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Šitų žodžių rašytojui teko da
lyvauti visuose keturiuose. Visi, 
tenka pastebėti, buvo įdomūs ir 
konstrukty vingi.

Atrodo, kad mūsų, Amerikos 
lietuvių, suvažiavimai, juo tolyn 
vis darosi įdomesni, gražesni. 
Išmokome mes geriau viens kitą 
toleruoti ir klausimus rišti be 
asmeniškų užsipuldinėjimų, bei 
koliojimosi.

Sekantį mėnesį įvyks dar du 
suvažiavimai — Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 4-tasis 
Seimas ir Lietuvių Meno Sąjun
gos Suvažiavimas.

Jiedu bus Pittsburghe. Vadi
nasi, rugpjūčio mėnesį visų 
akys bus nukreiptos Pittsbur- 
gheriop.

LDS Seimas turėtų būti pat
sai gražiausias ir įdomiausias. 
Kodėl? Vyriausiai todėl, kad 
ten dalyvaus daug mūsų jauni
mo. Sekmadieni, prieš seimą, 
gražiajam Schenley parke Irus 
jaunimo olympiada. Suvažiuos 
šimtai mūsų jaunuolių atletų.

Be to, dalyvaus daug choris
tų ir chorų mokytojų. Vis tai 
jauni žmonės, priduoda suvažia
vimams gražios spalvos.

Todėl jau dabar privalome 
ruoštis! Tie iš jūs, kurie gausi
te apie tą laiką atostogų, ir jei 
laikas ir kiti dalykai leis, būti
nai atvykite į Pittsburghą pasi
svečiuoti ir pasigrožėti mūsų 
laimėjimais.

»

SLA seime man sakė vienas 
sandarietis:

—žiūrėkit, jūs remiate Kl. 
Jurgelionį. Jis advokatas, o Vi- 
taitis buvęs angliakasys.

— Tai tiesa, — atsakiau, -r- 
Bet kodėl gi tamsta nežiūrite į 
tai, kiek Vitaitis savo žalinga 
politika pridarė žalos SLA! Net 
per du pastaruoju SLA seimu 
jam buvo duota progų pasitai
syti, bet jis nesitaisė. Tikėda
masis gauti iš Smetonos pensi
ją, jis nuolat ir nuolat pataika
vo fašistams.

Šiame SLA seime tautininkai- 
sandariečiai. rodė labai šilto 
draugiškumo pažangiesiems de
legatams. Man sakė net keletas 
mūsiškių delegatų, kaip prie jų 
gražiais žodeliais meilinosi iš 
tautininkų pusės parinkti žmo
nės. Tuo būdu jie tikėjosi išgel
bėti Vitaitį.

Bet viskas buvo veltui! Prin
cipas ėmė viršų ant visokio as
meniškumo.

Dabar SLA viršūnėse randa
si net trys advokatai — prezi
dentas, iždininkas ir redakto
rius. Visa eilė advokatų įeina į 
pastovias komisijas. Vadinasi, 
advokatai bando užvaldyti SLA.

Jei dalykai eisis gerai, tai ad
vokatų vardas SLA nariuose 
įgaus didesnio svorio. Bet jei 
ne — ateityje jiems bus sunku 
bile kur viešajam organizaci
niam gyvenime pas lietuvius 
prasimušti.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo centruose nesiranda nei 
vieno advokato. Na, ir dalykai 
visvien, rodosi, žygiuoja pirmyn 
puikiai.

ORAS

Šiandien bus giedra ir vi
dutiniai šilta. — N. Y. Oro 
Biuras.
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Žinios iš LietuvosNAZIAI AMERIKOJ PRISIEKIA IŠTI
KIMYBĘ TIK HITLERIUI IR JO AGEN
TAM, 0 APGAUDINĖJA USA VALDŽIĄ
Mokina Vokiečius Mulkint Amerikos Vyriausybę, Kuo

met Jie Nori Tapt Jungtinių Valstijų Piliečiais
Riverhead, L. L, N. Y. — 

Norinčius gaut Amerikos 
pilietybę vokiečius nazių va
dai mokina, kaip apgaudi
nėt šios šalies valdžią,—liu
dijo Willy Brandt teisme 
prieš šešis hitleriečius iš 
nazių Siegfried stovyklos, 
esančios prie Yaphanko.

Visi kaltinamieji priklau
so Vokiečių - Amerikiečių 
Bundui (sąryšiui).

Liudytojas W. Brandt 
buvo tyčia įstojęs į šią na
zių organizaciją iš žingei
dumo, idant patirtų jų slap
tybes. Jis, kaip ir visi kan
didatai į Bundo narius, tu
rėjo padaryt sekamą prisie- 
ką:

PRISIEKA HITLERIUI
“Aš prisiekiu ištikimybę 

mano vadui Adolfui Hitle
riui. Aš prižadu būt ištiki
mas ir paklusnus Adolfui 
Hitleriui ir jo paskirtiem 
pareigūnam ir man gerai 
žinomiem arba pagal ženk
lus pažįstamiem kaipo ma
no viršininkam; ir aš prisi- 
imu kaip būtiną savo parei
gą įvykdyt visus jų įsaky
mus atydžiai ir nepaisyda
mas savo asmens, nes aš ži
nau, jog mano vadas nerei
kalauja iš manęs nieko, kas 
būtų neteisėta.”

Kiti liudytojai patvirtino, 
jog kiekvienas priimamas 
į nazių Bunda (sąryšį) turi 
taip prisiekt, pakeldamas 
ištiestą dešinę ranką pagar
bai Hitlerio.

0 tokio turinio prisieka 
yra laužymas Jungtinių 
Valstijų Pilietinių Teisių 
Įstatymo.
KREIVA PRISIEKA AME

RIKOS VALDŽIAI
Heinrich Hauck, vienas iš 

teisiamųjų, vedėjas nazių 
Siegfried stovyklos, mokino, 
kaip išsisukinėt, kada pri
sieina atsakinėt į teisėjo 
klausimus statomus naziui, 
norinčiam įsipilietint šioj

Francija vis Negrąžina 40 
Milionų Aukso Ispanijai

Paryžius. — Franci jos 
apeliacijos teismas atmetė 
Ispanijos valdžios reikalavi
mą sugrąžint $40,000,000 
aukso Ispanijos respublikai. 
Tas auksas buvęs padėtas 
Francijos Banke pirm da
bartinio karo kaip užtikri
nimas duotos Ispanijai pa
skolos. Jis buvo pervestas iš 
Ispanijos Banko.

Teismas sako, kad Ispani
jos Bankas tai esanti pri
vatinė korporacija, todėl Is
panijos valdžia, negalinti jo 
savintis.

To aukso klausimą dar 
spręs aukščiausias Franci
jos teismas. Gener. Franco 
jau ne kartą reikalavo per- 
vest jam tą auksą. 

šalyj. Nazis tokiame atsiti
kime turi nepamiršt, kad 
Jungtinėm Valstijom gali 
tekt kariaut su Vokietija,— 
primena Hauck savo moki
niams: Teisėjas juk statys 
tau klausima,—“ar tu kovo- C- 7

si už Jungtines Valstijas?”
“Jeigu tu atsakysi, jog 

kovosi už Jungtines Valsti
jas, tai tu meluosi kaipo na- 
zis; o jeigu pasakysi, kad 
tu kovosi už nazius, tai ne
gausi Amerikos pilietybės 
popierų,” aiškina tas hitle
rininku vadas: “Todėl tu 
turėtum atsakyt: ‘Aš atlik
siu savo pareigą.’ O teisėjas 
tegul tada pats sau daro iš
vadą.”

Lietuvių Kalbos Kur
sai Pennsylvanijos 

Universitete
Philadelphia. — Iki šiol 

prie Pennsylvanijos Univer
siteto buvo lietuvių kalbos 
kursai filologams, Graduate 
School skyriuje. Kursą ve
dė prof. Kent. Nuo rudens 
semestro pakviestas dar iš 
Madison, Wisconsin Univer-' 
sįteto prof. Dr. • Alfred 
Senn.

Prof. A. Senn yrą geras 
lietuvių kalbos žinovas, 'jau 
1929 m. Heidelberge, Vo
kietijoje, išleidęs ' lietuvių 
kalbos gramatiką. :Dabąr jis 
rašo lietuvių kalbos žodyną, 
kuriam jau -surinko medžia
gą iki raidės P. Be to, ren
gia Lietuvių Antologiją 
Amerikos mokykloms. Wis- 
consino (Madison) Univer
sitetas duodavo jam 200 dol. 
metams lietuvių knygoms 
pirkti. Be to, priskyrė jam 
du lietuvius studentus pa
dėjėjais pagelbai prie ruo
šiamo lietuvių kalbos žody
no. Tie studentai iš federa
linės valdžios (NYA) gau
davo po 14 dol. mėn. kiek
vienas.

Būtų geistina, kad ir 
Pennsylvanijos Universitete 
visi lietuviai studentai ir 
studentės susi organizuotų 
ir užsiregistruotų. Tuo rei
kalu turi susižinot su adv. 
Charles S. Cheleden, 1313 
North American Building, 
Philadelphia, Pa.

Vietos lietuvių kolonija, 
profesionalams v a d o v au- 
jant, turi gražią užduotį pa
sirūpinti liet, kalbos kur
sais ir lietuvių skyriaus 
prie Pennsylvanijos Univer
siteto steigimu ir palaiky
mu. Wisconsino Universite
to (Madison) lietuviai stu
dentai turėtų tęsti prof. A. 
Senn darbą ir neužleisti lie
tuvių bibliotekos.

K.

IŠKILMINGAI PALAIDO
TAS KLAIPĖDOJE ŽU

VĘS KONTAUTAS u.
Klaipėda, liepos 2. — Įvy

ko iškilmingos, nuo nazių 
sukeltų muštynių žuvusio, 
lietuvio Kontauto laidotu
vės, kuriose dalyvavo per 
10,100 žmonių.

Ant kapo įvairios organi
zacijos ir paskiri asmenys 
sudėjo 120 vainikų, tuo pa- 
reikšdami savo nusistaty
mą prieš smurtą, nuo kurio 
žuvo visiškai nekaltas jau
nas lietuvis.

Klaipėda, liepos 5. — Su- 
kėlusieji susidūrimus “See- 
dienst Ostpreussen” bendro-

Čechoslavai Sveikino Austru 
Sokolus, Nors Jiem Buvo Už

karta Naziy Vėliava

Praha, čechoslovakija. — 
Pasibaigė tri-savaitinės iš
kilmės Sokolų, slavų tautų 
sporto organizacijos. Pa
baigtuvių demon stracijoj 
dalyvavo per 100,000 žmo
nių, daugiausia jaunuolių. 
Apart Čechoslovakijos So- 

■kolų, maršavo būriai bei 
būreliai Sokolų iš Amerikos, 
Austrijos, Jugoslavijos, Bul
garijos, Lenkijos ir kt.

Nazių valdžia privertė 
austriškius Sokolus nešioti 
hitlerinę vėliavą su svastiki- 
niu kryžium; kitaip nebūtų 
jiem leidus vykt į Čechoslo-,. 
vakiją. Ir kada jie po nazių 
vėliavomis maršavo Prahoj; 
Čechoslovakijos sostinėj, tai 
žmonės skaudžiausiai juos 
įsvėikino: žinojo, kad tie 
slavai Sokolaį;;tikj iš prie-- 
Vartos turi; maršupt po ..ne
kenčiama naziška -vėliava.

Puse Cento Myliai Pakelta 
Gelžkelio Kelionės Kaina
Washington. — Valdiška 

Tarpvalstijinė Prekybos 
Komisija pakėlė kainą va
žiavimo geležinkeliu nuo 
ligšiolinių dviejų centų iki 
pustrečio cento myliai. Iš 
to kompanijos turėsiančios 
30 iki 40 milionų dolerių 
daugiau metinių įplaukų. 
Jos labai dejavo, kad “ne
galinčios” išsiversti.

Dabartinis pusės cento 
priedas prie mylios yra pa
darytas dar tik kaip bandy
mas aštuoniolikai mėnesių.

Japonijos Potviniuose Žuvo 
Bent 1,000 Žmonių

Tokio, liep. 7. — Per di- 
džiulias liūtis ir potvinius 
Kobe-Osakoj ir kituose mie
stuose ir kaimuose Japoni
joj žuvo bent 1,000 žmonių, 
jų tarpe 600 vaikų.

šešių iki dvylikos pėdų gi
lumo potviniai padarė dide
lės žalos japonų ginklų ir 
amunicijos fabrikam, kurių 
širdis yra Kobe-Osaka.

Shanghai, liep. 7. — Vie
nų karo metų sukaktyje čia 
chinai bombomis užmušė 6 
japonus.

Lietuvoj Paminėta Jungtinių 
Valstijų Nepriklausomybės 

Šventė Liepos 4-ta

Kaunas, liepos 4. — Lie
tuvių Amerikiečių Draugi
ja Kaune suruošė platų 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų nepriklausomybės šven
tės minėjimą. Iškilmingame 
posėdyje Kauno Muzėjuje 
dalyvavo vyriausybės na
riai, dalis kariuomenės dva
sininkų ir daug visuomenės 
atstovų. Kalbas pasakė 
draugijos pirmininkas Kau
pas, Šviet. Vice-Ministeris 
Masiliūnas ir kun. Balkū- 
nas.

“Pirmyn” Choras sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus ir lietuvių ameri
kiečių dainas; prie nežino
mojo. kareivio kaįjo Jungti
nių .Valstijų atstovas Lietu
vai p. Norem padėjo vaini
ką. Generolas Nagius-Na- 
gevičius ipabrėže Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus didelę 
paramą Lietuvos nepriklau
somybės kovose ir taip pat 
įteikė poniai Noremienei 
rožių.

Hitleris Kaltina Rooseveltą, 
Kad Brazilija Varžo 
Svetimų Fašistų Veiklų

Berlin. — Septyni tūks
tančiai vokiečių grįžta na
mo iš Brazilijos. Tūkstan
čiai fašistinių italų ir len
kų kraustosi iš Brazilijos į 
kitus Pietų Amerikos kraš
tus. Berlyno nazių laikraš
čiai sako, tai todėl, kad 
Brazilijos valdžia pradėjo 
varžyt jų “politinę ir kultū
rinę veiklą.”

Tuom naziai kaltina pre
zidentą Rooseveltą, kad jis 
“stengiasi įtraukt Braziliją 
į savo prieš-fašistinį fron
tą ir kirst smūgį Vokietijos 
prekybai” Brazilijoj.

32 Nukauti Arabų Mūšiuose 
su Žydais ir Policija

Jeruzalė. — Arabai bom
bomis užmušė 4 žydus Hai- 
foje. O žydai ir anglų po
licija nušovė 18 arabų tame 
mieste. Ginkluotuose susi
kirtimuose kitur Palestino-

Ivės laivai daugiau į Klaipė
dą nebeatplauks.

Klaipėda, liepos 5. — Bir
želio 28 dienos Klaipėdoj 
įvykių bylą spręs kariuome
nės teismas. Tuo reikalu 
vedamas tardymas.

Pasikeista Ratifikacijos Do
kumentais su Lenkais

Varšava, liepos 1 čia pa
sikeista lietuvių - lenkų 
plaukiojimo ir miško pluk
dymo sutarties patvirtini
mo dokumentais. Liepos 12 
dien. Varšavoje prasidės 
lietuvių - lenkų prekybos 
derybos.

HARTFORDO FEDERACINĖS UNIJOS
ATMETĖ W. GREEN’O PERŠAMĄ NEPA- 
ŽANGŲ DEMOKRATĘ Į SENATORIUS
Miesto Unijų Centras Pareiškė, kad Darbininkai Rinki
muose Tegali Balsuot Tik už Naujosios Dalybos Rėmėjus

Hartford, Conn. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
pirmininkas Wm. Green at
sišaukė praeitą savaitę, kad 
Connecticut d a r b i n i n kų 
unijos remtų nominacijose 
ir rinkimuose naujai tarny
bai senatorių Lonergan ą, 
nepažangų demokratą.

Bet Darbo Federacijos 
unijų centralinė Taryba 
Hartforde, didžia usiame 
mieste toj valstijoj, griež
tai atmetė Lonerganą, o jo 

1 vieton parėmė kongresmaną 
Kopplemanną, šimtaprocen
tinį Naujosios Dalybos gy
nėją.

Hartfordo f e d e r a c inių 
unijų centras išleido mani-

Metinė Sukaktis Japonų 
Karo Baisenybių Prieš 

Chinijos Žmones
Shanghai, liep. 7. — Ka

riniai nariai Europos ir 
Amerikos šalių atstovybių 
skąičiuoja, jog per metus. 
Japonijos karo su Chinija 
buvo užmušta bei sužeista 
300,000 japonų. Pagal tų ka
ro. žinovų aplamus skaitme
nis, iš;’chinų pusės žuvo 
400,000 kareivių ir buvo su
žeista 75.0,000.

Be to, japonai išžudė ir 
sužeidė milioną iki dviejų 
milionų nekariškių Chinijos 
gyventojų.

Japonijos valdžia skel
bia, būk tik “36,629” japo
nų kareiviai likę nukauti; 
sužeistų japonų skaičiaus 
nepaduoda. Japonai tvirti
na, kad per metus jie už
ėmę 96,138 ketvirtaines my
lias Chinijos žemės su 130,- 
000 gyventojų.

Tokio, liep. 7. — Japoni
jos ministeris pirmininkas 
Konoye pripažino, kad japo
nam jau dveja tiek ilgiau 
teko kariaut prieš Chiniją, 
negu jie tikėjosi. Jis taip 
pat “daleido”, jog karas la
bai apsunkino Japoniją eko
nominiai, bet japonai, gir
di, vis tiek tęs karą “iki 
pergalės.”

Hankow. — Chinija taip 
ilgai pajėgė atsilaikyt prieš 
Japonus todėl, kad šis karas 
suvienijo chinų tautą prieš 
užpuolikus. Labai didelę ro
lę tautos vienijime suvaidi
no Chinijos Komunistų Par
tija.

je liko nukauta 10 arabų. 
Desėtkai sužeista iš abiejų 
pusių. Tarp užmuštų žydų 
yra ir švogeris daktaro C. 
Weizmanno, pirmini nko 
Pasaulinės Žydų Organiza
cijos.

festa, kuriame sako, kad i. 7 7
jokiu būdu negalima va
dint Lonerganą Naujosios 
Dalybos rėmėju... Mes už- 
giriame kandidatūrą kon- 
gresmano H. P. Koppleman- 
no, kuris per šešis metus 
pirmosiose eilėse kovojo už 
Naująją Dalybą.

“Darbininkai negali remt 
ir nerems jokio kandidato, 
kuris pasirodė nenorįs išti
sai eit linija prezidento 
Roosevelto Naujosios Daly
bos programos.”

Amerikietės Milionierės Vy
ras Grūmojo Nušaut Kaize^* 

rio Anūką Kaip šunį

London, liep. 7. — Dani
jos grafas Haugwitz-Reven- 
tlow, vyras amerikietės 
Woolwortho krautuvių mi
lionierės Barbaros Hutton, 
grūmojo “nušaut kaip šunį” 
kunigaikštį Fredricką, anū
ką buvusio Vokietijos kai
zerio Viliaus. Dabar pati — 
Barbara prisipažįsta, kad 
tas “karalaitis jai patinka.”

Sudegė 10 Vaikų-JaunuoHų, 
Berodant Gaisrininkam Sa

vo Gabumus

Lisbon, Portugalija, liep. 
7. — Viename mediniame 
keturių aukštų name buvo 
tyčia patalpinta 10 vaikų ir 
jaunuolių, ir namas gazoli
nu padegtas, nes miesto 
gaisrininkai žadėjo parodyt 
savo gabumus kaip gelbėto
jai žmonių iš gaisro. Visi 
10 berniukų sudegė.

Begalinis Pragaras Naziy 
Ir Italy Ugnies ir Plieno 

Prieš Liaudiečius

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Fašistai sa
ko, kad jie prasigrūmę pir
myn beveik penkias mylias 
vakarini ame gale karo 
fronto, kuris tęsiasi 55 my
lias nuo Teruelio srities iki 
jūros.

Bet Ispanijos valdžia pra
neša, kad visi fašistų štur
mai tame fronte atmušti.

New Yorko Times kores
pondentas H. L. Matthews 
stebisi, jog liaudieciai net 
Nules lygumoj per tris die
nas atlaikė visas savo pozi
cijas, nežiūrint “begalinės” 
daugybės itališkų ir vokiš
kų tankų, orlaivių, kanuo- 
lių ir šovinių. Nors tas ko
respondentas abejoja, ar 
liaudieciai “savo kūnais” 
galės toliau atlaikyt tenai- 
tinę lygumą, kuomet fašis
tai be atlaidos pila tokį ug
nies ir plieno pragarą į tas 
pozicijas, o liaudiečių amu
nicija yra apribota.

Lr
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lingas. Čia gi tik ryškus pavyzdis, kaip 
tautininkų valdžia vykdo lenkų imperia
listų siekiamą anšliusą—Lietuvos prijun
gimą prie Lenkijos. Tautininkų valdžia 
visiems lenkų grobuoniškiems užsimoji
mams nemano kenkti. O tuos šautuvus 
ką dabar lietuviai aukoja kariuomenei 
mokės vartoti ir lenkų kareiviai.

