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Hollywoodo veikalą, šnekančią 
filmą “Blockade”. Tai puikus 
veikalas, vaizduojąs fašistų ko
vas prieš Ispanijos respubliką.

Tiesa, niekur veikale Ispani
jos vardas neminimas. Bet 
kiekvienas, turįs akis, tai pui
kiai mato. Kiek kančių, kiek 
vargų niekšai fašistai žmonėms 
pridaro!

ITALIJOS-FRANCO BOMBININKAI PA
SKANDINO DAR 3 ANGLIJOS LAIVUS
Fašistus Padrąsino Anglijos Premjero Pareiškimas Seime, 

Kad Anglija Nieko Negalinti Daryt Prieš Juos.

Prieš šį veikalą nepaprastai 
siunta Mussolinio ir Franko 
agentai. Bet jo gamintojas, p. 
Wangeris, aiškiai pareiškė, kad 
jis neklausysiąs nieko, ir vei
kalą leidžiąs pasaulin taip, kaip 
jis buvo gamintas.

Už tai reikia p. Wangerj tik 
pasveikinti. O tie, kurie mėg
sta judžius, kuriems leidžia iš
teklius, privalo eiti į teatrus ir 
pamatyti “Blockade”, kai jis 
bus rodomas.

Aną dieną Varšavoje numirė 
Ksaveras Vanagėlis, populiarjš- 
kos “Kur Banguoja Nemunėlis” 
dainos autorius.

Drg. Pruseika apie tai rašo:
“Jis buvo jau labai senas. 

Matyt, jis buvo labai lojalus 
lenki} valdžiai, jei ji neliesdavo. 
Viduną Tilžės naziai buvo suar
eštavę tik todėl, kad jis buvo 
neutralus".

Ks. Vanagėliui Lietuvos vald
žia mokėjo pensiją. Jis palai
dotas Vilniuje.

Strazdas šitaip posmuoja:
“Tai kas, ištikrųjų, tas Mar

tinas yra: trockistas ar lovesto- 
nietis ?’ ’

Girdi, komunistai jį vadina 
vienu ir kitu vardais. Straz
das norįs aiškumo.

Tarpe trockisto ir lovestonie- 
šio skirtumas, imant objekty
viai, yra tik tokis, kaip tarpe 
dviejų vandens lašų.

Kauno spauda labai gražiai 
atsiliepia apie Sovietui fotogra
fijų parodą Kaune. Ji įdomi, 
vaizduoja daug gražių vietų ir 
asmenų.

O kas šiandien iš Sovietų Są
jungos neįdomu? Kuo Sovie
tai šiandien negali pasididžiuo
ti?

Amerikiečiai pamatys, kas 
bus 1939 metais, New Yorko 
pasaulinėj parodoj, kur daly
vaus ir Sovietų Sąjunga!

“Lietuvos žinios” praneša:
“žymus Amerikos literatū

rinis žurnalas ‘Books Abroad’, 
einąs jau dešimti metai, pa
sisiūlė išleisti specialų lietu
vių literatūrai skirtą numerį. 
Liet. Rašytojų D-ja to žurna
lo lietuviškajam numeriui nu
statyti planą ir paruošti med
žiagą pavedė rašytojams K. 
Korsakui—Radžvilui ir Ant. 
Vaičiulaičiui, žurnalo lietu
viškasis numeris išeis po va
saros atostogų”.
Rodosi, tai bus naudingas da

lykas.
Manyje dažnai kyla klausi

mas, kodėl amerikiečiai neban
do išversti į anglų kalbą vieno 
kito Lietuvos pažangesnio ra
šytojo geresnio kūrinio? Rei
kėtų bandyti. Pasėkos, ne abe
jotinai, būtų geros.

Kai šitie žodžiai skaitytoją 
pasieks, mes jau būsime kelyje 
į Scrantoną, arba pačiam Scran- 
tone.

šeštadienį ten įvyks Ameri
kos- Lietuvių Kongreso konfe
rencija. Ji pasibaigs sekmadie
nį.

Pirmadienį prasidės SLA sei
mas. Suvažiuos daug žmonių. 
Scrantono lietuviai senai matė

Valencia, Ispanija. — Fa
šistų lėktuvai, sakoma, ita
liški, kulkasvaidžiais apšau
dė ir bombomis bei torpedo
mis paskandino dar tris 

| Anglijos prekybinius lai
vus: “Thorpeness” su 7,000 
tonų kviečių; “Sunion”, 3,- 

i 050 tonų įtalpos, ir “Gloxi- 
s nia,” 3,336 tonų įtalpos.

A t a k u o d a mas laivą. 
“Thorpeness,” vanden - lėk
tuvas nusileido žemyn be
veik iki pat jūrbs^ pavir
šiaus ir pasiuntė vandeniu 
torpedą tam laivui į šoną. 
Su šiuo laivu žuvo vienas 
chinas darbininkas. Visi ki
ti įgulos nariai bombarduo
tų laivų išsigelbėjo.

Du iš tų laivų stovėjo už 
mylios nuo Valencijos prie
plaukos.

Fašistų lėktuvai, per- 
skrisdami virš Anglijos pre
kybos laivo “African Tra
der” jūroj, liepė jam plaukt 
į jų valdomą Majorca salą, 
o jei ne, tai jis taps bombo
mis paskandintas.

Penkta Anglijos prekybi
nį laivą “Stanwoldą” ap
šaudė fašistų šarvuotas 
laivukas Gibraltaro sąsmau- 
goj.

Japonai Šturmu Užėmė Chi- 
nijos Salą Namoa

Hong Kong. — Japonai 
karo laivų kanuolėmis ir 
lėktuvais bombardavo ir 
šturmu užėmė Chinijos sa
lą Namoa, netoli prieplau
kos miesto Swatowo, ir tris 
kartus bombardavo Swato- 
wą oro bombomis. Taipgi 
mėtė lapelius, šaukdami 
chinus .pasiduot, jeigu jie 
nori būt taip “laimingi,” 
kaip siaurinė Chinija, jau 
“globojama” Japonijos.
Japonam Lieka 100 Mylių 

Iki Hankowo
Hankow, birž. 23.— Japo

nų armija prisiartino prie 
Taihu, už 100 mylių į rytus 
nuo Hankowo, Chinijos lai
kinosios sostinės.

Chinų partizanai per šim
tus mylių ardo japonų trau
kinius ir susisiekimus nuo 
Peipingo iki Geltonosios 
upės.

NAUJAS LENKIJOS SEI
MO PIRMININKAS

Varšava. — Pulkininkas 
Valery Slawek, buvęs Len
kijos ministeris pirminin
kas, tapo dabar išrinktas 
seimo pirmininku nedidele 
balsų dauguma, vieton St. 
Caro, kuris mirė praeitą 
šeštadienį.

Slawek su Caru buvo su- 
planuotojai naujos, atžaga
rei viškesnės konstitucijos ir 
nedemokratinių rinkimų.

tiek svečių, kiek jų bus per se
kančias kokias astuonias dienas.

Taip fašistai tris Anglų 
laivus paskandino ir du ki
tus užpuolė tik už 12 valan
dų po to, kai Anglijos mi
nisteris p i r m i n inkas N. 
Chamberlain seime pareiš
kė, būk Anglija nieko nega
lėsianti padaryt net, jeigu 
fašistai skandins ir daugiau 
Anglų laivų, plaukiančių 
Ispanijon.

Negras J. Louis Pirma
me Raunde Sukriušino 
Nazį M. Schmelingą
New York. — Dar niekad 

niekas sunkiasvorių kumš
tynių istorijoj taip greit ir 
taip šauniai nesukirto savo 
oponentą, kaip negras Joe 
Louis nazį vokietį Maxą 
Schmelingą trečiadienio va
kare Yankee Stadiume. Tik 
2 minutės ir 4 sekundos 
pirmame raunde tepraėjo, 
ir Schmelingas jau buvo su- 
kriušintas.

Sykį partrenktas, Schme
lingas šiaip taip atsikėlė; 
tuoj antru kart buvo par- 
kirstas; dar vargais-nega- 
lais pakilo, -bet kai trečiu 
kartu Louis “n u d ž i o ve” 
Schmelingą, tai jau pats jo 
mankštintojas ir artimiau
sias draugas Max Machon 
numetė r a n k š 1 u ošti ant 
kumštynių platformos, duo
damas ženklą, jog Schme
lingas jau sukirstas, ir dau
giau nesipriešins.

Dveji metai atgal Schme- 
ling, matyt, atsitiktinai, 
buvo sumušęs Louisą ir ta
pęs pasauliniu čampionu. 
Bet pernai Louis jau sukir-j 
to čampioną J. J. Braddoc- 
ką, kuris pirmiau nukumš- 
čiavo ^chmelingą. Nežiū
rint to, Schmelingas vis dar 
vadinosi “pasauliniu čam
pionu.”

Dabar aiškiausiai pasiro
do, katram ta garbė pri
klausė.

Į šias kumštynes sugužė
jo apie 85,000 žiūrovų.

Louis dabartiniu savo 
žygiu kirto smūgį ne tik 
Schmelingui, bet juo labiau 
Hitleriui ir naziams, kurie 
taip garbino Schmelingą. 
Louis puikiai atkeršijo Hit
leriui, kuris per paskutinę 
sportų tarptautinę Olimpi- 
jadą Berlyne sveikinosi tik 
su baltaisiais sportininkais, 
o į negrus čampionus įvai
riose sporto srityse tai net 
nepažiūrėjo.

Joe Louis pirmiau buvo 
automobilių d a r b i n inkas 
Detroite.

ORAS
Šiandien bus apsiniaukę 

ir gal lys.—N. Y. Oro Biu
ras.

Žinios iš
Vilniaus Lietuvių Gimnazi

jai Nesutiktos Pilnos 
Teisės

Vilnius, birželio 21.—Lie
tuvių Vytauto Didžiojo 
Gimnazijai tesuteiktos tik 
dalinės teisės. Ją baigusieji 
turės lakyti egzaminus val
dinėje lenkų komisijoje.

Vilniuje Palaidotas Rašyto
jas Ksaveras Sakalauskas-

Vanagėlis
Vilnius, birželio 18.—Vil

niuje palaidotas rašytojas 
Ksaveras Sakalauskas - Va
nagėlis, kuris iš Varšuvos 
buvo iškilmingai vietos lie
tuvių kolonijos išlydėtas.

Lenkams Klaipėdos Uoste 
Jokių Išimtinų Teisių 

Nesuteikiama
Klaipėda, birželio 21. — 

Pastaruoju laiku kai kurios 
lenkų įstaigos ir spauda 
pradėjo skleisti užsienyje 
gandus, kad Klaipėdos uos
te lenkams suteikiama ypa
tingos teisės ir atidalinama 
“laisvoji i zona.” Iš Klaipė
dos mus informuoja, kad 
tos žinios yra pramanytos.

Žuvo 9 Amerikiečiai 
Lincoln Brigados Kar

žygiai Ispanijoj
New York. — Abrahamo 

Lincolno Brigados Draugai 
paskelbė vardus devynių žu
vusių amerikiečių Ispanijoj, 
kritusių kovoj su fašistais; 
tai:

Leitenantas David Reiss 
iš Paterson, N. J.; Irving 
Keith, buvęs jaunųjų komu
nistų organizatorius; leite
nantas James Cody, Viešbu
čių ir Valgyklų Unijos na
rys, ir Elkins Wendkos iš 
New Yorko; John Field, iš 
Rochester, N. Y.,—kurio tė
vas taip pat yra Lincolno 
Brigados kareivis Ispani
joj; Fr. Constanza, Herbert 
Connors, Hyman Epstein ir 
Em. Fontiniakis, kurių ad
resai nežinomi.

TAšKYMAS ŽYDŲ KEN
KIA IR VOKIEČIŲ 

BIZNIUI
Berlin. — Kai naziai pra

dėjo taškyt žydų biznius ir 
pačius žydus, tai pusiau 
nupuolė įplaukos ir vokiečių 
kepyklų, krautuvių, barzda- 
skutyklų ir kitų biznių Ber
lyno centre.

PERDAUG NAZIŲ MAR
KIŲ BRAZILIJOJ

Rio de Janeiro. — Brazi
lija “laikinai” sustabdo ka
vos, cocoa ir bovelnos par
davinėjimą Vokietijai už 
“užtikrintas” markes. Per
daug jau tų markių suplau
kė Brazilijon ir nėra kur 
jas iškišti.

Cleveland, Ohio. — Pa
šalpom nutrūkus, alksta 75,- 
000 bedarbių.

Lietuvos
Mišri Lietuvių-Lenkų Ko
misija Pasienio Ginčams

Spręsti
Kaunas, birželio 21. — Iš

vengti galimiems nesusipra
timams ateityje numatoma 
sudaryti mišri lietuvių-len
kų komisija pasienio gin
čai^ spręsti.

žymūs Amerikiečiai Va
žiuoja į Lietuvą

Columbijos Universiteto 
architektūros prof. Harry 
B. Brainerd, laimėjęs Co
lumbijos Universiteto Ar
chitektūros Fakulteto pre
miją “Kim Fellowship,” bir
želio mėn. 22 d. išvažiavo į 
Europą. Ten būdamas, ap
lankysiąs įvairias šalis, jų 
tarpe ir Lietuvą; studijuos 
miestų planavimą bei uostų, 
turgaviečių ir aerodromų 
statybą. Grįžęs Amerikon 
rašys mokslo veikalą, kurį 
išleis New Yorko miesto 
planavimo komisija. Kartu 
su prof. Brainerd važiuoja 
prof. Kate Ries Koch, 
Smith Kolegijos architektū
ros fakulteto narė.

Klaipėdoj Susikirtime Su
Naziais Keli Polici

ninkai Sužeisti
Kaunas (radio praneši

mas). — Kada atplaukė Vo
kietijos laivas “Preuss,” 
Klaipėdos naziai ėmė de- 
monstruot, sveikindami tą 
laivą ir dainuodami hitleriš
kas dainas.

Lietuvių policija uždrau
dė hitlerininkam tas dainas, 
bet jie neklausė. Priėjo prie 
susikirtimo su policija. Ke
lis policininkus naziai sužei
dė, o policija suėmė keturis 
nazius.

Mirties Bausmė Graikijoj 
Šnipam ir “Suokalbininkam”

Athenai, Graikija.—Nau
jas Graikijos valdžios įsa
kymas reikalauja baust 
mirčia bei sunkiųjų darbų 
kalėjimu iki gyvos galvos 
šnipus ir “sąmokslininkus” 
prieš diktatorišką valdžią.

Slaptai veikiantieji ko
munistai ir socialistai laiko
mi “sąmokslininkais.”

TEISME NUŠOVĖ DU 
ADVOKATUS

Los Angeles, Calif.—Far- 
meris A. E. Hanson, 38 me
tų, nušovė teisme du advo
katus, ir tapo suimtas. Bet 
džiaugiasi nudėjęs tuos “ne
vidonus.”

Pirmiau Hanson laimėjo 
$7,000 bylą, bet paskui per 
tų advokatų pasidarbavimą 
aukštesniame teisme jo lai
mėjimas tapo panaikintas. 
Dabar byla vėl buvo panau
jinama.

VALDŽIOS KOMISIJA PRIPAŽINO TIK 
CIO LAIVAKROVIŲ UNIJĄ VAKARUOS

Atsiliepdama į Darbo Federacijos Protestus, Parodė, Kad 
Didžioji Dauguma Tų Darbininku Pasirenka CIO Uniją

Washington. — Valdžios 
Nacionalė Darbo San tikiu 
Komisija pripažino vienin
telę, išimtiną teisę Tarp
tautinei Laivakrovių ir San
dėlių Darbininkų Unijai, 
priklausančiai prie CIO, at- 
stovaut visus Tokius darbi
ninkus derybose su samdy
tojais dėl algų, valandų ir 
kitų darbo sąlygų trisde-

Gen. Franco Gabenasi 
60,000 Maury Prieš 
Ispanijos Respubliką
Gibraltar. — Per dvi die

nas Ispanijos fašistai parsi- 
plukdė 10,000 maurų karei
vių iš ispaniškos Morokkos. 
United Press praneša, kad 
trumpu laiku iš ten parsi
trauks dar 50,000 maurų.

Associated Press žinio
mis, tie maurai bus naudo
jami šturmuot Ispanijos re
spublikos miestą Almerią su 
prieplauka. O antra, jeigu 
Italija ir Vokietija turėtų 
atsaukt savo armijas iš Is
panijos, pagal tarimą tarp
tautinės “bepusiškumo” ko
misijos, tai generolas Fran
co galėtų pastatyt maurus 
vieton nazių ir italų juod- 
marškiniu, — sako Associ- 
ated Press.

EXTRA!
Schmeling Suparalyžiuotas

Louiso Smūgiu

New York, birž. 23. — 
Nazis kumštininkas Max 
Schmeling guli ligoninėj, 
suparalyžiuotas Joe Louiso 
kairiuoju kumščiu į šonkau
lius. Trūkęs bent vienas 
Schmelingo stuburio kauliu
kas.

Berlin, birž. 23. — Dauge
lis nazių balsiai rauda, kad 
negras taip perkūniškai su
pliekė vokietį-“gryną arijų” 
Schmelingą. “Tai negalimas 
daiktas!” jie kartoja.

New York. — J. Louis už 
kumštynes gavo $320,000, o 
Schmeling $160,000.

Fašistai Užėmę Ondą

Hendaye, birž. 23. — Is
panijos fašistai praneša, 
kad jie užėmę miestelį On
dą, už 35 mylių į šiaurius 
nuo Valencijos. Bet liaudie- 
čiai atmušė juos nuo kalno 
tuoj į rytus nuo Ondos.

Geneva. — Tarptautinė 
Darbininkų K o n f e rencija 
nutarė, kad visose šalyse tu
rėtų būt sutrumpinta darbo 
savaitė iki 40 valandų.

šimt vienoj prieplaukoj va
kariniame šios šalies pa
kraštyje (Pacific). Tarp tų 
prieplaukų yra San Fran
cisco, pietinės' Californijos 
uostai apskritai, Seattle, 
Portland ir kt.

Tokį sprendimą Darbo 
Santikių Komisija išdavė, 
nepaisant, kad Amerikos 
Darbo Federacija smarkiai 
protestavo. Komisija, atsa
kydama į tuos protestus, 
parodė, jog 9,557 iš 12,860 
pilnateisių darbininkų tose 
prieplaukose pasirašė kor
teles, reikalaujančias CIO 
unijos. O Darbo Federacija 
reikalavo teisių savo jau 
mažai laivakrovių unijai, 
kur viešpatauja geltonieji 
vadai-grafteriai.

Žymiausias vadas tos CIO 
unijos, kurią dabar pripaži
no ten valdiška Darbo San
tikių Komisija, yra Harry 
Bridges, garsus kovotojas 
už laivakrovių ir marinin- 
kų reikalus.

Roma. — Lietūs paskuti
nėmis dienomis pakėlė Ita
lijos viltį, kad grudų derlius 
gal nebus toks blogas, kaip 
bijotasi.

Turkija Tikisi Gaut Sauja* 
ką Derybomis su Francija
Istanbul, Turkija. — Tur

kų valdžia pranešė Tautų 
Lygai, kad jau nepripažįsta 
Lygos komisijos Sanjake, 
kuris pirmesnių Lygos tari
mu buvo pavestas Franci- 
jos globai. — Sanjak plotas 
su miestais Alexandretta ir 
Antiochu yra prie šiaur-ry- 
tinio kampo Viduržemio Jū
ros, ir jįjį savinasi Turkija.

Turkų valdžia nori pradėt 
derybas su Francija dėlei 
to ploto pervedimo Turki
jai, be Tautų Lygos tarpi
ninkavimo. f-

Woolwortho Milionų Pavel- 
dėja Kivirčijasi su Nauju 

Savo Vyru Grafu
London. — Pavelde j a mi

lionų dolerių iš Woolworth 
dešimtukinių krautu vių, 
amerikietė Barbara Hutton 
pykstasi ir su dabartiniu sa
vo vyru Danijos grafu 
Haugwitz-Reventlow. Ji ap
statė policininkais savo na
mus, kad grafas nepagrob* 
tų jųdviejų sūnų, 2-jų metų 
amžiaus.

Grafas Haugwitz rengia
si išvažiuot iš Anglijos neva 
gydytis, bet jo pati žada pa- 
sidarbuot, kad jis nebūtų 
atgal įleistas Anglijon, jei 
bandytų grįžt.

Su pirmu vyru, suskium 
kunigaikščiu Aleksiu Mdi- 
vani jinai persiskyrė 1935 
m. ir davė jam bent pusant
ro miliono dolerių už pasi
traukimą iš jos gyvenimo.
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Fašistinių Agresorių Planai 
Pabaltėje

G. Grybovas
Austrijos užgrobimas iš Vokietijos fa

šizmo pusės ir karinio užpuolimo ant 
Čechoslovakijos pavojus, Italijos-Vokie
tijos intervencijos padidėjimas Ispanijo
je, kuris vyksta visiško nebaudžiamumo 
atmosferoje ir tiesiog pataikaujant bur
žuaziniai demokratinėms didžiosioms 
valstybėms, turėjo rimtų pasekmių ma
žosioms šalims, esančioms fašistinės ag
resijos objektu. Vienu tiesioginiu susi
tarimo su fašistiniais agresoriais politi
kos rezultatu yra lenkų ultimatumas 
Lietuvai šių metų kovo 17 dieną.

