
Krislai
Renka Delegatus.
Šienauja.
Kodėl Nesiklijuoja?
Didelė Tema. V 
Vėl Teks Nusivilti.

Rašo A. B.

Labai gražiai eina rinkimas 
delegatu i Literatuos Draugi
jos ir Lietuviu Komunistų su
važiavimus. Suvažiavimai žada 
būti skaitliųgi.

Nepamirškite, draugai, pa
kelti klausimą suvažiavimų pa
sveikinimo su doleriu kitu aukų.

Planuojama yra išleisti Ko
munistų Partijos naują konsti
tuciją ir kongresinių rinkimų 
platformą. Labai svarbūs doku
mentai.

Betgi Agitficijos Fondas stovi Į 
šiuo tarpu labai žemai? Kur 
gausime pinigų?

Todėl paremkite Agitacijos 
Fondą.

Drg. J. Ramanauskas iš Mi- 
nersvillės jau prisiuntė Litera
tūros Draugijos 9-to Apskričio 
pasveikinimą Komunistų Suva
žiavimui ir aukų du doleriu. 
Labai dėkui apskričio veikė
jams.

Kaip su kitomis kolonijomis 
ir organizacijomis?

Stepas Strazdas važinėjo vi- 
durvakariuose ir šienavo savo 
sklokai paramos. Detroite jis 
kalbėjęs LSS kuopos susirinki
me ir sakęs, kad “N. G.” tuo- 
jaus būsianti Socialistų Sąjun
gos organas.

Bet kažin ar socialistai sutiks 
tą purviną mazgotę skaityti sa
vo organu, o Strazdą ir Stilsoną 
savo dvasiniu vadu?

Tai juoko bus, kai Strazdas 
ir Stilsonas pradės per “N. G.” 
duoti Grigaičiui ir Michelsonui 
dvasines instrukcijas.

Nekaip tesiseka mūsų smeto- 
nininkams. Tą pripažino Brook- 
lyno Amerikos Lietuvių Tauti
ninkų Kliubas. ’

“Vienybėje” skaitome:
Klubo nariai tebesilaiko se

no savo nusistatymo: glau-\ 
džiai bendradarbiauti su san- 
darieciais tautinėje bei kultū-\ 
rinėje dirvoje. Visi tautinin
kai piktinasi, nesulaukdami 
energingos veiklos ir sutari- 

,mo. Jau įvyko keli tautininkų 
ir sandarieČių suvažiavimai 
jų veikimui subendrinti ir 
pagyvinti. Ir kažin kodėl vis 
nesimato pasekmių ir ypač 
bendro stipraus tautinio 
fronto sudarymo. Nuoširdžiai 
linkime, kad bent būsimoji 
.konferencija būtų sklandi, 
darni ir sukurtų naują gyvą 
tautinį sąjūdį Amerikoje.

Vargiai bus grūdų ir iš šių 
šiaudų. Bėda su tuo “tautiniu” 
frontu” yra tame, kad jis nėra 
paremtas jokia idėja bei idealu.

Vienybiečiai yra akli Smeto
nos garbintojai, tuo tarpu gero
ka dalis sandarieČių kalba už 
demokratiją.

Sakoma, kad ir Vinikas su 
Vitaičiu nenori būt skaitomi 
smetonininkais. Jie esą demo- 
kratai-sandariečiai.

Komunizmas yra be galo plaJ- 
ti tema. Ir kas ta tema nerašb 
bei nekalba ! L

Turime prisipažinti, kad apiė 
komunizmą rašo daugiau mūsų 
oponentai, negu mes patys. Tai 
mūsų apsileidimas.

Galėtų išsivystyti ir labai įdo
mios diskusijos, jeigu lietuviuo
se atsirastų nuoširdžių ir nuo-' 
sakių komunizmo oponentų, ku
rie tą judėjimą ir idealą steng
tųsi esminiai, pamatiniai, tai 
yra, objektyviškai kritikuoti.

Šiandien vyriausiais “teore
tiniais” komunizmo oponentais 
skaitosi So. Bostono klerikalų 
laikraščio redaktoriai ir Chica- 
gos menševikų dienraščio “čy- 
fas.” Bet ar kada nors jie šal
tai, rimtai, objektyviškai band^
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Chinai Paskandino 4 
Japonų Karo Laivus 
ir Užėmė 2 Miestus

8 Chinu Bombininkai Laimėjo Mūšį prieš 12 Japonijos 
Lėktuvu — Japonai Varo Ofensyvą iš Yangtze Klonio
Shanghai, birž. 20. — As

tuoni chinu bombiniai or- £
laiviai laimėjo mūšį prieš 
dvyliką Japonijos greitųjų 
lėktuvu, ir tada bombomis 
iš 9,000 pėdų aukščio pas
kandino keturis japonų ka
ro laivus Yangtze upėj, 
aukščiau Ankingo, kaip ofi
cialiai praneša Chinijos val
džia.

Hankow, Chinija. — Spe- 
cialis pranešimas Amerikos 
k o m u n i stiniams laikraš
čiams sako, kad chinai sėk
mingai kontr-atakuoja ja

ponus Anhwei provincijoj ir 
atėmė iš jų Kwanhe ir Pei- 
chow miestus.

Shanghai, birž. 20. — Ja
ponai praneša, kad jie už
ėmė Taihu miestą už 120 
mylių nuo Hankowo.

M i 1 ž i n i ški Geltonosios 
upės potviniai iškrikdė ja
ponų žygiavimą palei Lung- 
hai geležinkelį linkon Han
kowo, laikinosios Chinu sos
tinės; tai japonai bando iš 
Yangtze upės klonio prasi- 
laužt iki Hankowo.

Žuvę 60 Žmonių, Nukri-jLiaudiečiai Kovoja už 
tus Traukiniui Upe Ii n Pačią Ispanijos Gyvybę, 
Nuo Tarpkalnės Tilto Sako Negrin
Miles City, Montana. — 

Nuvirto “Olympian” grei
tasis traukinys Milwaukee 
geležinkelio į tarpkalnės 
Custer ištvinusį upelį. Žuvo, 
turbūt, iki 60 žmonių. 40 la- 
vonų išimta, o dar nėra ži
nios apie daugiau kaip 20 
kitų jame buvusių žmonių. 
65 sužeisti.

Neužilgo pirm nelaimės 
beveik nebuvo vandens ta
me upelyje. Bet užėjo tva- 
niška liūtis, smarkiai ištvi
no upelis ir kriokiantis jo 
vanduo ūmai išklibino gele
žinkelio tilto stulpus.

Traukinys bėgo iš Chica- 
gos į Tacoma, Wash.

Barcelona 3 Sykius per Naktį 
Bombarduota iš Oro

Barcelona, Ispanija.—Ge
nerolo Franco lakūnai tris 
kartus per naktį bombarda
vo Barceloną ir jos prie
plauką ir nužudė bent 30 
nekariškių žmonių. Jie taip 
pat naikino Cartageną ir 
Valenciją, prieplaukų mies
tus, kur dar nepaskelbta, 
kiek jie užmušė civilių gy
ventojų. ■ .. .... .....—..<A . ........ ...
.ąomunizmą sukirsti?
\ Niekados. Pirrųiausia jie jį 

Apverčia aukštyn kojomis, o pa- 
Ei kad jau pucuoja, tai pucuo-

Jokios atsakomybės vyrai 
na už savo žodžius ir mintis.

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos ministeris pirmi
ninkas J. Negrin pareiškė 
radio kalboj visai šaliai:

“Dar niekad pirmiau mū
sų armija neturėjo tokios 
galingos medžiaginės stip
rybės kaip dabar.

“Jeigu mes nekovotume 
už Ispanijos nepriklausomy
bę, tai nekariautume dau
giau nė vienos sekundos, ir 
nebūtų išlieta daugiau nė 
vienas kraujo lašas. Mes 
sustabdytume sielvartus ir 
kančias. Bet kad tebestovi 
klausimas dėl Ispanijos gy
vybės kaip laisvos šalies, 
tai visiškai negalime skai
čiuot savo aukas.

“Kol bent sklypelis žemės 
pasiliks mūsų rankose, kol 
bus bent viena krūtinė, kur 
tvaksi ispaniška širdis, kol 
mūsų krašto ateitis tebėra 
ant svarstyklių, mes mirsi
me arba laimėsime—o mes 
laimėsime!”

AMERIKOS RAUDONA
SIS KRYŽIUS PRIEŠ CI

VILIŲ ŽUDYNES

Washington, birž. 20. — 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pirmininkas N. H. 
Davis sako: valstybės turė
tų ką nors daryt, idant su
stabdyt žudymus oro bom
bomis nekariškių gyventojų 
užfrontes miestuose.

Vienas sklokininkas nusišyp
sojęs sako: Pamatysite, kad jau 
imsis už gerklių, tai imsis Ame
rikos Lietuvių Kongreso Konfe
rencijoj komunistai su socialis
tais.

Panašiai fašistai pranašavo 
du metai atgal prieš Cleveland© 
suvažiavimą. Tūli specialiai va
žiavo Clevelandan ir laukė; tos 
baisios vainos. Bet jokios vai
nos nebuvo.

Mes tikimės, kad panašiai 
šiemet nusivils tie nelaimingi 
trockistai iš po Leonard stryto 
pastogės.

ISPANIJOS TEISMAS 
/ PRIEŠ 195 ŠNIPUS

Perpignan, Franc. - Ispa
nijos pasienis. — Praneša
ma, kad Madride yra teisia
mi 195 fašistų šnipai prieš 
Ispanijos respubliką.

Shanghai, birž. 20.— Grę- 
sia potviniai ' ir Yangtze 
upės, iš kurios klonio dabar 
japonai stengiasi prasi
muši iki Hankow.

ŽINIOS IŠ 
LIETUVOS

Anglija Stengiasi Įtraukti ir 
Franciją į Sąmokslą prieš Is-

paniją ir Sovietų SąjungąSusitarta su Lenkija dėl 
Geležinkelių Važiotės Kainų

Kaunas, birž. 17. — Pasi-
baigė Lietuvoj derybos su 
Lenkija dėl važinėjimo ge
ležinkeliais ir prekių gabe
nimo jaisiais. Nutarta, kad 
abi šalys palaikys tokias 
pat kainas važiotėje iš vie
nos per kitą, kaip ir vidu
jinėje savo važiotėje.

Varsavoj Mirė Lietuvių Ra
šytojas Vanagėlis- 

Sakalauskas
Varšuva, birž. 16. — Mirė 

lietuvių veikėjas rašytojas 
Ksaveras Van agėlis-Saka- 
lauskas. Jis laidojamas Vil
niuje. Velionis ilgus metus 
buvo pirmininku Varšavos 
Lietuvių Draugijos. Gauda
vo pensiją iš Lietuvos val
džios už pasidarbavimą lie
tuvybei.

Lietuvos Studentų Protes
tas Pasauliui

Kaunas, birž. 17.—Šiomis 
dienomis Vytauto Didžiojo 
Universiteto Studentų At
stovybė išsiuntinėjo viso pa
saulio studentijai protestą 
dėl Lietuvių Mokslo Drau
gijos Vilniuje uždarymo. 
Proteste tarp kitko pažymė
ta, kad dar jokie svetimi 
imperialistai Vilniuje tokių 
barbariškumų netaikė.

Vilnius. — Lenkų valdžia 
neleido sušaukt susirinkimo 
lietuviu visuomenės vadam.v

Fašistai Laimį Cordobos 
Fronte; Italai Veržiasi prie 

Ispanu Gyvsidabrio
Cordoba, Ispanija. — Fa

šistai užėmę Peraleda de 
Zaucejo miestelį su kelių 
mylių plotu, o 30 mylių il
gio ruožtą Penarroyos-Cora 
dobos fronte, pietų vaka
ruose vidurinės Ispanijos, 
kaip kad praneša jų genero
las Quiepo de Llano.

Barce Iona, Ispanija. — 
Valdžios žiniomis, tik kairy
sis generolo de Llano spar
nas pasivarė priekin porą 
kilometrų į šiaurių rytus 
nuo Peraledos de Zaucejo.

Fašistai tame piet-vaka- 
riniame fronte ypač veržia
si prie Almadeno, kuris yra 
turtingiausias pasaulyj gyv
sidabrio kasyklų centras; o 
labiausia italai trokšta už- 
valdyt tą gyvsidabrio šalti
nį. Jeigu jiem tatai pavyk
tų, tai Italija turėtų faktiną 
gyvsidabrio monopolį pa
saulyje.

Bet Almaden yra viena iš 
pačių stipriausių tvirtumų 
Ispanijos respublikoj; tai 
yra sykiu gamtinė ir dirbti
nė tvirtovė. Užimt Almade- 
ną fašistams būtų vienas 
kuo sunkiausių žygių.

Hendaye, Francija. —- Tai 
Italijos lėktuvas bomba 
prakiurino viršų Amerikos 
prekybos laivo “Wisconsin,” 
Barcelonoj.

Francijos Valdžia Svyruoja ir Vėl Sustabdo Karo Reikmeny 
Praleidimą per Savo Sieną Ispanijos Respublikai

London. — Anglijos val
džia stengiasi, trūks-plyš, 
padaryt galutiną “draugiš
kumo” sutartį su Mussoli- 
nių, suvest Francija kaip 
galint greičiau į sutartį su 
Italija ir užmegst derybas 
dėl glaudžios sutarties su 
Hitleriu. ,

Anglijos ministeris pir
mininkas N. Chamberlain, 
siekdamas tų sutarčių-dery- 
bų, išreikalavo, kad Franci
jos valdžia vėl uždaryti! pie
tinį savo rubežių ir nepra
leistų per jį karo reikmenų

Amerikos Laivas Sužei
stas Ispanijos Fašistų

Orlaivio Bomba
Barcelona, Ispanija.—Fa

šistų orlaivio bomba pra
mušė viršų Amerikos gar
laivio “Wisconsin,” kai jie 
užpuolė bombarduot Barce
loną praeitą sekmadienį. 
Bet nė vienas laivo įgulos 
narys nenukentėjo.

“Wisconsin” yra 6,076 to
nų įtalpos ir priklauso ame
rikinei Bulk Carriers Kor
poracijai.

Gėn. Franco Užėmė 3 Kalvas; 
Liaudiečiai Pasivarė Pirmyn 

Villareal Srityje
Barcelona, Ispanija. — 

Liaudiečiai prarado tris 
kalvas Teruel - Castellon 
fronte, bet pasigrūmė tru
putį pirmyn Villareal sri- 
tyj, kaip rodo valdiški pra
nešimai.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Kiekvienas, 
kad ir mažiausias fašistų 
pažengimas pirmyn Cagtel- 
lon-Teruel fronte brangiai 
jiem lėšavo, kaip praneša 
Associated Press. Respubli
kos armija atkakliausiai gi
na kiekvieną pėdą žemės.

Fašistai gi sako, kad jie 
pasiekę punktus už 30 mylių 
į šiaurę nuo Valencijos, res
publikos prieplaukos mies
to.

Shanghai. — Tarptautinė 
Baduolių Gelbėjimo Komi
sija skaitliuoja, kad per 
Chinijos potvinius liksią be 
pastogės 50 milionų žmonių.

ORAS
Šiandien gal bus abelnai 

giedra.—N. Y. Oro Biuras.
Šį antradienį nuo saulėte

kio iki saulėleidžio bus 15 
valandų ir 7 minutės. Tai 
ilgiausia diena per metus ir 
oficialiai vasaros pradžia.