Lietuvių Komunistų 
Suvažiavimas

Penktadien., Liepos 8, 1938

at

dieną 231 
Sąjungos 
Geležinio

Kas Nauja Lietuvių-Lenkų 
Santykiuos

Mūsų geras draugas rašo mums iš 
Kauno:

Visų pirma štai kas nauja: į Lietuvą 
jau ateina visi lenkų laikraščiai, kurie 
prieš porą mėnesių reikalavo Lietuvą 
užimti per dvi dienas, bet čia neįleidžia- 
nii “Robotnik” ir kiti pažangesnieji laik
raščiai, kurie Lietuvą nuo užpuolimo gy
nė. Tai viena. Antra — nei vienas lietu
viškas laikraštis į Lenkiją neįleidžiamas 
ir grąžinamas atgal, o lenkų fašistiniai 
laikraščiai laisvai plinta po Lietuvą. Tre
čia: Vilniaus krašte lietuviai gali išleisti 
vieną kitą vienkartinį leidinį, nes kiek
vienas pasirodęs laikraštis tuojau užda
romas, o Kaune laisviausiai eina fašisti
nis lenkų dienraštis “Dzien Polski” ir 
toks pat savaitraštis “Chata Radzina.” 
Lenkai Lietuvoj tebeturi visas 3 gimna
zijas: Kaune, Panevėžyj ir Ukmergėj, o 
Vilniaus krašte iš trijų lietuviškų gim
nazijų beliko tik viena. Visos lietuvių or
ganizacijos Lenkijoj uždarytos, o visos 
lenkų organizacijos Lietuvoj veikia. 
Krikščionių demokratų, valstiečių liau
dininkų, socialdemokratų partijos užda
rytos, visos kultūrinės organizacijos pa
naikintos, o lenkų partija Pochodnia ne.

Šitokios sąlygos rodo, kad lenkai pusę 
anšliuso Lietuvoj jau turi ir lietuvis 
Kaune pradeda jaust taip, kaip Vilniuj. 
Jei kas tam netiki, prašom pavyzdžių, jų 
galima pririnkti gana daug.

Lietuvos Aidas gegužės 24 
N r. įdėjo Vilniaus Vadavimo 
centro komiteto ir Vilniaus
Fondo komiteto atsišaukimą į Lietuvos 
gyventojus. Tarp kitko, ten buvo para
šyta: “Jau 18 metų, kai lietuvių tauta 
atskirta nuo savo sostinės, o Vilniaus 
krašto lietuvių kultūrinis, visuomeninis 
ir labdarybės darbas visiškai sunaikin
tas. Per 18 metų tiek laisvosios Lietuvos 
gyventojai, tiek viso pasaulio lietuviai 
Vilniaus ne tik neišsižadėjo ir neužmir
šo, bet priešingai—Gedimino miestas su 
Aušros Vartais dar šventesnių virto, dar 
labiau tautos širdyje atsispaudė.

“Išsižadėti šio didžio tautos siekimo, 
pagrįsto teisingumu, teisėtumu bei nuo
saikumu, nieks negali priversti. Jo mes 
sieksime, kad ir didžiausia kaina. Ir šiuo 
metu, nors ir užmegsti santykiai su Len
kija, tačiau, vertindami aplinkybes, ku
riomis jie buvo užmegsti, dar labiau tu
rime budėti Vilniaus sargyboje.”

Vilniui Vaduot Sąjungą valdo tauti
ninkai ir iš jos darė sau nebloga biznį. 
Rankiojo iš žmonių pinigus, bet už tuos 
pinigus ne Vilnių vadavo, o ėmė sau di- 
džiausį honorarą už parašytus patriotiš
kus šūkavimus, važinėjo sąjungos pini
gais po užsienius. O dabar štai vėl gra
žiai prašneko, kad Vilnius nebus išsiža
dėtas. Tą patį tvirtino ir Smetonos val
džia priėmusi ultimatumą. Bet štai ant 
rytojaus, būtent gegužės 25 dieną tas 
pats Lietuvos Aidas paskelbė tokią žinią: 
“Atitaisymas. Vakar popietinėj Lietuvos 
Aido laidoje paskelbtas VVS centro ko
miteto ir VGF komiteto atsišaukimas į 
visuomenę į laikraštį pateko per klaidą.

“Atsišaukimai, kurių turinys galėtų 
neigiamai paveikti santykius su kaimy
nais, Redakcijai nėra priimtini.”

Pasakyta trumpai ir aiškiai. Tautinin
kai savo laikraščiuos neberašys nieko, 
kas primintų, jog Vilnius yra okupuota 
Lietuvos dalis. Vakar paskelbė, o šian
dien išsižada, nes tai kenks geriems san
tykiams su kaimynais, o kas tas kaimy
nas, kuriam nenorima kenkti, visi gerai 
žino. Tai kaip gi čia -dabar su Vilniaus 
neatsižadėjimu, jeigu atsižadama žodžio 
apie Vilnių? Paaiškinimas čia nereika-

K

SLA Seimui Praėjus
Nereikia nei sakyti, kad 40-tasis SLA 

seimas, įvykęs pereitą savaitę Scrantone, 
buvo vienas pažangiausią tos organizaci
jos istorijoj. Jis griežtai, milžiniška bal
sų dauguma, pasisakė už demokratijos 
atsteigimą Lietuvoj ir paskyrė keturis 
šimtus dolerių politiniams anti-fašistams 
kaliniams, sėdintiems smetoniškuose ka
lėjimuos. Seimas pakeitė “Tėvynės” re
daktorių, pašalindamas Vitaitį ir pasta
tydamas jo vieton Kl. Jurgelionį.

Laimėjimas pažangiojo sparno SLA 
seime reiškia didelį laimėjimą visos pa
žangiosios Amerikos lietuvių visuome
nės.

Dabar, vadinasi, visos trys didžiulės 
Amerikos Lietuvių organizacijos, visi 
trys susivienijimai griežtai pasisakė 
prieš fašistinę valdžia Lietuvoj: RKSLA, 
SLA ir LDS.

Šis SLA seimas parodė, kad Ameri
kos lietuviuose fašistiniam elementui 
vietos nėra, kad jis ilgainiui bus visiš
kai izoliuotas nuo mūsų organizacinio 
kūno.

Labai svarbų vaidmenį šiame seime 
suvaidino tas faktas, kad prieš pat sei
mą įvyko AmėHkos Lietuvių Kongreso 
konferencija. Kai ten buvo tūlais klausi
mais susitarta, tai buvo galima gražiai 
susitarti ir pačiam seime. Šis faktas to
dėl, beje, įrodo dar kartą, kad mes, ku
rie stovėjome, kad minėtoji konferencija 
įvyktų prieš SLA seimą, buvome teisingi.

Komunistiniai nusistatę delegatai šia
me seime parodė daug takto ir mokėji
mo orijentuotis visais svarbiaisiais rei
kalais. Jie paliko delegatuose gero įspū
džio. Net ir sandariečiai, ėję išvien su 
tautininkais (redaktoriaus rinkime), ati
davė gražų kreditą mūsų draugams.

Naujasis “Tėvynės” Redaktorius
Rašydama apie naujai išrinktą “Tėvy

nės” redaktorių, Kl. Jurgelionį, “Vilnis” 
pastebi:

Kl. Jurgelionio darbas sunkus ir labai 
atsakomingas. Kaipo laikraštininkas, Kl. 
Jurgelionis turi didelių gabumų, tik su juo 
visuomet buvo ta bėda, kad jis perdaug iš
siblaškydavo. K. Jurgelionis yra didelis in
dividualistas. Tai nėra jokia nuodėmė. Daž
nai tai yra pliusas, jeigu mokama suderinti 
savas individualizmas su protine disciplina, 
su organizacijos valia, su atsakomingumo 
jausmu.

Pas lietuvius paprastai taip būdavo, kad 
laikraščiai, kurie yra kurios bent stambios 
organ, organais, būdavo nušutę, beveik ne- 
skaitytini. “Tėvynė,” prie p. Vitaičio, buvo 
neįdomiausias laikraštis, nekalbant net apie 
jos anti-demokratinę liniją. Jos subudavoji- 
mas, visas jos turinys buvo sukaustytas se
noviniuose rėmuose.

Ar Kl. Jurgelionis mokės įvesti tinkamas 
reformas? Ar jis mokės paversti “Tėvynę” 
SLA organizatorium? Tai svarbiausia.

Kl. Jurgelioniui “Tėvynės” redagavimas 
bus ‘didelis egzamenas. Jam reikės didelės 
talkos, bet SLA yra smegeningų žmonių.
Jeigu naujasis “Tėv.” redaktorius ne

mokės patenkinti daugumos SLA narių 
troškimų, tai ir jis turės pasitraukti. 
Mat, seimas priėmė konstitucijos patai
symą, sulyg kuriai), pild. taryba turės 
teisę redaktorių atstatyti, jei pasirodys, 
kad jis neatlieka reikiamai savo pareigų. 
Pagaliau, ateis 41-masis SLA seimas,’ kur 
redaktorius turės išduoti savo raportą 
tiems, kurie jį redaktorium?išrinko.

Vyriausia “Tėv.” redaktoriaus parei
ga žiūrėti, kad laikraštis^nebūtų fašisti
nis, neužtarautų fašizmo Lietuvoj, sto
vėtų su demokratiniu, judėjimu Ameri
koj ir nepuldinėtų pažangių žmonių bei 
jų organizacijų.

Tautininkai ir sandariečiai, argumen- 
. tuodami prieš Vitaičio atleidimą, nuolat 
kišo (seime) pažangiesiems delegatams 
tą argumentą, kad jis jau senas, per 
18-ką metų SLA dirbo ir dėlto negražu 
jo neišrinkti, paleisti iš darbo.

Tiesa, žiūrint iš tos pusės, atrodo šis 
argumentas yra logiškas. Bet tautinin-

Y-

(Tąsa)

Mūsų pareiga steigti savo 
kultūrines mokyklas, kaip kad 
katalikai daro. Jaunimas reikia 
lavinti lietuviškai, studijuoti 
Lietuvos istoriją, mūsų chorai 

• turi pasirodyti su lietuviškais 
kostiumais. Mes turime nešti 
Lietuvos kultūrines tradicijas, 
kurias šiandien fašistinė val
džia slopina.

Sovietų Sąjunga yra didžiau
sia kultūros nešėja. Iš jos vi
siems mums tenka pasimokinti. 
Vokietijoj ir kitose fašistinėse 
šalyse kultūringos knygos de
ginamos. Visi Sovietų laimėji
mai yra mūsų visų laimėjimai.

Raportas priimtas vienbal
siai. (Raportas ištisai tilps 
“Laisvėj”).

Drg R. Mizara referuoja ben
dro fronto klausimu.

išaiškinti mūsų taktiką Lietuvos 
klausimu.

Drg. Margaret Cowl, Komu
nistų Partijos atstovė, vardu 
Partijos sveikina suvažiavimą. 
Jinai nužymi, kad ir čia gręsia 
fašizmas. Įvairios tautinės gru
pės, milionai ateivių nu
sistatę. prieš fašizmą. Svar
bu todėl visiem dirbti, kad su
vienijus visus į demokratinį 
frontą prieš fašizmą. Turime 
daug atydos kreipti į jaunimą 
ir katalikus darbininkus. Mūsų 
centralinč užduotis turi būt 
įtraukt tikinčiųjų darbininkų 
mases į kovų už dieninius rei
kalus. Mūsų partija auga, tuo- 
jaus turės 100,000 narių. Mes 
pasiekėme daug katalikų darbi
ninkų, su jais veikiame, tai da
bar gauname juos į partiją. 
Mes turime prieiti prie jų sų 
darbininkiškais reikalais.

Centro Biurui iškėlus visą ei
lę naujų klausimų dėl Lietuvos 
nepriklausomybės gynimo, kilo 
pas draugus daug abejonių.

Biurui teko atsistoti priešakyj 
kovos gynimui Lietuvos nepri
klausomybės. Jis teikė direkty
vas visų, kolonijų draugams tuo 
opiuoju laiku, kuomet Lenkija 
pasiuntė ultimatumą Lietuvai. 
Rengta masiniai mitingai, pro
testo demonstracija prie Lenki
jos konsulato. Mes todėl prisi- 
dėjom prie sėkmingumo masi
nių protestų mitingų. Jeigu 
Lietuvai priseitų ginklo pagelba 
gintis nuo fašistinių užpuolikų, 
mes turime jai visais galimais 
būdais padėti. Tuo pačiu sy
kiu mes reikalaujame atsteigti 
demokratiją Lietuvoj.

Amerikos Lietuvių Kongresas 
yra didelis žygis progresyviam 
darbe. Reikėjo daug darbo pa
dėti, kad kaip nors susitarus su 
socialistais. Tam pavykus gali
ma buvo suorganizuoti minimas 
Kongresas. Sklokininkai visur 
tam darbui kenkė. Kongreso 
darbuose tačiau ir naujieniniai 
socialistai nekooperavo pakan
kamai. Parašų paliuosavimui 
Lietuvos antifašistinių kalinių 
permažai dėlto surinkta. Kon
greso konferencija praplėtė vei
kimo programą.

Ant mūs komunistų rymo 
sunkiausia bendro fronto našta. 
Turime darbuotis sutvirtinimui 
mūsų eilių.

Raportas vienbalsiai priim
tas.

(Raportas tilps “Laisvėj.”)
Drg. A. duoda įnešimą, kad 

lietuviai komunistai pasiūlytų 
Amerikos Lietuvių Kongresui 
pakviesti Lietuvių Tautinę San
darą ir SLA dėtis prie Lietuvių 
Kongreso. Įnešimas priimtas.

Nutarta raportus pavest Biu
rui, jei. galima, išleist brošiū
ros formoj.

Drg. Kazakevičius nepasiten
kinęs d. Bovino raportu, kuris 
esąs kaipo paskaita. Drg. Mi- 
zaros raportą jis iš atminties 
žinąs, tai kam tiek daug laiko 
užimti.

Drg. S. Labaf geri raportai. 
Jie padaryti marksistiniai. Bet 
Bovino raportas nepakankamai 
atsako į dienos klausimus..

Drg. Karsonas sako, kad tie 
raportai labai geri ir kad mes 
turime daugiau kultūriniai la
vintis.

Drg. J. B.: Mums reikia ge
rai prasilavinti, kad galėtumėm 
kiekvieną klausimą tinkamai at
sakyti. Mes turime tinkamai 
aiškinti ’apie Sovietų Sąjungos 
darbus. Centro Biuras negerai 
padarė, kad nepasiuntė draugų

Mes turime daugiau kreipti 
atydos j pramones darbininkus, 
kur įvairių pažvalgų žmonės iš
naudojami. Turime eiti į kata
likų parengimus, kuriuose gali
ma daugiau susidraugauti. Mes 
ir katalikai darbininkai vieno
dai išnaudojami. Darbininkai 
susivieniję gali viską nuveikti. 
Gali būti pavyzdžiu Sovietų Są
junga, kurioj darbininkai susi- 
budavojo naują laisvą tvarką. 
Arba Ispanijos katalikai darbi
ninkai, bendrai su komunistais 
kovoj ą prieš fašizmą. Ispanijos 
komunistai ir socialistai vieni
jasi. Mes taipgi turime toj 
linkmėj darbuotis. Daugiau tu
rime darbuotis, kad daugiau ga
vus nauji] narių iš svarbiųjų 
industrijų. Turime daugiau la
vintis, kad gęriausia žinojus, 
kaip įvairius klausimus atsaky
ti.

Drg. G. nurodo, kad Bing- 
hamtone Lietuvos klausimu su
daryta bendras frontas visų 
sriovių. Protesto mitingas gerai 
pavyko. Svarbu mums kultūrinį 
darbą vesti. Reikia darbuotis 
tarpe katalikų.

Drg. K. sako, kad Lawrence 
bendras frontas yra gerai subu- 
davotas. Tautininkai bandę jį 
suardyti, bet buvo pastota jiems 
kelias.

Drg. L. aiškina, kad Kana
doj ir Jungtinėse Valstijose yra 
daug medžiagos subudavojimui 
plataus bendro fronto. Svarbu 
visiems darbuotis. Centro Biu
ras Lietuvos klausimu labai ge
rai orientavosi ir daug pagelbė
jo kitų kolonijų draugams ir 
taipgi Kanadai. Kanadiečiai 
draugai turi užmezgę gerus ry
šius su katalikais. Kuomet kuni
gas pradėjo katalikus terorizuo
ti ir net kai kuriuos areštavo, 
lietuviai komunistai išleido la
pelius, užtariančius nukentėju
sius katalikus. Tokiu būdu ko
munistų vardas tarp katalikų 
pusėtinai pakilo ir dabar jie vi
sada simpatingai atsineša linkui 
komunistų.

Drg. S. aiškina, kad jiems te
ko padaryti klaidų bendro fron
to klausimu. Nors buvo susitar
ta su kitomis sriovėmis rengti 
bendros prakalbos Lietuvos 
klausimu, bet tautininkų pasi
darbavimu buvo išardytos.

Drg. B. pareiškia, kad mums 
reikia visais galimais būdais 
ginti Lietuvos nepriklausomybę. 
Jeigu dabar giname
tai tuo labiau turimo ginti 
tuvą. Biuro pozicija buvo 
nai teisinga.

Drg. Jonikas nurodo,
bendram fronte darbuodamiesi 
turime taipgi darbuotis tvirtini
mui mūsų veikimo, gavimui 
naujų narių į mūsų organizaci
jas. Bendram veikime kai kur 
socialistai irgi sutvirtėjo, bet ir 
mes taipgi. Bendrai veikdami 
su socialistais mes sutvirtiname 
demokratinę akciją prieš fašiz
mą ir tuomi užduodamo fašiz
mui smūgius.

Drg. Mažeika nurodo, kad 
yra nemažai neorganizuotų dar
bininkų ir abelnai žmonių, ku
riuos galima įtraukti į mūsų 
veikimą. Tie draugai, kurie ma
no, kad negalima ginti nepri
klausomybės prie fašistinės val
džios, užima klaidingą poziciją, 
panašią, kaip kad socialistai. 
Jeigu socialistai bendram fron
te ir kiek sutvirtėjo, tai nieko 
naujo. Bet mes turime darbuo
tis, kad mūsų judėjimas dar 
didesnį progresą darytų. Mes 
turime įtraukti į bendrą fron
tą sandariečius ir katalikus. .

Drg. A. sako, kad d. BovL 
no raporto kai kurios dalys tai
sytinos, „bet ąįaip raportas ga
na geras. KaiXurie sako, kad 
(Centro Biuras/mažai informa
cijų teikęs

Partija leidžia organizuoti 
tautines kuopas. Bet tos kuo
pos turi atlikti savo pareigas, 
praplėsti masinį darbą, 
bus naudos komunistiniam 
kiniui. Svarbiausia dabar 
davoti demokratinį frontą.

Drg. B. nepasitenkinęs Bovi
no raportu. Taipgi jam neaiš
kus Mizaros raportas, nes fa
šistinę šalį negalima ginti. Mes 
turime turėt* balansą. Perdaug 
puolamės prie socialistų, per
daug pasiduodame socialistams.
Drg. L. sako, kad Great Necke 

fašistai darbuojasi, o mes nie
ko nedarome, kad pastojus 
jiems kelią.

Drg. Buknys aiškina, kad 
bendro fronto klausimu pasi
reiškė kraštutinybių, kurios 
mums pakenkė. Bendram fron
te Lietuvos .klausimu mes pa
darėme progresą ir todėl mes 
turime jį budavoti.

Trečia sesija uždaryta 10 vai. 
vakare, liepos 4 d.

Sesija Ketvirta
ketvirta prasidėjo 
ryte, liepos 5 d. Se- 
diskusijos kultūrinio 
bendro fronto

Ch ini ją,
Lie-

kad

tada 
vei- 
bu-

klau-

nesu- 
linija

Sesija 
10:15 vai. 
ka plačios 
veikimo ir 
simu.

Drg. S. nurodo, kad jis 
tinkąs su Centro Biuro
Lietuvos klausimu. Kuomet Lie
tuvos valdžia šaudo ir terori
zuoja demokratinius žmones, tai 
mes negalėtumėm ginti, jeigu ir 
kita fašistinė valdžia užpultų 
Lietuvą. Biuras nedavęs pakan
kamai nurodymų kolonijų drau
gams, kaip geriausia tuo klau
simu veikti. Bostono apielinkės 
draugai padarę nemalonių nu
krypimų bendro fronto klausi
mu.

ietuvos-Lenkijos 
konflikto laiku, bet jie pamirš
ta, kad jie patys yra gavę in
formacijų tuoj aus ant rytojaus, 
kaip tik sužinota, kad Lenkija 
pasiuntė Lietuvai ultimatumą. 
Geros informacijos buvo mū
sų spaudoj. Bet man atrodo, 
kad tie draugai neseka savo 
spaudos, bet mokinasi iš priešų 
spaudos. Bendro fronto veikime 
mūsų spauda gauna nemažai 
naujų skaitytojų ir mūsų įtaka 
tvirtėja. Kas mūs padaryta 
Lietuvos klausimu, padaryta ga
na gerai, tik gal permažai 
daryta.

(Bus daugiau)

pa-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Juozeliui, Waterbury, Conn. 

—Neapsimoka ginčytis su “A. 
L.” korespondentais. Neigi 
taip jau svarbu, kad korespon
dentas aerodromą netaip pa
vadino. Todėl netilps.

kai-sandariečiai pamiršta tą faktą, ko
dėl gi pats Vitaitis neatsižiūrėjo į dau
gumos SLA narių valią? Kodėl jis ne
redagavo “Tėvynės” taip, kaip ji. patiktų 
daugumai SLA narių? Kodėl jis patu
rėjo fašizmą Lietuvoj, gerai žinodamas,

kad dauguma SLA narių jo neapkenčia? 
Kodėl jis nuolat gražiai reklamuodavo 
SLA organe tautininkus, o puldavo kai
riuosius žmones? Kai šituos klausimus 
jiems pastatai, jie neturi ką atsakyti. Jų 
argumentas juose sutirpsta.

MŪS LIETUVAITĖ
(Sekant Ks. Vanagėli) 

Mūs lietuvaitė 
Graži mergaitė, 
Rūtų nebsėja, 
Jų nebravėja.
Nagus lakuoja, 
Veidus pudruoja, 
Rūtų neboja, 
Visad svajoja...
Plaukus frizuoja, 
šlagerius dainuoja, 
Su visais flirtuoja, 
Dažnai bučiuoja...
Fokstrotus šoka, 
Austi nemoka, 
Rūtos jos vysta, 
Dorybė slysta.
Antakius pešioja, 
Bernus sekioja, 
Degtinę maukia, 
Piršlių neblaukia.
Tai mūs seselė, 
Skaisti aušrelė, 
Visų mylėta 
Ir skrybėlėta.

