vių budavojimo fabrike, tai 
aišku, kad jų yra ir kituose. 
Yra ir laivų budavojimo fa
brikuose, strateginėse įstai- 

vininku yra J. Seversky, ru
sas, pabėgęs nuo revoliuci
jos.
Daktaras Hitlerio Agentas

Tardymas panelės Hof- 
maniūtės atvedė prie suži
nojimo, kad ji turėjo susi
rašinėjimus su daktaru Ig- 
natz T. Griebi, kuris turėjo 
Jungt. Valstijų armijos lei
tenanto titulą ir buvo skai
tomas vienu iš armijos dak
tarų, o savo laiku buvęs 
Jungtinėse Valstijose vadas 
vokiečių nazių.

Bet kaip tik apie tą lai
ką Dr. Ignatz T. Griebi din
go. Jis iš šios šalies pabėgo. 
Kiek vėliau atėjo žinia iš 
Franci j o s, kad Dr. Ignatz 
T. Griebi slaptai pribuvo į 
Vokietiją, vokiečių laivu 
“Bremen”. Žinoma, jo pati, 
kuri liko Amerikoj, tą už- 
ginčino.

Bet štai, gegužės 20 die
ną, atėjo iš Vokietijos žinia, 
kad D r. Ignatz T. Griebi 
yra Vokietijoj.

Dr. Ignatz T. Griebi pa
sirodė dideliu turčiu. Ame
rikoj jis paliko namus, ban
ke pinigų, kitokių turtų. 
Jung. Valstijų advokatas 
Lamar Hardy sako, kad 
Griebl’io turtas siekia $100,- 
000. Jis bus konfiskuotas, 
jeigu Griebi nepasiduos.

Daktaro žmona nesnau
dė. Ji išėmė nemažai pinigų 
iš bankų, būk “apmokėti 
skolas,” daug išpardavė ra
kandų ir jau buvo išsipir- 
kus laivakortę važiuot į 
Vokietiją. Bet prie laivo ji 
buvo sulaikyta. Už ją pa
reikalavo $5,000 kaucijos. 
Pasitaręs hitlerini nkas 
Fritz Kuhn, lyderis German 
—American B undo, su ame- 
riekiečiu turčium Seward 
Collins, pavedė jos išbėlavi- 
mą Collinsui, kuris viešai 
save vadina fašistu, kuris 
yra bjaurus demokratijos 
priešas.

Ir Norses šnipų Tinkle
Amerikos valdžios advo

katas Lamar Hardy turi 
tūkstančius laiškų ir kitų 
dokumentų, kurie parodo, 
kad Hitlerio fašistinių šni
pų tinklas labai įsišaknėjęs 
Jungtinėse Valstijose. Jis 
mano, kad Dr. Ignatz T. 
Griebi buvo šnipų galva, to
dėl jis ir pabėgo. Pabėgo jis 
ne pats vienas, bet su hit
lerininkų žinia. Dr. Hans 
Borchers, Vokietijos gene- 
ralis konsulas New Yorke, 
pareiškė, būk Dr. I. T. 
.Griebi išvyko į Vokietiją 
mediciną praktikuoti. Maty
ti, kad jis gerai žinojo, ka
da tas išvyko slaptai laivu 
“Bremen”.

Tolimesnis tyrinėjimas at
vedė prie to, kad tapo su
laikyta po $10,()0į) kaucija 
ir norsė ponia Busch arba

su ja Dr. I. T. Griebi turė
jo platų susirašinėjimą. 
Valdžios žinioj yra keli laiš
kai, kurie surišti su šnipa
vimu. >

Imti už Sprando šnipus
Taigi, įvykis su šnipo 

Rumrich atsitikimu, atvedė 
prie Voss ir Griebi. Po to 
Amerikos valdžia suarešta
vo ir tik po $25,000 kau
cijos paleido kiekvieną—ke
turis vokiečius nuo laivo 
“Bremen”. Jais yra Johann 
Kleiber—radio oficicrius; 
William Boehnke — nazių 
politinis vadas ant laivo; 
Johann Hart ir Walter Ot
to. Valdžios atstovai areš
tavo ir po $10,000.00 kau
cija laiko Christiana Da- 
nielsoną, iš Bath Iron 
Works, laivų budavojimo 
fabriko, Bath, Me., kur yra 
yra budavojanii greiti kari
niai laivai-naikintojai, o jų 
planai jau dingo.

Valdžios atstovai kelis 
kartus New Yorke klausi
nėjo North German Lloyd 
garlaivių linijos viršininką, 
poną John Schrocderį, ko
dėl jo žinioj esanti laivai 
taip perpildyti Hitlerio šni
pais, kurie turi plačiausius 
ryšius prieplaukose su Am
erikoj gyvenančiais šnipais.

Valdžios autoritetai suka 
galvas apie vokietį Werne- 
rį Gudenbergą, kuris pabė
go Vokietijon jų laivu 
“Hamburg”. Jis pirmiau 
dirbo orlaiviu budavojimo 
fabrike Buffalo, N. Y. Ma- 
tyt, ir jis išvežė planus 
apie karo orlaivius.

Kas čia suminėta, tai pa
rodo, kaip Hitlerio šnipai 
buvo įleidę šaknis Ameriko
je, kaip jie lyg tas Voras, 
apkabino visas Amerikos 
karo šakas. Žinoma, kol kas 
dar tik maža dalelė Hitlerio 
šnipų veiklos atidengta, dar 
tik šiek-tiek jų veiklai pa
stota kelias.

Jungtinių Valstijų I val
džia turi imtis griežčiausių 
priemonių prieš Hitlerio 
šnipus, kurie čia organizuo
ja juodas spėkas, išyagia 
apsigynimo planus, jungia
si su amerikiniais fašistais, 
tam, kad, kaip Ispanijoj 
maurų legionai, taip jie 
Amerikoj, galėtų ateiti 
Hcarstams ir Collinsams įl 
pagelbą, kad pasmaugus1 
Amerikos žmonių demokra
tiją, kad įvedus ir šięj ša
lyj bjauriausi fašistinį te
rorą.

D. M. šolomskas.

Bosai Nuvogė $10,000,000 
; N. Y. Darbininkų Apdraudos

Albany,’ N. Y.—Įteikta. 
New Yorko valstijos guber-| 
natoriui H. Lehmanui įvai
rūs įrodymai, kaip fabri
kantai ir kiti samdytojai 
suka privalomus mokesčius 
nuo Valstijos Darbininkų 
Apdraudos Fondo. Didieji 
fabrikantai veda dvejas 
skirtingas knygas, Vienas 
sau, o kitas tik valstijos vy
riausybei parodyt.

Tas fon’das buvo įsteigtas 
I pagal valstijos seimelio nu
tarimą 1914 m. dėlei ap- 
draudos-atlyginimų darbi
ninkams.

Parodoma, jog fabrikan
tai ir kiti stambūs samdy
tojai nusuko iki $10,000,000 
nuo to fondo. Tuo tikslu jie 
raportavo vyriausybei ma
žesnį skaičių darbininkų ne
gu tikrumoj samdė; dides
nes algas įrašinėjo kaipo 
mažesnes ir tt.

Gubernatorius žada pra
dėt tuos sukčius tyrinėti.

Penktad., Birželio 17, 1938

Šalin Nusibankruta
vusi Fašistų Valdžia!

Vieny kim Visas Lietuvos 
Jaunimo Jėgas Lietuvos 
Nepriklausomybei Ginti!
Lietuvos jaunime! Mūsų 

tėvynė- randasi katastrofiš
koj padėtyj. Prie tokios pa
dėties ją privedė fašistų 
valdžia savo kapituliacine 
politika prieš hitlerinę Vo
kietiją ir fašistinę Lenkiją. 
Po tragiškųjų kovo mėn. 
17-19 dienų ir fašistų val
džiai priėmus Lenkijos rei
kalavimus, pavojus Lietu
vos nepriklausomybei ne
praėjo. Ne santikiams už- 
megsti Lenkija pasiuntė 60 
tūkstančių kariuomenės, o 
visai Lietuvai pagrobti. Ko 
jai nepasisekė pirmu ulti
matumu, to Lenkija steng
sis pasiekti artimiausioj at
eityj—ginklų pagelba ar 
“derybų” keliu. — Kas gali 
šiandien išvesti Lietuvą iš 
katastrofiškos padėties? Ar 
fašistų valdžia? Ne! Mūsų 
tėvynę gali išgelbėti tik to
kia valdžia, kuri apima vi
sus tautos sluoksnius, sto
vinčius už Lietuvos nepri
klausomybės gynimą, ir už
tikrina laisvę tam gynimui 
organizuoti. Fašistų gi val
džia tą vienybę ardo, meta 
ašarines bombas į jaunimo 
patriotines demonstracijas 
ir grasina karo lauko teis
mais tėvynės gynėjams. 
Lietuvos fašistų valdžia 
nusibankrūtijo. — Jauna
lietuviai, p a v a s a rinkikai, 
jaunimiečiai, žiežirbininkai, 
komjaunuoliai ir kiti jau
nuoliai! Mums visiems 
brangi mūsų Lietuvos ne
priklausomybe. Sunkios mū
sų tėvynės padėties akivaiz
doj sutelkime mūsų jėgas 
Lietuvos nepriklausomybei 
ginti! Reikalaukime laisvės 
Lietuvos nepriklausomybės 

! gynimui organizuoti, orga- 
nizuokim visoj šalyj jauni
mo komitetus nepriklauso
mybei ginti, ruoškim susi
rinkimus, demonstracijas. 

Telephone SOUth Boston 9423

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASK1AUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

į NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis I Antanas Penkevičius

Prezidentas | Sales Manager

ORUI ATŠYLANT GERKITE CREMO ALE
Lietuviai, visur reikalaukite lietuvių bravoro alaus, pada
ryto iš grynų miežių salyklos, stipraus ir priimnaus gerti.
Jis yra gaminamas vėliausio mokslo būdais, ilgų metų patyrimais ir 

gilia praktika lietuvio Breyy-Alasterio Oskaro Brockerto

Duokite Man Cremo Ale!
Taip šaukia žmonės orui atšylant. Nes ėlius-ale yra 

stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. O ypač Cre
mo Ale tinka gerti šiltame klimate, nes jis yra grynų 

miežių salyklos, Europi.škų apynių. Stiprus ir skanus.

Cremo Ale Galima Gauti Bonkose
Turėkite savo namuose Cremo Ale. Jo galite gauti bonkose. Cremo 
Ale yra turtingas vitaminais ir savaimi maistingas. Apart to, jis 

pagerinu apetitą ir palengvina viduriam virškinti maistą.
Reikalaudami Cremo Ale rašykite sales manadžeriui Antanui 

Penkevieiui bravaro antrašu:

The Cremo Brewing Co., Inc.
Belden Street New Britain, Conn.

Visuose miestuose ir kai
muose jaunimo organizaci
jose ir mokyklose teskamba 
mūsų obalsiai:

šalin nusibankrutavusi 
fašistų valdžia!

Tegyvuoja vieninga jau
nimo kova už Lietuvos ne
priklausomybę!

Tegyvuoja Lietuvos ne
priklausomybe!

Lietuvos Komunistinės 
Jaunimo Sąjungos Centro

Komitetas.
1938 m. kovo 22 d.

Skaitytoju. 
“Gaukite “Laisvei” Naujų

s----- —------------------------ □
F. J. Bagocius

ADVOKATAS
Veda visokias provas

253 W. BROADWAY
So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 2613 

□------------------------------------------------- E

DIDŽIAUSIAS 
BARGENAS

SOUTH BOSTONE

Kampinis namas, storas ir 5 
šeimynos, storas per 35 metus 
išrendavotas aptiekos bizniui, la
bai įgyvendintas, ypatingai daug 
lictuviiį apgy\’entoj vietoj. Per
dėm atnaujintas iš vidaus ir lau
ko. Nauji aržuoliniai “florai” per 
visą namą, 5 baltos sinkos, 5 nau
ji pečiai, pilnai išrendavotas labai 
pavyzdingomis šeimynomis, visas 
išpopieruotas, išpentintas iš vidaus 
ir iš lauko. Rendų atneša $1,438 
į metus. Apmokėjus visas išlaidas 
gryno pelno lieka arti $1,000.00 
per metus. Yra įvažiavimas au
tomobiliams. Busas sustoja arti 
namo.