0

Ispanijos respublikai.
Pagal pirmesnį Anglijos 

planą, padarytoji sutartis 
su Italija turėjo būt pradė
ta vykdyt tik tada, kai pa
sibaigs karas Ispanijoj ir 
todėl Mussolinis “atšauks” 
iš ten savo armijas. Dabar 
Anglijos valdžia nenori 
taip ilgai laukt. Jinai jau 
siūlo, kad Italijos neva 
“liuosnoriai” kareiviai būtų 
tik pačioj Ispanijoj su
traukti į tam tikras sritis 
būk tai po “t a r p t a utine 
kontrole;” ir to užtektų An-

Lietuvis Gobitis Laimėjo 
Bylą prieš USA Vėlia

vos Sveikinimą
Philadelphia, Pa. — Jung

tinių Valstijų apskričio ape
liacijų teisėjas Maris panai
kino Minersvillės mokyklų 
valdybos tarimą, kad visi 
vaikai viešose mokyklose 
būtinai, turi sveikint Ame
rikos vėliavą, nežiūrint, 
kad jų religija uždraustų 
tokį sveikinimą.

Byla kilo iš to, kad lietu
vio biznieriaus Walterio 
Gobičio vaikai William ir 
Lillian Minersvillėj atsisakė 
sveikint Jungtinių Valstijų 
vėliavą. Jiedu, kaip ir jų
dviejų tėvas, yra sekėjai 
“Dievo Jehovos” tikėjimo, 
pagal kurį sveikint vėliavą 
tai esą “stabmeldystė.” Dėl 
to vaikai buvo išmesti iš 
viešos mokyklos ir per pas
kutinius dvejus metus lan
kė savo religinės sektos 
mokyklą.

Dabar jiedu, pagal fede- 
ralio teismo patvarkymą, 
turės būt priimti atgal į 
viešąją mokyklą, jeigu tik 
norės jon grįžti.

Buožė Pasmaugė Jauną Žmo
ną per Kivirčus dėl Katės

—------ ♦
Cambridge, Maryland. — 

Kai turtingas farmeris fY. 
L. Brown 45 metų, šake 
kiaurai perdūrė katę, tai jo 
moteris areštavo jį už žiau
rumą. O jis paskui už tai 
pasmaugė savo jauną mote
rį, tik 19 metų; pririšo prie 
jos kūno plieninius plūgo 
nuoragus ir įmetė Nanti
coke upėn,—kaip kad jis da
bar prisipažino, kai tapo 
areštuotas už žmogžudystę.

Madrid. — Fašistų orlai
viai iš naujo bombardavo 
Gandja prieplauką, anglų 
kontroliuojamą, r y tiniame 
pakraštyje Ispanijos res
publikos.

glijai pradėt vykdyt jos su
tartį su Mussoliniu.
Anglų Valdovai Kursto 

prieš Sovietų Sąjungą
Anglijos valdžia sykiu pa

skleidė gandus, kad, girdi, 
Sovietų Sąjunga norinti 
prailgint karą Ispanijoj ir 
kad todėl jinai atsiuntė* 
“milžiniškus daugius kari
nių reikmenų” Ispanijos re
spublikai. Pasak tų girdų, 
tai Sovietai, padėdami res- 
publikiečiams ilgiau atsilai- 
kyt, norį, kad išsivystytų 
nauji kivirčai tarp Italijos 
ir Anglijos ir kad dėl to vėl 
nutrūktų Anglijos draugiš
kumas su Italija. Taigi, sa
ko Anglijos valdovai, reikia 
galutinai susidraugaut su 
Italija, nelaukiant karo pa
baigos Ispanijoj, ir tuojau 
vest Francija į derybas su 
Italija.

Kad Francijos seimas už
sidarė vasarai, tai Franci
jos ministeris pirmininkas -- 
Daladier galėsiąs geriau at
siliept į tokį Anglijos pa
siūlymą, nes dabar nebus 
kam varžyt Daladiero,— 
džiaugiasi Anglijos politi
kieriai.
Anglų Premjero Chamber- 
laino Gešeftai su Hitleriu
Po Anglijos - Franci jos- 

I tai i jos sutarties, Anglija 
pradės pasitarimus su Hit
leriu. Anglų ministeris pir
mininkas Chamberlain pasi
ryžęs su juom susiderėti, 
kaip rašo londoniškis N. Y. 
Times korespondentas Au
gur.

Vokietijos valdžia reika
laus, kad Anglija “prižiū
rėtų” Franciją tol, kol 
Francija palaikys tarpsavi- 
nę apsigynimo sutartį su 
Sovietų Sąjunga. Anglų mi
nisteris pirmininkas taip 
pat norėtų, kad Francija 
atsimestų nuo sutarties su 
Sovietais.

Kitas Hitlerio reikalavi
mas tai duot Vokietijai ko
lonijų, o trečias—pripažint 
Vokietijai lygią teisę vest 
savo dirbinių varžytines su 
Anglijos dirbiniais įvairiose 
užsieninėse rinkose. z
Čech oslovakija Aukojama 
Naziams, bet “Tik Ramiai”

Anglijos valdžia sutiktų, 
kad Vokietija “ramiu bū
du” pasiglemžtų ir vadina
mą “vokišką” Čechoslovaki- 
jos ruožtą, bet Anglų val
dovai būsimose derybose su 
Hitleriu “reikalaus”' (o gal 
tik pa ta ra), kad Vokietija 
nepradėtų karo prieš Čecho- 
slovakija dėl to ruožto.

Roma. — Anglijos amba
sadorius Uerth tarėsi su 
Italijos užsieniniu ministe- 
riu G. Ciano apie Francijos 
įtraukimą į politinę sutartį 
su Italija.

\ r1-'’*-
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Jaunimo Kongresas Taikai 
.į Palaikyt

Aną dieną mes rašėme “Laisvėje”, kad 
r rugp. mėnesio 16 d. New Yorke įvyks 
fj Antrasis Pasaulio Jaunimo Kongresas 

Taikai Palaikyt arba Taikos Kongresas. 
Ten buvo nurodyta visa eilė valstybių, 
iš kurių bus jaunimo organizacijų at
stovybės.

Mes dar kartą statome klausimą, kaip 
bus su Lietuva? Ar Lietuvos jaunimas 
bus atstovaujamas?

Šiandien kiekvienam aišku, jog palai
kymas pasaulyj taikos reiškia palaiky
mą mažųjų kraštų nepriklausomybės.' 
Lietuvos žmonėms ypačiai šis klausimas 
turi būti aiškus: Lietuvos nepriklauso
mybe tegali būt visapusiai apsaugota, jei 
bus palaikoma pasaulyj taika.

Dėlto mes šį klausimą ir statome visu 
griežtumu ir atvirumu. Mums rodosi, 
Lietuvos jaunimas gali ir turi būt atsto
vaujamas šitam pasaulio jaunimo taikos 

į kongrese. ____________

Amerikos Laikraštininkų Gildijos 
Suvažiavimas

Pereitą savaitę Toronto mieste, Kana
doj, įvyko Amerikos Laikraštininkų Gil
dijos suvažiavimas. Tenka pasakyti, kad 
tai 'pirmas priklausančios prie CIO Uni- 

•* jos suvažiavimas Kanadoje. Amerikos 
Laikraštininkų Gildija palyginti yra jau
na, tik keletos metų amžiaus organiza
cija. Susidariusi iš saujeles pačių pažan
giausių laikraštininkų, jinai šiandien iš
augo į didelę masinę organizaciją su 
tūkstančiais narių savo eilėse. Mūsų nuo- 

. fnone suvažiavimas labai gerai padarė 
vienbalsiai išrinkdamas savo prezidentu 
Heywood Broun. Tik dėka šito vyro ne
nuilstančiam darbui ir pasiryžimui Laik
raštininkų Gildija šiandien yra tokia, 
kokia ji yra.
• Greta kitų svarbių savo tarimų, laik
raštininkų suvažiavimas pasisakė kovo
siąs už aprūpinimą bedarbių darbu ir 
užtikrintą darbininkams ateitį 
svarbus suvažiavimo nutarimas\ Magina 

 

visus Gildijos narius stoti į tadkąjkitoms 
darbo unijoms boikotuoti Japordjos pre

 

kes. Be to, suvažiavimas pasisakė už tai, 
kad mūsų kraštas stotų su višo pasaulio 
taika mylinčiais kraštais, izioliavimui 
agresoriškų fašistiškų kraštų, panašiai 
kaip pereitais metais prezidentas Roo- 
seveltas savo garsioj kalboj Chicago j e 
pasisakė. Suvažiavimas tarė žodį ir dar
bo unijų vienybės klausimu. Savo rezo
liucijoj laikraštininkai reikalauja, kad 
CIO vadovybė pradėtų tartis su Ameri
kos Darbo Federacijos vadais dėl suvie
nijimo abiejų organizacijų. Laikrašti
ninkai griežtai pasisakė už spaudos lais
vę, spaudos, kurią jie užpildo savo raš- 
tais, bet kuri yra stambiųjų finansistų 

f - kontrolėj*.

. Labai smagu žymėti tą faktą, kad 
'Amerikos laikraštininkai, gindami savo 
profesijos reikalus, visuomet turi galvoj, 
jog šie reikalai yra tampriai susiję su 
kitų profesijų arba amatų reikalais ir 
podraug su viso krašto ir viso pasaulio 
padėtimi. Dar svarbiau, kad jie neabe- 
jojančiai tais visais reikalais taria savo 
žodį.
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mukais. Visi jie buvo kadaise nusmerkti 
mirti. Tik dėka progresyviškųjų Ameri
kos žmonių judėjimui, vadovaujamam 
USA Komunistų Partijos, jie buvo išgel
bėti nuo budelio. Bylos sekė viena po 
kitos ir Alabamos juodašimčiai vis bandė 
berniukus nužudyti. Kiekvienu atveju 
pažangieji žmonės sugebėjo juos išgel
bėti.

Prieš kiek laiko tas pats Alabamos lin- 
čiuotojų teismas nusmerkė mirti tik vie
ną Clarence Norris’ą. Ozie Powell jie pa
siuntė visam amžiui kalėt ir šis berniukas 
šiuo tarpu, kiek mums žinoma, yra supa
ralyžiuotas ir vargsta taip vadinamoj 
“Chaingangėj.” Charlie Weems, kuris 
taipgi nusmerktas ilgiems metams kalė- 
jiman, nesenai tapo peiliu ar kuo kitu 
kalėjimo sargo subadytas. Jis šiandien 
tebėra kalėjime. Heyward Patterson ir 
Andy Wright taip jau brutališkai kan
kinami kalėjime, į kurį juos pasiuntė tas 
pats teismas. Dėka dideliam pažangiųjų 
žmonių judėjimui ir reikalavimams, ke
turi iš devynių berniukų tapo paleisti ir 
šiandien yra laisvi. Pasiliko mirties ka
maroj tik vienas Clarence Norris. Kai 
jo gynėjai apeliavo į aukščiausį valsti
jos teismą, tai pastarasis, kaip jau nu
rodyta, užuot išlaisvinus nekaltą vaiki
ną, patvirtino brutališką, neteisingą že
mesniojo teismo sprendimą.

Dabar Clarence Norris tebesėdi mir
ties kamaroj ir laukia mirties. Jo žudy
mo diena—rugpj. 19-ta.

Kur jūs rasite ką nors baisesnio, ką 
nors bjauresnio, kaip šis Alabamos “tei
sėtumas.” Tai pajuoka visko, kas Ame
rikos žmonėms yra gražaus ir brangaus.

Nereikia nei aiškinti, kad šis Alaba
mos linčiuoto jų žygis verčia kiekvieną 
pažangų mūsų krašto gyventoją subrus- 
ti. Reikalinga siųsti Alabamos valstijos 
gubernatoriui Bibb Graves protestai ir 
reikalavimai Clarence Norris nežudyti. 
Reikalinga teikti kuoveikiausia moraliai 
ir materialiai parama tai organizacijai, 
kuri veda kampaniją už nekaltų berniu
kų išlaisvinimą. Ta organizacija yra 
Scottsboro Defense Committee, 112 E. 
19th Street, New York City, N. Y.

Nepamiršt Lietuvos Anti-Fašisti- 
nių Politinių Kalinių

Kanadiečių “Liaudies Balsas” rašo:
Pereitam savo susirinkime Toronto Lietu

vių Komitetas Lietuvoj Demokratijai At- 
steigti nutarė visą mėnesį prieš Kanados 
Lietuvių Kongresą vesti vajų sukėlimui au
kų Lietuvos politiniams kaliniams ir rėmi
mui Lietuvos liaudies kovų už atsteigimą 
demokratijos Lietuvoje. Mūsų manymu, šis 
tarimas labai reikšmingas. Mūsų manymu, 
būtų labai gražu, kad ir kitos kolonijos pra
vestų panašų vajų besirengiant Kanados 
Lietuvių Kongresui.

Šis kanadiečių sumanymas gali būt 
pavyzdžiu ir Jungtinių Valstijų lietu
viams. Reikia atsiminti, kad Lietuvoj 
anti-fašistų politinių kalinių skaičius ne 
mažėja, o didėja. Pagelba jiems kaip bu
vo reikalinga, taip ir tebėra. Jeigu mums 
rūpi kova už demokratijos atsteigimą 
Lietuvoj, tai tuo pačiu sykiu mes netu
rim pamiršti ir tų žmonių, kurie dėl ko
vos už atsteigimą demokratijos tapo įka
linti į fašistines katorgas. Be to, dauge
lis tų kentėtojų šeimų, pasilikusių be 
duonos pelnytojų, šiandien randasi di
džiausiam skurde: Joms parama taip jau 
labai reikalinga, būtina.

Ispanijos Demokratijai Gelbėti Lietuvių Ko
mitetas aplaikė sekamas aukas per 
mėnesį:
Per J. Ramanauskas, Minersville, Pa.
Peter Walkins,-Coal Center, Pa.
Per John J. Green, Worcester, Mass.
A. M. Matelionis, Detroit, Mich.
A. Keršauskas, Phila., Pa.
Per Geo. Shimaitis, Montello, Mass.
ALDLD 9 Apskr., Minersville, Pa.
G. Žilinskas, Suffield, Conn.
Sanoy, Wilkes-Barre, Pa.
ALDLD Mot. Kp. 81, Brooklyn, N. Y.
Draugų Pranaičių Party, B’klyn, N. Y.
Per H. Tamošauskienė, W. Roxbury, 

Conn.
ALDLD 15 Apskr.
Lith. Comm. B’klyn, N. Y. Affair

for Spain
Per J. Liaudanskas, Lewiston, Me.
Per J. Ramanauskas, Minersville, Pa.
Per J. Didjun, New Haven, Conn.
A. Baltrušaitienė, Brooklyn, N. Y.
Ateities žiedo Draugijėlė, B’klyn, N. Y.
Per A. Večkys, Haverhill, Mass.

gegužes

$ 5.00 
1.00 

13.15
1.00 
1.00 

20.00
10.25 
2.00 
L00 

30.43
8.25

10,12
18.80

38.10
6.95
2.20
8.00
1.25
1.00
6.00

Viso $185.50
Komitetas labai širdingai dėkavoja visiems 

individualams ir organizacijoms už taip gau
singas aukas, kurios bus sunaudotos sušelpi- 
mui Amerikos kovotojų Ispanijoje ir pagelbė
jimui atsistot ant kojų tiems, kurie sugrįžta 
iš Ispanijos.

Kurie tėmijote Lietuvių Komiteto atskaitas, 
tai galėjote pastebėti, kad darbininkiškos or
ganizacijos iš Minersville, Pa., reguliariškai 
kas mėnesis aukojo tam tikslui. Mes norime, 
kad Minersvillės organizacijos būtų pavyzdys 
kitiems miestams ir kitoms organizacijoms.

Tik palyginkime mažytį miestelį Minersville 
su milžiniška Chicaga, kur gyvena desėtkai 
tūkstančių lietuvių. Lietuvių Komitetas dą 
nėra gavęs nei vienos aukos iš Chicagos!

Massachusetts yra kita valstija, kurios or
ganizacijos ir pavieniai draugai yra daugiau
sia paaukoję tam prakilniam tikslui. Pereitą 
mėnesį Worcesterio Aido iChoras atsiuntė šim
tą dolerių.