“Kuntaplis”

I
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DULKĖS
Dulkės yra sausa medžiaga, 

kuri taip smulkiai sutrinta, kad 
lengvai oras jas įnima. Dulkės 
nepavojingos, bet kenkia svei
katai. Gatvių dulkės ypatingai 
kenkia sveikatai, nes jos suren
ka visokias seiles ir kitus pavo
jingus daiktus. Kuomet oras tu
ri perdaug dulkių, žmonės jas 
įkvepia ir kartais sustabdo 
plaučių tinkamą veikimą ir yra 
priežastis gerklės kroniškų ligų. 
Kaikuriose pramonėse dulkės 
įkvėptos padaro mažas žaizdas 
plaučiuose arba kitose kūno da
lyse ir tokiu būdu lengva į kūną 
įimti džiovos gemalus, švino, 
žiurkžolių arba gyvo sidabro 
dulkės yra nuodingos.

Dulkės yra normališka ir bū
tinai reikalinga oro dalis. Be jų 
mūsų drapanos visuomet būtų 
drėgnos, mūsų sienos šlapios ir 
klimatas nepakenčiamas. Kuo
met oras turi dulkių, oras tin
kamai drėgnas ir pagelbsti kon
troliuoti temperatūrą.

Dulkės namuose, ofisuose, 
krautuvėse, teatruose, bažnyčio
se, gelžkeliuose ir gatvėse gali 
turėti džiovos, plaučių uždegimo 
ar influenzos gemalus. Tų ligų 
gemalai per nosį ar burną išme
tami iš sergančio žmogaus kū
no, todėl pavojinga spjaudyti. 
Kuomet saulė šviečia ant tų 
dulkių, gemalai nenuodingi, nes 
saulės šviesa juos užmuša. Tik 
tamsiose vietose auga ir tarp
sta pavojingi gemalai. Kuomet 
dulkės susirenka ir jos tampa 
purvais tamsiose vietose, kur 
saulės spinduliai negali prieiti, 
per ypatišką susidūrimą su ge
malais, džiova užpuola žmogų. 
Bet paprasčiausi užkrėtimo bū
dai yra kosėjimas, čiaudėjimas 
ir šnekėjimas.

Ligonbučiuose, kur randasi 
tik džiova sergantieji, sergan
čio seilės tinkamai prižiūrimos 
ir išmetamos, ir nėra pavojaus, 
jog liga išsiplatins.

Pavojingiausias dalykas svei
katai yra dulkės, kurios susi
renka ant grindų ir tampa pur
vais. Vienas žinovas pareiškė, 
kad “purvai yra bile nešvari 
medžiaga, kuri taip prilimpa 
prie kokio dalyko, jog susiedai 
gali patėmyti.” FLIS.

Didžiausias nuopelnas ap
sviltos platinimo yra gavi 
mas “Laisvei” naujo skai 
tytojo. Gaukite tuojau!
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Sovietine Buriat 
Mongolija

Tolimajam Sibire, už Bai
kalo ežero ir to ežero pie
tuose, gyvena viena seniau
siųjų ir didžiausiųjų Sibiro 
tautų—buriatai. Tai mongolų 
šaka.

Buriat - Mongolija šiandien 
autonominė socialistinė Sovie
tų respublika. Ji viena iš tų 
respublikų, kurios sudaro Ru
sijos Sovietinę Federacinę So
cialistinę Respubliką. Buriat- 
Mongolijos teritorija užima 
387 tūkstančius kvadratinių 
kilometrų. Daugiau kaip du 
trečdaliu jos ploto užima 
spygliuotieji miškai. Gyven
tojų skaičius siekia 621 tūks
tančio. <

Prieš 300 metų dąl/artinės 
Buriat - Mongolijos teritoriją 
užkariavo Rusijos carai. Už
kariautojai uždėjo sunkius mo- . 
kesčius-jasaką, visaip išnaudo
jo ir engė vietinius gyvento
jus. Tai buvo tipinga koloni- 
alinė šalis, kenčianti koloniali- 
nį išnaudojimą. Tris šimtus 
metų buriatų tauta kentė už
kariautojų, buožių-nojonų, bu
distų kunigų-lamų jungą. Spa
lio revoliucija atnešė ir jai 
laisvę. 1923 metais buvo su
daryta Buriat-Mongolijos au
tonominė sovietinė socialistinė 
respublika. Buriatai gavo pil
ną laisvę savo liaudies ūkiui 
ir kultūrai kelti. Šiemet Bu
riat-Mongolija švenčia savo 15 
metų autonomijos gyvavimo 
sukaktuves ir kartu apžvelgia 
tą kelią, kurį buriatai nuėjo 
padedant rusų tautai.

Kadaise klajokliai buriatai 
šiandien dėka pravestos žemės 
ūkio kolektyvizacijos vilto sės 
liais gyventojais. Kolchozinis 
ūkis tvirtai atsistojo ant kojų. 
Kolchozuose susivieniję 92% 1 ui. 
Buriat - Mongolijos valstiečių 
ūkių. 'Buriatų ir evenkų kai- 
muose-ulusuose p r a s i d ė j o 
smarki erdvių namų statyba. 
Purvinos, surūkusios j uitos vis 
labiau nyksta, šalis keičia sa
vo veidą. Ji liko pramonės- 
žemes ūkio šalimi, tuo tarpu 
prieš revoliuciją ten buvo 
klajokliai.

Pramonės gamyba sudaro 
60% viso Buriat-mongolijos 
liaudies ūkio gamybos. Per 
abi penkmetines Buriat-Mon- 
golijos pramonėn įdėta 436 
milionai rublių.

Paskutiniais metais Buriat- 
Mongolijoj pradeda veikti vis 
naujos pramonės įmonės, pa
statytos antrosios penkmetines 
metais. Jau veikia didžiulis 
garvežių-vagonų remonto ir 
statybos fabrikas Buriat-Mon- 
golijos sostinėj Ulan-Ude, per 
kurį eina Sibiro geležinkelis- 
magistralė. Veikia mechani
zuotas stiklo fabrikas, mėsos 
apdirbimo kombinatas, malū
nų kombinatas. Tai nesenai 
pastatytos įmonės, įrengtos 

• pagal paskutinius technikos 
reikalavimus. Juose dirba de
šimtys tūkstančių darbininkų 
iš vietinių gyventojų. Prieš 
revoliuciją Buriat - Mongolijoj 
žinojo tik aukso kasimą. So
vietų valdžios laikais geologai 
šalies gelmėse atrado daugy
bę metalų ir mineralų. čia 
yra ne tik aukso, bet ir si
dabro ir kitų spalvuotų meta
lų klodai, rasta akmens an
glies, volframo, molibdeno, 
randama ir naftos. Volfra
mo gamybai vystyti statomas 
Džidinsko kombinatas, 
pradeda duoti šaliai 
brangių gaminių.

Didelę pažangą

kuris
savosovietinė

K®i

Anglijos laivas liepsnose po to, kai Ispanijos ir Italijos fašistų orlaiviai ji bombomis 
uždegė netoli Ispanijos pakraščio.

Šiomis dienomis Anglijoj
Ju kailiai — gera eks- buvo nuteistas vienas pilie-

Buriat-Mongolija padarė ir že
mės ūkyje. Pasėlių plotas per 
paskutinius 15 metų išaugo 
tris kartus. Gyvulininkystė čia 
smarkiai išsivysčius. Gyvulių 
skaičius palyginus su 1933 me
tais išaugo 124%, o 1938 m. j 
numatoma, kad gyvulių skai
čius padidės iki 171% . Dabar 
Buriat - Mongolijoj yra 1,075 
galvijų farmos. Prieš revo
liuciją Buriat-Mongolijoj vals
tiečiai dargi geležinio plūgo 
nematė. Dabar Buriat-Mongo
lijoj veikia 25 mašinų-trakto- j 
rili stotys, kurios apdirba i 
kolchozų laukus tūkstančiais i 
įvairiausių žemės ūkio maši- . 
nu. Krašto miškuose medžio- j 
tojai šaudo voveris ir bran
giausi pasaulyje Barguzino so 
bolį.
porto prekė.

Ypač didelių pasisekimų 
Buriat-Mongolija pasiekė švie
timo srityje. Pagal 1912 m. 
gyventojų surašymo davinius, 
dabartinėj Buriat- Mongolijoj 
buvo 0.4% raštingų žmonių ir 
tai daugiausia iš turtingųjų 
tarpo, 
gyventojų raštingi. Kiekvienas 
ketvirtas šalies gyventojas mo
kosi. Sovietų valdžios laikais 
čia buvo pastatyta 711 mo
kyklų, kuriose mokosi 115 
tūkstančių vaikų. Buriat- 
Mongolijoj yra 3 aukštosios 
mokyklos, 9 technikumai. Ra
jonuose dirba 2,544 mokyto
jai.

Seniau buriatai neturėjo sa- 
gydytojų. Juos gydė tam- 
budistų kunigai-lamos, ku- 
daugiau platino ligas, lie
jas gydė. Buriatų tauta 

tikra to žodžio prasme išmir
davo. Nuo 1858 m. iki 1898 

kaikuriuose rajonuose bu
riatų gyventojų skaičius, su
mažėjo iki 27%. Tai rodė 
gyventojų surašymo daviniai. 
Per paskutinius 15-ką metų 
Buriat - Mongolijos gyventojų 
skaičius padidėjo 150%. Res
publikos rajonuose dirba dau
giau kaip 200 gydytojų, 65 
feldšeriai, pastatyta 25 
nes, 2 poliklinikos, 67 
latorijos, 65 feldšerių 
tai.

Respublikoj yra 170 
skaityklų kolchozuose, 
dirba rusų ir buriatų-mongolų 
teatrai, filharmonija, teatro- 
muzikos mokykla, 5 garsiniai 
kinoteatrai. Po rajonus važi
nėja 37 nebyliai ir 9 garsi
niai judomieji kino. Vien tik 
1938 m. per pirmus tris mė
nesius Buriat - Mongolijos ki
nus aplankė 426 tūkstančiai 
žmonių. Respublikoj 
143 bibliotekos, 1 
197 tūkstančiai knygų. Bu
riatų-mongolų kalba leidžia-1 vandens stiklai jame nėkiek 
ma 16 laikraščių, įvairios kny- nenusilieja ir lėkštė 
g°s. ■ '

Buriat-Mongolija savo pie- ju vįsaj nebando čiužinėti, 
tuose rubeziuojasi su Mongo- į kaįp kad genesniuose trau.

vu
sus
rie

faas—Zmid® Vandens

protarpiais keikė. Jį bekei
kiant nugirdo vienas polici
ninkas, eidamas pro to an
glo atvirą langą, ir surašė 
protokolą.

Keikūnas miegotojas bu
vo patrauktas teisman. Jis 

krašto , aiškinosi, kad tai karo pa
sėka. Kare jis pergyveno vi
sokių baisenybių, kad jam 
prisimetė savotiška liga— 
keikti bemiegant. Taip liu
dijo jo žmona ir tūli pažįs
tami.

Keblu buvo teisėjui iš
spręst šią bylą, bet jis vis 
tiek surado, jog piliečiui ne
leistina keikti net miegant. 
O jeigu jis ir per miegus 
keikia, tai turi bent langus 
užsidaryti.

Taigi teisėjas ir priteisė I
tam nesužiniam keikūnui Atskubėjo danai pagel- 
tokią pabaudą, kaip papra- ■ bon; buvo nuimta dalis krė
stai skiriama už keiksmus i vinio, ir su danų talka lai- 

‘Šiauliai’ tapo nuvary-
stai skiriama už _______
ar už viešo ramumo ardy
mą.

NEJAUČIA, AR RAMIAI 
LAIVU PLAUKIA AR 

VAŽIUOJA
Jau trys savaitės kai pra

dėjo veikt vadinamas “ty
liausias” traukinys New 

i Yorko Central geležinkelio. 
1 Tai Twentieth Century Li
mited “Pullmanas,” su mie
gamaisiais kambarėliais. Jis 
galįs “lėkti” iki 125 mylių 
per valandą, bet vidutiniu 
greičiu jis per 16 valandų 
nuveža iš New Yorko į Chi- 

! cagą.
Šis traukinys taip sklan

džiai ir tyliai bėga, kad ke- 
” j veikia i leivis jaučiąs, lyg laivu 
kuriose yra plauktų per ramų vandenį. 

Sakoma, kad ir pilnutėliai

ligoni
am!) u- 
punk-

p irki ų- 
Nuolat

(to- 
rielkos) ant valgomųjų sta-

lijos liaudies respublika — su 
drauginga Sovietų Sąjungai 
valstybe Azijoj.

kiniuose.
Netoliese ir Sąjungos, kad pavertus ją Ja- 

japonų okupuotos Mandžuri- ponijos 
jos sienos. Suprantama, kad mongolų liaudis iškėlė į atsa- 
japonų imperialistai negalėjo kominga 
palikti ramybėj jaunos Buriat- 
Mongolijos respublikos. Japo
nų imperialistams svarbu su
laikyti jos ūkišką vystymąsi. 
Už tai jie ir čia turėjo pi i- 
samdę nemaža savo agentų; 
nemaža jų buvo pralindę į at- 
sakomingas vietas respubli- prie 
koj. Sovietų žvalgai susekė ateities bendroje Sovietų ręs
tuos šnipus, buržuazinius na-I publikų šeimoje.
cionalistus, siekusius atskirti 
Buriat-Mongoliją nuo Sovietų 1938-V-30.

kolonija. Buriatų-

vietas naujus žmo
nes, daugiausia iš jaunimo tar
po. Visa eilė respublikos 
liaudies komisarų — nesenai 
buvę komjaunuoliai. Nauji 
kadrai puikiai apsidirba su sa
vo pareigomis, šalis drąsiai 
ir nuolat žengia pirmyn vis 

šviesesnės ir gražesnės

A. Ramutis.

-f-

MOTINOS ŠIRDIS
NEATLAIKĖ

nmauisgumad | Nesenaį įg džiaugsmo mi- 
--------- re Budapešte viena vengrė 

Lietuvos prekinis laivas'vardu Turcsanyienė, kad josi 
‘Šiauliai’, beplaudamas An-' duktė Karolinė, : 
glijon, nesenai užkliuvo už: vienai našlei Anglijoj, da- Į 
seklumos Zunde (Sound), bar grįžo pasimatyt su tik-! 
marių “rankovėje,” arba są- raja' savo motina, 

’šiauryje, tarp Švedijos ir; Karolinė gimė pirm Pa" pm 
i Danijos krantų. Nors ‘Šiau- saulinio karo, ir jai teko •>. J 

kęsti nuo pat mažens. Tėvas i: 
žuvo kare ir motina atsi
dūrė juodžiausiame varge. ii 
Tada viena anglų misija pa-;' 

.siūlė motinai atiduot duktė-'.
r į vienai moteriškei Angli
joj ir duktė pateko bevaikei 
našlei Wilsonienei. Ta an
glė įstatymiškai įdukterino 
mergaitę ir auklėjo kaip sa- • 

: vo kūdiki.
Suprantama, kai]) sunku 

buvo motinai atiduot dukre- 
' lę, bet motina norėjo išgel-j 
bėt ją iš skurdo ir alkio, tai 
ir atidavė.

Anglės našlės būta gana 
turtingos, ir jinai auklėjo tą 
mergaitę ištekliuje. Bet 
mergaitė vis nepamiršo tik

tas nuo seklumos. Danams i rosios savo motinos Buda- . . _ . _ • V T 1 * v . ..! i pešte, ir jos duotą mėdaljo-i 
Taip daugeliui danų daž-| jiėlį nuolat nešiojosi šu sa-1 

nai tenka padirbėt tame, ivim.

liai’, prasilenkiant su kitu 
garlaiviu, tik užpakaline da
lim gribštelėjo už seklumos, 
bet ‘Šiaulius’ nelengva buvo 
nuo ten nukrapštyt.

Laivo jūrininkai ir dar
bininkai patys nepajėgė pa- 

iliuosuot jį nuo povandeninio 
I smėlio, ypač, jog tuo tarpu 
i ėmė pūsti pietų vėjas ir nu
bloškė šalin daug vandens; 

i dėl to vandens lygmalas nu- 
I puolė tris pėdas žemyn. Taip 
!ir prisvilo laivas prie sek- 
. lumos.

prisiėjo užmokėt už darbą.

kaip sakoma, 'klastingame’ 
Zundo vandenyje, nes įvai
rių šalių laivai jame paten
ka ant seklumos: O seklu
moj pasitaiko ir akmenų, 
kurie aplaužo laivų dugnus, 
arba dar blogiau.
Zundo Reginiai ir Savybes I Ju

Toj marių “rankovėj” 
naktį mirga visokių spalvų 
šviesos iš šimtų švyturių; 
prie to dar prisideda Švedi
jos ir Danijos pakrančių*ži- 
buriai, labiausia arti Copen- 
hageno. Keleiviai tik gėrisi 
ta “šviesų pasaka”; bet lai
vo kapitonui bei jūrininkui 
jos nedaro džiaugsmo (nors 
be jų būtų dar blogiau). 
Nes Zundas kai kur yra vi
sai seklus, negilus; todėl ir 
reikia daugybės tų šviesų, 
įspėt laivus ir rodyt jiem 
praplaukime kelią. Nežiū
rint to, beveik nėra dienos, 
kad vienas kitas laivas ne
užkliūtų už smėlio seklumos.

Be to, kai kuriem vėjam 
papūtus vanduo dažnai nu
slūgsta keliomis pėdomis.

Laivo kapitonas vakare, 
naktį ar paryčiais tame są
siauryje turi įtempt visus 
regėjimo dirksnius, tėmyda- 
mas siaurutį praplaukiamą
jį vandens kelią; menkutė
lis kryptelėjimas iš to kelio 
gręsia laivui nelaime, arba 
bent gaištu ir nuostoliais.

O jeigu tokios Zundo ša

Tokie paprasti dalykai,
■ valgomoji druska ir orind- 
) žiai, o pasirodo esą geriau- 
i siomis gyduolėmis prieš be- 
. protišką nervų suirimą nuo 
jpersigėrimo alkoholium ir 
I nuo tūlų kitų priežasčių. 
I Tatai patyrė tiesioginiais 
' bandymai Bellevue Ligoni- 
i nėję New Yorke gydytojai 
1 K. M. Bowman ir Sylvan 
! Keiser. Tas jų atradimas 
i buvo bendroj spaudoj pa
skelbtas pirm trejeto savai
čių.

Grindžių syvai su drus
ka geriau patarnavo už bet 
kurias kitas priemones gy
dyt alkoholikus ir kitus kle
jojančius nervuočius, kurių 
kūno karštis siekė 105 ir 

atiduota; 1QG laipsnių.
Kas liečia smarkiai klejo

jančius, nesuvaldomus ner
vų ligonius, tiedu gydytojai, 

je, atmeta senąjį, iki šiol 
priimtą spėjimą. Tas spėji
mas skelbė, kad tokie dirks- 
nių iškrikimai, girdi, paei
ną iš sukrėtimo arija pažei- 

, dimo to nervų centro, kuris 
tvarko kūno karštį.”

Daktarai Bowman ir Kei
ser įsitikinę, kad tai van
dens išsekimas (dehydraci- 
ja) iš kūno audinių yra pa
matinė priežastis visų pana
šių klejojimų, blaškymusi, 
draskymus! ir “stebuklų” 
regėjimo ar girdėjimo.

Jeigu taip, tad bus aišku, 
kodėl tokiuose atsitikimuo
se naudinga duot ligoniui 
druskos. Nes kam nežino
ma, kad druska labai leng
vai drėksta, reiškia, vande
nį pritraukia?

i Kas dėl orindžlų
■ dar nėra paskelbta, 
j ypatingai jie

bu vo duodama druskos 
orindžių sunkos, bet mirė 
du iš kitų, kurie nebuvo gy
domi druska ir orindžiais.

“Vienam ir kitame atsiti
kime ligoniai buvo aršiausi, 
nesukalbami ir nesuvaldo
mi.

“Tuose atvejuose, kur li
goniams nebuvo duodama 
druskos su or indžiu sunka, 
vidutiniai praėjo po šešias 
dienas, iki jie prasiblaivė ir 
atgriebė sąmonę; o kur to
kie pat ligoniai buvo gydo
mi druska ir or indžiu sun
ka, tai jie atgriebė sąmonę 
per dvi dienas ir penkias 
valandas.

Vienas toks ligonis buvo 
atvežtas su 107 laipsnių 
temperatūra, ir po dviejų 
dienų visiškai sugrįžo į nor
malu stovi.”

Naudojant druską ir or- 
indžių sultis gydyme pradi
nio smagenų paralyžiaus, 
schizofrenijoj ir beprotiš
kame dvasios nupuolime, 
taip pat gauta gerų pasek
mių.

ŽMONIŲ GYDUOLĖS

Gydytojai, kurie per kelis 
paskutinius metus tyrinėjo 
paprastų žmonių naudoja
mas šakneles, žoles bei žie
dus Chinijoj, pripažino, kad 

. dauguma jų yra geri vais-^ 
tai.

Pasitaiko, žinoma, ir blo
gų vaistų tarp žmonių, ku
riem visai trūksta apšvie- 
tos, kai]) kad antai pas Lie
tuvos kaimietes, kurios ant 
žaizdų dėdavo vortinklius 
arba naudodavo zuikio mėš
lą kai]) kokią gyduolę. Ant
ra vertus, Lietuvos kaimie
čiai turi ir tinkamų gam
tiniu vaistu, kuriu veikmė 
nuo senai patikrinta.