Galima mąiny.ti ir ant farmos. 
Norintieji pasinaudoti šiuo nepa
prastu bargenu', tuojaus kreipkitės 
pas:

A. J. KUPSTIS
332 West Broadway, 
South Boston, Mass.

Šnipai Patys Įklimpo j 
vasario 19 d., 1938 metais, 

New Yorke pasportų biuras į 
per telefoną gavo įsakymą' 
neva vardu valstybės sek re-; 
toriaus pagelbininko Mr. 
Westono, kad 35 pasportų 
blankos būtų pristatytos. 
Blankas pristatė į nurodyta

gose, visur. Šio fabriko sa- panele Moog. Pasirodo, kad

kalbasi su japo nais kariais, paimtais Chinijos nelaisvėn.
O

Spaudos korespondentai

t
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I am not in love at the present 
time.

No, I wouldn't say that is ex
actly an unusual thing but it is the 
first thought that crept to my mind 
as I read the Horatio Alger-Juliet 
romance of poor-little-rich-little Miss 

j Andrea Luckenbach. /
How my heart wept at seeing her 

pretty face plastered over the city 
sheets! Has true love no privacy? 
How I sympathized with hdr in her 
hour of need! Should true love be 
thwarted by a rich father? How I 
yearned to comfort her when she 
risked her fortune in marrying a 
common man! What matter the 
wealth and power of worldly goods 
if you lose your heart’s desire?

And thus I thought as I looked 
at the pictures in the newspapers; as 
I read the three column three line 
48 pt. headline on page 3 of the 
New York Daily News; as I read 
the society page, watched the kisses, 
the laughter, the fanfare, the pho
tograph bulbs flash as the bride who 
risked all cut the sweet marriage 
cake for herself, her husband and 
the guests assembled about them 
and trying to get their pictures in 
the society pages by holding a bottle 
of champagne (or was it wino?) 
over the newlyweds.

So this is “news”... This is called 
“public interest”.... This is worthy 
of publication ... This has “news 
value” because a poor-little-rich-little 
girl gave up everything for the man 
she loved—everything except a mil
lion dollar inheritance ..

Who among you, my friends,

LIST OF WINNERS 
AT LMS. SECOND

DISTRICT PICNIC
The L.M.S. 2nd District wishes to 

express its most heartiest thanks to 
all who helped make our picnic a 
complete success—that is, our fol
lowers, friends, guests, members, 
outside helpers and committee.

Complete write-ups and doings 
will follow in later editions of the 
YOUTH SECTION (and Laisve).

Checks are mailed to the follow
ing prize winners:

$20.00, Ser. 55, No. 23, Mr. Char
les Baniulis, 16 Bunker Ave., Mon
tello, Mass.

$10.00, Ser. 250, No. 24, Anna 
Krupika, 67 Lafayette St., Worces
ter, Mass.

$10.00, Ser. 226, No. 23, Peter 
Coucet, 45 Fort St., Roxbury, Mass.

$5.00, Ser. 188, No. 7, Zelma Kul- 
bis, 80 Lennon St., Gardner, Mass.

$5.00, Ser. 63, No. 16, John Matty, 
North Rd., Bedford, Mass.

$5.00, Ser. 149, No. 18, P. Žukaus
kiene, 423 E. 7th St., So. Boston, 
Mass.

$5.00, Ser. 205, No. 7, J. Guligaus- 
kas, 264 Bolton St., S. Boston, Mass.

$5.00, Ser. 128, No. 12, Josephine 
A. Kizys, 29 Endicqtt St., Worces
ter, Mass.

$5.00, Ser.
160 Andover

$2.50, Ser.
nis, 1'28 C St., So. Boston, Mass.

$2.50, Ser. 130, No. 10, 
Lietuvnikas, 5 Grabowski 
coster, Mass.

$2.50, Ser. 18, No. 23, 
vich, 254 Pleasant St., 
Mass.

$2.50, Ser. 172, No. 5, Benny Stru- 
chus, 156 Milbury St., Worcester, 
Mass.

$2.50, Ser. 1, No. 22, Konstantin E. 
Shavil, 353 Hampshire St., Law
rence, Mass.

$2.50, Ser. 226, No. 5, William Ka
vanaugh, 29 Kenmore Rd., Medford, 
Mass.

$2.50, Ser. 195, No. 5, Amelia Ei
con, 27 Winthrop St., Crannston.

$2.50, Ser. 65, No. 7, Edmond Ju- 
revich, Pelham, Mass.

$2.50, Ser. 191, No. 24, Ralph 
Thompson, 40 Tatman St., Worces
ter, Mass.

$2.50, Ser. 247, No. 5, Eva Kava
liauskas, 8 Harrison St., Worcester.

$2.50, Ser. 53, No. 10, H. Zuba, 
510 Chalkstone Ave., Providence.

$2.50, Ser. 192, No. 9, Miss Elsie 
Smith, Box 172, Gardner, Mass.

If within 10 days checks are not 
received, please write to Tony Va- 

Montello, 
—Tony.

65, No. 11, A. Mailloux, 
St., Lowell, Mass.
199, No. 22, Sonny Ra

has
a camera and film? Who among you

the
would be willing to go with 
through Williamsburg, through 
East Side, through Harlem, through 
the shacks and slime of the world’s 
richest city? Who would help me 
take photos of young people, lovers 
ji the parks, in crowded 
in dusty hallways where 
tae years gathers? Who 
me caption them: “This 
we know it. Love in the world’s 
greatest city—the city we love.” 
Who would send it in to these news
papers and wait for the reply, 
“NOT FIT FOR PUBLICATION”? 
Who would, indeed?

So they tell me I am a cynic, 
bitter and cold, dead to love and 
loving in a world of illusion. They 
£•!! me these things as I watch and 
*sten and think and compare the 
values of what are and what could 
be.

If 
love 
than 
is no love save the love of exploit
ation and power—then the drcams 
of millions are true and deep, finer 
than the illusion and dream-come-! saris, 59 Dyer Street, 
true of Miss Andrea Luckenbach. (Mass.

tenements, 
the dirt of 
would help 
is Love as

these dreams of progress and 
are finer and truer and deeper 
the dreams of love where there

Joseph
Sq., Wor-

P. Mise- 
Gardner,

Philly Chorus Picnic Sunday; To Take 
Part in Constitution Commemoration

i Beginning Saturday, June 18 to 
the 21st, Phila, will celebrate the 
150th anniversary commemorating 

(4 ’ the ratification of the Constitution.
Public and Civic organizations 

throughout the city have been in
vited to participate in the celebra
tion.

The celebration will officially be 
I opened at Franklin Field on Sat.I afternoon by 12,000 Philly high

school students. They will present a 
program of choral singing, massed 
bands and massed drills, climaxed 
with the building of a living Ame
rican shield of 6,500 students, dres- 

• sed in red, white and blue uniforms.
In the evening, at 7 p. m., another 

spectacular program will be present
ed at Municipal Stadium—A Festi
val of Nations—1500 citizens of fo
reign descent will enact colorful 
dances and songs.

The Lyros Chorus received and 
accepted the invitation to dance and 
sing at the pageant in conjunction 
with other Lith groups.

Song rehearsals were completed 
'» with fine cooperation from every

one, but, unfortunately, not so with 
the folk dances. Last week the first 
dance rehearsal was held with but a 

i | few couples participating, those few 
i I being Lyros Chorus members.
Il If the Lith presentation is to be 
1 t criticized for its lack of folk dances,

I bearing petty grievances towards in
dividuals or committees. This is no 
time to refuse to help raise funds, 
everyone’s help is needed.

The trip and visit to New York’s 
Laisve picnic is well worth a little 
effort. Don’t sit back and say. “I 
did my share last time.” I hope 
everyone has a rollicking good time 
at the picnic.

Billy P. and Eddie P. can very 
well qualify for membership in the 
Polar Bear Club. At 6 p. m. last 
Sunday under leaden skies, they 
were frolicking in the icy surf at 
Lavelette, N. J. Yours truly took his 
dip ’neath the good old shower.

By the way—Billy leaves this Sat. 
for Indian-Town Gap to spend two 
weeks at camp, after which he will 
join some of the choristers who are 
going to motor from Laisve’s picnic 
in N. Y. to Wildwood, N. J... Wed
ding bells will sing some time in 
August for George W. and Cass D. 
Good luck, comrades. They have 
been with the chorus a long time, 
let’s hope they stay longer.

P. S. What happened to all the 
Phila. correspondents?

—Chorister.

DON’T READ THIS!

Detroit Aces Score 
Another Victory

Tuesday, 
of 3-Q. Tony 
no-hit game, 
and a walk

Aces” have
They de- 

at Higgin’s 
7th, by aJune

Padulski pitch- 
Because of an 

two “Crusader” 
to reach first

FLASH! The “Aido 
scored another victory, 
feated the “Crusaders” 
Field, 
score 
ed a 
error
batters were able 
base. An almost impossible catch 
was made by Chuck Tvaska, roving 
center.

The game played Friday, June 10, 
between the “Aido Aces” and the 
“Rockets” at Clippert Field is un
decided.

The “Aido Aces” played against 
“Detrpla”, Monday, June 13, at Mc
Kinstry Field and against “A. Y. A.”, 
Friday, June 17th, at Southwestern 
Field. M. Blumber,

Aido Chorus Sports Ed.

A capitalist editorial writer is a 
fellmlv who writes what he thinks 
the boss likes.

Shenandoah Sportsmen 
Plan Brooklyn Visit

SHENANDOAH, Pa. —The She
nandoah softball team, LDS Eagles, 
is building up a good name for itself 
and is now casting its eyes longing
ly towards the East for suitable op
ponents.

If proposed suggestions materialize 
the Shenandoah team will flash into 
the Brooklyn horizon on July 3rd to 
meet the Brooklyn BuiLDerS at the 
Laisve picnic. The Eagles do not ex
pect to have much competition in 
Brooklyn and are now preparing to 
send their entire team to the L.D.S. 
Sports Olympiad in Pittsburgh on 
Aug. 14.

Not much has been heard of from 
the Brooklyn lads, 
dent, Tony Sineus, 
branch has a good 
stand up to anyone.

The Shenandoah boys are looking 
at the LDS Championship but it is 
expected that they will get some 
competition and the road to victory 
will not 
Chicago

but the Presi- 
says that the 
team and can

be easy with Cleveland and 
standing in the way.

PLAY REVIEW:—

By Arthur 
East Side 

Group. Directed by Lennie 
Grand St. Playhouse,

END OF A CYC 
Smith. Produced by 
Dramatic 
Schwartz.
N. Y. C.

by Bob Vinątus

LIFE and LOVE without money 
is the bitter theme of Arthur 

Smith’s latest success. End of a 
Cycle portrays the average young 
man and woman of today faced with 
affairs of the heart when a diseased 
social economy prevents the normal 
fulfillment of their desires.

and laughs creep 
first and second acts 
student lawyer, the 

and the bitter cynic

of their hearts

an important 
young people

into the cosmic ashcan. 
intensification of life’s 
and should serve to 
to fight the society

Love 
pro
lead 
that

<Jet the blame fall where it should, 
^z*?the sponsors--they failed to recruit 

land rehearse for the dances.
i This Sunday, June 19, Lyros Cho
rus will hold its picnic at Mikolai- 
cio’s Park, Eddington, Pa. The com- 

l, mittee in charge wishes to remind 
\ Ivery chorus member of the impor- 

I anefe of this picnic. Attend rehear- 
/ al tonight without fail, quite a few 
i Workers are needed for the picnic.

'Anyone having articles suitable as 
prizes, for chance drawings and 

j wishing to donate them to the cho- 
Irtis, please bring them to rehearsal 
Itonight.
1 July 3rd the Chorus travels to N. 
¥. which means $75 for another

UNLESS you like having a really 
good time and lots of dancing plea
sure.

BANGOS CHORUS is offering 
you just that—and more—June 25th, 
8:00 p. m., in its spacious quarters 
at 408 Court Street, Elizabeth, New 
Jersey.

Our “hi nonny nonny” friends will 
be especially delighted by the excel
lence of music at their bidding.

The “Dance Oasis”—it really will 
be an oasis—is to be pleasantly ar
ranged giving a maximum of danc
ing pleasure and comfort.

And then—there’s our “Goody” 
room—hmm, nobody wants tq miss 
that!

>us. Realizing the extent of the cur- 
la^ient expenses, no one should be

We’ll tell you more—next week.
—Barthur,

Schenleu Oval

ND!

Pittsburgh
Auri 14
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PARTICIPATE!!
Lith. Comm. Asks Your Cooperation 

To Raise Funds for Boys in Spain
$50,000 NEEDED TO RETURN WOUNDED VETS

The Friends of the Ab. Lincoln 
Brigade has launched a drive to 
raise $50,000 for immediate use in 
bringing home 200 wounded vete
rans. There are almost 400 wound
ed men waiting to be sent home. 
The sum of $20,000 to $30,000 will 
have to be raised in order that all 
these men be properly cared for.