Jeigu Lietuva nesusilaukė Austrijos 
likimo, tai ji turi dėkoti, kaip rašė fran- 
cūzų laikraštis “Popiuler,” visų pirma 
Sovietų Sąjungai: “Sovietų Sąjunga pra
nešė Lenkijos atstovui Maskvoje,—rašo 
laikraštis, — kad ji rekomenduoja Len
kijai nepavartoti jėgos ir pasilieka sau 
laisvas rankas, jei būtų su ginklais už
pulta. Šis pareiškimas ir tas paaiškini
mas sulošė savo rolę ir privedė prie to, 
kad lenkų ultimatumas buvo sustatytas 
nuosaikesniais išsireiškimais.”

Lenkijos fašistams labai norėjosi, pa
sekus Hitlerio pavyzdį Austrijoj, įvyk
dyti “maršą į Kauną.” Lenkų diploma
tams pulkininkų mundiriuose prisiėjo, 
vienok, smarkiai pažeminti toną. Tai vi
sai nereiškia, kad lenkų imperialistai at
sisakė nuo savo planų Lietuvos atžvil
giu. Apie Lenkijos planus gana vaizdin
gai rašė laikraštis “Warszawski dzennik 
narodowy”:

“Siekdama sustiprinti savo pozicijas 
Pabaltėje Lenkija turi imtis tvirtai sure
guliuoti savo santykius su Lietuva. Rei
kia priversti, kad Lietuva sutiktų su
daryti su Lenkija sąjunginę sutartį, ka
ro konvenciją, suteiktų Lenkijos karo 
laivynui bazę Lietuvos pakrantėse, suda
rytų muitų uniją. Šiuos . reikalavimus 
Lietuvai reikia pastatyti visai kategoriš
kai ir paremti juos energinga akcija, 
kuri priverstų Lietuvą juos priimti.”

Iš išdėstyto visai aišku, kokius tikslus 
Stato sau lenkų imperializmas Lietuvos 
atžvilgiu. Ultimatumas ir diplomatinių 
santykių atnaujinimas — tik pirmas 
etapas. Lietuvos prarijimas, pagal lenkų 
imperialistų nuomonę, turi garantuoti 
Lenkijai viešpataujančias pozicijas Pa
baltėje ir palengvinti pasiruošimui—kar
tu su fašistine Vokietija — karui prieš 
Sovietų Sąjungą. Apie tai gana atvirai 
pasakė Lenkijos atstovas Washingtone 
grafas Potockis, kuris pareiškė:

“Lenkijos vyriausybė susitarime su 
Lietuva mato įžengimą į sudarymą vals
tybių nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų blo
ko; Šis blokas saugotų Vokietijos rytų 
rubežius ir žiūrėtų, kad Sovietų Sąjunga 
negalėtų ateiti pagelbon Čech o Slovakijai 
ir Franci j ai, jeigu Vokietija tas valsty- 

y bes užpultų.”
Vargu ar galima aiškiau išreikšti tik

ruosius Lenki jos-Vokieti jos fašistų sie
kimus. Ne tik “blokas nuo jūrų iki jūrų”, 

. bet ir pagelba fašistinei Vokietijai, jei 
būtų užpulta Čechoslovakija, ir kova su 
Sovietų Sąjunga.

Lenkijos generalinio štabo planas yra 
užgrobti ne tik Lietuvą, bet ir Latvijos 
teritoriją: Ęvinsko miestą—svarbų ka- 
riniai-strateginį punktą Pabaltėje, Kur- 
Handiją su Liepoja (neužšalantis uostas 
Baltijos jūroje), Latgali ją ir tt. Už tat 
nenuostabu, kad lenkų imperialistai kar
tu su Vokietijos fašistais siunčia į Lie
tuvą ir Latviją ir į kitas Pabaltės šalis 
savo agentus, stengiasi išnaudoti lenkų

mažumas ir katalikų kunigus šitose šaly
se, ypatingai Lietuvoje ir Latvijoje, ar
dymo darbui, šnipinėjimo tikslams. To
kie lenkų agresorių darbai ir planai.

* * *
Lenkijos ultimatumą Lietuvai sankcio

navo Hitleris kaip kompensaciją už pa
lankų Lenkijos atsinešimą, kada Vokieti
ja grobė Austriją. Iš šito visai neišeina, 
kad fašistinė Vokietija atsisakė nuo Pa
baltės. Hitlerio sutikimas su Lenkijos 
ultimatumu Lietuvai buvo nedaugiau, 
kaip manevras. Ryšyje su Lenkijos pla
nais Pabaltėje kaikurie linkę numatyti, 
kad Lenki jos-Vokietijos prieštaravimai 
smarkiai paaštrės. Valdančiuose Pabal
tės sluogsniuose, ypatingai Lietuvoje, 
mėgina iš to daryti dargi atatinkamas 
išvadas savo politikai. Žinoma, Vokieti
jos ir Lenkijos fašizmas žiūri viens į ki
tą su nepasitikėjimu; tai—nepasitikėji
mas'tarp dviejų plėšikų, kurie pasirinko 
sau auką, mėgina ant jos užpulti, nužu
dyti ją ir apiplėšti, gi kiekvienas iš plė
šikiško užpuolimo dalyvių bijosi, kad jo 
partneris jo neapgautų'. Bet tai neatme
ta to t neginčijamo fakto, kad tarp Vo
kietijos fašizmo ir Lenkijos imperializmo 
yra susitarimas dėl Pabaltės. Yra žino
ma, kad Vokietijos fašistai sutinka, kad 
atsiėmus Dancigą, Lenkų koridorių, 
Aukštutinę Sileziją ir Poznanių, duoti 
Lenkijai kompensaciją Lietuvoj ir dargi 
Latvijos sąskaiton. Užtai neatsitiktina 
tas, kad kaip Vokietijos fašistai, taip 
ir Lenkija atmetė 1934 metais Sovietų 
Sąjungos pasiūlymą garantuoti Pabaltės 
šalių nepriklausomybę ir Sovietų Sąjun
gos pasiūlymą sudaryti Rytų paktą dėl 
tarpusavio pagelbos.

Vokietijos fašizmas žiūrėjo ir tebežiū
ri į Pabaltę, kaip į savo įtakos sferą 
ir kaip į grobimo objektą. Vokietijos fa
šizmo ardomasis darbas Pabaltėje ne tik 
nesusilpnėjo, bet paskutiniais laikais, 
viešpataujantiems Pabaltės sluogsniams 
tyliai pataikaujant, pasiekė ypatingo dy
džio. Latvija, Lietuva, Estija, Suomija 
tikra to žodžio prasme knibždėte knibž
da Hitlerio agentais. Tie agentai viešai 
organizuoja Pabaltės vokiečių gyvento
jus, kad “kuo greičiau”, kaip rašo laik
raštis “Baltiše Ostmark,” ir “kuo pil
niau suaugti su Vokietijos vokiečiais.” 
Hitlerio ir Gestapo agentai kuria kuope
les beveik visose įmonėse, fabrikuose, 
labdarybės įstaigose, mokslo įstaigose ir 
tt. Vokiečių gimnazijos Pabaltėje ir ki
tos mokslo įstaigos paverstos tikrais fa
šistinės agitacijos daigynais ir į štabus 
smogikų būriams organizuoti. Po “lab
darybės” ir “mokslo” įstaigų priedanga 
slepiasi Vokietijos fašistų šnipų lizdai. 
Visą Pabaltės vokiečių spauda unifikuo
ta pagal fašistinės Vokietijos pavyzdį.

Keistas atrodo tik Pabaltės vadovau
jančių sluogsnių elgesys, kurie ne tik ne
reaguoja į akyplėšišką ir iššaukiantį Hit
lerio agentų elgesį, bet savųjų Laidone- 
rių, Reeskų ir Estermanų asmenyje mie
lai pasitinka hitlerininkų siekimus. Ne
galima, deja, pasakyti, kad Pabaltės val
stybių valdantieji sluogsniai aiškiai su
prastų tą nemalonią ateitį, kuri laukia 
šias šalis, jeigu jų vyriausybės tęs pa
taikavimo ir meilikavimosi prie fašisti
nių agresorių politiką, ir pirmoje eilėje 
prie fašistinės Vokietijos. Abisinijos, Is
panijos, Austrijos pavyzdžiai ir, paga
liau, ultimatumas ir grąsinimai Lietu
vai, matyti, mažai ko pamokė Pabaltės 
šalis. Dar daugiau, paskutiniais laikais 
kaikuriose Pabaltės valstybėse pastebi
mas siekimas užbėgti priešakiu ir kuo 
greičiau nusilenkti fašistiniams agreso
riams. Vokietija pagrobė Austriją—Lat
vijos užsienių reikalų ministeris p. Mun
ters skuba pasveikinti “didžiąją Vokie
tiją,” kaip jis ją vadina savo tarptauti
nei padėčiai pašvęstoj balandžio 4 d. kai- 
b»je.

Bijodamas, matyti, pasivėlinti, p. Mun- 
tersas dar šių metų pradžioje skuba į 
Romą, kad pirmuoju iš Pabaltės '‘atsto
vų” pakelti bokalą “Italijos karaliaus ir 
Abisinijos imperatoriaus” garbei. Mun
ters sveikina taip pat Lenkijos ultima
tumą Lietuvai, mėgindamas tuo pat me
tu palenkti Lietuvą, kad ši padarytų toli 
siekiančias nuolaidas Lenkijai. Pildyda
mas Berlyno ir Varšavos užduotis, p. 
Munters išštoja Pabaltėje ir Skandinavi
joje “neitraliteto” trubaduru, mėginda
mas tuo pat metu palenkti šias šalis pri
pažinti Italijos aneksiją Abisinijoj. Tais 
tikslais: kaip žinoma, p. Munters Tautų

Užtikrinimui “Laisvės” 
Gyvavimą

Mūrykim kieto “cemento” 
fundamentinius stulpus aps
kritų metų ratu, išbudavo- 
jimui dienraščiui “Laisvei” 
pastovaus gyvenimo. Tais 
stulpais turi būt dienraščio 
naudai dideli parengimai. O 
pats budinkas, tai prenu
meratos ir skelbimai.

Šiaip ar taip kalbėsime, 
kapitalistinėje sistemoje jo
kios “New Deals” nedarbo 
visiškai neprašalins. Laiki
nai ir tik dalinai tos visos 
naujosios dalybos idėjos bei 
planai tegali' šiek tiek pa
dėti dirbančiųjų žmonių 
sluoksniams. Jokios refor
mos kapitalistinėje sistemo
je negali prašalinti nedar
bą ir suteikti žmonijai pa
stovų laimingą gyvenimą. 
Taigi klasinė apšvieta dir
bančiai visuomenei yra la
bai reikalinga, reikalingas 
yra dienraštis “Laisve”!

Mūsų lietuvių išeivijoje 
dienraščio platinimuisi yra 
labai ribota dirva. Ir tos ri
bos su kiekvienais metais 
siaurėja. O pasireiškiant 
kriziam, susiduriame su fi
nansiniais keblumais. Atei
viai, prieš karą imigravę į 
šią šalį, nuseno, mirtingu
mas didėja. Dabar darbi
ninkų imigracijai jau visai 
uždarytos durys. Niekas da
bar pastoviam apsigyveni
mui, darbo j ieškantis, ne
gali įvažiuot į šią šalį. Tik 
čia gimę ir išvažiavę, dau
giausiai vaikai išvežti į Lie
tuvą, tegali grįžti pašto-

viam apsigyvenimui. Ir iš 
čia gimusių mažai teįva- 
žiuoja. Jų grįžimo skaičius 
į šią šalį toli nuo skaičiaus 
nusenstančių ir išmirštan
čių ankstyvesnių ateivių. 
Todėl lietuviškai kalbančių
jų lietuvių skaičius Jungti
nėse Valstijose sparčiai ma
žėja.

Nedaug vilties beliko to
kiam išplatinimui dienraš
čio “Laisvės,” kad jis galėtų 
pasilaikyti iš įplaukų už 
prenumeratas ir skelbimus. 
Kitų sriovių spaudai dirva 
dar siauresnė beliko. Nes 
“Laisvė” yra įvairus, liau
diškas dienraštis, atsakan
tis visų sluoksnių dirbančio
sios lietuvių . visuomenės 
reikalams, būtent: darbi
ninkų, profesionalų, smul
kių biznierių ir farmerių 
reikalams. Už tai “Laisvė” 
turi platesnę dirvą už griež
tai religijinius ir fašistinius 
laikraščius. Nes ji atsako 
reikalams didelės didžiumos 
Amerikos lietuvių.

Dėl “Laisvės” ilgesnio pa- 
silaikymo abejoti dar ne
reikia. Bet konservatyviško- 
ji arba reakcijinė lietuvių 
spauda jau dreba matyda
ma artinantis galą savo eg
zistavimui.. Ypač fašistinė 
spauda ašaroja. Nė abrakai 
iš Kauno jiems vilties nesu
teikia.

Dienraštis “Laisvė” gali 
dar ilgai gyvuoti, tik turi
me jos ateitį budavoti la
biau ant bizniškų pamatų. 
Reikia išvystyti daugiau di
delių parengimų. Kiekviena 
kolonija turėtų surengti ką

Sąjungos sesijos išvakarėse apkeliavo 
Pabaltės ir Skandinavijos šalių sostines. 
Tarp fašistinių agresorių tarnų p. Mun- 
ters pradeda paskutiniu laiku aiškiai 
konkuruot su p. Becku. P. Munters elge
sys Genevoje kaip Tautų Sąjungos 101 
sesijos pirmininko šiuo atveju kalba pats 
už save.

Neapsiėjo be nusilenkimo fašistiniam 
agresoriui ir Lietuva. Lietuvos radio 
transliavo Hitlerio kalbą kovo 13 d., ku
ri buvo pašvęsta Austrijos pagrobimui.

Apie Estiją ir kalbėti netenka, kadan
gi jos valdantieji sluogsniai senai .susiri
šę ne tik su Lenkų imperialistais, bet 
taipgi ir su Vokietijos fašistais. Estijos 
unifikuota spauda su pasitenkinimu 
spausdina straipsnius apie “Didžiąją Vo
kietiją” ir apie bendrą frontą nuo “Le
dinuotojo vandenyno iki Juodųjų jūrų.” 
Estijos spauda kartu su Suomijos “ak
tyvistais” išstoja už Alandų salų sustip
rinimą, kaip už vokiečių agresijos bazę.

Ypač reikia pažymėti sudarytą nese
nai tarp Estijos ir fašistinės Vokietijos 
oro susisiekimą, kuris suteikia fašisti
niams agentams plačią galimybę šnipavi- 
mui. , * * *.

Jeigu Pabaltės valstybių valdantieji 
sluogsniai pasirengę lankstytis prieš fa
šistinius agresorius, tai šių šalių liaudis 
visai nesutinka su šia politika. Darbo 
masės supranta, kad lankstymasis prieš 
fašistinius agresorius ne tik negali už
tikrinti taikos išlaikymo,, bet, atvirkš
čiai, gali tik pagreitinti Vokietijos fašiz
mo plėšikiškų grobimo planų įvykdymą. 
Darbo žmonės šiose šalyse pilnai pasisa
ko už bendradarbiavimą su Sovietų Są
junga ir už jos taikos politiką. Ryšyje 
su tuo bus įdomu pažymėti, kad Pabal
tėje ne tik tarp darbo žmonių, natūra
liai simpatizuojančių Sovietų Sąjungai, 
bet ir tarp inteligentijos, kaikuriuos ka
riuomenės sluogsniuose, tarp dorų pat
riotų išsiplėtus nuomonė, kad karo atve
ju reikia remti Sovietų Sąjungą ir padėti 
jai jos kovoje su fašizmu. Šiuose sluogs
niuose mano, kad Sovietų Sąjungos lai
mėjimas užtikrins taiką ir Pabaltės šalių
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Klausimai ir Atsakymai

Senas Jurgis.
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surengti 
pikniką.
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nors didelio.
Šiemet karštai draugišką 

pagelbos ranką savo dien
raščiui ištiesė Baltimorės 
pažangioji lietuvių visuo
menė. Literatūros Draugi
jos 25 kuopa surengė ten 
pikniką dar 29 d. gegužės. 
Pažangioji visuomenė skait
lingai dalyvavo tame pikni
ke. Rengėjai užsimokėjo vi
sas bilas iki centui už spau
dos darbus, už skelbimus 
pikniko dienraštyje ir gry
no pelno prisiuntė “Laisvei” 
visai arti $200.

Tai buvo pirmutinis pik
nikas ant didesnės skalės 
dienraščio naudai Baltimo- 
rėje ir jis buvo pirmutinis 
piknikas šią vasarą. Pačiu 
sunkiuoju laiku draugai 
baltimoriečiai atėjo į pagel
bą savo dienraščiui. Puikus 
dalykas! Sveikiname jus, 
draugai! Linkime, kad de
koracijų diena, 30-ta gegu
žės, būtų įgyvendinta kaipo 
tradicijinė “Laisvės” nau
dai piknikų diena Baltimo
re j e.

Reikia piknikus ir žiemi
nius parengimus ruošti vi
sur ir kiek galint skirtingu 
laiku. Ne visai sveikas daly
kas, kad Brooklyno ir Bos
tono piknikai įvyksta tą pa
čią dieną. Jei ant nelaimės 
lietus, tai turėtumę baisius 
nuostolius. Tačiau sunku 
yra tai išvengti.

Parengimais mažai 
rūpina Pittsburgh as, 
chesteris ir kietosios 
glies apylinkės. Tų kolonijų 
draugai privalo rimtai pa
galvoti savo dienraščio rei
kalu. Nes parengimai yra 
labai svarbus įplaukų šalti
nis mūsų dienraščiui.

Connecticut valstija ren
gia kas metai spaudos nau
dai pikniką Hartforde. Ten

Klausimas
Kokiais išrokavimais tą 

pačią liepos 3 dieną rengia
mi du dienraščio “Laisvės” 
piknikai — viena^ Maynar- 
de, o kitas Brooklyne? Man 
atrodo, jog būtų geriau, 
jeigu jie įvyktų visai atski
romis dienomis. Tada dau
giau žmonių iš New' Yorko 
ir Connecticut valstijų ga
lėtų nuvažiuoti į Maynardo 
pikniką, o iš Mass, valstijos 
atvažiuoti į Brooklyno pik
niką.

Atsakymas
Žinoma, kad butų geriau, 

jeigu tie didieji metiniai 
piknikai būtų laikomi skir
tingomis dienomis. Deja, to
kių parankių dienų negali
ma surasti. Mat, ryšyje su 
liepos 4 d. pasidaro visas 
glėbys švenčių, todėl pikni- 
kauti labai parankus laikas. 
Tiktai todėl abudu piknikai 
tą pačią dieną ir laikomi.

Japonai Bombardavo Ameri
konų Žibalo Kompaniją
Hong Kong. — Astuoni 

Japonijos lėktuvai bombar
davo įstaigą a m e r i k i nes 
Texas aliejaus kompanijos 
Wuchowe, Chinijoj. Viena 
bomba nukrito ir ant anglų 
žibalo kompanijos žemės.

nepriklausomą ir savystovų gyvavimą; 
jeigu gi laimės agresoriai, tai Pabaltės 
šalyse gyvenančios tautos atsidurs fizi
nio išnaikinimo pavojuje.-*

Tai, ką supranta visi dori, patriotiniai 
nusiteikę Pabaltės šalių elementai, nesu
pranta ar, matyti, nenori suprasti val
dantieji sluogsniai. Ištikrųjų, ką gali 
duoti Pabaltės šalims nusileidimų ir 
lankstymųsi prieš fašistinius agresorius 
politika? Ką gali duoti šitoms šalims ne- 
itraliteto politiką, nekalbant jau apie tai, 
kad ši politika nesutaikoma su priklau
symu Tautų Sąjungai, kurios šalininkais 
laiko save Pabaltės šalys? Bendradar
biavimas su Tautų Sąjunga numato 
sankcijas ir kolektyvią pagelbą prieš ag
resorius, tuo tarpu kai neitraliteto poli
tika aiškiai prieštarauja Tautų Sąjungos 
narių pareigoms. Ši politika gali būti 
naudinga tik fašistiniams agresoriams ir 
ji gręsia rimtomis pasekmėmis mažo
sioms šalims.

Vokietijos fašizmas nesirengė ir nesi
rengia *atsisakyti nuo “Drang načh Os- 
terl” (“Veržimosi į Rytus”) politikos, 
nuo išnaudojimo Baltijos placdarmo ko
vai prieš Sovietų Sąjungą, šių faktų pa
kanka, kad suprasti, jog mažos šalys ga
li apginti savo nepriklausomybę tik vi
suotino bendradarbiavimo kovoje už tai
ką, už kolektyvų saugumą reniuose. Ne 
nusileidimų ir lankstymųsi prieš fašisti
nius agresorius politika galima pasiekti 
taikos ir savo nepriklausomybės išlaiky
mo, o tik politika, nukreipta prie fašis
tinių agresorių izoliacijos.