Italės Vaistas
Paskutiniu laiku viena 

i gerai žinoma brooklynietė 
; užsikrėtė nuodžolėmis (poi- 
ison ivy), kad net visą jos 
kūną išbėrė. Nuėjo žmona 
pas gydytoją, užmokėjo po
rą dolerių už receptą; pas- 

Ikui 60 centų vaistinėje už . 
centų ir trečdalis. gyduolių buteliuką. Sykį iš-

“Per sekamus septynis sitepė; kitam jau nelieka, o 
atvažiavo mėnesius visi klejojantieji moteriškė biedna ir negali 

duktė. Tai buvo skaudus alkoholikai buvo gydomi eikvoti po 60 centų už išsi- 
nusivylimas, kuris pasidarė druskos piliukėmis ir orin- tepimą. Tolydžio jinai pasi- 
dar skaudesnis, kada gydy- ūžiu syvais, ir iš 37 temirė! skundžia savo kaimynei ita- 

, “aš tau 
” pagaminsiu naminių gyduo- 

Orindžių syvais ir drus- lių.” Kažin ką ten sumai- 
ka, vadinasi, tapo sumažin- i šė, išvirė ir davė lietuvei iš- 
tas nuošimtis mirimų dau-1 sitept. Užteko tik poros sy- 
giau kaip antra tiek. kių, ir žmona džiaugiate

syvų, 
kaip 
tuos 

Užaugo Karolinė ir ište-1 klejojimuose, haliucinacijo- 
kėjo už turtingo anglų pirk- se ir aukštuose kūno karš- 
lio Johnstono. Po metų su-■ čiuose; tik gerai žinoma, 
silaukė vaikučio. Dabar Ka- kad Grindžiai yra labai 
rolinė Johnstonienė pasiry- gausus vitaminų šaltinis.

Praktiški Įrodymai
“Per šešis menesius pirm

ižo būtinai pasimatyt su tik-i 
I raja savo motina Vengri- i 
1 ’ '. Apie tai išanksto pra-' 
nešė tikrą j ai motinai) ir ke-jnegu buvo panaudota drus- 
liavo drauge su savo “an- ka,” raportuoja du minimi 
trąja” motina - augintoja ir ; gydytojai, “buvo 92*klejo- 
kūdikiu. Bet nuvykus į Bu-ijanti alkoholikai ligoninėje, 
dapeštą, jau rado savo mo-iir 16 jų mirė, taigi 17 pro
tiną negyvą.

Motina mirė tik diena 
anksčiau negu

tojai išaiškino priežastį mo-, trys, taigi tik 8 procentai lei; o ta ir sako, 
tinoš mirties: Motina buvo įr vienas dešimtadalis, 
menkos sveikatos ir turėjo 
silpną širdį, o džiaugsmas, 
kad duktė “laiminga” at
vyksta, taip sujaudino moti
ną, kad jau neatlaikė jos Nuo 1937 m. lapkričio 2 si, kad “italijonkos sumaka- 

; liekarstos kaip 
būdu ranka paliuosavo mane nuo 
ligo- poison ivy.” 

Tik tamsūnas

silpna širdis ir nustojo tvak- iki 1;ovo j d mes viena sa. molintos
sejus. I vaitę gydėme šiuo 

naujus alkoholinius 
nius,” sako tiedu gydytojai, 
“o kitą savaitę paeiliui vi- žeminti ar neigti 
si naujai atvežami klejo- medicinos mokslo 
jantiėji alkoholikai buvo nūs. Tačiau, jei gydytojai 
gydomi paprastu senu bū- akyliau patyrinėtų “žmonių 
du: verstinai buvo jiems į: mediciną,” rastų joj ne- 

vybės taip pavojingos net i vi elnius leidžiama maistin- mažai icceptų, o kas lygiai 
mažiem Lietuvos garlai- gi skysčiai, bet neduodama svarbu, tai tuo pačiu laiku 
viam, 1 
kraštų laivam jos dešimte
riopai pavojingesnės. ■ _

ALBANY, N. Y.—Dau
giausia alkoholio išgeria 
žmonės tarp 25 ir 40 metų 
amžiaus, kaip rodo New 
Yorko valstijos alkoholio 
kontroliavimo valdyba. ’

tegalėtų 
didžius 
nuopel-

tai didiesiein kitų i druskos piliukių. padėtų išgyvendinti kenks-
“Per visas tas savaites ne mingus, prietariškus neva 

—J. vienas nemirė iš tų, kuriem “vaistus”. N. M.



Japonijos ir Hitlerio 
Šnipai Amerikoje

šnipas, kuris imperialistai vėl jį atsteigė. 
tam, Gi 1933 metais, kada prie 

šalies apsigy- valdžios atsistojo naziai, tai 
yra skaudžiai , jų šnipų tinklas užsienyj la- 
Didžiumoj ša- bai įsigalėjo.

Sovietų Sąjungoj arešta-

žinias

Werner G. Gudenberg, 
orlaivių budavotojas, dir
bęs prie Amerikos bombi- 
ninkų “Curtiss”, pabėgęs su 
Lonkowskiu į Vokietiją.

Erich Glasser, buvęs Am
erikos armijoj kareivis, na
zių šnipas, areštuotas. Jis 
pardavė Amerikos armijos 
slaptus susirašinėjimus už 
$70.

Leitenantas Erich Peif
fer, galva Vokietijos šnipų, 
gyvena Berlyne.

Guenter Gustave Rum- 
rich, vienas iš aršių Hitle
rio šnipų, buvęs Amerikos 
armijoj oficierius, areštuo
tas.

Kaip pateikti dokumentai 
rodo, tai susekta net 18 bu
vusių tarpe šių šnipų 
susirinkimų Amerikoj ir 
Vokietijoj. Otto H. Voss, 
dirbęs Seversky orlaivių fa
brike, liepos 25, 1937 metais

šniukštinėja 
kad pakirsti 
nimą, visada 
baudžiamas, 
lių šnipus šaudo. Kitur įme- Sovietų Sąjungoj arešta- 
ta ilgiems metams į kalėj i- vimas Rubensų atidarė Am-

1 erikos valdžiai akis. Gi ka-
Jungtinėse Valstijose yra da sugavo nazių šnipą G. G. 

tūkstančiai Japonijos, Hit- Rumrich, kuris išvogdinėjo 
lerio ir Mussolinio šnipų, apgavimo keliu 50 pasportų 
Thomas M. Johnson rašo: blankų, kad jų pagelba pa- 
“Amerikoj yra tūkstančiai siuntus Hitlerio šnipus į 
užsienio šnipų, kurie veikia Sovietų S ą j u n g ą, kaipo 
radio įstaigose, amunicijos , “amerikiečius,” daugiau su- 
fabrikuose, orlaivių cent-i justa. Ir pagaliau tapo su
ruošė, ant karo laivų, armi- čiupta labai svarbūs doku- 
joj ir kitur.” ' men tai apie Hitlerio šnipų

Nazių šnipų veiklos iškė-i veiklą Amerikoj. Žinoma, 
limas turi paakstinti tuo ■ valdžia neskelbia visų 
klausimu susidomėti. Ypa-1 smulkmenų, nes tas pakenk- 
tingai daug Japonijos šnipų; tų tolimesnei kovai prieš turėjo susirinkimą su Peif-
veikia Panamos Kanalo ir ■ šnipus, bet ir kas jau skel- 
Ramiojo Vandenyno 
kraičiuose.

Pirm to, kaip Japonija 
užpuolė Chiniją, tai ji savo ( 
šnipų užlaikymui užsienyj 
į metus išmokėdavo $15,- 
000,000. Dabar jos tos lėšos 
didesnės.
šnipai ir Panamos Kanalas

Kas buvo Panamos Kana
lo srityj, tas 'žino, kiek 
daug ten yra “barzdasku- 
tyklų,” . “kriaučių”, “šiau
šių,” 
vininkais ir specialistaisDžiūrė pripažino kaltais 
daugiausiai yra japonai,! tuos nevidonus. Bet iš 18 
buVę Japonijos laivyne ir tik keturi yra Jungtinėse 
armijoj karininkai. ’

fer ir kitais Bremene, Vo
kietijoj. Keli susirinkimai 
įvykę tarpe šnipų ir jų in
struktorių Berlyne, kiti Bu
ffalo, New Yorke ir kituose 
miestuose. Amerikoj veikią 
Hitlerio šnipai instrukcijas 
gaudavo iš Berlyno. Visi jie 
turėjo po kelis slapyvard
žius. Amerikoj vyriausiu 
šnipų vadu buvo Dr. Ignatz 
Griebi, kuris, kaip tik paju
to pavojų, tai su pagelba 

roras Lamar Hardy įteikė; Vokietijos konsulo ir vokie- 
faktais paremtus apkaltini-1 čių laivo paspruko pas Hit- 

viešų užeigų.” Jų sa-Įnius prieš 18 nazių džiurei. lerį.

pa. biama, ir tas parodo, kaip 
plačiai buvo išsišakojęs Hit
lerio šnipų veikimas Ame
rikoj. O šnipai teikė žinias 

' ne vien , Hitlerio šnipų va
dams Berlynan, bet ir Ja
ponijos imperialistams, pri
sidengdami tuo kariniu jų 
suokalbiu, kuris žinomas 
kaipo “P r i e škomunistinis 
Susivienijimas.”

Sulindę j Fabrikus
Hitlerio šnipai sulindo į

Dau- Valstijose, kurie bus teisia- Amerikos laivų būdavo jimo __ _ - _ . - ' , i i T • •
gelis jų badu padvėstų, nes mi, o kiti gyveno Vokietijoj, 
kostumerių neturi užtekti- arba ten pabėgo, kada pa
nai. Bet jie gerai gyvena, juto, kad jiems bus 
Mat, kaip kada pas juos už
eina Jungtinių Valstijų ka
reiviai arba praplaukiančių j

_karo laivų jūreiviai. Tie gai
valai iš jų stengiasi kuo 
daugiausiai patirti. Gi kiek
vieną mėnesį atplaukia ne
va Japonijos žvejų laivas, jo 
oficieriai apsilanko pas vi-

ir 
iš-

blo-

Pragos piliečiai šiltai priėmė amerikietes-čekaites dele
gates Į Sokolų organizacijos suvažiavimą.

Penktadien., Liepos 8, 1938

mų. Buvo bandytą tatai daryti 
tarpininkaujant TDA draugi
jai, bet pastangos buvo vėl- 
tui,—nenori nei girdėti. Jiems ' 
pasimeldimas, tai visas išgany- į 
m as.

Man rodosi, yra mokintų ir 
čia žmonių, bet ir tie aklai 
tiki tiems burtams. Tai smū
gis ateities progresui. Kada 
tie žmonės susipras, atskirs 
tamsybes ženklus nuo šviesos, 
tada tik bus galima greičiau 
prieit prie geresnio, šviesesnio 
mūsų gyvenimo.
Pirty Rado Negyvą P. Vilką

Birželio 26-27 d. naktį atėjo 
P. Vilkas pasimaudyti pas lie
tuvę Zanow. Visiems išėjus 
vėlai vakare namo, tos mau
dynės savininkei bekrausiant 
visus baldus pastebėjo, kad

vienos durys yra uždarytos. 
Įėjusi vidun pastebėjo, kad 
lietuvis P. Vilkas sėdi negy
vas. Buvo pašaukta policija 
ir daktaras. Daktaras pripa
žino širdies liga mirus. Mat, 
tą dieną buvo labai karšta, o 
jis labai mylėjo šiltai maudy
tis. Velionis buvo virš 65 
metų. Jis buvo senas Hudso- 
no gyventojas, visi ji pažino. 
Neprigulėjo prie jokių orga
nizacijų.

ALDLD Kp. Koresp.
------------------------------------- n

sus tuos “biznierius” 
jiems reguliares algas 
moka. Tai nėra slaptybė.

Dar daugiau, Japonijos 
“žvejų” laivai priplaukia, 
kaip tik gali arčiau prie Pa
namos Kanalo ir per galin
gas paveikslų traukimo ma
šinas traukia paveikslus.

šnipai Californijoj
Jungtinių Valstijų karo 

. laivynas suko ncentruotas 
Ramiajame Vandenyne. Jis 
daugiausiai stovi San Ped
ro ir San Diego prieplauko
se. Ten nuolatos suka, plau
kioja tarpe karo laivų ja
ponų vietos gyventojų neva 
“žvejų” laivai ir traukia 
Amerįkos karo laivų pa
veikslus.

Japonijos šnipai susiran
da sau pagelbininkus ir ant 
laivų. Oficierius Thompson 

.už $700 pardavė kelių lai
vų planus. Jis susektas ir 
įmestas kalėjiman. Farns
worth pardavė planus už 
$20,000, ir tas įmestas kalė
ti. Japonija, sako, turi po 
dvi kopijas planų didžiumos 
Amerikos karo laivų. Tūlus 
laivus, kaip orlaivių vežiką 
“Ranger”, Amerikai prisiė
jo naujai perbudavoti, kada 
patyrė, kad jo smulkmenos 
yra žinomos Japonijai.

Hitlerio šnipai Amerikoj
1918 metais, kada Vokie

tijos liaudis nuvertė kaize
rį, į šmotelius sulakstė ir 
Vokietijos imperialistų už
sienio šnipų aparatas. Bet 
jau 1925 metais Vokietijos

Šnipams Įsakymai iš 
Berlyno

Apkaltinami yra sekami 
asmenys šnipavime ir šni
pavimo įsakymų davime:

Kapitonas-leitenantas Udo 
von Bonin, gyvenąs Berly
ne, Hitlerio šnipų vadas or- 
laivyno ir laivyno reikaluo
se.

Kapitonas-leitenantas Her
man Menzel, Hitlerio šnipų 
vadas orlaivyno reikaluose, 
gyvenąs Berlyne.

Ernst Mueller naziu šni
pų vadas, gyvena Hambur
ge.

Schmidt, fašistų šnipų 
vadas, matyt gyvena Vokie-

orlaivių, tankų, kanuolių ir 
kitų ginklų fabrikus. Otto 
H. Voss dirbo Seversky or
laivių fabrike, kur Ameri
kos valdžiai buvo būdavo ja

uni karo orlaiviai ir išvogė 
jų planus. Planus praeitais 
metais nuvežė Vokietijon. 
Dabar jis areštuotas ir lai
komas po $25,000 kaucija.

W. G. Gudenberg dirbo 
Buffalo mieste, kur gamina 
didžiulius “Curtiss’ lėktu
vus bomberius. Jis pavogė 
jų planus. Jie su Lonkows
kiu nutraukė jų paveikslus. 
Paveikslus pristatė Vokie
tijon, o planus grąžino at
gal, kad nebūtų nuožiūros. 
Paskui jis norėjo gauti dar
bą orlaivių fabrike Phila- 
delphijoj. Kada ten nepavy
ko, tai gavo 
kur gamino 
nui torpedų 
laivius.

Vokietijos 
pasažier.

Sanders, gyvena Ham
burge.

Jossie Jordan, areštuota 
ir nuteista už :
Anglijoj. Per ją daug do- vežioja užsienyj

Bristol, Pa., 
didelius laivy- 
svaidinimo or-

tavoriniai 
laivai paversti

kaucija, kaipo liudininkai. 
Tarpe kitų klausinėjo ir 
Amerikoj hitlerininkų vadą 
Frintz Kuhn, kuris pereita- 

Hitl<w Gestapo (šni-!me karc buvo Bavarijos 
pu) 'gaujos. Buvo pastaty-1 
ta visa eilė gabiausių 'šios i 
šalies šnipų, priešakyj su 
Delton, Vetterli, Dunigan ir 
kitais, kad veikti prieš Vo
kietijos šnipus.
Algas Mokėjo iš Berlyno
Kada pakliuvo G. G. Rum- ; vokiečiai naziai. 

rich, Otto Voss, J. Hof- ganizavę į taip 
manu ir E. Glaser, tai pik'German - American Bund, 
niausiai paaiškęjo, kad vi- ‘ kuris turi 94 lokalus, 22 va- 
sas instrukcijas fašistai da- sarines kempes, kur naziai 
vė savo šnipams iš Belly-; daro karinius pratimus, biz
no, 
for 
kas Busch, kurie 
pu priešakyj.

Paaiškėjo, kad 
pirmiau ■ gaudavo

Valdžia Jieško šnipų
Nors Lonkowski pabėgo, 

bet Amerikos valdžia apsi
žiūrėjo, kad čia plačiai vei- 
1 • TT* i 1 5 J . - / v *kia .

i ko 1923 metais. Šis gaivalas 
i bjauriai niekino šios šalies 
1 demokratinius žmones, ypa
tingai puolė žydus. Jis kei
kė komunistu vada Earl 

C- L-
Browderį.

Amerikoj labai įsigalėję 
*. Jie susior- 

Hof- ■ ganizavę į taip vadinamą

sas instrukcijas fašistai da- i

Naudai dienraščio Laisvės bus

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

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

Stambios piniginės dovanos prie įžangos bilieto 

1-ma Dovana $50 Pinigais 
KITOS NEDAUG SMULKESNĖS

Šeštadienį, Rugpjūčio 27 August
LIETUVIŲ PARKE 

UŽ LAKEWOOD

Piknikas prasidės 5-tą vai. po piety ir tęsis per visą 
naktį. Bus chorų iš tolimų kolonijų.

JŽANGA 35c SU UŽKANDŽIAIS.

PHILADELPHIA, PA.
Šiemet “L.” piknikas ten bus naujoj vietoj, vadinamoj

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

Sekmadienį, 4 Rugsėjo-Sept.

Jis

Visos Connecticut Valstijos

NAKTINIS PIKNIKAS

daugiausiai Erich Peif-! nierių organizacijas ir ketu- 
ir leitenantas-pulkinin- ■ i‘is laikraščius, ši nazių or- 

' stovi šni- įganizacija New Yorko apy
linkėj į savo išvažiavimus 

Rumrich ' sutraukia po 30,000 žmonių, 
po $3-$4 Ji Amerikoj sudaro daug 

įnutę, su- i Pavojaus demokratijai ir 
teiktą Hitlerio profesiona
lams šnipams, o vėliau jis 
buvo padėtas ant reguliares 
mėnesinės algos ir kas mė- 
nesis gaudavo po $50, nepai
sant, kiek jis šnipiškų žinių 
surinkdavo. Bet už specia
lius didesnius darbus mo
kėjo ’ skyrium. Taip jis su
tiko Hitlerio štabui prista- 
tatyti orlaivių vežiko “En
terprise” planus, kurio išbū
davo j imas atsiejo $21,000,- 
000, už $1,000. Jis gavo ke
lis šimtus dolerių už tai, 
kad išvogė planus nuo or
laivių vežiko “Ranger”. Bu
vo pavogta planąytų prie
taisų, kurie sulaiko lėktuvą, 
kada jis nutupia ant laivo 
denio. Buvo išvogta planai, ^ius žmonių, 
kiek yra kareivių Panamos į šimtus, kurie būtų liuosi nuo 

ir i Kanale, Brooklyno forte'to užburto tikėjimo, išskyrus 
į!Hamilton, koki armijos sky- apie šimtą čia gyvenančių lie- 

’ ’ J ‘ ' ' ’’ kuviu. Nežiūrint kokios bū-I 
i tų tautos, visi yra kietai su
gristi tampriais ryšiais su reli-i 

vargiai kitur kur rastum!
Į toki didelį fanatizmą. Mat,; 
čia angliškai kalbanti kunige-' 

i liai nesnaudė seiliaus: pristei- 
' gė bažnyčių ir katalikiški] 
mokyklų, pavesdami tas mo- 

; kyklas minyškoms dėl mažų 
vaikų mokinimo prietariškų 

! dalykų, kad padarius iš ma- 
' žens ištikimais kunigų išgal- ! 
i r 1

votai religijai. Nuo mažo iki 
pavogti, o paskui grumo-! didelio, sulaukę sekmadienio, 
jant priversti tarnauti r.Rį..; būriais per dvi pakaitas plan- 
parns, kaip jie ta praktika-'lila ,< til ,vie> kur 7'a ,jų 
vo daugely j kitu šalių. Bet fm’Kdym° Prle to dar
vėliau si planą is Berlyno! 
atmainė.

Wheeling, W. Va., vienam 
viešbuty j surado baksą ir 
jame kreditus ant $200,000 
pinigų. Pasirodo, kad tai 
vokiečių nazių šnipų doku
mentai. Matyt, kad pajutę 
pavojų savininkai paspru
ko. f

Amerikos valdžia klausi
nėjo visą eilę vokiečių na
zių. Daugelis jų laikomi po

pavojaus
laisvę mylintiems žmonėms.
Šios šalies federalė ir vals- 

valdžia turėtų griež- 
imti < už sprando ne 
atvirus Hitlerio ir Ja-

čiau
vien
ponijos šnipus, bet ir jų fa
šistines organizacijas, nes 
tos organizacijos tarnauja 
šnipams lizdais.

I). M. š.

Hudson, Mass
Religiškai Auklėjami 

Žmonės

jokia paslaptis pasa- 
Amerikos visuo- 
mūsų miestukas, 
aštuonis tūkstan- 
vargiai turi tris

Nėra 
kyti plačiai 
menei, kad 
turintis apie

šnipavimą šnipavimo įrankius. Jie iš- i riai ten stovi ir tt.
b-j-j- — j'z ——9 — i gyvenau-: Ituošesi Pavogti Pulkininką Į r:

kumentų pasiuntė Hitlerio ! tiems šnipams įsakymus, al-1 <.
a---- I .v-, v I Cl C1 parodo, d’1Jašnipai iš Amerikos į Vokie-jgas, o grįždami atgal veža I G. G. Rumrich 

J”- • ...................... • ’ ■ 'kad jie buvo sudarę planus'y.
pavogti pulkininką Eglin, 
kuris yra komandierium ar
tilerijos ir priešorlaivinių 
kanuolių New Yorko tvirtu- 

Lonkowski, tai buvo vic- Totten. Jie planavo at- 
nas iš gabiausių Hitlerio 
šnipų Amerikoj. Jis surink- ■ 
tus šnipų dokumentus, susi
dėjęs į smuikos dėžę, nešė' 
ant vokiečių laivo. Bet jis | 
buvo sulaikytas ir smuiko 
dėžė su dokumentais pate
ko į Amerikos valdžios ran
kas. Bet Lonkowskiui pa
vyko pasprukti, nes ame
rikiečiai ilgai nesuprato, kas 
ten yra, o kada apsižiūrėjo, 
kad tai karo lėktuvų bom- 
bininkų planai,’tai jau Lon- 
kowskis buvo Kanadoj. Vie
ni sako, kad jis nusirauda
vo j o už $500 lėktuvą ir iš
skrido, kiti, kad Dr. L T. 
Griebi išvežė jį ten savo au- 
tomobilium.