The Lithuanian Committee to Aid 
Spanish Democracy urges all Lith 
organizations to send in their con
tributions as soon as possible. We 
must do our share in this important 
work. Several of our own Lithu- Brooklyn, N. Y.

zines and comics. Send your old ma
gazines to the committee or directly 
to the F.L.B., 125 West 45th St., 
N. Y. C. You may send them direct
ly to Spain thru the post office. 
Write to the Lith. Comm, for any 
information concerning the shipment 
of parcels or printed matter to the 
boys in Spain.

Again we appeal, especially to the 
youth organizations, to help the 
boys in Spain and those who are re
turning home. Send in your contri
butions to the Lith Comm, to Aid. 
Sp. Dem. c|o 419 Lorimer St.,

New Lecture Series 
at Workers School

A series of lectures by A. Mark
off, Director of the Workers School, 
on the main stages in the history 
of the Communist Party of the So
viet Union, has been added to the 
curriculum of the Marxist summer 
day school, which will run from 
July 5 to August 12

Markoff’s lectures, 
Friday morning from 
deal with the rise of 
Party in Russia, the 
1905, the February 
1918, the October Socialist Revolu
tion, and important problems of so
cialist construction.

The summer day school, the first 
of its kind in the United States will 
be held for six weeks from 9 A. M. 
to 1 P. M.

Only 40 students will be accepted 
for this course, a few places for 
which are still open. Address all 
applications to Elizabeth Lawson, 
Director. Summer Day School, 35 
East 12th St., N. Y. C.

LDS YOUTH LEADER 
COMING TO EAST 
ON ACTIVITY TOUR

To Visit Philly Next

in New York.
everygiven

9 to 11 will 
the Bolshevik 
Revolution of 
Revolution of

Giant Postcard Urges 
End of Embargo

in Broo-

National 
held the 

Of- 
at- 
his 

and

anians are among those coming 
home. It costs $125 to send one man 
home. Can one organization or a 
group of organizations raise this 
sum? It’s possible. Our boys need 
aid and we must do all we can to 
make things easier for them. They 
are giving their lives, and willingly 
too, so that fascism shall not be 
victorious in Spain. They are fight
ing for us—fascism defeated in 
Spain means Fascism weakened in 
other countries. The least we can do 
is give them our moral and financial 
support.

Money has been coming in from 
the choruses and other organizations. 
Worcester Aido Chorus sent in $100 
last month. How about it, choruses? 
What chorus will send in another 
$100 donation? The adult branches 
of the LDS and ALDLD have con
tributed most generously. What 
about the youth branches of the 
L.D.S.? All those boys in Spain are 
youths from these very LDS youth 
branches and choruses. Won’t you 
help them? They need your aid.

We' receive letters from these 
boys thanking us for the many 
packages consisting of candy and ci
garettes which they have 
The money whieh enables 
send such packages comes 
ganizations all over the 
The boys in Spain are aware of 
this fact and are very grateful to 
the Lithuanians. They express their 
appreciation in all their letters to 
pur committee. We must keep on 
sending such packages.

So far one shipment has gone out 
each month. Each shipment cost 
from $75-$100 for we have about 30 
boys op oųr mailing list.

Besides sending packages to the 
boys, it is important 
ceive letters. Won’t 
them? We’ll gladly 
names and addresses 
boys to whom you 
write.

Incidentally, they ask for maga-

Įlelei) Kaunas,
Comm. Treasurer.

Detroit Special

received.
us to 

from or- 
country.

FLASH! Aido banquet takes an 
old fashioned twist. The main course 
was plenty of delicious beef stew 
with all the trimmings. Boy, it sure 
made the ole heart feel good, yes 
sir! Jes up an made maself to home 
and ate maself dizzy. The cake bak
ers, Helen Janulis, Mildred Janonis, 
Alda Leminsky, Josephine B., Char
lotte Geralt and several others (I 
can’t remember just who) may' use 
the official approval seal of the Ai
do Cake and Cookery Rasters.

As for that freak lemon cream 
pie made by Al Geralt; it made a 
pretty good drink, Huh? I wonder 
if Stanley Rye drank his pie at 
home? I didn’t see it around. Write 
in and tell us all about it, Stan. 
The cooks made an excellent meal. 
Matt Sholomskas made several in
teresting speeches, the orchestra 
played something besides polkas, as 
a matter of fact it was surprising 
how few polkas they did play. The 
boys were shy, the girls active, the 
beer was plentiful and if anybody 
missed a good time it was their own 
fault. Yea boy!

BULLETIN SPECIAL! This com
ing Thursday there will be an extra 
practice at 7:00 p. m. Everybody be 
there, we can make good use of this 
extra practice.

SING! All 
have a little 
to take part 
and concerts,
talent is being sought. See the prof, 
as soon as possible and start train
ing immediately. Here’s your chance 
to start off on an operetic career.

FAREWELL! Al Geralt, Aido pre
sident, leaves for the University this 
summer, leaving in his place the 
capable vice-president (she’s good 
looking too) Albina Kadys. Let’s 
give her all the cooperation pos
sible.

FLASH! L.D.S. youth branch 208 
takes a good crack at the movie 
camera offered in the L. D. S. drive. 
The unofficial score is 16, let’s 
treble it and make the game worth 
playing. Think of all the swell pic
tures we could take of the LDS and 
chorus activities. Yum,.. yum, let’s 
get it. The boy who finally got the 
ball rolling here was Matt Sholoms
kas. He deserves three rousing 
cheers and then some. The thanks 
of branch 208 are many and deep 
felt. We wish we could have Matt 
with us more often.

FLASH! The new issue of the 
Voice is out; get your copy now. 
Read it and keep in step with the 
rest of the Lithuanian youth.

Your pal,
So Long.

WASHINGTON.—The two largest 
postcards in the world were left this 
Monday at the White House by a 
New York youth delegation which 
expressed “indignation at a Congress 
preparing to adjourn without hav
ing lifted the embargo on democratic 
Spain”.

Along with the postcards, the 
group left a letter for President 
Roosevelt requesting executive ac
tion to lift the embargo on Spain.

The postcards, measuring seven 
feet by eleven feet, were addressed 
to President Roosevelt, and were 
signed by the American Student 
Union, New York District, and by 
approximately 5,000 New Yorkers.

The cards read as follows: “Lift 
the embargo on Loyalist Spain”.

“Wipe out this shameful discrimi
nation against a people fighting for 
world peace and democracy”.

Explaining the tremendous size of 
the postcards, the ASU representa
tives said that “they have purposely 
been made the largest in the world 
because they concern the most im
portant cause in the world today; 
the cause of peace, specifically 
speaking—the lifting of the embargo 
on the recognized democracy of 
Spain”.

The delegation also left a state
ment requesting the lifting of the 
embargo with all New York 
gressmen.

BROOKLYN, N. Y. Matt Sholoms- 
kas, popular Midwest LDS 'youth 
leader and former editor of the L. 
Y. S. sister publication, the Vilnis 
English Section, will arrive 
klyn this Saturday.

A meeting of the LDS 
Youth Committee will be
following day in the National 
fice and Matt Sholomskas will 
tend and discuss the results of 
tour of LDS youth branches 
groups.

Matt toured eastward from Chi
cago and visited Grand Rapids, De
troit, Rockford, Cleveland, Rochester, 
and Binghamton. In each city he 
left his mark in the form of a re
vitalized youth group and activity. 
His trip has proven to bo successful 
in getting new LDS members and 
stirring up enthusiasm for the forth
coming LDS Sports Olympiad.

After staying in Brooklyn for a 
few days Matt will leave for Phi
ladelphia to do organizational work.

Quite 
heart is 
falls on 
cidence, 
on that 
changed 
but Matt hopes to build up youth 
activity there with extra special ef
fort-home town boy returns to 
make youth activity good! He will 
spend about a week in Philadelphia 
and the youth are to expect him on 
the 20th or 21st.

a little soft part in Matt’s 
held for Philly. His birthday 
June 22nd, and, as a coin- 
he will be in his home town 
date. Probably the city has 
since the day he was born

Save Your Cigarette 
Silver for Spain

Con-

give 
“All

persons who feel they 
talent and would like 
in this fall’s operettas 
see Prof. Gugas. New

Shakespeare did not first 
voice to the familiar saying, 
the world’s a stage”. An authority 
gives the following translation of an 
old Greek poem written by Palla- 
dius of Alexandria, centuries before 
Shakespeare: “All the world’s a 
stage, a show; then learn thy part 
with all thy heart or bear the bur
den of thy woe”.

The Vete Zablackas Branch of the 
Friends of the Abraham Lincoln 
Brigade are joining in the Friend’s 
campaign to raise $50,000 for the 
July 4th shipment to the American 
boys fighting in Spain.

Socks, hankerchiefs, medical kits, 
sewing kits and money are needed 
immediately. All donations to help 
Democracy will be gladly accepted 
and turned over immediately to the 
Friends.

A cigarette-silver campaign is also 
being undertaken by the Branch. 
Each member has obligated himself 
to save the silver wrapping on each 
pack of cigarettes. When a goodly 
amount has been saved, the silver is 
sold and the proceeds given to Spain. 
This is a simple and painless way to 
raise money. When you see someone 
throwing away a cigarette pack
age, stop him and explain how the 
wrapping can be his small part for 
liberty in Spain.

Two hundred wounded Americans 
are returning from Spain. Medical 
aid and care is needed. Show your 
appreciation of their sacrifice by 
donating as much as possible.

Getting a O U
Cheery pups 

throughout the 
as the jobless 
average youth 
meet in the corner candy store and
then meet the girls 
in the evening.

The author takes 
problem—that of
whose love is frustrated by a society
run for “millionaires on toast.” The 
language of the East Side, colorful 
and bold, spreads throughout the 
play. One might find fault, however, 
with the fact that his characters are 
too bitter and biting. Young people 
no longer sit aside and wait for the 
stream of economic events to sweep 
them 
is an 
blems 
youth
crushes them instead of escaping in
to forgetfulness.

Arthur Smith fackle.d a big story 
—a story that could tear the hearts 
out of every single youth in the au
dience and make them ask why they 
are denied fhe fulfillment of natural 
rights and instincts. He could have 
ended the play with a suggestion for 
improvement instead of stooping to 
a poetic interlude that broke the 
dramatic continuity and a melo
dramatic finish which seemed to 
say, “Well, thy play is too big in 
scope. How should it end quickly?”

The playwright has improved re
markably siqce “No Time for Ląugh- 
ter” and “Kingdom of 137.” In “End 
of a Cycle” he shows himself to. 
possess natural talent, a flair for 
writing close tp the people and the 
willingness to work hard through 
the dramatic medium in placing be
fore the world the social protest of 
youth and the people of the slums— 
our people.

This play is a fitting birthday 
presentation of the East Side Dra
matic Group. It is a fine example of 
how a group of determined young 
men and women can bind together _

to form a people’s theatre and makeoffers it without reservations.

that they re- 
you write to 
give you the 
of any of the 
might like to

If you desire the light of the 
sun, you must wait for the night to 
pass away, though many shall strike 
a match and worship it and call it 
the Mighty Giver of Light and Life!

There is a gross error in Swift’s 
“Gulliver’s Travels”, where the giant 
comes into the land of the pygmies. 
Is it conceivable that pygmies would 
acknowledge the existence of a 
giant?

a pride to the communi-

a Cycle” will be present- 
Grand St., N. Y. C. to-

themselves 
ty.

“End of 
cd at 466 
night, tomorrow night and Sunday
night. It is a play that every young 
person should see and this reviewer

■ ■...... . . ..................... By See Kay ~
A movement will soon be launch-1 who make their living by putting 

ed by the leading youth of this’ people on canvas also. No, not ar- 
country for the-purpose of inducing tists—wrestlers...
the Smetona government to send a I —---------------
delegate to the World Youth Con-1 Just heard that in the B’klyn Aido 
gross. So far Lithuania was not (chorus elections, a recount was ta- 
thinking of sending a representa
tive, while Poland has already no
minated its delegates.

If Lithuania does not send a de
legate, the recent Lithuanian-Polish 
dispute will be explained from the 
Polish delegate’s viewpoint—to suit 
Poland’s ends...

ken after one candidate for an of
fice got the majority of votes. On 
the recount, the opposing candidate 
got the majority of votes and then 
there was no recount.

Seems that I heard the word 
“sportsmanship" somewhere ...

Besides debating with his heart 
(recent editorial) on whether to eat 
hamburgers or not, Walter Kubilius, 
editor of LYS, takes a keen in
terest in drama. He is thinking of 
organizing a youth drama group 
sometime in the future ...