Brooklynas taipgi prisideda su aukomis.
Bet kas pasidarė su Illinojum? Kas pasi

darė su Ohio valstija?
Kelios dienos atgal vėl išsiuntėme trims de

šimtims lietuvių kovotojų Ispanijoje dovanų 
—saldainių, cigaretų, kojinių ir nosinių. Tam 
tikslui išleista apie $75.

Jeigu kuris jūsų žinote lietuvį kovotoją Is
panijoje, tuojaus prisiųskite komitetui vardą, 
pavardę ir adresą ir mes jį įdėsime į mūsų są
rašą aprūpinimui literatūra ir dovanomis.

Mes esame gavę laiškų nuo lietuvių kovo
tojų, kurie labai širdingai dėkavoja Amerikos 
lietuviams už jiems suteikiamą pagelba.

Abrahomo Lincolno Bataliono Draugai pra
dėjo vajų už sukėlimą $50,000, kurie reikalin
gi pargabenimui dviejų šimtų amerikonų su
žeistų kovotojų. Viso yra apie 400 amerikonų

kovotojų, kurie yra sužeisti ir laukia pargabe
nimo atgal. Kaštai pasidaro labai dideli, nes 
vieno kovotojo parvežimas atsieina $125. Be 
to, jiems reikalinga medikališka priežiūra.

Tarpe sužeistų yra keletas lietuvių kovotojų. 
Jau mažiausia, ką mes tiems kovotojams galė
tumėme pagelbėti, tai su aukomis prisidėti prie 
jų parvežimo namo.

Todėl aukokite tam tikslui ir siųskite aukas 
be jokio atidėliojimo.

Mūsų kovotojams reikalinga pagelba. Čia 
namie mes jus daug geriau galėsime prižiūrė
ti ir gydyti, nes Ispanijos visos ligoninės yra 
užkimštos sužeistaisiais.

Kaip jau sakėme, vieno kovotojo parveži
mas kaštuoja $125. Kuri organizacija arba 
grupės organizacijų užtikrins pargabenimą 
vieno kovotojo?

Pinigus galima sukelti įvairiausiais būdais: 
piknikais, “paromis”, laimėjimais, parinkimais 
aukų masiniuose mitinguose. Pavyzdžiui, Min- 
ersvillėje buvo sukelta $2.20 išleidžiant sūrį 
ant laimėjimo. Brooklyne privatinėje “parėję” 
buvo parinkta aukų ir surinkta $8.25. Con
necticut valstijoje masiniam mitinge buvo su
rinkta $8.00.

Visas aukas siųskite šiuo adresu: Alda Or
man, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. Money 
orderius bei čekius išrašykite vardu Helen 
Kaunas.

Darykime viską, kas galima, kad pagelbėjus 
mūsų kovotojams Ispanijoje ir tiems, kurie su
grįžta namo. Mūsų pagelba jiems reikalin
ga. Mūsų pagelba Ispanijai yra reikalinga!

Jų kova yra mūsų kova.
Visas aukas siųskite be jokio atidėliojimo.

Helen Kaunas, iždininkė.

ŠYPSENOS
KLAPATAS-KLAPATAUSKAS

Velykos. Velykos!!! Ot tai ir Velykos!
Velykos supainiojo mūsų dalykus.
Kadaise—alučio, degtinės, nors prauskis, 
Bet šitą pamaišė mesje klapatauskas. . .
Atsimenu puikiai—linguodavo butas...
Ant stalo pyragas, žąsis, kalakutas.. .
Ten Toscos plokštelę raliuoja Petrauskas, 
O šiandien dainuoja mesje klapatauskas.
Vaišinomės, gėrėm, ūliojom ir dūkom, 
Pamarginom vaišes valsiukais ir štukom. 
Ar manėm, kad tokį ūžimą sugriaus kas? 
Bet štai vėl išlindo tas pats klapatauskas.
Ir buvo kaip paukščiai tie rojaus laimingi, 
Patenkinti, ramūs, linksmi ir turtingi.
Dabar gi, kad nori, ramiai vėl tu jauskis, • 
Kai čia pat panosėj mesje klapatauskis. . .
Velykos, Velykos! Ot tau ir dalykas. . .
Ot tau ir atėjo džiaugsmingos Velykos.
Dabar tu slapstykis, po žemėmis rauskis, 
Jei n or, kad nesektų tavęs klapatauskis.

(“Kuntaplis”)

Viešas Pasveikinimas 
Lietuvių Komunistų 

Suvažiavimui
Aš labiausiai džiaugiuosi, 

kad mūsų komunistų ben
dra idėja taip puikiai auga 
ir tarpsta šiuo laiku per vi
są šalį, taip pat ir lietu
viuose. Dirbančiosios ma
sės vis skaitlingiau pamato 
tą tiesą, tą šviesą, kuri ap
šviečia teisingą kovos kelią 
į galutiną pergalę, visišką 
politinį ir ekonominį pasi- 
liuosavimą.

O tai priklauso didelė dė
ka Komunistų Partijos ir 
jos tautinių sekcijų teisin
gai vadovybei. Senai laukti 
ir trokšti rezultatai pradeda 
kasdien daugiau ir aiškiau 
rodytis. Ir yra didelio pa
sitenkinimo, kad mūsų pra
eities sunkus darbas nebuvo 
veltui atliktas, kad mūsų 
pernykščiai didvyriški dar
bai paruošė tą dirvą, pras
kynė tą kelią į šių dienų 
laimėjimus.

Aš esu pilnam pasitikėji
me visai vadovybei kaip vi
sos Komunistų Partijos, taip 
lietuvių sekcijos. Turiu vil
tį, kad ta bendra teisinga 
vadovybė davės mūsų par
tijos eiles prie pirmiau ne
girdėtos aukštumos ir prie 
naujų laimėjimų visos dar
bininkų klasės.

Jeigu mano gyvenimo pa
dėtis leistų man veikti drau
ge su jumis, draugai, bū
kite tikri, kad aš būčiau, 
kaip ir buvau, jūsų eilėse 
ir visados stovėčiau prie 
darbo.

Todėl, draugai, priimkite 
manė * nuoširdžius sveikini
mus.

Lai gyvuoja ir auga Lie
tuvių Komunistų Frakcija 
kartu su-, visa Komunistų 
Partija! V. Turauskas.

BRIDGEWATER, MASS.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

Staiga mirė Petras šilkaus- 
.kas, pažangus žmogus. Turėjo 
apie 70 metų amžiaus. Mirė se
kmadienį.

Velionis bus palaidotas antra
dienį, birželio 21 d., 2 vai. po 
pietų.

Kviečiame draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Rep.

jei, sėdėdamas “kryžiavoji” ko
jas per kelius: tai tą, tai tą už
kabinęs laikai. Nuo to gali įvyk
ti net ir lengvas viršutinis pa
ralyžius. Kojos pasidaro per
sunktos, neklauso gerai, aptirpę, 
aptinę.

Panašiai jums veikiausia yra 
ir tame jūsų šone. Gal nuo kor
seto ar šiaip nuo siaurų susiver
žimų nervo šaka esti suslėgta. 
Ir ją pradeda gelti.

Bandykite vaikštinėti lengvai 
apsivilkusi, kad nebūtų suspau
sta arba suveržta per liemenį. 
O tas aptirpusias bei skaudžias 
vietas trainiokite, braukykite, 
masažuokite. Dėkite karštus ir 
šaltus kompresus pakaitomis. 
Būkite dažniau ant saulės, pus
plikė arba ir visai nuoga, kada 
tik išpuola. Dijatermija grei
čiausiai atgaivintų tas vietas.

i

Beje, žiūrėkite, kad jums čiu- 
žinė (matrasas) ir lovos spren- 
žinos būtų geros, lygios. Labai 
dažnai netikęs guolis ištampo 
šonus ir nugarą, nuspaudžia 
nervus ir įvaro strėndieglį 
ba kokią kitą neuralgiją 
neuritą.

Ispanijos Žmonės Išmokę 
Saugotis Nuo Oro Bombų

Iš jūsų aprašymo galima da
ryti kaip tik tokia išvada. Jums 
skauda vieną paviršutinį jaus
minį neryą.

Jūs sakot, kad net jums dra
bužiai užgauna. Ar nebus tik ir 
visa tai bėda nuo drabužių, ge
riau sakius, nuo slėgimo, nuo 
spaudimo. Matot, drauge, kokia 
čia istorija. Slėgimas arba spau
dimas pažeidžia nervus, pažei
džia kokią nervo šaką. Ir, jei 
slėgimas yra kiek ilgesnis ir 
smarkesnis, iš to gali pasidaryt 
to spaudžiamojo nervo gėlimas 
arba net ir įdegimas.

Daugeliui akurat nuo tokios 
priežasties — nuo slėgimo užei
na skaudėt ranką nuo alkūnės 
iki mažojo piršto. Kai guli auk
štielninkas, dažnai tau pasi
spaudžia nervo šaka per alkū
nę. Ir paskui tau aptirpsta ir 
paskaųda ranką.

Panašiai įvyksta ir kojai. 
Daugelis myli sėdėt, koją ant 
kojos užkabinę. Taip sėdint, 
apatinis kelys nuolatai spaudžia 
viršutinio pakinklio nervus. Ir 
nuo tokio slėgimo, ypač kai ta
tai dažnai-pasikartoja, pradeda 
koją skaudėt. Arba ir abi kojas,

NEURALGIJA-—NEURITAS

Gerb. gydytojau, noriu pasi
klausti apie savo ligą, ar nepa
aiškintum ir man ko.

Man pradėjo skaudėt šoną 
ties liemeniu. Taip navatnai 
skauda, nėr kaip ir išaiškint. 
Nėra taip labai skaudu, tik pa
virš skūrą skauda. Kai nerušio- 
ji, tai tik jaučiu, lyg nutirpus 
ta vieta. Bet kartais ir labai 
skaudžiai jaučiu. Ir mano pa
čios drabužiai užgauna. Ir eina 
tolyn tas skaudulys, tiesiog per 
liemenį aplink. Ir sykiais jaučiu 
— biskį suskausta ir toliau.

Aš nebuvau da pas vietinį 
gydytoją. Dar tik dvi savaitės, 
kaip pradėjo. Aš bijau, kad ne
būtų vėžys. Prašau paaiškinti 
nors kiek galima.

Esu moteris 43 metų. O gal 
man nervai? Labai aš nervuota. 
Labai lauksiu atsakymo 
“Laisvę.” širdingai ačiū.

Atsakymas
Jūs gana gerai numanot. Tai 

yra “nervai.” Nervo gėlimas, o 
gal ir net įdegimas. Tekniškai 
tai vadinama neuralgija, neuri- 
tas.

Valencia, Ispanija.—Italų 
ir nazių lėktuvai tris kartus 
per dieną bombardavo Va- 
lenciją ir jos pajūrio-vasa- 
rojimo priemiesčius Naza
retą ir EI Cabanalą y Mal- 
varrosa. Pastarojoj vietoj 
bomba kliudė ir namą, kur 
gyveno velionis garsus Is
panijos rašytojas V. Blasco 
y Ibanez.

Malvarroson fašistai nu
metė 100 bombų, kurių ske
veldros krito ir į našlaičių 
prieglaudos sodą, bet, lai
mei, nepataikė nė į vieną iš 
šimtų vaikučių.

Dviem bombardavimais 
fašistai sunaikino 23 namus 
tuose priemiesčiuose, o tre
čiu suardė bei sudegino kie
kį namų pačioj Valencijoj, 
bet žmonės taip gabiai išsi
slapstė, kad bombos beveik 
nieko iš jų nekliudė.

Fašistukas Raminasi
Cleveland© smetoniškas kavalierius, 

Karpiukąs, džiaugiasi, būk, girdi, “Ame
rika turi savo Sibirą, tik nežino.” Jam 
patiko Jersey City Hitleriuko Hague pa
reiškimas, kad visi laisvės žodžio šali
ninkai turėtų būt pasiųsti į Alaska. Tam 
fašistpalaikėliui būtų smagu matyti šim
tus tūkstančių, o gal ir daugiau ameri
kiečių pasiųsta į Alaskos tyrus. Jis, be 
abejo, labai norėtų, kad ir Smetona gau
tų kur nors šaltesnį kraštą' Lietuvos 
žmonių laisvės šalininkam^ pasiųsti.

Mes tačiau galime užtikrinti smetoniš
kąjį kavalierių, kad jam tuo džiaugsmu 
neteks džiaugtis. Amerikos žmonės neleis 
įsigalėti fašizmui. Mes jam gailime pasa
kyti, kad jis neilgai džiaugsis ir tuo, kas 
darosi fašizmo valdomoj Lietuvoj. Ir ten 
žmonės bruzda, organizuojasi, veikia ir 
neužilgo ateis toji diena, kurią fašizmas 
bus priverstas užleisti vietą demokrati
nei santvarkai.

per
I.

“Laisvės” Piknikas Brooklyno bus 
8 d. Liepos (July), Ulmer Park. Pi
niginės dovanos prie jiangos bilieto 
perkant iš anksto.

ur
bei

į Ir Vėl Scottsboro
... Aukščiausias Alabama Valstijos Teis
inate patvirtino žemesnio teismo nuo
sprendį reikale vieno Scottsboro berniu-

• kų, Clarence Norris. Kaip žinia, šis ber- 
t nftikas prieš septynis metus tapo suim- 
f tas ir klastingai apkaltintas užpuolime 
į ant baltųjų moterų. Apkaltintas jis bu- 
| vo lygiai su visais kitais astuoniais ber-
t t

Shanghai, birž. 17.—Mil
žiniškas Geltonosios upės 
potvinis užliejo 100 mylių 
pločio ruožtų abiem upės 
pusėm ir apsėmė 2,000 mie
stų, miestelių ir kaimų.

Žuvo tūkstančiai chinų ir 
japonų.
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QUOTATIONS
“The door of 

wide open as it 
Ford. (Ahem!)

opportunity is as 
ever was.”—Henry

are"Business men 
bert Hoover. (About 
out.)

confused.” Her- 
time he found

for an old fel-“It is a sad thing
low in his seventy-sixth year to see 
the British flag becoming t 
of 
George 
Iain to

jest 
the nations.”—David**" Lloyd

(You have Neville Chamber
thank for that.)

“All 
policy, 
sort to the words of Cain: 
my brother’s keeper?’ Faced with 
the mutilated bodies of millions of 
victims of the warmakers of fas
cism, they propose we shall follow 
the example of the Pharisee, des
cribed by Jesus in the parables, who 
’averted his eyes and passed by on 
the other side of the road’.”—Earl 
Browder. (The answer to those op
posed to Collective Security.)

“The British government was al
ways ready to cooperate with other 
nations on the subject of disarma
ment.”—Neville Chamberlain (You 
don’t say!)

TWICE A WEEK
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY ANL* 
FRIDAY

Joint Affair by Lowell 
and Lawrence

It’s hurry, hurry, hurry, around 
these here parts as final prepara
tions for the picnic and dance at 
Maple Park in Methuen, near Law
rence, gradually reach the date set 
for this gala affair only four days 
away! Committees from both choruses 
are flying from Lowell to Lawrence 
and from Lawrence to 
questions of advertising, 
tion and finance arise.

Lowell as 
transporta-

the opponents of our peace 
as their final argument, re- 

‘Am I

Sietynas Notes
Sort of disappeared off the face 

of the earth for a while, but we’re 
back. For about two years we’ve 
done practically nothing along the 
line of song-singing. All our ef
forts were spent in learning operet
tas. But now we’re having a lot of 
fun learning some new songs and re
viewing our old ones. I wonder how 
we’ll sound on our debut? Our first 
appearance is a broadcast over sta
tion WHOM on June 26, 1988 at 9 
a. m. So get up early to listen!

