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I Krislai
Kmitas ir Sovietų 

Menininkai.
Rašo, Kaip Norėtų, kad

Būtų.
Ką Rodo Faktai.
Netiesa.
Dar vis Tebelaisvina.

Rašo R. Mizara

“Darbininko” redaktorius 
Kmitas (kun. Urbanavičius) 
yra poetas. Kaipo iš poeto, 
nors jis būtų ir kunigas, žmo
gus visada tikiesi ko nors rim
tesnio, ko nors objektyvesnio.

Deja, Kmitas tuo nepasiro
do. Kai jis rašo, sakysim, 
apie komunizmą, skaitydamas 
jo raštus, žmogus taip ir ma
tai persiėmusio neapykanta 
siauro sektanto tulžies liejimą 
ant komunistinio ir viso pažan
gaus judėjimo.

Kai jis rašo apie Sovietų 
Sąjungą — jo straipsniai ku
pini pagiežos ir neteisybių.

štai jis pliekia straipsnį 
(žiūr. “Darb.” iš liepos 12 d.) 
apie Sovietų menininkus. Kiek 
ten iškraipymų! Kiek pagie
žos !

Girdi, bolševikai didžiumą 
senosios inteligentijos išžudę, 
o “likusieji dėl bado išmirė...” 
Jauniems Sovietų meninin
kams “Istorija naudotis . . . 
neleistina . . . Klasikai už
drausti. Didžiausius pasaulio 
genijus, kaipo buržujus, įsa
koma pašiepti ir paniekoj lai
kyti ...”

Ką šitie Kmito “faktai” tu
ri bendro su tikrove? Nieko! 
Tai neapykanta bolševikams 
persigėrusios jo galvosenos iš
davas, o ne tikrovės vaizdavi
mas. štai, ką kalba faktai:

1. Nei vienoj kitoj šalyj pa
saulyj nei mokslas neigi me
nas nedaro tokio progreso, 
kaip Sovietų Sąjungoj. Senieji 
mokslininkai dirba drauge su 
naujaisiais; senieji, priešrevo
liuciniai menininkai dirba 
drauge su jaunaisiais. Ir har
monija — puikiausia! Pasėkos 
stebina pasaulį.

2. Sovietų drama stovi vi
sa galva aukščiau už bent ku
rios kitos buržuazinės šalies 
dramą.

3. Opera, jei nepralenkia ki
tų kraštų, tai nei kiek ir he- 
žemiau stovi; Sovietų baletui 
nėra pasaulyj lygaus.

4. Pasaulio smuikininkų ir 
pianistų kontestuose pačias 
pirmutines premijas laimėjo 
jauni Sovietų talentai.

5. Rašytojai (Tolstojus, šo- 
lochovas ir kt.) verčiami į vi
sas kitas pasaulio kalbas ir jų 
kūriniai patampa klasikiniais.

Tai tik keli faktai, kuriuos 
Kmitas turėtų žinoti ir, jei jam 
rūpėtų tiesa, privalėtų paskelb
ti savo skaitytojams, atitaisy
damas tas neteisybes, kurias 
jis padarė savo straipsnyj.

Tūlas P. Kručas rašo “Nau
jienose” :

“R. Mizara buvo sandarie
ms, o dabar ‘Laisvės’ redakto
rius, bet kai sugrįžo pas ko
munistus, ar jie ką nors sa
ko?”

Sako ar nesako, bet tasai 
smarkuolis meluoja, sakyda
mas, būk Mizara “buvo san
dariems” ! Jis tokiu niekad 
nėra buvęs. Ne tik nėra bu
vęs, bet jam nei į galvą min
tis neatėjo kada nors sanda. 
riečiu būti.

Rimtai kalbama, kad vy
riausias New Yorko “Times” 
redaktorius, dr. John Finley, 
gali būti atstatytas. Jo vietai, 
sakoma, jieškoma kito ž mo- 
gaus. Gal būt, Finley’io įpė
diniu būsiąs Artūras Krock, o 
gal kas kitas.

Šį dalyką iškėlė Komunistų 
Partijos kuopa, suorganizuo
ta “Times’o” darbininkuos, ši 
kuopa išleidžia savo laikraštu
ką, pavadintą “New Times.”

Pereitą šeštadienį socialis
tai ir sklokininkai-trockistai ir 
vėl prašė aukų “Stilsonui iš-
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Žinios iš LietuvosCHINAI ORO BOMBOMIS SUŽEIDĖ 7
JAPONU KARINIUS LAIVUS; NUŠO

VĖ 9-NIS PRIEŠU ORLAIVIUS
Japonai Išvyti iš Namoa 

Salos ir Tungtai Miesto

Shanghai, liepos 14.—Chi- 
nų lėktuvai bombomis su
žeidė septynis ar daugiau 
Japonijos karinius laivus 
Yangtze upėj žemiau Kiu- 
kiango.

Chinai kontr-atakuoja ja
ponus už 7 mylių į rytų pie
tus nuo to miesto. Kautynės 
šėlsta dideliuose karščiuose, 
per 100 laipsnių, o japonai 
sunkiau pakelia karščius 
negu chinai.

Chinai, bent laikinai, at
kariavo nuo japonų Namoa 
salą, prie pietinės Chinijos. 
Japonai buvo tą salą užėmę 
praeitą mėnesį.

Chinų priešorlaivinės pa
trankos nukirto žemyn de
vynis japonų lėktuvus ties 
Nanchangu, už 100 mylių į 
pietus nuo Kiukiango.

Chinai visiškai apsupo ja
ponų kariuomenę Yunchen- 
ge, ir japonai tik iš orlai
vių tegali numest ten saviš
kiams maisto ir amunicijos. 
Panašiai japonai apsiausti 
Wensi ir Hotsine.

(Japonų valdininkai sako, 
kad tose vietose apsupta jų 
kariuomenė jau, girdi, pa- 
liuosuota.)

Chinų partizanai stai
giais užpuolimais privertė 
japonus pasitraukti iš Tun
gtai miesto, vidurinėj dalyj 
Kiangsu provincijos, ir pa
grobė daug ginklų ir amu
nicijos nuo priešų pietinėje 
Kiangsu srityje.

Partizanai užpuolė ir su
kirto japonus Anchen sto
tyje Nanking-Shanghai ge
ležinkelio ir išžudė bei su
žeidė atsiunčiamus trokais 
naujus japonų kareivius.

Peiping, liepos 14.—Japo
nai praneša, kad nuo jų

Jersey Teisėjas Sako, kad 
žodžio Laisvė tai ne Teisė, 

o tik “Malonė”
Toms River, New Jersey. 

—Teisėjas M. L. Berry iš
davė indžionkšiną, uždraus
damas CIO Baldų Darbinin
kų Unijai pikietuot krautu
ves, pardavinėjančias dirbi
nius Newarko Metropolitan 
Upholstery kompanijos, 
prieš kurią ši unija veda 
streiką. Berry užgynė sklei
sti ir lapelius prie tų krau
tuvių ar ragint žmones, kad 
nieko nepirktų iš jų.

Kartu su tuom teisėjas 
Berry pareiškė, būk Jungti- 
tinių Valstijų ir New Jer
sey konstitucijose nėra duo
dama nevaržoma žodžio lai
vė, o tik privilegija, kaip ir 
“malonė”.

laisvinti.” Jie tai darė Stilso- 
nams pagerbti pokilyj.

Iš kur jie nori tą žmogų 
išlaisvinti ? Sunku pasakyti. 
Jau du metai, kaip Stilsonas 
laisvai dergia komunistus ir 
Sovietų Sąjungą. 

t

traukiasi atgal “100,000” 
chinų armija pietinėj daly
je Shansi provincijos, ir ja
ponai tikisi po keleto dienų 
užimti ten Yuanchu miestą.

Japonus kaskart labiau 
trukdo plintanti potviniai 
Geltonosios ir Yangtze upių. 
Geltonosios upės vandenys 
vėl sunaikino daugį japonų 
amunicijos, Lanfengo srity
je.

Naujos Dalybos Kandi
datai Laimėjo Nomi
nacijas Oklahomoj

Oklahoma City, Okla. — 
Nominacijas į Jungtinių 
Valstijų senatorius laimėjo 
stiprus Naujosios Dalybos 
rėmėjas Elmer Thomas, ku
ris dabar baigia jau antrą 
tarnybą senate. Jo oponen
tas demokratas kongresma- 
nas Gomer Smith gavo 3,- 
000 balsų mažiau už Tho- 
masą. Pats prezidentas Ro- 
oseveltas pirm nominacijų 
viešai pagyrė sen. Thomasą 
ir vadino jį “mano senu 
draugu.”

Kongresmanas G. Smith 
andai balsavo prieš prezid. 
Roosevelto reikalavimą per- 
tvarkyt kai kuriuos vald
žios skyrius ir prieš jo Far- 
mų Administracijos.- suma
nymą.

Nominacijas į Oklahomos 
gubernatorius taip /pat lai
mėjo Naujosios Dalybos gy
nėjas L. Q. Phillips prieš 
buvusį gubernatorių W. H. 
Murray" (Alfalfa Bill).

Republikonų partija Ok
lahomos nominacijose pasi
rodė susnūdus ir susmukus.

Angly Valdžia “Nieko Nega
linti” Veikt Prieš Gen.

Franco Bombininkus

Londoų. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas N. 
Chamberlain vėl seime pa
reiškė, kad valdžia “nieko 
negalinti” padaryti prieš 
Ispani j os-Itali j os-V okieti j os 
fašistų orlaivius, kurie bom
barduoja prekinius Anglijos 
laivus, plaukiančius į Ispa
nijos respubliką bei apsi- 
stojančius jos prieplaukose. 
Bet Anglijos valdžia “nepa- 
kęsianti tam tikros rūšies 
atakų” iš tų orlaivių pusės 
(kaip kad kulkasvaidžiais 
šaudymas anglų jūrininkų 
tuose laivuose).

Madride Daugiau Serga 
Džiova, bet Mirtingumas

Nedidelis
Madrid. — Paskutiniu 

laiku Madride daugiau žmo
nių serga džiova negu pa
prastai; tai dėl stokos tam 
tikrų maisto produktų; bet 
gyventojų mirtingumas nė
ra didesnis kaip rąmiais lai-

Kontautui Statys Paminklą 
Klaipėdoje

Kaunas, liepos 12.—Nazių 
birželio 28 Klaipėdoje su
keltose muštynėse žuvusiam 
Kontautui bus pastatytas 
žuvimo vietoje didelis pa
minklas. Kiti per muštynes 
sunkiai sužeistieji sveiksta.

Atidaryta Tautine Lietuvių 
Skautų Stovykla

Kaunas, liepos 10.—Pane
munėje, dalyvaujant prezi
dentui ir ministeriam atida
ryta tautinė skautų stovyk
la, kurioje dalyvauja per 
1,400 lietuvių skautų ir as
tuonių užsienio valstybių 
skautų* atstovai. Jungtinių 
Amerikos Valstijų lietuvių 
skautus atstovauja Deke- 
nis.

Dainų šventė Klaipėdoje 
Klaipėda, liepos 10.—Čia 

įvyko dainų šventė, kurioje

N. Y. Konstitucinė Ko
misija Už Pažangius 

Socialius [statymus
Albany, N. Y.—Žmonių 

Gerovės Komisija patarė 
konstituciniam New Yorko 
valstijos seimui įdėt į nau
ją konstituciją skyrių, kuris 
duotų valstijos valdžiai pla
čias teises tiesioginiai rū
pintis būkle bedarbių ir ki
tų 'žmonių, kuriem valstiji- 
jine pagelba reikalinga.— 
Gerovės Komisija ’ paskirtą 
paties konstitucinio suva
žiavimo. .. i

Ta/ komisi j a •. užgy re ' pa
žangaus republikono Ed. F. 
Corsi’o tokį įnešimą:

Naujoj konstitucijoj aiš
kiai pareikšt, jog tai visuo
menės reikalas remti suvar
gusius žmones; valstijos 
seimelis turi teisę aprūpinti 
bedarbius, ligonius ir nuse
nusius, socialės apdraudos 
įstatymais ir kitais būdais; 
valstijos seimelis bus įga
liotas rūpintis ne tik neby
liais, kurčiais ir aklais, bet 
ir kitokiais paliegėliais; 
seimelis turės galią leist ir 
miestam ir miesteliam da
ryti tinkamus žingsnius sa
vo gyventojams socialiai 
aprūpinti.

O senoji, ligšiolinė N. Y. 
valstijos konstitucija už
draudė arba varžė tiesiogi
nį veikimą iš valstijos pusės 
tokiais socialio aprūpinimo 
reikalais.

Policija ir Ginkluoti Skebai 
Išmušė 600 Streikierių iš 

Miestelio
Westwood, Calif., liepos 

14.—Policija ir šimtai Red 
River Medžio Kompanijos 
ginkluotų skebų išvijo iš 
miestelio 600 streikavusių 
prieš ją darbininkų, pri
klausančių CIO unijai. 30 
darbininkų sužeista, vienas 
pašautas.

dalyvavo 3,000 dainininkų ir
Amerikos lietuvių “Pir
myn” choras. Kaip papras
tai, užjūrio lietuvių choras 
atkreipė į save visų dėme
sį. Jis mylimas visų jau vien 
už tą, kad pirmas ryžosi iš 
Amerikos aplankyti Lietu
va, v

Prekybos Sutartis su 
Belgija

Briuselis, liepos 9.—Čia 
pasirašyta nauja Lietuvos- 
Belgijos prekybos sutartis.

Lietuvos Prekybos Delega
cija Išvyko Į Varšavą
Kaunas, liepos 11.—Lie

tuvos prekybos delegacija 
išvyko į Varšavą naujoms 
deryboms. Šios derybos gal 
bus ilgiausios ir sunkiau
sios, nes liečia ekonominius 
reikalus—Lietuvių - Lenkų 
prekybą.

USA, Anglija ir Franci ja 
Reikalauja Nuosavybės 
Begautiem Nuo Nazių

Evian, Franci ja.—Atsto
vai Jungtinių Valstijų, An
glijos ir Franci jos nutarė, 
kad jeigu religiniai, politi
niai ar tautiniai persekioji
mai kurioje šalyje priverčia 
jps žmones bėgt užsienin, 
■tai tos šalies valdžia turi 
leist jiems pasiimt ir jų tur
tą. . š ' /

Šis tarimas yra stačiai’ 
.atkreiptas prieš Vokietijos 
valdžią. Jinai persekioji
mais stengiasi išvyt šimtus 
tūkstančių< žydų .ir “žydiš
kų”- katalikų, bet. neleidžia 
jiem jokio turto užsienin iš
sivežti.

Amerika, Anglija ir Fran- 
cija siūlo, kad šį tarimą pri
imtų kaip naują tarptautinį 
principą konferencija 32-jų 
valstybių atstovų, kuri su
šaukta padėt žydam kraus
tytis iš Vokieti jos-Austri
jos.

Trijų minimų šalių rezo
liucija, be to, sako, kad Hit
lerio valdžia taip pat turi 
finansiniai prisidėt pradžiai 
gyvenimo naujuose kraš
tuose pabėgėliam iš Vokie
tijos.

NE SOVIETŲ GENERO
LAS, O KOKS ŽULIKAS 

ATBĖGO JAPONIJON 
Tokio. — Nesenai atbėgęs 

Japonijon rusas, pasivadi
nęs “generolu C. S. Luš- 
kovu”, sovietinio Sibiro val
stybinės policijos galva, nė
ra Luškovas, o tik koks bal
tagvardietis žulikas,—kaip 
sako pranešimai iš Mask
vos. (Jis dabar Japonijoj 
skleidžia kvailiausius išmis- 
lus prieš Sovietus.)

Tikrasis gen. Luškovas 
tebėra Sovietuose.

ORAS
Šiandien bus giedra ir vė

siau.—N. Y. Oro Biuras.
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NEW YORKAS RUOŠIA IŠKILMINGAS 
PRIIMTUVES SUGRĮŽTANT1EM IŠ PA

SAULINĖS KELIONES LAKŪNAM
Hughes Trimis Dienomis Vir

šijo Wiley Posto Rekordą

NEW YORK, liepos 14.— 
Hughes lėktuvas nusileido 
2:24 vai. dieną.

New York, liepos 14.— 
šiuos žodžius berašant jau 
laukiama Hughes su ketu
riais kitais amerikiečiais la
kūnais čia nusileisiant 
Floyd Bennett orlaivių aik
štėje.

Jų dvimotorinis Lockheed

Turčių Draugas Gemble- 
ris Nuteistas už Kito 
Gemblerio Nužudymą
Northampton, Mass. — 

Turtingas n e w y o r k i etis. 
“sportininkas” John Paul 
Bathlet teisme prisipažino, 
kad jis nužudė Charlesą 
Morrissą; sakėsi kaltas 
kaip “antro laipsnio” žmog- 
žudis, ir tuoj liko nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos. Jei
gu būtų neprisipažinęs, su
prantama, būtų nusmerktas 
mirt elektros kėdėj kaip 
pirmo laipsnio žmogžudis.

Taip C. Morris, taip Ba
thlet buvo sukčiai arklių 
lenktynių gembleriai. Vie
nas ir kitas pardavinėdavo 
sekretus, katram arkliui iš- 
anksto yra paskirta laimėt 
lenktynes. Per .varžybas dėl 
bįznio iš’ tokių ‘meklerysčių 
jiedu ir “susiėdė.” ;

Bathlet nušovė Morrisą 
1937 m. vasarą, pasikvietęs 
jį savo vasarnamį. Tada 
įmūrijo Morriso lavoną į 
cemento-konkryto “grabą” 
ir tūlam laikui palaidojo jį 
po tuo vasarnamiu. Paskui 
Bathlet cementinį “grabą” 
su lavonu įmetė į Connec
ticut upę. Bet grabas buvo 
prastai sulipdytas ir jį van
duo pragraužė, kad, galop, 
pusė lavono išlindo iš van
dens.

Bathleto žmogžudystė bu
vo susekta dalinai todėl, 
kad jis pardavė Morriso au
tomobilį ir arklį ir suktai 
išgavo kelis šimtus dolerių 
iš velionio paliktų pinigų.

Bathlet turėjo “aukštų 
draugų” tarp New Yorko 
turčių. Jeigu teisme jis bū
tų gynęsis, tai jų vardai 
būtų išvilkti aikštėn. Todėl 
jie jam patarė prisipažint ir 
sėst kalėjiman; o jie neuž
mirš jo ir tenai.

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Fašistai, 
daugiausia italų divizijos, 
užėmė Sarrion miestelį ir, 
kaip jie sako, dar keturis 
kaimus, rytiniame fronte.

Bet Ispanijos respublikie- 
čiai atmušė fašistų atakas 
nuo Segorbe ir Vali de Uxo, 
tame fronte, kur veikia apie 
40,000 Italijos kariuomenės. 

lėktuvas per 12 valandų at
skrido apie 2,500 mylių iš 
Fairbanks, Alaskos, į Min- 
neapolį, Minn., ir sutvar
kius aliejų ir pasiėmus ga
zolino, pakilo iš Minneapo- 
lio 9:38 vai. ryto (pagal 
New Yorko laiką). Nuo 
Minneapolio iki New Yor
ko yra apie 1,019 oro mylių. 
Todėl ir laukta atskridimo 
į New Yorką apie 3 vai. po 
pietų.

Nuo Jakutsko, Sibire, iki 
Fairbanks, Hughes lėktuvas 
vienu šuoliu atskrido 2,457 
mylias.

Šį penktadienį lakūnus iš
kilmingai priims miesto ma
joras La Guardia ir kiti val
dininkai, ir bus jiem suruo
štas milžiniškas paradas 
New Yorko gatvėmis.

Nuo Hughes išlėkime iš 
New Yorko praeitą sekma
dienį vakare iki Fairbanks 
per 74 valandas ir 16 minu
čių buvo padaryta 11,368 
mylios oro kelionės, bet lėk
tuvas iki Fairbanks buvo 
ore tik 54 valandas ir 38 mi
nutes, nes 19 valandų ir 38' 
minutės buvo sugaišta nu
sileidimams, gazolino pasi
ėmimams ir poilsiui.

Hughes su savo bendrais 
atliko šią aplink-pasaulinę 
kelionę trimis su virš dieno
mis greičiau negu Wiley 
Post, taipgi amerikietis, 
1933 m. Bet Wiley Post 
skrido vienas.