William Lonkovvski, vie
nas iš svarbiausių Hitlerio 
šnipų Amerikoj, paspejęs 
pabėgti Vokietijon.

Karl Schleuter,' Herbert 
Heenchen, ir Kari Eitel, ke
liaujanti nazių agentai, ku
rie daug išvogtų dokumen
tų ir planų nugabeno *Vo-

Theodore Schuletz, gyve
nąs Vokietijoj.

Johanna Hofmann, plau
kų taisytoja, areštuota nuo 
vokiečių laivo “Europa”, 
kur ji tuo darbu prisiden
gus tarnavo ryšininke tarpe 
Vokietijos šnipų centro, ir 
šnipų, gyvenančių Ameriko
je.

Dr. Ignatz T. Griebi, bu
vęs Hitlerio šnipų vadas 
Amerikoj, paspejęs pas
prukti laivu “Bremen” į 
Vokietiją.

T

Puiki dailės programa ir gera orkestrą gros šokiams.

E. HARTFORD, .CONN
Spaudos Piknikas 

Sekmadienį, Rugsėjo 11 September 
LIETUVIŲ PARKE

Light House Grove, prie Glastonbury Kelio

į Vokietija šnipų surinktas 
žinias, planus, paveikslus, 
dokumentus.

Smuiko j Šlepe Planus

vilioti pulkininką Egliną į 
McAlpin viešbutį įsakyda
mi atsinešti planus ir ten jį 

1 • 1 •

po 35c kaipo įžangos tikietą, 
mažiems vaikams 10c. Tai 
baisi suma pinigų suplaukia 
tiems dykaduoniams. Reikia 
suprasti, kad septyni su virš 
tūkstančiai religijos supančio
tų žmonelių išlaiko apie pen
kias bažnyčias ir dar kai ku
rie turi ir minyškų po kelias. 
Aiškus dalykas, tie žmones ne
turi jokios politinės organiza
cijos ir jų negalima pritrauk
ti, nes jie nenori matyti nei 

j eiti ant progresyviškų parengi-Į

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

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
yra daromas iš grynų miežių salyklos su Europiškais apyniais. 
Priduoda apetito įr palengvina viduriam virškinti maistą.

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

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

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

Brockert Brewing Co , Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass
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RECOMMENDED:
“The Life and Death of an Ame

rican Hero”, by Joseph Starobin. 
This pamphlet is one of the most 
engrossing and fascinating biogra
phies it has been our privilege to 
read. It is not only the story of 
Dave Doran but the story of an 
American youth in the YCL for the 
past eight years. Unquestionably it 
should go on your “must” list. It 
is only 5 cents, so buy one for your 
friend too.

----- o------
FOR SPORTS

August is generally the month of 
conventions and among these con
ventions we find the LDS and LMS 
confabs, and the LDS Sports Olym
piad. The latter is the one youth 
will follow with greatest interest. 
Only one month and from all over 
the country youth athletes and 
teams will head for Pittsburgh for 
the August 14th Olympiad.

Outside of the many events to be 
held, the softball tournament now 
in embryo promises to be spectacul
ar. On July 3rd Shenandoah made 
Brooklyn blush when the Eagles 
flew to an easy victory. The Olym
pic heights may not be so simple to 
scale and in the tourney that will 
follow we will see a championship 
team arise.

But how about the LDS’ers in 
Massachusetts and Connecticut? 
New Jersey is not as active as it 
could be. Only one very, very 
short month remains within which 
to form a team capable of holding 
itself in a game or to prepare some 
athletes ready to cop some prizes. 
We are all waiting to hear from 
you.

—— o-----
THE VOICE

Have you read the latest VOICE? 
A general criticism is not needed 
but only this comment: Now that the 
VOICE is well established, the larg
er work remains yet to be done.

Material, in the way of articles, 
stories, poems, etc., is, of course, 
needed, but we must not forget the 
far greater need—getting subs for 
the VOICE and ads. These two 
things are prerequisites to a flour
ishing magazine.

If you like the VOICE and the 
work it is doing, show your ap
preciation by getting your friends 
to subscribe.

----- o-----
ACTIVITY

The recent social, financial and 
educational success of a theatre par
ty held by the Brooklyn Builders 
amply proved an old adage that 
sugar-coated education is wanted by 
everybody. In planning your sum
mer activity of beach parties, hikes, 
picnics, etc., squeeze in an evening 
somewhere that is both educational 
and interesting.

You will find it worth while on 
all counts.

----- o-----
IMPROVE CHORUSES!

Six choruses sang at the Laisve 
Picnic and, as usual, we have an ax 
to grfnd. We do not comment on 
their singing but on the method of 

^presentation. We have become too 
conventional in just accepting a 
chorus on the stage, listening to it 
sing while it stands like a group 
of statues, and then applauding 
when it ends.

Our choruses should constantly 
be on the lookout for innovations 
and novel methods of presentation. 
The Hartford Chorus gets a great 
deal of credit for its originality in 
breaking up the choral flow by a 
trio.

Spotlights, lighting effects, colors, 
dramatic action, movement, and ma
ny other things have been overlooked 
when the choruses simply took the 
easiest way out and learned their 
songs by rote.

Brooklyn, Philadelphia, Elizabeth, 
Great Neck and Newark should 
study different techniques of pre
sentation in an effort to make their 
choruses improve in every possible 
way in the cultural field.

Ramblers Invite BuiLD- 
erS to Evening Hike

If you ever get tired of the city 
. street just take an evening trip to 

some park and you will be a new 
man or woman. There is nothing 
like a Moonlight Trip ■ to put new 
life and vigor 
of yours. To 
good time you 
Hill Ramblers 
light Trip on July 23rd.

The Trip will be made on Satur
day evening to the well-known Alloy 
Pond State Park, scene of many 
former successes. To make it a 
still bigger success the Brooklyn 
BuiLDexB are invited to join and 
have a joint affair. When two big 
LDS youth branches get together

in those rusty bones 
help you have the 
want, the Richmond 

are holding a Moon-
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Dave Doran Drive
5,000 New Members for the Young 

Communist League by August 1 
Is the Doran Memorial

by Jack Jules

DAVE DORAN is buried in a 
Spanish grave; the spirit that 
made him the dauntless and he

roic Young Communist lives on.
It lives on in the morale of his 

comrades in the Abraham Lincoln 
Battalion and in the determination 
of his comrades back home to repair 
the breach caused by his death. The 
object is to bring 5,000 new members 
into the YCL by August 1st.

Inspired by the ringing appeal of 
Comrade Browder at the historic 10th 
Convention the Party turned the 
full play of its far flung forces on 
the problem of recruiting these 5000 
new members. From coast to coast, 
from the largest districts to the 
smallest unit, the problem of Party 
recruiting into the YCL is sweeping 
the Party membership into intensi
fied activity. Mother Bloor, the 
“youngest” member of the Young 
Communist League, sets the pace fox' 
the Party with a “rallying cry for 
new members of the YCL”. She 
says, “This year, when thousands of 
youth will cast their first votes— 
show them how vital it is to belong 
to an organization which guides the 
new voters to a popular front for 
democracy”.

To realize this purpose by the 
completion of the Dave Doran drive, 
some groups have set an eight point 
program which calls for special Par
ty youth nights for the children of 
Communist Party members, as well 
as other young people. At these 
youth nights the role of the YCL is 
to be brought to the masses of 
youth. Study groups are to be or
ganized in such Districts as Ohio 
and Pittsburgh. Quotas for each 
District have been worked out and 
the comrades are urged to distribute 
widely the Dave Doran pamphlet 
which narrates his life stoxy to the 
fullest extent.

Quick as the Communist members 
of the IWO were to respond to Earl 
Browder’s report, the Party districts 
throughout the country matched 
them. The galvanization of the Par
ty behind the Dave Doran drive 
throughout the country is splendid 
to behold and a joy to report.

In the neighboring state of New 
Jersey the Party, actively cooperat
ing with the YCL, is planning to 
raise the state League membership 
to 700 by August 1st, a gain of ap
proximately 200 YCLers. Hudson 
county has assigned itself the quota 
of 50 while Newark plans to recruit 
100 young people. Now ground is to 
be broken by the Camden and Perth 
Amboy Party sections, who are plan
ning to open up YCL branches in 
both towns. The state office of the 
Party plans to finish the drive in 
an enthusiastic fashion by arranging 
for a Party youth week for the week

“WE WILL NOT FORGET” "Barbalina, I guess our marriageisn’t working out. I can’t play po
lo like I used to.”

By DAVID McKELVY WHITE 
TODAY, with Franco at the sea, 

with the territory of Loyalist 
Spain divided, today we must come 
to the support of the Spanish people 
with fresh strength and renewed 
confidence. Today the people of 
Spain are fighting with a firmer 
unity and a more fiery courage. To
day more than ever, they merit the 
assistance of all who realize the 
international significance of a free, 
independent Spain.

Franco has, with the generous as
sistance of his Moors, of Hitler, 
Mussolini and Chamberlain, in
scribed his name indelibly and for
ever on the pages of history. Ho 
will not be remembered for his 
traitorous sale of his native land to 
foreign fascism, or for his mass ex
ecutions of trade unionists and lov
ers of democracy. These actions 
history will ascribe to the credit 
of his masters and accept stolidly as 
the normal procedure and results 
of fascism.

Because of Franco, men from no 
less than 52 countries rallied to the 
active support of a distant and 
threatened democracy, and fought 
shoulder to shoulder with a threat
ened people in defense of that de
mocracy. Because of him, the eyes 
of millions the world over are open 
not to the theory but to the fact 
of the world threat of fascist ag
gression. Because of him, the Au
stralian sheep herder, the Iowa 
farmer, the Norwegian fisherman 
see fascism as a personal and im
minent danger.

Franco has slashed the evil with 

the fun should fly atxd a good time 
given to all. Remember the date: 
July 23rd at Alley Pond.

—Rambler. 

of July 24, the last week of the 
drive. As Kate Warren, Director of 
the New Jersey membership dep’t., 
stated, and as the Party member
ship recognizes, “A STRONG YCL 
IN NEW JERSEY IS THE BEST 
GUARANTEE FOR BUILDING 
THE DEMOCRATIC FRONT 
AMONG THE YOUTH, FOR DE
FEATING REACTION, and for rid
ding the progressive movement of 
the Trotskyite agents of fascism 
who in this state are making spe
cial efforts to penetrate the youth 
movement”.

The Ohio District
The New Jersey District is also 

planning upon running socialist com
petition between the branches, with 
awards to the winners and booby 
prizes fox1 the losers. From New 
Jersey, it’s just a short hop over 
the Appalachians to Cleveland, Ohio, 
where the Party has accepted the 
responsibility to bring 300 new YCL
ers into the League by the end of 
the Dave Doran drive. They are 
organizing the campaign in Ohio 
around memorial meetings for Do
ran throughout Cleveland, Colum
bus, Okron, Cincinnati), Toledo, 
Youngstown, and Bellaire. Coopera
tion between the Party and YCL 
has already been achieved and with 
the combined mobilization of the 
Party and YCL they expect to go 
over the top before August 1st.

Minnesota has already begun to 
function for the drive. They have 
set themselves five tasks: 1) to sell 
500 pamphlet biographies of Dave 
Doran; 2) to recruit 75 new mem
bers for the YCL by the Party and 
25 to be recruited by the YCL; 3) 
to hold five memorial meetings in 
the state; at which members will be 
recruited for the League; 4) to help 
re-establish a youth committee of 
the NAC to aid Spain; and 5) to 
raise a Doran fund for League build
ing and peace education.

Down the Mississippi to Saint 
Louis, and you find the old river 
port humming with recruiting talk. 
As yet they haven’t decided upon a 
quota, but plans for a memorial 
meeting are being rushed toward 
completion and Socialist competi
tion for the recruiting drive is be
ing planned betvyeen the various 
branches, especially between the 
West and North sides. A novel prize 
is being given out to all who recruit 
more than 3 YCLers. They will be 
permitted to go to all affairs free 
fox’ the month of August. That’s a 
prize worth shooting for, say the St. 
Louisians.

The news is the same all ovex’ the 
country. North, South, East or 
West. Foi' together with the spirit 
of Dave Doran, the Young Commu
nist League goes marching on.

a bloody bayonet and the world can 
never again be the same or look the 
same. Democracy is awake and 
forewarned. The peoples of the 
earth look about and note quietly 
who in their midst shouts “Heil 
Franco!” and mark him down for 
what he is.

Spain is the flaming altar of this 
clarity. Spain is the altar upon 
which the sacrifice must • still be 
the powers of darkness, of ignor
ance, greed, lust and barbarism. 
Spain is the altar from which the 
fire must pass to all nations, that 
they may see truly the truth and 
follow circumspectly the road that 
leads to the bright future.

The road America must take blaz
es in this light. It begins with in
ternational justice to the victims of 
aggression. It avoids the stagnant 
swamps and dangerous quicksands 
of isolation. It progresses through 
fields of international cooperation. 
The barrier of an unneutral neutral
ity must first be swept aside.

This fire is the fire of burning 
Spanish towns. It shines from the 
charred bodies of women and child
ren. It must command our atten
tion. It must direct oui' every ac
tion.

Oddities in the News
Communism isn’t cricket in Mont

real.
At a recent youth conference in 

this city, police forbade mention of 
the word "communist.” Since re
presentatives of the Young Com
munist League were prominent at 
the conference, a slight embarrass
ment resulted.

The situation was solved when the 
delegates present proceeded to re
fer to the YCLers as "Members of 
an unmentionable organization.”
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Baltimore Drives for 
More Playgrounds

In Sunday’s "Baltimore Sun” there 
was a map showing how many play
grounds the Playgrounds Commis
sionci' built for the children in the 
City of Baltimore. Eighty are for 
white children and only eighteen 
througout the whole city of Bal
timore fox' colored children.

Most of the colored people live 
in the section of South Hanover 
Street, an area of about 22 blocks. 
There the colored children have one 
old lot to play on. All can not fit 
in that one lot, so they play in the 
streets because they live crowded to- 
gethci’ with not even an alley. In 
the year 1937-8 about 1,324 colored 
children were hurt in accidents. 
Some were dead. The police do not 
have a record of the one’s who 
died, but only the one’s killed on 
the spot.

I have witnessed the Unit meet
ing of the Communist Party on 
South Hanover St. going into action. 
Members were put on committees to 
go and see the business men, law
yers and doctors of S. Hanover St. 
to have them sign a petition. This 
petition will be sent to the Mayor 
protesting against present condi
tions and demanding more play
grounds. —Ida Balses.

THE RULING CLAHSS

Detroit Aces Cop 2 
Games in 1 Week

In spite of bad weather the Aido 
Aces have had an eventful week. 
They arc still leading in the tourna
ment, but now the standing is 8 
games won and 2 lost.

Monday, June 27, the Rockets for
feited the game to the Aido Aces by 
failing to present themselves at 
McKinstry field. The game was 
therefore in favor the Aido Aces by 
a score of 7-0, a run for each in
ning. The boys had a practice game 
by splitting up the team and get
ting some of the fans to play.

Friday, July 1, the Aido Aces won 
from Deti’ola at McKinstry field by 
a score of 6-4. The first five in
nings were uneventful fox' the Aces. 
Detrola was loading by a score 
of 4-1 in the 6th. In the 7th in
ning the score was tied. Alfonso 
Rye, pinch-hitting for Louis 
Dravidzius, made a 3 base hit. Vito 
Petrui hit in 2 runs when the field
er of Detrola made an error.

An extra inning had to be played 
in which the Aces scored 2 runs. 
Detrola, last up to bat, failed lo^ 
score and another victory was ad
ded for the Aido Aces.

That trophy is just about yours, 
boys, so keep on winning.

Wednesday, July 6th, the Aido 
Aces play against A. Y. A. at Mc
Kinstry field and Friday, July 8, 
against the Gophers at MqKinstry 
field.

Don’t forget the Moonlight Frolic 
at Beechnut Grove, July 16, held by 
the Aido Aces Chorus for the be
nefit of the Aido Aces. How about

American Youth Prepare to Greet 
World Youth Congress Delegates 

From All Parts of the World
Chinese Form a United 

Party of Youth
HANKOW—With the setting-up of 

China’s Youth Party on June 17 a 
new phase started in tlux powerful 
youth movement of China. In his 
statement made on this occasion, 
ChiangKai-Shok, who is at the head 
of this new party, declared that it-š 
three main tasks are: the securing 
of victory in armed resistance to 
the aggressor and in China’s nation
al reconstruction; rallying of the na
tional forces and application of Sun 
Yat Sen’s three principles.

Members of the new party, said; 
Chiang Kai-Shek, must take an ac
tive part in mobilizing the people, 
must undertake military and politi
cal studies and must promptly ful
fill all the tasks assigned to them.

REDFIELD

Gardner Picnic to be 
This Week End

Want to solve your problems as to 
Where to spend the weekend? Why, 
of course at THE picnic of picnics 
which the Gardner Lyros Chorus is 
holding on Saturday and Sunday, 
July 9th and 10th at the Lithuanian 
Park, off West Broadway, Gard
ner.

We haVe facilities foi’ providing 
you with all comforts. You can 
warm up in our dance hall gliding to 
the strains of a peppy orchestra. 
Foi’ those whose temperature is 
high: this can easily be remedied 
by a plunge in the cool waters of 
our beautiful lake. Your hunger 
will bo appeased by tempting food, 
which will tickle your palate, cook
ed by our capable chefs, and there 
will be plenty of cool drinks to 
quench your thirst.

Besides all of this, last but not 
least, our sports and musical pro
gram will entertain you.

How does all this sound to you? 
Need I say more to bring all of you 
out here?

We hope to see you all in Gard
ner on these two days.

—Zee Kay.

A crust of bread that’s chewed 
for five minutes creates double its 
weight in saliva. But a soft piece 
of bread, chewed the same length 
of time, creates only half so much 
saliva.

showing them some real support!
Thank you,

M. Bluniber, Sports Ed.
Aido Chorus & LDS.

$25,000 Covering for Expenses to be Raised by a 
Drive for the “Book of International Fellowship”

All roads lead to New York.
On the highways and water-ways of the world, young people 

will soon be converging upon the United States. From the war- 
torn land of iCervantes; from the France of Victor Hugo, Pas
teur and the People’s Front; from the beautiful Switzerland with 
its snow-covered Alps; from the Nordic Peninsula of the ancient 
Vikings; from the many small states of central and eastern Eu
rope that go to make up the geographical and political crazy
quilt of the old world; from the fax' flung lands of Socialist prosperity— 
the Soviet Union; from the Neai' East and Far East—from Turkey, China, 
Korea and the Philippines; from the British Empire, its colonies and do
minions—India, Australia, Canada, Ireland; from South Africa and South 

0-------------------------- ------------America; from Mexico and Cuba; 
from every corner of Mother Earth, 
representatives of young humanity 
will come to convene fox' the 2nd 
World Youth Congress for peace and 
social justice.

America is Host
As host young America will open 

its heart and extend its hands in 
welcome. The hundreds of foreign 
guests who come to this congress 
know something of America. They 
speak in awe of our skypiercing 
buildings, our mighty industries, and 
great scientific Achievements. But 
they also have mistaken views of 
the United States. Many of them 
think that all Americans are cold, 
grasping people, interested only in 
accumulating riches. They often 
think of us as boastful, loud-mouth
ed and unfriendly. That is because 
they are separated from us by two 
oceans—because they judge us by 
Hollywood caricatures and by the 
only Americans they get a chance to 
see in the flesh—America’s rich.

This is an opportunity fox' them 
to see the real America—the Ame
rica of the melting-pot. This is an 
opportunity for them to see the 
growing progressive movement of 
the American people and its youth; 
to feel our spirit of international
ism; to understand our problems.

Many youth organizations Will do 
all in theii’ powex' to help make the 
2nd World Youth Congress, which 
opens its sessions with a gigantic 
mass rally on August 15th, a mighty 
demonstration of international soli
darity. It will help make the youth 
of the world see in America and its 
people powerful forces fox' interna-

-= Getting

By See Kay
Things were just buzzing in 

Brooklyn last week.
The ALDLD and the Lith. Com

munist Party conventions brought 
together delegates from various 
parts of the country. Both of these 
were very successful.

------o-----
The Laisvo picnic, as usual, was 

the largest Lithuanian affair of the 
year, with over 5,000 people attend
ing...

Met at the Picnic:—
Hartford’s Biruta Ramoška, who 

is busy studying music and Italian 
and hopes to get into the Julliard 
School of Music on a scholarship. 
More power to you, pal. I hope our 
toast to a coming prima donna is 
realized by actual fact...

Our observant eye noticed a 
marked reduction in Donnie’s (an
other Hartfordite) figure. She says 
it was the operation, but could it be 
the farm life?

The Jesulavic brothers and some 
of their friends from Waterbury 
played the part of early chirpers 
when tliey opened up the picnic 
grounds. Hope you enjoyed Now 
York’s taxi dancing, boys ...

Conspicuously absent wore Ben 
Medley and Clem Strauss. Where 
wore you guys?

Foui’ of Elizabeth’s pretties have 
vowed that they will - never suc
cumb to wedlock. They are Edna 
and Connie Paciunas, Beatrice Be- 
liauskas and Helen Rogers.

If it’s a case of disappointments, 
gals, remember — Time is the great 
healer.

As was expected, the Shenandoah 
boys defeated the hastily organized 
Brooklyn team to the scor^of 5 
to 0.

A little more practice, you Brook

■JMMVWWK-

tional peace and brotherhood.
$25,000 Needed

To achieve this, little time is to be 
lost. The American Youth Movement 
faces the task of raising some $25,- 
000 in the next six weeks in order 
to covci' the expenses of the Con
gress, in order to feed and house 
the delegates from foreign lands. For 
this purpose, and as a token of 
friendship to the youth of the world, 
the Arrangements Committee for the 
World Youth Congress is conducting 
a campaign for a minimum of one 
hundred thousand signatures to be 
part of a Book of International Fel
lowship which will be presented to 
the Congress in the name of Ameri
ca’s youth.