Our future bookings include:
June 26th, ALDLD District Pic

nic, Union, N. J.
July 3rd, Laisve Picnic, Brooklyn. 
July 17, Sietyno Chorus Outing. 
July 31st, Picnic, Cranford, N. J. 
Sept. 4th, Laisve Picnic, Phila., Pa. 
We’re missing many of our old 

singers, lately. One of our members 
has sailed to Lithuania and another 
works nights as a telephone opera
tor, but don’t tell me you all have 
sailed to Lithuania or all work 
nights!

Sietynas is planning to send a 
special delegate to the LMS Con
vention which will be held together 
with the LDS at Pittsburgh, Pa. I’m 
not very sure who the delegate is, 
but I believe it is Joseph Sukaskas 
(Did I spell the name right this 
time, Joe?). What are the other 

-choruses in the District doing about 
sending delegates?

Remember, the rehearsals are 
Thursdays, 8 p. m. at St. George’s!

JOKY.

be any ex- 
I buy a“Why should

How am I getting out 
for at 338 Central St. there 
private cars to take all

By the by, there can’t 
cuse of, 
ticket? 
there?” 
will be
those who cannot find other means 
of getting out to Maple Park from 
Lowell, for a very moderate price. 
So, no alibis!

According to the committees, a 
very good orchestra, the famous Club 
Mayfair Orchestra, from Haverhill 
will dish out swingy tunes, and all 
you fancy steppers had better pract
ice up because there will be plenty 
of prize dances, and plenty of com
petition.

Don’t forget that admission to the 
picnic beginning at 1 p. m. .is free 
and that there will be refreshments 
of all kinds that go to make up a 
successful picnic. Also, an abundance 
of that fermented liquid—beer, 
boys, beer, — will be on hand!

The chorus members of both 
ganizations extend a most hearty 
vitation to everybody, so it’s 
Maple Park, Saturday, June 25,
a picnic topped off with a moon
light dance.

or- 
in- 
to 
to

Love of $$ Prevents 
Scientific Progress
The Bell Telephone Co. has sup

pressed 3400 patents because they 
might affect its profits.

And this, says Dr. Sigerist of 
Johns Hopkins University, is typical 
of the way in which the money bags 
hamstring science.

Dr. Sigerist said it to the Amer
ican Assn, for the Advancement of 
Science.

He accused “the vested interest 
of a small but powerful group” of 
hampering the development of so
ciety economically and politically. 
“Whenever the government attempts 
to solve a problem scientifically,” 
Dr. Sigerist said, it comes into con
flict with this group. “And by the 
time a compromise has been reach
ed, the solution is no longer scienti
fic.” ‘

“The chief responsibility of the 
industrialist 
but toward 
pointed oqt. 
may benefit
profitable to the undertaking, is sup
pressed without hesitation.”

is not toward society 
the stockholders,” he 
“A new invention that 
society, but will not be

Which Youth Will Break These 
First Olympiad Records?

As nation-wide enthusiasm rises 
for the L.D.S. Olympiad our atten
tion turns to the records of the 
past. The First LDS Olympiad was 
held in Rochester, New York on 
August 16, 1936. Will these records 
be broken in Pittsbugh, August 14? 
It remains to be seen as branches 
dilingently train their sportsmen.

SENIOR CLASS 
100 Yard Dash

Donald Baranauskas, Rochester: 
11 seconds.

Alex Yudikaitis, Binghamton: 11.3 
seconds.

220 Yard Dash
Donald Baranauskai, Rochester: 

25 seconds.
Frank Billo, Binghamton: 27 sec.
Alex 

seconds.
Yudikaitis, Binghamton: 27

Vitty
20.7 seconds.

Half Mile Run
Palskis, Rochester: 2

Mile Run
Vitty Palskis, Rochester: 5 

14 seconds.

min.

min.

Hlgh Jump
Donald Baranauskas, Rochester: 

5 feet 7 inches.
Tony Susnis, Cleveland: 5 feet 2 

inches.
Broad Jump

Frank Billo, Binghamton: 17 ft.
9.5 inches.

16 lb. Shot Put
Alex Yudikaitis, Binghamton: 40 

feet 8 inches.
Frank Giebis, Cleveland: 31

4 inches.
Discus Throw

Alex -Yudikaitis, Binghamton:
TgcX*

Frank Giebis, Cleveland: 93
3 Inches.

feet

125

feet

INTERMIDIATE CLASS 
60 Yard Dash

Frank Žvirblis, Binghamton: 
seconds.

6.5

100 Yard Dash
Al. Mikolajunas, Binghamton: 

seconds.
Al Strauss, Waterbury, ' Conn.:

12.3 seconds.

12

Charles 
minutes

Half Mile Run
Norvidas, Cleveland: 2 

29 seconds.

Peter 
inch.

Frank 
feet 1 inch.

High Junm
Boika, Cleveland: 5 feet 1

Zvirblis, Binghamton:

Shot Put
Al Mikolajunas,. Binghamton: 

feet 11 inches.

5

31

Hill,

GIRLS’ EVENTS 
60 Yard Dash

Sophie Waiginis, Richmond
N. Y.: 8 seconds.

Bella Pozer, Chicago: 8.1 secs.
75 Yard pash

Sophie Waiginis, Richmond Hill, 
N. Y.:

Ann
10.5 seconds.
Vasil, Cleveland: 10.6 secs.

Broad Jump
Palskis, Rochester: 12

6
Olga 
inches.
Bella Pozer, Chicago: 12 ft.

High Jump
Sophie Waiginis, Richmond 

N. Y.: 4 feet 1 inch.
Felicia

10 inches.
Zebrys, Cleveland: 3

Baseball Throw
Waiginis, Richmond

feet

4 in.

Hill,

feet

Hill,Sophie
N. Y.: 117 feet 2 inches.

Joan Capurn, Cleveland: 111 ft.
2 inches.
RriYI,:

Shenandoah LDS Eagles Cast Eyes Upon Brooklyn 
As Step to LDS Nat’l Softball Championship

wings
now—

the

for the LDS Eagles: 
f.: J. Usic, lb; Wit- 
Kupstas, s. f.; Mack, 
p.; Rosewall, 3b, p. ;

Salinkus 3b.
meeting the boys laid

for traveling to distant 
meeting the other LDS

will probably be the

SHENANDOAH LDS EAGLES

SHENANDOAH, Pa. — Out in 
Pennsylvania a group of young men 
have stretched their athletic 
towards the sun and are 
appropriately enough—called 
Shenandoah L.D.S. Eagles.

We haven’t the complete line-up 
and subs of the team but at their 
game on June 5th with the Sku- 
min’s A. C. Softball Squad the fol
lowing played 
Karoliunas, c. 
kowsky, r. f.; 
s. s.; Blewis, 
R. Usic, 2b.;

At a recent 
their plans 
areas and 
teams.

Brooklyn
first spot to be tackled. On July 3rd 
at Ulmer Park (the Laisve Picnic) 
the Brooklyn BuiLDerS will face 
the scowling Shenandoahites on the 
field of battle.

After this game the LDS Eagles 
will march into Pittsburgh on Aug
ust 14 to capture the honors at the 
LDS Olympiad in Schenley Oval. 
Cleveland and Chicago are already 
planning a stiff resistance and bunch of young men, but the other 'the Shenandoah coal dust!

other teams may join in. The win
ners of 
to the 
ship.

How
body’s guess. Shenandoah has a fine

mis tourney will lay claim 
L.D.S. Softball Champion-

it will all turn out is any-

cities are not to be ignored in the 
scramble for athletic honors.

Shenandoah’s fight for the title 
will be one of the most interesting 
scraps to take place at the Olym
piad. A “do-or-die” spirit pervades

Second World Youth Congress
YOUTH FROM 46 NA
TIONS TO MEET IN 
VASSAR COLLEGE

By Joseph Cadden

ON February 26th, Dr. Robert 
Bauer of Austria, addressing 
the Central European Conference of 

the World Youth Congress in Prague 
(Czechoslovakia) said, “As an inde
pendent German state, we Austrians 
are devoted to the supreme cause of 
peace in -Europe and in the world”. 
He was speaking particularly of the 
youth organizations which had just 
selected him as chairman 
Austrian Committee of the 
Youth Congress.

Exactly two weeks later, 
was riding through the streets of 
Vienna, giving ordefs to liquidate 
the youth organizations and esta
blish “firm” National-Socialist con
trol” of the schools and universities. 
Fearing the results of a plebiscite 
through which the Austrian people 
would have had an opportunity to 
affirm their desire for a democratic 
government, the Fuehrer of “all the 
Germans” swept through the coun
tryside behind fixed bayonets.

Bauer made a miraculous escape 
from Vienna in the company of a 
group of colleagues. He and a Ca
tholic youth leader reached Czecho
slovakia safely by swimming the 
Danube near Bratislava. Franz Ro- 
na, internationally - known pacifist 
youth leader, reached Budapest after 
two arrests and escapes. Youth and 
peace organizations of Austria melt
ed away as the hope for democra
cy disappeared.

During the same week—Jose 
cala Zamora, president of the 
deral Union of Spanish Students 
a prominent member of the World 
Youth Congress Committee, died of 
wounds received on the 
front.

Loh Tsei, known as the 
Joan of Arc, well known 
leadership in the All-China 
Union and the part she played in. 
the 1st World Youth Congress, nurs
ed the wounded near Kuchen. Dur
ing a night sally into No-Man’s land 
to recover wounded, she barely es
caped at the hands of Japanese sen
tries. A bullet entered the body 
of a man she was helping to carry.

Khouri Bogat was shut in a Jeru
salem jail after an attempt on the 
part of Jewish and Arabian students 
to combat together Italian propa
ganda with leaflets and street meet-

H--------------------------------------------- .----
ings.

Carlos Nogales escaped from his 
native Peru to almost certain death 
in the Andes, hunted by police who 
suspected him of anti-governmental 
activity.

Childhood no longer has a chance 
; to run its normal course; education,
■ job, marriage, family—no longer is 
. the pattern of life. Throughout the

world, political and economic events 
; distort the lives of youth, cripple the
■ coming generation with wars, un

employment, suppression.

of the
World

Hitler

Al-
Fe- 
and

Aragon

Chinese 
for her 
Student

ENGLISH PART
SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES

In spite of all this—young people 
have not become hopeless. They 
have retained their idealism, their 
optimism. They know that together 
they can build a new world of peace 
and justice. And they are out to 
do it.

In Central Europe, Spain, China, 
Arabia, Peru—in forty-one countries 
altogether—National Committees are 
preparing to send representatives to 
the 2nd World Youth Congress and 
are discussing the program (heir de-

legation will bring to the meeting 
at Vassar College during the week 
of August 15th. Despite seemingly 
insurmountable obstacles, funds are 
being raised to send the delegates, 
governments are being persuaded to 
issue passports, sacrifices are being 
made to insure large and represen
tative delegations.

Aiding in these preparations tak
ing place from Frisco to Rangoon 
to London, are many prominent 
adults who see in the work of these 
young people and in the World 
Youth Congress itself a bright ray 
of hope piercing an otherwise black 
future. Among them are: the Arch- 
bislibp of York; Patriarch Miron 
Cristca, President of the Council of 
Ministers of Roumania; Lord Cecil; 
Rabindranath Tagore; Dr. 
Shotwell; Professor Max 
the Foreign Ministers of 
Denmark, Czechoslovakia,
and Norway; religious leaders of 
many denominations, peace leaders, 
trade unionists, educators and states
men. 
2nd 
ther 
ence

James T.
Yergan; 
Sweden, 
Finland

Tamulis Interview in 
Next Voice Issue

of

hooking up with the Dod-

is a short, stocky and 
built Lithuanian youth

Vito Tamulis, recent acquisition 
the B’klyn Baseball Club from the 
lowly St. Louis Browns of the 
Am. League, has turned in some 
highly commendable relief role ef
forts since 
gers.

Tamulis 
powerfully
who has an unusually sunny dispo
sition. In fact his recent release 
from the N. Y. Yankees was due 
mostly to his laughable and jovial 
manner. Joe McCarthy, the yank 
manager, was under the impression 
that Vito was not trying hard 
enough and was just a clown.

Jimmy Cannon of the N. Y. Jour
nal christened Tamulis “the laugh
ing lefty” and the name fits to a 
T. A. few more stellar performances 
like the ones when he stood the 
Pitts. Pirates and St. Louis Cards 
on their respective ears for four in
nings apiece, without allowing a so
litary hit or run, will undoubtedly 
earn Tamulis a starting spot with 
the onrushing Dodgers.

An exclusive interview with Ta
mulis will appear in next month’s 
issue of the “VOICE of L. A.” ma
gazine. —Tom Yeirnal.

You Cheering Market Trends
Pocket youy itching palms.
Sing the oid sweet songs about prosperity.
Draw your headline curtains across 
the multitudinous sick, the too-soon dying. 
We will not be seduced.

The blood of the people is in the steel.
The blood of the people is in the coal and in the copper.

The gone forever hearbeats of the people 
are in the dynamos and in the locomotives.
These are the people's.

They have bought them with their blood.
They have bought them with the years they didn't 'live.

Joseph Kehoe.

Their work im behalf of this 
World Youth Congress is fur
testimonial to the wide influ- 
it will have. 

:j<

the preparations for the Vas- 
Congress progress throughout 
world, organizations in the 

are discussing the 
Because

As 
sar 
the 
United States 
ideas they will contribute, 
it will be advantageous to have as 
small a meeting as possible and the 
United States should not be allow
ed to flood it with a single view
point, the American delegation will 
be limited to fifty, each represent
ing a national organization. It is 
the hope of the arrangements com
mittee that every delegate will be 
carefully prepared with instructions 
based on 
take place 
zation.

thorough discussions to 
throughout each organi-
* * *
composed of leaders of 
will meet to consider

the 
This 
the 
the

collaboration 
of peace edu-

will be two

Eastern, Central 
etc. — delegates 

special problems

A group 
delegations

International Role of Youth, 
group will concern itself with 

application of the decisions of 
Congress, methods of ensuring

increased international 
of youth, and projects 
cation and action.

In addition, there
meetings for each of two special 
groupings at the Congress. Differ
ent categories of delegates—those 
from Church, Student, Labor and 
Farm organizations—will confer on 
the special problems of each. In 
geographical divisions—Mediterrane
an, American, Far 
European, African, 
will confer on the 
of each region.

Youth from every section of the 
world, representing every race, every 
faith, every credo will meet at Vas
sar College. Potentially, the 2nd 
World Youth Congress is the most 
significant international meeting ev
er to take place in the United 
States. Its success, however, depends 
entirely 
on the 
all the 
States.

on the hosts and hostesses— 
support and cooperation of 
young people of the United

POSTAL MONEY ORDERS were 
first issued November 1, 1864, al
though at that time they were al
ready in use in Europe. They were 
put into use in order to send money 
to the soldiers during the Civil War.

THE TERM ‘SOUTHPAW’ des
cribing a left handed pitcher,' origi
nated in the fact that baseball dia
monds are laid out in such a way 
that the pitcher’s left side is toward 
the south.—Young America.

Chorus Teacher Class
es for the LMS?

At the coming LMS convention to 
be held on August 14th and 16th in 
Pittsburgh, Pa., I think the question 
of conducting classes should be tak
en up. Members at the Convention 
should urge the Districts to form 
classes in choral conducting, such as 
the N. Y.-N'. J. District has at pre
sent.

The present members of this class 
are: Aldona Žilinskas, Mildred Ja
mison and George Kazakevich. Al
dona, who was accompanist for the 
Brooklyn Aido Chorus, became its 
teacher upon the resignation of B. 
Šaknaitė. George, also a member of 
Aido Chorus, has also conducted that 
chorus at a few affairs. Mildred is 
B. šalinaitė’s assistant in the New
ark Sietynas Chorus and is also the 
accompanist. '

Of our former members, Aldona 
Klimaitis, well-known coloratura so
prano, is now conducting the Great 
Neck, L. I. Pirmyn Chorus and the 
Bangos Chorus of Elizabeth, N. J. 
Helena Mantuska-Incas taught I the 
Trimitas Chorus of South Brooklyn 
while it lasted. Joseph Sukaskas 
helped teach the Brooklyn Aido Cho
ws whenever the teacher was called 
away.