Per šešias valandas pirm 
nusileidžiant Hughes $200,- 
000 vertės lėktuvui Minnea- 
polyje jau neveikė jo radio 
siųstuvas. Todėl Kanados 
vyriausybė jau buvo pasiun
tus tris orlaivius jo jieškoti. 
Hughes siųstuvas pradėjo 
blogai veikti nuo pat Pary
žiaus.

Per du trečdalius kelionės 
iš Fairbanks siautė ūkanos 
ir vėjai.

Nuo New Yorko, per At
lanto Vandenyną, Paryžių, 
Maskvą, Sibirą, Alaską, Ka
nadą ir Jungtines Valstijas 
vėl iki New Yorko šie lakū
nai atskrido 14,930 mylių.

Hughes pagelbininkai bu
vo Lund, R. Stoddart, Th. 
Thurlow ir H. P. McL. Con
nor, visi gabūs lakūnai.

Japoną Bombininkai Užmušė 
Bei Sužeidė Dar Tūkstan

čius Nekariškiu Chinų
Kanton, Chinija, liep. 14. 

Trisdešimt septyni japonų 
orlaiviai bombomis Čia už
mušė 150 chinų ir sužeidė 
480, pasak Associated Press. 
Bet radio pranešimai rodo, 
kad šiuo žygiu japonai nu
žudė ir sužeidė iki 1,000 ci
vilių chinų Kantone, pieti
nės Chinijos didmiestyje.
. Kiti japonų bombininkai 
užmušė 240 chinų pabėgė
lių koncentracijos stovykloj 
Tsengchenge; o Wuchange 
jie nužudė bei sužeidė iki 
600 nekariškiu chinų.
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Apie Įvykius Klaipėdoje
Mūsų korespondentas Lietuvoj rašo:
Klaipėda kurį laiką jau buvo pamirš

ta. Vokiečių hitlerininkams buvo darby
metis Austrijoj ir Čechoslovakijoj. Bet 
su Čechoslovakija tuo tarpu nepasisekė. 
Ten buvo paskelbta mobilizacija ir ne 
žodžiais, o veiksmu buvo parodyta, kad 
cechai ginsis iš paskutiniųjų. Teko parė- 
kaut, pasukau t ir bent laikinai aprimt, 
nes Čechoslovakija ne Austrija, ten su 
parado maršu į sostinę neįžygiuosi. O 
karą pradėti yra daug lengviau negu jį 
baigti.

Nesunku yra suprasti, kad po nepasi
sekimo Čechoslovakijoj hitlerininkai at
gręžė vėl savo kruvinus nagus į Lietuvos 
žemę. Jeigu pralaimėjo ten, tai nori at
sigriebti čia. Juo labiau, jeigu šitas at- 
sigriebimas atrodo lengvesnis. Ir štai jau 
trys kartai iš eilės Klaipėdoje buvo su
kelti neramumai. Hitlerininkai ne tik rė
kė, kad vokiečiams turi būti viena tau
ta, vienas vadas ir viena valstybė, kad 
Klaipėda turi priklausyti Vokietijai, bet 
drąsiai užpuldinėjo kiekvieną, kas Klai
pėdoj drįso kalbėti lietuviškai, išdaužė 
pasienio policijos ir kitų valdiškų įstaigų 
langus. Po pirmųjų neramumų Lietuvos 
tautininkai, tuo pačiu ir valdžios atsto- 

‘ vai, gyventojams aiškino, jog tai buvęs 
tik vaikų nerimtas išsišokimas, dėl ko 
nereikia nei dėmesio kreipti. Lietuvos 
Aidas paskelbė, jog esą gaila tų vaikų, 
nes jie nežiną, ką jie daro. Ir vos savai
tei nepraslinkus nuo šitokio įvykių įver
tinimo, birželio 28 dieną, įvyko naujas 
dar didesnis triukšmas, kurio metu vie
nas žmogus buvo užmuštas ir daugybė 
sunkiai ir lengvai sužeistų, nebekalbant 
jau apie išdaužytus langus ir sunaikintą 
valdišką turtą. Ką visa tai reiškia, labai 
lengva atspėti, nes kartojama ta visa is
torija, kuri buvo pradėta, bet nepabaig
ta Čechoslovakijoj. Ten taip pat rinkimų 
metu buvo sukelti panašūs neramumai, 
per kuriuos buvo užmušti du vokiečiai 
sudėtai. Vokietijoj buvo sukeltas did
žiausias lermas, kad Čechoslovakijoj nė
ra tvarkos, kad ten baisiai persekiojami 
ir net žudomi vokiečiai. Čechų valdžiai 
buvo pastatyti reikalavimai, o prie ru- 
bežiaus buvo atvesta kariuomenė. Bet 
cechai nepalaikė šito rimto pavojaus vai
kų darbu, bet sutelkė visas tautos jėgas 
gintis, mobilizavo savo kariuomenę ir 
tokiu būdu karštuosius imperialistus be
matant ataušino. Lietuvoj tas reikalas 
visai kitaip atrodo. Valdžia prisispyrusi 
įtikinėja, jog tai esąs tik nerimtų vaikų 
darbas, jokio aiškaus tikslo neturintis ir 
visi įvykiai įvykstą ne organizuotai, o 
taip sau atsitiktinai, dėl ko, žinoma, esą 
pavojaus kelti nėra reikalo.

Net kai per antrą neramumą drąsiuo
sius hitlerininkus tvarkyti ėmė patys 
Klaipėdos darbininkai, Lietuvos Aidas 
išvadino juos nerimtais ir neišmintin
gais. Kodėl taip daroma? Todėl, kad bet 
kokia pačių gyventojų iniciatyva Lietu
vos tautininkams atrodo pavojinga, nors 
ji ir būtų kraštui naudingiausia. Pavyz
džiui, kaip visoj Lietuvoj, taip ir Klai
pėdos krašte visos darbininkų organiza
cijos ir bet kokios demokratinės parti
jos yra uždarytos, veikti leista tik vie
niems hitlerininkams, na ir, žinoma, pa
tiems tautininkams. Todėl hitlerinin
kams į savo bučių traukti Klaipėdos gy
ventojus vokiečius labai lengva, nes an- 

’i(, tihitlerinėms organizacijoms veikti grie- 
• įčįausiai uždrausta. Jeigu Lietuva būtų 

demokratinė šalis, jeigu čia būtų leista 
visiem antifašistams laisvai organizuo
tis ir veikti, tai aiškus dalykas Lietuvos 
vokiečiai ąntihitlerininkai visomis savo ’ 
jėgomis gintų Lietuvą nuo Hitlerio už-
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pųohpio, kaip Čechosloyakijos vokiečiai 
demokratai gina Čechoslovakijos Res-

Klaipėdos krašto seimely dabąr šeimi
ninkauja naziai, nes kitokioms grupėms 
rinkimuose dalyvauti neleidžiama. Ne
trukus bus nauji seimelio rinkimai ir vėl 
juos laimės naziai, jeigu tik demokratiš
kos grupės tebebus persekiojamos po se
novei. O kad taip bus — jau rodo tas 
faktas, kad Klaipėdos darbininkai, kurie 
malšino hitlerininkus, per Lietuvos Aidą 
buvo išbarti. Vadinasi, gauname visai 
priešingą vaizdą negu ,Čechoslovakijoj. 
Ten kraštui ginti visos demokratiškos 
jėgos buvo organizuotos, sutelktos vie
nam tikslui, o čia jos slopinamos, ir pats 
pavojus vaizduojamas vaikų išdaigomis. 
Žinoma, tokiai padėčiai esant, Klaipėdos 
praradimas atrodo dienos klausimas. 
Kad Klaipėda liktų Lietuvos teritorijos 
dalis, Lietuva turi tapti ne fašistinės 
saujelės diktatūros ir teroro kraštas, o 
tokia respublika, kaip Čechoslovakija, 
kuri moka savo šalį apginti nuo daug di
desnio priešo.

Viskas “Up Side Down”
Pereituose “L.” numeriuose nurodėme, 

kad net stambaus kapitalo organo N. Y. 
“Timeso” korespondentas Maskvoje, p. 
Duranty, pripažįsta tą faktą, kad šiuo 
tarpu Sovietų Sąjungoj viskas nepapras
tai kyla, gyvenimas gerėja, derlius dide
lis, kokio toj šalyj niekad nėra buvę.

Ne taip tąjį dalyką paima, tačiau, lie
tuviški trockistai iš “N. Gadynės” pasto
gės. Jie visą žinią apverčia aukštyn ko
jom; jie iškraipo faktus, paduotus net 
buržuazinio korespondento. Neidami su 
trockistų lapu į polemikas (nes tai berg
ždžias darbas), čia paduosime tik vieną 
pavyzdį to, ką rašė p. Duranty ir kaip 
tą paduoda savo skaitytojams trockistų 
laikraštis. Duranty Sako:

. . . Šiais metais tapo atidaryta eile 
didelių naujų maisto krautuvių Maskvoje, 
kurios savo švara, maisto kokybe ir pa
tarnavimu pralenkia Vakarų (Europos) 
tos rūšies krautuves.

Dabar pažiūrėkim, kaip apie tą patį 
dalyką rašo (anot jų, pasiremdami tuo 
pačiu Durančiu) lietuviški trockistai:

Krautuvių langai apdulkėję, purvini; jų 
lentynos visai tuščios ar užkimštos tokiom 
prekėm, kurių žmonės nereikalauja: ne
atsargūs ir grubijoniški pardaviėjai . . .

Nei vieno žodžio nerasi pas Duranty, 
ką paduoda trockistai. Jie viską išverčia 
atvirkščiai, viską sukaneveikia, viską, 
kaip sako anglai, apverčia “up side 
down.”

Mes jau ne kartą nurodėme, kad troc
kistai yra daug kartų aršesni Sov. Są
jungos priešai, negu buržuazija. Pasta
roji dar ir meluodama, dažnai parodo 
tam tikro nuosaikumo, tąm tikros logi
kos. Trockistas gi, jei jis rašo arba kal
ba apie komunistus arba Sovietų Sąjun
gą, tai nesiskaito su jokiu faktu, su tik
rove. Jam rūpi tik šmeižti, niekinti 
ką, kas žmonijoj yra gražiausio, 
brangiausio.

Gal buvo žmonių, kurie manė, būk
perdedame, sakydami, kad trockizmas— 
aršiausias darbininkų judėjimo ir viso 
pažangaus pasaulio priešas. Dabar ir tie 
žmonės turės savo nuomonę pakeisti.

vis- 
kas

Martinas—Priešas CIO
Šiomis dienomis New Yorke lankėsi 

du Automobil. Unijos vadai, Wyndham 
Mortimer ir Richard T. Frankensteen. 
Abu paminėtos unijos prezidentas, loves- 
tonietiškas-trockistas Martin suspenda
vo dėlto, kad jie nerėmė jo pražūtingos 
politikos.

Pasikalbėjime su spaudos koresponden
tais, Mortimer ir Frankensteen pareiškė, 
kad ponas Martin’as yra CIO priešas. 
Jie tą savo pareiškimą remia būtent šiais 
faktais: ne tik Martinas ardo automo
bilistų uniją, ne tik jis slapta eina prieš 
CIO, bet jis atsidūrė darbininkų judėji
mo plūdiko kun. Coughlino laikraštukam 
Pastarasis išspausdino Martino paveiks
lą, išgarbino jį panašiai, kaip prieš kelias 
savaites kad. garbino Mussolinį.

Mūsų nuomone, CIO vadai, ypačiai Le- 
wisas, turėtų įsikišti į automobilistų uni
jos reikalus ir tą skaldytoją suvaldyti.

Juo greičiau jis bus suvaldytas, tuo 
sveikiau bus ne tik automobilistų uni

jai, bet ir visam darbininkų judėjimui.
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Draugų Išreikštos Mintys
ALDLD Suvažiavime

Po išrinkimo įvairių komi
sijų ir perskaitymo Centro 
Komiteto raporto eilė draugų 
klausimų formoj išreiškė min
tis. Centro sekretorius atsakė 
j tai. Tarpe kitko buvo jo 
atžymėta sekami klausimai:

1) J. Buivydo užsipuolimai 
parodė tą, kad ALDLD orga
nizacija yra kietai suvienyta, 
kad nariai netoleruoja 
kurie priekabių jieško.

2) Narių yra per 6,000, tai 
daugiau, kaip bent kada pir
miau. Knygų spausdiname 
nuo 4,200 iki 5,000 egzemplio
rių.

) Naujų narių 1938 me- 
, iki suvažiavimo, gauta 
. Abelnai, tankiai kuopo- 
yra daugiau narių, kaip 

centro knygose, todėl, kad 
kuopoj draugai nariu laiko ir 
tą, kuris kartais bent du me
tus skolingas; gi centre nariais 
skaitomi tik tie, kurių duoklės 
geram stovyj arba iš kuopos 
yra centrui pranešta apie lie
pas i m o k ė j u s i u s narius.

4) Centro Komiteto sekre
toriaus alga yra $50.50 į mė
nesi, tai . yra biskį daugiau, 
kaip $11 į savaitę. Alga pa
kelta pasiremiant praeito AL
DLD delegatų suvažiavimo 
nutarimu.

5) “šviesos” spausdiname 
4,300 egzempliorių. Vieno 
numerio popiera, atspausdini
mas, viršeliai, paveikslai, iš
siuntinėjimas ir kitos lėšos at- 
seina tarpe $400 ir $500.

6) Knygų autoriams, kaip 
tai drgg. Mizarai ir Bimbai 
už knygas nieko nemokėjome, 
išskiriant tik tai, kad kada 
knygas reikėjo, galutinai su
tvarkyti, perrašyti, tai jie bu
vo paimti iš “Laisvės” redak
cijos darbo ir jiems mokėjo 
ALDLD algą tokią, kokią 
gau d avo re d ak c i j oj.

Antra Sesija

Antroj sesijoj drg. A. Bim
ba skaitėc raportą už “Švie
sos” redakciją, 
plačios diskusijos 
klausime. č i a 
draugų išreikštų 
duolį.

J. Ramanauskas sakė, kad 
“Šviesa” pusėtinai gerą. Pas 
juos nariai pusėtinai daug 
diskusavo jos turinį. Būtų ge
rai, 
leisti 
ko.

J. Stigienė nurodė, kad 
“Šviesa” gera ir raštai geri. 
Bet kolonijų draugai vargiai 
patys galės skaityti 

paskaitas, nes 
kad tą atliktų 
draugai, o me
Lesevičius

“šviesa” gera, bet neužtekti
nai kolonijose draugai pasi
naudoja ja. Jos daugelį 
straipsnių galimą studijuoti ir 
skaityti, kaipo paskaitas.

T. Sarapas nurodė, į<ad “Š.” 
yrą gera, bet vis vien visus ne- 
patenkinsim, nes organizacijos 
narių nėra vienodas prasilavi
nimas ir pageidavimas. Brošiū
ras leisti geriau tinką mūsų 
dienraščiams, o ne ALDLD or
ganizacijai.

B. Senkevičienė sakė, kad 
“Š.” galima panaudoti savitar
pinio lavinimosi darbui. Joj 
yra daug gerų raštų, tik ka
žin kodėl pirma mes tą ne
pastebėjome. Tiesa, paskai
toms gal kiek sunkiau, nes 
visi nariai ją gauna ir sakys 
jau perskaitę.

J. Bondžinskaitė sakė, kad 
d. Bimba davė labai gerą ra
portą. Nurodė, kad reikią la
vinti draugus, nes judėjimas 
priguli nuo jų išsilavinimo. 
Galima lavintis patiems, gru
pėmis ir mitinguose, žurnalą 
nereikia daugiau lengvinti, bet 
jame turėtų rastis daugiau

mokslo ir marksizmo klausi
mais raštų.

įnešimų Komisija perskaitė 
ALDLD 1 kuopos ir 2-ro ap
skričio pasiūlymą, kad nuo šio 
suvažiavimo paskelbti vajų už 
1,000 naujų skaitytojų “Švie
sai” arba organizacijai naujų 
narių. Jeigu jis bus pasek
mingas, tai nuo naujų metų 
žurnalą leisti kartą į du mė
nesius laiko.

J. Skliutas sakė, kad Bim
bos raportas labai geras. Nu
rodė, kaip žemas draugų pra
silavinimas kolonijose, ir tas 
jiems trukdo lavintis. Sakė, 
kad CK turėtų daugiau susi
rūpinti patarimais, kaip lavin
tis. Taipgi, nurodyti, koki 
straipsniai iš žurnalo reikia 
skaityti, kaipo prelekcijos.

F. Adomėlis sakė, kad Chi- 
cagos draugai pageidauja 
“Šviesą” patankinti kartą į 2 
mėnesius laiko, bet jeigu fi
nansai neleidžia, tai nieko ne
padarysi. Permažai 
rašoma apie bendrą 
Reikia daugiau ir

ž u male 
frontą, 
mokslo

jų prasilavinimo 
Negalima patankin- 
” nes tas apsunkin- 

finansiniai. 
ir 

kn

J. Petruškevičius sakė, kad 
esame blogoj padėtyj, nes vie
nų narių prasilavinimas aukš
tesnis, o kitų žemesnis ir kiek • 
vieni nori tokio žurnalo, kuris 
atsakytų 
laipsniui, 
ti “Šviesą,
tų organizaciją 
Negalima ir sunkinti, nes 
dabar yra nemažai narių, 
riems ji dar persunki.

J. Jasaitis sakė, kad ; 
narių, kuriems žurnalo raštai 
ir knygos persunktos. Paskai
tas negali skaityti bile narys, 
bet turi būti kokis daktaras 
ar taip inteligentas, nes tik 
tada galima daugiau publikos 
sušaukti.

yra

A. Žemaitis nurodė, kad CK 
gerai pataiko leisti literatūrą, 
vieną metą išleidžia sunkesnę 
knygą, kitą lengvesnę, “švie
soj” taipgi yra pataikoma raš
tai mažiau ir daugiau prasi
lavinusiems nariams. Ir pa
skutiniame numeryj labai geri 
straipsniai, ypatingai apie A- 
merikos išdavikus ir fašistų 
šnipus Sovietų šalyj.

K. Bukauskas sakė, kad žur
nalas geras, kad CK tinkamai 
veda literatūros reikalus, kad 
reikia tik daugiau skaityti 
“Šviesą” ir knygas ir viskas 
bus gerai.

V. Kralikauskas sakė, kad 
negalėsime tankinti “šviesos” 
leidimą, nes $1.50 duoklė ma
ža, už ją gauna narys knygą, 
žurnalą keturis kartus į me
tus ir iš to organizacija turi 
verstis, tai ir užtenka, “švie
są” negalima sunkinti, nes ta
da daugelis narių jos negalėtų 
suprasti.

Romandienė sakė, kad d. 
Bimbos raportas buvo lajbai 
geras. Būtų gerai, kad visi na
riai jį galėtų perskaityti spau-

prof; w. gellerman
iš Northwestern Universi
teto, kuris nesenai para
še knygą, įrodinėjančią, 
būk Amerikos Lęgionąs 
esąą fąąistipę organizaciją.

doj. žurnalas ir 
geros, tik reikia, 
daugiau skaitytų, 
lentynų tai laikytų.

C. Krasnickas nurodė, kad 
CK neužtektinai vedė agita
ciją, kad nariai atydžiai skai
tytų knygas ir žurnalą. Klai
dą daro tie draugai, kurie sa
ko, kad būk mūsų raštai jau 
taip sunkūs, kad nariai negali 
jų suprasti. Suprasti gali, tik 
reikia noro skaityti.

J. Mažeika sakė, kad po 
šio suvažiavimo bus daug 
naudos. Clevelando trys AL
DLD kuopos bendrai laikė su
sirinkimą, išdiskusavo ir pa
reiškė, kad “šviesa” būtų to
kia, kaip dabar, “š.” turi 
tarnauti masėms, o ne vien 
komunistams. Būtų gerai “š.” 
patankinti. Reikia keisti ir 
viršelių formą.

K. Bakanauskas sakė, kad 
“š.” gera, ypatingai daug 
naudos duos toki raštai, kaip 
d. Browderio apie išdavikus. 
Mūsų raštai suprantami, tik 
reikia, kad nariai skaitytų. 
Reikia geriau pastatyti knygų 
garsinimą spaudoj.