Each signature for this book must 
be accompanied with a minimum 
contribution of 10 cents. By helping 
to get these signatures, a youth or
ganization will do its part in greet
ing the delegates of the world, will 
help raise the necessary finances for 
the successful completion of the 
Congress, and will help acquaint, 
and in a small way involve, large 
numbers of America’s young people 
in the work for the world Youth 
Congress,—in the great undertaking 

I for the preservation of world peace.
Has youi' branch or organization 

taken Pages foi’ the Book of Inter
national Fellowship? How many sig
natures have you obtained?

Make America's Good-Neighbour 
policy a living one!

Help to prepare a huge welcome 
fox' the foreign guests!

All eyes to New York!

lynites, and history may not repeat 
itself in case you play them again 
at the Laisve picnic in Philadel
phia ...

A fellow displayed a loaded rod at 
the picnic and asked us when do 
wo start the revolution. We calmed 
him down by telling him that we 
do not start revolutions on holi
days ...

Floyd Dewey, formei' contributor 
to the L. Y. S., is planning to pub
lish an amateur newspaper ...

When the crowd at the picnic 
dwindled down to about 25 and one 
fellow was playing Romeo .to a bar
rel! of brew, hilarity was still not at 
an end. Fifteen or so were engaged 
in Lith folk dances, which partici
pants and observers enjoyed. We es
pecially liked the harmonizing of 
B’klyn’s Aldona Klimaitis and She
nandoah’s Stanley Kuzmickas...

Bunni Sovetski, who has just re
turned from Spain, is no longer 
editing Chicago’s Vilnis English Sec
tion. He is attending school and the 
paper is put out by cooperative ef
fort ...

Matt Sholomskas, popular LDS 
youth leader, left B’klyn last Wed
nesday to tour Connecticut. Local 
people should help him in his work 

Į of organizing youth branches...
1 _ ___

After the Picnic:
When the last waltz was over and 

the heavenly orb was in its full glo
ry, she and I, hand in hand, went 
out into the starry night. Only a 
gentle breeze playing amongst the 
leaves disturbed the soft tranquil
lity of the night air.

Suddenly, as if by magic, we 
were close together. She looked in
to my eyes, I looked tenderly into 
hers. When all at once I remember
ed that I was a woman hater ! ! !
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Paraše M. ZOščENKO Verte V PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
V. Stebėtini Nuotikiai

(Tąsa) 74
1. Na, mūsų knyga artinasi prie pa

geidaujamos pabaigos.
Pasiliko pas mus su jumis viena pas

kutinė dalis. Ir ve ji priešais jumis.
Joje yra tas, ko būtinai truktų, jeigu 

mūsų gyvenimas būtų tik tokiu, kokiu 
mes jį perstatėme jums pirmuose sky
riuose.

Ir net iš sielvarto galima kantrybės 
nustoti, jeigu tik tuomi užbaigtume sa
vo kūrinį.

2. Bet, visų laimei, gyvenimas taipgi 
turi savo penktą dalį. Tiktai ji ne kiek
vienam atsiskleisdavo.

Ir daugelis matė tik keturis skyrius 
ir todėl jie buvo labai nelaimingi. Dau
gelis jų korėsi, kiti mėgo išsigerti, tre
ti protligę įgaudavo, ketvirti šiaip sau 
durnių voliodavo. O kaip kurie įpuldavo 
į melancholiją ir šūkaudavo: ak, girdi, 
ponai!

Ve taipgi, kaip savo laikais sušuko 
vienas puikių poetų: “Ak, ponai,—jis su
šuko,—

“Gyvenimas, kaip pažiūri šaltai ir aty
džiai aplink, yra tuščias ir paikas juo
kas.”

Arba—gudrybė. Neatsimenu, žodžiu, 
jis ką tai panašaus sušuko, apimtas di
delės melancholijos.

3. Bet daugelis taip neprotavo ir apie 
gyvenimą tokių žodžių nešūkavo, bet pa
matę visa tai, tuojaus energingai prieš 
tai kovodavo. Pareikšdavo savo nuomo
nę. Ir parodydavo narsumo, ištvermės 
ir supratimo stebuklus.

Ir ve apie tokius žmones ir apie tokius 
žygius mes ir norime pasakyti savo žodį.

Ir mes dėl šių žmonių pateikiame pas
kutinę, penktąją knygą, kad jie savo pa
vyzdžiais sutvirtintų silpnus ir nepasto
vius protus, atsiliekančius nuo kitų skai
tytojų.

Tokius skaitytojus jie savo elgesiu pri
riš prie buksiro ir nuvilks ten, 
kia.

Vienok, dalyką visapusiai 
bosime.

4. Skaitytojas savo įgudimu 
bartinės literatūros temų jau, 
šiai, pradeda dasiprotėti, kad

kur rei-

apvarte-

prie da- 
veikiau-

pas mus 
būtinai eis kalba apie revoliucinius ko
votojus ir apie tuos, kurie rūpinosi apie 
puikią ateitį.

Ir ištikrųjų, kalba eis apie šiuos žmo
nes.

Ir tuojaus mes išvysime tokį pasirįži- 
mą ir tokią ištvermę ir tokią jėgą žmo
nių dvasios, kad jeigu mūsų sieloje ran
dasi nors kokia sunkenybė, tai mums 
tuojaus pasidarys lengviau ir atsiras 
noras gyventi ir džiaugtis. Ir pas mus 
visus atsiras noras prieiti prie žmonių 
maloniai ir atydžiai. Ir mes norėsime 
sušukti: kaip tai nuostabu, kad tarpe 
žmonių būna tokie žymūs karžygiai.

Ir, tikrai, kaip malonu, kad tarpe pur
vo ir balos ir pusėtinos laiškybės randasi 
tokie galingi žmonės.

Abelnai, dabar eis kalba apie revoliu
cinius įvykius ir apie tuos žmones, ku
rie tuomi užsiimdinėjo.

Bet pirmiau mums norisi tarti keletą 
įžangos žodžių apie šį bei tą. Mes nori
me su skaitytoju pašnekučiuoti.

5. Teisingiau pasakius, mes norėtume 
pašnekučiuoti net ne su skaitytoju, bet 
su kokiu nors, pavyzdžiui, na, daleiski- 
me, buržuazinės filosofijos atstovu. Tik
tai kad jis, dėl dievo meilės, nesikarš
čiuotų ir negriebtų mus, na, stačiai už 
gerklės. Bet užsilaikytų tinkamai, žmo
niškai.

Tuomet mes su juomi, sėdėdami ant 
sofos ramiai pašnekučiuotume.

Veikiausiai, jis, ironiškai nusišypsojęs 
ir žaizdamas lornetu, taip pasakytų:

—Na, revoliucija, kova... o gyveni
mas, ponai, paraidžiui praeina, kaip 
sapnas. Gyvenimas trumpas. Taigi, po
nai, ar negeriau tęsti gyvenimą taip, 
kaip yra, negu kad mąstyti apie kokią 
nors ten ateitį? Arba eikvoti tam su- 
skaitliuotas dienas. Imkime, sinjor, pa
spauskime vienas kitam ranką—lai būna 
taika ir ramybė. Tikrenybėje, mes visi 
vienos liguistos motinos vaikai.

! Ir aš, pažvelgęs į jo sklandų veidą ir 
puikų žiedą ant piršto, paklausiu:

—Atleiskite sir, aš pertrauksiu jūsų 
kalbą. Aš užmiršau. Jūs, rodosi, turite 
namą,—vieną ar du?

—Vieną... Kame dalykas?
—Šiaip sau. Meldžiu, sir, tęskite gi.
Taigi, ve aš ir sakau,—tikrenybėje, 

gyvenimas ne realus... Taigi lai sau 
svietas žaidžia—lai rengia operetę,—ko
kie ten pas juos karaliai, kariai, pirkliai. 
Kas tai prekiauja. Laimi. Tūli jų elgetos. 
Kaip kurie turtuoliai. Viskas—žaislas. 
Suprantate? O jūs norite gyventi rimtai. 
Atleiskite, — kaip tas paika! Jūs norite 
tuštutėlį, bet, tikrenybėje, malonų gy
venimą atiduoti už kokį ten kitą sapną. 
Gal būt dar nuobodesnį. Ir ištikrųjų 
daug nuobodesnį. Kokia nesąmonė!

6. Aš sakau filosofui:
—Pasakykite, ar jūsų namas didelį 

pelną duoda? Veikiausiai, milžinas, dan
gų remiantis?

—Ką čia bendro turi namas? Na, duo
da! Menkniekį duoda... Kokie dabar 
pelnai—nesąmonė. Sapnas...

Ir mūsų filosofas, piktai baigdamas 
rūkyti cigarą, atsilošia sofoj. .

O mes, prisilaikydami tarptautinio 
mandagumo ir pagarbos įstatymo, sako
me filosofui:

—Ve ką, sir. Lai ir pasilieka jūsų juo
kingas sprendimas, kad gyvenimas—ope
retė. Lai ir taip. Bet drįstame jums pa
stebėti, kad jūs už tokią operetę, kurioje 
vienas aktorius dainuoja, o visi kiti jam 
uždangą pakelia. O mes...

—O jūs,—pertraukia jis,—už tokią 
operetę, kurioje visi aktoriai statistai 
(dalyviai)... ir kurie nori būti tenorais.

—Visai ne. Mes už tokį vaidmenį, ku
riame visiems aktoriams teisingai rolės 
paskirstytos—pagal jų gabumus, suma
numus ir balsus. Ir prastabalsis daini
ninkas pas mus negaus svarbiausią rolę, 
kaip kad pas jus būna.

—O pas jus žemo laipsnio aktorius 
taip ir pasiliks žemu. Pas jį nesiras noro 
siektis, iškilti. Pas mus...

—Atleiskite, sir, jūs neapsipažinę su 
mūsų gyvenimo eiga. Jūs naudojatės ži
niomis iš senovės istorijos. Pas mus skir
tingos aktorių algos. Juk pas mus, jūsų 
žiniai, nėra taip vadinamo sulyginimo. 
Apart to, dėlei darbo pas mus yra kiti 
akstinai.

7. Filosofas sako:
—Kaip ten nebūt, vienok aš visgi ne

norėčiau dalyvauti jūsų vaidinime (spek
taklyje). Pas jus—fantazija aprubežiuo- 
ta. Pas mus aš visą laiką galiu stumtis 
pirmyn. Galiu patapti milionierium. Pas 
mane yra tikslas. Mane, taip sakant, pi
nigai stumia pirmyn. Pas mane yra sie
kis. Aš žodžių nebijau—aš pelnau. Aš 
prisižeriu... Gyvenimas—judėsis. Sus
toti negalima. Ir tas man teikia tą siekį, 
kuris reikalingas. Ir pakartoju,—žodžių 
nebijau,—pelnau. Argi ne visvien, koks 
tikslas prieš mirties akis? O jeigu pini
gai nelošia jokios roles, tai...

—Sir, jūs vėl iškrypote iš vėžių. Pas 
mus pinigai lošia žymią rolę, ir mes jų 
galime net susitaupyti, jeigu pas mus 
yra jau prie to didelis noras. Dar dau
giau: už sutaupytus pinigus dar ir nuo
šimtį gauname. Arba, rodosi, kokią ten 
premiją (garbės dovaną).

Filosofas darosi gyvesnis. Jis sako:
—Tai negali būt...
—Tiktai—aš sakau—pas mus skirtin

gas pinigų įgijimui būdas. Pas mus juos 
reikia uždirbti.

—A-a...—liūdnai sako filosofas:— 
Uždirbti. Tas, ponai, nuobodu. Ne, man 
nepakeliu j e su jumis. Pas jus kokios tai 
keistos pažvalgos į gyvenimą, kaipo į 
realybę, kuri amžina! Uždirbti! Pasirū
pinti ateičia! Kaip tat keista ir žiopla 
įsirengti gyvenime, kaip savo name, tar
tum kuriame amžinai reikės gyventi! 
Kur? Kapuose? Mes, ponai, šiame gy
venime visi svečiai—ateiname ir nueina
me. Ir negalima taip gaspadoriškai žo
džius tarti: uždirbti! Koks jums dar bus 
širdies skausmas, kuomet jūs filosofiniai 
išmoksite įvertinti gyvenimo trumpumą 
ir mirties realumą.

(Daugiau bus)

Cleveland, Ohio

kuo-

išrinkome tokius, kurie ne mū
sų reikalams tarnauja.

Taip, daug kas priklauso 
nuo mūsų išrinktų valdvietėse. 
Už tai bent dabar budėkime. 
Dabar labai patogus laikas 
prisirašyti į Ohio valstijos Ne
partinę Lygą ir stropiai dar
buotis pravedimui darbininkiš
kų žmonių į valstijos legisla- 
tūrą (seimelį). O tas darbas 
kaip tik pripuola mums, dar
bininkams.

Ypač mes, lietuviai darbinin
kai, turėtume kitaip atsinešti 
prieš Darsy mašiną. Lietuvis 
atstovas dr. Righter taipgi ne
darbininkų draugas, 
galvokime, broliai ir 
už ką mes balsuosime : 
draugus-prietelius, ar 
dikus ?

Pittsburgh, Pa

seserys, 
už savo 
skriau-

North Sides Žinios
šiomis dienomis užsibaigė 

KP darbininkų mokyklos an
trasis semestras. Kitas semes
tras, vasarinis, prasidės liepos 
11 d. ir tęsis iki rugpjūčio 20 
d. Taipgi prasidės serijos pa
veikslų kas trečiadienj, kame 
bus rodomi Sov. Sąjungos gy
venimo vaizdai.

Kaina iš anksto už 2 mė
nesius $1.50c.

Taipgi farmose pradės mo
kyklą iš 10 angliakasių ir 10 
plieno darbininkų.

T. D. A. Piknikas
Liepos 10 d. T. D. A. Dis- 

triktas rengia pikniką, kuris 
įvyksta Hillside Grove rusų 
farmoj. Važiuojant į pikniką, 
imkite gatvekarį. Broadview 
Car iki Brook Park Rd. Nuo 
čia trokais nuveš į pat pikni
ko vietą veltui. Į pikniką įžan
ga tik 15c. Programoj bus ge
ras kalbėtojas, bus ir žaislų ir 
laimėjimų prie geros orkes- 
tros.

T. D. A. Reguliaris 
Susirinkimas

Liepos 8 d. T. D. A. 11
pos susirinkimas bus 920 E. 
79 St., 7:30 vai. vakare. Visi 
kuopos nariai būtinai atsilan
kykite, nes šiame susirinkime 
turėsim svarbius reikalus ap
svarstyti. Lietuvių kuopa iki 
šiol dar nieko neveikia T. D. 
A. reikalais, nei politinių kali
nių reikalais, šiame susirinki
me būtinai turėtų kiekvienas 
narys prisidėti prie Milk 
Drive Fondo dėl politinių kali
nių vaikučių. Taip pat pasi- 
mokėkite duokles laiku.

Lyros Choro Piknikas
Nedėlioję, liepos 10 d. bus 

didelis Lyros Choro pirmas 
piknikas šią vasarą. Clevelan- 
do lietuviai ir iš apielinkės tu
rėtų gerai paremti Lyros Cho
rą, atsilankydami į Victoria 
Grove daržą. 'Ten bus gera 
muzika šokiams ir kitokie žai
slai jauniems ir seniems.

Važiuojant į pikniką, imki
te Route 422 iki pat Victoria 
Grove. Į pikniką įžanga taip 
pat nedidelė, tik 20 centų.

Cleveland, Ohio
Baisi Bedarbių Padėtis

Clevelande jau antras mė
nuo, kaip bedarbiai badauja, 
“misdami” ant dalių (rations), 
kurios nežmoniškai mažos.

Duosiu čia keletą pavyz
džių.

Stanley Zaranski, 54 metų, 
ir jo žmona, 53 metų, gyve
nanti 3551 — 78th St., gyve
na su dukteria, kuri turi du 
vaiku. Zaranskis gauna or
derį $1.93, tik gyvybę palai
kyti dviem žmonėm, bet išti
krųjų penki asmenys <minta.

Mažučių vaikų tėvas, ne
pakęsdamas viso to, paliko šei
myną ir “prapuolė.” Senis, 
tik grįžęs iš ligoninės, dar 
silpnas, darbo negali gauti. 
Jis džiaugiasi nelyginant kū
dikis, kad, girdi, ligoninėje 
buvę gerai, ten galėjęs paval
gyti.

šios šeimynos vaikučiai iš
blyškę, pabalę, pusalkaniai, 
bėginėja basi, apsikorę mau
dymosi siūtais, nes drabužėlių 
neturi.

Antra šeimyna — Mrs. Au
gelio La Marca, gyvena su 
vyru po antrašu 3235 E. 121st 
St., turi aštuonis vaikus, ku
rie visi apdriskę, suskurdę ir 
visi žemiau normalio svorio. 
Motina dažnai verkia, maty
dama savo vaikus tokioj pa
dėtyj. Tėvas pasisuka trio- 
boj kuomet visi miega . . .

Aną dieną dvi šeimynos su 
vaikais buvo išmestos ant gat
vės. Nusikraustė parkan ir 
ten “apsigyveno,” kol pagelba 
atėjo.

Tai tik atsitikimai šeimy
nų, apie kurias buvo rašyta 
spaudoje. O kiek tokių ir 
daug skaudesnių dalykų, kurių 
niekas nežino ir nemato?. .

9,000 vaikučių be pieno. 
Ačiū “Cleveland Press” laik
raščiui, pradėta varyt kampa
nija už aprūpinimą tų mažų 
vargšų pienu.

Kodėl pas mus taip baisi 
padėtis? Kodėl badas ir 
skurdas mūsų lūšnose? To
dėl, kad mes neturime išsi
rinkę valdžioje savų žmonių. 
Mes išsirinkome gubernatorių 
ir atstovus į senatą, bet mes

kivirčųPo šešių savaičių 
apie pašalpą, abu Ohio valsti
jos seimelio butai išėjo ant 
vakacijų, palikdami bedarbės 
ir šalpos klausimą taip, kaip 
jis buvo. Reiškia, bedarbiai 
gali

Reiškia 
sau badauti .

Jos. W. Petrauskas.

So. Boston, Mass.
RADIO PROGRAMA

Nedėlioj, July 10-tą radio 
programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, 9 :30 vai. ryte, 
bus sekanti:

1 — Al Stevens orkestrą iš 
So. Bostono.

2— Dainininkas Sabaliaus
kas iš Worcesterio.

3— Dainininkas Vladas Tu
rn anis iš Worcesterio.

Steponas Minkus,
garsintojas.

ALDLD Reikalais
Aukos Dėl Ispanijos Respubli

kos Gelbėjimo
Pereitą sekmadienį, birželio- 

26 d., atsibuvo ALDLD Il-ro 
Apskričio piknikas, Union, N. 
J., kur buvo renkamos aukos 
pagelbai Ispanijos respublikai 
kovoje prieš pasaulio fašistus. 
Aukų surinkta lygiai $15.

Visiems aukautojams Ap
skritys 
ačiū!

taria širdingiausią

A. Gilman , 
ALDLD II Apskr. Pirm.

Amerikos Žydų Spauda Apie 
Lietuvos Žydų Padėtį

New York1. — Žydų dien
raštis “Forward” birželio 6 
d. patalpino A. Etkindo ilgą 
straipsnį apie Lietuvą ir 
žydų padėtį tenai. Ponas A. 
Etkind gražiai atvaizdavo 
Lietuvą ir pabrėžė gerą lie
tuvių ir žydų sugyvenimą. 
Straipsnį užbaigė pasaky
damas: “Kaimyninių vals
tybių žydai gali mums pa
vydėti — mes Lietuvoje ne
same piliečiais antros kla
sės.”

Bet apie prieš pusmetį 
atvykęs iš Lietuvos dakta
ras Sudarskis yra kaip tik 
priešingos nuomonės, ir bir
želio 25 d. “Forward” pa
talpino jo ilgoką straipsnį, 
pavadintą “Antra medalio 
pusė.”

Evian, Franci ja, liep. 6.— 
Atsidariusiame pasaulinia
me žydų kongrese, vienas 
Austrijos pabėgėlių vadas 
užreiškė, kad 4,500,000 žmo
nių bėgtų iš Austrijos nuo 
nazių, jeigu kitos šalys juos 
priimtų.

Austrijoj yra 6,760,200 
gyventojų, tame skaičiuje 
apie 200 iki 300 tūkstančių 
žydų ir 300,000 "maišytų.”

Nelabai senai čia likvida
vosi APLA 1 kuopa. Ji tu
rėjo 38 narius. Išmokėjo po 
$70 30-čiai narių, o 8 nariai 
pasiliko; tikisi persiorgani
zuoti kitokiais pamatais, su
tverti kliubą ant seno čarte- 
rio. .

Birželio 21 d. buvo sušauk
tas Kom. Partijos narių susi
rinkimas IWO svetainėje. Su
sirinko apie 3 šimtai. Buvo 
išklausytas raportas iš KP 
suvažiavimo. Pranešimą - ra
portą davė d. Powers. Jis 
plačiai aiškino ir dėstė naujai 
priimtos konstitucijos svarbą, 
apie ateinančius lapkričio mė
nesio rinkimus ir kitus daly
kus.

Antruoju kalbėtojum buvo 
Francijos Komunistų Partijos 
atstovas d. F. Bonte. Jis kal
bėjo apie fašizmą, karą ir re
akciją iš Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos pusės. Po to sekė 
d. Elizabeth Gurley Flynn 
kalba. Ji kalbėjo moterų 
klausimu ir apie gavimą naujų 
narių partijai. ‘

Lietuvių šiame susirinkime 
buvo nedaug.