Drg. Litvinovo pareiškimas užsienio 
žurnalistams (kovo 18 d.) nurodo šitą 
kovos su fašistiniais agresoriais ir už 
taikos išlaikymą kelią. Mažosios šalys ne
turi užmiršti, kad “totaliniam kare,” ku
rį ruošia fašistinė Vokietija ir kiti fa
šistiniai agresoriai, jos gali netekti ne 
tik nepriklausomybės, bet ir užsimokėti 
savo tautiniu gyvavimu. Užtat nenuos
tabu, kad plačiose Pabaltės liaudies ma
sėse, kurios pernešė Vokietijos karinin
kų ir baronų okupacinį režimą, auga ne
rimas rišyje su Vokietijos fašizmo grą- 
sinimais ir rišyje su Lenkų imperializ
mo planais Pabaltėje.

įvykusius piknikus negali
ma vadint džiuginančiai 
sėkmingais, nes tam yra 
rimtų priežasčių. Viena, 
Hartfordas nėra Connecti
cut valstijos lietuvių koloni
jų centras. Jis yra nuoša
liai. Antra, tai piknikai ten 
įvyksta per vėlai į rudenį.

Šiemet tos apylinkės ‘Lai
svės’ patriotai rengia ant 
didelės skalės pikniką Wa- 
terburyje. Įvyks rugp.-Aug. 
27-tą. Gerai daro. Waterbu
ry yra Conn, valstijos cen
tras. Bet Hartforde spau
dos piknikas vistiek bus 
rugsėjo (Sept.) 11-tą d. ir 
tai gerai. Reikia ir rudeni
nių parengimų.

Beje, raginau 
Maine valstijoje 
“Laisvės” naudai 
Bet iki šiol draugai į tai 
nieko neatsakė. Tenai, tar
pe Lewiston ir Rumford bū
tų galima -surengti puikų 
pikniką. Bostono apylinkės 
dailininkai galėtų jiems 
duot gerą programą. Au
tomobilių gadynėje distan
cija — tolis yra išrišama 
problema. Draugai rumfor- 
diečiai ir lewistonieciai tu
rėtų susivažiuoti ir tuom 
klausimu rimtai pasitarti.

Apie vakarus, už Pitts- 
burgh’o čia nekalbu. Ten 
draugai turi dienraštį “Vil
nį” ir tą patį jie daro savo 
dienraščio išlaikymui, kaip 
mes darome “L.” išlaiky- 
lĄui. Vakarai mažai tepri- 
sideda prie “Laisvės” ir ry
tai nedaug teprisideda prie 
“Vilnies” išlaikymo. Terito- 
rijinis pasidalinimas yra ir 
to neišvengsime. Todėl era 
kalbu tik apie “Laisvės” 
reikalus.

Gerai p r i s i r e n gę nuo 
Pittsburgho iki Rumfordo, 
apskritų metų ratu, vieną 
prie kito, kaip dideliam bu- 
dinkui fundamentinius stul
pus, išvystykim parengimus 
savo dienraščiui. Tuomi už
tikrinsime jam ateitį.

P. Buknys.
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G e 11 o n oj i Up ė - Jau 
"Japonų Sielvartas”

lieliiviškos" Jūros Bmžins

Chinai nuo amžių didžią
ją savo Geltonąją upę va
dino “upe sielvarto” arba 
“nelaimių”. Nes jinai, ne
lauktai ištvindama, laiks 
nuo laiko užliedavo tūks
tančius ketvirtainių mylių 
dirvų, nunešdavo jų derlių 
ir žemdirbių trobas, apsem
davo miestus ir miestelius 
ir palikdavo milionus chinų 
be duonos ir pastogės.

Bet nuo dabar šėlstančio 
tos upės potvinio chinai ga
lės Geltonąją upę vadint 
jau “Japonijos sielvartu,” 
“japonų nelaime.”

Šis Geltonosios upės pot- 
vinis primurdė tūkstančius 
Japonijos kareivių ir pa- 
gramzdino didelius daugius 
jų kanuolių, tankų ir amu
nicijos. Jinai su dabartiniu 
savo i š t v i n i mu pasirodo 
kaip vienas geriausių Chi
nijos draugų - talkininkų 
sunkioj valandoj kovos 
prieš Japoniją.

Geltonosios upės gręs- 
mingai nešami “lietūs iš 
dangaus” ir vandenys nuo 
sniegais apklotų kalnų duo
da galingą paramą Chinijos 
armijoms. Ir jeigu, anot 
tos psalmės, “upės smarku
mas linksmina miestą Die
vo,” tai Geltonosios upės 
griausmingas kriokimas da
bar linksmina 450 milionu 
chinų. Jinai kas sekunda 
savo jūrišku pločiu dabar 
neša po 1,000,000 kūbiškų 
pėdų vandens pro Cheng
chow miestą, kur praardyta 
jos krantų pylimai-užtvan- 
kos.

Jeigu ne Geltonosios upės 
ištvinimas, tai japonai būtų 
apsupę ir gal jau užėmę 
Chengchowa, mazgą svar
biausių Lung-hai ir Pei
ping-Hankow g e ležinkelių. 
Bet tos upės užplūdę vande
nys vienus japonų pulkus 
toli atgal nuvijo, o kitus pa
skandino bei visomis pusė
mis apsėmė ir suklampino.

Jau nuo pat japonų karo 
pradžios pernai liepos mė
nesį chinai planavo, kada 
ateis 1 a i k as, praardyt 
krantines užtvankas Gelto
nosios upės ir paleist jos 
vandenis kaip “drakonus”- 
smakus prieš užpuolikus. Ir 
tie “geltonieji smakai” jau 
surijo daug karinių Japoni
jos pajėgų. O dar tik pra
džia. .Nes šiuo laiku tik 
prasideda ten didieji lietūs, 
kurie tęsiasi 30 dienų; o 
aukščia u šia Geltonosios 
upės vandenys esti iškilę 
per liepos ir rugpjūčio mė
nesius — jų daugybė tada 
suplaukia iš Tibeto, Shansi, 
Shensi, Ningsia, Kansu ir 
Chinghai kalnų tirpstančių 
sniegynų.

Tatai, be kitko, duoda 
c h i n a m s progą apgint 
Lung-hai geležinkelį į va
karus nuo Chengchow, Pei
ping-Hankow geležinkelį į 
pietus nuo Chengchow ir 
laikinąją Chinijos sostinę 
Hankow miestą, kuris stovi 
prie šio geležinkelio.

50 mylių pločio ruožas 
šiaurinėj pusėj Geltonosios 

upės, Shantungo ir Hopeh 
provincijose — visas po 
vandeniu; dar dveja tiek 
platesnis ruožas visiškai ap
semtas pietinėj jos pusėj, 
Honan provincijoj.

Bet dar kur kas didesni 
plotai yra dalinai užlieti: 
ten susidarę didžiuliai eže
rai, balos, klampynės; išti- 
žinti keliai, pavojingai per-, 
mirkę geležinkeliai. Taigi 
nėra japonams praktiškos 
galimybės persiųst savo 
kanuoles ir tankus per tuos 
svarbiausius jiem strategi
nius plotus.

Todėl japonų Lung-hai 
armija turėtų daryt kelių 
šimtų mylių užuolanką pro 
Suchowa į pietus, jei norė
tų žygiuot prieš dabartinį 
Chinu valdžios centra Han- 
kową. Ta armija nuo potvi- 
nių pradžios dar tebėra ne
veikli; ir šiuos žodžius be
rašant tik japonų pulkai iš 
Yangtze upės klonio laužia-, 
si linkon Hankowo; bet čia 
jiem gresia Yangtze upės 
ištvinimas.

Gal japonai bandys už
tveri spragas Geltonosios 
upės užtvankose. Bet tai ne
įmanomas dalykas per tris 
sekančius mėnesius. Tam 
reikėtų privežt milžinišką 
daugybę akmenų, virvių, 
karklų ir kitų medžiagų iš
tižusiais keliais ir pasriuvu- 
siu Lung-hai geležinkeliu. 
Be to, dar niekad nepavyko 
užkišt spragas pačios Gel
tonosios upės užtvankose, 
kol jos vanduo nenuslūgda- 
vo. Tos spragos galėdavo 
būt užtaisomos tik po rug
sėjo mėnesio, — nors japo
nai garsinasi jau aplopę 
spragas kai kurių mažesnių 
upių užtvankose.

Be kitų keblumų, japonai 
čia susiduria su maisto sto
ka, pasėkoj šių patvinių. 
Vietoje jie čia negalės mais
tu aprūpint savo armijas, ir 
turės valgio produktus toli 
gabent joms iš rytinio šalies 
pakraščio ar iš Shantungo.

Šie potviniai yra didis 
stabdytuvas karinei Japoni
jos mašinai ir labai rimtas 
eikvotojas medžiaginių jos 
pajėgų. Iš antros pusės, Gel-I 
tonosios upės užtvinimas 
tarnauja chinam kaip pa
drąsinimas. Ir kiek tie po
tviniai iki,šiol padarė japo
nam nuostolių ir suardė jų 
planus, tai jau didelis kari
nis chinam laimėjimas.

Nuo tų potvinių, tiesa, 
nukentėjo ir chinai. Vande
nys sunaikino derlių kokių 
4 milionu akrų laukų ir lai
kinai išvijo apie 5,000,000 
valstiečių iš jų sodybų. Bet 
chinai buvo išanksto pasi
rengę tokiai aukai. Jie buvo 
apsipratę su minčia panau
dot Geltonosios upės vande
nis kaip baisųjį ginklą prieš 
žudikus įsiveržėlius. Ir jie 
mato, kad Geltonosios upės 
paleista rūstybė nepalyginti 
skaudžiau baudžia tuos pa
sipūtusius draskūnus negu 
chinus, didvyriškai ginan
čius savo šalį ir tautą.

Ne veltui ir tie chinai

Besibaigiant didžiajai le
dų gadynei Europoj, subėgo 
ledynų vandenys į platų že
mės įdubimą ir sudarė di
džiulį ledų ir vandens eže
rą toj vietoj, kur dabar,Bal
tijos Jūra. Tai buvo apie 18 
tūkstančių metų atgal, kaip 
skaitliuoja Suomijos (Lini
jos) mokslininkas M. Sau- 
rumo ir kiti žinovai geolo
gai.

Bet šis ežeras taip ir bū
tų likęs ežeru, stovinčiu 
vandeniu, be susisiekimo su 
okeanu-v a n d e nynu, jeigu 
nebūfų judėjusi žemės pluta 
po Baltija.

Bet Baltijos dugnas judė
jo ir tebejuda. Iškyla naujų 
salų, o ankstybesnės salos 
pasidaro pusiausaliais. Įvai
riose vietose ta jūra tampa 
tokia seklia, negilia, kad ne
betinka laivininkystei.

Baltijos jūra iš abiejų 
kraštų kas metai po truputį 
atsitraukia. Šiaurinėje jos 
dalyje krantai per 100 me
tų pakyla apie jardą aukš
čiau. Tai nuo krikščionių 
gadynės pradžios iki šiol tu
rime apie 18 jardų pakili
mą šiaurinėje Baltijos daly
je.

KAIP SUŽINOT UPES PLOTĮ, NESIKELI ANT PER Jį?
Štai jūs stovite ant upės 

krašto. Ji plati, galinga, 
vanduo tik sukasi verpetais. 
Šiandien mokslas tiek išvys- 
tęs techniką, kad užteks pa
žvelgti į atstumo (nuotolio) 
mieruotoją, pasukti viena, 
kitą prietaisą, ir jūs jai/jū- 
note upės plotį. O jeigu 
norėsite sužinoti, kaip 
sparčiai teka jos vanduo, 
tai ir tas nesunku padaryti.

Mokslas. Prietaisai. Bet 
kaip tą sužinoti, neturint 
tokių prietaisų? O gal tas 
visai negalima? Galima, tik 
reikia žinoti kaip. Viename 
iš pirmesnių skyrių mes ra
šėme apie geometrinį tri
kampį, kurio pagelba gali
ma sužinoti medžio, namo 
ar kokio pylimo aukštį. Su 
tokiu pat geometriniu tri
kampiu galima pamieruoti 
ir upės plotį.

Tas prietaisas paprastas: 
keturkampė lenčiukė 6 colių 
ilgio ir 6 colių pločio. 
Įsmeigiate tris spilkutes į 
tris kampus taip, kad jos 
sudarytų tą geometrinį tri
kampį. Sakysime, žemuti
niame lenčiukės šone, kraš
telyje arčiausia „ jūsų mes 
pavadinsime spilkutę A, 
taip pat apačioj kitame 
kraštelyje lenčiukės bus 
spilkutė B, o kito kraštelio 
viršutiniame kamputyje bus 
C.

Dabar akimis susirask ki
toj upės pusėj kokį žymų 
daiktą: medžią, stulpą, ak
menį. Atsistok ant upės 
krašto, apversk lenčiukę 

valstiečiai, kuriuos potvi
niai išvijo iš namų ir laukų, 
sako:

“Geltonoji upe yra jau ja
ponų sielvartas,” “japotių 
nelaime.” —N. M.

Bet pietinėje dalyje jū
ros dugno, taigi ir krantų, 
kilimas yra žymiai lėtesnis. 
O toks nelygumas Baltijos 
dugno kilimo jr suliejo ją 
pro Daniją su vadinama 
“Vokiška” arba “Šiaurės” 
Jūra, o per ją su Atlanto 
Vandenynu. P a v y z džiavi- 
mui galima paimt geldą. 
Pripilkite ją vandens; vie
ną galą kelkite labiau, an- 
tarą lėčiau; taip vanduo ir 
liesis per lėčiau keliamą 
galą.

18 tūkstančių metų atgal 
Baltijos ežero vandens lyg
muo buvo apie 100 jardų 
aukštesnis už dabartinį. Su 
Atlanto Vandenynu' jis 
susiliejo jau apie 10,000 me
tu, v

Ale sumažėjus vandenų 
priplaukimui iš ledynų, vėl 
po poros tūkstančių metų 
nutrūko ryšys Baltijos su 
Atlantiku per “Vokiškąją” 
Jūrą. Nes dugnas šiaurinės 
Baltijos dar negana buvo 
pakilęs. Tad jūra išnaujo 
virto ežeru.

Toliau, pagreitėjo kilimas 
žemės povandeninės plutos; 
vanduo užliejo krantus ir 

taip, kad visos spilkučių 
galvutes būtų į viršų, prisi
dėk tą lenčiukės kampą, kur 
yra spilkutė B, prie dešinės 
akies ir Užmerkęs kairę 
akį žiūrėt, kad taikiklis ei
tų'per spilkutes B. ir C ant 
pasirinkto kitoje pusėj upės 
medžio, stulpo ar kito žy-‘ 
maus daikto. Jūs suradote 
tokią tiesią liniją.

Dabar, laikydamas tokioj 
pat pozicijoj lenčiukę, pa
žiūrėk savo kraštu upės per 
spilkutes B ir A. Jeigu tai 
upės kraštas tiesus, arba jis 
nuo jūsų pusės -sukasi, tai 
linija nuo spilkutes B per A 
eis sausžemiu. ’ Dabar dar 
kartą pažvelgk per spilku
tes B ir C, ar nenukreipei 
lenčiukę nuo taikiklio kitoj 
pusėj. Jeigu viskas gerai, 
tai jsmcigk kokį ženklą toj 
vietoj, kur stovi. Dabar pri
sidėk prie akies tą lenčiu
kės kampą, kur yra spilkutė 
A, ir per ją žiūrėk į spilku
tę C ir į kitoj upės pusėj 
pirmiau pasirinktą taikiklį 
(medį, akmenį ar stulpą, ku
ris turi būti prie pat upės 
krašto). Eik į dešinę (?) 
tiesiai ta linija, kurią jums 
nurodė iš pirmesnės vietos 
žiūrint per spilkutes B ir A. 
Kada pasieksite tam tikrą 
atstumą, kada spilkutes A 
ir C bus vienoj linijoj su ki
toj pusėj jūsų pasirinktu 
taikikliu, tai Tada apsistok. 
Dabar vėl patikrink pažiū
rėdamas per spilkutę A ir 
B į tą pirmesnę vietą, kur 
ženklą įsmeigei — ar nenu- 
krypai, eidamas upės kraš
tu. Jeigu spilkučių linija 
A ir C tiesiai puola ant 
taikiklio kitoj upės pusėj ir 
jeigu spilkučių linija A ir B 
tiesiai puola ant pirmesnės 
jūsų stovėjimo vietos 
(įsmeigto ženklo), tai reiš

vėl per Daniją susijungė su 
“Vokiškąja” Jūra, taigi ir 
su Atlantu. Tai buvo apie 
5,000 metų pirm krikščionių 
gadynės.

Tik 4,000 metų atgal Bal
tijos Jūra pasirodė jau 
daug maž tokiame pavidale 
kaip dabar, nors, supranta
ma, per šiuos keturis tūks
tančius metų jos krantai 
pakilo apie 36 jardus.

Bet iš ko visa tai žinoma? 
—Ogi iš nuslūgusio vandens 
paliktų molynų nuosėdų 
sluoksnių.

Krantam kylant, įlankos 
pasidaro sausos, ir galima 
ištirt tuos sluoksnius, nusė
dusius eilėmis-klodais. Juo
se, be kitko, randama lieka
nos anų laikų vandens gy
vių.

Kada tie sluoksniai susi
darė ir kada tokie “tvari
niai” gyveno, jau gana ge
rai nustatyta geologijos 
mokslo. O kas liečia pasku
tinius 2,000 metų, tai apie 
Baltijos Jūros stovį, galima 
spręst ir pagal jos dugne 
randamus daiktus.

Taigi “lietuviškoji” jūra 
yra palyginti jauna. N. M.

kia, kad jūs esate tiesiai nu
ėję. Dabar įsmeigk ženklą 
ir čia. Jums lieka tik at- 
mieruoti atstumas nuo pir
mesnės jūsų vietos iki da
bartinės. Tą reikia atlikti 
gerai, pagelba kokio masto. 
Atstumas tarpe jūsų pir
mesnes vietos ir antros tai 
ir bus lygus upes pločiui, i 

i Tą plotį jums davė ne kas1 
kitas, kaip tas geometrinis 
trikampis, padarytas ant 
paprastos lenčiukės.

Būna atsitikimų, kada 
tiesiai upės kraštu negalima 
eiti nuo pirmesnės vietos į 
tą, kur nurodo žiūrint per 
spilkutes B ir A, ant jūsų 
kelia bala arba upės pasi
sukimas. Bet ir tada gali
ma atmieruoti, tik reikia 
dar vieną veiksmą atlikti.

š. A •> ..
Nišo Teismas Jugoslavi

joj nuteisė ilgam kalėti ūki
ninkėlį Migrą Ulojų, kuris 
pardavė ir pragėrė paskuti
nį arklį, o jo vieton kinkė 
savo moterį į plūgą žemei 
arti.

Brooklyn, N. Y.—Tapo 
paimtas ligoninėn ištirt jo 
protą tūlas Wm. Green, ku
ris pats britvuke sau plau
kus “kirposi”, nors turi 
$5,264.

London. — Senas politi
kas Lloyd George, liberalas, 
seime reikalavo bombarduot 
fašistų orlaivių stovyklas 
Majorca saloj už tai, kad jie 
bombarduoja Anglijos pre
kybos laivus.

Gibraltar. — Ispanijos fa
šistų vyriausybė sušaudė 
vienuoliką savo muitinių 
valdininkų kaipo grafterius 
Algecire ir La Linejoj.

Peteliškės - Kandys ir 
Drabužių Apsauga

Rašo J. Gužas
Peteliškė yra malonus pa

žiūrėt ir sensaciškas gam
tos tvarinėlis. Ji. lakstyda
ma, raižydama oro bangas, 
savo elegantišku rūbu nu
dažo regratį ypatinga spal
va. Ne vienas iš mūsų jos 
tokį laisvą gyvenimą pamy
lime. Kad ir labai suvargu
sią sielą ji paakstina, suke
lia jausmus ir norą pasikel
ti į erdvių orą. Tūli, įgavę 
įkvėpimo, sutveria daug 
naujų idėjų, gražių fantazi
jų kupinų meniškų tvari
nių; nupina puikiausias dai
nas; pamėgdžiodami pete
liškę sukuria, gražiausius 
šokius... Ji mažarWt ^iš
samus įkvėpimo šaltinis!

Pagaliaus, nors peteliškė 
pati yra liuosa nuo ydų, jos 
“pusseserė” kandis, tarsi 
tyčia, irtia ir išlenda į pete
liškės areną, taip sakant, 
sugadina gerą orą, gražią 
nuotaiką. Tiesa, kandies pa
ti išžiūra taipgi yra graži, 
bet ne darbais. Kam nežino
ma, kad ji tikra nenaudėlė! 
Todėl baudžiame ją, jei tik 
kur pastebime. Deja, ji yra 
labai apsukri, moka gražiai 
savo darbelius paslėpti, tad 
sunku jos visas misijas ir 
pastebėti, kad už tai tinka
mai nubaudus, ją sukontro
liavus. Jos jau tokia įgiin
tis: visada daryt žalą, ir rū
pestingai paslėpti tikrąją 
kaltininkę.

Nūnai ji gudri, lanksti, 
bet visi prašmatnumai, turi 
ribas. Jiems yra būdų už
bėgti kelią. Jei taip, kodėl 

Įjų nenaudoti? Tų priemo
nių, metodų yra koletas, ku
rias teks nurodyti vėliau. 
Pirm eisiant prie jų, čia su
sipažinkime su kandies sa
vybėmis. Gal tas bus prie
du, nurodančiu, kaip sėk
mingai atakuoti kandis.