Baronas nurodė, kad daug 
delegatai naujo ir gero pasa
kė, tik reikia tą viską suben
drinti, išdirbti planus ateities 
darbui. Suraskime priemones, 
kaip daugiau paskleisti lietu
viuose mūsų knygas ir žurna
lą, tai tada nebus reikalo 
skųstis dėl jų turinio.

J. Stalnionis sakė, kad CK 
leido geras knygas, ypatingai 
pastarais keliais metais jos bu
vo tinkamos, kaip tai Kapsuko 
knyga, Bimbos, llino ir kitos.

M. Stakovas sakė, kad žur
nalas nieko nedavė apie kas
dieninį gyvenimą, įvykius. Nė
ra nieko apie Naująją Daly
bą. Reikia žurnale daugiau 
raštų ir apie marksizmą.

D. M. Šolomskas nurodė, 
kad gali kolonijų draugai pa
tys skaityti iš žurnalo prelek- 
cijas, kad reikia ant vietos 
auklėti vadus. CK davė nuro
dymų, kaip lavintis, bet gal 
neužtektinai. Reikia priimti 
1-mos kuopos ir 1-ro apskri
čio pasiūlymą už 1,000 naujų 
narių ir skaitytojų ir tą pra
vesti iki naujų metų. Reikia, 
kad nariai atydžiai sektų vi
sus Literatūros Draugijos pra
nešimus spaudoj. Bendro fron
to reikale mes turime labai 
geros literatūros brošiūrose, 
tai nėra reikalo apie tai kar
toti žurnale. Kaip kur drau
gai perdaug skundžiasi dėl 
sunkių knygų. Mes juk ne
galime leisti elementorius.

A. Klimas nurodė, kad “Š.” 
yra visais atžvilgiais gera. 
Mūsų organizacija išaugo 
lingą tik todėl, kad ji 
kilnius siekius, kad mes 
kame veikti. Reikia tik 
giau padirbėti, kad dar 
tesnes mases pasiekus.

J. M. Karsonas sakė, 
niekas nekalba 
sulaikymą, 
vieningai nusiteik 
žurnalas geras, bet gimimui 

 

ribų nėra. Reikia dėti pastan
gų, kad pakėlus narių prasi la
vinimą, o tada galėsime pa
siekti platesnes mases. “š.” 
reik ra patankinti. Bet tam rei
kia sukelti pinigų. Juk už $1.- 
50 narys ir dabar labai daug 
gauna—knygą, žurnalą ir pa
laiko savo narystę, tai dau
giau negalima ir norėti.

E. Mulokaitė nurodė, kad 
“š.” eitų tokia, kaip dabar; 
tokis nusistatymas Philadel- 
phijos draugų, žinoma, būtų 
gerai patankinti, bet už dabar
tinę duoklę negalima to norėti. 
Knygos labai geros buvo, o 
ypatingai drg. Bimbos knyga.

Ę. Vilkaitė sakė, kad “švie
sa” netinka ėjimui nei į ma
ses nei narių prasilavinimo 
pakėlimui. Paųg narių nesu-

knygos yra 
kad nariai 
o ne ant

turi
mo-

dau-

pranta joj žodžių ir jos tu
rinio.

D. Krūtis nurodė, kad tyli 
draugai daug perdeda kalbė
dami apie narių silpnumą. 
Reikia kviesti daugiau ben
dradarbių. Knygos geros savo 
turiniu, o jeigu kurie nori kie
tai apdarytų, tai už viršelius 
turi pasimokėti.

O. Cibulskienė sakė, kad 
svarbiausias klausimas, tai la
vinimosi. Ji nurodė, kad 
Brook lyne lavinimosi mokyklė
lė daug nariams davė. Reikia 
padaryti žingeidesnius susirin
kimus, su lavinimosi darbu, 
nes taip į susirinkimus mažai 
narių ateina.

G. Kuraitis sakė, kad jeigu 
norime patankinti “š.”, tai tu
rime sukelti finansų ; kitaip ją 
nebus galima patankinti. Mes 
žinome, kad ne visi nariai 
skaito, bet vis vien didžiuma 
skaito ir myli. Mokyklėlės la
bai reikalingos, jos daug pa
gelbsti.

P. Mingilas sakė, kad “š.” 
nereikia tankinti, kad užtenka, 
kaip dabar. Dabar gyvename 
krizyj ir bus sunku išlaikyti 
dienraščius ir žurnalą, kaip 
dabar.

Andrulienė nurodė, kad 86 
kuopos tūli nąriai pageidauja 
vieton “šviesos” geriau leisti 
brošiūras. Bet ir jų kuopoj 
daug narių stoja už “šviesą.” 
Už $1.50 duoklę mes ir da
bar duodame nariams labai 
daug ir daugiau jau negalima 
reikalauti. Lavintis reikia. 
Pas mus studijavo kelis kar
tus knygą “Kelias į Naują 
Gyvenimą” ir davė gerų vai
sių.

E. Sliekienė sakė, kad •kny
gos ir žurnalas geros. Už $1- 
50 narys negali daugiau gauti, 
kaip dabar. Mūsų organizaci
ja moka labai gerai verstis 
ir taip gausiai nariams duoti 
literatūros.

A. Bimba padarė trumpą 
sutrauką diskusijų. Jis sakė, 
kad diskusijos buvo labai ge
rbs. Jis nurodė, kad turime 
keblumo su raštais “Šviesai,” 
o ir redaguojame viršlaikiais, 
nes finansų padėtis neleidžia 
padėti draugą, kuris visą laiką 
įdėtų žurnalo gerinimui.

. Reikėtų, kad kaip tik at
eina “š.” į kuopas, tai valdy
bos nariai turėtų perskaityti 
ją, ateiti į susirinkimą ir na
riams paaiškinti apie straips
nius, jų turinį. įteikia dau
giau ūpo, pasirįžimo organiza
cijoj. Tas pats ir su knygo
mis. Reikia jas studijuoti, 
kuopų mitinguose surengti iš 
“Šviesos” ir knygų paskaitas, 
jų diskusijas, tai tada mes už- 
interesuosim narius. Reikia 
mums išmokti naudoti mūsų 
medžiagą, o jos yra puikiau
sios knygose ir žurnale.

Mes leidžiame ir mokslo 
knygas. “Gamta ir žmonės” 
ir “Kelias į Naują Gyveni
mą,” tai mokslo knygos, tik 
lengvoj kalboj parašytos. Bet 
mes turime leisti ir apysakas, 
eilėraščius, nes pagal grožinę 
tautos literatūrą sprendžia
mas ir tos tautos kultūrinis

*

»

t

kad 
už “šviesos” 

ir . gerai, kad 
žinoma,

Reikia būtinai priimti 1-mos 
kuopos ir 2-ro apskričio pa
siūlymas, dirbti per 6 mėne
sius, kad sukėlus 1,000 naujų 
skaitytojų “šviesai” arba ga
vus naujų narių į organizaci
ją ir. po naujų metų leisti žur
nalą kartą į du mėnesius lai
ko.

Italijos Lėktuvai Žudo 
Ispanijos Kaimiečius

Madrid. — Italijos lėktu
vai, bombarduodami Cąr- 
tageną ir Vali de Uxo, nu
žudė 45 civilius žmones ir 
sužeidė apie 75.

Sagunto ir Valencijos ap- 
ygardbse jie ne tik bombar
davo kaimus, bet ir lėktuvų 
kulkasvaidžiais tiesioginiai 
kapojo nekariškius žmones, 
daugumoj moteris, vąikus 
ir senyvus vyrus.

*

t
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Deimantų Karalių (Gudrybes ir 
Pragaras Jų Darbininkams

Pietų Afrika, ypač Na- 
makvos apygarda, yra gau
singiausias pasaulyj dei
mantu šaltinis. Deimantu 
laukai ir klodai - kasyklos 
priklauso anglų sindikatui, 
kaip ir trustui. Tiek dei
mantų ten iškasama ir su
renkama, kad tas sindikatas 
tikrumoj nustato deimantų 
kainas visame pasaulyje.

Didysis savininkų rūpes
nis tai kad darbininkai, 
daugumoj negrai, negalėtų 
pas i vogt deimantų. I Gr
iniaus deimantų kiekį išsi
nešdavo darbininkai prary
dami juos. Bet prižiūrėtojai 
išgudrėjo. Pirm Įeisiant 
darbininkam išeit iš darba
vietės, jie dabar kiekvienam 
užduoda vaistų, tuoj smar
kiai paliuosuojančių ’ 
rius, kad viskas ūmai lau
kan išeina.

Jau nuo senai darbinin
kai buvo visiškai nuogai; 
nurengiami, baigus darbą; 
iškrečiama jų plaukai, iš- 
egzaminuojama ausys ir vi
si kiti kūno užkampiai. O 
dabar kasdien po darbo dar 
policininkai peršviečia nuo
gus darbininkus X-spindu- 
liais, kad niekur viduriuose 
net per klaidą neužsiliktų 
deimantas, net po jų išvaly
mo. Toks tankus X-spindu- 
lių naudojimas yra labai ža
lingas žmogaus sveikatai ir 
gyvybei; bet savininkai to 
nepaiso. Jie vis tiek ilgiau 
nelaiko darbe tą patį dar
bininką kaip tik vienus me
tus.

Seniau kai kurie darbi
ninkai slapta atsinešdavo

ĮRANTI KAUNO PILIS 
TURI JVALIAS “SVEČIŲ” 

IR SLAPUKŲ 

Senoji, istorinė Kauno pi
lis metai po metų laipsniš
kai trupa, įra ir silpnėja. 
Dabar, kaip rašo Kauno 
spauda, Vytauto Kultūros 
Muzėjus ruošia planą, kaip 
reikėtų tą pilį apsaugot ir - 
pataisyt. Be kitko, reikią i 
nukąst užsinešęs per ilgus | 
laikus žemės sluogsnis; ta- • 
da ir pilis būtų aukštenė. i

Muzėjus įteiks savo pla
ną Kauno miesto valdybai.

Šiemet Kauno valdyba 
yra paskyrus 5,000 litų pi
lies darbam.

Tuo tarpu pernai Kauno 
savivaldybės pradėtoji apie 
pilį tvert tvora jau beveik 
išnyko — beliko tik apie 
penktadalis. O “nereikalin
gų” lankytojų piliai niekada 
nestokuoja.

Antai, Neryje (Vilijoje) 
išsimaudžiusieji atbėga pi- 
lin rengtis, kiti susigalvoja 
ir naktį pilyje praleist. Da
bar pilį saugoja du sargai 
—vienas dieną, kitas naktį, 
bet, girdi, ir jiem “sunku” 
kovot su besibriaunančiais 
asmenimis.

Šiemet numatoma šiek 
tiek taisyt ne tik aplinkinę 
aikštę, bet ir pačios pilies 
mūrus kurie nepaprastai 
nusidėvėję.

lavintus, paštinius karve
lius; užkabindavo jiem ant 
kaklo mažyčius maišelius su 
deimantais, ir karveliai su 
tuo lobiu parlėkdavo namo.

Keli darbininkai andai 
naudojo ir šunį kaip dei
mantų šmugelninką. šuva 
buvo išmokintas lydėt dar-

ta tvora; mažiausias prisi
lietimas prie jos reiškia 
mirtį. Be to, visur įrengta 
slapti prietaisai, i______  .
nematomus spindulius; iri 
kaip tik nekviestas svečias 
susiduria su tokiu spindu
liu, tuoj foto - elektriniai 

...............        j įtaisai paleidžia aštriausią 
bininkus į kasyklas. Baigus šviesą tiesiai ant to “sve- 
jiem darbą, šuva kažkur čio,” ir prijungti automa- 
dingdavo. Jis buvo storai I tiški skambalai ir spiegian- 
“apžėlęs plaukais,” kudlo- čios dūdos 
tas.

Galų gale, prižiūrėtojam jokios vilties pasprukti, 
pasirodė, kad šunelis keis-1 Per ištisus metus, kol 
tokai elgiasi; tai jie sučiu-j darbininkas dirba deimantų 
po jį,, ir pradės tyrinėt. Na-į kasyklose bei jų laukuose, 
gi, šuva plikai nuskustas, o 
o jam užnertas tik dirbti
nas kailis, kurio viduj 
įrengtos mažos kišenėlės.

vidų-1 jose l)0 tomis kudlomis 
Į buvo slepiami deimantai.

Dabar deimantų kasyklos 
ir laukai aptverti neperžen
giama, smarkiai elektrizuo-

Kojinės Buvo Mezgama 
Ir iš Žmonių Plaukų
Dabar Amerikoj ir geros 

kojinės - pančiakos yra pa
lyginti pigios, bet seniau 
kojinės buvo toks didelis 
prašmatnumas, kad jas dė
vėti tegalėjo tik karaliai, 
karalaitės ir kiti didikai.

Žymėtina, jog kojinės dar 
nėra taip senas išradimas. 
Jąsias išradęs kažkoks ka
rys apie 400 metų atgal; bet 
išradėjo vardas nežinomas. 
Pirm kojinių įvedimo ka
riuomenėj, beje, kariai nau
dodavo autus ir vilkėdavo 

I labai siauras kelines; jos 
taip aptempdavo kojas, kad 
sunku buvo užsimaut ar nu
simauk

Kojinių pirklys Stegletz 
dabar Vokietijoj atidarė 
muzėjų pančiakų iš įvairių 
laikų ir kraštų. Ten yra ko
jinių numegstų iš augalų 
gijų, pagamintų stačiai iš 
gyvulių ilgų plaukų, be ver-
pimo, ir net iš žmonių plati- kių sprogimas, laivas tapo 

! sudraskytas ir jo griovėsiai 
nuskendo. Šiaip ar taip, bet 
visi jame buvę žmonės din
go, ir jokie palaikai dar ne
iškilo viršun.Lietuvoj Taip Pat Galima 

Būsią Keliaut Lėktuvais
Lietuvos valdžia užsisakė 

Anglijoj du keleivinius lėk
tuvus; žada atidaryt oro 
kelią tarp Kauno ir Palan
gos. Tie lėktuvai galėsią 
nešti po 5-6 keleivius, apart 
dviejų-trijų įgulos narių. 
Jie vežiosią ir pašto siunti
nius ir laikraščius. Oro ke
lionė kainuos 38 litus ir dar 
šiek tiek reikės primokėt 
kaip draudimo mokestį.

Suprantama, tiedu kelei
viniai lėktuvai, reikalui 
esant, galėtų būt paversti 
kariniais.

Vokietijoj, H a m b u r g o 
mieste kovo mėnesį buvo 
areštuota 150 žmonių, dau
giausia inteligentų ir tar
nautojų. Jie buvo apkaltinti 
gaminę ir platinę priešfa- 
šistinius atsišaukimus.

sukelia baisų
lermą, kad įsiveržėliui nėra 

jis dieną ir naktį visur se- 
kiojamas policininkų ir de
tektyvų. O dar kiti Šniukš
tai sekioja pačius policinin
kus ir detektyvus.

Taip per dvyliką menesių 
tie deimantu darbininkai 
turi mažiau laisves net už 
vergus. —L.

Be Žinios Dingęs Didelis 
Anglų Laivas

Naujoviški laivai aprū
pinti visokiais prietaisais 
saugumo, susižinojimo ir 
gelbėjimosi. Bet visi tie da
lykai dar neduoda užtikri
nimo, kad toks laivas su vi
sais savo žmonėmis nežus 
be žinios.

Antai, didelis anglų lai
vas “Anglo-Australian” šie
met kovo mėnesio pusėje 
dingo be jokios žinios, ma
noma, paliai Azorų salas,— 
nors jis buvo naujoviškai 
įrengtas, aprūpintas dviem 
stipriais radio siųstuvais ir 
turėjo 38-nių gerų marinin- 
kų įgulą. Jis gabeno 2000 
tonų anglies iš Cardiffo į 
Vancouver į.

Dar kovo 14 d. tas laivas 
per radio pranešė, kad 
nors oras blogas, bet kelio
nė gerai vyksta, ir daugiau 
nieko apie jį negirdėt. Gal 
įvyko smarkus anglies dul-

Belgijoj, Liutiche parla
mento nariui komunistui 
Lahaut griežtai reikalau
jant kai kuriose fašistų būs
tinėse buvo padarytos kra
tos ir rasta daug ginklų. 
Liutiche rado 14 kulkosvai
džių, 20 mauzerių, daug 
durtuvų ir šovinių. Jonklu 
mieste taip pat buvo rasta 
kulkosvaidžių ir šautuvų.

Suomijos k a r i u o menės 
vadas Generolas Oesterman 
iš savo kelionės pas Vokie
tijos fašistus grįžo. Šiuo 
pačiu metu pranešama 15 
aukštų Hitlerio karininkų, 
jų tarpe admirolas Meurer 
ir generolas majoras Bran
denstein netrukus važiuosią 
į Helsinkį. Toks svečiavimą- 
sis taikai, žinoma, nieko ge
ra nežada.

Radio Grajina be 
Jokių Vielų

Stovi kampe radio apara- 
tas-skrynutė; n u j u n g t os 
nuo jo visos vielos, net ir 
elektros viela; o čia, kitam 
kambaryj, arba, daleiskime 

išduodanti:sau, ^ur nors lauke atsigu- 
! lęs po medžiu Jonas ar An- 
I tanas laiko rankose sau 
mažytį instrumentą, viduti
nio laikrodžio didumo, ku
riame yra maža baterija ir 
tam tikri kiti jautrūs me
chaniški dalykėliai, sau šū
kalioja to instrumento 
plunksnelę, ir tuo tarpu 
kambaryj esantis radio pui
kiausiai be vielų grajina; 
pasuko plunksnelę—grajina 
garsiau; ta stotis nepatin
ka—pasuka ant kitos; pa
norę j o sustabdyti—sustoj o 
visiškai. Ir, ve, tokiu būdu, 
ištolo su tuo nauju prietai
su galima kontroliuoti ra
dio.

Su tokiais panašiais nau- retas dalykas. Daugiausia paskui čiulpia 
jai išrastais aparatais buvo jie minta mėsa girių gyvu- vietą ar žaizdą.
bandoma vairuoti trakto
rius, laivas, automobilis ir 
kt. Bet kam čia leisti vieną 
automobilį be žmogaus va
žinėtis, kuomet šiandien net 
perdaug yra trokštančių jįjį 
vairuoti.

Mažiukas Automobilis

Fredericktown miestelio 
vienas gyventojas padirbo 
lenktynių formato mažą au
tomobilį, kuriuo naudojasi 
jo jaunesnis brolis. Tas ma
žasis automobilis yra tik 
vieno “cilinderio” skalbia
mos mašinos spėkos ir lygu-

Autobuse Teatras

Kada mes nueinam vasa
ros šiltose dienose pamatyti 
geresnį teatrą, tad randame 
artificialiai apšaldomą teat
ro salę. Tačiau ten oro per- 
maža ventiliacija.

Tad ve, mes Amerikoj 
jau turime modernišką te
atrą ant ratų, su kuriuo ga
lima nuvažiuoti ten, kur 
oras natūraliai yra vėsesnis.

Pavyzdžiui, a t v a ž i avo 
miestan didelis autobusas, 
gražiai išpuoštas, apie 55- 
kių pėdų ilgio, platus, ir ku
rio viduje randasi apie še
šiasdešimt patogiai įtaisytų 
sėdynių; susodina teatro 
mylėtojus į tą autobusą, ir 
važiuoja sau kur nors į pa
jūrį, kur tyras oras, ir rodo 
ten kalbamus-krutamuosius 
paveikslus, arba gyvi artis
tai perstato veikalus.

Jeigu reikalas yra, tame 
autobuse randasi ir venti
liatoriai, taipgi ir artificia
liai vėdintojai. Užpakali
niam autobuso gale, viduj, 
palubėje yra judžių apara
tas, prožektoriai, o priekyje 
nedidele estrada-“steičius”. 
Ir ve, toks teatras jau šioj 
šalyj važinėja iš miesto į 
miestą.

Dzūkelis.

Tauta, Kur Nukirst Kitam Galvų
Tai Didžiausia Garbė

Dar anaiptol nėra ištirtos 
visos tautos-tautelės, gyve
nančios tolimuose užkam
piuose necivilizuoto pasau
lio.

Viena tik nesenai “ati
dengta” laukinė tautelė tai 
khivarai, gyvenantieji Pie
tinėj Amerikoj, Andu kalnų 
rytinėje dalyje, karštajame 
r u o ž t e, paliai pusiau j ą- 
ekvatorių. Tuos khivarus su 
jų šiurpiais papročiais da
bar aprašo žymus europie
tis keliautojas Reliance. Jie 
yra girių gyventojai ir labai 
šalinasi svetimų žmonių.