Wonder if his inspiration was that 
eye-arresting damsel who is the dra
matic coach in his club ...

In 1910 Leon Trotsky had a small 
part in the movie “The Battle Cry 
For Peace” in which he tossed bul
lets left and right.

At present he has done away with 
the last three letters of the word 
“bullets” and is throwing the first 
part around in Mexico ...

After criticizing the paintings of 
two artists jn last Tuesday’s Youth 
Section and bearing their wrath, a 
young lady asks St. Peter to open 
the heavenly gates.

Well, I suppose there is no harm 
in being optimistic...

Incidentally, I have a few friends

Things I Would Liko to See—
The Lithuanian Art

(LMS) evolving a program of cul
tural activity for the youth. More 
about this later ...

League

The presentation of a Lith. operet
ta having a bigger orchestra than 3 
or 4 pieces in the pit...

Less hulaballoo _pn how big a 

 

dance or a picnic w\ll be. Practice 

 

using the word “exp6ęt.” I’ve seen 

 

so many of these surefire “big af

 

fairs” turn out into big flqps ...

It’s
It’s

dumb 
carry

a Fact—
a wise girl who can ppoar 
at times, but some of! them 
it to excess...

Overheard—
Joe: Is your girl-friend the sharp- 

tongued type?
Pete (absentmindedly): Why, er, 

no... those are teeth marks on my 
ear... .

Tinga'... (Chinese).
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Parašė M. ZOščENKO Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
: IV. Nepasisekimai
* (Tąsa) 57

O tai stačiai visą laiką buvo lyginai,
kaip našlaičiai. Ilgėjosi. Dabar gi, žino
ma, galima paliepti, kad jie visi grįžtų 
į savo vietas. Jeigu jūs jau užtektinai 
prisižiūrėjote į žmonijos kančių paveik- 

" sius.
Tiberius sako:
—Eisiu, ar ką, atsiprašysiu ligonius.
Ir, prisiartinęs prie ligonių, pradėjo 

atsiprašinėti, kad vyriausybė bereika
lingai juos čia suvarė.

Ir istorikas Svetonius rašo: “Jis netgi 
atsiprašinėjo žemiausius ir nežinomus 

; žmones.”
Paskui vėl užgriaudė muzika. Ligoniai 

išsitempė. Ir mūsų Tiberius, dūsauda
mas ir linguodamas galva, apsuptas bū
rio draugų, apleido sodą.

Ši istorija pasakoja apie tai, kaip kar
tais atsiranda nepasisekimų, prieš ku- , 
riuos reikia kovoti vartojant satyrą ir 
apšvietą.

17. Bet ką tas reiškia! Štai buvo dar 
didesnis nepasisekimo įvykis.

1740 metais Europoj pasklydo žinia, 
kad tūlas didysis Toskanijos hercogas, 
Franc Stefan, parduoda stebėtiną dei
mantą.

Dalykas tame, kad šis hercogas karia
vo su Ispanija. Ir jis gerokai apsituštino, 

; todėl pinigai buvo labai reikalingi.
Ir ve, jis bandė parduoti savo geriausi 

deimantą.
O šis deimantas ištikro buvo nepa

prasto dailumo. Taipgi buvo labai stam- 
' bus. Svėrė 134 karatus.

Tai yra, auksoriai pasakoja, kad tai 
buvo kas tokio.nepaprasto. Jie pasakoja,

* kad tik trys ar keturi deimantai yra 
stambesni už šį. Vienas koks tai fantas
tinis deimantas, 360 karatų, randasi pas

C Borneo sultana. Paskui—270 karatu, ku- 
Z ris užvardytas “Didysis Mogol.” Toliaus 

seka francūziškas deimantas 136 karatų.
Z Ir, ant galo, mūsų stiklelis—134 karatų.

Taigi galite sau persistatyti, koks ten 
Z buvo akmenėlis!

Ir štai jis tuojaus parsiduoda.
Žinoma, prasidėjo judėjimas tarpe ca

rinės kilmės. Kiekvienas caras tokį dei
mantą norėtų įkišti į savo karūną. O her
cogas derasi. Jam duoda pusę miliono,

* bet to jam neužtenka.
Ir mūsų rusiška imperatorė Anna Iva

novna, su savo Bironu, nepaprastai už
sidegė tą deimantą gauti. Ji savo karū
noje turėjo deimantą, bet nedidelį, 53-jų 
karatų ir ji būtinai norėjo šį gauti. Ji 
įsivaizdino, kad šis jai pritiks. Tiks prie 
jos išvaizdos. O ji pati, kaip kalba tų 
laikų žmonės, buvo dikta, išdribus dama, 
kregždėtu veidu ir paraudusiomis aki
mis. Ir mes taip manome, kad vargiai 
jai tas deimantas, prie jos išžiūros, pri
tiktų.

Bet kadangi ji rusiška imperatorė, tai 
ji buvo neapribota savo kvailose fanta
zijose. Ir štai ji pasiryžo tą akmenį nu
pirkti.

Beje! Rusiškoj karūnoj dar buvo vie
nas didelis deimantas—193-jų karatų. 

. Bet jis buvo nupirktas jau vėliau, prie 
Katrės II. O mūsų dama gyveno kaip 
tik prieš tai. Tai ji, natūraliai, kankino- 

Z si, kad nesulaukė šio laiko, kuomet ka
rūnoje buvo toks didelis akmuo.

O hercogas matydamas, kad ji taip už- 
...sidėgė tą deimantą nupirkti, pareikalavo 5 

1 milioną.
Pusę miliono ji galėjo sukrapštyti, bet 

visos reikalaujamos sumos neturėjo. 
Tuomet ji pasakė jam sekamą istorinę

I frazę:
—Aš jums, hercogai, duodu pusę mi

liono ir priedų dar 50,000 rusiškos ka
riuomenės, kad jūs galėtumėte toliau 

j• tęsti karą su Ispanija.
Hercogui iš džiaugsmo kinkos pradėjo 

drebėti ir jis jau buvo sutinkąs, bet čia . 
įsikišo Austrija, kuri paskolino jam du 
milionus, kad tik jis nesirištų su rusiš
komis kiaulėmis.

Ir hercogas pasakė mūsų damai:
—Deimantą aš neparduodu. Jis pasi

lieka mano karūnoj. Galite apsilaižyti.
Taigi deimantą ji ir nenupirko. Vei- 

> kiaušiai, bliovė. Karvė!

Bet čia, žinoma, nepasisekimas ne ta
me, kad ji deimantą nenupirko. O tame, 
kad 50,000 mužikų galėjo muštis su Is
panija. 50,000 stiprių rusiškų jaunuolių 
galėjo paguldyti savo galvas karo lauke 
už vieną kregždėtos bobos užgaidą.

Koks nepasisekimas, kad tokiais daly
kais taip lengvai galima buvo elgtis.

Pagaliaus, tokie nepasisekimai per vi
są garsiosios istorijos laiką pasikarto
davo.

Ir kokia bjaurybė! “Penkiasdešimts 
tūkstančių mužikų,—sako,—aš jums, po
nas hercoge, duodu.” šią frazę, broliai, 
reikia gerai suprasti. O paskui jau apie 
politiką kalbėti.

19. Iš didelių nepasisekimų savo lai
kais galima pažymėti nesėkmingą atsi- 
nešimą linkui poezijos.

Prie tos pačios Onos Ivanovuos Rusi
joj gyveno žinomas poetas Tredjakovs- 
kis.

Kaipo poetas, jis niekuo ypatingu ne
pasižymėjo. Bet visgi eiles tepliojo.

Ka tai tokio: v
“Čerkštantį ožiuką žaliame puode 

džiovinu, 
“Nuodingą amarą po žolelę šliaužiančią.”

Pas jį išeina kaip tai originaliai. Ir 
savo laiku jis skaitėsi nieko sau poetas. 
Buvo vienas žymesniųjų poetų. Panašiai, 
kaip ir Utkinas.

Bet kaipo žmogus jis buvo prastas. 
Didelis klasčius ir šunuodegis.

Bet tą paminime tik šiaip sau. Abelnai, 
gyvena sau poetas. Rašo eiles. Ir staiga 
šaukia jį pas ministers

Ministeris Volinskis jam sako:
—Ve ką, brolau, tuojaus, čia pas mus, 

patvarkymu imperatorės, įvyks juokin
gos vestuvės. Mes ženijame mūsų rūmų 
juokdarį Goliciną su viena karlyte. Tai 
ve, mums reikalinga, kad tu dėlei šių 
juokingų vestuvių parašytum eiles. Ir 
kadangi tu poetas, tai mes laukiame nuo 
tavęs šiuo klausimu kūrinio.

Tredjakovskis, žinoma, pradėjo stenė
ti, mikčioti, atsisakinėti. Bet ministeris 
jam pasakė:

—Tuomet aš stačiai tau įsakysiu pa
rašyti ir atliktas kriukis. Su ministeriu 
nereikia ginčytis.

Poetas sako:
—Aš nemanau savo poetiškus gabu

mus tokiems dalykams eikvoti. Pasijieš- 
kokite sau kitą poetą.

Istorikai pasakoja, kad ministeris iš 
piktumo pradėjo drebėti ir ėmė poetui 
žandus lyginti. Arba, kaip tuomet saky
davo: “Nuosavomis rankytėmis snukį 
apdaužiau.” Paskui, sumušęs poetą, įsa
kė pasodinti kalėjiman ir nelaimingą po
etą, paėmę už pašonių, įstūmė kalėjiman. 
O ministeris atsisveikinimui jam pasakė:

—Iki tol tave, niekše, neišleisiu iš ka
lėjimo, pakol tu man neparašysi gerų 
eilių. •••?

20. Ant rytojaus poetas, sėdėdamas ka
lėjime, visgi parašė eiles. Ir šios eilės 
įėjo, taip sakant, į rusiškos poezijos gele
žinį fondą. Jos virto istorinėmis eilėmis.

Ve jos:
“Sveiki, apsivedę, durnius ir durnė!
Dabar tai stačiai laikas jums 

pasilinksminti.
Dabar tai jaunavedžių palydovai 

visaip turi siusti.”
Ir taip toliaus. Atvirai kalbant, tei

singiau būtų buvę, kad po parašymo to
kių eilių poetui snukis būtų buvęs su
daužytas. Bet ministeris pasiskubino. Ir 
jis pirma parašymo tą atliko. Ir tuo 
savo darbu, taip sakant, dalinai pasielgė 
pedagogiškai.

Iš to mes galime daryti išvadą, kad 
laikas poezijos žydėjimui buvo ne visai 
pasisekęs.

Pagaliau, ir šis ministeris, apkūlęs po
etą, taipgi susilaukė nepasisekimo.

Jis kuomi tai užpykdė Bironą ir pakišo 
savo narsiąją galvą po kirviu. Jį kanki
no. Nukirto dešinę ranką, o paskui gal
vą.

Ve kokie nepasisekimai buvo—kaip po
ezijoj, taip ir prozoje!

/

(Daugiau bus)

A.LD.LD.
Turime Prapiesti Mūsų 

Draugijos Veikimo 
Programą

Daugelis draugų ir draugių 
jau pareiškė savo mintis, kaip 
geriausia šiame Suvažiavime j 
pagerinti ALDLD ir jos organą 
“šviesą.” Tai daugiausia svei
kos mintys, vertos visapusio ap
svarstymo. Tos mintys yra mū
sų Draugijos budavotojų, kurie 
nuoširdžiai atsidavę savo Drau
gijai ir sykiu visam darbinin
kų veikimui; kurie nuoširdžiai 
ir pageidauja, kad ALDLD au- 
gtų-bujotų, kad jinai pasiektų 
dešimtis tūkstančių lietuvių ir 
prisidėtų prie jų apšvietimo.

Didelė didžiuma draugų dar
buotojų, dalyvaujančių disku
sijose, aiškiai pasisako, kad 
ALDLD suvažiavimas paliktų 
tą pačią literatūros leidimo pro
gramą ir taipgi tas pačias na
rines mokestis. Tai sveikas pa
sisakymas. šiuo laiku be pakėli
mo narinių duoklių visiškai ne
įmanomas didinimas ar tanki- 
nimas organo “šviesos” ir taip
gi knygų leidimo. Jeigu norime 
“šviesą” paversti mėnesiniu 
žurnalu, turime sutikti pasikelti 
narines mokestis. Bet prie šios 
bedarbės pakėlimas mokesčių 
išeitų organizacijos nenaudai.

žurnalas “šviesa” galima bū
tų išleidinėti kas du mėnesiu, 
jeigu mes visi pasidarbuotu- 
mėm ir gautumėm bent tūks
tantį naujų narių ar naujų skai
tytojų. O tas galima, padaryti.