Savybės
Maistas. — Kandžių yra 

daug veislių, tad ir maistas 
ne visoms tas pats į “širdį”. 
Vienos mėgsta vilnonį dra
bužį valgyti; antros — odos 
plaukustrečios, plunksnas 
ar kaurus ant grindų, ar 
lininius drabužius . . .

Iš to, kas pasakyta, aiš
ku, kad nėra nė viena rū
šis drabužių liuosa nuo jų 
atakavimo. Jei viena nelies, 
tai kita su didžiausiu pamė
gimu.

Kaip daviniai įrodo, tai 
tos kandys neėda drabužių, 
kurios skraidžioja apie dra
bužių šėpas. Tikslas jų to
kios misijos tai kiaušinėlius 
padėti tinkamoje vietoje, ir 
lėkti savais keliais. Drabu
žius suėda tai išsikalus iš 
kiaušinėlio kirmėlaitė-ler- 
va, nes ji kitokio maisto ne
gauna—valgo drapaną. Kat
ra jųdviejų kalta? Ar mo
tina, kad padėjo ant drabu
žių kiaušinėlius ar lerva, 
kam ji ėda? Patys spręski
te.

Spalva. — .Jų spalva ne 
visur vienoda, kaipo daug 
veislių. Todėl, kiekvieną at
skirai nesiimsiu apibūdint,

Į o poros skirtingų kandžių 
1 spalvą atžymėsiu.

.Drabužių kandis 1 turi 
melsvai - baltą — “peleką” ' 
spalvą. Nedičkė; apie pusės 
colio ilgio sparneliaį, kada 
skrėhda. Ji mėgsta tamsą.

Vadinama, kaurų (karpe- 
tų) kandis turi juodą nuga
rą su baltais strygučiais, 
ruoželiais. Ji turi * išžiūrą 
vabalo, o ne peteliškės, ir 
nebijo šviesos, bet kiaušinė
lius deda po kaurais ar 
šiaip kur ant grindų tinka
moje vietoje.

Peteliškes ne naujiena 
vasarą pastebėti prie 
lempos vakare. ' Jos nė
ra drabužių kandys. , To
kia peteliškė užklydus per 
klaidą įlekia ir į stubą. Ji 
iš prigimimo myli šviesą, 
tai ir lekia ją matydama.

Persikeitimas. — Kada
• kandies kiaušinėlis prasika
la ir išsirituliuoja gyvybė, 
tai ji yra nepanaši į moti
ną. Ji atrodo tarsi būtų 
kirmėlėlė-lerva. Jei nežino
tum, kad lerva išsivystė iš 
kandies kiaušinėlio, tai nie
ku būdu neįspėtum jos pa
ėjimą pagal jos išžiūrą. Ši 
lerva, kada pereina vysty
mosi laipsnius, lieka panaši 
į savo motiną. Tokių keiti
mosi laipsnių-periodų yra 
keturi, būtent: kiaušinėlis,

"lerva, pupė ir užaugusi kan
dis.

Kiaušinėlis šiltame ore 
! išsiperi Į keturias ar aštuo- 
; nias dienas, ir kirmėlėlė-ler-
• va išeina laukan. Jei oras 
I šaltas, kiaušinėlis perisi tris 
i ar daugiau savaites.

Lerva, išėjus iš kiaušinė
lio, maitinas drabužių me
džiaga ten pat, kur ji buvo 

I pradiniai padėta. Tuojaus
• ji susisuka sau lizdelį ir gy- 
įvena “drabužiuose” pasiso
tinus. Lei va auga greit, bet 
kaip ilgai, to tikrai nėra 
žinoma. Ji pasiekus laipsnį 
pilno subrendimo susitrau
kia į mažutį gniužtelį, išlei
džia syvus, iš kurių pasiga
mina kieta lukštą, ir tame 
lukšte užsidarius “eina mie
got”—į pupės periodą įeina.

Į Pupė, taip lukšte užsiba-
• rikadavus viską: “langus, 
duris,” miega per kelis mė
nesius. Ji savo kamaraitėje 
būna taip ramiai, tarsi ne
gyva. Tačiaus mirtinos ty
los laike, ji ištikro nemiega, 
o atlieka stebėtinai didelį ir 
gražų perši keitimo-vysty- 
mosi darbą. Ji čia ramiai 
būdama išvysto reikiamus 
organus, kaip tai: galvą, 
krūtinę, pilvą, kojas, spar* 
nelius, nasrus ir kitas dalis. 
Viską susitvarkius, pasirū
pinus, kas reikalinga laisva
me gyvenime, tuomet jinai 
sulaužo lukštelį ir išropoja 
laukan pilna savim pasitikė
jimo kandis-naujutėlė, jau
na peteliškaitė, visapusiai į 
motiną panaši.

Jauna ir energinga kan
dis pradeda dėti kiaušinė
lius, būdama trijų ar dau
giau dienų amžiaus. Ji deda 
per ištisą savo amžių po 20 

(Tąsa ant 4 pusi.)
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Nenugalimoji
Deguliais nešini pamišėliai 

švaistosi parako sandėly, — sa
kydavom mes prieš porą metų. 
Dabar dagtys jau rusena iš ke
lių galų, ir niekas negali pasa
kyti, kada — už dienų, mėnesių 
ar metų — ugnis pasieks deto
natorių Europos širdyje.

Hitlerinė Vokietija, fašistinė 
Italija ir imperialistinė Japoni
ja, kurių valdančios klikos jau
čiasi nepersaugiausiai, susi
ėmė už rankų ir, sudariusios 
vad. “dinamiškąjį”7 trikampį, 
siautėją visame žemyne, smau
gia Ispaniją ir Kiniją, iš vidaus 
pasikasa Francūzijoj, Čekijoj, 
traukia savo orbiton mažesnes 
fašist. valstybes ir išsijuosusios 
ritina pasaulį karo linkui.

Jos sutinka iš demokr. vals
tybių pusės tik minimalinį pasi
priešinimą, — ne todėl, kad 
demokratinės valstybės būtų 
per silpnos, bet todėl, kad jūjų 
vyriausybės, plaukdamos reak
cingos ir dviveidiškos anglų 
konservatorių vyriausybės pil- 
vatery, tikisi galėsiančios “at
sipirkti” nuo agresorių nuolai
dom, pataikavimu, sandėriais, 
paskoloms bei koncesijom.

Ši politika, kurios pražūtin
gumą jau ne sykį įrodė Sovietų i 
valstybės vairuotojai, 
tina agresorių apetitus.
Gorkio, “grobuonių 
nesiduoda išgydomas gražbylys-l 
te; hijenos ir tigrai nevalgo py
ragaičių.” Karo padegėjus gali 
sulaikyti nuo avantiūrų tik ži
nojimas, kad, karą pradėjus, jų 
jė^a sutiks didesnę, galingesnę

maskuojamas, 
pradžių

se pilietinio karo frontuose. 
Tam įstatyminę .pradžią davė 
istorinis 1918 m. vasario m. 2£ 
d. Sovnarkomo dekretas^/apie 
Raudonosios Armijos ofganiza- V vima. v

Priešingai buržuazinių šalių 
kariuomenėms, kurių klasinis 
pobūdis visaip
Raud. Armija iš pat 
buvo kuriama, kaipo darbinin
kų ir valstiečių klasinės kovos 
įrankis, nukreiptas prieš dvari
ninkus ir kapitalistus. Sąmo
ningiausi darbininkai ir valstie
čiai sudarė jos branduolį; jai 
komandavo pilietinio karo ug
ny išaugę vakarykščiai šaltkal
viai ir kaimo biedniokai — rau
donieji komandieriai; jos laimė
jimai buvo gausiai apmokami 
komunistų krauju; daugiau kaip 
50,000 partiečių krito kovose.

Raudonąją Armiją organiza
vo ir jai vadovavo priešakinės 
klasės partija. RKKA buvo 
VKP(b)CK ir paties Lenino 
nuolatinių rūpesnių objektas. 
Geriausieji partijos žmonės 
kaip Kirovas, Kuibyševas ir 
tūkstančiai kitų, žinomų ir ne
žinomų didvyrių, buvo skiriami 
darbui armijoje; ją puošė tokie, 
proletariato karvedžiai, kaip

tik ska- Frunze ir Vorošilovas; prie Ca- 
Anot ricino ją mokė pergalės meno 

įsiutimas I didysis Stalinas.
Proletariškas RKKA pobūdis 

buvo išlaikomas ir saugojamas, 
neįsileidžiant į ją įdirbančių 
elementų. Išnaudotojų liku
čiams, buožėms, visokiems “bu
vusiems žmonėms” nebuvo jon 

Tačiau SSSR istori- 
dialektika pavertė

viršininkų ir pavaldinių, tad 
nežino priverstinos lazdos įva
romos disciplinos. Geležinė 
Raud. Armijos disciplina yra 
sąmoninga revoliucinė savidis- 
ciplina, ji nedegraduoja kario, 
nežemina jo žmogiškos vertės, 
bet, priešingai, ugdo, iškelia jo 
asmenybę, iniciatyvą, savigar
bos jausmą, aktyvumą. Mąstąs 
žmogus, pilnateisis, savo virši
ninkams lygus šalies pilietis, 
aktyvus jos politinio ir visuo
meninio gyvenimo dalyvis, rau
donarmietis, kaip žemė nuo 
dangaus, skiriasi nuo kitų šalių 
“sieroj skolinki.”

Tokio kario — dar nematė 
pasaulis.

Neatsitiktina, kad kaip tik 
Raud. Armijoje atsirado para
šiutizmas, kaip masinis reiški
nys, ir oro desantas, kaip gink,, 
lo rūšis.

Štai kodėl RKKA galima ne
perdedant pavadinti herojų fa
briku. Heroizmas joje nėra kaž
koks retas, išimtinis, neregėtas 
atsitikimas. Heroizmas tapo dė
sningumu. Ir iš tiesų: žmogus, 
stiprus fiziškai ir dvasiškai, 
ginkluotas revoliucingiausia 
sų laikų teorija, žinąs už ką 
voja, — argi jis gali būti 
herojus, kai to reikalauja 
linkybės?

Transpoliarinis lakūnas Gro
movas, viename Amerikos ban- 
kiete paklaustas apie jo santikį 
su Raudonąja Armija, atsakė: 
“Aš esu RKKA pulkininkas, 
Jumaševas — majoras, Danili
nas — majoras.”

Tokių Gromovų Raudonoji 
Armija priskaito labai daug.

Neveltui Sovietų karinė teori
ja galima suglausti viename sa
kiny: socialistinis žmogus plius 
socialistinė technika.

Fašistai negali pastatyti pir- 
mon vieton žmogaus, nes jie bi
jo žmonių.

ap- 
vi- 
ko-
ne

ap-

jėgą, kad jų smūgis sutiks stip- priėjimo, 
resnį, triuškinantį kontT-smūgį, nes raidos 
kad karo pergalė bus ne jų pu-i Raud. Armiją iš klasiniu jjpžy- 
sėje.

Štai ypatingumas tų sąlygų, mijos į visanacionalinę armiją, 
kurioms esant mes švenčiame t. y., į armiją, ne tik tarnaujan- 
Raudonosios Darbininkų ir Vai-1 čia 
stiečių Armijos 20-tąsias su
kaktuves.

Šiandieną, kai agresoriai su
tartinai darbuojasi tarptautinėj 
arenoj ir viso pasaulio mastu 
koordinuoja savo griaunamąjį 
darbą, RKKA yra ne tik bud
rus socializmo užkariavimų sar
gybinis, bet vis labiau ir labiau 

. — lemiantis taikos faktorius.
Raudonoji Armija yra 
ga, kuri priverčia faš. 
save gerbti ir bijotis, 
tas centras, aplink kurį 
visos kitos taikai palankios jė
gos.

Sukurti ginkluotą darbininkų 
pajėgą, kuri sugebėtų užgniauž
ti nuverstųjų eksploatatoriškų- 
jų klasių pasipriešinimą ir at-

I remti užsienio interventus, — 
buvo vienas pirmųjų bolševikų 
rūpesčių.

Revoliucijos laivo vairuotojas 
Leninas rašė: “Nauja visuome
nės klase, kylanti prie valdžios, 
niekad negalėjo ir dabar negali 
kitaip atsiekti ir įtvirtinti savo jos, tačiau, toli gražu 
viešpatavimą, kaip kad palaips-' miančios. 
niui sukurdama sunkiame pilie
tiniame kare naują armiją, nau
ją drausmę, naujosios klasės

| naują karišką organizaciją”.
I Proletarinės revoliucijos įran- 
I kis — Raudonoji Armija — gi- 
[ mė rusų revoliucijos gelmėse. 
I Jos užuomazga — raudonojoje 

gvardijoje, kurios istorinės ša
knys siekia 1905 metų bolševi
kų kovos būrius.

Raudonoji gvardija sąmonin
giausių savanorių — darbininkų 
ir kareivių— žiedas, sėkmingai 
JKQVojo prieš Krasnovą, Kaledi- 
ną, Petliūrą, lenkų legionierius 
ir kitą rusų žemę apnykusį bru

it dą. Bet, augant kontrevoliucijos 
| in intervencijos jėgoms, ji ne- 

k galėjo aprėpti jai statomų nau- 
į jų reikalavimų. Antantės gau

siai remiamoms vidaus kontr- 
revoliucijos armijoms ir kapita
listinių valstybių ekspedici
niams korpusams reikėjo prieš
pastatyti armiją. Negausingus, 
neišmankštintus, palaidus pasi
ryžėlių būrelius riekėjo paversti 
galinga, disciplinuota, masine 
karo mašina, diriguojama iš 
vieno centro ir sutartinai vei
kiančia visuose nesuskaitomuo-

miu sudarytos ir apribotos ar

toji jė- 
hi jenas 
tai yra 
telkiasi

sutarti pa.* Išnaudotojų 
likvidavimas ir socializ- 
atseit beklasinės visuo- 
— pastatymas padarė

visos tautos, o ne kurios 
klasės interesams, ne tik suda
rytą iš visos apginkluotos liau
dies, be jokių išimčių, — klasi
nių rasinių ar tikybinių, — bet 
ir į armiją, kurios karių tarpu
savy neskaldo klasiniai, tauti
niai ar kitokie prieštaravimai, 
ir kuriems tautos ir liaudies są
vokos 
.klasių 
mo — 
menės
nebereikalingus bet kurius ap
ribojimus, ir staljniškoji kon
stitucija galėjo užfiksuoti 132 
ir 133 str. str. visuotiną karo 
tarnybą ir tėvynės gynimą, 
kaip šventą kiekvieno SSSR pi
liečio pareigą.

Ginkluotoji proletariato jėga, 
įgalinusi socializmo pastatymą 
vienoj šaly, esant kapitalisti
niam apsupimui; galingas tai
kos faktorius, pasaulinio prole
tariato ginkluotasai avangar
das; — visa tai yra Raud. Ar
mijos sąvokos sudėtinės Valys, 

neišse-

RKKA yra dar didžiausia ka
drų parengėja, milžiniška karo, 
politikos, technikos ir bendrojo 
lavinimosi mokykla.

Be .karinio parengimo, kurio 
principiniai skirtingas pamatas 
įgalima, sakysim, stachanoviš- 
kų darbo metodų ĮJaikymą, 
Raud. Armija dar duoda jau
niems Sovietų žemės patriotams 
tokį politinį, bendrąjį .ir techni
kinį išsilavinimą, kurio negali 
duoti jokia kita kariuomenė, 
žmonės, neturėję jokios .kvalifi
kacijos, įgyja specialinių žinių 
(kombainerių, traktoristų), pa
ruošiami politiniam darbui, iš
auklėjami sąmoningais SSSR 
piliečiais. Atitarnavę raudonar
miečiai tiekia aktyvistų pirmi
ninkų kadrus kolchozams, selso- 
vietams, įvairioms visuomeni
nėms organizacijoms.

Raud. Armijos kariai ir 
dai yra vientisinės,^ į klases ne
suskirstytos liaudies sūnūs. Jie 
nežino todėl prieštaravimo tarp

va-

Jie

*) Savaime suprantama, kad ir 
anksčiau darbininkų ir valstiečių ar
mija buvo liaudiškesnū už bet kurios 
kapitalistinės valstybes armiją, su
darytą kad ir su visuotinos karo 
prievolės pagelba.

Ispanijos respublikos draugų aukomis nupirkti Raudonojo Kryžiaus ambulan- 
! sai paruošti (Havre, Francijoj) siųsti Ispanijos respublikos sužeistiems kovo

tojams gelbėti.

vęs, be galo pakele ir sustipri
no Raud. Armijos galią.

Kame gi glūdi Raudonosios 
Armijos jėga?

Engelsas, kuris pirmas mo
ksliškai nustatė karo ir ka
riuomenės plėtotės dėsnius, ra
šė': “Niekas nepriklauso to
kiame laipsny nuo ekonominių 
sąlygų, kaip kad armija ir lai
vynas. Apginklavimas, są
statas, organizacija, taktika ir 
strategijai tiesiogiai pareina 
nuo esamo susisiekimo prie
monių ir gamybos išsivystymo 
laipsnio. Ne genialiųjų kar
vedžių “laisvoji proto kūryba” 
darė perversmus šioj srity j, 
bet geresnio ginklo išradimas 
ir armijų, sąstato pakeitimas; 
genialiųjų karvedžių įtaka ge
riausiu atveju apsiribodavo 
kariavimo būdų pritaikymu 
prie naujo ginklo ir naujų 
karių.”

Atseit, karo vedimo 
nių plėtotė seka bendrą 
rinės plėtotės įstatymą:
mybinių jėgų ir jas atitinkan
čios žmogiškos medžiagos ki
timas nusako atitinkamus ka
rybos pakitimus.

Iš abiejų pergalę nulemian
čių faktorių — žmonių 
ginklo — rusų revoliucija' turė
jo pradžioje tik pirmąjį, 
donoji Armija, 
1920 
d aus 
sienio 
kiau 
sios armijos.
jais žmonėmis, naujais gamybi
niais santykiais. Darbininkai 
ir valstiečiai, gindami savo 
laisvę, savo žemę, savo fa
brikus nuo dvarponių, ir kapi
talistų, rodė stebuklus. Revo
liucinės armijos karių sąmo
ningumas ir entuziazmas daž
nai atstodavo amunicijos sto-

Agresoriai puikiai žino, kad 
Sov. Sąjunga nesigaili lėšų ir 
pastangų RKKA materialinei 
daliai gerinti, tam tikslui netgi 
apribodama kai kurių kitų pa
reikalavimų patenkinimą. Jie 
puikiai žino, kad, SSSR užpuo
lus, visa šalis, kaip vienas žmo
gus, stos į Partijos ir vyriau
sybės šaukimą tėvynės ginti, 
kad nebus jokios spragos tarp 
fronto ir užnugario: visas kraš
tas — nuo Pamiro ir iki Ašiga
lio, nuo Baltijos ir'iki Kamčat- 
kos o— pavirs vienu kovingu 
frontu.

Fašistinės viršūnės netiki 
taipgi į legendas, jų rašeivų ku
riamas kvailiams mulkint, apie 
SSSR “vidaus krizį”. Jiems ne 
paslaptis, kuriuose kraštuose 
vidaus krizis veržiasi paviršiun 
ir neišvengiamai prasiverš .ka
rui užsitęsus, kieno užnugaris 
išties ranką “priešui,” kad ben
drai kovotų su tikruoju priešu. 
Štai kodėl jie kreipia tiek dėme
sio į špionažą, diversiją, kenki
mą, ardymą iš vidaus. Metodai, 
kurie vartojami “savųjų” (t. y. 
kapitalistinių šalių) tarpe, So
vietų Sąjungos atžvilgiu buvo 
pakelti į 2-rą, 3-čią, 10-9-tą 
laipsnį.

Ir—reikia pasakyti—■ agre
sorių blokas buvo atsiekęs šia 
.kryptimi puikių rezultatų. 
Trockio-Bucharino pasturlakai 
suteikė japonų-vokiečių žval
gybai dar negirdėtų galimy
bių. “Politinių vadų,” a. la 
oberšnipas Trockis, susitari
mus su Hessais lydėjo Tucha- 
čevskių ir Putnų informaci
jos priešo štabams. Gausūs 
trockistiniai išsigimėliai — šni
pai. ir diversantai, įsiskverbę į 
armijos ir karo pramonės va
dovybę, griovė tai, ką tvėrė 
dešimčių milionų triūsas. Klas
ta ir išdavimais fašistai tikė
jos paimsią tvirtovę, nepaima
mą jėga. \

Neteko abejoti fašistų nuo
širdumu, kai jie lamentavo 
dėl Vyriausiojo Teismo Karo' 
Kolegijos sprendimų. Jie ap
verkė didelį ir nepataisomą 
fašistams nuostolį. Sovietų 
saugumo organų budrumas, 
iššifravęs priešo agentūrą taip
arti RKKA širdies, ir ją likvida-|nė dvejiems metams

Peteliškes-Kandys ir Drabužių Apsauga

des- 
isto- 
ga-

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

kiaušinėlius į dieną iki prieš 
mirsiant už keleto dienu 
sustoja. Kandies <. amžius 
trumpas. Ji gyvena tris ar 
keturias savaites, bet per 
tą laiką sudeda suvirs 400 
kiaušinių. Tad viena kandis 
kiek gyvasčių gali prigy
venti į tokį trumpą laiką! 
Kas atsitiktų, jei visi padė
tų kiaušinių “anūkai” 
silauktu savos šeimos?