Khivarai yra nepaprastai 
tvirti žmonės, apaugę ilgais 
plaukais; gyvena visai nuo
gi, ir retas kuris nedagyve
na iki šimto metų. Sakoma, 
kad khivarui sirgt tai labai 

lių ir žvėrių.
Nors khivarai vengia sve-

Kaip Darbininkai Atskleidė Istorinę Praeitį 
Dubingių Miestelio Garsiųjų Rūmų

Stebėtina, kaip palyginti 
trumpu laiku kartais išnyk
sta pėdsakai net didelių is
toriniu mūru, v

Trejetas savaičių atgal 
atsitiktinai buvo aptikti li
kučiai didžiųjų Lietuvos 
kunigaikščių pilies ir baž
nyčios Dubingiuose, Uk
mergės apskrityj, Lietuvoj. 
Tu mūru likučius surado 
darbininkai, bekasdami pa- 

valandą. Beje, gana ekono-i matus Turistų Draugijos 
miškas,—gali važiuoti iki į namui prie- Asvejos-Dubin- 
60 mylių su vienu galionu 
gazolino.

gių ežero.
Lietuvos istorikai turėjo 

kiek žinių apie tuos rūmus, 
bet iki šiam laikui ten be
veik nebuvo daroma kasinė
jimų.

Dabar darbininkai, bekas- 
dami žemes, aptiko mūrinių 
pamatų likučius ir nemažus 
skliautus ir rado daugiau 
įvairių griuvėsių.

Istorikai sako, kad Du
bingių miestelis turi apie 
500 metų, ir jau didžiojo 
kunigaikščio Vytauto lai
kais buvo vadinamas cent
ru. Puikioj ežero kalvoj bu
vo didžiųjų kunigaikščių 
dvaro rūmai, pilis ir bažny
čia, kurią “pats” Vytautas 
pastatęs. Didikas Povilas 
Giedraitis 1542 m. atnauji
no tą bažnyčią. Toliau ku
nigaikštis Radvila Rudasis 
perleido ją r e f o r m a tam, 
kalvinistam, o 1621 m. Jonu
šas Radvila ten pabūdavo j o 
mūrinę bažnyčią.

Septynioliktame amžiuje 
buvo smarkių kovų tarp 
reformatų ir katalikų. Tos 
kovos palietė ir Dubingius. 
Katalikų dvasiškiai iškėlė 
kunigaikščiams Radvilams 
bylą, kad sugrąžintų baž
nyčios turtus katalikams. 
Galop, 1678 m. Karolina Ra
dvilaitė pastatė katalikam 
medinę bažnytėlę. Reforma
tų gi mūrinė bažnyčia su
griuvo 1704 m., reiškia, 234 
metai atgal.

timųjų ir nekenčia jų, bet 
mainais ant žvėrių kailių ir žmogų jie pakabina po me- 
kitų savo laukinių produk- į džiu; sukuria po žmogum 

ugnį, ir meta į ją tokias žo- ■ 
les, kurios leidžia daugiau- j 
šia karčių, ėdančių dūmų, j 
Pakabintas ligonis taip tu-1 
ri rūkti kelias valandas ir ; 
kvėpuoti dūmais. Nes, girdi, Į 
“šventieji” dūmai išvarą Ii- ’ 
gos dvasią. Taip neretai Ii- \ 
gonis ir uždūsta. 'j
Galvos Nukirtimo švente
Khivarų išauklėjimas yra ? 

žiaurus. Nukirst galvą kai- j 
mynui pas juos laikoma di-1 
džiausią garbe. O kai prie-! 
šininkas nukautas ir nu- [ 
kirsta jam galva, tada ruo- > 
šiama keršijimo šventė su • 
dideliu pokiliu. “Didvyris” į 
tuomet išima iš galvos sma-; 
genis ir kitas dalis, o pačią 
kaukuolę verda. Paskui pri
pila į ją raudonai įkaitintų ! 
akmenėlių. Tos ir kitos ce- į 
remonijos su nelaimingojo 
galva tęsiasi per mėnesį, j- 
Tuo tarpu “didvyris” ker-I 
šytojas slepiasi nuo žmonių! 
ir pasninkauja.

Pats burtininkas pradeda 
keršto šventės iškilmes. Jie
du įeina kartu su keršyto-! 
jum, kuris neša galvą nuga-; 
lėto priešininko. Burtinin-I 
kas tada paima galvą ir pa- Į 
mirko pirma į vandenį, pa-1 
skui į tabako skiedinį—ir; | 
galop, į khivarų svaigalą;

tų jie nusiperka šautuvų ir 
kulkų iš baltųjų. Šautuvas, 
mat, geriausias medžiojimo 
įrankis.

Burtininkai “Gydytojai”
Blogiausias gaivalas khi

varų visuomenėje tai burti
ninkai - dvasiškiai. Jie el
giasi kaip visagaliai valdo
vai ir be saiko išnaudoja, 
slopina ir temdo khivarus. 
Tie burtininkai, be 
yra ir “gydytojai;” 
štai kaip “gydo”: 

kitko, 
o jie

burti-
tam-ninkas bėga visiškoj 

soj apie ligonio guolį ir 
šaukia dvasias nesupranta
mais riksmais, ambrijimais;

skaudama v

Kitas jų gydymo būdas 
tai smilkyt ligonį dūmuose:

Laipsniškai sugriuvo ir 
pranyko taip pat didžiųjų 
kunigaikščių rūmai ir pilis 
ant Dubingių ežero salos. 
Tik ūkanotos žinios liko 
tarp apylinkės gyventojų 
apie tuos rūmus, su keistais 
padavimais bei pasakomis.

Reformatų b a ž n y č i oje 
apie 1588 m. palaidotas ir 
kunigaikštis Radvila Ruda
sis, Vilniaus vaivada, buvęs 
Lietuvos kariuomenės het- 
monas.

Dubingiuose gyveno ir 
karaliaus Zigmanto antroji 
žmona, gražuolė Barbora 
Radvilaitė.

Nuo visų tų savais laikais 
didingų pastatų iki šiol jau 
nieko nebuvo likę ant že
mės paviršiaus.

Apie darbininkų radinius 
požemyje pranešta Vytauto 
Muzėjui Kaune, ir jis ima 
savo globon tuos istorinius 
palaikus, bet šiuo tarpu ne
žada daryt didesnių ten ka
sinėjimų. —JC.

Sovietai Atvežė Lietuvai 
Daug Žibalo ir Gazolino
Laivu “Hyriel” iš Juodų

jų Jūrų uosto Batumo at
vežta birželio pabaigoj į 
Klaipėdą 2,800 tonų sovieti
nio gazolino ir 2,000 tonų 
žibalo (kerosino). Tatai pir
ko Lietūkis.

Šie Sovietų naftos pro
duktai supilti į sandėlius 
Klaipėdoje ir bus išvežioja- 
mi pagal reikalą po visą 
Lietuvą.

Deimantai Bulvių Lauke

Viena Mintaujos gyven
toja, Latvijoj, žiū r i nedarna 
bulvių lauką, rado žemėmis 
apžėlusį žiedą su 61-nu dei
mantu. Nunešė žiedą pas 
auksakalį parodyt, ir tas 
pripažino didelę jo vertybę.

j

Sergantį arba susižeidusį

Burtininkas tada semia j 
to vandens, tabako skiedi-Į 
nio ir “čičos” ir pila “didvy-IĮ 
riui” į burną; o šis stengia-’ 
si kuo daugiausia išgerti, ! 
nes kuo daugiau išgersi,! 
ypač tabako skiedinio ir | 
“čičos,” tuo stipresnis ir 
smarkesnis pasirodysi savo, 
tautiečių akyse.

Kada žudikas “didvyris” j 
jau nepajėgia daugiau nu-L 
ryt, ir pilamas jam gėrimas; 
pradeda verstis laukan per; 
nosį, tai burtininkas atlei-į 
džia jam “griebus” (duoda, 
išrišimą). Dabar gi suklau
pia svečiai ir atiduoda pa-’ 
garbą nukirstai ir išvirtai; 
galvai. Po to prasideda puo- i 
ta ir tęsiasi, kol viskas su- ’ 
valgoma ir išgeriama. O kai ■ 
svečiai “čiča” nusigeria, ne- j 
retai ima vieni kitus žudyt;a 
iš to vėl seka kerštai, gal
vų kapojimai ir visos tokios 
ceremonijos.

Apart keršto šventės, khi
varai turi dar tris šventes; 
tai vedybų, tabako ir avino 
aukojimo šventės. Vedybų 
iškilmės, tačiau, švenčiamos 
ne tą dieną, kada susituo
kiama, bet kada užauga 
daržovės, kurios buvo pasė
tos ar pasodintos vedybų 
dienoje.

Vedybų Iškilmės
Jaunikis vedyboms nesi

rengia. Jis darže kasinėja 
ir smulkina žemę. Tada pas 
jį ateina mergaitė, visai gi
minei matant, ir jiedu abu 
pradeda sodint daržoves. 
Burtininkas pasako žmonos 
pareigas ir persergėja, kad 

(Tąsa A-tame pusi}

i
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Sunki Politkalinių Pa
dėtis Raseinių 

Kalėjime
i (Mūsų Specialaus Koresp.)

Šį sykį siunčiu pluoštą ži
nių apie Raseinių kalėjimą, 

įjį Pastačius naują korpusą su 
60-čia vienučių, jame su- 
koncentravo devynis de- 

Jj šimtadalius visų nepilna
mečių ir šiaip jaunesnių 
politkalinių-antifašistų (vi- 

r dutiniškai apie 100 žm.),
kurie tarnauja fašistams 
visokių “auklėjimo” ekspe
rimentų objektu. Nepilna
mečių pasirinkimas vienuti- 

• nes sistemos veiksmingu
mui išbandyti, aišku, nėra 
atsitiktinas. Nieko nepešę 
savo mėginimuose “perauk
lėti” senesnius politkalinius 
fašistai tikisi sulauksią pa
lankesnių sau rezultatų su 
jaunesniais ir mažiau paty- 

i rūsiais draugais, kurių tar- 
Į pe nemaža 16-17 metų jau

nuolių. Tiesa, kaip mes tuoj 
pamatysime, ir čia jie nieko 
neatsiekė, — tačiau politka- 
liniai-jaunuoliai, pavesti itin 
uolių “auklėtojų” priežiū
rai, ypatingos izoliacijos ir 
persekiojimų veikiami, yra 
nepaprastai sunkioje padė
tyje, manau, sunkesnėj, ne
gu kitų kalėjimų politkali
niai. Jie yra todėl labiau 

' negu kas kitas reikalingi 
L savo užjūrio draugų para

mos—tiek moralinės, tiek ir 
materialinės.

Sename Raseinių kalėji
me buvo 6 bendros kameros

į

■ 4
■ I

i p

K

ir 8 vienutės. 1936 m. “re
monto” rezultate išdygo 
naujutėlis 60 vienučių kor
pusas. Išplanavimas vokiš- 

-fcasi kiaurai per visus 3 
aukštus eina koridorius, 
apjuostas balkonėlių, į ku
riuos išeina vienučių durys. 
Kairiojo ir dešiniojo šono 
balkonai jungiami tilčiukų. 
Tokiu būdu, sargas, bet kur 
stovėdamas, gali stebėti vi
sus 3-is aukštus. Norint 
praeiti iš vieno korpuso šo
no į kitąjį, tenka eiti arba 
aplink visą balkoną, arba 
per tilčiuką, kur esi lengvai 
sargo pastebimas. Tai irgi 
padidina izoliaciją.

Kiekvienoj vienutėj 
yra po 2 pakeliamas lovas, 
2 taburetes, staliuką. Visi 
tie daiktai pritvirtinti prie 
sienų. Vienutėj® laikoma po 
1-2-3 žmones. Langas ati
daromas iš viršaus į apa
čią, taip, kad negalima bū
tų prieiti arti prie lango. 
Viso lango atidaryti nega
lima. Tam tikras prietaisas 
leidžia tik tiek * pradaryti, 
kad iš viršaus susidarytų 
kokių 15 cm. (6 colių) tar
pas. Kas labiau praveria 
langą (o tai yra būtina va
sarą, norint bent kiek išvė
dinti kamerą)—užsitraukia 
bausmę.

Stambesnių susidūrimų 
ar konfliktų su administra
cija pastaraisiais metais 
nebuvo, bet administracija, 
vis dėlto, ir individualiai

P . bausdama sugebėjo surasti 
f į ' pakankamai priekabių ir 

nubausti gan skaudžiom 
j bausmėm labai didelį drau- 
I skaičių. Nėra jokios ga- 
| limybės išskaičiuoti čia vi- 

; jį sas bausmes. Visų neprisi- 
|\Į, mintų nė patys raseiniškiai, 
Jft jau nekalbant apie tai, kad 

tai užimtų porą skilčių.
Į Dabar porą žodžių apie 

vidaus tvarką ir bausmių 
“techniką”.

Į ruošą (išvietę) leidžia 
po 1-2 vienutes. Nustatytas 
ir laikas: per 5-10 minučių 
reikia apsiruošti, paimti 
vandens, išplauti “kibelį” 
(naktinį indą, parašką), at
likti gamtos reikalus. Lei
džiant ruošon, koridoriuje 
stovi 3 sargai (šiaip stovi 
1), kurie einančius išvietėn 
labai dažnai iškrato. Sargai 
turi ir ištikimus talkinin
kus—kalinius nazius, kurių 
Raseiniuose gan. daug. Tie 
hitlerininkai (daugumoj nu
teisti už lietuvių niekinimą, 
paminklų laužymą bei terši
mą ir pan.) nuo rytinio iki 
vakarinio patikrinimo lais
vai zuja koridoriuose, sek
dami ir šnipinėdami antifa
šistus. Laike ruošos jie per 
vilkiuką (skylutę duryse) 
seka, ar politkaliniai nepa
duoda vieni kitiems maisto, 
laikraštį, ar pan., ir prane
šinėja sargams. Seka jie an
tifašistus ir vienutėse. Sar
gai, įtardami kokį politka
linį dirbant “nusikaltimo” 
darbą, pristato prie jo do
ru nazius, kurie neatsi- v 7

traukdami seka jį per vil
kiuką (Raseiniuose vilkiu
kai padengti specialiniu 
stiklu, taip, kad negalima 
pastebėti, ar į tave žiūri, 
ar ne). Taip, pav., sargas 
Šniolis pristatė nazį Jokū
baitį sekti vieną vienutę, 
kol jis sugavo vieną joje sė
dintį politkalinį berašant 
“nelegalų” laiškutį. Buvo 
nubaustas ne tik sugautas 
draugas, bet ir kitas su juo 
sėdėjęs politkalinis, nors pa
starasis nič nieko bendro 
su tuo laiškučiu neturėjo ir 
“nusikalto” vien tuo, kad 
buvo vienutėje “nusikalti
mo” metu. Bendrai, kaipo 
taisyklė, jei nubaudžiamas 
vienas politkalinis, tai tuo 
nesitenkinama ir, suradus 
ir sufabrikavus reikalingą 
priežastį, nubaudžia ir vi
sus kitus su juo sėdinčius.

Į pasivaikščiojimą leidžia 
po 9-10 vienutes kartu (an
ksčiau leisdavo po 4-5 vie
nutes). Išeinančius vaikš
čiot, be sargų, stebi iš vir
šutinių balkonų dar ir na- 
ziai. Pasivaikščiojant, reik 
eiti ratu vienas po kito, pri
silaikant tam tikro nurody
to atstumo. Ne tik kad kal
bėti, bet ir išsižioti ar atsi
gręžti yra draudžiama. Kas 
tik tuo nusikalsta, tuoj va
romas kameron. Kartais 
sargas, tingėdamas stovėti 
prie pasivaikščiojimo, su
randa priekabį ir nuvaro 
kameron visus. Štai, pav., 
sykį vaikščiojant II sky
riaus politkaliniams-žydams 
(Raseiniuose politkaliniai 
skirstomi pagal išsilavini
mo laipsnį ir pagal tauty
bę), sargas Petras Laury- 
naitis liepė eiti pasivaikš
čiojimo tako kraštu, nes 
pats takas buvo pažliugęs. 
Tas siauras kraštas buvo 
labai slidus, ir politkaliniai 
nenorom paslysdavo ar iš
krypdavo į šalį. Tuomet 
sargas “už nesilaikymą įs
tatymo” grąžino visus į ka
merą. Vieno politkalinio 
paklaustas, už ką juos varo 
atgal, jis atsakė: “Aš š... 
noriu”. Dėl tokio sargo aki
plėšiškumo keli politkali
niai padavė viršininkui 
skundus. Viršininkas juos, 

kaipo “nepagrįstus”, atme
tė, ir pagrąsino kitą sykį 
už tokius skundus nubausti.

Vienučių korpuse stovi 
patys blogiausi sargai, pasi
žymėję kaip žvalgybininkai, 
mušeikos, girtuokliai ir chu
liganai. Tai Laurynaitis, 
Bladas ir šnioliš. Laike pa
sivaikščiojimo jie įlenda j 
kameras ir viską, nacių pa
dedami, iššniukštinėja. Ra
dus, kad maisto (nuosavo) 
kiekis per staigiai padidėjo 
ar sumažėjo, jie tardydavo 
savininką ir grąsindavo ra
portais (pav., politkali
niams Kanopai, Šerui, Levi
tui, Grigui ir kt.). Toks mai
sto matavimas ir kamanti
nėjimai ęlėl jo buvo itin uo
liai vykdomi sargo Laury- 
naičio 1937 m. pavasarį. 
Ar tenka aiškinti, kaip tu
rėjo veikti politkalinių-jau- 
nuolių nervus bei psichiką 
tokios nuolatinės kvotos dėl 
kiekvieno suvalgyto kąsnio, 
nuolatinis sekimas ir smulk
meniški priekabiai? Jų tiks
las—padaryti politkalinius- 
jaunuolius invalidais — fizi
niais ir psichiniais.

Kalėjimo vyresnybė ne
prastesnė už eilinius sargus. 
Viršininkas Vederis už kon- 
tr-revoliucinį veikimą buvo 
Sovietų Sąjungoj statytas 
prie sienos, bet paspruko. 
Lietuvoje bet arnaudamas 
kažkokioje įstaigoje apsivo
gė ir tokiu būdu įgijo rei
kalingų kvalifikacijų kalėji
mo viršininko pareigoms ei
ti. Pasižymi moraliniu pa
krikimu: su žmona per die
nas pešasi, naktimis tran
kosi su prostitutėm. Kaipo 
pamatinę “a u kl ė j a mąj'ą” 
priemonę vartoja, be jau 
nurodytų bausmių, politka
linių - lietuvių siundymą 
prieš politkalinius - žydus, 
komunistų šmeižimą, ir pan.

Kalėjimo sekretorius Ka- 
valčiukas tarnavo preziden
tūroj, apsivogė ir buvo iš 
ten pravarytas. Po to gavo 
žvalgybos viršininko vietą 
kaž kur provincijoje. Apsi
vogęs ir ten, buvo teisiamas 
ir nubaustas dviem metais 
kalėjimo. Bausmę atlikęs, 
pasidarė politkalinių “auk
lėtoju” Raseiniuose. Graži 
karjera!
) Tiesioginis p o 1 i t kalinių 
viršininkas, polit. skyriaus 
valdininkas Bugenis 1933 m. 
buvo išmainytas iš SSSR, 
kur jis buvo ištrėmime už 
kenkimą ir žalojimą. Ne
nuostabu, kad jis ypatingai 
neapkęsdavo bolševikų. At
ėjęs kameron, visaip tyčio
josi iš politkalinių: “Kiek 
dar turi gydytis?” “Ar ilgai 
atostogausi ?”, “P a k ė ntėk, 
komisaru būsi,” ir pan. Va
dovavo nazių ir išdavikų 
gaujai, .skatindamas juos ne 
tik sekioti, bet ir mušti po
litkalinius. (Dabar Bugenį 
iškėlė į Panevėžio kalėjimą; 
jo vietoje Kavaliauskas.)

Medicinos pagelbos —bus 
neperdėta pasakyti — Ra
seinių kalėjime visai nėra. 
Gydytojas Savickis su ligo
niais nei kiek nesiskaito. Iš
girdęs, kad ligonis už ko
munistinį veikimą baustas, 
dažniausia jam tepasako: 
“gali eiti sveikas”—ir vis
kas. Kaipo taisyklė, chro
niškos ar iš laisvės dar atsi
neštos ligos visiškai negydo
mos, lygiai kaip negydomos 
tokios ligos, kurios gyvybei 
tučtuoj autinio pavojaus ne
sudaro.