Diskusijos
Sekančiame vajuj gerokai pasi
darbavus, o dar prie to, “Švie
sos” platinimą geriau sutvar
kius, galima būtų išleidinėti kas 
antras mėnuo.

“šviesos” turinys, rodosi, pu
sėtinai geras, įvairus. Jame 
randame sunkesnių ir lengves
nių pasiskaitymų, poezijos ir 
apysakų. Gerinimui, tačiaus, 
nėra ribų. Būtų labai naudinga, 
jeigu būtų galima gauti bendra
darbių iš liberalinių rašytojų 
eilių. Tai vis daugiau paįvairin
tų minimą žurnalą.

Knygomis, manau, visi esame 
patenkinti. Už tokias mažas na
rines mokestis tikėtis daugiau 
visai negalima. Kitų tautų pa
našios draugijos už tokias mo
kestis nieko veltui neduoda— 
išleistas knygas turi nariai pir
ktis. Kaip ALDLD dabar su
tvarkyta knygų leidimas, veik 
visus narius patenkina.

Svarbiausia, kas suvažiavime 
reikėtų gerai apkalbėti, tafi kaip 
mes galime praplėsti savo kaš- 
dieninio veikimo programą. 
Iki šiol mes dar vis negalėjome 
pasiekti kitų sriovių demokrati
nių pažvalgų žmones ir įtraukti 
juos į Lietuvių Literatūros 
Draugiją. Tiesa, nebuvo ir dėta 
pakankamų pastangų. Pasiganė- 
dinta įtraukimu į šią Draugiją 
tokių žmonių, kurie jau nuo se
niau šiokiu bei tokiu būdu su 
mumis kooperuoja. Dabar mes 
turėtumėm labai storai savo 
siekinius pabrėžti: padarykim 
Lietuvių Literatūros Draugiją

demokratinių pažvalgų lietuvių 
organizacija, turinčia savo eilė
se įvairių pakraipų žmonių, 
bendrai dirbančių už demokra
tijos palaikymą, kovojančių 
prieš fašizmą, prieš karą. To
kių žmonių galima rasti ir tarp 
socialistų, ir tarp sandariečių, 
ir tarp katalikų. Tie žmonės 
ALDLD reikalingi ir naudingi. 
Tie žmonės bus ALDLD eilėse 
arba bendrai su ALDLD ko
operuos, jeigu tiktai mes, ALD 
LD nariai, mokėsime prie jų 
prieiti, su jais susidraugauti, 
savo veikimu įrodyti jiems, kad 
mus ir juos jungia bendras pa
siryžimas kovoti prieš demokra
tijos priešus-fašistus.

Tokia apšvietos ir kultūros 
draugija, kaip ALDLD, turi 
plačią dirvą tarp Amerikos 
lietuvių augti ir bujoti. Jokia 
kita lietuvių sriovė panašios 
draugijos neturi. ALDLD var
das jau plačiai žinomas ne vien 
tarp lietuvių, bet ir tarp kitų 
tautų. Jeigu tiktai praplėsime 
savo kasdieninio veikimo pro
gramą, pamatysime turį daug 
geresnių pasekmių.

J. Gasiunas.

“Šviesą” leisti ir toliau užpildMfcjJ 
tą sunkesnio ir lengvesnio tūvff~ 
nio raštais, nes nevienodas AL 
DLD narių politinis prasilavi- 
nimas.

Kas dėl centro sekretoriaus, 
tai mes pilniausiai pasitenkinę 
jo darbu. Algos reikale mano
me, kad Centro Komitetas žino, 
ką daro ir kaip geriau sutvar
kyti. Mums atrodo, kad J. Bui
vydo užpuolimai, tai yra sveti
mo žmogaus mūsų judėjimui 
užpuolimai. -Draugai diskusijoj 
se tą patvirtino, tik gaila, kad 
tie priekabiai tiek daug vietos 
užėmė laikraštyj į juos atsaki
nėjant. Mes manome, kad ant 
toliau toki šmeižtai neturėtų ra
sti vietos mūsų dienraštyje

K. Sadauskas.
ALDLD 174 Kp. Org.

ALDLD 174 Kp. Pareiškimas

Mūsų kuopa apsvarsčius busi, 
mo ALDLD suvažiavimo dieno- 
tvarkį ir diskusijas pareiškia, 
kad mes pilnai sutinkame su 

dabartine Centro Komiteto lini
ja, kaip knygų, taip ir “šviesos” 
leidimo reikale, taipgi ir orga
nizacijos tvarka.

Mes stojame, kad duoklės pa
siliktų tos pačios, kaip dabar, 
kad knygos būtų leidžiamos mo
kslinio ir apysakų tūrinio ir

Fašistu Lėktuvai Du Kartu 
Nuvyti Nuo Barcelonos 

_____  5>
Barcelona, Ispanija.—Di

deliais būriais fašistų orlai
viai dviem atvejais atskrido 
bombarduot Barceloną, lai
kinąją sostinę Ispanijos res
publikos; bet priešo rlaivi- 
nėmis kanuolemis užpuoli
kai buvo greit šalin nuvyti 
ir nespėjo padaryt jokios 
žalos.

žemes drebėjimas Londo
ne sutarškino langus ir su
barškino namų baldus birž.^ 
15 d., bet nuostolių nepada
rė.

Dienraščio Laisvės Naudai
DIDYSIS PIKNIKAS

Rengia Massachusetts Lietuvių Pažangiosios Organizacijos

bus Nedėlioj, Liepos 3 July
19 3 8

Vose Pavil ion Park, Maynard, Mass.
Puikus parkas, pušynai ir kiloki medžiai. Gražus ežeras maudytis. Pradžia 10 v. ryto 

Puiki Programa per Visą Dieną; Dainuos Žymiausi Naujos Anglijos Lietuvių Chorai:
Aido Choras iš Worcester, po vadovyste J. Karsokienės, Lyros Choras iš Gardner, po vadovyste A. Ma
žeikaitės, Liaudies Choras iš Lawrence, po vadovyste O. Vechkiutės, Balso Choras iš Lowell po vado
vyste L. Dvarecko. Taipgi dainuos Laisvės Choras, iš So. Boston, Jaunuomenės Choras iš Bridgewater 
ir L. R. Choras iš Norwood,—visiem trim vadovauja Izabelė Yarmolavich. Dainuos ir Rusų-Ukrainų

Choras iš Boston, Mass.
Solistai: J. SABALIAUSKAS, iš Worcester, IG. KUBILIŪNAS, iš So. Boston.
Kalbėtojai: PHIL FRANKFIELD, K. P. Mass. Sekretorius ir A. BIMBA “Laisvės” Redaktorius.
Kalbės ir ALBERTAS YOKSHAS, Jauniausias Mass. Advokatas, Lietuvis Jaunuolis.

J. Sabaliauskas
Tenoras, Worcester, Mass.

LAIKAS JAU TRUMPAS
Jau trumpas laikas iki pikniko. Visa Mas

sachusetts turi subrusti. Daugelyje vietų 
yra pasamdyti busai važiuoti į piknikus. 
Tuojau registruokitės, kurie norite busais 
važiuoti.

Pasiryžusiai platinkime įžangos bilietus. 
Visi tikietų platintojai darbuokimės, kad 
išplatinti visus tikietus, kiek esam pasiėmę 
platinimui. Kiekvienas miestas bei kolonija 
piknike turės atsiteisti už tikietus. Ig. Kubiliūnas

Baritonas, So. Boston, Mass

Bus Rusų-Lietuvių Tautiškų Grupių Šokiai
Montello Jaunimo Orkestras Grieš per Visą Dieną

$350.00 skiriama dovanom. 37 Prizai prie įžangos bilieto. 1-ma $100 vertės 
Silver Pointed Fox Scarf; 2-ra $25 Cash; 3-cia $20; 4-ta $15 Cash; Penkios 

Dovanos po $10 ir 28 Dovanos po $5.
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Amerikos Lietuvių Kongreso Connecticut 
Vaisi. Konferencijos Rezoliucijos, Tarimai

Amerikos Lietuvių Kongre
so Connecticut Valstijos Ap
skričio Konferencijoj, laikytoj 
gegužės 29 d., 1938 metais, 
Lietuvių Svetainėj, 354 Park 
St., New ‘Britain, Conn., pri
imtos sekamos rezoliucijos:
Prezidentui Antanui Smetonai 

ir Lietuvos Valdžiai

konferenciją į Scranton,

Nutarta ant vietos pa
tam pačiam tikslui au

kų tarpe delegatų ir svečių. 
$8.03. 
aukas, 
patar- 
paau-

rinkti

Mes, Cdhnecticut valstijos 63 
delegatai, susirinkę į Ameri
kos Lietuvių Kongreso konfe
renciją nuo 40 draugijų ir or
ganizacijų, atstovaudami 6,- 
000 narių, pilniausiai pasisa
kome už Lietuvos nepriklauso
mybės gynimą.

1) Matydami agresorių sie
kius ir jų tvirtėjimą Europoj, 
tad dėl sustiprinimo Lietuvos 
jėgų atsparai nuo tų užmačių, 
mes reikalaujame Lietuvos 
valdžios, kad atsteigtų demo
kratinę santvarką perorgani
zuojant dabartinę valdžią į 
koalicinę, su visų politinių 
parti j ų re prez entac i j a.

2) Kad po perorganizavimo 
valdžios, tuojau būtų paskelb
ti visuotini Seimo rinkimai.

3) Kad būtų panaikinta 
ro stovis ir paliuosuoti visi 
litiniai kaliniai.

Lenkijos Valdžiai

Kadangi Vilnius yra Lietu
vos sostinė, o Lenkijos impe
rialistai smurto keliu pasigro
bė jį ir ten naikina visą lie
tuvišką kultūrą, pažangą ir 
demokratiškumą, uždarinėja 
lietuvių kalboj mokyklas, slo
pina spaudą ir persekioja lie
tuvius visuose lietuvystės dar
buose.

1) Todėl mes reikalaujame 
Lenkijos valdžios, kad Vilnius 
su jo plačiomis apielinkėmis 
būtų grąžintas Lietuvai.

2) Griežtai protestuojame 
prieš Lenkijos valdžios toli
mesnius kėsinimus Lietuvai 
diktuoti, kuri reikalauja Lie
tuvos valdžios, kad iš konsti
tucijos išbrauktų žodį, jog 
Vilnius nėra daugiau Lietu
vos sostinė.

Aukų sumetė viso 
Ačiuojame už gausias 
Kurios draugijos išgali, 
tina, kad nutartų kiek 
koti.

h) Atsišaukta per 
Mockaitį, kad paimtų platini
mui knygelių, kurių prisiuntė 
platinimui ALK Centro Ko
mitetas. Daug jų paėmė pla
tinti.

i) Nesiradus daugiau svar
besnių klausimų diskusuoti 
bei svarstyti, su tuomi kon
ferencija baigta, kai 5 :30 vai. 
po pietų.

aIk Apskričio Valdyba

Pirmininkas M. 
sekretorius J. J. 
iždininkas A. Jocis.

Visais reikalais
sekretoriaus vardu ir adresu: 
J. J. Mockaitis, 1367 Pem
broke St., Bridgeport, Conn.
Sekamos Draugijos Dalyvavo 

Konferencijoj

New Britain: L. A. P. Kliu
bas, Šv. Kazimiero Draugija, 
L. M. M. Birutės Draugija, 
šv. Andriejaus Draugija, Lie
tuvos Gynimo 
Kuopa, ALDLD 
Jurgio Draugija 
Radio Choras.

I Kas dėl to, kad bilk “bolše- 
vikams rūpi tik Maskva,” tai 
kiekvienas Lietuvos Dukterų ir 
Sūnų Draugijos narys žino, kad 
nėra taip. Nes ir nuo šios va
karienės, kiek man teko sužino
ti, liko pelno $42.10. Tai kam 
tas pelnas—Draugijai ar Mas
kvai? Visi žinome, kad Draugi
jai. Taigi, nors “Amerika” ra
šo, kad bolševikams rūpi tik 
Maskva, bet, kaip matom, pel
nas eina Draugijai, prie kurios 
priklauso įvairių pažiūrų žmo
nių.

Man rodos, kad visiems drau
gijos nariams ir reikia laikytis 
daugiau vieningumo, draugišku
mo, rūpintis Draugijos reika
lais ir kas metai surengti pa
našų bankietą, nes ir laiką pra
leidome linksmai ir Draugijai 
liko pelno. Parapijonas.