Apsauga Į
Priemonių apsaugoj imui 

drabužius nuo kandžių yra 
daug, bet ne visos praktiš
kos. Vienas iš jų paduosiu, 
kurios visiems gerai žino
mos, o kitos rečiau vartoja
mos, bet savo sudėtimi taip 
pat geros ir rekomenduoja
mos.

Išdulkinimas. — Kandies 
kiaušinėliai yrą labai silpni, 
greit sutrinami, tai šepečiu

su-

ar šluota užgavus, lengvai 
galima pažeisti juos ar ir 
visai sudaužyti. Jei tokis 
būdas valymui drabužių 
yra vartojamas tankiai, kas 
.dvi savaitės, tai vidutiniai 
saugus, bet reikia gerai iš
valyt visus kampus. Neblo
gai ir saulės šviesoje palai
kyti. Visa bėda su šia me
todą — drapanų nudulkini- 
mu, tai kad turi per tan
kiai pakartoti, kitaip nesau-; 
gu. ______________  ___
va į keturias dienas išsivys
to, tad laukt negalima.

Popierinis maišas.—Kaip 
žinoma, gana patogūs yra 
vadinami “moth-proof pa-

drabužius tuojaus nuo šniū
ro nuimtus įvyniok į svei
ką popierą, kaip aukščiau 
nurodyta.

Cedro skrynia.—Tai tin
kama vieta laikyt drapanas, 
bet nesaugi, nes 
kvapsnis neužmuša 
lervos ar kandies, 
cedro skrynia nėra 
jei drapana yra padėta ne
švari, su kandies kiaušinė
liais. Į ją irgi turi tik šva
riai išvalęs padėti drapaną; 
tai bus saugu.

Pjaulai. — Jų vartojimas 
irgi nesaugi priemonė dra
bužius apginti nuo kandžių. 
Dalykas toks: cedro “chips” 
kvapsny s nėra jau tiek pa
sekmingas net, kada švie
žiai pagaminti tie pjaulai, o 
krautuvėje pabuvę kelis 
mėnesius, visai nustoja ver
tės—išgaruoja visas jų sti
prumas.

Naphthalene. — ši me
džiaga parduodama pavida
le “boliukių”—“moth balls”. 
Jos yra saugios, nekenks
mingos drabužiams, bet 
nuodingos kandims, tinka
mai panaudojus. Beje, jos 
kandžių ar lervų neužmuš, 
jei šėpa laikysi ne sanda
riai uždaręs. Rekomenduo-

cedro
senos
Todėl
saugi,

panai vv ui, nivcnp nbociu | • o ii.

Vasara kiaušinėlio ler- ' a\ sYala*balls” per kiekvieną 6 iki 10

tai uždarytoje skrynioje 
vieno svaro užtenka per tą 
patį tarpą. Kitaip varto
jant, nėra užtikrintas dra-

per bags” ir. labai saugūs bužių saugumas nuo kan-

il’ slinkus, turėjo būti pakeistas

Rau- 
tarp 1917 ir 

metų sutriuškinusi vi
le ontr-revoliuci ją ir už- 
interventus, buvo men- 

apginkluota, nei balto
ji rėmėsi nau-

laikyt drabužius, bet prieš 
padėsiant drapaną į tokį į 
maišą turi gerai ją išvalyt: 
“dry-cleaning” būdu. Taip 
išvalyta drapana tuojaus 
reikia į maišą įdėti, kad 
kandys nespėtų kiaušinėlių į 
ją padėti: Maišas pats sa- 
vaimi neužmuša kandies, 
jei drabužiuose kandies pe
ru randasi. V

Vyniojimas į popierą. — 
—Kaip į maišą dėjimas, 
taip ir į popierą vynioji
mas drapanų, yra saugus 
būdas, jei drapana švari, iš-

Nuo to laiko įvyko milži
niški pasistūmėjimai. ,

Penkmečiai ir kolektyvizaci
ja, pakeitę visą šalies ekono
miką, pakeitę žmones ir jų 
psichiką, iš pagrindų pakeitė 
ir Raud. Armiją. Individuali
nio valstiečio vietoje atėjo 
naujai įsisąmoninęs kolchoz- 
ninkas. M i 1 ž i n i š k ai pa
kilo bendras šaukiamųjų nau
jokų išsilavinimo ir karinio 
parengimo lygis. Šalį paden-, 
gė karinių bei sportinių są
jungų, klubų tinklas, organi
zuojančių ir rengiančių SSSR 
piliečius krašto gynimui. Fa- 
brikai-gigantai apgi n k 1 a v o 
Raud. Armiją galingiausia ar
tilerija, didžiausiu tankų par
ku, pačia hioderniausia ir gau
singiausia karo technika. Jie 
sukūrė stipriausią pasauly 
karo aviaciją ir dabar kuria 
stipriausi pasaulyj laivyną.

Šis apsiginklavimo procesas 
nesustabdomas ir nelaikomas 

I užbaigtu, dėka Komunistų 
Partijos ir Sovietų Vyriausy
bės nenuilstamo rūpinimosi, 
RKKA prisotinimas naujoviš
kom technikinėm priemonėm 
vvksta pagreitintu tempu. Jį 
iškiliai iliustruoja tas faktas, 
kad 1936 metų lauko sta
tutas, pakeitęs 1929 metų sta
tutą, -jau 1938 m. pradžioje,

nepra-

ir sudaro 
Armijos dalį, 
besiartinančiam

organinę
Tokiu 
kare

naujuoju! Tuo tarpu, jau 
1936 m. statutas liudija apie 
milžinišką RKKA techninę 
pažangą. Jame, palyginus su 
ankstybesniu statutu, būta ne
maža naujumų : mechanizuo
ti daliniai, įtvirtintieji rajo
nai, oro desantai ir tt.

Raud. Armijos technika— 
tankai, pabūklai, lėktuvai, 
kulkosvaidžiai, karo laivai, se
kimo prietaisai — nėra įga
benta iš lauko, iš- svetur. To
ji technika produkuojama ir 
reprudukuojama Sovietų Są
jungoje 
Raud. 
būdu;
Raud. Armija atstovaus ne tik 
pranašesnius gamybinius san
tykius, bet ir pranašesnes ga
mybines jėgas, neišsemiamą 
socialistinės šalieš\ekonominę 
galią. \

Engelsas, kalbėdamas apilc 
būsimos socialistinės šalies ka-\ 
ro su kapitalistinėmis šalimis 
perspektyvas, nurodė, kad 
“tokios visuomenės narys, 'išti
kus karui, kuris, suprantama, 
gali būti vedamas tik prieš 
antikomunistines tautas, turi 
ginti tikrąją tėvynę, tikrąjį 
židinį, kad jis, atseit, kovos 
su įkvėpimu, su tvirtumu, su 
drąsa, o prieš tuos dalykus 
turi subyrėti, it šiaudai, mo
derniųjų armijų mechaniškas 
išprūsinimas. Atsiminkite, ko
kius stebuklus darė nuo 1792 
iki 1799 metų entuziazm’as 
revoliucinių armijų, kurios ko
vojo tik už iliuziją, už taria
mąją tėvynę, ir jūs turėsite su
prasti, kiek galinga turi būti 
armija, kovojanti ne už iliu
zija, o už realią tikrovę.”

Raudonoji Armija, naujųjų 
gamybinių santykių ir gamy
bos jėgų nešiotoja, yra nenu
galima.

Naujieji žmonės, apginkluo
ti naujausiąja technika, su
triuškins priešą toje teritorijo
je, iš kurios jis ateis.

Mm.

nioji .drapaną, turi būti 
sveika, neperplyšus ir rei
kia dyiem ar daugiau eilėm 
storumo įvynioti. Kandis 
popiero neėda; tad saugus 
ir pigus būdas drabužius, 
kada nevartoji, laikyti į po- 
pierą įvyniojus.

Muilas. — Drapanas ga
lima išplauti ir skalbykli- 
niu muilu (laundry soap); 
lervas ir kiaušinėlius mui
las užmuša. Taip išplautus

džiu.c
Paradichlorobenzene. — 

i Naujas chemikalas ir yra 
patariamas, kaip naphtha
lene. Jį reikia vartoti, kaip 
aukščiau nurodyta.

Camphor.—Neblogas, bet 
daug silpnesnis už aukščiau 
minėtus. Norint kamparą 
vartoti, reikia per kiekvie
ną 5 kūbiškų pėdų tarpą to
kio pat kiekio svarų, kaip 
naphthalene.

Eulan. — Sakoma, kad 
drabužiai šiuo chemikalu 
suvilgyti yra neliečiami 
kandžių, jei būna ir lauke 
nieku neapsaugoti. Skiedi
nys galima pasidaryti na
mie sekamai: įdėk pusant
ros uncijos Eulan į galioną 
vandens ir gerai išmaišęs 
gali vartoti. Drapaną 
gali vilgyt šiuo skiediniu 
arba visai įmerkt—nekenks. 
Kandys tada nelies drapa
nos per kelis mėnesius, o 
gal ir niekuomet; bent taip 
sakoma.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

Orui Atšylant Gerkite Brocket’s Ale
Šis alus yra daroma iš tikros daigintų miežių salyklos. 

Daroma stiprus alus—Ale šviesus ir tamsesnis sulig 
mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo
Lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Jis EuropiŠkais apyniais, 
virškinti maistą.

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai 
yra daromas iš grynų miežių salyklos su 
Priduoda apetito ir palengvina viduriam

Ėlius-AIe yra stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager.
Todėl visokiame klimate jis yra naudingesnis gerti, jis 

paakstina jūsų kūną energingiau veikti
Lietuvių bizniai, kurie verčiatėsi alum tuojau rašykite prezidentui 

Antanui Penkcvičiui reikalaudami pristatyti lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami:

Brockert Brewing Co>, Inc.
81 Lafapette Street Worcester, Mass.
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On Humor
We were discussing a scenario of 

mine for a new play and my friend 
came out with the remark, “My, 
but you must be a genius!”

I paused for a while and then with 
a serious mien thoughtfully re
plied, “Well, no... ” Our discussion 
abruptly ended for my friend burst 
out in peals of laughter, roaring like 
King Kong and holding his sides 
while tears streamed down his 
cheeks. I stared at him in amaze
ment and astonishment. “Snap out 
of it”, I barked, “what’s so funny?” 

----- 0-----
Just this morning I read in the 

newspapers a speech made by Pre
mier Chamberlaih to the House of 
Commons:

“First, that deliberate attacks on 
civilians be declared contrary to in
ternational law; second, that air
plane bombs be aimed only at legiti
mate military objectives; third, that 
reasonable care be required to avoid 
the bombing of civilians”.

I stood it as long as I could 
but my straight face cracked and 
I j?dhred with laughter till my ton- 
*£ils ached and my eleglasses be
came wet with tears. Suddenly I 
stopped and asked myself, “What’s 
so funny?”

There is no humor in death...
There was a time when conquered 

chiefs were tied to the chariot 
wheels and driven through the 
streets. We have advanced since 
then. Today they are merely plac
ed in prison. There was a time 
when the young girls of a conquered 
village were raped in the streets. We 
have advanced since then. The Moors 
only rape Spanish girls when there 
are no newspaper photographers 
around... ,

"International law” is a term used 
to describe certain mores the na
tions of the world agree to abide by. 
International law forbids the use of 
gas, incendiary bombs, attacks on 
neutral ships and bacterial poisoning 
yet these methods of warfare are 
continually used by Germany, Italy 
and Japan in Spain, Ethiopia and 
China.

Open and undefended villages are 
bombed and destroyed. Cultural mu
seums and palaces are desecrated 
and human decencies are overlook
ed in the fascist scramble for power. 
To call for an “international law” 
forbidding such things is to ask the 
sun to pause for a while at dawn.

No, there is no humor In death, 
in war and in fascism. These things 
are the facts of life that must be 
met and conquered. But there is 
some humor in the attempt of 
Chamberlain to humanize warfare. 
It is the sort of grisly humor one 
senses in the features of a grinning 
skull.

Let the Breezes Blow 
At Bangos Dance!

We’ve all seen those beautiful 
pictures of Egyptian desert sun
sets and sunrises. Pictures of the 
travel-worn wanderer coming upon 
an oasis in the midst of the desert. 
Uh? Oh! Y—es, we’ve also seen 
pictures of the girls.

You know? All that rolled to
gether sort of makes a person want 
to pull stakes and travel.

When we do start traveling we’ll 
find that on June 25th all roads lead 
to the DANCE SOCIAL given by 
Bangos Chorus.

You don’t have to go to Egypt 
or any other country to enjoy an 
OASIS. Bangos Chorus has ar
ranged one for you—it’s called 
."DANCE OASIS”. And an OASIS 
it will be—an escape from the warm 
weather and worries of the day. 
Here you will find that you can 
dance with the maximum of plea
sure and comfort.

The music will be the BEST—and 
better still, the music YOU want.

After your endeavors in terpsi- 
chorean within the ‘Dance Oasis’ the 
“Goody” Room will open its portals 
for your pleasure and interest.

You’ll find many people at the 
DANCE SOCIAL from all over New 
Jersey and New York. They all 
know the kind of dance socials Ban
gos Chorus holds. Their support 
is unanimous for any Bangos Cho
rus dance social.

You’ll like this DANCE SOCIAL 
for its informality and friendliness. 
It’s everything a DANCE SOCIAL 
should be.

Shucks, we could go on telling you 
about this DANCE SOCIAL until 
the whole page was filled—let us 
prove it to you.

And we will prove it June 25th 
at 8:00 p. m. in the chorus quar
ters, 408 Court St., Elizabeth, N. J.

—Barthur.

KENOSHA, Wise.—The delegation 
from Kenosha reported at the MYC 
Youth Conference that Kenosha will 
send about 20 sportsmen to Pitts
burgh this August to participate in 
the LDS Olympiad.
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Detroit Aces Lead in CIO Soft- 
Ball Tourney, Faced Tough Week

The Aido Aces are leading in 
the C.I.O. tournament. They have 
won four games out of six. The 
batting average of the team is 319.

The team has had a bad week. 
They lost both scheduled games and 
also a practice game. The game 
played Friday, June 10, between the 
Aido Aces and the Rockets was de
cided in favor of the Aido Aces. 
The score was 7-0.

Monday, June 13, the Aido Aces 
lost to Detrola at McKinstry Field 
by a score of 8-5.

The team had a practice game 
with the Michigan Motors Thursday, 
June 16, at Dingeman Field which 
was lost by a score of 12-10. Albert 
Rye did a splendid job of fielding 
but all in vain. Frankie Price, 
shortstop, made 3 hits out of 4 
which included a home run.

Friday’s game at Southwestern 
Field was lost to A.Y.A. by a score

of 4-3. Because of several bad 
breaks Vito Petrui lost his first 
game. The outstanding batter foi' 
this game was Tony Podalskis who 
had a perfect day with 3 hits out 
of 3.

The game scheduled to be played 
this week is against the Crusaders 
at McKinstry Field on Friday, June 
24th.

The first casualty of the season 
occurred at the practice game. 
Frankie Price, who played catcher 
last Thursday, got a broken finger.

How about coming out of the 
dumps, boys, and keep up that lead
ing streak!? *

M. Blumber, Sports Ed., 
Detroit Aido Chorus & LDS.

The Bald Eagle is not bald. He 
merely has a white head of snowy 
feathers which makes him seem 
bald-headed.

Less than Two Weeks 
for VOICE Contest

The Lith-American Publishers re
port that a large number of short 
stories have reached the editors’ 
desk since the beginning of the short 
story contest for the VOICE maga
zine.

Fifteen dollars in prizes are being 
offered. All short stories are to 
be sent to the Lith-American Pub
lishers, Box 38, Station W., Brook
lyn, N. Y. The editorial board will 
select the best stories and publish 
them in the current issue of the 
Voice. Stories published in the June, 
July and August issues will be con
test entries. A ballot will be print
ed in the August issue of the Voice 
and the readers will choose which 
one, in their opinion, was the best. 
The authors of the stories receiving 
most votes will receive the prizes.

All contestants are advised to 
have their short stories in as soon 
as possible and before July 5th!

A NEW CHINESE ARJMY IN THE MAKING

A view of one of the officers’ training schools organized by Generalissimo Chiang Kai- 
shek tq prepare China for a long campaign against Japanese aggression. Lectures and in
structions are given by the general himself, assisted by other officers who have fought 
throughout the war. Many officers are returned from the front for brief periods for in
struction at these schools.

LKM CHORUS TO SING 
AT DETROIT PICNIC
Detroit is busily preparing and 

anxiously awaiting the arrival of 
the famous L.K.M. Chorus of Chi
cago to try and prove to us De
troiters that they are as good as 
they think they are. Nevertheless, 
their forthcoming presence is stimu
lating the rising interests of the De
troit Lithuanians and surrounding 
suburbans in making this one of the 
biggest turnouts for the Press Pic
nic seen in many a year. Also a 
very fine reception is being prepared 
for them on Saturday, which will 
be served to them by our fairer 
Detroiters.

The baseball team Is in the hopes 
that there will be enough Chicago 
fellows to give the victorious “Aido 
Aces” a match in Baseball, and will 
also present to them a splendid op
portunity to display their new, shiny, 
red and white satin sweaters. They 
really are too-too adorable, boys!

Spain Veteran Speaks
I think all the Detroit Chorus 

members were very much impress
ed by the fine and true Democratic 
spirit of American youth that was 
displayed last Sunday at Chorus 
practice when we had the opportuni
ty of hearing Lieut. Bob Taylor, Sec
retary of “The Friends of the Lin
coln Brigade” relate his experiences 
in Spain. He first introduced his 
own heritage of the First American 
Revolutionary period in American 
history, leading up to his reasons 
for joining in the struggles of the 
Spanish people for Democracy to
day, and he ended up by explaining 
why this fight is not only of the 
Spanish people themselves, but how 
the whole world, including the Unit
ed States, is very much involved in 
the outcome of this war for the 
preservance of Democracy in the 
face of Fascism.

And I sincerely hope, since our 
chorus is founded on progressive 
principles, that the members unhe
sitatingly show their solidarity with 
all Democratic loving people. This 
can best be done by donating a sub
stantial sum of money to help bring 
our wounded American boys, who 
have given their blood for so worthy 
a cause, home. That much we can 
do!

He was handsome—wasn’t he, 
girls ?

So, my good friends, I must re
mind you all that even though we

“Stamp Out Syphilis” Is Feature 
At C. P. Educational Meeting

Lecture on syphilis will be held in 
Laisve Hall Tuesday evening, June 
28, at 8 p. m. This meeting is be
ing sponsored by Branch 1 of the 
14th A. D. of the Communist Par
ty.

The subject of venereal diseases 
has been surrounded with silence 
until recently. The words “syphi
lis” and “gonorrhea” were words 
that could not even be mentioned in 
public. Today the public is becom
ing more concerned with the pre
vention and proper treatment of

are dispensing with chorus rehear
sals after this Sunday for the sum
mer months, that doesn’t mean we 
are dying a happy death until fall. 
On the contrary, our splendid Cho
rus Committee is arranging many 
outdoor activities to keep us quite 
breathless and keep us together so 
that when fall comes we’ll be ready 
to start in for a bigger and bet
ter winter season. While I’m at this 
stage I’d like to add to all old cho
rus members, who have dropped out 
for obvious reasons, that we would 
like to sec you participating in our 
fall activities again. Bear this in 
mind, meaning Buck and Laura, 
Toni and Aldona, Al Litvin and Al
bina, Ann Zline Russell and hub
by too, Al Gaspark, and the host of 
others.

Future Activities
Here are some of the days to 

keep open for the present:
June 26—Press Picnic.
July 2 and 3—Chorus Outing to 

Tarsąs.
July 4—The big picnic at Camp 

Liberty whore the team is. playing 
that day.

July 10—Our excursion to Put-in- 
Bay.

July 16—The Moonlight Picnic at 
Beechnut Grove, and perhaps several 
outings in-between.

This is my first attempt as your 
new news correspondent, happy 
readers. Practice make perfect— 
so, “Please be Kind”, and “Give me 
Just one More Chance”. As ever,

—Chi.

these diseases. The newspapers, 
magazines and radio are aiding in 
the fight against syphilis.

The Board of Health is supply
ing a motion picture which deals 
with the work being done in this 
city to combat this dreaded disease, 
syphilis. A commentator will ex
plain in detail what is contained in 
the motion picture.

There will be an excellent lecture 
on both syphilis and gonorrhea by a 
person well acquainted with this 
subject. A discussion will follow the 
lecture.

It is important that everyone 
should become acquainted with the 
means of -Combating these diseases. 
Attend this meeting and learn how 
you can best protect yourself from 
infections by these diseases.

The meeting begins at 8 p. m. 
The admission is gratis. Bring your 
friends.

—Arrangements Comm., II. K.

CLVELAND, O.—Olympiad train
ing under direction of Joe Papp is 
held every Wednesday 6:00 p. m. to 
8:00 p. m. and Saturday 8:30 a. m. 
to 1.00 p. m. at the Patrick Henry 
Field. All athletes who intend to go 
to the Olympiad please attend.

AMBRIDGE, Pa.—Rumors say in 
this city to the effect that the Am
bridge LDSers arc planning to send 
a large team to the LDS Olympiad, 
if is hoped that other Pittsburgh 
vicinity LDS youths will follow suit.