Kiekvieną vasarą politka
liniai varomi kasti durpių. 
Į darbą einant tenka keltis 
4 vai. ryto, grįžtama 21 vai., mintinga palikti be efekty- 
taigi, darbo dienos ilgumas, vios ii’ greitos paramos 100

įskaitant ir nuėjimą, yra 
16-17 vai. Durpynas yra už 
4 km. nuo kalėjimo, ir tą 
kelią reikia nueiti ten ir at
gal pėstiems. Batų, netgi 
naginių neišduoda, klumpė
je kojos greit pavargsta, 
susikruvina, ant jų atsiran
da daug pūslių, mozolių. 
Darbui vadovauja sargas 
Jurgis Galbuogis, tikras po
litkalinių budelis. Jis verčia 
imti akordą, nenorintiems 
imti grąsina įvairiom baus
mėm. Akordą jis stengiasi 
duoti tokį, kokio per dieną 
negalima spėti užbaigti. Tai 
duoda jam galimybę kolioti, 
grasinti, neužrašyti užmo- 
kesnio ir net bausti polit
kalinius. Bet ir laiku akor- 
dinį darbą atlikus, nevisuo- 
met pasiseka išvengti Galb- 
uogio priekabių, nes jis ver
čia imti priedą, t. y. naują 
akordinį darbą. Už atsisa
kymą imti priedą esti nu
bausti. Kai kada darbas bū
na ir neakordinis, bet tada 
sargai ištęsia darbo dieną 
taip, kaip jiems patinka. 
Pietų pertraukai paskirta 
2 vai., bet faktinai duoda 
1—IĮ v. Ypatingai durpyne 
administracija spaudžia po
litkalinius žydus.

Štai kaip, pačiais ben
drais bruožais, atrodo padė
tis Raseinių kai. Prie to, 
kas pasakyta, reikia dar 
pridėti sunkumus mokintis 
ir materialinę padėtį—la
bai nepavydėtiną. Knygom 
ar laikraščiais politkaliniai, 
išmėtyti 60 vienučių, keistis 
tarpusavy negali. Negali jie 
ir paremti vieni kitus mais
tu, nes ir už į silkės perda
vimą gręsia bausmė. Taigi, 
reikia, kad kiekvienas polit
kalinys — mažų mažiausia, 
kiekviena vienutė — galėtų 
pats apsipirkti reikalingą 
maistą, išrašyti laikraštį, ir 
pan.

Reikia paremti politkali
nius knygom — visų pirma, 
elementariais vado vėliais, 
atlasais ir pan., nes kalėji
mo biblioteka yra be galo 
biedna. Reikia paremti juos 
ir rimtesnėm mokslo kny
gom. O visam tam neužten
ka tų bėdinų centų, ku
riuos siunčia raseiniškiams, 
nuo savo burnos atitrauk
dami, jų tėvai ir bičiuliai. 
Kiek girdėjau, raseiniškius 
žada paremt amerikiečiai— 
bet, bent dabar, pagerėjimo 
jų padėtyj nesijaučia: jie 
vis dar nusiskundžia knygų 
stoka ir pusbadžiu gyveni
mu. Taip, reik žinoti, kad 
raseiniškiai, n e p e rdedant, 
pusiau badauja: kalėjimo 
maistas toks be galo blogas 
ir vienodas (vis tos pra
keiktos kruopos ir kruo
pos), kad jo valgyti negali
ma, o savo prisipirkti (kad 
ir leistų 3 kgr. ribose)—nėr 
už ką. Šiuo atžvilgiu padė
tis labai lengvai duodasi pa
gerinama: užtenka suinte
resuoti amerikiečius jų ka
linamais giminėm, pažįsta
mais, zemliokais, bei pas
katinti juos m a t e r i a 1 i ai 
remti — ir klausimas iš
spręstas. Žinoma, nereik iš
leisti iš akių, kad pinigai 
virš 30 litų ($6) konfiskuo
jami. Ir kuo tai bus grei
čiau padaryta — tuo geriau, 
nes politkalinių padėtis Ra
seiniuos tikrai labai sunki. 
Nereik guostis tuo, kad fa
šistams vis vien nepavyksta 
palaužti politkalinių - jau
nuolių: 1937 m. jiems iš viso 
pavyko sumedžioti 2 malo
nės prašymus. Būtų ir prieš 
solidarumo dėsnį, ir neiš-

Tauta, Kur Nukirst Kitam Galvą 
Tai Didžiausia Garbė

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
už neklusnumą vyras gali ją 
kada nori išvyt. Pokilis gi 
suruošiamas, kuomet ateina 
laikas raut tas daržoves. 
Abu jaunavedžiai tada eina 
į daržą, rauna jąsias ir neša 
svečiams; o tie valgo ir 
maukia stiprų svaigalą čičą.
Tabakas—“Dievo Maistas”

Tabakas pas khivarus yra 
labai gerbiamas, kad jis 
gelbsti saugotis nuo įvairių 
vabzdžių, kurių yra didelė 
daugybė karštajame ruožte, 
kur khivarai gyvena. Todėl 
jie ir švenčia tabako šventę. 
Per ją išgeria daug van
dens, kuriame mirkytas ta
bakas; o nikotino prisisiur
bęs vanduo labai svaiginan
čiai veikia. Tabakas pas 
juos taip pat laikomas “die
višku” maistu, kurį “valgo 
dievas gero derliaus ir ap
saugos.”

Jie, beje, mato dievą vi
suose gamtos reiškiniuose, 
bet tiki į vieną dvasią kaipo 
vyriausią.

Avino Aukojimo švente
Ketvirta khivarų tikybinė 

iškilmė tai avino aukojimo 
šventė. Tada jie sukrauna 
ant upės kranto kryžminį 
akmenų a u k u r a - altorių.

V V C-

Burtininkai atveda ožį ir 
baltą aviną. Pirm aukojant, 
abu gyvuliai įmerkiami į 
upės vandenį ir ilgai ten lai
komi. Paskui kankina avi
ną; subado jam kojas; krau
ją iš avino kojų pila ožiui 
ant galvos ir sudegina ožį. 
Tada gyvą aviną mėsinėja, 
iki nupjauna ir sudegina 
bent po mažą dalelę nuo 
kiekvienos avino kūno da
lies. .Pagaliaus, visą aviną 
dalimis išdalina valgyt vi
siem vyresniesiem tos gen
tis šeimynų.

Burtininkas, aukodamas 
aviną, kalba, kad ši auka 
išperkanti žmones iš įvairių 
nuodėmių.

Kiekvienas khivaras turi 
išmokt labai ilgas ir painias 
maldas; ir kol jis jų neiš
moksta, nėra priimamas į 
vyrų skaičių ir neleidžiama 
jam eit su jais į medžioklę.

Baisi Moterų Būklė
Kasdieninė khivarų būk

lė sunki ir skurdi, bet ypa
tingai jų moterim. Jos turi 
atlikti sunkiausius darbus. 
Vyras laikomas žmonos 
viešpačiu; jis gali turėti 
daug pačių ir bile kurią pa
varyk nuo savęs, kada tik

AUBREY WILLIAMS,

WPA administracijos vir
šininkas, reakcininkų kal
tinamas dėl raginimo be
darbių balsuoti už tuos, 
kurie stoja su jais.

jaunesnių ir todėl mažiau 
užgrūdintūsųitif ašistų.

nėra jokios

jinai atrodo jam negeistina. 
Tam nereikia jokio teismo.

Pavarytosios žmonos bu
riasi kur pamiškėje už kai
melio ir taip pradeda skur
do gyvenimą “iš naujo.” Jas 
visaip niekina ne tik vyrai, 
bet ir vaikai, kaip kokius 
nešvariausius, bjauriausius 
kirminus; ir 
bausmės už pavarytos khi- 
varės nužudymą.

Viena khivarų motoru 
pareigų tai gamint svaiga
lą čičą. O jis štai kaip ga
minamas. Moterys kramto 
grūdus augalo vadinamo 
ouka ir spjaudo juos į indą. 
Taip sukramtyti, suseilinti 
grūdai jame paliekami kele
tui dienų rūgt; iš to ir susi
daro stiprus alkoholinis 
svaigalas.
Kaip Europietis Buvo Pa

keltas i Burtininkus
Pas khivarus nėra jokių 

pinigų, o tik prekyba mai
nais. Į savo tarpą jie visai 

Reikalaukite Crystal Spring 
Lietuvių Išdirbystės Sodes-Toniko

Telephone 3245 Brockton, Mass.
IŠDIRBIU AS JONAS SI DAKAS

Jis daro toniką moderniškiausiomis mašinomis, todėl padaro 
geriausią skonio subalansavimą A 
Jonas Sidaras turi 25 metus p; ,, 
sodčs bei tonikai yra išrinktinių šviežių vaisių, 30 skirtingų skonių.

daro labai švariose aplinkybėse, 
ht^rimo šiame darbe. Jo daromos

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

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

kreipkitės į

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

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis

Prezidentas

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

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Duokite Man Cremo Ale!
Taip šaukia žmones orui atšylant. Nes ėiius-ale yra 

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

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.

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

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

Pcnkevičiui bravaro antrašu:

; The Cremo Brewing Co., Inc.
Belden Street

neįsileidžia svetimųjų. Bet 
kaip tad jų tarpan pateko 
ir saugiai gyveno pats ke
liautojas rašytojas Relian- * 
ce? Nagi, jis papirko burti
ninkus. Jis jiem padovano
jo laikrodį, kompasą ir kele
tą menkos vertės daiktelių, 
kurių, tačiau, khivarai dar 
nebuvo matę. Už tai burti
ninkai paėmė jį savo globon 
ir net jį patį paskelbė visai 
giminei kaipo “burtininką.” 
Tai tik todėl jis gavo progą 
pas juos saugiai gyventi ir 
jų papročius ištirti. —J. C.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš angių 
kalbos i lietuviu ir is lietu- C. €■

. IlIL J. llagocius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

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

-------------------------------------------- B

Antanas Penkevičius 
Sales Manager

New Britain, Conn.
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lost and uncom-
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At the last meeting of the Brook
lyn BuiLDerS the following plan of 
activity was selected by the mem
bership:

can 
the 

who

----- 0-----
short little talc may be

average Lith- 
in to see the 

branch

ends with John 
reading a record

the soldiers. The 
entire world is 
people in their 

and democracy.

sympathy 
with 
fight

“Jobs!” is the Main Demand of American Youth

well. I don’t think I’ll
I don't know anyone

tragic 
Lithuanian flyers, 
nas. These two 
cessfully crossing 
killed when their
Germany on July 17, 1938.

After the unsuccessful attempt 
a non-stop flight from New York 
Kaunas, Lithuania, the deaths

John Smith Jr., an 
\mer. youth, dropped 
ictivity of the chorus or 
ibout which he had read so much in 
he Youth Section. He entered the 
lall and watched the young people 
Maying ping-pong, dancing, singing 
and having a good time.

Being a shy lad John Smith Jr. 
did not break into the activity but 
stood aside and watched the mem
bers enjoy themselves. The offi
cers were too busy working for the 
next affair to greet a newcomer and 
the general membership were al
ready set in their cliques and did 
jot pay much attention to the young 
raan, who knew no 
a side very 
fortable.

Our little 
Smith Jr. at 
of the chorus or branch activity and 
sighing. “Oh 
go again.

While this 
slightly exaggerated, in essence it is 
true for too often newcomers have 
visited a youth club only to find 
themselves lost in a crowd that al
ready had its cliques and small so
cial groups. Outsiders come in, look 
around, and go out.

Obviously such newcomers must 
be made to feel at borne and al 
ease. Someone must explain to them 
what sort of Lithuanian youth or
ganization they are visiting, what 
its purposes are. what activities it 
carries on, and what this visitor can 
gain by participating in its work and 
by becoming a member.

We cannot expect the President 
f the chorus or branch to drop 
very thing and rush to each new 
ice he already has enough work. 
4 person is needed who has a 
canning personality. One who can 
mkc strangers feel at home should 
g>et each newcomer and act as his 
fr»nd until he is well known among 
thi youth members in general. Such 
a prson would have as his or her 
sole duty the task of acting as an 
unoficial “host” or 
those who drop in for a "look-see”.

Geierally 
groups are too clannish and individ
ualistic New people who drop in

A per-

“hostess” to

our

are ignored and left alone.
4 son is reedvd to be the friend of 

these newcomers until they are a 
full unit in the club activity.

Wherever possible our youth cho- 
and fraternal branches should 
some member to act 
membership director” 

all newcomers, making
feel that they are entering a 
which is friendly and worthwhile be
longing to.

The more friendly and less clan
nish our groups become, the more 
Will they increase in goodwill, pres
tige and membership.

ruses 
select 
“new 

\ greet
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BuiLDerS Plan Varied 
Month Activity

War in Spain Started 
Just Two Years Ago

r/xT ft

, 'J1 1 * 11 .’A,**..

I told one of the ushers I smelt a stench bomb, but he said it 
was the picture”.

1W0 to Take Over New York Softball Tourney
The International Workers Order 

has been granted jurisdiction by the 
American Softball Association (af
filiated with the A.A.U.) to run the 
sole official softball tourney in New 
York. Previous to this the fascist 
Hearst’s N. Y. Mirror had control 
of the tourney. The type of control 
can be seen when one notes the fact 
that the 7,000 teams that once play- 

y°uthie{| jn the tournament dropped down 
.. ’ to about 260 last year. All due to 

opposition to the Mirror manage
ment.

the previous sponsors does not re
peat itself.

Under this Softball Tournament 
progressive sports in New York City 
take a big step forward. —S. V.

From Here and
There

as a 
and 

them 
group

Hartford Comments 
On B’klyn Trip

Y.M.C.A.’s, Church teams, trade 
unions, Y.C.L.’s and neighborhood 
teams have already signed up in the 
tournament when the news was 
flashed that Hearst no longer spon
sored it.

In the new tourney the teams are 
divided into leagues of 8, the win
ners of which will meet for a Boro 
championship. The Boro champs will 
playoff for the City championship. 
The teams are divided into 3 divi
sions: one division for girls teams, 17 
years of age or over; an A Division 
for boys, age 18 or over; and a B 
Division for boys, from 16-18 years 
of age.

The Sports Department of the 
ternational Workers Order at 
Fifth Avenue, Room 1610, has 
ganized a very large committee 
take charge of the playoffs and
to it that the bad management of

In the 
Japanese 
facturers 
stocking field in the U. S. where on
ly five had been active up to then.

past few weeks, si.'ice the 
boycott started, 55 manu- 
have entered the

The average man is one who 
so good as his wife thought he 
before marriage and isn’t so 
as she thinks he is afterward.

lisle

isn’t
was 
bad

not 
has

I was going to apologize for 
writing sooner, but my silence 
’ een to advantage for it has intro
duced another correspondent from 
Hartford. Welcome, “Shadows,” the 
more the merrier.

At present there is a great hub
bub about the Laisve Picnic at 
Brooklyn, N. Y. (July 3) where we 
were so 
Hartford chorus 
all of you for the 
pitality which we 
certainly hope that we may meet 
again to repay you for the enter
taining day spent in your midst.

Although we had often read about

warmly welcomed. The 
wishes to 1 hank 
kindness and hos- 
were shown. We

In- 
80 

or
to 

see

A London newspaper dug up data 
that the Nazi government spends 
$100,000,000 a year on propaganda 
inside and outside of Germany, the 
bulk of such funds being diverted 
from the Winter Relief Fund, 
man and foreign newspapers 
tained, subsidized and bribed, 
300, the report goes.

Ger
main- 
total

eagle,

Fascist Ethics

The famed American bald 
symbol of the nation, is such a lazy 
bird of prey it waits till a smaller, 
fish-catching hawk, the osprey, gets 
hold of a morsel and then takes 
the fish away from it.

Wednesday, July 20—a trip to 
Forest Park to see the Caravan 
Theatre perform. Meet at 7 p. m. 
promptly.

Saturday, July 23—Holding a joint 
hike with the Richmond Hill Ramb
lers to Alley Pond Park. 7:30
is the time and don’t come any later.

Wednesday, July 27—Splash party 
in Cypress Hills. Set your alarm 
clock for 7 p. m.

Wednesday, August 8—Something 
that is real special. It begins at 8 
I), m.

For two years the heroic people 
of Spain have fought against Italian 
and German invasion. It has been 
two years of intense, bitter warfare 
that struck the non-combatants as 
well as 
of the 
Spanish 
freedom

This Tuesday, July 19, 
be held in Madison Square Garden 
a mass meeting commemorating the 
2nd anniversary of the Spanish 
People’s struggle against interna
tional fascism.

Among the featured speaker 
be: Ambassador Fernando De 
Rios, Father Michael O’Flanagan 
Joseph Curran. Tickets range 
prices from 25 cents to $1.65. 
program begins at 8 p. m.

B more Ends Song Con 
test; Tackles Play

(II.

Of the poems submitted by the 
members of the Baltimore Lyros 
Chorus, three were selected. “Dar
bas” by Anna Kuchiauskasj and two 
by Joseph Deltuva, those being 
“Kriaučius” and “The Folk Song.” 
Our conductor, Charles Granofsky, 
has promised to compose melodies to 
the words and the songs will be 
sung by the chorus. “Kriaučius” 
rather comical poem and will 
sung by the quartette.

A big time is scheduled at 
Russian - Ukrainian Dramatic
U. D.) shore on Sunday July 24th. 
It will be an International Picnic 
that will contain fun for young and 
old with games, bathing, dancing, 
and beer for the thirsty. Admission 
tickets are 10c and busies) lcavc(s) 
at 11 A. M. from the Lithuanian 
Hall, 853 Hollins Street.

Work has begun on the Lithua
nian play, “Vis Pamokyti” (by the 
Brooklyn youth, Drnest Duben), to 
be given in October of this year as 
participation in the first, anniver
sary of the Baltimore Lyros Chorus. 
This little two act comedy should 
put the audience in the aisles, roll
ing with laughter. *

By the way, improvement or in
crease in the soprano section would 
be appreciated very much by the 
tenors (P. S. Watch the little ones 
flare up!). Also the Laisve picnic is 
creeping up on us. So come on you 
all, (note the southern effect) be
gin selling those admission tickets 
to the Laisve Picnic to be held 
September 4th at Eddington, Pa. 
Mikolaitis Park.

Yours truly with

on 
in

P. S. 
members 
Tuesday

How about 
on vacation 

night,? Swell!!

regrets, 
i—Al. 

of thesome
coming down

Why do Some Chorus 
Officers Resign?

Trained Youth to Follow 
in Doran’s Path

A leading American educator, Dr. 
Homer P. Rainey, director of the 
American Youth Commission of the 
American Council on Education 
termed vocational training as prac
tically useless.

He remarked the shocking dis
parity between the number of young
people anxiously training themselves 
for jobs in vocational schools—and 
the number of opportunities to work 
at those jobs when they finished.

“....the training program,” he 
said, “goes one way and employment 
trends another. That is a serious 
plication.”

We here say that the blame 
bo laid without hesitation on 
economic royalists of our day
threaten every phase of American 
democracy — the 60 families who' 
control American industry. Also the 
trusts who take from the people, 
and give nothing.

We know very well that the sit- 
down of Big Business strikes di
rectly at the young people of our 
country. The actions of these arch-/ 
criminals in the past few months in 
closing down factories robs millions 
of energetic youth of their rightful 
position in society, of work and 
happiness. At the same time dimi
nished production means want in 
the land; it also swells that great 
army of “young reserves” untilized 
by the big trusts in attacking the 
standard of living of the working
people.

The efforts of the mass of people, 
young and old, must be to throw

One religious sect in Pennsylva
nia permits marriage only after the 
harvest season.

of

FINLEYVILLE, Pa.
Communists, graduates of the Dave 
Doran Training School in Western 
Pennsylvania, pledged to carry on 
the work of their school’s name
sake in building the Democratic 
front in Pennsylvania.

In a special message to Earl 
Browder, national secretary of the 
Communist Party, they promised to 
“carry forward the great role placed 
upon us as Communists, as the most 
progressive, most militant, most 
conscious fighters for a free, pros
perous and happy America.”