Šiurkštėja Naziu Smurtas
Prieš Austrijos Žydus

Vienna. — Naziai visai 
uždraudė įžengt žydam į 
daugumą miestinių sodų ir 
parkų Viennoj, buvusioj 
Austrijos sostinėj. O kur

bu- 
at- 
tik

Ii sėstis tik ant pažymėtų 
“žydiškų” suolų.

Daugelis žydų, kurie 
vo areštuoti 10 savaičių 
gal, dabar liko paleisti
tokia sąlyga, kad jie išsi
kraustys iš Austrijos per 
keturias iki šešių savaičių. 
Bet nazių valdžia uždrau
džia išsivežt pinigų. Todėl 
ir buvusieji turtingi žydai 
turės apleisti šalį kaip ■ vi
siški beturčiai.

»Si mmBi Bw JL JbtsL iffiB Ew

ka- 
po-

Mes proponuojame visom 
Amerikos lietuvių organizaci
jom, kad pasitarę bendrai 
sauktų platų Lietuvių Seimą 
sekamiems tikslams:

1) Už Lietuvos 
somybės gynimą.

2) Reikalavimas
Lietuvoj koalicinės

3) Už atsteigimą 
tinęs santvarkos, 
liaudžiai laisvės.

4) Už Vilniaus atgavimą iš 
Lenkijos ir neprileidimas Vo
kietijos hitlerininkam 
grobti Klaipėdos.

Rezoliucijų Komisija:
J. Kantautas,
V. Yokimas,
J. Žemaitis, 
A. Yokimiūte
J. Viznis.

nepriklau-

sudarymui 
valdžios.
demokra-
grąžinimą

pasi-

ir

Arisonas, 
Mockaitis,

kreipkitės

Kom., LDS 
Kuopa, šv. 
ir Lietuvių

Pr i oš
ti rau-

Kuo-

Southbury: LDS Kuopa.
Hartford: L. D. K. Vytauto 

Draugija, L. A. U. P. N. 
Kliubas, LDS Kuopa, ALDLD 
Kuopa, Lietuvos Sūnų ir Duk
terų. Draugija ir Laisvės Cho-

Ansonia: SLA Kuopa.
Bridgeport: Lietuvių 

karinis ‘Komitetas, 7-nių 
gijų, tūkstančio narių.

Manchester: ALDLD 
pa.

Torrington: Lietuvių Ameri
kos Piliečių Neprigulmingas 
Kliubas.

New Haven: Daina Choras, 
LDS Kuopa ir ALDLD Kuopa.

Waterbury: Amerikos Lie
tuvių Kongreso Skyrius, Lie
tuvos Šviesos Draugija, Vili
jos Choras, LDS Kuopa ir 
ALDLD Kuopa.

Bristol: Liet. Neprigulmin
gas Kliubas ir Liet, 
nes Draugija.

Brooklyn, N. Y.:
Lietuvių 
broliškas

Conn.
Lietuvių 
valdybos

Stanford: ALDLD ir LDS 
Kuopos.

Dalyvavo 63 delegatai, nuo 
40 draugijų, atstovaudami 6,- 
000 narių.

Kongreso 
delegatas. 
Apskričio:

Kongreso 
nariai.

Visuome-

Amerikos
Skyriaus

Amerikos 
skyriaus

Great Neck, N. Y

Ką Sako Vilniaus Krašto 
Lietuviai?

Vilniaus krašto lietuviai ra
šo, kad, “sudarius šiokius to
kius ryšius tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, mūsų būklė ne kiek 
nepagerėjo, apart ’.o, kad len
kai leido leisti Vilniuje lietu
višką laikraštį, vieton užda
ryto ‘Vilniaus Rytojaus’.

“Mes dabar jaučiame dar 
didesnę beviltę, nes mus ne 
tik kad išnuomavo svetimiems, 
bet dargi neaiškiai pardavė.”

Ką Pasakoja Ukrainas

iVos keliolika dienų kaip 
Bridgeport, Conn., atvyko vie
nas gana susipratęs ukrainas 
iš Kowel (Lenkijos).

Be kitko, jis štai ką sako:
Mūsų ukrainų ir gudų bu

vo štai kokia 
konfliktui tarp 
Lenkijos. Mes 
laikę neutraliai, 
puolę lenkus iš vidaus, ir mū
sų pirmutiniai pulkai būtų su 
gudais kartu sudarę nemažiau 
kaip pusę miliono armiją, vė
liau būtų buvusi skaitlinges- 
nė. Tada lenkai ne tik kad 
būtų puolę Lietuvą, bet bū
tų turėję su mumis reikalą, o 
Lietuva būtų gal net ir Vilnių 
atsivadavusi.

Anot to ukraino, Lenkija 
ultimatumą Lietuvai įteikė, bet 
Lenkija kentė baimę ne ma
žesnę, o gal dar ir didesnę, 
negu Lietuva. Kitą baidė, pa
ti

mintis, kilus 
Lietuvos ir 

būtume neši
mos būtume

tinai reikalinga šiandien Ita
lijoj pakeisti tvarką ir duoti 
kraštui sustiprėti medžiagi
niai . Italijos nieks beveik ne
puls, apart vokiečių, kurie ne
senai dar pareiškė kaž kokių 
pretenzijų prie Italijos, 
būk spaudimą vokiečių Itali
joj. Už tuos vokiečius ir pe
šis kada nors Italija su Vokie
tija.

Nei Druska, Žibalas, 
“Gutolinas”

Lenkijai kadaise tveriant 
“Litwa Srodkowa”, vietiniams 
žadėjo druskos, žibalo, nagi, 
ir “gutolino.”

Sutverus “Litwa Srodkowa” 
padare ją Lenkijos provinci
ja, ir ne tik kad to vaikiško 
pažado, neištesėjo, bet dar jie 
atėmė nuo ūkįuinkų net vyžas, 

’“lapei.”
Mes, Lenkijos ponai, jums, 

Kauno lietuviai, broliai, tie
siame brolišką lenkišką ranką, 
bet antroje rankoje laikome 
durklą! Taip, Lenkija šian
dien tiesia tokią ranką su 
durklu dėl “Litewskiej žmu- 
dzi” (žemaičių Lietuvai). Im
perialistai dažniausia tiesia 
ranką tik su durklu, bet ką 
mano abiejų šalių darbo kla
sės žmones, ar jiems pritarian
tieji? Juozelis.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę'’ Savo Draugams

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Miami St., Fairmount Heights, 7 vj 
v. Todėl prašome narių nepamiršti j 

dalykų diskusuoti, taip pat rengia- doma

WORCESTER, MASS.

dalyvauti, nes turime daug svarbių1 Penktadienį, birželio 17 d. bus ro- 
dalykų diskusuoti, taip pat rengia- doma “The New Gulliver, Sovietų 
mes dalyvauti Worcosteryj, piknike. Sąjungoj darytas judis su angliškais 
— Kp. Narys. (140-141) paaiškinimais. Prasidės 7 vai. vak. 

ir tęsis iki 9 vai. Nuo 9 vai. iki 11 
i vai. Bus Regent Theatre, Elm St.

(140-141)WILKES-BARRE, PA. •
Sekmadienį, birželio 19 d. įvyks 

didelis išvažiavimas LDS 7 kp., Loy- 
alville, pas Petraitį ant Valinčiaus 
ūkės. Yra paimta Frank Martzo bu
sas prie stoties 31 No. Main St., 
prašome nesivėlinti, i 
iš miesto 10:30 vai. ryto. Prašome Į apylinkės lietuviai prašomi dalyvau-

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 ir 11 kps. ruošia ben

drą pikniką, sekmadienį, birželio 19 
nes busas išeis M., Olympia Parke, Worcesterio ir r»\7<rx Prnčnmni_ —____ t —i__ .x__ .

būti stotyj nevėliau kaip 10 vai. ry-pj įįa puiki vieta prie ežero, gali- 
to. — Kom. (140-141) jme pasimaudyti. Bus šauni muzika

li programa ir visokių gorimų ir už
kandžių. — Rengėjai. (140-141)

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

(140-141)

DETROIT, MICH. »
Sekmadienį, birželio 26 d., De

troito Progresyvių Draugijų Sąryšis 
rengia gražų pikniką. Visas pelnas 
bus skiriamas darbininkų spaudai. 
Piknikas bus gerai žinomoj vietoj 
Beechnut Grove Parke, prie Middle 
Belt kelio. Bus graži programa su 
dainomis, kurias dainuos pagarsėjęs 
Detroito Aido Choras. Taipgi turėsi
me pirmos klasės orkestrą, grieš 
amerikoniškus ir lietuviškus šokius. 
Bus gardžių užkandžių ir gėrimų. 
Bus 11 dovanų prie įžangos bilieto. 
Įsigykite tikietus išanksto, 
nuo 5 iki 25 centų. Tikietų 
gauti pas ALDLD 52 ir 188 
valdybas, taipgi pas LDS 21
kps. valdybas ir pas Keistučio ir 
Aido choro narius. Kurie esate iš
rinkti dirbti piknike, būtinai būkite 
parke 11 vai. ryto. — Kom. narys J. 
B. (140-141)

kaina 
galite 
kuopų 
ir 86

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. rengia smagų drau

gišką pikniką, sekmadienį, 19 d. bir
želio — Hackett Park (žemutiniam 
darže). Prasidės 12 vai. dieną ir 
trauksis iki vėlumos. Bus įvairių už
kandžių ir gėrimų. Įžanga veltui. 
Kviečiame Eastono ir apylinkės lie
tuvius dalyvauti. Pasilinksminsi ant 
tyro oro — smagiai laiką praleisite. 
Bus ii' muzikos. — Kviečia Rengėjai.

(140-141)

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor SU Brooklyn, N. T.

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak. 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

WINDSOR ,CANADA
ALDLD 21 kp., drauge su Rusų 

Maxim Gorkio Kliubu ruošia pikni-
Sekmadienį, 19 d. birželio, Ame- 

rys Beech, prie St. Clair ežero. Tu
rėsime gražią programą ir įvairių 
žaislų. Laimingieji gaus dovanas. Šo
kiams grieš gera orkestrą. Taipgi 
prie pikniko randasi maudynės. Tu
rėsime įvairių užkandžių ir šalto ka- 
nadiško alaus. Kurie neturi karų, tai 
trokai nuvež nuo Svet., 1220 Drouil- 
lard Rd., E. Windsor, nuo 12 vai. iki 
2 vai. po pietų. Kaina už “Round 
Trip” 20c, vaikam 10c. Įžanga į pik
niką veltui. Kelrodis detroitiečiams: 
Išvažiavę per fores, tunelį ar tiltą, 
imkite pačią kraštutinę pariverio ga
tvę Sandwich St. ir ja važiuokite į 
rytus. Pavažiavus nekurį laiką, tos 
gatvės užvardimas pasikeis į River
side Dr. ir ja važiuokite, laikydamies 
pariverio, iki ji neužsibaigs. Jos už
baigoje randasi tik vienas kelias 
Brighton pasisukantis į dešinę. Tuo 
keliu pavažiavus apie kokį ketvirta
dalį mylios rasite parašus nurodan
čius pikniko vietą. — Kom.

(140-141)

CAMBRIDGE, MASS.
Cambridgc’io Bendro Fronto 

r jus rengia pikniką birželio 19, 
sone. Forth Meadow Parke 
Marloboro ežerą. Yra šokių svetainė,
bus muzika. Rengėjifi kviečia visus 
atsilankyti. (140-141)

sky- 
Hud- 
palci

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas 

šeštadienį, 18 d. birželio, Veikian
čio Kom. Valdyba šaukia visų mūsų 
organizacijų narių susirinkimą labai 
svarbiais reikalais. Dalyvaukite ko 
plačiausiai. Turėsime ir diskusijas 
svarbiais klausimais. — V. K. Val
dyba. (140-141)

Edward V. Warabow
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
Registruota Moteris Padėjėja

Prieinamos Kainos, Teisingas 
Mandagus Patarnavimas

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
24 Field Street

BROCKTON, MASS.
Telephone Brockton 2005

1000 Washington Street
NORWOOD, MASS.

Telephone Norwood 1503

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

gtniiHniniunniiiimiiiininniiiiiniuiumiimuiimiinmiiniini'.!

ir
Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street B
■ Brooklyn, N. Y. g

Tel. Evergreen 8-7179 R
■miniu

Liberty Park
Yra Lietuviu Parkas, Gražioj Vietoj

Galima laikyti išvažiavimus bei piknikus ir šiaip 
galima bile kada nuvažiavus pasilinksminti.