THE “VOICE”
Of Lith-Americans

NOW OUT!

Have YOU
Subscribed?

Ramblings of the 
Second District

Hello folks, and how are you after 
the picnic in Worcester held by the 
L.M.S. ? ... What happened to the 
great sports program we were to 
have? Only two events were run 
off. What happened to the rest ? ...

I understand Worcester won the 
volley ball trophy, oh well, it’s not 
so big ... Lowell also came into the 
limelight by winning the swimming 
race. Good work, Lowell, let’s see 
more of you ... Norwood could not 
participate in fany sports cause they 
were all working at the time, and 
work wfis more important than 
sports ...

Gardner, dear old Gardner, too 
bad they had to lose the title and 
trophy in Volley Ball. They are 
real sports. Evon though they lost 
in Volley Ball, they went in for the 
swim title and came in second after 
Lowell. Worcester camo in last 
(oh well, we don’t want them to 
win all the trophies) ...

Bridgewater, what has happened? 
Why weren’t you in any of the 
sports? To lead a small porker 
on a leash is' no sport. Remember 
that you arc a youth chorus—so 
snap out of it, get in the play and 
be more sociable ... So. Boston can 
be excused from sports as they have 
very little youth—so there is very 
little interest in that line...

Lawrence, with its “old man’s 
whiskers” couldn’t get into any of 
(he sports. Why?... The letters 
sent out by Tony have a L.M.S. 
heading. Haverhill and Montello are 
listed among the other cities as hav
ing a chorus. That is not true. Our 
district organizer should try and 
get them to organize and be in the 
L.M.S.... Rumors have it that a 
certain member of the district sports 
comm, will give in his resignation 
at the next meeting ...

Rumors have it that Worcester’s 
organizer has resigned,—what! an
other storm over Worcester?... 
Lowell brought out an old teacher 
with its new chorus, which is a 
good thing...

Just a passing thought, “It’s a 
small world for those who travel 
around” ... Well folks, it’s so long 
for now. I’ll bo with you again 
soon ...

—Rotlaw Chinwell.

Lith Girl Leads in 
Student Protests

GREAT NECK, N. Y.—This staid 
old town has been rudely awaken
ed by the sturdy fight the students 
are making for the reinstatement 
of five expelled teachers who held 
liberal views. The students of the 
Great Neck High School did not 
agree with the expulsions and re
sentment rose up until taxpayers 
began to take an interest in the 
matter.

A popular Junior of the school, 
Miss Olga Lukauskas, was suspend
ed two weeks ago for distributing 
a circular which asked that the sus
pended • teachers be readmitted, ’ to 
the school and to stop "forcing 
teachers to patrol our halls in mili
tary fashion to keep students from 
gathering and discussing develop
ments”.

Two months ago the students pre
sented a petition with 1,000 signa
tures asking for the reinstatement 
of four arbitrarily dismissed teach
ers.

A local newspaper, the Great Neck 
Daily Record, has been putting up 
a fight for the bright Lithuanian 
lass, Olga, and all progressive youth 
and adults arc with her in the 
fight.

TO THE SHADOW:
AH correspondence to the Youth 

Section must be accompanied by the 
name and address of the writer. 
Such information is strictly confi
dential and will life withheld from 
publication if so desired.

—The Editors.

—Labor in Politics—

M. O. Janonis:
Your article was not able to ap

pear in today’s issue but will bo 
published this Tuesday.

—The Editors.

1 year—$1.50
1 year—$1.00

Lithuanian-American Publishers 
Box 38, Station W, 

Brooklyn, N. Y.
it

N. Y. City Council Gives Official 
Support To World Youth Congress

To Fete Delegates at World’s Fair
By unanimous vote the City Council adopted a resolution 

backing the World Youth Congress to be held on Vassar College 
Campus on August 16-24.

The resolution, introduced by Councilman Albert D. Schanzer, 
declared that in the "spirit of international amity and goodwill” the 500 
delegates to the congress from 41 countries would be given a “hearty 
welcome” to the city.

The opening session of the gath-S-------------------------------------------------
ering will be addressed by Mrs. 
Franklin D. Roosevelt, Mr. Joseph 
Cadden, chairman of the Arrange
ments Committee announced.

Sponsored by a group of prom
inent internationalists including Ed
ouard Herriot of France. His Grace 
the Archbishop of York, Lord Cecil, 
Nobel Prize winner, Dr. Wellington 
Koo, Dr. James T. Shotwell and 
Professor William Rappard, and in 
this country by a committee headed 
by President MacCracken the World 
Youth Congress proposes “to bring 
young people of all nations into clo
ser bonds of friendship to develop 
mutual understanding between youth 
of different races, different religions 
and different opinions.”

Delegates from. the European 
countries, the Near*East and Africa 
will arrive on the “President Roose
velt” on Aug. 13 in time to be re
ceived at- the World’s Fair grounds, 
to attend a pageant in their honor 
at Randall’s Island Stadium and to 
make the rounds of New York’s 
points of interest before taking a 
boat to Poughkeepsie. The delegates 
will represent religious, agricultural, 
labor, student and cultural groups. 
Especially large delegations are ex
pected from Great Britain, Franco, 
Czechoslovakia, Canada and Mexico.

Of primary concern to the dele
gates will be the discussion of in
ternational affairs and the expres
sion of attitude on the current 
world crisis. On the basis of these 
discussions, which will touch on the 
economic as well as the political 
phases of international affairs, a 
common program will be written to 
guide the educational activities of 
the national committees in their 
future work. Special consideration 
will be given to the ethical and 
philosophic bases of peace.

Prominent Sponsors
Among the American sponsors of 

the Congress- are Rear Admiral 
Richard E. Byrd, Dr. Stephen P. 
Duggan, Clark M. Eichelberger, Mrs. 
Kendall Emerson, John L. Lewis, 
Senator Gerald P. Nye, Dr. Homer 
P. Rainey, Dr. Walter W. Van Kirk 
and Dr. Mary E. Woolley.

Worcester, Lowell Lead 
in LMS Picnic Sports
First, I want to give you the 

winners in Volley Ball and swim
ming at the picnic of June 12th at 
Olympia Park.

We had six entries for Volley 
Ball but only two played, and that 
was Worcester and Gardner. Wor
cester won by these scores: 1st 
game, Worcester won 15 to 3; 2nd 
game, Gardner won 17 to 15; then 
Worcester came back strong and 
took the final, 15 to 7, thus win
ning the trophy for 1938.

In swimming Lowell took the 
honors. Al Paulubinsky swam 
across the lake in 3 minutes and 
48 seconds. Gardner came in second, 
Lowell also took third, Garner 
fourth, and Worcester also swam.

And now perhaps you’ll wonder 
why the other sports didn’t take 
place. Well, after the wonderful re
sponse in Volley Ball and swim
ming, I just didn’t have the heart 
to go on. Such wonderful coopera
tion from all of our district sports
men and sportswomen is very deep
ly appreciated. I assure you if we 
continue in the same way as on 
June 12th we will get nowhere very 
fast. After the committee goes on 
and arranges a sports program and 
has beautiful prizes to give away, 
and the response is just so—then 
why waste any more time in sports?

L.M.S. Sports Comm.
Joo Kižys, H. Netzel; 

B. Dupsha.

ATTENTION!
Friends of Bangos Chorus!

EQUAL MARK:. The equal mark 
was originated by Robert Recorde, 
a sixteenth-century pedagogue, in a 
book on Algebra published by him.

ELIZABETH, N. J.—June 25th is 
a red letter day for all supporters 
of Lithuanian art and culture.

On this day BANGOS CHORUS 
will hold a DANCE SOCIAL in the 
Lithuanian Workers Club, 408 Court 
Street, Ęlizabeth, N. J.

As never before BANGOS CHO
RUS needs your support. Show us 
we deserve your support.

—S. Rimgaila, org.

---- — Getting
I

-------- —- py See Kay

WPA workers can vote as they 
please, and they know it.

That’s what their top boss, WPA 
Administrator Harry Hopkins, said 
last week in reply to senators who 
claimed he used his influence with 
WPA-crs to get votes of Otha D. 
Wearin, who ran on June 6th in 
Iowa’s primary elections for the 
senatorial nomination, against Gil
lette, present Iowa senator.

Anti-New Deal Democrats had 
said it was part of a “purge” the 
New Deal has started against those 
who won’t back such FDR policies 
as Recovery, Wages-Hours and REA.

THE WOODPECKER DOES NOT 
EAT THE ACORNS that it stores 
away—but the worms that infest 
the acorns.

Mary Brown, popular young dam
sel, and Tony Sineus (both of the 
Builders) have been elected together 
with Kay Michelson, well known 
youth leader, to attend the Lith
uanian-American Congress in Scran
ton.

Considering the fact that Old 
Dame Rumor had Dan Cupid shoot
ing his catgut projectile at one or 
the other for some time, they would 
make a swell trio singing that old 
rheumatism song, “Now You’re In 
My Arms.”

-----o-----
Last night we found out that 

Kay’s father, V. Michelson, had been 
elected delegate of the B’klyn Lith
uanian tailors.

------ o-—
While in Worcester with the B’klyn 

Aido Chorus, Vito Brunza, Joe Ma
gill and Stanley Žvirblis decided to 
commune with Father Neptune via 
a canoe ride for the first time in 
their lives.

Three hundred yards from shore, 
one of the boys just leaned over on 
one side. The next moment all three 
were spitting goldfish out of then’ 
mouths.

Perhaps a mermaid was flirting 
with him and he just wanted to re
turn her attentions ...

----- o------
Last Sunday we discovered John

ny Orman pointing out the scenic 
sights (!!?!) of Williamsburg to his 
sister Bessie (from Pittsburg).

In the meantime the smell of 
Maspeth Creek kept persistently 
permeating our proboscis. But the 
magnificence of our surroundings 
made us totally unconscious of the 
smell and we all spent an exciting 
evening.

Ląter I went home, drank a glass

ful of embalming fluid and shot my
self ...

We must bring to public attention 
the scientific experiments of our 
good friend Petrovich. Recently he 
set some hens, on chestnut burrs to 
hatch out porcupines ...

----- o-----
It is about time Brooklynites be

gan practicing for the L.D.S. Olym
piad. Sorry, no prizes are given this 
year for the last three in any 
event...

----- o-----
If your brain docs you injustice in 

solving the following, don’t go on a 
fish diet. I know a girl who gather
ed so much iodine eating fish in 
large quantities that she poisoned 
herself...

Here’s the problem:
When did America begin wi” 

an A and end with an E?
The answer is at the bottom 

this column.

It’s a Fact:—
War does not determine who is 

right, but who is left...

A girl never begins to be attrac
tive until she gets over trying to be 
fascinating... 

——o-----
Overheard:—

“Who is that hard-looking flirt 
over there?”

“Why, that’s my wife!”
“Oh—er—beg pardon. My mis

take.”
“No.—Mine.”

Dosvedania...

Answer to Brain Teaser:
America always began with an A 

and End with an E.



6

Parašė M. ZOŠČENKO Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KHYOA
IV. Nepasisekimai

(Tąsa) 63
Mūsų technikas, apimtas svaigulio, 

pradeda kalbėti kokia tai sen tvarkine 
tarme, pavartodamas žodžius “ponai.’’ 
Tai jis, veikiausiai, nuo didelio susijau
dinimo pametė savo naujos asmenybės 
tūlas ypatybes.

Jis sako:
—Man, ponai, daugiausia rūpi, kaip aš 

dabar namo pareisiu.
Vienas dar iš nesipraususių sako:
—Pašaukite čia tvarkytoją. Reikia gi 

ką nors daryti.
Technikas silpnu balsu sako:
—Ponai, pašaukite man tvarkytoją.
Tuomet pirtininkas, vienomis' apatinė

mis kelnėmis, išbėga iš pirties ir greitu 
laiku sugrįžta su tvarkytoju. Ir čia visi 
esantieji greitai pamato, kad tvarkytojas 
—moteriškė. Technikas, nusiėmęs nuo 
galvos kepuraitę, mąstingai sako:

—Ponai, kaip čia dabar? Dar to tik ir 
trūko! Mes visi svajojom išvysti vyriš
kį, bet staiga, persistatykite sau, ateina 
moteriškė. Kad vyriškių pirtyje, sako, 
būtų tokie tvarkytojai—tai jau čia sta
čiai, sako, kokia tai kurskinė keistenybė!

Ir, prisidengęs kepuraite, netekęs jė
gų, atsisėda.

Kiti vyriškiai sako:
—Kad vyriškių pirtyje moteriškė tvar

kytoja, tai jau čia ištikrųjų kurskinė 
keistenybė.

Tvarkytoja sako:
—Jums, gal būt, aš ir kurskinė keis

tenybė. O ten, anoj pusėj, aš turiu mo
teriškių pirtį. Ir ten aš toli gražu ne 
kurskinė keistenybė.

Mūsų technikas, apsigaubęs bruslotu, 
sako:

—Mes, madam, nenorėjome jus įžeisti. 
Ko jūs dabar šiaušiates? Geriau pagal- 
votute apie tai, kaip aš dabar namo par
eisiu.

Tvarkytoja sako:
—Žinoma, pirma manęs čia buvo vy

riškiai tvarkytojai. Ir šioje jūsų pusėje 
jie buvo labai atatinkami savo vietose, 
bet moteriškių skyriuje jie visi iš proto 
išsikraustydavo. Jie ten labai dažnai bė
giodavo. Todėl dabar vyriškius tvarky
tojais veik neskiria. Tas vietas atiduoda 
moteriškėms. Kas liečia mane, tai aš vy
riškių skyriun užeinu tik reikalui esant, 
arba kuomet čia ką nors nukniaukia ir 
aš nuo to sumišiman neįpuolu. O kad aš 
•čia visados susiduriu su įžeidimais ir 
kiekvienas čia ateinąs • mane vadina 
“kurskinė keistenybe,” tai aš perspėju: 
kiekvieną, kuris tik mane užgaulios ei
nant man pareigas, paliepsiu nutaraba- 
nyt milicijos įstaigon... Kas čia dabar 
pas jus atsitiko?

Technikas sako:
—Ponai, ir kokių paibelių ji dabar 

šiaušiasi? Suk ją velniai! Aš negaliu sau 
persistatyti, kaip be kelnių galėsiu namo 
pareiti, o ji nepavelija man vadinti ją 
kurskinė keistenybe. Ne gana to, ji gra
so mane milicijon nuvesti. Ne, daug ge
riau būtų, kad šioj tarnystoj rastųsi vy
riškis. Aš esu tikras, kad jis man pas
kolintų savo kokias nors atsargines kel
nes. O kad čia tvarkytojas moteriškė— 
mane galutinai pasmaugia. Ir aš, ponai, 
dabar esu tikras, kad iš šios pirties ke
lias dienas neišeisiu—jūs patys matysite.

Esantieji sako tvarkytojai:
—Klausykite, madam, gal čia pirtyje 

randasi jūsų vyras? Ir, gal būt, jis tu
ri dvejas kelnes? Tuomet, ištikrųjų, 
duokite jam vienas, nors laikinai padė
vėti, nes jis labai sielvartauja. Ir stačiai 
nesugalvoja, kaip galėtų namo pareiti.

Tvarkytoja sako:
—Moteriškių skyriuje pas mane kuo- 

ramiausia, o čia kiekvieną mielą diene
lę įvyksta tartum vulkano išsiveržimas. 
Ne, ponai, aš čia atsisakau toliau eiti 
savo pareigas. O mano vyras Viatkoj 
dirba ir, žinoma, apie jokias kelnes ne
gali būti kalbos. Tuo labiau, kad šiandien 
jau antras pareiškimas apie vagystę. 
Dar laimė, kad pirmą sykį pavogė menk
niekius. Kitaip, prie manęs vėl kibtų su 
kelnėmis. Tuomet, ponai, ve ką: jeigu kas 
nors turite atsargines kelnes, tai duo

kite jam, nes man stačiai sunku žiūrėti 
į jį. Nuo tų visų nesmagumų aš migre
na pradedu susirgti.

Pirtininkas sako:
—Gerai, aš ir vėl duosiu savo atsargi

nes kelnes. Bet, abelnai, reikės valdiš
kas pasiūti. Perdažnai vagia ir ve šį 
mėnesį mano kelnes stačiai nudėvėjo. 
Tai vienas paima, tai kitas. O čia—mano 
nuosavos kelnės.

Ir ve, pirtininkas duoda mūsų techni
kui kartūnines kelnes, o vienas iš pir
tyje esančių žiponą ir šliuraitės. Mūsų 
bičiulis, vos susilaikydamas nuo verks
mo, įsimauna į šį muzėjinį parėdalą. Ir 
tokioj nelemtoj išvaizdoj, veikiausiai ma
žai ką suprasdamas, jis išeina iš pirties.

Staiga, jam išėjus, kas tai rėkia:
—Štai, žiūrėkite, keno tai bi'uslotas 

ant grindų ir vieną pančeka.
Tuomet visi susispiečia prie surastų 

daiktų.
' Vienas sako:
—Veikiausia vagis išmetė. Pažiūrėkite 

brusloto kišeniuose ar nerasite ką. Dau
gelis savo dokumentus bruslotu kišeniuo
se laiko.

Išvartelioja kišenius-ir ten randa as
mens liūdymą. Liūdymas išduotas Seli- 
fanovui, centralinės siuvyklos tarnauto
jui.

Čia visiems aišku, kad vagystės pėd- 
sakos jau surastos.

Tuomet tvarkytoja, nieko nelaukda
ma, telefonuoja milicijai, ir už dviejų 
valandų pas šį Selifanovą daro kratą.

Selifanovas baisiai nusistebi ir sako:
—Ar jūs, piliečiai, iš proto krausto tės? 

Juk šiandien pirtyje mano daiktus pa
vogė ir aš apie tai tvarkytojai pareiš
kiau. O kas liečia šį mano bruslotą, tai 
jį, veikiausiai, vagis išmetė.

• Čia visi Selifanovą atsiprašo ir sako: 
“Tai nesusipratimas įvyko.”

Bet staiga centralinės siuvyklos tvar
kytojas, kurioj Selifanovas tarnauja, sa
ko:

—Taip, aš tikiu, kad jūs pirtyje nu
kentėjote. Bet sakykite, meldžiamasis, iš 
kur pas jūs atsirado ši gelumbė, kuri 
randasi skrynioje? Juk ši gelumbė iš 
mūsų dirbtuvės. Kaip tik šio gabalo 
pas mus ir trūksta. Ir jūs, veikiausiai, 
jį paėmėte. Gerai, kad aš, žingeidumo 
dėlei, sykiu su milicija atėjau.

Selifanovas padeda vapalioti, bet 
greitai prisipažįsta vagystėje.

Čia jį tuojaus suareštuoja. Ir tuomi 
užsibaigia pirtinė istorija, o prasideda 
kiti dalykai. Todėl mes ir nutilsime, kad 
nesupainiojus dviejų dalykų daiktan.

Abelnai, ir pirtys, ir jų lankytojai, ro
dosi, dabartiniu laiku turėtų šiek tiek 
susitvarkyti, kad išrodžius geriau. Pir
tyse, kaĄ apsaugojus piliečius nuo apvo
gimų, galėtų ką nors sugalvoti, o žmonės 
tokiose atsakomingose vietose nepriva
lėtų vogti.

Bet pirtys, palyginus su kitomis įstai
gomis, velkasi uodegoj.

Ir tai apgailėtinas dalykas.
O kad mes suminėjome kitas įstaigas, 

tai ten, žinoma, kaip kada taipgi būna 
nepasisekimų.

Ve, pavyzdžiui, stambus nepasiseki- 
Vųias, su kuriuomi mes vieną kartą su

sidūrėme miesto įstaigoj apsaugojimui 
bulvarų ir sodinamų medelių.

Ve kas su manimi atsitiko.
3. Jauno žmogaus Kančios

" Sykį aš važiavau dviračiu.
Aš turiu pusėtinai gerą dviratį. An

glijos išdirbystės ženklas—B. C. A.
Puikus dviratis, kuriuomi aš kartais 

išvažiuoju pasivažinėti, kad nuraminus 
nervus ir sielai suteikus lygsvarą.

Labai gera ir puiki dabartinių laikų 
mašinai Tik gaila, kad ne visi ratai. Tai 
yra, ratai visi, tik jie surinktiniai. Vienas 
angliškas—“Trys šautuvai,” o kitas vo
kiškas—“Dūks.” Ir vairas — ukrainiš- 
kas. Bet visgi važiuoti galima. Žinoma, 
sausame ore.

Teisybė, atvirai kalbant, važiavimas 
perdėm kankynė, bet sielos ūpo pakėli
mui ir kuomet gyvybė nelabai brangi,— 
aš išvažiuoju.

Ir štai, sykį, taip sakant, važiuoju dvi
račiu.

(Daugiau bus)

LAI S TE

Išnaikinimas Beturčių 
Namg

Įvedimas senatvės pensijos 
sistemų šioje šalyje uždaro 
daug senoviškų ir nesanitariš- 
kų beturčių namų, praneša 
Amerikos Socialūs Apdraudos 
Draugyste.

Šita organizacija remia vi
sišką išnaikinimą senoviškų 
apskritinių beturčių namų, 
kurių visi biedni žmonės taip 
nekenčia. Daugumas žmonių, 
vyru ir moterų, šituose namuo- 
se, galėtų kai]) nors save už
silaikyti su mažiausia pašalpa 
nuo valdžios, kurie serga ar 
nesveiki reikalauja specialūs 
medikalės priežiūros, o to vis- 
tiek neranda tuose namuose.