The eighteen students, all
whom came from the coal mines and 
steel areas, drafted a letter to Earl 
Browder, part of which follows:

“In line with the decisions laid 
down at our historic 10th National 
Convention, we pledge to go back to 
our mills, mines, factories and mass 
organizations to forge for ourselves 
a greater place in the vanguard of 
the democratic peoples; to spur ever
forward the great, Democratic crus
ade in America, which you called 
for in your July 4 address here this 
year; to ceaselessly strive' for the 
unity of the labor movement, and to 
throw our full efforts in the struggle 
against Republican reaction and its 
camouflaged, treacherous allies, the 
Lovestonitc and Trotzkyist traitors.

"On 
Dave 
pledge 
cratic
son, Paine, Jackson and Lincoln, and 
to carry forward the great teachings 
of Marx, Engels, Lenin and Stalin 
for an invincible, unquenchable, 
growing Communist Party in the 
United States.”

this, our final day at the 
Doran Training School, we 
anew to advance the demo

traditions of Thomas Jeffer-

Detroit Aces Still in 
Tournament Lead

Ramblings of the 
Second District

Hello folks! And how are you 
these hot days? I’m wondering if 
you all miss me and the news 1 
bring you now and then...

Lawrence and Lowell had a very 
nice picnic last month. Sorry all of 
you couldn’t be there, you really 
missed something ' nice. These two 
choruses are really going places 
soon... Gardner had their annual 
picnic the 9th and 10th, and I really 
did enjoy myself. We really have a 
good time with the Gardner people 
always. Now we know why they 
didn’t sing at the L.M.S. picnic, they 
were saving their songs for their 
picnic and for Montello on July 24. 
So the rest of the choruses better 
watch out because they mean to get 
first prize...

Worcester will be at the Montello 
picnic, also trying for the prize 
missed last year. They should 
care of it in grand style for 
sang pretty well at the L.M.S. 
nic. Some said they sang better 
Brooklyn..

they 
take 
1 hey 
pic- 

tlian

for-

The racial magazine “Archiv fur 
Biologio und Rassengesellschafft”, 
the fighting organ of German Na
tional Socialism, vol. 30 (1936), de
fending air bombings from the points 
of view of race selection and social 
hygiene, says the following, in 
article by a 
Reichswehr:

“It is in 
tions of the

Americans average 1,000 cigaret
tes, 62 cigars 
bacco a 
say.

and 1.5 pounds of to
year. A lotta smoke, we

do not float. Their parti-

superior

the most
city that

an
officer of the

I 
get 
resignation from a chorus position. 
There must be some motive for 
these persons doing so and 1 would 
like to discuss this problem with 
fellow-members of the Worcester 
do Chorus.

First it was the teacher, next
the trea- 
last but 

secretary, 
the ques-

believe that it generally pays to 
at the reasons for a person’s

my
Ai-

the

The Aces are still leading in the 
I.W.O. Tournament with 10 games 
won and 2 lost. They only have 3 
more scheduled games to play.

The Aido Aces defeated the AYA 
at McKinstry p’ield Wednesday, July 
6, by a score of 11-1. Vito Petrui 
pitched the whole game. Chuck Tvas
ka hit a home run.

should
to be

If I’m

weeks:

month 
private

were 
in

the cho

affairs.

Mary Brown.

way

keeping 
is even 
be read

cho- 
hclp

that 
men 
the

single cop- 
bo helping 
be helping 

the VOICE

should
you

their support and to demand the en
actment of the American Youth Act, 
one of whose provisions is for 
“jobs, educational opportunities for 
all youth between 16 and 25.” This 
is the weanor

Fifth Anniversary of 
Darius-Girenas Flight 
To be Commemorated
A program on the New York Ra

dio Station W.N.Y.C. will commemo
rate the fifth anniversary of the 

trans-Atlantic flight of the 
Darius and Giro
flyers, after suc- 
the ocean,
plane crashed

of 
to 
of 

these two aviators in the crash had
international repercussions. It was 
hinted that the flyers were shot 
down by the Nazis. The present 
issue of the VOICE has a feature 
article and pictorial page concerning 
these two Lithuanian heroes who. 
crashed only a few hundred miles 
from the successful completion of 
their flight.

The Lithuanian Post of the Ameri- 
Legion will hold a commemora- 
program at 6:30 P. M. this. Fri- 
evening on Station W.N.Y.C. at 
kilocycles. The program will bo

can
t ion
day
810
announced in English and will fea
ture Lithuanian music.

“Just Keeps on Grow 
B’klyn Aidosmg

The Aido Chorus of Brooklyn is 
still very active even after travel
ling about and singing in so many 
different cities, such as Baltimore, 
Worcester, Union and Bayonne. Our 

, teacher, Aldona Žilinskas, was chos
en as delegate to the L.M.S. Con
vention in Pittsburgh. We also do
nated $2.00 to the sending of dele
gates to the Li th-American Congress 
in Scranton.S ? I . I < I

Shh! What is the Aido Chorus 
planning for its fall affair? That is 
something which will be told later. 
It will be something new and unique. 
Watch for it.
New Members:-

During the past few months new 
members have drifted in. Among 
them we find S. Žvirblis, John 
Simon, Elsie Gasiunas, Francis Wal- 
asin and Bob Bastus. These are only 
a few of the new members. Every 
week we have an average of 40 
members attending chorus rehear
sals.
For the future:-

The chorus is singing at the fol
lowing places in the next few

July 81—Cranford, N. J.
Aug. 7—Cranford, N. J.
Sept. 4—Philadelphia, Pa.
Also sometime during the 

the chorus will have a 
outing of its own. 
This means yon't-

N0W lOi' bUiixclii

| you should know. Not only 
rus members, but all Lithuanian- 
American youth want to have some
thing which can represent them. We 
have that something which is the

Lith-Ameri- 
many hclp- 
in
It

Norwood: yes, I can’t let you 
get us. We intend to rub elbows 
with the best of them, say the boys 
and girls. Just you watch...

Bridgewater, way out there in the 
wilds, also Jias an eye on some of 
the prize money and promises to be 
there 100 per cent. It really 
be worth while for all of us 
there in Montello, July 24...

I almost left out Sir. Boston,
not mistaken they got first prize last 
year, so if I’m wrong correct me. 
Watch So. Boston, you know thht 
still waters run deep...

And now, i folks, lest you forget 
this is the time of the year we have 
vacations and beaching trips. And 
while talking about beach trips, re
member the trip we had last year 
to Salisbury Beach? Wouldn’t it be 
a great idea to do the same this 
year? Think it over, folks, and let’s 
get organized for—say, next jponth. 
Huh?...

Just a passing thought, “You may 
look at last year’s pictures and have 

i memories, but you can take a trip 
Jthis year too. So until you hear from 
me again, so long, folks.

—Retlaw Chinwell.

Clouds 
cles are always tending to fall. As 
long as there is condensation to re
place the particles that drop out, 
clouds keep forming—and so appear 
to remain aloft.

of 9-G. Vito 
good game, 
home run.

magazine, “VOICE of 
cans”. But I see not. as 
ing as there should be 
this magazine going on.
read in Lithuania and should 
more thoroughly here.

You choruses go to sing at 
Why don’t you also form groups to 
get subscriptions and sell 
ies? You will not only 
the VOICE but you will 
those who have not read
to acquaint themselves with this ed
ucational and entertaining magazine.

Also, many of you who can write 
stories, poems or articles
send them to the VOICE and 
may read it in the magazine.

Now hop to it and sec what 
rus or club docs the most to 
the VOICE.

Lithuanian reporter, then 
surer and organizer, and 
not least the recording 
We arc beginning to feel 
tion of “Who’s next?” Of those who
presented resignations the teach
er and treasurer are the only ones 
to reconsider. We had to get some
one to replace the others. I wish 
the new officers a lot of luck.

crowded sec
air bombings 

the activities of the choruses that Į hit the hardest. These sections are 
inhabited by poor people, by those 
who have not succeeded in life, and 
in this manner, the community rids 
itself of those undesireablcs.
sides, the large bombs, weighing one 
ton or more, in addition to the death 
they spread when exploding, will 
cause many cases of insanity. Peo
ple with weak nervous systems will 
not be able to stand the shock. Thus, 
air bombings will help us to find the 
neurasthenic and segregate them 
from the social life. Once these 
sick individuals are found it will suf
fice to sterilize them in order to in
sure race selection”.

participated in the program, it. was 
hard to visualize how well they were 
organized, but since our meeting we 
are able to appreciate the fine work 
they are doing and we are gratified 
to find Lithuanian youth so active.

Let us see to it that 
’ ) up to their standards.

•<

see we live

Personal Memos:—
Sorry that the bus ride 

much for you, Francis. We 
have fully recuperated, 
for you, Johnny. Was Coney Island 
io upsetting?

The ride back home wasn’t a time 
for relaxation 
shouldn’t let the 
the best of you, 
in your Stanley.

Our silent member of the orches
tra has finally spoken and now 
hearts will beat faster! By the way, 
what happened to the accordian 
player ?

Why is it that Bill isn’t a chorus 
member, Millie? We’d like to have 
him

I

was
hope

The same

too 
you

after all. You 
acrobat in you get 
Vin, nor the singer

as one of us.
hope you are still wondering.

—Who ?

A school in. Wisconsin gives the 
kids free haircuts.

Re

Carnations are not called pinks 
because of any color characteristics. 
The term came from the verb pink 
(to puncture or pierce), 
flowers were so-called on 
the jagged edge of their

Radios are now being 
refrigerators. We don’t 
the icebox will react 
music.

against the

Our sorrows and our joys arc but 
gossip matter for our friends.

We act as though we live eternal
ly and were dead but for a day.

When your sense of smell be
comes dull you can hype it up by 
rinsing the mouth with vinegar.

No wintry blast can chill friend
ship or rob us of the warmth of 
good wishes.

Steerage passage to the U. S. 
was as low as $10 a head in 1904.

Ilence, the 
account of 
petals.

built 
know 

to the

into 
how 
hot

few things that
One of them is 
attitude. Please 
is “wo” and ONLY

we 
the 
rc-

Some business men in the 
Bowl area had so much faith 
vertising that they recently : 
cd an ad for rain!

The ladies o'f the nation

1 Dust 
in ad- 
insert-

spent 
$384,000/100 on cosmetics last year, 
an increase of 14% over 1936. Com
petition must be getting keener,

It costs about $2,000,000 a year to 
maintain a battleship in peacetime.

Marriage hopes decline for the Ko
rean gill after 15.

Some robins never bother to mi
grate South for the Winter.

“Lisle’s still the style”, girls don’t 
forget it!

There are a 
must eliminate, 
“we or they” 
member that it 
“we.” Yelling at one another is un
becoming of a progressive chorus 
such as ours. We must also give 
credit to those who deserve it, and 
not just to a few. Under such con
ditions can we expect to get workers 
for our affairs? A few £rab the 
credit and that hurts the others, 
sometimes they quit the chorus ra
ther than say anything.

It is also time to sing some newt 
songs or revive some of the old 
ones. This is something the Music 
Comm, should take care of. By the 
way, what happened to all of the 
songs that we had? For example, 
“Blue Danube, 
“My Hero,” “Serenade, 
of others. We have some 
music, but the spider webs 
removed.

Now as t.o 
fore us—On 
Montello. On 
annual picnic 
August 7 we sing at Olympia Park at 
the United Lithuanian Clubs’ picnic.

Friday, July 8, the Aces won ano
ther game from the Gophers at Dix- 
Miller Field by a score 
Petrui pitched a very 
Tony Podolskis made a

The Aces played
Crusaders, Monday, July 11, at Hig
gins Field. Results of this game will 
be in my next column. Then team 
plays the Rockets at Clippert Field 
Friday, July 15.

I wish to 
is the I. W. 
the C. I. O. 
ing in.

Don’t forget the Moonlight Frolic 
at Beechnut Grove given by the Aido 
Chorus for the benefit of the Aido 
Aces

make a correction. It 
O. Tournament and not 
that the Aces are play-

Saturday, July 16.
M. Plumber,

Sports Editor, 
Aido Chorus, L.D.S.

Absolutely no divorces are per
mitted in South Carolina, yet this 
stato leads in the birth-rate decline.

THE “VOICE” 
Of Lith-Americans

NOW OUT!

“Volga Boatmen”, 
and a host 

excellent 
must be

the work we
July 24 we 
July 81 we have our 
at Olympia Park.

have 
sing-

be
at

On

There are only 11 “sky vyriters” 
in this country and they aren’t kept 
busy.

Any boat running aground in the 
Suez Canal can by law, be blown up 
within 48 hours.

Have YOU 
Subscribed?

Out in Cleveland, Ohio, the relief 
situation has become so critical 
reports say hundreds of hungry 
and women are begging in 
streets.

Yielding is sometimes the best 
of succeeding.

The remedy for wrongs; forget 
them.—Publius Sy rus.

On August 14 we have our trip to 
Salisbury beach. Let us not waste 
time.

—0. I. C.

1 year—$1.50

| year—-$1.00
Lithuanian-American Publishers 

Box 38, Station W, 
Brooklyn, N. Y.

il

The finest thing one can do moral
ly is to live within arm’s length of 
a temptation and let it alone. But 
the next finest thing, and the safest 
thing, is to decrease one’s liability to 
temptation by increasing one’s dis

tance from it.
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MELSVOJI KNYGA
Lietuvio Laiškas 

iš Arabijos
V. Stebėtini Nuotikiai

(Tąsa) 79
Minioje, šaipančiai, atsako:
—Čia, Ana ant priemūrio sėdi. Saule 

kaitinasi. Dievaži, keistuolis...
37. Aleksandras Makedonietis, nušokęs 

nuo arklio, prieina prie filosofo ir pra
deda su juomi tyliai šnekučiuotis. Pas
kui jis sako jam:

—Tavo protas, tėve, mane žavi... Aš 
noriu tau padaryti viską, ką tik tu pas 
mane paprašysi.

Diogenas, besišypsodamas, sako: a
—Juk man nieko nereikia. Ką gi aš 

galiu pas tave prašyti?
—Prašyk, ko tik tu nori.
Aleksandro Makedoniečio adjutantas 

šnabžda filosofui:
—Durniau, prašyk už miesto vasar

namį; sakyk, mano motina spanga. Arba 
prašyk karietą su arkliu. Oi, dievaži, 
koks žioplas...

Diogenas sako:
—Beje, jeigu taip, tai aš tave, balan

dėli, ve ką paprašysiu: pasitrauk trupu
tėlį į šalį, nes tu man saulę užstojai.

Žinoma, jeigu vietoj Aleksandro būtų 
buvęs koks nors durnius, chamas arba 
bukčius, tai tuoj aus būtų pradėjęs šū
kauti, rėkauti, įžeidinėti ir, ko gero, mū
sų garbų filosofą dar kalėjiman būtų 
įmetęs.

Bet Aleksandras Makedonietis buvo 
didis žmogus. Jis nusijuokė ir pasakė:

—Žinote, ponai, aš norėčiau būti Dio
genu, jeigu nebūčiau Aleksandru Make
doniečiu.

Tuomet abudu linksmai nusijuokė ir 
persiskyrė. Ir abudu parodė savo jėgą. 
Ot tai vyrai! Puikūs žmonės! Daugiau 
tokių. Tuomet gyvenimas daugeliu at
vejų laimėtų. Kadangi protas ir puikus 
elgėsis lyginai taip gyvenime naudingi, 
kaip karžygiškumas ir didvyriškumas.

38. Iš senovės gyvenimo štai dar per
skaitykite neilgą ir visiems žinomą pa
sakėčią apie labai didvyrišką elgesį.

Šis atsitikimas, galima sakyti, klasiki
nis, todėl labai naudinga jį skaitytojui 
priminti.

Čia jau bus apie romiečius. Ten tarpe 
jų taipgi buvo puikaus būdo žmonių.

Ten vieną sykį ve kas atsitiko. Etrus- 
sų caras Porsena apgulė Romą su savo 
etrussine kariuomene. Jis apsupo ją. Ir 
norėjo užkariauti. Žinoma, pagelba savo 
tų pačių etrussų.

Bet tarpe romiečių atsirado vienas 
karštas patriotas, kuris pasisiūlė užmuš
ti tą etrussų carą. Tai buvo Romos pi

lietis, kilęs iš plebejiečių—Kai Mucijus.
Ir štai nakčia jis įsivogė į tų etrussų 

stovyklą ir per nelaimę užmušė ne carą, 
bet jo raštvedį, kuris buvo toj pačioj pa
lapinėj. Veikiausiai, tas raštvėdis, tai 
buvo nepaprastos išvaizdos žmogus. O 
caras, veikiausiai, kokią nors kvailą, ne
gražią išvaizdą turėjo. Koks nors dvėse
liena, kreiva nosia, etrussiškas tipas. To
dėl, veikiausiai, apsirikti buvo labai len
gva. Ir Mucijus, palaikęs carą raštve
džiu, užmušė kitą. Žinoma, labai gaila, 
bet nieko nepadarysi—klaida.

. 39. Mucijų sučiupo, ir šis, nekokios 
išvaizdos, caras, pradėjo jį tardyti, bau
gindamas kankinimais ir nužudymu.

Mucijus pasakė: “Aš tavo kankinimų 
nebijau. Štai, žiūrėk mano didvyrišku
mą.”

Pasakęs šiuos žodžius, jis uždėjo savo 
ranką ant aukuro ir pradėjo deginti.

Senovės kai kurie romiečiai, religi
niais sumetimais, pas save aukurus de
gindavo. Tai buvo tam tikri puodai ant 
trijų kojų. Tuose puoduose kas tokio 
dega. Rūksta. Veikiausiai smarvė nepa
kenčiama. Ir per visą laiką reikia ką 
tokį į tą puodą dėti. Liepsna, veikiau
siai, nedidelė, bet visgi kišti ten ranką 
nepatartina.

O mūsų narsus romietis, nepaisydamas 
nieko, įkišo savo dešinę ranką ir pradė
jo kepinti. Ir laikė ją ten tol, kol rankos 
riešas nepradėjo anglėti. Kepindamas 
ranką, jis nei nesudejavo ir jo veidas ne
si raukė, nesi tampė.

Caras, veikiausiai, iš pradžių juokėsi, 
paskui pasidarė rimtas ir pasakė: “Už
tenka.”

40. Vėliaus jį paliuosavo, leido Romon 
grįžti. Greitu laiku ir apgulą atšaukė. 
Mat, pamatė, kad Romos gyventojai gali 
stebėtiną neramumą padaryti. Todėl ge
riau su tokiais nesusirišti.

Žinoma, čia gali įsiskverbti abejonė— 
ar tikrai jis taip apdegino savo ranką. 
O gal jis vos tik spėjo savo ranką į ugnį 
įkišti ir tuoj aus rėkdamas ją ištraukė. 
Ir nuo skausmo šokinėti pradėjo. O ca
ras, pamatęs jo šokinėjimą, nusikvatojo 
ir paliuosavo. Ir, gal būt, jam ant ran
kos tik viena pūslė iššoko, o istorija, gal 
būt, ėmė ir įdūmė kodylą, nupiešė žmo
gaus sielos grožę. Bet, pasirodo, kad ne 
taip. Žinote, viskas taip buvo.

Ir netgi mūsų karžygį pavadino Mu
cijus Scevola. Tai yra—kairiarankis. 
Mat, po apdeginimo jis dešinę ranką ne
galėjo valdyti. Ir tas, dalinai, yra įrody
mu, kad taip buvo, kaip istorija rašo.

(Bus daugiau)

(3-čias Laiškas)

Gerbiamas Drauge!
Ulbai dėkayoju tau už laiš

ką ir naujienas, kurios mane 
nemažai domina, ir dėkoju už 
pinigus. Tikiuosi atsitarnavęs 
su tavim būtinai susitikti ir 
už tavo gerą man atsilyginti 
geru tau.

Aš tavo laišką ir pinigus 
gavau būdamas manevruose 
netoli italų kolonijos rube- 
žiaus. Tai mes nuo Suso mies
to buvom nuyažiavę apie 400 
kilometrų. žinai, drauguži, 
manievruose būdamas nė kiek 
blogiau nesijaučiau, negu kad 
būdamas Suse. Gavom daug 
geresnį maistą ir šiaip daug 
laisviau jaučiamės.