Parke yra daug stalų. Taip pat ant vietos 
galima gaut šiltų užkandžių, visokio alaus.
YRA PUIKI PLATFORMA ŠOKIAMS

Prašome lietuvius atsilankyti į parką. Galite atsivežti ir 
savo pietus. Vieta veltui.

Šeštadieniais ir sekmadieniais visi važiuokite į

UŽKVIEČIA SAVININKAI

1144 Liberty Ave. Hillside, N. J
Telephone: Waverly 8-9515

Nutarta:
a) Po visapusiško, plataus 

apkalbėjimo, nutarta pasiųsti 
du delegatu į Amerikos Lietu
vių Kongreso konferenciją į 
Scranton, Pa., birželio 25 ir 26 
dienomis.

b) Delegatais nominuoti ir 
išrinkti V. J. Valaitis ir V. 
T. Yokimas abu newbritainie- 
čiai.

c) Nutarta, - kuomet su
grįš delegatai iš A. L. K. kon
ferencijos, jie turės išduot ra
portus visose lietuviais apgy
ventose kolonijose Connecti
cut valstijoj.

d) Nutarta, kad sugrįžę de
legatai iš Apskričio Konferen
cijos savose kolonijose steng
tųsi organizuoti Amerikos 
Lietuvių Kongreso skyrius.

e) Nutarta atstovaujančias 
A. L. K. Apskričio konferen
cijoj draugijas ir visas kitas 
pakviesti dėtis prie Amerikos• 
Lietuvių Kongreso Skyriaus.

f) Nutarta perduoti delega
tam blankas parinkimui aukų 
dėl pasiuntimo delegatų į A.

Man į rankas pateko laikraš
tis “Amerika,” kur nova apra
šoma Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugijos 25-ių metų sukakties 
vakarienė. .Ten rašo, kad “komi
sijoj daugumoj buvo bolševikai, 
kurie vienai katalikei daug rū
pesčio sudarė.” Ir toliaus dar 
prideda: “Visi žinome, kad bol
ševikams rūpi tik Maskva.”

Tai didelė netiesa. Mieli bro
liai ir sesutės, aš pas tą moterį, 
katalike, viską perku. Ji neklau
sia ar aš katalikas, ar bolševi
kas, bet tik klausia, kas man 
reikalinga. Jeigu tas aprašyto- 
jas būt pasakęs, kad “nesma
gumą daro biznio ypatai,” tai 
būtų kas kita. Bet ir šiame atsi
tikime “Amerika” veltui ver
kia, nes bolševikų komisija bu
vo per klaidą perdaug maisto 
užsakius, tai vėliau atsakė, 
čia jokio piktumo nėra.

Atrodo, kad rašytojas nei 
kėjimo pareigų nežino. Juk
kunigai mokina, .kad -nereikia 
pačiam girtis, kad esi geresnis 
už kitus. Čia buvo misionierius, 
jis ir tą patį sakė.

bijojo.
“Laisvė” Teisingai Rašė

“Laisvė,” žinoma, savo lai
ku rašė, kad Lietuvai jokio 
ultimatumo priimti nesą reika
lo, nors didžiosios valstybes 
spyrė priimti, bet tik dėlto, kad 
jos būtų buvę tada neaiškioje 
pusėje. Be to, Lietuva galėjo 
vistiek daug priešintis.

“Laisvė” priminė, kad, tie
sa, Lietuvos pasipriešinimas 
gal būt reiškęs kraujo pralie
jimą, bet nežinia, ar tas būtų 
išėję lenkams sveikaton? Juk 
Lenkija, tai veikiantieji vulka
nai. Areštai, areštai, pa
vergtieji šaukia laisves, šalin 
okupantai!

Sprendžiant iš visko, ką 
“Laisvė” tais laikais rašė, kas 
reikia daryti, tai buvo tiesi ir 
teisinga “Laisvės” politika.

įvyks su- 
kaip 7:30 
Stadium, 

bus graži

PHILADELPHIA, PA.
Suvienytų Valstijų 150 metų kon

stitucijos apvaikščiojimas 
batoje, birželio 18-tą d., 
vai. vakare, Municipal 
kviečiame visus dalyvauti,
programa iš 5-kių Phila. chorų yra 
sudarytas vienas didelis choras; 
apart choro bus ir šokikų. Įžanga 
veltui. — Užkvicčia Komisija, Gco. 
Lukoševičius, per P. P. (141-142)

READING, PA.
Draugai Lincoln’o Brigados rengia 

balių. Įvyks šeštadienį, 18 d. birželio, 
Poinsetta Hali, 216 Washington St., 
8 v. v. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkes žmones dalyvauti ir paremti 
Ispanijos kovotojus. — Rengėjai.

■ (140-141)

Ir

ti-
ir

Taip vokiečiai vis rėkė, kad 
jų tautiniai žmonės persekio
jami užsieniuose, visi užsienio 
vokiečiai turi būti suvienyti!

Taip, tai nepaprastai gra
žus obalsis. Visų pirma, 125,- 
000 lietuvių Vokietijoj tučtuo
jau turi būti prie Lietuvos pri
jungti, daugiau miliono lietu
vių Lenkijoj turi būti prie Lie
tuvos prijungti, o kiti lai pai
so savo interesų. Tada, be 
abejo, išeis lygybė.

Tai taip šiomis dienomis Vo
kietija atsisėdo ant karštų 
raudonų žarijų.

Italas Apie Italiją

Viename pažangiųjų italų 
susirinkime kalbėjo De Coso, 
kad ateis toks laikas, kad iš 
šitos didelės draugystes Mus- 
solinio su Vokietija išeis bai
sios ‘peštynės ir vokiečiai iš
lups kailį italams. Sako, bū-

LOWELL, MASS.
ALDLD 44 kp. pusmetinis susirin

kimas įvyks 18 d. birželio, Kliubo 
kambariuose, 338 Central St., 7 v. v. 
Drauges ir Draugai; Visi dalyvaukite 
šiame susirinkime, turime daug svar
bių dalykų svarstyti, ypač Maynardo 
pikniką. Reikės išrinkti darbininkus 
dirbti šiame piknike. Prašome skait
lingai dalyvauti susirinkime ir atsi
veskite naujų narių. — Kom.

(141-142)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

19 d. birželio, sekmadienio ryte, 10 
vai. Dagino Hall, Providence 
Susirinkimas bus labai svarbus, 
sistengkite draugai ir drauges 
atsilankyti. — Pirm. F. M. I.

(140-141)

Rd.
Pa- 
visi

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. svarbus susirinki

mas įvyks šeštadienį, 18 d. birželio, 
Draugijų Svet., 4097 Porter St., 7:30 
v. v. Šiame susirinkime diskusuosi- 
me ALDLD suvažiavimą ir svarsty- 
sirn kitus svarbius kuopos reikalus, 
taipgi rinksime delegatus.

(140-141)

. SHAFT, PA.
SLA 199 kp. (Wm. Perm) rengia 

pikniką, kuris įvyks sekmadienį, 19 
d. birželio, Citizens Fire Co. Picnic 
Grounds, Brandonville, Pa. Kviečia
me visus skaitlingai dalyvauti.

(140-141)

NASHUA, N. H.
Pranešam ALDLD 42 kp. nariams, 

kad kuopos susirinkimas, kuris re
guliariai įvyksta kas antrą sekma
dienį, tai šis susirinkimas perkeltas 
į trečią sekmadienį, birželio 19 d. 
Įvyks pas drg. F. Vajenauską, 55

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia pikniką. Įvyks 

sekmadienį, 19 d. birželio, Mikolaičio 
farmoj. Prasidės anksti ryto ir tę
sis iki vėlumos. Grieš puiki Dam
brausko orkestrą. Bus skanių val
gių ir įvairių gėrimų. Todėl kviečia
mo visus skaitlingai dalyvauti ir pa
remti Lyros Chorą. — Rengėjai.

(140-141)

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVU IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJŲ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio n e s u p r a n tate, pasi
klauskite "manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spindullai, Kraujo Ir šlai>lmo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St., N. Y.
Tarp 4th Ave. Ir Irving Place

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

Varpo Keptuve
.36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake
Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių keksų-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 duonas per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį 
ir kainas. ,

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



Penktad., Birželio 17, 1938

Morris Kutler, kaltinamas 
apvogęs bent 200 namų Queens 
srityje, visai nekalba, bet ma
noma, kad jo bekalbystė nuduo
ta. Jis paduota Į Bellevue tyri-

tės: 321 Chauncey St., Brooklyn, N. Depot Plaza, Tarrytown, N. Y.
(139-141)(139-141)

PAJIEŠKOJIMAI

Pete Cacchisne Raportuos Iš Kom. Kenvencijos 
Masiniam Mitinge Šj Vakarą, Grand Paradise

Kas Kaip Balsavo 
Miesto Taryboj?

Tammanė Mums Graso 
Duonos Linijomis

Pajieškaų Jurgio ir Mares Janušų. 
Daug metų atgal jie gyvendavo Eli- 
zabethpoft, N. J., priešai lietuvišką 
bažnyčią. Prašau jų pačių atsišaukti, 
arba kas žinote apie juos, malonė-

Komunistų Partijos Wil- 
liamsburgo 60-ta Sekcija kvie
čia visus dalyvauti masiniame 
mitinge, Grand Paradise Ball
room, Havemeyer ir Grand Sts., 
Brooklyne. Įvyks penktadienį, 
birželio 17-tą. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Įžanga nemokamai.

Peter Cacchione, Kings Ap
skričio K. P. organizacijos sek
retorius, duos išsamų raportą 
iš Komunistų Partijos 10-tos 
Nacionalės Konvencijos. Jis 
aiškins naują K. P. konstitu
ciją, 1938 metų kongresinių 
rinkimų platformą, konvenci
jos rezoliucijas ir visus svar
biausius konvencijos darbus. 
IMo jau aišku, kaip svarbu 
visiem dalyvauti ir išgirsti, 
kaip tie tarimai bus vykdomi 
gyveniman.

Kas Bus ‘‘Laisvės” 
Piknike?

Brooklyniečių Sveikata
Susirgimai difterija ir ty

mais dar vis labai skaitlingi. 
Ir viena ir kita galėtų būt su
valdytos, jei vaikai būtų čie- 
pijami nuo difterijos ir turė
ję santikių su sergančiais ty
mais atskirti nuo sveikųjų ir 
tuojau gydomi. Tymais naujų 
susirgimu pereita savaitę bu
vo 817.

Mirimų nuo visokių prie
žasčių buvo 505. Keturi 
vo auto nelaimėse.

Gimė per savaitę 824.

zu-

Kviečia I SLA 38 Kuopos 
Išvažiavimą

SLA 38-ta kuopa, kuri vei
kia Williamsburge, ruošia 
smagų išvažiavimą į Forest 
Parką šį sekmadienį, birželio 
19-tą. Kviečiame visus lietu
vius atsilankyti. Bus skanių 
užkandžių ir gėrimų, taipgi 
geras patarnavimas, tad kiek
vienas galės linksmai ir svei
kai praleist dieną gražiam par
ke.

Nariam dvigubai svarbu da
lyvauti, nes čion sykiu pasi- 
linksminsim savo kuopos nau
dai ir galėsim palinkėti lai
mingos kelionės ir geros dar
buotės savo delegatams, kurie 
už savaitės išvyksta į SLA 
Seimą, Scrantone.

Komisija.

Iš Lost Creek’o, Pa., atvyks
ta d. Aleksandra Audickas, 
narys ALDLD 17-tos kuopos, 
Shenandoah, Pa., ir “Laisvės” 
skaitytojas. Taipgi sykiu su 
juom bus Shenandoah apylin
kėj gerai žinoma farmerka- 
ūkininkė p. Barinauskienė iš 
Ringtown, Pa.

Iš Minersvillės pribus J. Ra
manauskas, senas veikėjas. Iš 
Wilkes Barre—J. Visockis. 
Tai, žinoma, ne viskas, ką su
lauksime iš plačios ir ilgos 
Pennsylvania Valstijos. Jau 
vakar buvo ir ateityje bus 
skelbta daugiau svečių iš skai
tlingų lietuvių kolonijų Penn- 
sylvanijoj.

Iš tolimos Chicagos atvyks
ta Leonas Jonikas, senas vei
kėjas, vienas iš lietuvių liau
dies dienraščio “Vilnies” re
daktorių Chicagoje, Amerikos 
Lietuvių Kongreso nacionalis 
sekretorius. Bus ir daugiau 
chicagiečių.

Iš Clevelando atvažiuos vei
kėjai: K. Romandienė, J. Ma
žeika, J. Rudis, D. Karsokie- 
nė. Iš ten tikimasi ir daugiau 
svečių.