Delaware valstija įstatymu 
uždarė visus beturčių namus 
toje valstijoje. Sveiki žmones 
padėti pųjvatiškuose namuose, 
ir moderniški ligonbučiai ligo
niams buvo pastatyti.

Alabama uždare net 47 vie
tinius beturčių namus. Daug 
tų namų Connecticut, Illinois, 
Iowa, Maine, Maryland, Mas
sachusetts, Tennessee ir West 
Virginijoj išnaikinti. Neku
rtose vietose liekami apskriti
niai beturčių namai suvienyti 
ar permainyti į ligonbučius, 
kur sergantieji tinkamai pri
žiūrimi ir gydomi.

. Savo antrame metiniame ra
porte Social Security Board 
parodo, kad su virš 5,000 se
nų žmonių, kurie buvo padėti 
beturčių namuose, gavo pen
sijų nuo 36 valstijų per pir

mus aštuonis mėnesius Social 
Security įstatymo veikimo. Ca
lifornia išėmė net 1,000 žmo
nių iš beturčiu namu, kuomet 
Pennsylvania, Illinois, Ohio, 
New Yorkas ir Texas išėmė 
not 2,000 iš įstaigų ir davė 
pensijas.

Kuomet Social Security 
Board nesenai tyrinėjo net 
475,000 senų žmonių, kuriuos 
nesenai padėjo ant valstijinių 
surašą, rado, kad paprastas 
pensionierius buvo tarpe 70 ir 
75 metų fiziškai sveikas ir kad I 
gyveno su savo žmona ar vy
ru ar kitais šeimynos nariais, 
ir kad jie neturėjo kitų jeigu, 
apart pensijos. Tyrinėjimas 
taipgi rodė, kad 4 iš kiekvie
nų 5 yra čiagimiai amerikie
čiai. Nepaisant fakto, kad 
daugumas valstijų duoda pa
šalpą nepiliečiams, tik 2,119 
pensionierių, arba pusė vieno 
nuošimčio pensijų grupės nėra 
naturalizuoti. F. L. I. S.

Barcelona. — Italijos ir 
Vokietijos orlaiviai kasdien 
bombarduoja Valencia, Al- 
cira, Carcagente ir kitus 
Ispanijos rytų pajūrio mie
stus.
ra---—------ ■ -------------------E

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

253 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 2613
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Reikalaukite Crystal Spring
Lietuvių Išdirbystes Sodes-Toniko

Telephone 3245 . Brockton, Mass.
IšDIRJiš/AS JONAS SIDARAS

Jis daro toniką moderniškiausiomis mašinomis, todėl padaro 
geriausią skonio subalansavimą ir daro labai švariose aplinkybėse. 
Jonas Sidaras turi 25 metus patyrimo šiame darbe. Jo daromos 
sudės bei tonikai yra išrinktiniu šviežių vaisių, 30 skirtingų skonių.

Čia parodoma vėliausio išdirbinio sodėm daryt masina.
Tokią mašiną nebile kas gali įsigyt, nes ji kainuoja daug ir reikia 

gero patyrimo ją operuot.
Organizacijos bei pavieniai asmenys reikalui balių ar parių 

kreipkitės į

Crystal Spring Brand Beverages
85 ARTHUR ST. MONTELLO, MASS.

Puikiausias Piknikas
RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-ras APSKRITYS t

Bms Sekmadienį Birželio 26 June, 1938
Programą duos: Brooklyno Aido Choras, Nevvarko Sietyno Choras, Elizabetho

? Bangos Choras ir Great Necko Pirmyn Choras

BUS OLD CIDER MILL GROVE, VAUX HALL ROAD, UNION, N. J.
ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ

Pelnas nuo šio pikniko bus ne vien tik apskričio naudai, ale kartu ir išmokėjimui “Laisvės” naujos Intertype mašinos.

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės

Apskritys yra išleidęs tikietų knygeles ir išsiuntinejas jas kuopoms platinimui. Kuopos privalo rūpintis jų 
platinimu, o dienraštį “Laisvę” remiančioji visuomene yra prašoma įsigyti tų tikietukų kuo daugiausia.

ĮŽANGA 25 CENTAI. PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ

KELRODIS: No. 10 busas eina nuo Pennsylvania stoties, Market St., Newarke per Hillside, priveža 
prie pat parko vartų. Springfield Ave. gatvekariai ir busai į Irvington Centrą (5 corners). Čia imkit 
“Union Vaux Hall Road” busą ant kampo Clinton Ave. Išlipkit ant “Vaux Hall Road” po kairei, puse 
bloko iki parko.

■ AUTOMOBILIŲ KELIAS: Springfield Ave. iki “Vaux Hall Road” po kairei iki parko.

f
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Shenandoah, Pa.
PROTOKOLAS

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Žemutines Pennsylvanijos, 

Schuylkill Pavieto 
Konferencijos

Lietuvių draugijų konferen
cija įvyko birželio 12 d., 1938, 
Sweets svetainėj, Shenandoah, 
Pa.

Konferenciją atidarė pirmi
ninkas B. Valukas 2 vai. po 
pietų, paskirdamas mandatų 
komisiją iš draugų K. Motu
žes ir J. Stagniūno.

Pakol mandatų komisija 
sutvarkė mandatus, buvo pa
kviestas drg. J. Ramanauskas 
pakalbėti. Jis paaiškino kon
ferencijos tikslą ir ragino vi
sus delegatus rimtai svarsty
ti dalykus.

Mandatų komisija raporta
vo, kad dalyvauja 24 delega
tai, nuo 11 draugijų, ir 3 ko
miteto nariai, atstovaudami 
531 narį.

K on f e re ne i j os p i r m i n i n k u 
išrinktas draugas S. Kuzmic
kas, sekretorium—I. žiobienė. 
Rezoliucijų komisija: K. Mo
tuzą, J. Ramanauskas ir S. 
Petchulis.

Skaityta laiškas Lietuvių 
Kongreso Centralinio Komite
to. Turinys laiško, kad yra 
šaukiama Amerikos Lietuvių 
Kongreso konferencija Scran
ton, Pa., birželio 25 d., 1938. 
Laiškas priimtas.

RAPORTAI
Komitetas raportavo, kad 

yra pasidarbavęs kiek gali dėl 
praplėtimo šio darbo per visą 
Schuylkill pavietą. Taipgi su
kelta finansų dėl pasiuntimo 
delegatų į Clevelandą. Buvo 
pasiųsta 47 laiškai į Įvairias 
draugijas; šaukiant dalyvauti 
šioj konferencijoj. Komiteto 
raportas priimtas.

Delegatų Raportai
Iš delegatų raportų > pasiro

dė, kad draugijos, kurios pri
siuntė delegatus į konferen
ciją, pritarė šiam užbrėžtam 
darbui. Raportai priimti.

Finansinis Raportas
Pinigų buvo sukelta per iš

važiavimą ir kaldros išlaimėji- 
mą $254.09.

Išlaidų buvo: delegatų va
žiavimui į Clevelandą ir dar
bininkiškiem reikalam išau- 
kauta viso $228.26. Ižde pini
gų yra $25.83. Raportas pri
imtas. f

Tarimai
a) Po visapusiškų apkalbė

jimų, nutarta pasiųsti 10 dele
gatų į Amerikos Lietuvių Kon
greso konferenciją.

b) Nutarta atstovaujamas 
ALK konferencijoj draugijas 
pakviesti dėtis prie Amerikos 
Lietuvių Kongreso skyriaus.

c) Nutarta kreiptis į drau
gijas, kurios išgali, kad paau
kotų kiek gali dėl pasiuntimo 
delegatų į Kongreso konferen
ciją ir dėl palaikymo šio sky- 
riauž.

Konferencijoj dalyvavo se
kamos draugijos:

St. Clair: Lietuvos Sūnų 
Draugija, SLA 290 kuopa.

Coaldale: Lietuvių Piliečių^ 
Kliubas, SLA 283 kuopa. •

Shenandoah: LDS 34 kuo
pa, ALDLD 17 kuopa, Lietu
vių Moterų A pš vi e tos Kliubas.

Minersville: SLA 13 kuopa, 
ALDLD 14 kuopa, Lietuvių 
Moterų Apšvietos Kliubas, 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Kuopa.

I valdybai įeina šie drau
gai: K. Senkus, E. Motuzie
nė, O. Šemberienė, A. Užupis 
ir O. žiobienė.

Konferencija užsidarė 6 
vai. po pietų.

S. Kuzmickas, Pirm. 
, O. Žiobienė, Sekr.

'■ * • «• • • *
Sekama rezoliucija buvo 

priimta:

Mes, susirinkę visų sriovių

lietuviai atstovai nuo savo or
ganizacijų žemutinės Pennsyl
vanijos, Schuylkill pavieto, 
birželio 12 d., 1938 m., į kon
ferenciją, kampas Centre ir 
Lloyd gatvių svetainėje, She
nandoah, Pa., priėmėm sekan
čią rezoliuciją:

Kadangi šiandien Lietuva, 
mūsų tėvynė, randasi rimtam 
pavojuje. Jai gręsia pavergi
mas ir netekimas nepriklauso
mybės. Visa Lietuvos liaudis, 
valstiečiai i r darbininkai, 
trokšta laisvės ir nepaliečia
mos nepriklausomybės. Jie at
sidavę gintis nuo užpuolikų. 
Smetonos šiandieninė fašistinė 
diktatūra, paaštrinta karo sto
viu, ramina Lietuvos liaudį 
kulkomis, kardais, durtuvais, 
kalėjimais ir koncentracijo
mis. Smetona gi su savo fa
šistinių ministerių kabinetu 
lenkia galvas iki žemei prieš 
Lenkijos ir Hitlerio fašistinius 
imperialistinius grobikus; pasi
rengę parduot Lietuvos liaudį ir 
jos nepriklausomybę tiems bru
tal iškiems žmogėdroms.

Mes nors toli už Atlantiko 
atskirti nuo Lietuvos liaudies, 
bet mus pasiekė jų šauksmas, 
skausmai ir ašaros vaitojančių 
mūsų tėvų, brolių, giminių ir 
draugų. Mes negalim ant to 
visko nusiduoti kurčiais ir ne
byliais. Visuomet mes eisim 
jiems į pagclbą pagal išgalę 
visais būdais. Visuomet rem- 
sim liaudies fronto šiandieni
nius reikalavimus dėl valstie
čių ir darbininkų. Ir štai ko 
mes reikalaujam :

a) Amnestijos visiems prieš- 
fašistiniams politiniams kali
niams—atidaryti kalėjimų du? 
ris ir leisti gint Lietuvos ne
priklausomybę nuo grobikų. 
Nes šiandien kalėjimuose pū
domi tikrieji už Lietuvos lais
vę kovotojai.

b) Dabartinė Smetonos fa
šistinė diktatūra, nelegaliai 
smurtu įsteigta, turi būt likvi
duota. Jos vietoje turi būt 
sušauktas steigiamasis seimas, 
koaliciniai visų sriovių, ant pa
grindų pilnos demokratijos, 
slaptu ir tiesotu balsavimu.

c) Suteikt Lietuvos liaudžiai 
laisvę žodžio, spaudos ir orga
nizacijų.

Šitų teisių reikalaujančią 
Lietuvos liaudį mes pasižadam 
visais galimais būdais parem
ti.

Rezoliucijų Komisija:
K. Motuzą,
J. Ramanauskas,
S. Pečiuiis.

Pittston, Pa.
Birželio 19 d. buvo susirin

kimas Amerikos Komunistų 
Partijos Pittstono vieneto. Da
lyvavo organizatorius d. Spen
cer ir visi nariai. Nutarėme 
vienetą pavadinti tiktai lietu
vių vienetu ir susirinkimus ves
ti lietuvių kalba, už tai, kad 
vien tik lietuviai ir tepriklau
so. Nutarėm, kad visi nariai 
gautų po vieną naują narį į 
partiją.

Buvo svarstytas klausimas, 
kaip pasiųsti delegatą į Lietu
vių Komunistų Nacionalį Su
važiavimą, kuris įvyks Brok- 
lyne liepos 4 ir 5 dienomis. 
Nutarėme dėl stokos finansų 
delegato nesiųsti, nes ižde te
turime’ apie 40 centų. Jau bus 
pora metų, kaip viena, jauna 
na<ė mūsų vienetą nuskriaudė 
ir visai pasitraukė iš partijos. 
Tai iki šiol ir neatsigauname 
finansiškai.

Nutarėme stengtis suorga
nizuoti italų vienetą su pagel- 
ba draugo Spencerio. Gal pa
siseks, nes Pittstone yra daug 
italų gyventojų.

Narys.

Cordoba, Ispanija. — Fa
šistai sakosi suėmę 100 res
publikos kareivių su tuzinu 
kulkasvaidžių Badajoz-Cor- 
doba kalnuose, vadinamam 
“Ispanijos Sibire”.

So. Boston, Mass.
RADIO

Sekmadienio radio progra
ma per stotį WORL, 920 kilo- 
cykles, 9 :30 valandą ryte bus 
sekanti :
1— Longin Buinio, Jr. Cava

liers orkestrą iš Cambridge.
2— Gabijos Merginų Grupė iš

So. Bostono vadovaujant S.
Paurai.

3— Gabijos Vyrų Grupė iš
Bostono vadovaujant
Paurai.
Po programos prašome

rašyti laiškelį ar atvirutę, pra
nešdami savo įspūdžius. Pra
šome rašyti į Station WORL, 
Lithuanian Program, Myles 
Standish Hotel, Boston, Mass.

Steponas Minkus,
garsintojas.

So.

nuo 735 Fairmount Ave. Kelionė į 
'abi pusi $2.25. Užsiregistruokite iš 
anksto, kad užtikrinus gera vieta. 
Bilietus galima gauti pas sekamus: 
Tureikienė, 143 Pierce St., Sapra- 
nauskienė, 1225 N. 11th St., J. 
Smith, 5809 N. Fairhill St., Ir 735 
Fairmount Ave. — Kom.

(147-149)
MONTELLO, MASS.

Didelis piknikas įvyks šeštadienį ir 
sekmadienį, 25 ir 26 dd. birželio, 
Lietuvių Tautiško Namo Parke. 
Rengia Birutes Pašalpos Draugija. 
Abi dienas gros Bert Orris Orkes
trą. Šokiai šeštadienį veltui. Kviečia 
Rengimo Komisijo. (146-147)

pa-

GRAND RAPIDS, MICH.
Kooperatyvo Piknikas įvyks 26 d. 

birželio, sekmadienį. Kooperatyvo 
Darže, Greens Lake, vieta visiems 
gerai žinoma. Visus kviečiame skait
lingai dalyvauti šiame piknike ir pa
remti finansiškai Kooperatyvą. — 
Komitetas. (146-147)

Devynios Didžios Idėjos
laimingesnei vasarai!

I t

VEŽAMA DAR 180 TONŲ 
ISPANIJOS SIDABRO 

AMERIKON
Perpignan, Franci j a. — 

Laivu išvežama dar 180 to
nų Ispanijos valdžios sidab
ro į Jungtines Valstijas 
kaip apmokėjimas už reik
menis, pirktus Ispanijos 
respublikai. Šis sidabro kro
vinys vertas $2,000,000.

Tai jau trečias toks Ispa
nijos sidabro siuntinys Am
erikon per vieną mėnesį.

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 

pusmetinis susirinkimas įvyks sek
madienį, birželio 26 d. Svetainėj, 40 
Ferry St., 2 vai. po pietų. Todėl pra
šome visų narių skaitlingai dalyvau
ti susirinkime. (146-147)

E. ST. LOUIS, ILL.
LDS 92 kp. piknikas įvyks sekma- 

Washington 
Blvd. Kvic- 

linksmai lai- 
muzikos pa-

dienį, birželio 26 d. 
Park, 62nd and Forest 
čiame visus dalyvauti ir 
ką praleisti, prie geros 
sišokti. Turėsimo Barbecue ir kito
kių užkandžių, taip bus ir šaltų gė
rimų. Pradžia 10 vai. ryto iki vėlai 
nakties. Įžanga veltui. — Kom.

(146-147)

irAmerikiečiai Daktarai
Slauges šaukiasi Apsaugos 

nuo Japonų

DETROIT, MICH.
Amerikos Lietuvių Laisvamanių 

Etines Kultūros Draugijos 2 kp. su
sirinkimas įvyks penktadienį, birže
lio 24 d., 7:30 v. v., Draugijų Svet., 
4097 Porter St. Visi nariai malonė
kite dalyvauti. Taipgi kviečiame vi
sus Detroito laisvamanius atsilanky
ti ir prisidėti prie mūsų kuopos. — 
Valdyba. (146-147)

t

Shanghai, Chinija. — 30 
amerikiečių gydytojų ir 
slaugių atsikreipė į Jungti
nių Valstijų generalį konsu
lą, kad Amerikos valdžia ką 
nors darytų, idant sustab
dyt plėšikus japonus nuo 
grobimo amerikinių misijų, 
ligoninių ir mokyklų.

Japonai lakūnai bombo
mis apdaužė amerikiečių 
baptistų misiją Haichowe, 
prie Lung-hai geležinkelio.

’ ELIZABETH, N. J.
Visi ir visos važiuokime į ALDLD 

II Apskr. pikniką, 26 d. birželio, Old 
Cider Mill, ant Vaux Hall Rd., 
Union, N. J. ALDLD 54 kp. tarn 
tikslui pasamdė busą, kuris išeis iš 
LDP Kliubo buveinės, 1 vai. po pie
tų. Nuvažiavimas ten ir atgal kai
nuos tik vienas kvotoris asmeniui. 
Old Cider Mill tai nauja ir puiki vie
ta, parankiausia visoj apylinkėj, 
apart to tenai dalyvaus iš visų apy
linkių chorai, kurie išpildys gražią 
dainavimo programą. Dalyvaukime 
visi, su šeimynomis. Bus tenai žais
lai, sportas, menas ir įvairūs laimė
jimai. — Rengimo Komisijos narys 
D. K. . „ (146-147)

VĖL PAKILO TERORIZ
MAS PALESTINOJ

Jeruzalė. — Vienas ara
bas metė bombą prie juda
mųjų paveikslų teatro Tel 
Avive, “š i m taprocentinią- 
me” žydų mieste, ir pabėgo.

Anglijos kariuomene nu
šovė du arabus, kurie ardė 
elektrizuotą vielų tvorą ant 
sienos tarp Palestinos ir Sy- 
rijos.

Vienas arabas nušovė sū
nų grosernės s a v i n i n ko 
Rosh Pinahe. Kitas arabas 
pro duris šovė į keturis an
glų ir žydų policininkus 
krautuvėj.

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, birželio 26 d., Olym

pia Parke įvyksta Komunistų Par
tijos piknikas. Kalbės Anna Burlak. 
Dainuos Finų Choras ir jų soliste 
Eva Lchtinen, dainuos Aido Choro 
vyrų ir merginų grupės. Skambins 
rusiškus kavalkus Rusų Balalaikų 
Orkestrą. Apart virš minėtų dalykų 
bus ir daugiau muzikališkų kavalkų. 
Taipgi turėsime ir Sporto. Bus įvai
rių užkandžių ir gėrimų. 
Worcesterio ir apylinkės 
dalyvauti. — Rengėjai.

Kviečiame 
lietuvius 

(146-147)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, birželio 26 d. įvyksta 

didelis piknikas “Vilnies” naudai, 
Machuto Darže, prie Green Rd. Bus 
geri prizai laimėjimui. Pirmas prizas 
bus siųstas vertes 25 dol., aukoja S. 
B. Ruba, 1188 E. 79th St. 2-ras, aki
niai, vertes $13, aukoja Dr. J. N. 
Simans, 935 E. 79th St., 3-čias, Ra
dio vertes $12, aukoja drg. P. Rad
zevičius. Iš viršminėtų prizų galima 
vieną prizą laimėti npsipirkdamas 
prie vartų įžangos bilietą už 10c.— 
I. (146-147)

ŠIEMETI NĖS IR PER- 
NYKŠČIOS ĮPLAUKOS

Hyde Park, N. Y.—Pre<z. 
Rooseveltas skaitliuoja, kad 
šiemetinės įplaukos visoj 
šalyj būsiančios $60,000,- 
000,000.

Pernykščios įplaukos bu
vo rokuojamos iki $69,800,- 
000,000.
181c) Today

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. pusmetinis susirin

kimas įvyks birželio 26 d., sekmadie
nio ryte, 10:30 vai. 29 Endicott St. 
Draugai-gės dalyvauki! ir neužmirš
kit pasimokčt metines 
Centrą. — J. N., Rašt.

duokles j 
(146-147)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras dainuos per Radio 

stotį WHOM, Jersey City, N.J., sek
madienį, birželio 26 d., 9 vai. ryto. 
Prašome lietuvių pasiklausyti.

(146-147)

K i e k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

PRANEŠIMA] IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 26 d. birželio, 10 vai. ry
to, po num. 143 Pierce St. Draugai, 
pribūkite visi šiame susirinkime ir 
naujų narių atsiveskite. Taipgi pasi
rūpinkite su duoklėmis, nes daug dar 
nemokėję už 1937 metus. — L. Tu- 
rcikis. (146-147)

PHILADELPHIA, PA.
Yra pasamdyti du busai j “Lais

vės” pikniką, 3 d. liepos, Ulmer 
Park, Brooklyne. Busai išeis 7:30 v. 
ryto nuo 143 Pierce St., 8 vai. ryto

L
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Jūs taupote pinigus net nuo šių kai- 
nų tik parodant jūsų naminę 

elektros bilą.