Birželio 24 d. Carnegie Mu
sic Hall patalpoje įvyko masi
nis susirinkimas pagerbimui 
dviejų draugų, kritusių Ispa
nijos kovos lauke su fašizmu.^ 
Jais yra Davis Dorant ir* 
Frank Costro, pittsburghiečiai, 
Jaunų Komunistų Lygos na
riai. Pirmininkavo J. Egans. 
Jis paaiškino susirinkusiems 
kritusių draugų kovoje su fa
šizmu didžius nuopelnus dar
bininkų judėjime. Užpildymui 
kritusių draugų vietos, drau
gas pirmininkas kvietė jaunuo
lius stoti į Jaun. Komunistų 
Lygą. Po to kalbėjo Steve 
Nelson ir Frank Cook, nese
nai grįžę iš Ispanijos; papa
sakojo, kaip pasišventusiai ki
tų šalių revoliucionieriai ko
voja už Ispanijos laisvę ir de
mokratiją. Elizabeth Gurley 
Flynn kvietė pastatyti žuvu
sioms mūsų draugams pamin
klą — stoti partijon, užpil
dyti kritusiųjų vietas. Ten 
pat buvo tų mūsų kritusių ko
voje karžygių atvaizdai, pa
puošti gedulingomis vėliavo
mis. Minutės atsistojimu iš
reikšta jiems pagarba ir liūdė- 
sis . . .

Lietuvių ir šiame susirinki
me matėsi nedaug.

Aukų surinkta $75.00.
D. P. Lekavičius.

JAPONIJA PASIRENGUS f
KARIAUT IŠVIEN SU f

HITLERIU f

San Diego, Calif., Kep.
—Kapitonas Žiro HadanB 
Japonijos laivo “Kaiwo, 
kuriame lavinami japoruH 
jaunuoliai į laivyno oficiel 
rius, pareiškė, kad jeigu Vol

Japonija eitų talkon Hitle-B 
riui, kada tik jam reiketų.fV

WATERBURY, CONN

Rengia Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo Latvių Skyrius

Sekmadienį, Liepos 10 July 
LIETUVIŲ PARKE

BUS GERA ORKESTRĄ ŠOKIAM
Kviečiame iš Waterburio ir iš apylinkės draugus da

lyvauti. Turėsime plačią programą, verta kiekvienam 
' pamatyt. Suvažiuos svečių iš keletos kolonijų. Kurie 

dalyvausite, nesigraudinsite. Komitetas..

SCRANTON IR WILKES-BARRE

DIENRAŠČIO ‘ LAISVĖS” NAUDAI

MILIONAI AUSTRŲ BĖG- 
TŲ NUO NAZIŲ, JEI 

GALĖTŲ

GERA MUZIKA GRIEŠ ŠOKIAMS
BUS PRAKALBŲ IR KITOKIŲ ĮVAIRUMŲ

Didžiausias ir iškilmingiausias piknikas šioj apylinkėj
— Įvyks —

Sekmadienį, Liepos 17 July
Pradžia 10 Vai. Ryto

Šis piknikas bus visai skirtingas nuo visų anksčiau buvusių 
naudai dienraščio “Laisves”. Jis bus nepaprastai 

gražioje vietoje

SIMKO GLEN PRIVAT1ŠKAME PARKE
Kelrodis: Važiuojant reikia imt 309 kelias ir važiuoti iki 

Manganellos Pavilion, ten po kairei parkas.

Rengia A. Liet. Darb. Literatūros Dr-jos 12-tas Apskritys

šiame parke yra puiki pastogė, vieta nepaprastai graži 
ir yra gražios maudynės, mylintiems pasimaudyti. Čia 
smagiai ir naudingai praleisite laiką, pasiinatysite su 
daugeliu savo pažįstamų, giminių, kaimynų, ir iš toliaus 

atvykusių, nes į “Laisvės” pikniką visada atvažiuoja 
svečių iš toliaus.

Taipgi Bus Dovanų bei Laimėjimų:

1-ma dovana $10; 2-ra $5; 3-čia $3; 4-ta
Bus Visokių Valgių ir Gėrimų



Penktadien., Liepos 8, 1938 LAISVI H

Dienraščio “Laisvės” Piknike, Maynard, 
Mass., Laimėjo Dovanas Šie:

1. $100 vertės, Silver Pointed 
Fox Scarf, aukautą I. J. Fox, 
Inc. per lietuvį atstovą Ber
nard Koraitį, laimėjo Tedeus 
Vasaris, 59 Dyer St., Brock
ton, Mass. Ser. 409 No. 8.

2. $25—A. Jankus, 273 4th 
St., So. Boston, Mass. Ser. 315 
No. 24 (išmokėta).

3. $20—Mr. M. Perednis, 
17 Water St. Hudson, Mass. 
Ser. 105 No. 5 (išmokėta).

4. $15—Everett W. Talbot, 
28 Union St., Worcester, Mass. 
Ser. 36 No. 25.

5. $10—Joe Ausėjus, 70 Fox 
St. Worcester, Mass. Ser. 321 
No. 14 (išmokėta).

6. $10—N. Grigaliūnas, 6 
Centre St. Cambridge, Mass. 
Ser. 442 No. 14 (išmokėta).

7. $10—Gabriel Armukevi- 
čius, So. Barre, Mass. Ser. 423, 
No. 13.

8. $10—Henry Viecelli, 329 
Broadway So. Boston, Mass. 
Ser. 117 No. 22 (išmokėta).

9. $10—(Vardas ir antrašas 
neįskaitomas) Ser. 454 No. 9.

10. $5—B. Yurkevich, 353 
Winter St. Brockton, Mass., 
Ser. 415 No. 8 (išmokėta).

11. $5—Mrs. K. Tomolionis, 
5th Ave. Worcester, Mass. 
Ser. 181 No. 25 (išmokėta).

12. $5—P. Velescas, West 
Hanover, Ser. 198 No. 25.

13. $5—Judit Murnik, 931 
Westminister Hill Rd. Fitch
burg, Mass. Ser. 326 No. 25 
(išmokėta).

14. $5—Delia K ran nelis, 
Harrisville, R. I. Ser. 208 
No. 13.

15. $5.—Louie Borelli, So. 
Barre, Mass. Ser. 327 No. 15.

16. $5—Joseph Keswickis, 
78 W. Concord St, Boston, 
Mass. Ser. 272 No. 10.

17. $5—J. Grigas, 31 Hol
lis St. Montello, Mass. Ser. 
187 No. 12.

18. $5—Margaret Patrick, 
16 Fremont St. Worcester, 
Mass. Ser. 165 No. 14.

19. $5—P. Yucius, 122 Endi
cott St., Worcester, Mass. Ser. 
457 No. 19.

20. $5—Albert Latini, Leo
minster, Mass. Ser. 16 No. 6.

21. $5—Amiel Samas, 25 
County St. Ser. 191 No. 9 
(išmokėta).

22. $5 — Felix Millina, d'/j 
Beech St. Nashua, N. II. Ser. 
212 No. 7 (išmokėta).

23. $5—Joseph Raulusytis, 
6 Almont Ave. Worcester, 
Mass. Ser. 426 No. 24.

24. $5—Amelia Prialgaus- 
kas, Wellington Lane Ave. 
Lexington, Mass. Ser. 354 No. 
12 (išmokėta).

25. $5—Tony Vasaris, 59 
Dyer St., Montello, Mass. Ser. 
415 No. 22 (išmokėta).

26. $5 — Joseph Taper, 465 
Hampshire St. Lawrence, 
Mass. Ser. 173 No. 16.

27. $5—Julius Sakalauskas, 
5 Saunders St. Lawrence, 
Mass. Ser. 168 No. 11 (išmo
kėta).

28. $5—Joseph Kwayaus- 
kas, 30 Elm St. Leominster, 
Mass. Ser. 228 No. 20 (išmo
kėta).

29. $5—Jase-James Wallen- 
ti, 26 Ballewe Ave. Montello, 
Mass. Ser. 105 No. 20.

30. $5—K. Katinas, 115 
Sawn St. Lawrence, Mass. Sei'. 
87 No. 12 (išmokėta).

31. $5—A. Tamutis, 30 
Puncton St. Worcester, Mass. 
Ser. 39 No. 14.

'32. $5—N. Maskvitis, 170 
Melrose St. Montello, Mass. 
Ser. 412 No. 6.

33. $5—John Usevich 79 
Barry St. Dorchester, Mass. 
Ser. 317 No. 8.

Penn Ave., Worcester, Ser. 
170 No. 17 (išmokėta).

37. $5—Andrew Gorski, 
Perl St. Southville, Mass. Ser. 
3’98 No. 8.

Iš laimėjusiųjų dovanas, ant 
vietos piknike atsišaukė 17 
ypatų ii' tuojaus buvo išmokė
ta. O 20 laimingųjų dar ne
atsišaukė, tai tuojaus kreipki
tės į dienraščio “Laisvės” ad
ministraciją, o dovanos tuojau 
bus išmokėtos.

Piknikas buvo pasekmingas, 
bet apie pikniko įspūdžius pa
rašys atskirai.

Pikniko Komisijos Pirm in.,
J. Grybas.

Lewton ir Auburn.
/

Maine
Birželio 20 d. numirė drau

gas Jonas Naujokas, 51 metų 
amžiaus. šis draugas pri
klausė prie Šv. Baltramiejaus 
Draugystės, Lietuvių Darbinin- 

■kų Susivienijimo vietinės kuo
pos, D. L K. Gedimino Pašel- 
pinės Draugystės ir ALDLD 31 
kuopos.

Draugas Jonas buvo ramaus 
būdo ir turėjo daug draugų ir 
pažįstamų ir su visais sutiki
me gyveno. Buvo “Laisvės” 
skaitytojas ir abelnai mylėjo 
knygas, nes ir visai prieš mir
ti buvo apsikrovęs knygomis.

Man pačiam teko aplanky
ti ne vieną sykį per jo ilgą 
sirgimą. Ir kada paskutinį sy
kį aplankiau, tai jo paskuti
niai žodžiai .buvo tokie: “Jūs, 
drauge, dar pasiliekate gyven
ti, todėl darbuokitės ir steng- 
kitės prašalinti dievus, aniuo- 
lus ir visokias dvasias iš žmo
nių galvų ir kapitalistus nuo 
žemės, — tai tada tik laimin
gai žmonija gyvens ir nereikės 
tokiame dar jauname amžiu
je mirti, kokiame aš mirštu.” 

žodžiu, velionis buvo pilnai 
laisvas nuo visokių tikėjimiš- 
kų prietarų žmogus.

Kadangi jo gyvenimo drau
gė, Jieva Naujokienė, pilnai 
sutiko su draugo Jono pasau
lėžiūra, tai ir palaidojo be jo
kių bažnytinių ceremonijų.

Laidotuvės atsibuvo birže
lio 23 d.

Draugas Jonas Liaudanskas 
išleidžiant iš namų ir ant ka
pų pasakė prakalbėles.

Kadangi velionis Jonas Nau
jokas buvo visų — ypatingai 
pažangesnių — žmonių myli
mas, tai buvo apkrautas ir 
skendo gėlėse. Buvo vainikai 
nuo ALDLD 31 kuopos, LDS, 
D. L. K. Gedemino Draugys
tės, nuo giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lydėjo į amžino 
poilsio vietą 15 pilnų žmo
nėmis automobilių, kas, pagal 
mūsų mažos kolonijos, yra la
bai daug. Nuo kapų visi pa
lydovai buvo per draugę Jie- 
vą Naujokienę užkviesti į šv. 
Baltramiejaus Draugystės sve
tainę ant pietų, kame visi bu
vo gana gerai pavaišinti.

Draugas Naujokas paliko 
nuliūdime savo gyvenimo 
draugę Jievą, sūnelį Gotvidu- 
ką ir dukrelę Adeliutę.

Ilsėkis, drauge, savo amži
no poilsio vietoje! Jūsų ne 
tik medžiaga, iš kurios jūs 
buvote subudavotas, yra ne- 

I nykstanti, amžina, bot ir pa
skutiniai žodžiai, jau sakyti 
ant mirties patalo, pasiliks 
mūsų širdyse ant visados. 
Reiškiu giliausią užuojautą 
draugei Naujokienei ir jos 
šeimynai jų pergyvenamoje 
sunkiausioje gyvenimo valan
doje. Dar turiu nuo savęs pri-

atgal palaidojo savo broli 
laisvamanį su pagelba net tri
jų kunigų, kurie, žinoma, už 
pinigus bažnyčioje apstatė vi
sokiomis žvakėmis ir išrūkė 
kodylais tą laisvamanio lavo
ną, vaikydami pasakišką vel
nią iš jo . . . Gamtos Sūnus.

SMULKMENOS
Skaitant mūsų darbininkiš

kus laikraščius, “Laisvę” ir 
“Vilnį,” galima daryti sekamą 
išvadą. Kartais “Laisvė” bū
na įvairesnė, įdomesnė, pa
traukianti geriau skaitytoją, 
kartais “Vilnis.” Tačiau pas
kutiniu laiku “Vilnis” pra
lenkė “Laisvę” įvairių pa
veikslų talpinimu, kas laikraš
tį paįvairina, geresnį skonį 
skaitytojui suteikia.

Kodėl ir “Laisvė” to pada
ryti negali ? Teisybė, ir “Lais
vėj” telpa paveikslų, bet ma
žai, reikėtų jų daugiam

Amerikos Lietuvių Kongreso, 
įvykusio Scranton, Pa., konfe
rencijos aprašymas “Laisvėj” 
netilpo. Tilpo pirmiau kon
ferencijoj priimtos rezoliuci
jos ir vėliau editorialas. Ge
rai, bet organizacijos, miestų 
veikėjai ir visi tie, kurie bu
vo susidomėję ALK konferen
cijos eiga, nusivylė. Jie no
rėjo matyti spaudoje progre
są, delegatų išsireiškimus, ta
rimus ir tt., ko “Laisvėje” 
stokavo, ir tą trūkumą dapil- 
dė dienraštis “Vilnis,” kuri 
smulkmeniškiau aprašė.

AĮ4< konferencijos įvyksta 
karta i du metu. Ju smulk
meniškas aprašymas, delegatų 
kalbos yra žingeidi! netik 
tiem, kurie siuntė savus dele
gatus į konferenciją, skaityti, 
bet ir mūsų plačiai visuomenei.

“Naujosios Gadynės” rašė- 
jai tankiai pasistato save la
bai galingais. Jie tankiai pa
rašo, kad “Brooklyno Ten 
Eyck St. komunistai negali 
mum diktuoti,” “mes tai ne
leisime jiem daryti” ir tt.; jie 
taip rašo, kuomet įvyksta ko
kia svarbesnė konferencija ar 
draugijų mitingas, kuriame 
mano ir jie dalyvauti. Bet 
kuomet įvyksta konferencija 
ai- draugijos mitingas, tai jų 
riksmas ir pasilieka riksmu, 
niekeno neišgirstas. Keista!

Sklokininkai prigavo Brook
lyno LSS 19 kuopą. Frank 
Lavinskas tik dabar pamatė 
ir “Keleivyj” rašo apie sklo- 
kininkų gudrybę. Bet patsai 
Frank Lavinskas labai gynė 
sklokininkų poziciją, kuomet 
didžiuma opozicijos draugų 
sumanė skloką likviduoti. Ta
sai pats Frank Lavinskas bu
vo “Nauj. Gadynės” šėrinin- 
kų suvažiavime su šiltu tik ką 
iškoptu “N. G.” Šeru. Jis gy
nė jų poziciją ir džiaugėsi, 
kad “prūseikiniai pralaimė
jo.” Gerai, kad pamatė nors 
keletu metų vėliau, kad nege
ru dalyku buvo tai daryti.

žurnalas svarbus ir įdomus 
skaitymui.

Nors kartą Brooklyno meni
ninkai rimtai diskusuoja vei
kalą “Praeities šešėlį,” jo 
vaidinimą ir patį veikalo tu
rinį. Sulaukus šeštadienio, 
kuomet telpa Meno Sąjungos 
skyrius, tai randi gorų min
čių veikalo taisymui.

Aš tik nesutinku su drg. 
Petrausko išvedžiojimais apie 
J. Kačergiaus vaidinimą, kad 
buvo nckuriose vietose trūku
mų. Visi, matę J. Kačergių 
lošiant, pripažįsta vieną ir tą 
patį, kad d. J. Kačergius buvo 
pažiba netik veikalo žiūro
vam, bet ir patys visi aktoriai 
turėtų imti pavyzdį nuo J. 
Kačergiaus, kai]) lošti ir nu- 
davimų bei kitų lošimo pa
būklų vartojimo. Kačergius 
geras aktorius. Pilietis.IwM IS KITUR

PHILADELPHIA, PA. I
ALDLD G Apskritys rengia pikni

ką, sekmadienį, liepos 10 d., Miko- 
laičio Sodne, Eddington, Pa. Pradžia
10 vai. ryto ir tęsis iki vėlai nakties.
Šokiams grieš puiki orkestrą. Įžanga 
25c. Kelrodis: Automobiliais važiuo
kite Frankford Avė. iki City Line. 
Sukite po kairei į Knights 2-d ir tč- 
mykit po kairei pikniko vielą. Gai- 
vekariu No. 66 važiuokite iki City i 
Lino, o nuo čia nuveš į pikniką. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti. — Kom. (158-159I

HARTFORD, CONN.
Liepos 8, 9 ir 10 dd. bus rodomi j 

svarbus kintami paveikslai, “China 
Strikes Back,” Stale Teatre, Vil
lage St. Pamatysite Chinijos žmonių 
vienijimąsi kovai prieš Japonijos 
imperialistus, pamatysite Chinijos 
Raudonąją Armiją, kuri pasivadino 
8-to Ruožto Armija, kuri smarkiai 
puola japonus. Pasakykite pažįsta
miems, kad svarbu dalyvauti.
Kom. ( 158-159)

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saules Pašelpos Draugija 

rengia išvažiavimą į Charles Beach 
šį sekmadienį, 10 J. liepos. Bušai iš- j 
važiuos nuo A. Rupšio Svetainės, 
Wood Ave. ir 16 S!., 10 vai. ryto. | 
Tikietai 60c, vaikam 25c. Kviečiai 
visus Rengėjai. (158-159)

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugija rengia labai šau

nų pikniką šį sekmadienį, liepos 10 
d. P. Vaičionio Meadow Grove, 
Cranford, N. J. Kviečiame atsilanky
ti visus apielinkes lietuvius. Gera 
šauni orkestrą grieš šokiams. Įžan- I 
ga 25c. Rengėjai. (158-159) !

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks

11 d. liepos, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. 8 v. v. Visi nariai 
privalote dalyvauti, nes bus svar
bus susirinkimas, bus išduota rapor
tai iš mūs Draugystes suvažiavimo. 
Taip pat bus ir kiti svarbūs reikalai 
svarstomi. Visi nariai privalo skait
lingai dalyvauti. Atsiveskite ir nau
jų narių įrašyti prie kuopos.—Sekr. 
J. Bender. (158-159)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 8 d., 7:3.0 penktadienio vaka
re, po antrašu 15-17' Ann St., Har
rison, N. J. Draugai, malonėkite vi
si j laiką susirinkti, nes turėsime 
daug svarbių reikalų, kuriuos turėsi
me apsvarstyti. — Sekr.

SHENANDOAH, PA.
Sekmadienį, liepos 10 d. Įvyks pik

nikas. Bus gera muzika šokiams, tu
rėsime skanių valgių ir gėrimų. Tad 
kviečiame vietos ir iš apylinkes drau
gus dalyvauti šiame piknike ir sma
giai laiką praleisti. Pikniką 'ruošia 
Komunistu Partija, (vieta?—Adm.) 

(.157-158)

“Keleivio” apžvalgos didžiu
moje susideda citatom iš 
“Naujienų” ir pridėčkais savų 
komentarų. Tankiai būna kri
tika “Laisves” bei komunistų 
užimtos pozicijos. Tačiaus ži
nios iš Lietuvos didžiumoje 
susideda apiplėšimų ir žmog
žudysčių įvykių. Korespon
dencijos Clevelando ištęstos be 
galo ir krašto.

Korespondencijomis m ū s ų 
“Laisvė” ir “Vilnis” daug 
turtingesnės.

SHENANDOAH, PA Laisvės Choro Svet., I
Prašome visus narius skaitlingai da
lyvauti, nes bus delegatai sugrįžę iš 
ALDLD Konferencijos, išduos rapor
tą. Taipgi bus raportas nuo Liet. 
Kongreso. Todėl yra svarbu, kad

LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, liepos 10 d., 10 vai. ryto 
“Sweet’s Hall”. Malonėkite visi na
riai dalyvauti, nes yra daug svar
bių dalykų aptart, atsiveskite ir nau- kiekvienas nepraleistų progos neiš 
ju narių. Sekr. S. Kuzmickas, klausę

(157-158) duokles

57 Park St. i rašyti prie kuopos.
! (157-158)

raportų. Užsimokėkite ir 
susirinkime. J. Margaitis.

(157-158)

Sekr.

34. $5 Mrs. E. B. Geriba, 
26 Payton Court Brockton, 
Mass. Ser. 402 No. 9.

35. $5—Annie Taros, 13 
Duncan St. (miesto nėra) Ser. 
191 No. 25 (išmokėta).

dėti tą, kad yra garbės verta 
draugė J. Naujokienė dėl to, 
kad ji palaidojo savo gyveni
mo draugą taip, kaip laidoja 
visi pažangūs ir laisvę mylinti 
žmonės, o nesekė pavyzdį tų

36. $5 Henry Smith, 44 žmonių, kurie pora mėnesių

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo organas “Tiesa” už 
15-tą dieną birželio įdomus 
skaitymui. Reikėtų, kad kiek
vienas “Tiesos” numeris būtu 
tokis. Tas būtų sveika LDS 
narių žinojimui. Tačiau ne 
visi toki būna, o jie turėtų 
toki įvairūs būti.

WILKES-BARRE, PA.
LDS 1 kp. susirinkimas Įvyks lie

pos 10 d., sekinadicnį 2-rą vai. po 
pietų. B. Potcliuno Svet., 53 Bank 
St. Delegatai iš ALK Konferencijos 
išduos raportą, yra svarbu kiekvie
nam išgirsti. Taipgi gal bus 'renka
mi delegatai Į LDS Seimą kuris Įvyks 
rugpjūčio menesį Pittsburghe. Nepa
mirškite ir duokles užsimokėti. 
(157-158) Fin. Sekr. J. V. S.