Laukiama svečių iš Michi
gan, Wisconsin, Maine ir kitų 
tolimų valstijų. Gi artimesnės, 
kaip Conn., New Jersey ir pa
čios N. Y. Valstijos kolonijos 
svečius atsiųs ne po vieną ar 
po du, bet atvyksta ištisais bu- 
sais ir karavanais mašinų.

Brooklyniečiai nepadarys 
klaidos jau dabar apsirūpinę 
bilietais ir iš anksto prisiren
gę susitikt “Laisvės” piknike 
būsiančius tolimus svečius.

Už reakcinę raganų gaudy
mo rezoliuciją, pasiūlytą per 
Liberty Lygos šulą Surpless, 
Miesto Tarybos posėdyje, per
eitą antradienį, tarybininkai 
balsavo sekamai:

Prieš
Armstrong, darbietis.
Belous, fusionistas.

’ Baldwin, republikonas.
Hollander, darbietis.
Ninfo, darbietis.
Earle, fusionistas.
Quill, darbietis.
Strauss, fusionistas.
Susilaikė Burke, demokra

tas.
Už

Carroll, demokratas.
Christensen, republikonas.
Cashmore, demokratas.
Conrad, demokratas.
Deering, demokratas.
Digiovanni, demokratas.
Kinsley, demokratas.
Keegan, demokratas.
McCarthy demokratas.
Nugent, demokratas.
Quinn, demokratas.
Schanzer, demokratas.
Schick, demokratas.

,Sharkey, demokratas.
Spellman, demokratas.
Surpless, republikonas.
Darbo žmonėms patartina 

išsikirpt ir pasilaikyt tokius 
faktus iki sekamų Miesto Ta
rybos rinkimų, o. tada palygin
ti jų lakštingališką čiulbėjimą 
rinkimų metu su jų darbais 
praėjus rinkimams.

Am. Lietuvių Kongreso Kon 
ferencija Šį Vakarų

Lietuvių Komunistų 
Kuopos Nariams

' Lietuvių Komunistų Kuopos
i susirinkimas yra šaukiamas

ant ateinančio pirmadienio 
į vakaro, birželio 20, “Laisvės”

x svetainėj.
> šis susirinkimas bus kontro

lės susirinkimu: bus patikrin- 
. tos visų narių mokesčių kn^*

įHT gutės. Todėl būtinai pribūki-
^^t^susirinkiman, atsineškite sa

vo knygutę ir užsimokėkite 
užvilktus mokesčius, jei ku
rių dar nesate užsimokėję.

Sekretorius bus pasirengęs 
priimt mokesčius nuo 7 vai.

Daugelis narių dar nėra 
užsimokėję konvencinių ir so
lidarity asesmentų. Sekr.

Susidūrus daržovių trokui su 
taksi prie Madison Ave. ir 134 
St., N. Y., sužeisti 4 vyrai.

Pajieškau savo sesers Agnieškos 
Menkeliūnaitės, po vyru Bertulienė. 
Girdėjau, kad ji gyvena Wilkes-Bar
re, Pa., apylinkėj. MalonėČiau, kad kito pranešti. Būsiu labai dėkingas, 
jis atsišauktų, nes turiu labai svar- A. Kavaliauskas, 427 Lorimer St., 
bų reikalą. Pranas Menkcliūnas, 12 Brooklyn, N. Y. (139-141)

AL Dobinis Grįžta iš 
Ligoninės

Drg. M. Dobinis praneša, 
kad jo sūnus Algirdas, “Lais
vės” darbininkas, birželio 17- 
tą grįžta iš ligoninės namo. 
Kol kas dar nelabai drūtas, 
dar turės pasilsėti iki atgaus 
spėkas. Norintieji aplankyt 
jį, dabar ras namie, pas tė
vus, 239 Rose .St., Newarke.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno ir Apylinkės Sky
riaus konferencija įvyks penk
tadienį, birželio 17-tą, 7:30 
vakaro, L. A. Pil. Kliube, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Konf. šaukiama tikslu iš
rinkt delegatus nacionalėn 
A. Liet. Kongreso konferenci- 
jon, kuri įvyks 25 šio mėnesio, 
Scrantone, taipgi aptart Kon
greso veiklą. Jon 
metinės 
tai. Jei 
rinko, 
skaitosi 
metinės 
lo dalyvauti šioj konferencijoj.

D.

Tammaniečiams ir kitiems 
reakcionieriams p r a v e d u s 
Miesto Taryboje rezoliuciją, 
kuria (vieton akstinimo viešų
jų darbų, kaip kad darbiečių 
blokas siūlė ir majoras pagei
davo) pradedama raganų 
gaudymas šelpimo sistemoj, 
New Yorko Miestui gręsia 
duonos linijos, kokios buvo 
Hooverio laikais.

Tammanės pasiūlymas neva 
tyrinėti pašalpą ir patiems 
save pasiskyrimas būti tais ty
rinėtojais, rodo, kad tai bus 
ne tyrinėjimas, o tiesioginė 
ataka ant bedarbių. Kaipgi 
gali teisingai tyrinėti ir išnešt 
teisingą nuosprendį tammanie- 
čiai, kurių priešakyje yra toki 
žmonės, kaip kad Hines ir kiti 
patys įkaitinti raketierystėje 
ir suktybėse ?

Kad gali būt vienur kitur 
netikslumų pašalpos sistemoje, 
tą visi žino ir pats LaGuardia 
pripažįsta, bet taip pat žino
ma, kad tie blogumai kaip tik 
vyksta ten, kur įsivyravę Tam
manės plauko politikieriai, ku
rie veda diskriminaciją prieš 
visus ir kiekvieną, kuris ne- 
klapčiukauja jiems. Dabarti
nė N. Y. Miesto administraci
ja kaip tik kovoja prieš to
kią sistemą. Ji stoja už pa
dėjimą atsakomingosna vie- 
tosna žmonių ne sulyg politi
nių ryšių, bet sulyg tinkamu
mo darbui.
" Taip pat kiekvienas, kas 

seka spaudą, .yra pastebėjęs, 
jog tankiai skelbiama nu
bausti už suktai ėmimą pašal
pos. Administracijai demo
kratėjant ir plačiai visuome
nei vis labiau įsitraukiant į sa
vo susiedijos ir viso miesto rei
kalų vedimą, aišku, bus vis 
daugiau netikslumų iškeliama, 
prašalinama Tammanės valdy
mo laikais įsigyvenęs brudas. 
Viso didžiojo New Yorko pa
žangioji visuomenė turėtų sti
priai pasisakyti prieš Tamma
nės ataką ant bedarbių. T. D.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai su 

maudynėmis ir puikiai įtaisyti. La
bai rami gyvenimui vieta. Kreipki-

\USHWICK.
SAVINGS BANK
GRAND ST. at GRAHAM AVE.,BROOKLYN 
Since 1873 Consecutive Dividends |

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Annakauskns)

Grab orius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

George Jesman (Ješmontas), 
174 Roebling St., bus palaido
tas šiandien, birželio 17 d., 2-rą 
vai. po pietų, Mt. Olivet Kapi
nėse. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos koplyčioj.

Vakar dienos “Laisvėj” buvo 
pažymėta, kad paeina iš Lit- 
suodžio kaimo, o turėjo būti iš 
šilsuodžio kaimo, Gražiškių pa
rapijos.

Joseph čuprinskas, 63 m. am
žiaus, gyveno po num. 63-15 
Metropolitan Ave., Ridgewood, 
mirė trečiadienį, birželio 15 d., 
namie. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, birželio 18 d., Kalvarijos 
Kapinėse. Kūnas pašarvotas J. 
Garšvos koplyčioj.

32-ras 32-ras

PIKNIKAS
Rengia Draugystė Dr. Martin Luther

Įvyks Šeštadienį, Birželio 18 June
GRAŽIAME HOFFMAN PARKE 

69-26 Cooper Ave. kampas 69th Place Glendale, L. I.
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

Grieš lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus šokiams
Pradžia 2 Vai. po Pietų. Įžanga 40c.

širdingai kviečiame Brooklyno ir apylinkės lietuvių visuomenę 
skaitlingai atsilankyti i šį mūsų piknikų. Rengėjai.

KELRODIS: Važiuokite Canarsie linijos traukiniu iki Myrtlo 
Avenue stoties, nuo čia važiuokite Richmond Hill gatvekariu iki 
69th PI. Parkas randasi vienas blokas po dešinei. Gatvekariu, va
žiuokite Bushwick arba Union Avenue gatvekariais iki Myrtle 
Avenue De pot, nuo čia važiuokite Richmond Hill gatvekariu iki 
69th PI. Parkas randasi vienas blokas po dešinei.

------------------------------------ ---------------------------------- y

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
J—2 p. p.
6—8 vak. 

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• O •

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio. 

©

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

Telefonas EVergreen 7-1661

šaukiama 
konferencijos delega- 
draugijos juos neper- 
nepakeitė kitais, jie 
teisėtais delegatais iki 
konferencijos ir priva-

Wm. Matusevičiaus Radio

K.

Žaismės ir Sportas 
Susiedijos Vaikam

Dar niekad nebuvo tokio 
plataus, atviro masėms sporto, 
kaip kad atsidarė su įsteigi
mu per WPA įvairių žaislavie- 
čių. ir sporto centrų vaikam. 
Vien tik šiomis dienomis įvyko 
eilė įvairių 
tų centrų 
vietose.

William Matusevičius, kaip 
pirmiau, taip ir dabar kiekvie
ną ketvirtadienio vakarą, nuo 
8 iki 9 vai., duos lietuvišką 
radio programą iš stoties 
WWRL, 1500 kc. Jis pradės 
savo valandą sekantį ketvirta
dienį, 23 d. birželio (June).

Matusevičius prašo visų biz
nierių, kurie skelbėsi per jo 
vedamą radio, kad priduotų 
savo skelbimus tuojau ir jis 
patarnaus jiems taip lygiai, 
kaip patarnavo iki šiol.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs , ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu t o k i o 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
jvairiom spalvom.

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

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

Mateušas Simoiiavieius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS 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 
moterims. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

lenktynių tarp 
vaikų, sekamose

10-tą,
Columbus prūde, 

51st St., N. Y., bu-

Birželio 
Knights of 
8th Ave. ir 
vo plaukiojimo ir nardymo
lenktynės, kuriose dalyvavo 
berniukai nuo 10 iki 16 metų. 
Jie suvažiavo iš 30 liaudies 
mokyklų ir 6 berniukams cen
trų, kur WPA Pasilinksminimo. 
Projekto mokytojai juos lavi
no.

Birželio 10-tos popietį, 
3:30, taip' pat įvyko muzi
kos, dainų ir įvairiausių žais
mių programa, taipgi vaikų' 
amatinių ir meno dirbinių pa
roda Lincoln Center, 235 W. 
113th St. Toj vietoj WPA 
projekto mokytojų vedamos 
klasės patraukia tarp 3 iki 4 
šimtų vaikučių kas dieną.

Panašios žaismės ir kompe- 
ticijos vedamos daugelyje ki
tų centrų. Jos patraukia vai
kus iš dulkėtų užkaborių į es
tetiniai bei moraliai naudin
gus WPA vedamus centrus, 
kuriuose budavoja kūną ir ke-„ 
lia dvasią. Ko reikia, tai kad 
toki centrai būtų įsteigti kiek
vienoj apylinkėj.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

Eliot Cabot, aktorius, neži
nia kokiu būdu nukritęs ar 
nustumtas 18-kos pėdų kran
tu Croton vandentiekio slėnin, 
Bronxe. Nuvežtas ligonbu- 
tin.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge’Cl Patyrę Borberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

WIIUI ifUIIUII m m

o 59-tas 59-tas

Šv. Jurgio Draugystės
šeštadienį

18 d. Birželio - June, 1938
Nuo 2 vai. po pietų iki vidurnakčio

DEXTER PARKE
Jamaica Ave. ir 75th St. Woodhaven, N. Y.
Gerbiamieji Brooklyno ir apylinkės lietuviai ir lietu
vaitės. Kviečiame visus atsilankyti į mūsų puikiausi 
pikniką, kur bus progos su pažystamais sueit ir prie 
puikios muzikos pasišokt. Du orkestrai gros be per
traukų. Jaunuolių1 orkestrą, vadovaujama Karaktino, 
gros lietuviškus šokius, o Kdiza—amerikoniškus.

Rengimo Komisija.

Įžanga 40c Ypatai. Nariams Veltui
o

KELRODIS: BMT Broadway Jamaica Line iki Elderts 
Lane Stoties. •

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

• © •

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj? kreipkitės pas mus, patarnąvi- 
'> mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn
♦ ® *

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Laisves” Name

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

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

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