RA1LLEY
PRISEGAMOSIOS" LEMPOS

PAPR. $2.00 PAPIK $3.00 
Pakabinkite ant Hienos kaip 
paveikslų. Tinkama šviesa. Vi
skas su 100-watlų lempute.

GENERAL ELECTRIC
Maišytuvas-Su|čių Spaustuvas

,rArRASTAI
S'20.90

Panešamas. Trigubas plaktu
vas. Įvairaus greičio. šis 
Juice-O-Mat išspaudžia visus 
syvus . ir iškošia. Aptaisytas 
gelsvai balta emale. AC-DC.

V. v

SUNBEAM

SKUSTUVAS-MEISTRAS Į

Žaibiškai-grclt skuta judėjimu •; 
abiem pusėm apvalainiai, jdė- J 
tas patogioj, dailioj apvalioj į 
skutimo galvelėj- Grynas, šva- į 
rus, greitas. AC-DC.

&

Rišo ON DISPLAY IN SHOWROOMS OF BROOKLYN EDISON COMP

CHRONIŠKOS Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUSLIGOS i
GYDOMOS

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

VALANDOS :2—4 ir 6-8.
Nėra valandų sekmadieniais.

APPUAMM
DUttR

10"

Sparneliai

ant
GARSŪS išdirbiniai, naujausių modelių, aukščiau

sios rūšies. Gauti sutaupymą, priduokite savo na
minę elektros bilų laike 30 dienų nuo jūsų myte- 

rio paskutinio skaitymo, krautuvėje Užgirto Prietaisų 
Pardavinėtojo. Jis suteiks jums ’/jc piniginio kredito 
už kiekvienų kilowątt-valandą jūsų sunaudotos elektros, 
iki 25% prietaiso kainos. Tas kreditas priklauso jums. 
Naudokite jį—ant bile elektrinio prietaiso. Pasiūlymas 
tinka tik gyvenamų butų biloms Consolidated Edison 
System Kompanijų.

“GO” ELEKTRINIS 

KILNOJAMAS PEČIUKAS
™TA'

Tik 18 % col. aukščio, o pil
nai gamina pavalgius ketu
riem. Šalutinės dalys suglau
džiamos. Rankena nešimui. 
Pasiimkite j( bile kur. AC-DC.

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spindullai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

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 
savo pietus. Vieta veltui.

Šeštadieniais ir sekmadieniais visi važiuokite j

ir

UŽKVIEČIA SAVININKAI

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

Telephone: Waverly 8-9515

SAMSON ABIPUSIS

SAUGUS VEDINTUVAS

gumos. Saugu h k*,V’"' l,.’‘nkR^,0« 

 

*talo ar sienos. AC

FARBERWARE

KAVOS ROBOTAS
$99S

Automatiškai pagamina kavą, 
tada uždaro elektrą, palaiko 
kavą karštą. Chromu nulietas 
indelis. Greitas. 8 puodukų 
įtalpos. AC.

Westinghouse Streamline

AUTOMATIŠKAS PROSAS
PAPRASTAI 

$7.95
Kaiščio kontrolė Šilkui, vilno
nam, bovelniniam. lininiam. 
Oru apsaugota nuo karščio 
rankena. Sklandus paėmimas. 
800 wattų. 5 svar. AC-DC.

GENERAL ELECTRIC

Palietimu Nustatomas Radio
(Papr. $32.95 be $3.00 nuo

laidos už elektros bilą)

42422
Vėliausias 1939 automatiškas 
C-lemp. super-heterodyne. R»e* 

šutmedžio kabinetas. AC-DC.

UNIVERSAL 

Lengvai Apverčiąs Keptuvas 
paprastai

S $3.25

Kepina lygiai. Chromo-skarda. 
Stipriai padarytas ilgam am
žiui. AC-DC.

■•■■■••WEwwwwwswmwwwi

JOS V NAMINĖ ELEKTROS BILĄ 
YRA VERTA JUMS PINIGŲ 

ANT BILE PRIETAISO

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

Norint būti sveiku ir stipriu— • 
GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI — VALGYK 

w A,

K.ojp> tu

fu

f/l

■tiaS

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen-« 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery- 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Clement Vokietaitis
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Mateušas Siirioriavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA
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Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

“Lai-
2-ro

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

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

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 p. p.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

ry- 
Vau* 
Avė.,

VALANDOS:
9—12 ryte

VALANDOS: 
9—12 ryte

SUSIRINKIMAI 
LDS III APSKRIČIO 

Komiteto Posėdis
Sekmadieni, birželio 26 d., LDS 

III Apskr. Kom. posėdis įvyks Old 
Cider Mill Grove, Union, N. J. Visi 
malonėkite dalyvauti. Turėsime pasi
tarti pikniko ir kitais svarbiais rei- 

Ikalais. — Sekr. (147-148)

Nubaudė keturis auksinin
kus, kurie naudojo netiesą savo 
tavorų garsinime.

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

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

Parsiduoda Bar ir Grill su pilnais 
laisniais, tarpe dirbtuvių ir Long Is
land Gelžkelio (Freight Station). 
Priežastis pardavimo 10 metų iš- 
bizniavojęs ant vienos vietos užtai 
noriu prasišalinti, eiti ant atsilsio. 
Išvažiuoju j Lietuvą. Kreipkitės po 
num. 148 Grattan St., kampas Va- 
rick Ave., Brooklyn, N. Y. Telefonas 
Ev. 4-8792. (143-149)

Apskričio metinį 
pikniką. Piknikas 

Cider 
Road,

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114- FOSTER AVENUERANDAVOJIMAI

Pasirandavoja fornišiuotas didelis 
kambarys. Atskiras įėjimas ir su vi
sais parankamais. Tinkamas vienam 
arba dviem vaikinam. — F. Sherry, 
110 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

(146-148)

Parsiduoda Groserne ir Saldainių 
Krautuvė, kampas Humboldt ir Mau
jer gatvių. Prašome kreiptis pas 
Thomas Dodato, 230 Maujer Street, 
Brooklyn, N. Y. (145-147)

Aido
Sietyno Choras iš

Bangos Choras iš
Pirui y n Choras iš 

Bus ir kalbė-

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė su 

Fontanu, , su atdaru langu, kartu ir 
3 kambariai. Visi vėliausi pataisy
mai. Renda $16.00. Tai tikrai gera 
hroga! Kreipkitės po nurn. 25 Stagg 
St., Brooklyn, N. Y.

(147-149)

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal su tart J

Tel. Mansfield 6-8787

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

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

Hull prašant nuimti 
(draudimą) išvežimui 
Ispaniją, kovai prieš 
Jie savo rezoliucijoj

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661i

Stephen Aromiskis 
(Annakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

NewWto^^MfcJZInloi
Vokiečiai Naziai Nuleido! Laiv0 Ekskursija Ispanijos

Trečiadienio vakarą, 
wood Brooklyno sekcijoj, buvo 
didelis sąjūdis tarpe vokiečiu 
nazių. Mat, tą vakarą įvyko

Abraham Lincoln© Bataliono 
Draugų Komitetas ruošia laivo 
ekskursiją. Ji įvyks šeštadienį, 
birželio 25 dieną. “Claremont”, 
vienas iš geriausiu laivu iš-

kumštynės tarpe negro kumšti-,lauks 9 valanda ‘ ryto ‘ nuo 
ninko Joe Loins ii \ ©kiečių na-ipįer \b. 1, Battery Parko. Jis 
zio Max Schmelingo. įplauks į Hook Kalną. Iš ten

Kaip žinia, prieš kelis metus'grįš tik naktį. Pelnas skiriamas 
atgal Vokietijoj visai nekreipė! pargabenimui sužeistų draugų 
atydos į Max Schmelingą, bet; iš Ispanijos. Bilieto kaina į abi 
po to, kada jis ten apsilankė, j puses tik $1. 
kada pasimatė su Hitleriu, tai Į 
Vokietijoj jis tapo “vokiečių 
žvaigžde,” “vokiečių pasididžia
vimas,” “vokiečių nazių garbė.” 
Prieš šias kumštynes per du 
mėnesius laiko Hitlerio spauda 
daug apie jį rašė.

Ridgewoode gyvenanti vokie
čiai naziai, kurių čia yra daug, 
kurie turi daug kliubų, trečia
dieni© vakarą buvo labai suju
dę. Kliubai ir alinės užsikimšo. 
Girdėjosi vokiškos dainos. Ma
niau, kad jeigu Schmelingas lai
mės, tai ko gero, jie dar gali 
leistis į gatves ovacijoms. Bet 
štai prasideda kumštynės. Re
fer© tuojau praneša, kad negras 
kumštininkas parbloškė nazių 
“didvyrį.” Suskaito keturis. 
Bet Schmelingas dar atsistoja 
ir vėl bando “faituotis.” Vienok 
gavęs kelis smūgius vėl krinta. 
Referė suskaito dešimts. Po to 
paskelbia, kad negras kumšti
ninkas Joe Louis kautynes lai
mėjo visiškai parmušdamas na
zių kumštininką. Kumštynės vi-1 
so truko tik 2 minutes ir 4 se
kundas.

New Jersey Lietuviai 
Laukia Brooklyniečiy

'J

Penktad., Birželio 24, 1938

Legionieriai Už Ispanijos 
Liaudies Demokratiją

Nežinomo Kareivio Postas 
Amerikos Legiono priėmė rezo
liuciją ir pasiuntė valstybės • se
kretoriui 
embargo 
ginklų į 
fašistus,
pasmerkia fašistus barbarus, jų 
baisų terorą prieš Ispanijos de
mokratijos gynėjus. Jie pasisa
ko kartu ir prieš Japonijos im
perialistus, žudančius Chinijo's 
žmones.

Meksikos Darbin. Va
do Svarbios Prakalbos

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Amerikos Piliečių Kliubas 
rengia 31-mą pikniką ir nuoširdžiai 
kviečia lietuvių visuomenę ir orga
nizacijas dalyvauti mūsų prakilnia
me piknike, kuris įvyks šeštadienį, 
liepos (July) 30, Dexter Parke, šis 
piknikas bus įvairesnis, nes bus do
vanos prie įžangos bilieto. Taipgi šo
kių kontestas su laimėjimais. Tėmy- 
kite garsinimus ir darbuokitės visi 
skaitlingai dalyvauti. — Kom.

(146-147)

Tai buvo smūgis vokiečiams 
naziams. Ridgewoode pasidarė 
ramu, tyku. Kliubai ir aludės 
tuojau ištuštėjo. Atrodo, kad 
naziai ir jų suklaidinti vokiečiai 
tokio smūgio nelaukė.

Ridgewoodietis.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo Narių Susirinkimas

New Jersey lietuviai laukia 
skaitlingai atvykstant brookly- 
niečius į. Literatūros Draugi
jos Antro 
spaudos
įvyks sekmadieni, Old 
Mill Grove, Vaux Hall 
Union, N. J.

Dalyvaus Brooklyno 
Choras, 
Newark o, 
Elizabeth,
Great Necko. 
toj as.

Kadangi ten įvyks ir aps
kričio pusmetinė konferenci
ja, tai bus daug delegatų. Iš 
Brooklyno vyksta du, o gal ir 
daugiau busų. Vienas busas 
su delegatais ir ankstyvais 
svečiais išvažiuoja lygiai 9 va
landą, sekmadienio rytą. Ki
tas su choriečiais, kiek vėliau. 
Bušai išeina nuo “Laisvės” sve
taines, kampas Lorimer ir Ten 
Eyck Sts. Kelionė į abi puses 
tik $1.

Automobiliais iš Brooklyno 
važiuokite per Holland tunelį 
iki kelio No. 1 ir 29—Pulaski 
Skyway. Toliau galima va
žiuoti per Newarka ir Spring
field Ave. iki Vaux Hall Rd., 
o ten sukti po kairei, arba sek
ti kelia No. 29 iki Vaux Hall 
Rd. ir sukti po dešinei.

Šį vakarą, 8 valandą, penkta
dienį, Royal Windsor Auditori- 
ume, 69 W. 66th St., New Yor
ke, įvyksta labąi svarbios pra
kalbos. Kalbės Vincente Lom
bardo Toledano, prezidentas 
Meksikos Darbo Federacijos.

Toledano pasakys labai daug 
naujo apie Meksikos darbininkų 
gyvenimą ir kovas. Jis kalbės 
ir apie tai, kodėl Meksikos val
džia vadovystėj prezidento Car
denas konfiskavo nuo svetimša
lių kapitalistų aliejaus šaltinius. 
Jis nupieš Meksikos darbo žmo
nių kovas prieš fašistus ir jų 
atsinešimą linkui fašistų agen
tų trockistų.

Kviečiami lietuviai darbinin
kai skaitlingai dalyvauti šiose 
prakalbose.

Antro Apskričio pusmetinė 
konferencija įvyks šį sekmadie
nį, birželio 26 d., 10-tą vai. 
to, Old Cider Mill Grove, 
Hall Road ir Springfield 
Union, N. J.

Kelrodį pasižymėkite iš 
svėj” telpančio ALDLD
Apskričio skelbimo piknikui, 
kuris įvyks taipgi toj pačioj 
vietoj ir tą pačią dieną.

Konferencijos delegatai mė
ginkite pribūti vieton paskirtu 
laiku, nes ir piknikas prasidės 
gan anksti.

Būtinai pasižymėkite rapor
tus ir naujus sumanymus kon
ferencijai.

Taipgi, atsakomingi draugai 
nepamirškite surinkti visus lai
mėjimo bilietukus arba už juos 
gautus pinigus ir atveskite del 
sugrąžinimo komitetui.

Visi delegatai dalyvaukite 
konferencijoj! A. Gilman,

ALDLD 2-ro Apskr. Pirm.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau dėdes Kazio Marcinkaus, 

angliškai vadinamo Charles Martin. 
Paeina iš Šiaulių apskričio, Luokės 
parapijos. Jiš gyvena Clevelande. 
Meldžiu atsišaukti jį patį ar kas ži
note, praneškite apie ji. Turiu svar
biu reikalų iš Lietuvos.

M. MITKUVIENĖ,
285 Waverly Ave. Newark, N. J.

(145-147)

Liet. Kooperatyv. Spaudos 
Bendrovės Direktoriams
Pirmadienį, 27-tą birželio 

įvyks Liet. Kooperatjbės Spau
dos direktorių mėnesinis susi
rinkimas. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi ateikite laiku.

J. Nalivaika.

Drg. Michelsonas Išrinktas 
Kriaučių Delegatu

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.

Gerbiami Nariai:
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubo nepaprastas susirinki
mas įvyks penktadienį, 24 d. 
birželio-June, 1938 m., Kliubo ; 
Name, 280 Union Avė., Broo- i 
klyn, N. Y. Pradžia 8-tą yąŲ 
vakare. Visi nariai yra prašo-' 
mi pribūt bei dalyvaut. šia
me susirinkime bus renkamas 
Kliubo gaspadorius - manadže- 
rius bei biznio vedėjas, tai pri
klauso nuo mūsų visų, kad mū
sų kliubo biznis būtų gerai ve
damas. ,

Todėl visų būtinas reikalas

Italai Ruošia Garibaldi 
Gimtuvių Paminėjimą

Italijos istorijoj didžiausias 
žmogus, tai Giuseppe Garibal
di, kuris apjungė italų tautą, 
sudarė jėgas savo tautos ap
gynimui nuo kitų (tautų paver
gimo. Tos garbingos tradici
jos priklauso Italijos liaud
žiai.

Italai demokratiniai nusista
tę ruėšia Garibaldi gimtuvių 
paminėjimą. Jos įvyks liepos 
4 dieną, 2:30 vai. po pietų

dalyvauti šiame susirinkime, Washington Square, New Yor- 
kur bus renkamas gaspado- ke. 
rius. 1

K. Lelešius,
L. A. P. Kliubo Sekr.

Penktadienį Brooklyne Bus 
Judžiai Apie Ispaniją

Penktadienio vakare, birže
lio 24 d., bus rodomi judžiai 
iš Ispanijos Brooklyne, Wil
liamsburg sekcijoj... Judžių 
vardas “Su Lincolno Brigada 

'Ispanijoj”. Jie bus rodomi ant 
kampo 5th St. ir Hooper St. 
Įžanga tik 10 centų y patai.

Čia pat kalbės Nils Berg 
ir kiti kalbėtojai.

Matusevičio Radio Valandos
Lietuvis radio vedėjas Matu

sevičius turi radio valandas iš 
sekamų stočių. Pirmadieniais, 
9:30 vai. ryto ir šeštadieniais 
11:45 valandą ryto iš W.B.N.X. 
stoties, 1350 kilosaikels. Praeitą 
ketvirtadienį turėjo radio va
landą nuo 8 iki 9 valandos va
karo iš stoties WWRL 1500 .ki
losaikels. Jo programoj . daly
vauja Viktoras Bekeris ir ne
mažai kitų lietuvių talentų.

sujungtosŠios gimtuvės bus 
su pagelba Ispanijos liaudžiai 
jos kovoje prieš fašistus. Is
panijoj italai anti-fašistai turi 
Garibaldi vardu batalioną.

Trečiadienį įvyko didelis su
sirinkimas ACW unijos lietu
vių 54 lokalo. Buvo renkama 
visa eilė viršininkų. Bet svar
biausi rinkimai buvo, tai būsia
ntiems dviems metams lokalo 
biznio delegato.

Kandidatų buvo daug. Bal
savimai ėjo per du kartus. Pir
muose balsavimuose pažangių 
kriaučių bendro fronto kandi
datas Michelsonas gavo 257 
balsus, pirmas po jo buvo Her
manas su 81 balsu. Kiti ke
turi kandidatai gavo po ma
žiau.

Antru kartu balsuojama bu
vo tik 
Dabar 
balsų, 
sus.

Mes
rašymo iš lokalo koresponden
to.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju ’ 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N.
Tel.: Glenmore 5-6191

ir pavienių.

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, užejimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

daugiausiai gavę balsų. 
Michelsonas gavo 320 

o Hermanas tik 96 bal-

laukiame platesnio ap-

Sulaikė Valdžios Agento 
Aprašymą Apie Šnipus

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. L, N. Y.

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.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BAGLAS 
(BIELIAUSKAS) 

laisniuotAs graborius

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y,

Valdžios agentas Leon G. 
Turrou pasitraukė "iš savo vie
tos ir turėdamas daug žinių 
apie Vokietijos šnipų veiklą 
Jungtinėse Valstijose pradėjo 
rašyti į “New York Post” už 
tai gaudamas brangiai mokėti. 
Kadangi keliami faktai gali 
pakenkti tolimesniam valdžios 
darbui prieš Vokietijos šnipus, 
tai Turrou buvo pašauktas pas 
teisėją, kuris uždraudė jam 
toliau rašyti tuo klausimu ir 
laikraščiui įsakė sulaikyti jau 
pradėtus aprašymus.

1

Šaukiama Konferencija 
Streikierių Pagelbai

Sekamą savaitę, ketvirtadie
ni, New Yorko Pasaulinės Pa
rodos vietoj 
nuo 64 šalių. 
Washingtono. 
gi dalyvaus.

bus 157 atstovai
Jie atvyks iš
Roosevelt taip-

JauJZl savaitė, kaip sunkiai 
kovoja 150 darbininkų, pas S. 
W. Farber Inc., 141 S. 5th 
St., Brooklyne. Įvairios dar
bininkų organizacijos, vadovys
tėj United Electrical, Radio & 
Machine Workers unijos Lo
kalo 1225, šaukia konferenci
ją prieš bosų, gengsterių ir 
policijos terorą.

Konferencija įvyks trečia
dienį, birželio 29 d., 8 vai. va
kare, Grand Paradise Ball
room, 318 Grand St., Brooklyn.

Kviečiamos visos organizaci
jos išrinkti nors po du dele
gatus ir prisiųsti į šią konfe
renciją. Jeigu kurių kuopų 
jau nebus susirinkimų, tai val
dybų. nariai turėtų pasitarti ir 
pasiųsti delegatus.

LIETUVIŲ 
Radio Balsas 

iš Stoties 
WCNW 1500 Kc. 

Brooklyn, N. Y. 

5:30 vai. vakaro

Antradieniais, Ketvirtad.
ir Šeštadieniais 

pradedant 
Birželio-June 14, 1938

Dr. Herman Mendlowiiz 
33 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS 

nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak. 
NEDALIOMIS 

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

PRANEŠIMAI—-SKELBIMAI— 
MUZIKA — NAUJIENOS

Programą Veda

Ona Valaitienė
676 Drįggs Avenue

Brooklyn, N. Y,
Telephones:

Stoties: Ingersol 
44

2-1500
24,000

Namų: Evergreen 8-7871

Edward V. Warabow
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuo.tojas
Registruota Moteris Padėjėja

Prieinamos Kainos, Teisingas 
Mandagus Patarnavimas

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ

24 Field Street
BROCKTON, MASS.

Telephone Brockton 2005

1000 Washington Street
NORWOOD, MASS.

< Telephone Norwood 1508

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

417 Lorimer St. Brooklyn Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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.
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