1 Although we’ve not been always 
able to hold these classes very re
gularly, yet, in the short three years 
that we’ve been having them, we 
already can witness very practical 
results. At these classes we are 
taught sight-singing, oral and tonal 
dictation (ear training), conducting, 
appreciation, music history and ac
companying. We read books and 
discuss them. We go to concerts, 
hear professional choruses and watch 
professional conductors and at our 
next sessions we discuss these con
certs.

I think that the other districts 
should have such classes because our 
chorus movement is growing and we 
always need more conductors. And 
if we can’t place all the conductors, 
our choruses benefit by having bet
ter musicians in their ranks. Again, 
I urge all districts to think it over 
and at the coming convention have 
your plans ready. Here’s hoping for 
many young Lithuanian conductors 
in the very near future! >

George Kazakevich.

Builders’ Theatre 
Party Notice

The Brooklyn BuiLDerS Theatre 
Party has just struck a little snag. 
About forty have signified their in
tentions of seeing “... one third of a 
nation” this Wednesday. At the time 
of this writing the Adelphi Theatre 
is embroiled in a strike and the 
Theatre Party may be called off.

If the strike is settled by tomor
row, the theatre party will stand. 
If the strike is' not settled and no 
performance held, all BuiLDerS are 
invited to attend an Education 
Group and Discussion meeting at 
the home of Walter Kubilius, 378 
Hooper St., Brooklyn, N. Y. Friends 
as well as members of the Group 
are invited to attend.

Is Medical Care Worth 
Two Dollars a Month?

One-third of all American voters 
would be willing to pay $2 a month 
to get complete medical care and 
hospital service when they need it, 
and a big majority of the people 
would pay some fixed fee for medi
cal care.

Because more than four out of 
every 10 persons in this country 
have at one time or another—many 
all the time—had to go without 
medical care, lacking what it costs.

That’s what the American Insti
tute of Public Opinion found out by 
a survey in typical places through
out the U. S.

The four out of 10 included 24% 
of the “higher income” group: 37% 
of the middle-incomers and 68% 
of the low-incomers, the latter be
ing, of course, mainly industrial and 
farm workers.

“Group” medicine, about which 
the survey inquired, should not be 
confused with “socialized” medicine. 
The latter would involve hiring of 
doctors by cities or states. “Group” 
medicine, despite what some of the 
richer docters say, makes use of 
private doctors and utilizes hospitals 
in the ordinary way, except that the 
patients pay “dues,” whether they 
need service or not, and get it when 
they need it.

BLIMP: During the World War 
the British Army’s best non-rigid 
airships were referred to as the B- 
limp type of aircraft. Eventually 
the hyphen was eliminated.

Wise is the man who knows he 
acts like a fool when in love.

Crab Feast Held by 
B’more Chorus

On Sunday, June 12th, the Balti
more Lyros Chorus held its first 
crab feast. The day couldn’t be any 
nicer but was very hot. Everything 
went like hot cakes before I could 
get anything to eat. We want to 
thank J. Deltuva and his family who 
worked and J. Kučinskas for giving - 
us the place free of charge. We also 
thank the musicians who played for 
little pay.

At our last rehearsal Tuesday,' 
June 14, it looked like a cyclone 
struck the place for there were but 
a few singers there. We managed 
to get along with what we had.

Everytime it’s time for the altos 
to sing they start blushing and don’t -• 
even sing. The basses still sing in , 
the wine cellar and it looks as they 
always will. The tenors still can’t 
make up their minds to sing on •• 
which note. The conductor has to 
play all the keys on the piano be- , 
fore they sing the right note. As 
the notes get higher their faces get 
sour. Pity the poor sopranos. If it 
wasn’t for V. E. (Martha Raye), • 
so they say, the sopranos would 
never exist. .<•

I wonder why A. J. asked M. D. 
to go to his graduation instead of 
R. P. ? Maybe because she didn’t- '* 
dance with him at the crab feast? () 
Everybody noticed I. B. bringing her” 
new flame to the crab feast and now 
to the rehearsal, I wouldn’t be'sur- . 
prised if she signed him up as a new 
member. What has happened to 
Mary B. and Matilda B.—missing a • 
few rehearsals lately?

Get ready for a big surprise guys 
and gals—no rehearsal this Tuesday, •> 
June 21st, but a meeting will take , 
place on the second floor of the hall 
at 8 P. M. sharp. We urge every ' 
member, if he or she is one, to be t 
present.

Ooooh—dear, before I forget—we 
were thankful for the entertainment 
that took place after the rehearsal 
when our conductor played ' on his 
violin and his sister, who plays by 
ear, accompanied him on the piano.

V. Jekevičiute.

No man has yet discovered the., 
means of giving successful friendly 
advice to women.—llalzac.

> I <U ----------------------- . £

An Invitation To A 
Bangos Chorus Dance
We all remember those swell! dan-!> 

ces which BANGOS CHORUS has ( 
sponsored in the past. We really 
shouldn’t call them “dances”—they ' 
were socials.

Every person who attended these ’ 
socials had the time of his life. The., 
people you meet at these socials are 
friendly. Everything’s based on in/' 
formality—you come into the hall» 
and let things RIP. -*

But wait! BANGOS CHORUS isn’t 
gliding along on its laurels. Fat” 
from it. ' ‘

To prove this, a DANCE SOCIAL 
has been arranged for June 25th at 
8:00 p. m. in the chorus quarters,” 
408 Court Street, Elizabeth, New 
Jersey. '

And what a WOW of a social thiš' 
is going to be! The dance committed , 
and chorus is sparing nothing tO“ 
better the record for EXCELLENT J 
socials.

You’ll have the best there is to 
offer in swingy music—lilting music 
—music which will make your feet 
dance from under you in sheer eci 
stasy. Whatever you want we’ll 
have for your dancing pleasure.

So come on—the parade is head
ed for the DANCE SOCIAL given 
by BANGOS CHORUS. Join us ■ 
June 25th. —Barthur. — .

Summer Course in Prin
ciples of Communism
A special course in Principles of 

Communism is being prepared for 
the forthcoming Summer Term of 
the Workers School. Registration, 
for this term has been going on for 
more than a week.

The special course has been de- < 
signed as a survey of the relation
ship of forces in the struggle for de
mocracy in America today.

The Summer term will run from . 
July 11 to August 18th. Registration > 
is now being taken at the School of
fice, Room 301, 35 East 12th St. 
Catalogues are available on request *

PORT WINE, the vintage which 
took its name from the city of Por
to, Portugal, and in turn made that 
place famous, also gave the name, 
“port” to the left side of ships, ac
cording to seafaring men. The port 
side, one explanation goes, is so call- , 
ed, because it used to display a red 
lantern, the light of which had the’ 
color of port wine.
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Parašė M. ZOščENKO x Vertė V. PAUKŠTYS

MELS V O JI KNYGA
Cleveland, Ohio

į IV. Nepasisekimai
j [(Tąsa) 60

* Oficialiai inkvizicija buvo panaikin
ta tik šimtas metų tam atgal—1835 me
tais.

Nikolajus I, aplankydamas 1852 me
tais pirmąją gimnaziją, šiurkščiai pa
sakė gimnazijos direktoriui, rodydamas 
į vieną mokinių: “O čia koks pas jus 
čiukninis snukis?” Direktorius ką tai su
niurnėjo, ir Nikolajus dadėjo: “Pirmoji 
gimnazija privalo būti visame kame pir
moji. Kad tokių snukių pas jus čia ne
būtų.”

* Kuomet Romosy kariuomenė nugalė
jo Sirakūzus, tai Romos kareiviai puolė
si į gyvenamuosius namus ir pradėjo 
juos plėsti. Du kareiviai įbėgo į didžio 
matematiko Archimedo kambarį. Jis tuo 
laiku ant grindų braižė kokius tai ženk
lus. Kareiviai tuomi užsirūstino ir ma
tematiką užmušė, persmeigdami durtu
vu.

* Romos istorikas Svetonijus rašo apie 
Nerono žiaurumus: “Romietis Pet Tra- 
zea buvo pasmerktas už tai, kad jo vei
das išrodė nepasitenkinusio pedagogo.”

*Didį astronomą Galilėjų areštavo 
šventasis tribunalas. Jį privertė išsižadė
ti savo mokslinės “herezijos”. Išsižadėji
mas buvo tame, kad didis astronomas, 
atsiklaupęs, tik vienuose marškiniuose,, 
tai yra, atgailą darančio griešninko dra
bužiuose, susirinkusiai miniai perskaitė 
prakalbą, kurią inkvizitoriai parašė jo 
vardu.

*Ivoška Kultiginas (XVII amžiuje), 
Javuzko malūno darbininkas, išrado 
būrines roges. Už tai jį pagrobė ir kan
kino už tokių rogių išradimą. Tas roges 
sudegino, o Kultiginą botagais nuplakė.

29. *Garsioji dvarponė Darja Saltiko- 
vienė virš šimto savo pavaldinių mirti- 

į ' nai užplakė.
* Pabaigoje XVIII šimtmečio Peter

burge pardavinėjo žmones aikštėje prie
šais Vladimiro bažnyčią. Dabar ten ran
dasi Kuzniečnyj rinok.

*Skelbimas laikraštyje “S. Peter- 
burgskije Viedomosti” 1800 metų laido
je: “Ant Vosyliaus Salos, Did. Prosp. 
N. 76 name parsiduoda: vyriškų drabu
žių siuvėjas, juokingas žalias papūgas ir 
pora prstalietų.”

* Baudžiauninkų kainos 1810 metais: 
už darbininkę mergą—150 rublių, už vy
riškį—200 rublių, už gražiai rašantį—

į 300 rublių.
* Dvarponis be teismo turėjo teisę bau

džiauninką katorgon ištremti. Dvarponė 
Kozlejanovienė ištrėmė katorgon dvide
šimčiai metų baudžiauninką Sergiejevą.

* Istorikų nuomone, Petro I reformos 
Rusijoj sumažino gyventojų skaičių ant. 
20 nuošimčių.

* Septintame šimtmetyje arabai, užka
riavę Egyptą, Aleksandrijoj sudegino 
stebėtiną ir pasaulinę reikšmę turinčią, 
biblioteką. Per kelis mėnesius šios biblio
tekos knygomis šildė miesto pirtis. Karo 
viršininkas, įsakęs deginti knygas, pa
sakė: “Korane ir be šių knygų viskas 
yra.” (Koranas — mahometonų tikybos 
šventraštis—bibli j a.—Vert.)

* Caristinis susisiekimų ministeris 
Krivošejinas vedė pietinį gelžkelį tokiu 
išrokavimu, kad jis pereitų per jo dvarą.

* Dvarponis Izmailovas 1810 metais 
turėjo 11,000 baudžiauninkų. Namuose 
patarnautojų buvo 800 žmonių. Dvylika 
mergaičių specialiai prižiūrėjo jo lega
lius ir nelegalius vaikus.

* Savamokslis inžinierius Torgovatov 
pateikė pagamintą projektą išvesti apa
čia upės Nievos tunelį. Aleksandras Į \ 
dėlei to projekto parašė rezoliuciją: 
“Duoti jam 200 rublių ir paimti parašą, 
kad ateityje jis jokiais projektais neuž- 
siimdinės.”

* Keli valstiečiai padavė maldavimą 
Povilui I, kuriame skundėsi, kad jų po
nai labai žiauriai su jais elgiasi. Povilas 
dėlei to maldavimo parašė rezoliuciją: 
“Kiekvienam nusiskundusiųjų duoti rap- 
niku tiek kirčių, kiek panorės jų ponai.”

* Remiantis; Možaisko raštinės apskai
čiavimu už 1807 metus, knygvedžiai ga
vo po 3 rublius į mėnesį algos, o tūli 
valdininkai—nuo 1 iki 2 rublių.

* Peterburgo turtuolis, savininkas 9 
namų, generolas Trofimovas, pabaigoje
kiekvienų metų, viduržiemyje, iškraus
tydavo apie 10 nuošimčių savo gyventp-
jų. Dalį gyventojų iškraustydavo uz ne- 
punktualį randų mokėjimą, dalį—už po
litinį nepastovumą ir už nepagarbą na
mų savininko. Trofimovas sakydavo: 
Aš kenčiu nuostolius iš principo.”

* Maskvos milčius Sorokinas apart al
gos savo vyrams mokėjo po 10 rublių vir
šaus, bet už tai išsiderėdavo teisę mušti 
juos, kuomet jam delnai pradeda niežėti.

* Romoj e ant kiekvieno tūkstančio gy
ventojų buvo po 40,000 vergų.

* Besididžiuojanti savo kilme grafai 
Gendrikovai kilę iš vežėjo ir arklininko 
Gendrikovo. Skovronskai — kilę iš bat
siuve Skovronskio, “kareivių pačiulės” 
Katrės I giminaičio. Šviesiausias kuni
gaikštis Menšikovas kilęs iš kareivio-lio- 
kajaus. Katrė II daugelį savo meilužių 
giminių padarė grafais.

* Kalėjimų žinybos paduotomis atskai
tomis už 1899 m. Rusijos kalėjimuose bu
vo virš 110 tūkstančių kalinių.

* Išdavikas Pauzanius pasislėpė baž
nyčioje, kur, remiantis įstatymais, ne
galima buvo nieką užmušti. Tuomet afi- 
niečiai nusprendė bažnyčią užmūryti. 
Pirmą akmenį turėjo padėti Pauzanijaus 
motina, ką ji ir padarė.

* Carinių rūmų liokajaus sūnus Merež- 
kovskis ir jo žmona Gippius pabėgo už
sienin, pasigriebę (kaip sako Jasinskis) 
svarbiausius dokumentus iš revoliucinės 
istorijos. Ši medžiaga buvo skirta bibli- 
jografiškam žodynui, dėlei kurio Merež- 
kovskis sutiko dirbti.

* Paskutinis Assirijos caras Sardana- 
palas, gyvenęs neapsakomame pertekliu
je, įsakė paskirti didelį atlyginimą tam, 
kuris sugalvos naują pomėgį.

31. Čia pažymėsime sekamą dalyką. 
Assirijos caras pasiliko prie savo pomė
gių ir dovanos niekas negavo. Matomai, 
caras savo protu viską atsiekė.

Kas liečia Romoje skaičių vergų, tai 
ši proporcija jau ne taip stebėtina. Bur
žuazinėj tvarkoj ant kiekvieno tūkstan
čio vaisbūnų, bankininkų ir įtekmingų 
ponų buvo kur-kas daugiau “patarnau
tojų” ir žmonių, su kuriaiš jie elgėsi 
taip, kaip norėjo. Ką, dalinai, matome ir 
iš namų savininko Trofimovo. O pas mus 
tokių, atleiskite, šunsnukių, buvo pilni 
kampai.

O kad dvarponio Izmailovo dvylika 
auklių vaikus prižiūrėjo, tai iš to nieko 
lemto neišėjo. Narsioji jo įpėdinystė, 
taip švelniai išauklėta, greičiausiai žuvo 
pilietiniame kare, už kontr-revoliucijos 
ir savo tėvų idealų garbę.

Abelnai, perskaičius visas šias smulk
menas, jums būtinai prisimins frazė, ku
rią savo laikais, bejuokaudamas, pasakė 
Liudvikas XV. Jis pasakė: “Jeigu aš bū
čiau vietoj mano pavaldinių, aš sukil
čiau.”

Čia visgi pasakyta ne kvailai! Ir, ži
noma, laikas nuo laiko taip atsitikdavo.

Šia fraze, bičiuliai, mes užbaigiame is
torinius pasakojimus.