Bet ką aš Į mačiau važinė
damas po arabų miestelius, tai 
mane net šiurpulys nukrato, 
kaip pamanau, žinai, arabai 
gyvena pusbadžiai, tiesiog ba
dauja. Kaip sustojam, kur, 
tai tuoj aus prisirenka arabų 
su vaikais. Tai kiti legionie
riai ima ir iš toli duonos ga
balą meta jiem. Tai arabai, 
visi puola ant to gabaliuko 
duonos, kaip vanagai ant 
žvirblio. Aš tai to nedary
davau, juk jie ir žmonės. Tai 
aš nunešdavau ir jiem į ran
kas paduodavau savo duoną. 
Jie taip labai dėkoja, kiti ne
moka francūzų kalbos, tai sa
ko maišydami arabų ir fran
cūzų kalbas (mersi alli).

Dovanok, drauguži, kad 
taip ilgai laiško nerašiau, ha 
laiko tai beveik nebuvo. Kaip 
parvažiavom iš manievrų, tai 
vieną dieną pabuvom Suse, o 
paskui išdavė kovos šovinių, 
viską susikrovėm į šarvuotus 
automobilius ir su policija 
kartu išvažiavom ne į maniev-

rus, bet arabų areštuot. Ir 
taip važinėjom po visus Tu- 
nyso miestelius ir kiekvienam 
mieste sustojom, tuojaus pa
šaukė miesto burmistrą, tas 
sušaukė visus gyventojus, tada 
komandierius Ir policijos vir
šininkas paskelbė įsakymą. 
Aš, žinoma, nesupratau. Bet 
po to tuojaus vietos policija 
surakintus kokius 8 arabus at
veda pas mus, o legionai įso
dina juos į sunkvežimį. Tai 
mes jų tiek parsivežėm, kad 
ir pas mus kalėjime yra apie 
100 arabų. Bet už ką juos 
areštavo, tai aš nežinau.

Man labai patinka, kaip tu 
rašai, kad jūs į savaitę dir
bat 40 valandų. Aš ir taip 
norėčiau laisvai pagyvent. Tu 
žinai, kad man atrodo, kad 
šitie 4 metai gali gana ilgi 
būt man. Bet ką padarysi, 
kaip yra, taip turi būt gerai.

žinai ką, drauge, aš laukiu, 
kad greičiau kiltų pasaulinis 
karas. Bet ne aš vienas, ale 
dauguma tokių yra. Tada gal 
pasaulis daug geriau persi
tvarkytų, ir būtų mum daug 
geriau gyventi. žinoma, čia 
aš turiu nuomonę, kad bus 
daug lengviau galima darbą 
gaut ir nebūt taip daug pri
spaustų. Kaip aš buvau Lie
tuvoj ir kaip tenais elgiasi su 
darbininkais! Vienu žodžiu, 
ką nori, tą ir daro—sumažina 
algas iki tiek, kad tik gali už 
kambarį sumokėt ir ant duo
nos, o kad kas liktų dėl apsi
vilkimo ar senatve kiek apsi
rūpint, tai nė manyt negalima.

šalin buržuazija, šalin iš
naudotojai! O kaip aš noriu 
dabar būt Ispanijoj! Legione 
tai visai veltui laikas eina.

Jonas.

PASTABOS
Ar Taip Ilgai Bus?

Jau Anglijos liaudies kan
trybė pilnai išsisėmė, kaip 
nedori jos kaimynai naikina ne 
tik Anglijos laivus, bet ir jos 
vėliavą. Liaudis griežčiausiai 
protestuoja prieš tai ir spi
ria savo valdžią, kad tam da
rytų reikalingų žygių. Bet ten 
valdžia yra “supuvusi” ir savo 
dienas bei minutes atgyvenu
si. Būtinai reikalinga nuvers
ti tokią valdžią!

Pagirtinas Vizitas
Kaip kad italai vizituoja Is

panijos liaudies užfrontės 
miestus bei kaimus su bombo
mis, taigi, kaip “Laisvėje” bu
vo pranešta, liaudiečiai taipgi 
sumanė vizituoti pačią Italiją. 
Tada greit pakėlė galvas ir 
Chamberlainas ir Daladier.

Kitaip ir būti negali. Turi 
būti pastatytos dvi sąlygos: lai 
fašistai sustabdo savo veiks
mus Ispanijoj, arba išstot prieš 
juos atvirai. Tada matysime, 
kas kur bus. Aš patarčiau 
liaudiečiams padaryti bent su 
50 orlaivių vizitą Italijon. Lai 
Mussolinis pamatys tą viską. 
Tai bus pagirtinas vizitas.

Kur Tas Marconi?
Štai, nors ir mažai Ispani

jos liaudiečiai turi karo maši
nerijos, palyginus su frankis-

tais, bet jie ypač italams už
davė ne vieną smūgį. Bet 
Mussolinis burnoj a, kad jo 
Markonio išradimai gali para
lyžiuoti bile kokią mašineriją. 
Tad kodėl gi jis nedaro to? 
Bet jeigu liaudiečiai padarys 
vizitą į Mussolinio būstinę 
Italijoj, tai Mussolinį tikrai 
suparalyžiuos. Taip ir turi 
būti! Nežinia, ar tada Mus
solinis markonizmu galėtų be 
priešorlaivinių kanuolių apsi
eiti ?

Vargšas Vitaitis
Taip, SLA Vitaičio šiltame 

soste pasodino Jurgelionį. ži
noma, plačioji visuomenė dar 
nežino gerai, kuo pasižymės 
Jurgelionis, bet visgi neviršins 
Vitaičio, kuris yra tiek daug 
nesąmonių prieš darbininkus 
išliejęs. Bet kur gi Vitaitis 
ras kitą tokį šiltą meškos guolį?

“Amerikos Lietuvis”
Advokatas N. Valasina 

“Amerikos Lietuvy” štai rašo, 
kad Sovietų Rusija dabar tu
ri Rumunijos pasieny nema
žiau kaip 1,100 karo lėktuvų, 
pasiruošusių ginti čechoslo- 
vakiją. Toliau sako, reik ne
pamiršti, kad ir virš Lietu
vos pasirodytų Rusijos lėktu
vai puolant Prūsiją. Toliau 
rašo, “Nėra abejonės, kad jei 
karas įvyktų tarp čechoslova- 
kijos ir Vokietijos, tai Sovie
tų karo lėktuvai suloštų žymią 
rolę karo pradžioje, ypatin

gai, kol Rusijos kariuomenės 
pėstininkų puM<ai pasiektų 
mūšio laukus.”

Taip, nežinau kokios pažiū
ros yra adv. N. Valasina, bet 
jis visgi rašo neblogai, vaduo
jasi teisingiau, negu kiti “A- 
merikos Lietuvio” rašytojai. 
Taip, Sovietai šiandien gali bi
le kam kailį išlupti, kas tik 
prie jų kibs!

Pamirštas Svarbus Dalykas.
Lietuvai atsidūrus pavojuj, 

beveik visi laikraščiai rašė, 
kad apsižiūrėta liko tik da
bar, kad Lietuva turi su ki
tomis šalimis tik “biznio” su
tartis, kariškų jokių. Tuo mo
mentu spaudoj daug rašoma 
buvo tuo svarbiu, klausimu, bet 
kodėl dabar visi užmiršo tai?

Tai svarbiausias klausimas 
Lietuvai. Jis reikia kelti vir
šun, jis reikia įgyvendinti. Jei
gu Lietuva neturės su nieku 
jokios kariškos sutarties, kas 
bus tada, kaip Lietuva atsi
durs ir vėl panašiame pavo
juje ?! Lietuviai neturi nu
rimti nei minutei iki Lietuva 
tokių sutarčių neturės užtek
tinai apginti savo nepriklau
somybę baisiame pavojuje! 
Taip aš bent numatau.

Juozelis.

EASTON, PA.
Numirė Senas “Laisvės” 

Skaitytojas
Liepos 7 d J buvo palydėtas 

į kapus Antanas Vainius, su
laukęs 72 metų amžiaus. 
Amerikoj pragyveno 36 metus. 
Aš pažinojau Antaną Vainių 
per 30 metų. Tai buvo dali
nai bepartyvis žmogus, ret
karčiais nueidavo į bažnyčią 
pasiklausyt kunigo pamokslo, 
apie kurį vėliaus kritiškai at
siliepdavo. Taipgi buvo per 
daug metų ščyras “Laisvės” 
skaitytojas, iri kitiems pasigir- 
davo, kad jam “Laisvė” ge
riausiai išriša darbininkų klau
simus. Nepašykštėdavo ir pa- 
aukaut pusdolerį kitą svar- 
besniem darbininkų reikalam, 
arba streikieriam. Buvo links
mo būdo žmogus, vaišingas ir 
šiaip jam sekdavosi pakrėst 
juokų.

Kiekvienas “Laisvės” pa- 
trijotas privalo paaukoti iš
mokėjimui naujos Intertype 
mašinos.

Per pastaruosius 15 metų 
Vainius užlaikė maža krautu
vėlę. Bet sveikatai pašlijus 
ir užstojus bedarbei, prarado 
savo namelius, o krautuvėlę 
uždarė. Tai gyvenimas Anta
nui pasidarė daug skurdesnis. 
O ant galo, Jigos užkluptas, 
turėjo eit ir atgult į ligoninę. 
Po kiek laiko pasitaisė ir ap
leido ligoninę ir jautėsi daug 
geriau, vienok po kelių savai
čių iš po nakties liepos 4 d. 
buvo atrastas užmigęs amžinu 
miegu. Eastone pasiliko dvi 
dukrelės, Ona Unikauskienė ir 
Paulina buvusi Urbienė, kurios 
susirūpino. Mat, jos darbinin
kės, tai aišku, neturtingos. 
Tačiaus jos žinojo, kad jų tė
velis turėjo kur tai paslėpęs 
kelis šimtus dolerių. Po dide
lio jieškojimo duktė Paulina 
atrado virtuvėj tėvo paslėptus 
blėkinėj porą šimtų dolerių, 
už kuriuos ir palaidojo ant 
miesto kapų, palydint būreliui 
draugų su keliais automobi
liais. Išlydint ir ant kapų 
graudingai pasimeldė anglų 
kunigas sayo kalboj.

Iš Lietuvos Vainius paėjo

DETROITO ŽINIOS I
Susitvėrė Rašėjų Ratelis

Liepos 8 d. įvyko antras su
sirinkimas Detroito Rašėjų 
Ratelio. Rašėjų Ratelis suor
ganizuotas tam, kad rašė]ai 
turėtų kokią nors atsakomybę 
už savo raštus ir kad būtų 
daugiau žinių ne tik “Vilnyj,” 
kaip detroitiečiam artimes- 
niam laikraštyj, bet taipgi ir 
kituose darbininkų laikraš
čiuose. Į Rašėjų Ratelį gali 
prigulėti bile lietuvis, kuris 
tik remia darbininkišką spau
dą. Bus nariai dviejų skyrių 
—vieni rėmėjai, o kiti veikė
jai. Kuris parašys nors vie
ną žinutę ar korespondenciją 
į mėnesį, tas vadinsis veikėju. 
Bus mokinama, kaip rašinėti 
žinutes ir korespondencijas.

Prigulėjimas prie Rašėjų 
Ratelio veltui, tik turės nors 
sykį ant mėnesio lankyti su
sirinkimą. Valdyba išrinkta 
dėl šių metų sekama: Pirm. 
J. K. Alvinas, 10219 Russell 
St.; pirm, pagelb. R. Stepon- 
kevičienė, 2035 — 23rd St.; 
sekr. Pr. Gustaitis, 9515 Car- 
doni Avė.; iždininkė Mildred 
Jononis-iukė, jaunuolė, 9610 
Broad St. Raštų tvarkytojas 
Alfonsas Urbonas, irgi jaunuo
lis, 2203 — 3rad St.

Į Rašėjų Ratelį kviečiame 
visus prisidėti ir sykiu dar
buotis. Detroitas ilgas ir pla
tus. žinių yra gana daug, 
bet tik nėra kam sutartinai 
rašinėti.

Parengimai, Susirinkimai
Liepos 16 d. įvyks Aido

žemgulių kaimo, Andrejavo 
parapijos, Kretingos apskri
čio. Ten dar paliko gyvą sa
vo moterį, sūnų Joną ir dvi 
dukreles—Marijoną ir Barbo
rą.

Lai būna tau, Antanėli, 
lengva šios šalies žemelė.

V. J. Stankus.

Choro vakarinis piknikas ant 
Beechnut Grove, darže ant 
Middle Belt Rd. Pikniko pel
nas skiriamas dėl jaunuolių 
sporto palaikymo. Visus kvie
čia rengėjai. Pradžia nuo 6 
vakare. Įžanga 25c.

Liėpos 16 d. turi būt ALD- 
LD 52 kuopos susirinkimas, 
4097 Porter St. Visi nariai 
privalo dalyvauti ir naujus 
narius kvieskime į kuopą.

Liepos 17, 9 vai. ryte, įvyks 
susirinkimas Ham t r a m c k o 
Kliubo ant Veteranų svetainės, 
Holbrook Ave.

Alvinas.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves.

So. Boston, Mass.’
RADIO

Nedėlios, July 17-tos ' radio 
programa per stotį WORL, 
92(1 kilocycles, 9:30 valandą 
ryte bus sekanti:

1— Jono Tarnuiionio Orkestrą 
iš Nashua, N. H.

2— Lietuvių Vyrų Grupė iš 
Nashua, N. H., vadovaujant Jo
nui Tamulioniui.

Po programai prašome parar 
šyt laiškelį ar atvirutę į stotį 
WORL, Myles Standish Hotel, 
Lithuanian Program, Boston, 
Mass., pranešdami savo įspū
džius. Steponas Minkus, 

garsintojas.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Hartford, Conn.
SVARBUS SUSIRINKIMAS SPAUDOS PIKNIKO REIKALAIS

Liepos 18 d., pirmadienį, Laisvės Choro svetainėj, 57 Park 
St., įvyks labai svarbus susirinkimas išdirbimui galutinų pla
nų spaudos piknikui, kuris įvyks rugsėjo (Sept.) 11 d.

Visi draugijų atstovai kviečiami dalyvauti. Taipgi labai 
prašome ateiti visų Hartfordo ir apylinkės draugų, kurie gali / 
bent kuomi prisidėti prie surengimo pikniko. Ypatingai kvie-/ 
čiame mūsų darbščias šeimininkes, nes šiame susirinkime jau 
pradėsim darbą dėl priruošimo šeimininkių stalo.

A. Taraška.

Scranton ir Wilkes-Barre Apylinkėje
DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

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

Didžiausias ir iškilmingiausias piknikas šioj apylinkė
i — Įvyks — I

Sekmadienį, Liepos 17 Julv
Pradžia 10 Vai. Ryto

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

gražioje vietoje

■i SIMKO GLEN PRIVATIŠKAME PARKE
Kelrodis: Važiuojant reikia imt 809 kelias ir važiuoti iki 

Manganellos Pavilion, ten po kairei parkas.

Kalbės J. Gasiunas iš Brooldyno.
šiame parke yra puiki pastogė, vieta nepaprastai graži 
ir yra gražios maudynės, mylintiems pasimaudyti. Čia 
smagiai ir naudingai praleisite laiką, pasimatysite 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 $2
Bus Visokių Valgių ir Gėrimų

GERA MUZIKA GRIEŠ ŠOKIAMS
BUS PRAKALBŲ IR KITOKIŲ ĮVAIRUMŲ

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nira valandų sekmadieniais.

i

NUMALŠINKITE TUOS BAISIUS REUMATIZMO 
SKAUSMUS BARUVACOLTU į 

■................. .... .... .................

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

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

£
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Penktad., Liepos 15, 1938

Pasveikinimai AIDED Suvažiavimui
Visos eilės kuopų ir apskri

čių pasveikinimai jau tilpo 
“Laisvėj.” čia talpiname dau
giau, kuriuos aplaikėme prieš 
pat suvažiavimą arba pačiame 
suvažiavime. Viso su pasvei
kinimais ALDLD suvažiavi
mas gavo $74 aukų.

PASVEIKINIMAI:

ALDLD 86 kp., Chicago, 
Ill., sveikina ALDLD suvažia
vimą, liepos 1 ir 2 dienomis, 
Brooklyn, N. Y., ir aukoja $2 
Draugijos svarbiems darbams.

St. Vėšys,
ALDLD 86 K p. Sekr.

Draugai!
ALDLD 7 kuopa, Spring

field, 111., sveikina ALDLD su
važiavimą ir linki geriausio 
pasisekimo. Kartu siunčiame 
ir $2 auką.

Geo. Starkevičius,
Kuopos Sekr.

Draugai Delegatai!
ALDLD 113 Kp., Reading, 

Pa., sveikina 
ir delegates ir
gai apsvarstyti

Kartu siunčiame $2

visus delegatus 
linki sekmin- 
organizacijos

reikalus, 
aukų.

K. Romikaitis, 
Kuopos Sekretorius.

Delegatai!Draugai
ALDLD 155 moterų kuopa, 

Worcester, Mass., širdingai 
sveikina visus delegatus ir 
siunčiame $5 aukų ALDLD 
moterų veiklos reikalams. Kar
tu mūsų kuopa siunčia ir de-

Org. E. Trasikienė, 
Sekr. P. Petrauskienė, 
Ižd. M. Kižienė.

Draugai Delegatai!
Mes, nariai ALDLD 92 k p., 

Cicero, III., sveikinam suva
žiavimą ir linkim nutarti nau
dingų nutarimų mūsų organi
zacijai. Siunčiame $2 auką.

Vaišnorienė,
ALDLD 92 Kp. Sekr.

Brangūs Draugai ir 
Draugės Delegatai!

Mes sveikiname šį suvažia
vimą su $3 ir vėliname ge
riausio pasisekimo jūsų dar
buose dėl darbo žmonių ge
rovės.

ALDLD 104 Kp. Ižd., 
D. Dijokienė.

Pittsburgh’o Lietuvių Dra
matiška Grupė praeitą susi
rinkimą, birželio 22, 1938,
nutarė pasiųsti pasveikinimą

kų Literatūros Draugijos Su
važiavimui ir paaukauti $1, ir 
linkime kuo geriausio pasise
kimo suvažiavime.

Dramatiška Grupė.
Marijona Urmoniūtė, 

Pirmininkė.
Elena Kairiūtė,

Sekretorė.

ALDLD 47 Kp., Montreal, 
telegrama prisiuntė .širdin
giausį pasveikinimą suvažiavi
mui, kuriame linkėjo delega
tams nutiesti ALDLD ateities 
veikimui gaires. Pasirašė dd. 
Smetona ir A. Keršis.

Drg L. Prūseika prisiuntė 
CK laišką organizacijos rei
kalais ir kartu ALDLD suva
žiavimui širdingiausius linkė
jimus.

ATYDAI

Draugai!
ALDLD 217 k p., Winnipeg, 

Canada, sveikina visus delega
tus ir delegates ir linki kuo 
pasek mingiausiai apsvarstyti 
organizacijos reikalus. Mes 
pasižadame pravesti visus su
važiavimo nutarimus. Dele
gato negalėjome pasiųsti iš 
priežasties tolimos kelionės. 
Siunčiame su pasveikinimu $2.

S. Krisčius,
Kuopos Sekr.

mitetas ir trijų Clcvelando 
kuopų nariai širdingiausiai 
sveikiname mūsų Draugijos šį 
suvažiavimą linkėdami jam 
sėkmingai aptarti organizaci
jos reikalus ir nutiesti kelią 
sėkmingai ateities darbuotei.

Kartu siunčiame mažą do
vanėlę sumoj $5.

Draugiškai,
ALDLD 15 Apskr.
Sekretorius,

J. Mažeika.

kalbėjo trumpai, bet daug paša-bandome du kartu suruošti ir neįvy- 
.kč dienos klausimais. Drg. Mi. £>• ge*> Parcng‘-

Illcį LULClJL blcĮ Vclbcll c|.   uCKr.
žara paprašė dienraščio “Lais-, (163-164)
vės” raidžių rinkimo mašinos 
išmokėjimui aukų. BEDFORD, OHIO

ALDLD 101 kp. rengia pikniką, 
Programoje dalyvavusių cho-'sekmadienį, 17 d. liepos, pas drg. 

rų atskirai neminėsiu. Savo už-'H;v^’1th^! 8.®2. A.rcl?cF Prad'zia i 10 vai. ryto ir tęsis iki vėlai nakties,
duotį visi atliko gerai, dainos(prie to bus ir ALDLD 15 Apskr. 
klausytojams pati k o. 
garbes vainikas nuo 
tautinės publikos teko Hartfor
do Laisvės Chorui, .kuriam 
dovauja drg. V. Visockis.