WILKES-BARRE, PA.
Penktadienį, liepos 8 d. Įvyks ALD 

LD 43 kp. susirinkimas pas M. Nor- 
butą, 210 Hazle St. Yra svarbu, kad 

į visi nariai dalyvautų šiame susirin- 
j kimo, nes bus išduota 'raportas de
legato iš Amerikos Lietuvių Kongre
so Konferencijos. Turėsime svarstyt 
ir kitus svarbius dalykus. Atsiveski
te ir naujų narių prirašyti prie kuo
pos. Sekr. J. V. S.

(157-158)

Ar jau visi ALDLD nariai 
perskaitė žurnalą “šviesą” už 
balandį, gegužę ir birželį?

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Motorų Apšvictos kliubas 

rengia pikniką, liepos 9 ir 10 dd. 
Seltzer City giraitėj. Piknikas pra
sidės 7 vai. vak. šeštadieni, o sekma
dienį nuo pietų. Grieš gera orkestrą 
šokiam, taipgi turėsime skanių valgių 
ir gėrimų. Kviečiame visus lietuvius 
iš apylinkės dalyvauti ir paremti šį 
kliubą. Kom.

(157-158)

CLEVELAND, OHIO
Pirmas Lyros Choro piknikas įvyks 

sekmadieni, liepos 10 d., 11 vai. ry
to ir tęsis iki 12 vai. nakties. Bus 
Victoria Grove, Route 422, trys my-1 fng "co7Švet" 36 ’ N? 7th Št.” 2 vai. 
lios už Chagrin Lails, iurėsime ge-|p0 pietų. Visi nariai būkite, nes iš- 
rą muziką ir skanm šaltų valgių irigirsite raportą iš ALDLD suvažiavi- 
gerimų. Bus visokių žaislų ir prie‘mo ..... 
kiekvieno bus laimėjimai. Kelrodis: 
Iš Clevelando važiuokite Route 422.' 
iki Chagrin Falls. Pervažiavus tą' 
miestuką už trijų mylių rasite Vic-1 
toria Grove ant to paties kelio 422. Į 
Matysite iškabą nuvažiuojant po kai
rei pusei, tas kelias išeina iš Kins
man Rd. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. Kom.

(157-158)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas Įvyks 

sekmadienį, liepos 10 d., 9 vai. ryto, 
S. Bakanauskas Svet. Visi nariai bū
kite laiku. J. Matačiunas.

(157-158)

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partija ruošia pikniką, 

sekmadienį, 10 d. liepos. Įvyks Pro
gressive Recreation Farm, viena my
lia už Port Crane. Busas į pikniką 
išvažiuos 2 vai. po pietų nuo Work
ers Recreation Club, 358 Clinton St. 
Turėsime gerą muziką šokiams ir 
skanių valgių. Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti. (157-159)

EASTON, PA.
1

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)

ALDLD 13 kp. susirinkimas Įvyks 
sekmadieni, 10 d. liepos, Easton Bak-

Telefonas: Humboldt 2-7964

NASHUA, N. H.
Šv. Kazimierio Draugystė ruošia 

gegužinę, įvyks sekmadienį, liepos 10 
d. Blair’s Grove, Tyngsboro, Mass. 
(Alternate Route 3). Bušai išvažiuos 
nuo Liet. Kooperacijos, High St. ir 
nuo Bažnyčios 1 vai. po pietų ir 1:30 
vai. po pietų. Norime pranešti, kad 
dalyvaus šios kolonijos: Manchester, 
Hudson, Lowell, Haverhill, Lawrence 
ir kitų kolonijų lietuviai, šokiai prie 
puikios orkestros, bus skanių užkan
džių, minkštų ir kietų gėrimų. Taip 
pat visokių žaislų. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. (157-158)

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

M NOTARY PUBLIC

Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4835

423

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Reikalaukite Crystal Spring
Lietuvių Išdirbystes Sodės-Toniko

Telephone 3245 Brockton, Mass.
IŠDIRBEJAS JONAS SIDARAS

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyl 

pirmadienį, lt d. liepos, 7:30 v.

Dr. Herman Mendlowitz
38 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

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

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Čia parodoma vėliausio išdirbinio sodom daryt mašina.
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 j

Crystal Spring Brand Beverages
85 ARTHUR ST. MONTELLO, MASS.Edward V. Warabow

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas

Registruota Moteris Padėjėja
Prieinamos Kainos, Teisingas 

Mandagus Patarnavimas
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ

24 Field Street
BROCKTON, MASS.

Telephone Brockton 2005

1000 Washington Street
NORWOOD, MASS.

Telephone Norwood 1503

ir

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJŲ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
M O T E R Ų gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio n c s u p r a n tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir Šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą 

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. ZINS

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Rūgšti ruginė, saldi rugine, 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, Bunko 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 svorį ir kaina*.

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



LAISVE Penktadien., Liepos 8, 1938 •***

hnas įvyks penktadienį, liepos 8, 
1938, Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė. Pradžia 7:30 
vai. vak. Visi nariai yra prašomi 
pribūt bei dalyvaut šiame susi rink i- 
me, nes bus labai svarbių dalykų,

Pikniko Dovanas
Praleiskite Dieną 

Vėsioj Girioje
KAZIŲ ŠULAS IŠGYRĖ 

VAIKU TVIRKINTOJA

j kuriuos reikės aptarti ir atlikti.
Į Kviečia Sekr. A. Linkus, Jr.

L. D. S. TREČIO APSKRIČIO j 
KOMITETO ATYDAI

Kaipo būsimam “Tautinin
kui” reikalinga iš anksto kiek 
nors susipažinti su vietiniais 
tau-kais, jų veikimu, ideologi
ja, ir, bendrai sakant, arčiau 
susipažinti su tau-kų atstovais 
Brooklyne. Štai kas per pir
ma bandymą surasta.

Pirmiausia susipažinau ir il
gai pasikalbėjau su taip to
kiu KAPT. P. J. (Man kas 
sakė, būk jis tau-kų dienraš
čio redaktorius; bet vėl kas 
sakė, kad jis tik laikraštį pri
kemša o redaguoja kas kits.) 
Šis Ponas tiek daugel medalių 
jau turįs, kad nebetelpa dau
giau ant kairios krūtinės. Gal 
būtų galima patarti kelius iš 
tų medalių, kurie yra pašvi- 
nuoti, atiduoti savo bosui A. S. 
T., kaip kada irgi vadinamam 
“Vyr. Redaktorių“, kurio me
dalių medžioklė Lietuvoje ne
pavyko.

Po to skundo atsirado ir 
kitas. Būk tai vienas iš žy
miausių tau-kų (Voldemaro 
rūšies), jau išžengė iš stono ■ 
ir jau nukreipė savo varvan
čią plunksną pas klerikalus.' 
Man ypatingai mėgino įrodinė-, 
ti, kad šis, D. K., niekuomet Į 
nebuvęs iš širdies tau-ku. Sa- į 
ko, kad jis kas ketvirtą metą ! 
apie Jonines keičia savo poli-' 
tinį luomą. Jis dargi, sako 
man, yra 5-tos klasės WPA 
duobkasys. Kažin ką tas WPA 
sakytų, jei žinotų, kad tas po
nas Politikas slaptai eina Lie
tuvos Konsulo šauferio parei
gą ?

Pasikalbėjimas su Ponu Re
daktorių ilgai užsitraukė, bet 
nusibodus man klausytis apie 
jo parašytas knygas, nudirbtus 
darbus ir planus, prižadėjau 
šį-tą parašyti laikraščiui ir iš
ėjau. Tfu i!

Man toliau buvo patarta nu
eiti ir pasikalbėti su Lietuvos 
konsulu, kuris, kaipo tau-kų 
vadas, galės man geriau įtik- 
rinti tau-kų nuopelnus. . .Tuoj 
po pasisveikinimo, Konsulas’ 
man pakišo savo kokią ton 
brošiūrą apie Lietuvos ekono
minę būklę, angliškai parašy- ‘ 
tą. Nieko nemanydamas, paė
miau ur užkalbinau konsulą 
angliškai. Tuoj jis aiškino, 
kad jis angliškai silpnai moka 
.. .Ilgai nekalbėjęs, atsisveiki
nau ir “gudbai”.

Tai, mieli draugai, reikės to
liau jieškoti. Turbūt kur nors 
yra gerų ir vertingų tau-kų, 
bet aš dar neradau. Bet vis- 
tiek mėginsiu toliau. Jei ką 
sužinosiu apie tų tau-kų ką ge
ro, tai greit paimsiu ir para
šysiu.

Norįs Būti Tautininku.

“Laisvės” piknike, liepos 3 
d., Ulmer Parke, Brooklyne,

Geriausia vieta praleist dieną 
sveikai, smagiai ir vėsiai bus

Gaisras Sulaikė Keleivius
Trečiadienį po piet užsidegė 

Long Island gelžkelio tiltas 
skersai Jamaica įlanką, netoli 
Hamilton Beach ir sulaikė 12,- 
000 nuo grįžimo namo laiku iki 
susirado kitus kelius,
gesino iš valčių. Per virš va
landą laiko išdegė 180 pėdų pa
bėgių, bet apie 9 vai. vakaro 
tiltas jau buvo pataisytas.

Gaisrą

MjMIUIRIIIUlfUlfUI
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BROOKLYNQ LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. «th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1U4 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.
1

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

■  ——— --------„I

Sekmadienį, liepos 10 d., 9:30 vai. į 
ryto įvyks LDS III Apskr. Kom. po- . 
sėdis, "Laisves” patalpoje. Visi ma- . 
lonėkite dalyvauti. Daug svarbių rei
kalų yra apsvarstymui. — Sekr.

(158-159)

Severin Winterscheidt, 34 
m., 748 Flushing Ave., nuteis
tas sunkių j ų-darbų kalėjiman 
už tvirkinimą vaikų. Jisai lan- 

prie vaikų Brooklyno 
Jį areštavus, žymus na-

prie įžangos tikietu duotas do-į LDS 1-mos kuopos išvažiavime, - ‘ I . .
vanas laimėjo sekančios ypa- Forest Parko, šį sekmadieni.

Forest Parkas randasi ant kai- teatre.
no ir yra vėsiausia vieta visam zių šulas Fritz Kuhn, rašė laiš- 
Brooklyne. Privažiuojama BMT Į ką pataisos viršininkui, girda- 
Jamaica linija, kuri nėra taip mas Winterschoidt’o 
užtvenkta keleiviais, kaip kitos Mat, jisai buvęs vienu Kuhn’o 
linijos, einančios per miestą į prisaikintų 
kitus parkus ir pajūrius. Bus distų, 
gerų užkandžių ir gėrimų.

V.

tos: ON'J HUNDRED AND FIFTY FOUR

Pirmą dovaną $10 laimėjo 
Olga Stanley, Cliffside, N. J. 
Tikieto No. 862.

Antrą dovaną $7—Peter Pro- 
korowich, Brooklyn, N. Y. Ti- 

550.
dovana $5—Melvina 
Brooklyn, N. Y. Ti- 
1797.

Trečią
Sukasky, 
kieto No.

Ketvirtą dovaną $3 
Brad u lis,
Tikieto No. 836.

Della
Shenandoah, Pa.

V. Čepulis

Amerikos Darbo Partijos 
Visuotinas Narių 

Susirinkimas
Liepos 8 d., 7:30 vakare, 

i Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo name bus Amerikos 
Darbo Partijos visuotinas na
rių susirinkimas. Tad, gerbia- 

jmieji, nepamirškite šį vakarą 
•atsilankyti į susirinkimą, nes 
įmes turėsime gana svarbių rei- 
Į kalų aptarti. Išgirsite svar
bių pranešimų apie Darbo Par
tijos veiklą šiuo momentu.

A. Linkus, Jr.

Padėka ir Atsiprašymas

dorą.

agentų-propagan- 
kaip dabar paaiški Ri

verhead, L. L, teisme, kur tei
siami šeši Amerikos nazių šu
lai. Tai toki žmones perša 
Amerikai nazizma.

MU’ .11 DEPOSITORSI^bushwick i
SAVINGS BAIMES, i

GRAND ST.\r GRAHAM AVE.. BROOKLYN

INTEREST EOR 07 QUARTER ENDING I
JUNE -,01b A t£/O P E R ANNUM

INTEREST FROM DAY OF DEPOSIT

Mrs. C. Masone, 25 m., Ri
verdale Ligonbutyje susilaukė 

i trečio kūdikio operacijos ke- iš 
iliu. karius įvyks

Viso miesto rinkliava parvežt 
Ispanijos Lincolno Brigados: 

liepos 8, 9 ir 11 dd.

Nuteisė Streikierį Padekite Parvežt Namo

Sidney Unschuld, streikuo
jantis Busch Jewelry Co. sales- 
manas, nuteistas užsimokėt 
už pikietavimą, kurį teisėjo 
tillo išduota drausmė laiko 
legaliu. Jis buvo areštuotas 
prieš išdavimą drausmės, 
žiūrint drausmės ii’
bininkai unijistai tęsi

Ispanijos Sužeistus 
Amerikiečius

IJ

$10 
Co- 
ne- 
dar 
Ne- 

baudų, dar-

Del Rinkliavcs 8, 9, 10 ir
Dienomis Šio Mėnesio

Lincolno
Brigadose,
virs 3,000

H

Malioriy Unijoj

ir Washingtono { 
Is p an i j o j, k o v o j a 

rikiečių, tame 
e šimtas lietu-. 
Apie trys ši m- '

s m

ku-

Auksinių Daiktų Krautuvė
Perėjo Į Naujos Rankas 
krautuvę seniau užlaikydavo Jur
gis Ješmontas. Dabar naujas 

savininkas yra
LEONAS IGNOTAS

Norimo pranešti kostumeriams,
ric esate palikę laikrodžius nuo seniau 
ir dar nepasičmet, malonėkite pasiimt 

bėgyje 30 dienų.
Mes taisome ir parduodam laikrod
žius, akinius ir kitus auksinius daik

tus už prieinamas kainas. 
PRAŠOME UŽEITI

174 Roebling Street
Brooklyn, New York

I FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn , “Laisvės” Name
* n •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Mes širdingai dėkavojame 
visai eilėj draugų ir draugių, 
kurie mums pasižadėjo suteik
ti nakvynes skaitlingom dele
gacijom į praėjusius Literatū
ros Draugijos ir Komunistų 
Frakcijos suvažiavimus. Tikrai 
vaišingi pasirodė mūsų vietos 
draugai-ės šį kartą. Bravo už 
tai ’ Į

Sykiu atsiprašome tų drau- i 
gų ir draugių, kuriems neteko ' 

. pasiųsti viešnių bei svečių ir 
jūs buvote suvilti. Mat, dau- 

i gelis delegatų atvykę sustojo 
i pas savo asmeninius pažįsta- 
i mus bei gimines, tad mums 
pasidarė perdaug vietų.

Suv. Rengimų Komisija.

Pamišęs Kalinys Pašovė 
Policistą ir Save

Jules Weber, 37 m., buvo 
imtas į Harlem Ligonbutį 
to, kada jis galva išmušė deg
tinės krautuvės langą 3655 
Broadway, N. Y., trečiadienio 
rytą. Visą dieną jis smarkavo 
ir grasino, o vakare bandė nu- 
sižudyt. Slaugei ir policistui at
ėjus gelbėt, jis ištraukė policis-

pa
po

pikietą. skaičiuje ir apie
Įvių jaunuolių, 
j tai jaunuolių y)
žeisti. Kariauti jie nebegali, 
neigi gali ten turėt pakanka
mai ramų pasilsi, kadangi fa
šistų orlaiviai meto bombas 
ant ramių miestų ir ligonbu- 
čių. Dėl tos priežasties ligon- 
bučiai kimštinai pripildyti su- 

,is ir moterimis, 
civiliais ir ka-

u n i-

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, Jietuviško namų darbo, ki!basai ir kepta paršie- 

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

C

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

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir 
sudarau su ame
rikoniškais.
kai ui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Gleninore 5-6191

paveiks
iu ra javu s

Rei-Laimėję rinkimus savo 
joj, pažangieji malioriai nenu
tilo, bet darbuojasi toliau, kad 
išrišti akmenis ir iššluoti pur
vus, kuriuos paleido darbinin
kų priešai eilinių narių adresu.

Visų pirma lokalai vienas 
po kitam rezoliucijomis pas
merkia Generalę Pild. Tarybą 
už išmetimą eilinių narių kan
didato Louis Weinstock’o 48 
valandom prieš rinkimus. Jie 
įrodinėja, kad Tarybos kaltini
mai yra melagingi, padirbti 

Įtiksiu nedaleist Weinstock’ui 
I būt išrinktu Distrikto 9-to Ta- 
Įrybon. Išmetimo aktą eiliniai 
! nariai sulaikė teismo keliu ir 
Weinstock’a išrinko Distrikto 

' Tarybon ir jos prezidentu.
Pirmadienį įvykęs susirinki

mas lokalo 484, kuriamo pri
klauso Weinstock ir pralaimė
jęs rinkimus reakcionierių kan
didatas Stevens, buo audrin
gas Weinstock atsinešė socia
listų Senos Sargybos savaitraš
tyje New Leader tilpusį Ste- 
vens’o pasirašytą straipsnį, ku
riame įkriminuojamas Wein
stock ir unija. Stevens išsigy
nė to rašto, sakydamas, kad 
kas nors suklastavo jo parašą 
po tuo straipsniu. Tada ^Wein
stock pareiškė trauksiąs teis- d i on. 
man New Leader’į. Tuo tar- rinkliavai per 4 dienas, liepos 
pu lokalas išrinko komisiją, 8, 9, 10 ir 11 dd. Tomis dieno- 
kuri oficialiai pareikš, kad mis galima rinkt visur, kur pa-

-- tinka, niekas neturi teisės jums j 
uždraust, nes miesto labdary
bės departmento leista. Dėlto 
bile viena iš tu dienų ateikite 
“Laisvės” raštinėn, kur Briga
dos Draugų Vytauto Zablacko 
kuopos nariai išduos dėžutes 
ir liūdymą rinkt aukas. Pa
rinkite kur galite, kiek galite. 
Jei desėtkai lietuvių surinksi
me nors po porą dolerių, par- 
vešime bent vieną amerikietį.

Padėkime, draugės ir drau
gai, Lincolno Brigados Drau
gų prakilnų planą p ra vest gy- 
voniman.

to Padian revolverį, pašovė po-. Stevens užsigynė to straipsnio 
licistą ir pats save. Policistas 
gal mirsiąs. Už trijų savaičių 
jis būtų buvęs paliuosuotas nuo 
darbo ant pensijos.

vieno važiavimo po 
j valandą, Jamaicoj, 
šeštas asmuo, liepos 
nelaimės auka. Sep-

ir atsakomybės už jame iškel
tus kaltinimus.

Lokalas ąteinantį pirmadie
nį perrinks savo prezidentą. 
Kandidatuoja Stevens ir eilinių 
narių kandidatas Frank Wedl. 
Pereitą savaitę buvusiuose rin
kimuose jiedu gavo po lygų 
skaičių balsų.

vwtra

Pasėkoj 
70 mylių 
jau mirė 
4-tos auto
tintas tebėra ligonbutyj kritiš
koj padėtyje. MIRTYS—-LAIDOTUVĖS

ŠILTAME ORE

šaltas lietuviškas Maisto
kumpis su agurku

REctor 2-2786
157 Chambers St., N. Y.

Liet.-Amer.
Imp. & Eksp. B-vė

taipgi 
riais.

Parvežimas sužeistų ameri
kiečių nanio daug padėtų su
žeistiesiems ir pačiai Ispanijai. 
Sužeistieji galėtų ramiau ilsė
tis ir gydytis Amerikoj, kur 
medikališka. pagelba yra pri- 

ieinamesnė, negu prie karo są
lygose persidirbusių ispanų ir 
amerikiečių gydytoju, taipgi 
perpildytuose ligonbučiuose Is- 

l panijoj.- Jie čia turėtų progą 
Į pasimatyti su savo giminėmis 
i ir draugais, rengtis prie gyve
nimo, kurį pertrauke išvažiuo
dami Ispanijon. Tuo tarpu Is
panijoj palengvėtų aprūpini
mas likusiu.

Parvežt vieną veteraną le- 
šuoja $125, taipgi gydymas, 
pasilsis. ir užlaikymas iki jie 
atsilsės ir ras darbus, (kurie 
galės dirbti), irgi reikalaus le
sų. Tam tikslui Lincolno Bri
gados Draugai skelbia rcnklia- 
vą.

Tel. Virginia 7-4499

Bany P. Skalius
(šalinskas)

LIETUVIS CRABORIUS
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.

liava prasideda šian- 
Yra išimtas leidimas

Telephone: EVergrecn 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 j

Brooklyn, N. Y.

John Shimaitis, 52 m. am
žiaus, gyveno po numeriu 312 
Milford St., mirė antradienį, 
liepos 5 d., šv. Antano ligoni
nėj. Laidotuvės įvyks penkta
dienį, liepos 8 d., šv. Jono ka- 
! pinėse. Kūnas pašarvotas J Į mašina. Pirmu kartu po gavimo |piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
;Garšvos koplyčioj, 231 Bedford leidimo išvažiavo skolinta maši
Ave., Brooklyn.

Parkų komisionieriaus Moses | 
dukrelei Jane nepavyko važiuot ik

. • ' K...

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge.vJi Patyrę Barbenai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Mateu ša s Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

J. Lempert, 148 Smith St., 
nušoko nuo George Washington 
tilto ant Harlem Speedway. Ke
li automobilistai vos išvengė 
gaut pro mašinos stogą įlendant 
neprašytą svečią. Jis užsimušė. 
Nesveikata ir nepasisekimai bi
znyje buvę priežastimi.

na ir susidūrė su kita mašina 
Babylon, L. I. Pati išliko svei
ka, tik kitos mašinos vairuoto
ja biskį užgauta.
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Šiuomi pranešam, kad Amerikos 
Darbo Partijos mėnesinis susirinki-

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Jeigu Deksnio Galinga Mostis 
Nepagelbetų, Tai Kas Gali?