Ve ką istorija pasakoja apie nepasise
kimus.

32. Ji pasakoja, kad žmonija gyveno 
neapsakomai blogai. Tai yra taip blogai, 
kad stačiai reikia rankas išskėsti ir per
siprašyti publiką už kraštutinybių da- 
leidimą. Ir, žinote, rašė jai blogai gyve
no! Mes manėme, kad jie, savo laikais, 
laimingai gyveno, o jie—kankinosi!

O vergai ir visokie pavaldiniai? Bai- 
i su!

Kas liečia ponų padėtį, tai stačiai rei
kia stebėtis, kaip nesugedo jų ūpas nuo 
visų tų vaizdų? Kiti nuo tų visų dalykų 
jau senai būtų fiziniai ir moraliai susir
gę. Žinoma, tarpe pasaulio vaizbininkų 
susirgimai eina savo -keliu. Daugelis jų 
baisiai nusilpnėjo ir svajoja apie pabai
gą kultūrinio gyvenimo. Jiems norėtųsi, 
kaip jie sako, sugrąžinti tolimos praei
ties laikus, kuomet žmonės valkiojosi 
nuogi ir, gal būt, medžiojo dygliakjaules. 
Jie, šokdami ir gerdami, apie tuos vaiz
dus labai dūsauja. O tūli, atbulai: labai 
sveiki ir jų nelabasis negriebia.

(Daugiau bus)

Palaidojus Jaunuolį Andrių 
Machutuką

Birželio (June) 6 d., 11 vai. 
ryte, 1938, Lakeside Hospital, 
numirė Andrius Machutas, 14 
metų amžiaus. O velionis ta
po palaidotas 9 dieną birželio, 
Highland kapinėse. Andrius 
paliko didžiausiam nuliūdime 
tėvus, brolį, gimines ir drau
gus.

Pereitą rudenį Andriukas 
pradėjo labai sunkiai sirgti. 
Turėjo vėžio ligą, kaip dak
tarai pripažino. Kad vaiką 
išgelbėjus nuo užsikrėtimo vė
žio liga į kitas dalis kūno, 
daktarai per operaciją nupjo
vė Andriukui tiesiąją koją 
aukščiau kelio. Gražiai užgijo 
koja. žiemą šių metų net 
pradėjo lankyti mokyklą. Bet 
ne ilgam. Į pavasarį, apie 
gegužės mėnesį, vaikinas vėl 
pradėjo sirgti,—pasirodė, kad 
vėžio liga buvo taip pat įsi
metus į kitas dalis kūno: ke
penis, plaučius. Tokiu būdu 
berniukas, prisikankinęs nuo 
šios vėžio pavojingos ligos, 
atsiskyrė su gyvaisiais.

Andrius buvo labai rimtas 
ir gabus vaikinas, mylėjo cit 
į mokslą, o ypač entuziastiš
kai mylėjo muziką—jau suge
bėjo labai gerai pagrajyti-pa-

skambinti ant “banjo” muzi- 
kališko instrumento. Būdavo 
malonu jojo pasiklausyti. Tai 
ištikrųjų, malonios atminties 
Andrius buvo gabus jaunas 
muzikantas; daug ką buvo 
žadantis ateičiai muzikališko- 
je srityje. Tegul jam būna 
malonus amžinas atsilsis.

Taip pat jaunas Andrius 
turėjo atjaučiantį interesingu- 
mą darbininkų politikai, darbo 
žmonių progresui. Ateityje 
būtų buvęs jaunas talentuotas 
kovotojas dėl demokratijos.

Laidotuvėse atsilankė daug 
žmonių; į kapines važiavo 40 
mašinų. c

Išlydint iš namų draugas 
Žebrauskas pasakė tinkamą 
prakalbėlę. 6 jaunuoliai gra
bą nešė; o keturios mergaitės 
ėjo su bukietais kvietkų ir bu
vo 17 vainikų nuo draugų ir 
draugių ir nuo LDS 44 kuo
pos, prie kurios Andriukas 
priklausė, ir jo tėvai ir brolis. 
Buvo * vainikai nuo tėvų ir 
brolio Alberto. Dideli vaini
kai buvo sukolektuota nuo 
draugų ir draugių. Vienas 
vainikas nuo Collinwood 
priemiesčio buvo sukolektuota 
per drauges Martin Keizienę ir 
M. Naujokienę už $12.38. O 
kitas vainikas buvo sukolek- 
tuotas .nuo draugų ir draugių 
per draugę M. Valentukonie- 
nę už $13.85. Kiti gi vaini
kai buvo ypatiškai nuo pavie-

nių draugų ir draugių.
Ant kapinių kalbėjo drau

gė Romandienė, tardama kelis 
žodžius dėl paskutinio atsi
sveikinimo. Laidotuvių direk
torius Nikodemas A. Vilkelis 
paprašė visus dalyvius su
grįžti atgal į Machutų namus.

Beužkandžiaujant prie sta
lų draugei M< Valentukonie- 
nei paprašant draugo Žebraus
ko paaiškint, “kaip yra svar
bu ir labai naudinga remti 
Ispanijos kovotojus lojalistus 
dėl demokratijos, žmonijos 
laisvės, geresnio darbininkų 
pasaulyje gyvenimo ateityje,” 
aukų parinkta tam prakilniam 
tikslui ir surinkta $8. Labai 
širdingai ačiū aukotojams.

Čia taip pat paduodu var
dus, kurie aukavo po kvoterį 
ir daugiau: Daminaitis 50c; 
J. Mačuta $1; Pabalienė, Ra- 
džiukienė, Kairienė, Gavriliuk, 
Pucevičius po 25c; Žebraus
kienė 50c; Žebrauskas $1; N. 
A. Vilkelis 50c; Kalakauskas 
30c; Zoruba 25c; Romandie
nė 50c; Mockaitis 50c; Ro- 
manek 70c. šios ypatos su- 
kolektavo: drg. K. Romandie
nė, drg. M. Valentukonienė ir 
drg. Mockaitis. Jei kurie da
vė po kvoterį, o nebuvo var
dai užrašyti, tai mes prašo
me nuoširdžiai atleisti, ba bu
vo tik daroma ant greitųjų 
tuom tarpu.

Aš nuo savęs išreiškiu gi
liausios užuojautos draugams 
Mačutams ir jųjų vienatiniam 
sūnui Albertui.

M. Valentukoniene.

• • •
VIEŠA PADĖKA

Širdingai dabar dėkavoja- 
me visiems draugams ir drau
gėms, kurie atsilankė į mūsų 
mylimo sūnelio Andriuko šer
menis ir į laidotuves.

Taip pat ačiū visiems drau
gams ir draugėms už prisiun- 
timą kvietkų ’ ir kas kuo pa
gelbėjo toj liūdnoj valandoj.

Ačiū jaunuoliams grabne- 
šiams.

Ačiū taipgi mažoms mer
gaitėms už nešimą bukietų 
kvietkų.

Taip pat ačiū laidotuvių di
rektoriui N. A. Vilkeliui už jo 
gražų patarnavimą.

Ačiū konuoširdžiausiai drau
gams Žebrauskui ir Romandie- 
nei už pasakytas prakalbėles.

Dar sykį tariame širdingai 
ačiū visiems.

Liekame nuliūdę:
Tėvas, Motina, Brolis, 

J., M., A. Machutai.

Užprenumeruok Dienraštį 

“Laisvę” Savo Draugams

Dienraščio Laisvės Naudai
DIDYSIS PIKNIKAS

Rengia Massachusetts Lietuvių Pažangiosios Organizacijos

bus Nedėlioj, Liepos 3 July
19 3 8

Vose Pavilion 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. Karsokienes, Lyros Choras iš Gardner, po vadovyste A. Ma
žeikaitės, Liaudies Choras iš Lawrence, po vadovyste O. Vechkiutes, Balso Choras iš Lowell po vado
vyste L. Dvarecko. Taipgi dainuos Laisves 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.

į$š? isZ

Jaunuolių Choras iš Bridgewater, kuris dalyvaus programoje.

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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“Laisvės” Pikniko Žinios
Jau pradeda ateit daugiau žinių, kas iš kur atvažiuoja į 

dienraščio “Laisves” pikniką 3 liepos, Ulmer Park, Brooklyn.
Drg. J. Kazlauskas iš Hartford, Conn., rašo sekamai:
“Gerb. drg. Bukny! Aplaikiau nuo jūsų 45 komplimenta- 

riškus tikietus ir 25 parduoti po 40c, ačiū! Malonėkite pri
siųsti dar 25 tikietus po 40c ir 5 komplimentariškus, kas liks, 
tai sugrąžinsiu 3 d. liepos piknike.”

> Atvyko iš Chicagos Matt šolomskas, buvęs “Vilnies” ang
liško skyriaus redaktorius, jis važinėja su maršrutu Jaunuolių 
reikalais. Pranešė, kad iš Chicagos atvažiuoja 8 delegatai į 
ALDLD suvažiavimą, jie taipgi dalyvaus ir Kom. suvažiavime 
ir tikrai “Laisves” piknike. Jų tarpe dd. V. Andrulis, “Vil
nies” redaktorius su šeima, L. Jonikis ir A. Juris. Kas kiti— 
dar nežinome, pranešime vėliau.

Iki šiol turime žinių, kad busai atvyksta iš sekamų kolonijų:
NEWARK, N. J.

Yra pasamdyti 2 busai. Išeis 1-mą vai. po pietų, nuo Jur- 
ginės Svetainės, 180 New York Avė. Bilietas “round trip” 85c. 
Galima užsiregistruoti par drg. K. Žukauskienę, 566 S. Clin
ton St., E. Orange, N. J.; pas J. Mikšį, 189 Ferry Street, 

/y Newarke, ir pas Sietyno Choro narius.
™ i HARRISON, N. J.

Busai išeis nuo Hamilton St. ir kampas 4-tos gatves, 12 
vai. dieną. Bilietus galite gauti pas ALDLD 136 kuopos 
narius ir po numeriu 22 Davis St., Harrisone.

GREAT NECK, N. Y.
Busai išeis nuo Kasmočių svetainės. Kelionė į abi pusi tik 

70 centų. Tikietus galite gauti ir užsiregistruoti važiavimui 
pas Pirmyn Choro narius.

HARTFORD, CONN.
Busai išvažiuos sekmadienio rytą, 3 d. liepos-July, 7 vai. 

Kelionė $2.75 “round trip”. Prašome pasipirkti bilietus išanks- 
to. Galite gauti Laisvės Choro Svetainėje, 57 Park St., nuo 
5 iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais ir penktadieniais iki 10 vai. 
vakaro pas Laisvės Choro narius. Prašome tuoj užsiregistruok

Girdėjome, kad organizuoja busus Patersonas ir Elizabe- 
thas. Prašome greitai pranešti, iš kur busai išeis, kokiu laiku 
ir kiek kaina.

Nieko nepraneša draugai iš Elizabeth, N. J., kaip ir iš. kur 
jų busai išeis, bet jie atvažiuos busais. Taip pat Philadelphijos 
Lyros Choras su daugeliu svečių busais atvažiuos į pikniką, 
irgi turėtų paskelbt dienraštyje, iš kur eina busai ir kokia kai
na. Nuo drg. V. Valiuko iš Scrantono gavome pareikalavimą 
prisiųst daug tiki'etų, taipgi norime žinot, kaip jid* važiuos, bu
sais ar privatinėm mašinom. Organizuojasi draugai iš Water
bury ir iš New Haven masiniai atvažiuot Taip pat prašom 
smulkmeniškų informacijų su datališkais nurodymais, iš kur 
kokiu laiku išeis busai ir kiek kelionės kaina.

trečią pradėjau.
Na, klausiu, kaip jūs parda

vėt dvi, o aš da vieną nepilnai 
pardaviau? Jis man atsakė: 
Brolyti, reikia pasiūlyt žmo
nėms; žmonės noriai perka, 
gal jūs nepasiūlot. Jei taip, tai, 
žinoma, kišenių je laikydamas 
neparduosi!

Tai tikrą tiesą jis man pasa
kė. Dabąr pradėjau ir aš jo pa
tarimą praktikuot; jau ir pase
kmės pradeda rodytis.

Taip ir jūs, draugai, pamė
ginkit, o pasekmės bus užtik
rintos.

Jau vos keliolika dienų beliko 
iki pikniko. Pasidarbuokim 
šiuom svarbiu reikalu, o pasek
mėmis pasidžiaugsim vėliau. 
Širdingai kviečiam į darbą vi
sus.

2-ros Kuopos Valdyba.

Pirmą Sykį Sovietų Filmą 
So. Bostone

Balandžio 21 d. So. Bostone 
bus rodoma Sovietų Sąjungos 
labai įdomi filmą. Pati filmą 
pusėtinai ilga, joj atvaizdina 
valstiečių gyvenimą ir jųjų pa
sišventimą dėl savo tėvynės. 
Kiekvienas pamatęs gėrėsis 
naujosios gadynės santvarka!

Rodymas prasidės 7:30 va
landą vakare, 376 W. Broad
way, kliubo kambaryj.

Nedarbo prispausti šį kartą 
galės pasinaudoti, nes įžangos 
nebus.

P. S. Partijiečiai, atsineškite 
duoklių knygutes ir pasimokė- 
kite, kad sekretorius galėtų į 
jūsų knygelę įlipyti patikrini
mo štampą.

Visus kviečia,
Lietuvių Komunistų Kuopa.

Pastaba Dėl Kalbos

•y - - Nuotrupos
“Informuoja”

“Vienybės” Trečiokas, sako
ma, painformavęs savo kole
gas Lietuvoj, kad amerikie
čiuose “sutirpo srioviniai pa
siskirstymai.” Aišku, jis to.su- 
tirpimo nuopelną deda savo 
“Vienybei” ir prašo paramos. 
Paramos, sakoma, gavęs.

Tik bėda, kad amerikiečiai 
lietuviai neturi Trečioko aki- 
nių ir negali to “sriovinių pa
siskirstymų sutirpimo” įma- 
tyti. Jie “Vienybę” mato kai
po lietuvių vienybės ardyto
ją, o jos sekėjus—dažnai ne
sukalbamus asmenis.

O mes, amerikiečiai, žinome, 
kad mirusieji dažnai būna 
šarvojami ir savo namuose, ir 
jokie įstatymai to nedraudžia.

“Alėja”

Vienybinis adv. Jurgėla ne
patenkintas, kad svarbiausioji 
Kauno gatvė vadinama Lais
vės Alėja. Jo žinojimu, Alė
ja yra tik šuntakis, siauras ta
kas, kelelis.

Jurgio šlapelio žodynėlis 
Alėjos reikšmę dėsto kitaip; 
esąs kelias, medžiais iš šalių 
nusodintas. Josephus.

“Nebeliko” Partijų

Lietuvos fašistai, suėję į 
glaudesnius santikius su kle
rikalais, gieda, kad dabar ne
belieka Lietuvoj partijų. Lie
tuvos žmonių vienybės pražy- 

< dėjimas įvykęs. Suprantam... 
įvykęs po vyriausybės antvo
žu, bet ne iš apačių. Juk ir 
Amerikos lietuviai fašistai 
(besivadiną tautininkais) vi
suomet dedasi bepartyviais. 
Bet jų bepartyviškumas tik 

• žodžiuose, o darbais — jie ga
tavi “eliminuoti” visa tai, kas 
neina su jais.

Uždavinio Misija

Vincas Uždavinys sugrįžo 
Amerikon neva rinkti medžia
gą kelių tomų veikalui apie 
Amerikos lietuvius. Bet jei 
jis taip rinks* medžiagą, kaip 
rinko pirmiau būdamas, ir jei 
taip informuos apie amerikie
čius savo veikale, kaip jau in
formavo, tai apgailėtina jo 
triūso.

Klaipėdos laikrašty “Vaka
rai” jis rašė, kad “Ameriko
je įstatymai (ar papročiai) 
neleidžia šarvoti mirusių savo 
namuose, lavonai šarvojami 
tik specialiose koplyčiose, 
prieš tai savotiškai ‘užbalsa- 
muotF . . . pažįstami ir gimi
nės ateina lankyti mirusį jau 
gulintį graboriaus koplyčioje.”

LIETUVOS ŽINIOS [ Del šio įvykio tauragniečius 
šiurpas tebekrato, visi apie jį 
kalba ir atsistebėti negali Tau
ragnų katalikybės šulo darbu.

TRAGIŠKAS UTENIŠKIŲ 
ŪKININKŲ MEILĖS GALAS

Laikraščiuose buvo trumpa 
žinutė, kad šiomis dienomis Ute
nos apskr., Tauragnų vals., Mu- 
steikių km., rasta nužudyta ūki
ninkė Anelė Jučienė-Bernotienė, 
ir kad nusikaltimas aiškinamas. 
Dabai’ Jučienės-Bernotienės nu
žudymas yra jau išaiškintas ir 
jis gana įdomus.

Apie 7 vai. ryto Musteikių 
km. gyventojas Juozas Jucius 
atbėgęs į Tauragnų policijos 
nuovadą pranešė, kad esanti nu
žudyta tikra jo žmonos sesuo, 
Jucius atrodė didžiai susijaudi
nęs ir darydamas pranešimą po
licijai net smarkiai verkė. Po
licija tuojau nuvyko į nužudy
mo vietą ir pradėjo ieškoti nusi
kaltimo pėdsakų. Prie nužudy
tosios moters rasta “Pirmyn” 
papirosų pokelis su 8 papirosais. 
Jucius aiškino, kad jis tuos pa
pirosus radęs toliau, bet 
padėjęs prie nužudytosios, 
ir sijoną radęs pakasotą, 
sutaisęs.

Taigi, įvykio vietoje susidarė 
vaizdas, kad moterį nužudęs rū
kąs žmogus, kaimietis ir prieš 
tai kur nors artimiausiame mie
stelyje papirosų pirkęs. Tirint 
nusikaltimą, pirmiausia kilo į- 
tarimas nužudytosios vyrui, ku
ris su velione nesugyveno ir jau 
buvo persiskyręs, bet greit iš
tirta, kad Jučienės nužudymo 
metu jos vyras buvo Klaipėdo
je. Taigi, pirmoji versija at-

tikrųjų

velione 
laukusi

Baltijos Valstybių Augalų 
Geografų Suvažiavimas

KAUNAS.—Šią vasarą mi
nėtas suvažiavimas įvyks 
Suomijoje. Iš Lietuvos į mi
nėtą suvažiavimą vyks augalų 
geografų delegacija su prof. Re
geliu priešakyje.

Edward V. Warabow
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
Registruota Moteris Padėjėja

Prieinamos Kainos, Teisingas ir 
Mandagus Patarnavimas 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
24 Field Street

BROCKTON, MASS.
Telephone Brockton 2005

1000 Washington Street 
NORWOOD, MASS.

Telephone Norwood 1508

juos 
Net 
kurį

So. Boston, Mass.
Svarbūs Reikalai

ALDLD 2 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks birželio 22 

d:, seredos vakare, 8 valandą, 
po numeriu 376 Broadway. 
Kviečiami visi nariai dalyvaut, 
nes yra daug svarbių organiza
cinių reikalų, kaip tai darinki- 

mas delegato į ALDLD visuoti
ną konferenciją, įvykstančią' 
liepos 1-2 dienomis, Brooklyne 

ir tt.
Taipgi “Laisvės” piknikas 

jau ir čia pat, nes 3 d. liepos 
jau netoli, juk į Maynardą pės
čias nenueisi, ‘ reikia vežimų 
samdyt. Taigi, kad padaryt vis
ką sėkmingai, tai reikia visų 
draugų kooperacijos. O tai gali
ma padaryt tiktai tada, kada vi
si bendrai veikiam.

Taigi, draugai, ateikit į susi
rinkimą skaitlingai, atneškit 
raportus, kaip įžangos tikietai 
platinasi, — pardavusieji grą
žinkit pinigus, ir pasiimkit 
naujų serijų. O kurie turit pa

ėmę, bet vis dar vilkinat, tai 
pasiskubinkite, nes tęsimas tai 

apsileidimas.
Aną vakarą patikęs K. Žu

kauską klausiu, kaip platinasi 
“Laisvės” pikniko tikietai. Sa
ko: visas serijas jau išdalinau, 
kurias buvau paėmęs, o aš pats 
jau dvi serijas pardaviau ir

PROFAŠISTINIS PARAGRA
FAS PRIEŠFAŠISTINĖJ 

REZOLIUCIJOJ
Tikra- bėda lietuviškų laik

raščių redakcijom, tame skai
čiuj ir “Laisvės” redakcijai, 
su korespondentais, kurie se
niau nuo redaktorių mokinosi, 
o dabar redaktorius mokina 
kalbos.

Redaktorius mato, kad ko
respondencijos kalbą reikia 
taisyt, bet bijo—koresponden
tas užprotestuos, išbars. Na, 
tai lai būna duota teisė “lais
vai išsireikšt.”

Zeceris, rinkdamas, kai kada 
ima ir pataiso šį-tą. Korek
torius perspėja: “Prisilaiky
ki! originalumo!”

Na, tai taip ir eina.
Korespondentai džiaugiasi, 

kad jų raštai telpa netaisomi. 
Tai progresas! Kiti korespon
dentai netgi mokinasi iš tų 
korespondencijų . . .

Štai pavyzdis naujos “lais
vo išsireiškimo” taisyklės.

Tūloj rezoliucijoj prieš 
Lenkijos valdžios žygius at
spausdinta (“Laisvėj) :

“2)» Griežtai protestuoja
me prieš Lenkijos valdžios 
tolimesnius kėsinimus Lietu
vai diktuoti, kuri reikalauja 
Lietuvos valdžios, kad iš 
konstitucijos išbrauktų žodį, 
jog Vilnius nėra daugiau 
Lietuvos sostinė.”

Kai jau žinai faktą, apie 
ką rezoliucija kalba, tai su
pranti, ką autoriai nori pa
sakyt; bet jei to fakto ne
žinotume! ir imtumei sakinį 
taip, kaip jis parašytas, tai 
neišvengiamai gautumei vien
prasmiai atbulą reikšmę.

. . .“kuri reikalauja”. . .
Kas reikalauja ?
Tas “kuri” — tai Lenkijos 

valdžia.
Ko ji reikalauja? ,
Kad Lietuvos valdžia “iš 

konstitucijos išbrauktų žodį”...
Kokį žodį (ne žodį, bet sa

kinį) ?
Nagi, “jog Vilnius nėra 

daugiau Lietuvos sostine.”
Reiškia, Lietuvos konstituci

joj yra tokis sakinys, “jog Vil
nius nėra daugiau Lietuvos 
sostine.”

Lenkijos valdžia, anot rezo
liucijos, reikalauja, kad Lie
tuvos valdžia tą sakinį iš 
konstitucijos išbrauktų.

O rezoliucijos autoriai sako,

Antras įtarimas krito buvu
siam vėlionės bernui, su kuriuo 
nužudytoji rengusis susituokt, 
bet sutuoktuves sukliudę namiš
kiai. Pas berną padaryta kra
ta—nieko nerasta. Be to, bu
vo įrodymai, kad bernas mo
ters nužudymo naktį tikrai bu
vęs namie. Pasirodė be pagrindo 
ir antra versija.

(Policija dezorientuota. Bet 
nūov. virš. P. Buinevičius visą 
laiką sekęs žmonių pašnekesius, 
pradėjo tvirtinti, kad Jučienę- 
Bernotienę, greičiausiai, nužu
dęs pats pranešėjas Juozas Ju-| 
čius. Nuov. viršininkas surin
ko ir medžiagos apie velionės 
santykius su J. Juciu. Bet Ju
cių įtarti buvo sunku, niekas 
nenorėjo tikėti: jis turtingas 
ūkininkas, turi šeimą, penkių 
vaikų tėvas, su žmona gražiuo
ju sugyvena’, per 50 metų am
žiaus, be to, didžiai religingas 
žmogus, vietos kunigo patikėti
nis ir nuolatinis bažnyčios lan
kytojas. 1 Ir vis dėlto tas pavyz
dingas žmogus sulaikomas, kvo
čiama^. Kai pasklido žinia, kad 
Jucius suimtas, tai Tauragnuo
se tikra audra kilo. Rytojaus 
dieną buvo šventadienis, tai kle
bonas iš sakyklos “užteiciavojo” 
poterius parapijonims ir prašę 
visus melstis, kad Dievas ap
šviestų policijos pareigūnų pro
tą ir jie surastų tikrąjį Jučie- 
nės-Bernotienės nu žudytoją.

Bet jau darant pas Jucių 
kratą, rasta kraujo žymių kai 
kuriuose jo drabužiuose. Jis 
aiškinąs veršiuką pjovęs.

Tačiau parapijonims besimel
džiant, Jucius policijai prisipa
žįsta Jučienę nužudęs.

Iš pradžios jis sukuria ne
įtikimą versiją, girdi, Jučienę 
nužudęs jos pačios labai prašo
mas jai galą padaryti. Bet kai 
jam buvo pasakyta, kad jis nie
kus šneka, tai Jucius pasitaisė 
ir papasakojo, kaip iš 
buvę.

O buvę taip: jis su 
gyvenęs ir velionė jau
kūdikio (iš tikrųjų, skrodžiant 
konstatuota, kad velionė buvo 
7 mėn. nėštumo). Del to jam 
kilęs didelis rūpestis: sužinos 
klebonas, bažnyčios tarnai ir 
visa parapija, kad jis, šeimos 
žmogus, turi meilužę, o meilužė 
pagimdys kūdikį; lig-tol jo san
tykių su Jučicne-Bcrnotiene nie
kas nežinoję. Jis negalėjęs įsi
vaizduoti, kokia jam būtų tada 
gėda, o į bažnyčią nė nepasiro
dyk. Tai jis ir nutaręs...su 
velione susitaręs naktį prie jos 
klojimo susitikti, neva pasitar
ti, kaip iš “bėdos” gelbėtis. Iš 
anksto išsigalandęs dalgio galą 
ir jį už bato aulo, eidamas su 
velione susitikti, užsikišęs. Nu
ėję? prie kuono ją jau radęs jo 
belaukiančią. Jucius prašąs at
sigulti. Ir tuo metu jis du syk 
dalgio galą pridėjęs prie jos 
kaklo. .

Taigi dviem dalgio švystelėji
mais užgeso dvi gyvybės.

Dalgį jis nunešė toli į krū
mus ir paslėpė, bet, prisipaži
nęs, dalgį surado. Tyčia prie 
velionės pametęs ir papirosų 
pokelį, kad įtarimas kristų rū
kančiam, nes žmogžudys Jucius 
nerūko.

ligas 
aiški-
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Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

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

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

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

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

YRA JOJ ir apie visų žmogaus ly
ties gyvenimų, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

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

ĮDĖKITE j konvertų popieriuj do
lerį ir savo aiškų adresų, ir greitai 
gausite knygų.

LAIŠKĄ adresuokite taip: 
JOHN BARKUS 

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

Ši knyga yra ir “Laisvės” knygyne.
lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh

CHRONIŠKOS
LIGOS ,

GYDOMOS

DETROITO LIETUVIŲ DARBINiNKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8910 JOS. CAMPAU DETROIT, MICH.

NUMALŠINKITE TUOS BAISIUS REUMATIZMO 
SKAUSMUS BARUVACOLTU

Palengvina per 48 Valandas arba Nieko Nekaštuoja
Daugclis suranda greitą, palaimingą palengvinimą nuo skausmų ir 

nesmagumų reumatizmo, nervų jdegimo, strėnų gėlimo ar sciatikos 
šiame saugiame recepte, vadinamam Baruvacol. Dažnai per kelias 
valandas skausmai būna sustabdomi; sustingę, sopanti sąnariai ir 
raumenys atsiliuosuoja, kad kentėtojas vėl gaii džiaugtis gyvenimu. 
Nekentėkite! Nelaukite! Pasiųskite šį pranešimą paštu į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New York City. Prisiųskite $1.85 arba 
užmokėkite laiškanešiui $1.85, pridedant pašto lėšas, kai jis atneša 
Baruvacol. Matykite greitą, malonų palengvinimą per 48 valandas 
arba sugrąžinkite nenaudotus vaistus ir gaukite savo $1.85 atgal.

Liberty Park
Yra Lietuvių 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 
LIBERTY PARKĄ

UŽKVIEČIA SAVININKAI

F. LASECKS
1144 Liberty Ave. Hillside, N. J.

Telephone: Waverly 3-9515

laisvai

reikėjo 
paragra-

kad mes prieš' tai “griežtai 
protestuojame”. . .

Pasakyta grynai profašisti
niai ! T

Tai ot jums teisė 
išsireikšt”!

Kokios operacijos 
cituotam rezoliucijos 
f ui ?

žodžius “nėra daugiau” rei
kėjo išbraukt, o jų vieton įdėt 
žodį yra, ir tada sakinys bū
tų išėjęs su ta mintimi, kurią 
rezoliucijos autoriai norėjo iš
reikšt.

Cituotame paragrafe yra 
dar ir kita mintis, su kuria 
patys autoriai, veikiausiai, ne
sutiktų : “protestuojame prieš 
Lenkijos valdžios 
kėsinimus Lietuvai

Logiškai, išeina 
protestuojama tik 
mesnius” žygius,
padaryta, tas užginama.

Zeceris K.

tolimesnius 
diktuoti”... 
taip, kad 

prieš “toli- 
o kas jau

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJŲ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MĖŠLAŽAR- 
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 nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
^-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimų

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Puikiausios rūšies vedybinis kėksas—Wedding cake
Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukes. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, 
Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly 
Rolls. Siunčiame duonas per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori 
ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Sugrįžo iš Ligoninės Drg. 

Kazys Balčiūnas
Praeitą šeštadienį iš ligoninės 

sugrįžo drg. Kazys Balčiūnas, 
kuris kiek laiko atgal skaudžiai 
susirgo. Drg. K. Balčiūnas yra 
finansų sekretorius Lietuvių Li
teratūros Draugijos 1 kuopos ir 
veiklus narys daugelio kitų or
ganizacijų. Linkime jam greitai 
atgauti sveikatą ir vėl bendrai 
su mumis dalintis darbininkų 
džiaugsmais ir kovomis.

Draugas.

Harleme surasta prostituci
jos lizdas, kurio savininkas iš 
8 merginų surinkdavęs $400 
į savaitę.

Ar Norite Laimėti Pinigines 
Dovanas?

“Laisvės” piknikas ne vien 
bus šaunus tuo, kad jame da
lyvaus šeši didžiausi chorai, 
kad atvyks tūkstančiai žmo
nių, ir šimtai svečių iš plačios 
Amerikos, kad be pertraukos 
grieš dvi orkestros, o visi ga
lės gerai pasišokti puikioj šo
kių svetainėj, bet dar ir tuo, 
kad prie įžangos tikietų bus 
piniginės dovanos $10, $7, $5 
ir $3.

Bet dovanas galės laimėti 
tik tie, kurie išanksto pirksis 
biiletus. Bilietų kaina 40 cen
tų. Galima gauti “Laisvės” 
raštinėj ir taip pas laisviečius. 
Nusipirkite.

Apsivedė Ona Budriutė
Birželio 11 d. apsivedė Ona 

Budriutė su R. Harbiak.
Ona Budriutė yra jauniau

sia duktė plačiai žinomo Alex 
Budrio, gyvenančio 149 Star 
St., Ridgewoode. žymėtina, 
kad Alex Budrio trys dukte
rys ir sūnus Charles yra išauk
lėti darbininkiškoj dvasioj. 
Spręsti galima iš to, kad nors 
gana pasiturinčiai visi gyvena, 
tačiaus darbininkiškam judėji
mui visuomet būna prielankūs.

Onos Budriutės tėveliai iš
kėlė puikias vestuves savo jau
niausiai dukrelei. Vestuvių po- 
kilis atsibuvo šapolo-Vaiginio 
svetainėj, kur dalyvavo daug 
gražios publikos, tai yra sve
čių ir reikia pažymėti, kad 
Budriai vaišino svečius labai 
gerai. Linkiu jaunai porelei 
gero gyvenimo.

Reporteris,

Nakvynių, Nakvynių!
Mums reikia nakvynių. Atva

žiuos daug draugų ir draugių iš 
kitų miestų, iš visos plačios 
Amerikos dalyvauti ALDLD ir 
komunistų suvažiavimuose, ku
rie įvyks liepos 1-2 ir 4-5 dd., 
Brooklyne.

Draugai ir prieteliai! Kurie 
turite nakvynių vienam ar 
dviem asmenim, nepatingėkit 
pranešti “Laisvės” raštinėn, 
kad mes žinotume, kur ir kiek 
svečių pasiųsti.

Telefonuokit: Stagg 2-3878. 
Arba parašykit “Laisvės 
trąšu.

an-

Nieko San‘Tarė”
New Yorko Chinatown 

niečiai surengė “ryžių pare,” 
kad sukelt pinigų Japonijos tb- 
riojamiems Chinijos žmonėms. 
Apskaičiuojama, kad pramogoj 
dalyvavo 8,000 publikos, o ne
begalėjusių tilpt virvėmis ap
vestose gatvėse galėjo būt apie 
15,000 Žmonių. Simpatija užpul
tai Chinijai yra didelė.

chi-

WPA ofisų darbininkai tre
čiadienį per pietus turėjo de
monstraciją ties Columbia Uni
versitetu protestui prieš algų 
kapojimą.

ALDLD 1 Kp. Narių Žiniai Sžil^

“Laisvės” Piknikai ir Svečiai
Nekartą pirmiau po dienraš

čio “Laisvės” pikniko teko gir
dėti žmones kalbant, kad jie pi
knike susitiko tiek daug ii- se
nai matytų svečių, pažįstamų ir 
giminių.

Vieną kartą patsai buvau liu
dininkas, kada susitiko trys 
broliai Mikitai. Visi ilgai buvo 
nesimatę ir nesitikėjo greitai 
pasimatyti. Jurgis atvyko iš 
Rochesterio, Juozas iš Philadel- 
phijos, o vyriausias brolis iš 
Vermont valstijos. Džiaugėsi, 
kalbėjosi, ir negalėjo atsistebėti 
iš tokio įvykio.

Iš tiesų, mūsų dienraštis kiek
viena meta sutraukia tūkstan- V £
čius ir tūkstančius lietuvių iš 
visos plačios apylinkės, žmonės 
važiuoja po kelis šimtus mylių. 
Jau iškalno rengiasi prie “Lai
svės” pikniko. Taip ir reikia, 
nes “Laisvė” yra lietuvių liau
dies dienraštis, ji visada tarna
vo darbo žmonių reikalams, gy
nė smulkius namų savininkus, 
smulkius biznierius, amatinin
kus ir profesionalus, kartu gra
žiai auklėdama darbo žmonių 
tarpe tarptautinį solidarumą. 
“Laisvė” yra tūkstančių žmonių

lėšomis leidžiama, “Laisvė” dar 
didesnio skaičiaus žmonių rei
kalais rūpinasi.

Kaip kitais metais, taip ir 
šiemet į “Laisvės” pikniką su
plauks gražaus svietelio. Ulmer 
Parkas darosi mums jau per- 
mažas, bet šiemet jis bus dides
nis, nes savininkai žymiai padi
dino jo erdvę prašalindami ne
reikalingą seną namą.

Svečių mes turėsime iš pla
čios Amerikos. Iš Chicagos da
lyvaus jaunuolis Matas šolom- 
skas, kuris ilgą laiką redagavo 
“Vilnies” anglų skyrių, o dabar 
važinėja po Jungt. Valstijas su 
LDS jaunuolių reikalais. Daly
vaus drg. M. Kirstukienė, viena 
iš veikėjų moterų. Iš Philadel- 
phijos tarp kitų svečių atvyks
ta drg. J. Smitas, garsus “Lais
vės” vajininkas ir drg. A. Mer
kiene, mūsų veikėja, kuri ne 
tik pati veikia darbininkų ju
dėjime su drg. Merkiu, bet ir 
savo vaikus išauklėjo darbinin
kų dvasioj, kurie dabar daug 
dirba turėdami energijos ir ži
nojimo. Svečių bus iš plačios 
Amerikos. Būkite ir jūs. Pasi- 
matykite! Senas Laisvietis.

Komunistų Partijos 6-tos 
Sekcijos Konvencija

Pereitą šeštadienį “Laisvės” 
salėje įvyko konferencija 6-to- 
sios sekcijos USA Komunistų 
Partijos. Konferencija buvo 
gyva ir plačiai svarstė Wil- 
liamsburgo ir Greenpointo 
(sričių, kurios įeina 6-tos sek
cijos žinion) reikalus. Drg. Ma
nus, sekcijos organizatorius, pa
tiekė platų ir išsamų raportą 
apie padėtį. Priimta eilė svar
bių rezoliucijų, kurios bus 
skaitytos kuopų susirinkimuo
se.

Vakare delegatai ir svečiai 
turėjo savo, t. v., cocktail parę.

Iš Dr. Martyno Luterio 
Draugystės Pikniko

Pereitą šeštadienį Hoffman 
Parke, Glendale, įvyko metinis 
D-ro Martyno Luterio Draugy
stės Piknikas. Svečių dalyvavo 
gražus būrys ir visi smagiai 
linksminosi.

Luteriečiai sako, kad-jie visi 
dabar ruošis “Laisvės” metinin 
piknikan, kuris įvyks už dviejų 
savaičių, liepos mėn. 3 d., Ul
mer Parke.

Draugai ir draugės, kurie tu
rit paėmę 2-ro Apskr., bilietu
kų knygeles ir dar negrąžinot, 
tai prašomi iki birželio 25 d. 
knygeles ir pinigus priduoti 
“Laisvės” ofise drg. Bukniui.

Tie, kurie apsiėmėt į konfe
renciją delegatais birželio 26 
d., prieš 9-tą vai. ryto būkite 
prie “Laisvės”, nes kaip 9-ta 
vai. turėsime išvažiuoti; kon
ferencija prasidės 10-tą vai. 
Tad, pasistengkim būti ten pa
skirtu

j rick Ave., Brooklyn, N. Y. Telefonas
Ev. 4-8792. (143-149)

SUSIRINKIMAI I
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių 54-to Skyriaus mėnesinis g 
ir ekstra susirinkimas jvyks trečia- ' s 
dienj, birželio 22 d., 7:30 v. v. Amai- g 
gameitų Svet., 11-27 Arion Place. ~ 
Visi Skyriaus nariai malonėkite pri
būti, nes bus renkama skyriaus val
dyba ir delegatas. — Ch. Nečiuns- 
kas. (144-145)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS g 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

laiku.
p J. Kovas, 

kp. užraš. sekr.

Sulūžo cementinės grindys 
Plattsdeutsche Volksfest Parke, 
kur vokiečiai buvo surengę ra
ketų leidimą. Buvo susirinkę 
3,000 žmonių, daugiausiai prita
riančių naziams. Keli šimtai su
krito į duobę apie 10 pėdų. Ke
li sužeisti.

200 žmonių gauja norėjo nu- 
linčiuoti* negrą H. Isaacs, kuris 
besigindamas nuo balto H. 
Phillips^ perpjovė pastarajam 
koją. Policija areštavo negrą ir 
tik po $1,000 kaucijos paleido.

Berlip, birž. 20 d. —Mies
to dalytį' Weissensee visai 
uždrausta žydam eit į vo- 
kiečių-iarijų” krautu ves 
pirkt maisto.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Telefonas: Humboldt 2-79G4

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Nori Pakelt Fėrą
Pietinio Distri.kto federalis 

teisėjas Robert P. Patterson lei
do Manhattan Railroad Kompa
nijai panaikint 999 metam pa
darytą sutartį tranzitui aukš
tosiomis N. Y. Miesto linijomis. 
Panaikinimas sutarties dauge
liui gręsia 10 centų fėru, nes 
sulyg sutarties išduodavo veltui 
pasus nuo aukštųjų linijų (ele
vated) tęsimui važiuotės subvė- 
mis. Panaikinus sutartį, panai
kins ir pasus (transfers).

Majoras ant greitųjų susišau
kė patarėjus ir pradėjo dery
bas, kad nedaleist pakelt fėrą.

žinovai sako, kad šis teisėjo 
nuosprendis supainioja majoro 
LaGuardijos planus apvienyt 
visas linijas. Iki šiol miestui te
reikėjo vest derybas su BMT ir 
IRT, dabar, teisėjo nuospren
džiu padarius MRC atskira, 
kontraktu nesurišta su IRT 
firma, reiktų ir su ja vest at
skiras derybas. Dalykas bus ke
liamas į aukštesnį teismą. Gali
mas daiktas, kad linijų suvieni
jimo šalininkai laimės, tačiau 
bylinėjimąsis atims daug laiko 
ir lėšų.

Iš SLA Išvažiavimo
SLA 38-ta kuopa pereitą sek

madienį turęjo išvažiavimą Fo
rest Parke. Dalyvavo gana skait
lingas būrys narių ir šiaip pub
likos, įvairių pažvalgų, nes ir 
kuopoje priklauso visokių pa
žiūrų žmonės. Dalyviai smagiai 
vaišinosi tarpusavyje ir su de
legatais, kurių čia buvo 3: Bal- 
vočius, Glaveckas, Paukštienė. 
Pastaroji, beje, ne tiek viešėjo, 
kiek vaišino kitus, visą dieną 
dirbo. Tai buvo lyg ir išleistu
vės, nes kuopos delegatai atei
nantį sekmadienį išvažiuos į 
seimą, Scrantone. Rep.

Kulakų Dukrelė Mirė
Jaunų Kulakų dukrelė mirė 

išgyvenusi tik 13 dienų. Praeitą 
ketvirtadienį tėvai dideliame 
džiaugsme parsivežė dukrelę iš 
ligoninės, bet ji greitai susirgo 
plaučių uždegimu. Nugabenta 
atgal į ligoninę ir mirė. Reiš
kiame jiems užuojautą nuliūdi
mo valandoj. T.

Įvairių karų veteranai ruošia 
pikniką Ulmer Parke, liepos 16 
dieną, tai yra, tame pat parke, 
kur ir “Laisvės“ piknikas bus 
liepos 3d.

Kliaučiai Rinks Delegatą
Lietuvių A m a 1 ga m e i t ų 

(kriaučių) unijos lokalas 54-tas 
rinks savo biznio agentą sekan
čiam susirinkime, kuris įvyks 
trečiadienį, liepos 22 d., Lietu
vių Piliečių Kliubo svetainėje.

Tai bus svarbus susirinki
mas, į kurį turėtų atsilankyti 
kiekvienas unijistas kriaučius.

Nedefioj Visi Važiuokite 
į Spaudos Pikniką

Sekmadienį, birželio 26 d., 
įvyksta didelis piknikas Lite
ratūros Draugijos Antro Ap
skričio. Jis bus gražiame CK 
der Mill Grove Parke, Vaux 
Hall Road, Union, N. J.

Nuo šio pikniko pelnas ski
riamas “Laisvės” naujos In- 
tertype (raidžių rinkimo) ma
šinos išmokėjimui. Vieta labai 
graži, bus geri muzikantai, 
svečių dalyvaus iš visos New 
Jersey valstijos.

Kadangi ten įvyks ir ALD
LD Antro Apskričio pusmeti
nė konferencija, tai suvažiuos 
delegatai iš New Yorko ir 
New Jersey valstijų. Iš Brook- 
lyno vyksta busais Aido Cho
ras ir delegatai.

Delegatų busas išeis lygiai 
kaip 9 vai. ryto, nuo “Lais
ves” svetaines. Visi delegatai 
kviečiami susirinkti nevėliau, 
kaip 8:45 vai. ryto, nes vietą 
turime pasiekti laiku. Bušą 
nusamdė ALDLD 1 kuopa, bet 
gali važiuoti kartu ir kitų kuo
pų delegatai. Busas bus labai 
geras, o kelionė į abi pusi tik 
vienas doleris.

Prašome užsisakyti vietas 
išanksto. Atsilankykite asme
niškai į “Laisvės” raštinę, pa
rašykite laiškelį, arba šaukite 
telefonu Stagg 2-3878.

M. Varisonas, 
Kp. Organizatorius.

Drg. Sasna-Gužienė Pasiėmė 
Savaitę Poilsio

“Laisvės” redakcijos darbi
ninkė, draugė S. Sasna-Gužienė, 
pasitraukė iš redakcijos darbo 
savaitei “vakacijų.” Ji grįš 
prie darbo tik sekantį pirmadie
nį.

Du italai jaunuoliai F. Ta- 
gliafieri ir Aurelio Ępineli areš
tuoti ir kaltinami, kad jie už
puolė žmogų ir iš jo atėmė $10.

RANDAVOJIMAI
“Cameo” Teatre, 42nd St. ir 

Broadway, New Yorke, dabar 
yra rodomas labai geras Sovie
tų Sąjungos judis “Men of the 
Sea.”

Parsiduoda Bar ir Grill su pilnais 
laisniais, tarpe dirbtuvių ir Long Is
land Gelžkelio (Freight Station). 
Priežastis pardavimo 10 mętų iš- 
bizniavojęs ant vienos vietos užtai 
noriu prasišalinti, eiti ant atsilsio.

Atvyko Matas Šolomskas
Pereitą šeštadienį Brookly- 

nan pribuvo jaunas veikėjas ir 
kalbėtojas, Matas šolomskas, 
buvęs “Vilnies” angliško sky
riaus redaktorius. Jis atvyko 
čion maršrutuodamas. Turėjo 
visą eilę susirinkimų, kur sakė 
kalbas. Svečias, pabuvęs Brook
lyne keletą dienų, išvyko Phi- 
ladelphijon, savo gimtinėn. Iš 
Ten Matas sugrįš Brooklynan 
dalyvauti “Laisvės” piknike ir 
ALDLD, taipgi lietuvių komu
nistų suvažiavimuose.

Rašykite Mašinėle
Naujausios mados rašomas 
mašinėles galite įsigyti per 
“Laisvę.” Savo skaitytojams 

“Laisvė” duoda gražią 
nuolaidą.

Naujausio išdirbimo, vėliausio iš
tobulinimo Remington Rand 

rašomoji mašinėlė.
KAINA $64.50

Jų yra skirtingų kainų. Nau
jos mašinukės parsiduoda 

nuo
$39.50 iki $79.50

Kainų skirtumas eina sulig dydžio 
mašinėlės ir sulig tobulumo

Jų yra tokio išdirbimo, ku
rios dirbant neišduoda gar
so, vadinamos Noiseless. Jos 
yra penkiais doleriais bran

gesnės už paprastas.
Per “Laisvę” rašomas maši
nėlės galite gauti su lietu

viškais akcentais.
Puikiausia Kalėdų dovana, tai ra
šomoji mašinėlė. Kol dar yra lai
ko iki Kalėdų kreipkitės į “Lais
vę” dėl platesnių informacijų rei

kale kalbamų mašinėlių.
“Laisve” parduoda tas mašinėles 

ant labai lengvų išmokesčių.

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS 

nuo 1-3 dienų ir nuo 7-8 vak.
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

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

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

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

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge’Ci Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(‘Steam Boiler)
• Q 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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS 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- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

W'diRWltHMin.