-----   . .V- LV 11 jlj j-z i_j i.) .15 Apsfcr. 
Žinoma,(Pusmetinė konferencija, kuri taip

Hik<jJPat Pr^sidčs 10 vai. ryto. Visi 
'dalyvaukite. Kelrodis: Iš Clcvelando 
važiuokite Broadway Ave. iki Bed
ford antros trafiko lempos, pasukite 
po kairei į Coumbus Rd. Pavažiayę 
pusę mylios po dešinei rasite Archer

va-

Rd., netoli bus suvažiavimo vieta.
Iš Akrono imkite kelią 8-tą iki 

Bedford, čia Columbus Rd. iki Ar
cher Rd. Iš Middlefield ir Youngs
town, važiuokite iki privažiuosite 
Warrensville Center Rd. ir važiuo
kite iki Bedford, paimkite Colum
bus Rd. iki Archer Rd., rasite išva
žiavimo vietą.—Kom. (163-164)

džioj šio menesio. Atsiveskite ir nau
jų narių. — Sekr. P. Ž. (163-164)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas jvyks 

liepos 16 d., 7:30 v. v. Draugijų 
Svet., 4097 Poster St. Visi dalyvau
kite laiku, nes yra svarbių dalykų 
aptarti. Taipgi bus išduotas platus 
raportas delegato sugrįkusio nuo 
ALDLD suvaž., kuris įvyko pra-

WASHINGTON, PA.
Washington 258 kp. piknikas jvyks 

liepos 16 d., šeštadienį. Oak Grove 
Park. Pradžia 3 vai. po pietų, muzi
ka nuo 7 iki vėlai nakties. Važiuo
jant iš kitų miestų imkit kelią 19. 
Iš Pittsburgho davažiavus į Wash- 
ingtono tai sukitės po tiesiai ir va
žiuokite kokius tris blokus ir vėl su
kitės po tiesiai ant Jefferson Ave., 
kur eina gatvekaris, nuo čia važiuo
kite iki Henderson Ave., sukitės po 
tiesiai pakol davažiuosite High St, 
vėl sukitės po tiesiai ir privažiuosite 
Oak Grove Park. (163-164)

Draugės ir Draugai 
Delegatai!

ALDLD 25 kp., Baltimore, 
sveikina brangios mūsų orga
nizacijos suvažiavimą ir lin
kimo pasekmių. Mes, 25 kuo
pos nariai, tikimės, kad šis su
važiavimas nuties naujus ke
lius dėl dar platesnio auklėji
mo mūsų brangios 
ei jos. Kartu mes 
$3 aukų.

Delegatai!
Moterų 
Birutė,

organiza- 
siunčiame

Draugai
M es, 

Draugija 
Mass., sveikiname šį suvažia
vimą, linkime jums pasekmin
gai svarstyti šios organizacijos 
reikalus. Ljai auga ir bujoja 
ALDLD! Kartu siunčiame ir 
$2 aukų.

Pašalpinė 
Montello,

Dar suvažiavime gauta 
kų nuo sekamų kuopų ir 
vienių narių, 
komis:

ALDLD 30
Pa., per drg.

ALDLD 43 Kp., Wilkes- 
Barre, Pa., per J. Visockį, su 
$1.

ALDLD 137 Kp., Montreal, 
Canada, per d. O. Kilikevi
čienę, su $3.

Drg. A. Valinčius, fotogra
fas, iš Pittston, su $1.

Drg. C. ir M. Lagūnai, iš 
Springfield, Ill., su $1.

P. Mingilas, iš New 
su auka $1.
Geo. Kuraitis, Brook- 
Y., su geriausiais lin

kėjimais suvažiavimui ir au-

Sveikino su

au- 
pa- 
au-

pa
či i-

Pirm. J.
Sekr. T.

Stigienė.
Ziziene.

suvažia-
momen- 
plečias, 

žmo-

Draugės ir Draugai
Šis ALDLD kuopų 

vimas įvyksta svarbiu 
tu, kuomet nedarbas
skurdas sunkina darbo 
nių buitį iš vienos pusės žiū
rint, iš kitos darbo masės kas 
miela dienelė labiau glau
džias į savo klasės organiza- 

į unijas, sykiu stiprėja
pati ALDLD organizacija, 

dedas nauji žmonės, 
žmonės.

ei jas, 
ir 
į kurią 
jauni

šiame suvažiavime yra vil
ties, kad delegatai suras bū
dus įtraukti dar daugiau jau
nų žmonių į Literatūros Drau
gijos eiles, išleisti dar daugiau 
literatūros mokinančios 
niją į šviesesnę ateitį, 
žmogus žmogui nelups 
nių kailių.

Todėl sveikiname šį 
žiavimą ir linkime
susidomėjimo svarbiais šių die
nų reikalais čionai, šioj šalyj, 
sykiu neužmiršti ir Lietuvos 
liaudies skruzdėlių. ’Siunčia
me

zmo- 
kur 

devy-

suva-
geriausio

ir aukų $5.

ALDLD III Apskričio 
Komitetas.
Sekr. V’. J. Valaitis.
Ižd. O. Giraitienė.

Draugai :
Siųsdami mūsų kuopos dele

gatus į ALDLD Suvažiavimą, 
sykiu siunčiame ir savo širdin
gą pasveikinimą. Mes pagei
daujame, kad pats suvažiavi
mas pasižymėtų kuodraugiš- 
kiausia nuotaika ir kad išdirb
tų naudingus planus mūsų or
ganizacijai, kad ji augtų ir 
šviestų lietuvių darbininkų 
mases, kad jos kuopos rastų 
sau egzistenciją kad ir tam
siausiame užkampy, kur tik 
randasi lietuvių—neštų jiems 
darbininkišką apšvietą ir kul
tūra.

Su 
kad

pasveikinimu siunčiame 
ir nedidelę auką—$2.

ALDLD 13 Kp. Sekr.

Drg.
York o,

Drg.

K p., Chester, 
P. Šlajų, su $1.

43 Kp.,

Drg. J. M. Kąrsonas, Low
ell, Mass;, sveikino su $1.

Visiems aukavusiems ir svei
kinusiems ALDLD suvažiavi
mą tariu varde mūsų organi
zacijos širdingiausį ačiū.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekr.

Hartford, Conn.

vic-

visiems besi-

drg. J. Nalivaika ir 
paskui jį. Jis privedė 
didelio stalo ir liepė 
namie. O mūsų drau-

Draugai!
ALDLD 15-to Apskričio ko-

“LAISVĖS” PIKNIKO (MAYNARD, MASS.)
GASPADORIŲ IR KOMISIJŲ

Nepaspejus mūsų chorui 
sirodyti, publika pasitiko su 
dėlių entuziaznui — už tai, kad 
buvo skaitlingas nariais. Cho
ro dainas skaitlinga publika 
taipgi palydėjo griausmingais 
aplodismentais. Labiausia publi
ką sužavėjo tos dainos,, kurios 
buvo pritariamos stygų orkes
trus. Už tai visą didžiausias 
kreditas priklauso d. Visockiu!.

Pasibaigus programai, nei 
nepajutome, kaip laikas prabė
go, besilinksminant ir- besišne
kučiuojant su draugais 
darbininkiškus reikalus, 
jome grįžti namo, ten, 
atvykome.

Man jau teko susieiti
mažai hartfordiečių, kurie daly
vavo piknike. Visi labai 
tenkinę laisviečių 
priėmimu.
darbininkai,
dienraščio ateityje.

Nemunas.

apie
Turė-

iš kur

su ne-

pasi- 
nuoširdžiu 

Už tai mes, kaipo 
neužmiršime savo

{spūdžiai iš Atsibuvusio “Lai
svės” Metinio Pikniko, Liepos

3 d., Brooklyn, N. Y.

Mūsų hartfordiškių buvo 125. 
Vieni važiavo busais, o mes sy
kiu važiavome trimis mašino
mis. Nepasiskirstėme ligi nuva
žiavimo į pat vietą, kur buvo 
senai laukiamas piknikas.

Pirmiausia susitikome su
tiniais draugais Juškais ir Ka
valiūnais. Mums 
džiaugiant dienos gražumu, pri
siskubino 
prašė eiti 
mus prie 
būti kaip
ges, nieko nelaukdamos, puošė 
stalą įvairiais valgiais. Mes gi, 
kaipo vyrai, susiradome skysti
mėlio, nuo kurio “užsimiršta” 
visi vargai ir bėdos.

Mums besivaišinant, pamatė
me, kad atpleška drg. A. Bimba 
savo “lumozina”. žinoma, mes 
jį pasikvietėme pas save. Tuo
jau pasiūlėme “dėl užmiršimo,” 
bet jis papurtė galvą. Gavome 
suprasti, kad jis nieko nenori 
užmiršti. Kiti prašė jį sėstis, 
bet gavom’e atsakymą, “esu už
imtas įvairiais reikalais.” Tuo
jau pašoko draugė M. Krikščiū- 
vienė ir turėdama kairėje ran
koje didelį peilį, klausia: “Gal 
draugas paragautumėte mūsų 
bopkos?” Su tuo jis sutiko. Tai, 

'žinoma, draugė Krikščiuvienė 
nesigailėdama bopkos atpjovė. 
O jis padčkavojo, nusijuokė ir 
nuėjo savais keliais.

Mums bcleidžiant linksmai 
laiką, vis daugiau rinkosi hart
fordiečių. Nugi matome, kad 
jau įšliaužia ir du didžiuliai bu- 
sai su Laivės Choro nariais ir 
keletu pašalinių. Nespėjus jiems 
išlipti, choro mokytojas drg. Vi
sockis paprašė 
surinkti 5 vai. 
mui programos, 
siskirstė. Vieni
nių, arba gerų draugų, kiti rū
pinos pasiimti stalus. O mūsų 

8 jaunimas leidosi svetainėn, kur 
griežė geriausia orkestrą.

Laikas bėgo greitai. Mums 
visiems laiką linksmai belei- 
džiant, užgirstame, kad drg. 
Šolomskas jau šaukia per gar
siakalbį klausytis programos. 
Programoje dalyvavo šeši cho
rai. Tarpe dainų kalbėjo du ge
riausi kalbėtojai, būtent, drg. 
R. Mizara, “Laisvės” redakto
rius ir V. Andrulis, Chicagos 
“Vilnies” redaktorius. Nors jie

gaspadoriai jau praneša, kad “L.” pikniko, jvy- 
3 d., Maynarde, bilos yra išmokėtos ir galima

Pittston, Pa.
Čia iki šiol angliakasyklos 

dirbo neblogiausia, nors už
mokestis daugumoje buvo la
bai maža.

Bet su pradžia liepos mė
nesio darbai sustojo. Kada vėl 
pradės dirbti, nežinia.

Kada mainos dirbdavo, tai 
nebuvo tos dienos, kad ligon- 
vežimių sirenos nešvilpdavo, 
kai veždavo sužeistus į Pitts- 

įtono ligoninę.
Mat, šiuo, tarpu kontrakto- 

riai nepristato į mainas už
tenkamai medinių ramsčių, 
kuriais mainieriai galėtų pa
siremt liuosas uolas, kurios ka
bo virš galvos. Dabar kon- 
traktorių obalsis yra: Anglies, 
anglies ir tik an'glies! Tad 
apie apsisaugojimą nėra kada 
nė pamislyt. Tai taip ir lau
žo mainierių kaulus, o kitus 
užgula mirtinai.

Čia nesenai mirė, rodos, se
niausias karčiamninkas K. Ru
daitis, išgyvenęs suvirs 72 me
tu. Mat, jis kitiem gėralus 
pardavė, bet pats jų negė
rė, tad ir sulaukė žilos se
natvės. šiaip žmogus buvo 
gero būdo ir gana pasiturin
tis. Likosi palaidotas su vi
som bažnytinėm iškilmėm.

Beje, Pittstoniečiai turėtų 
nepamiršt “Laisvės” pikniko, 
kuris bus nedėlioj, liepos 17, 
ant Simko Glen, pas Ransom 
Ferry, prie upelio, lankoj po 

Bus svečių 
Pūsiu ir aš.

žaliais medžiais.
ir iš kitų miestų.

A. Gražiškietis.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Devynios Didžios Idėjos

AlSO OH WSPUY IN SHOWROOMS OF

%!:

Westinghouse Streamline
AUTOMATIŠKAS PROSAS

PAPRASTAI

Karščio kontrolė šilkui, vilno
nam. bovelniniam, lininiam. 
Oru apsaugota nuo karščio 
rankena. Sklandus paėmimas. 
X00 wattų. 5 svar. AG-DC.

UNIVERSAL 
Lengvai Apverčiąs Keptuvas 
$295

,į<ci/ina lygiai. Chromo-skarda. 
Stipriai padarytas ilgam am
žiui. AC-DC.

GENERAL ELEI TRIO 
Palietimu Nustatomas Radio 
(l’apr. $32.95 be $«•<»?, nuo

laidos už elektros bilą)

$2495
Vėliausias 1939 automatiškas 
6-lemp. super-heterodyne. Rie

šutmedžio kabinetas. AG-DC.

APPUAMC*
DLALtR

s

1

t

$995
Automatiškai pagamina kavą, 
tada uždaro elektrą, palaiko 
kavą karštą. Chromu nulietas 
indelis. Greitas. 8 puodukų 
įtalpos. AC.

Mussolinis Gėrisi Savo 
Bombininkais Ispanijoj 
Roma. — Mussolinio val

džia skelbia, kad jos lėktu
vai Ispanijoj tik per balan
džio mėnesį numetę 291 to
ną bombų ir iššovę 43,000 
kulkų iš savo kulkasvaidžių.

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS

JCSŲ NAMINĖ ELEKTROS BILĄ 
YRA VERTA JUMS PINIGŲ 

ANT BILE PRIETAISO

BROOKLYN EDISON COMPANY, INC.

VARPO KEPTUVE

labai

visus choristus 
vakare išpildy- 
Po tam visi iš- 
jieškojo gimi-

Draugai, 
kusio liepos 
turėti galutinas susirinkimas dėl padarymo pilnos apyskaitos. 
Gaspadorių ir komisijų platus susirinkimas jvyks šj šeštadienį, 
liepos 16 d., Hudson, Mass., Lietuvių ♦ Piliečių Kliube, 17 
School St., 2 vai. po pietų. Visi, kurie turite reikalą su pikniku, 
būkite, o ypatingai tie, kurie turite pinigus už tikietus, smul
kius laimėjimus ąr kitokius reikalus. Būkite laiku.

J. Grybas, Komisijos Narys.

DETROIT, MICH.
Detroit Org. Sąryšio konferencija 

įvyks 18 d. liepos, 7:30 v. v. Draugi
jų Svct., 4097 Porter St. Visi dele
gatai dalyvaukite, nes ’/ra
svarbių dalykų aptarti, reikės aptar
ti prisirengimą prie spaudos pikni
ko, 24 d. liepos. Taip pat prašome 
visų organizacijų užsimokėti metines 
duokles j Sąryšį, nes jeigu šį mėnesį 
neužsimokėsite, tai sąryšyje nustosi
te savo teisės. — Sekr. N. O.

(164-165)

CLEVELAND, OHIO -
LDS IV Apskr. konferencija jvyks 

rugpjūčio 7 d., pas drg. Grinius, 
Route 86, Thompson, Ohio, 10 v. v. 
Bus Weiner Roast, valgyti ir gerti 
užtektinai. Atvykite laiku, praleiski
te puikią dieną. — Kviečia apskri
tys. (164-165)

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. susirinkimas jvyks i 

sekmadienį, 17 d. liepos, 7:30 v. v. 
pas drg. Vajanauską, 55 Miami St., 
Fairmount Heights. Kviečiame visus 
narius skaitlingai dalyvauti, nes tu-’ 
rime daug svarbių dalykų aptarti, 
kaip tai suruošti parengimą, kurį

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

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą 

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

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

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

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

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



LAISVE Penktad., Liepos 15, 1938
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Ispanijos Kare Sukakties 
Prakalbose, Antradienį, 

Bus Minios Žmonių
Viso demokratinio pasaulio 

didžiausiuose miestuose atei
nantį antradienį bus milžiniški 
masiniai mitingai pagerbt did
vyrišką Ispanijos liaudį, kuri 
per du metu atlaikė tarptau
tinio fašizmo kruvinas atakas. 
Tuose mitinguose taip pat dar 
kartą bus rišama klausimas, 
kaip geriausia pagelbėt Ispa
nijos liaudžiai sumušt fašizmą.

Vienu iš didžiausių mitingų 
bus newyorkieciu mitingas lie
pos 19-tos vakarą, Madison 
Square Gardene, 50th St. ir 
8th Avė., N. Y. Numatoma 
jame dalyvausiant mažiausia 
25,000 publikos, taipgi nema
žai Ispanijos karo veteranų.

Kalbės žymūs darbo ir de
mokratinio judėjimo vadai, 
vietiniai, ir ką tik pribuvęs iš 
užrubežio autorius Dr. Anto
nio Ruiz Vilaplana, kuris iš- 
sės iš laivo liepos 18-tą, taip
gi Ispanijos Respublikos am
basadorius Fernando de los 
Rios.

Bilietai gaunami visuose dar
bininkų knygynuose. Ypač no- 
rintiem
(kainos nuo 25c iki 
patartina 
tikimasi, 
ir gatvės 
pildytos 
turintiem
lėn užtikrintas.

SIRIM
V*CIO

S BUSCH 1 
isiRiKt 

t«i v, i
J

Bush Jewelry Ko. darbininkai, auksoriai, pi- 
kietuoja savo samdytojų krautuvę, kurios savi
ninkai atsisako pripažinti uniją ir prieš strei- 

kierius išėmė indžionkšiną.

Liet Literatūros Draugijos 
1 Kuopos Išvažiavimas 

Liepos 17, Forest Parke
Toj pačioj vietoj, kur perei

tą sekmadienį buvo LDS 1 k p. 
pramoga, šį sekmadienį, liejies 
17, rengia išvažiavimą Lietu
vių Literatūros Draugijos 1- 
ma kuopa. Komisija stropiai 
rengiasi pasitikti atsilankiu
sius svečius, si m patikus ir na
rius, su skaniais valgiais ir 
gėrimais. Brooklyniečiai ir iš 
apylinkės kviečiami dalyvauti. 
Praleisite linksmai laiką ore, 
susieisite su draugais ir pa
žįstamais. Komisija.

paprašykite 
usko arba 
e vienas iš 

paduos. Prie to, 
ant ra

ėję atsiimti juos 
Karpaus, Žakai 
Delkaus ir j’ie I. 
jųjų jums
palikite savo teisingus 
šus; idant ateityj neįvyktų to- 

jkių nemalonumų. Pridavimas 
teisingų antrašų neliečia vien 
tik aukščiau suminėtus narius, 
bet ii1 kitus, kurie tik mainėte 
gyvenimo vietas. Bandykime 
išvengti nesmagumų ir dubcl- 
tavo darbo.

J. Nalivaika,
Kliubo Sek)-.

MIRTYS—-L AI DOTUVĖS

jonas Arkučauskas, 52 me
tų, gyvenęs 68 Maujer St., mi
rė liepos 10 d. 
pos 14 d.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius S. Aromiskis.

Palaidotas lie- 
Šv. Jono kapinėse.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. «(h STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

D r. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

gaut pigesniu bilietų 
$1.65) 

įsigyt iš anksto, nes 
kad ne tik salė, bet 
aplink salę bus už- 
publika. Iš anksto 
bilietus įėjimas sa-

Kitas Teisėjas Uždraudė 
Pikietuot

Kriaučiai Supranta
Savo Reikalus

Iš “Šlapio” Džiaugsmo 
Kilo Tragedija

dar-
Dia-
Ave.

Robert G. Joyce, pašto 
bininkas, nuėjo William 
mond karčiamon prie 7th 
ir 9th St. apvaikščiot Brooklyn
Dodgers laimėjimą lošio. Jis 
ten truktelėjęs bent 18 stiklų 
alaus ir dar kai ko, o po to 
jau pradėjęs garsiai “džiaug
tis.” Kiti pradėjo jį erzinti, 
vadindami Dodgers šiuo ir tuo. 
Joyce, surikęs: “Visus iššau- 
dysiu,” išbėgo.

Po 15 minučių jis ištiesi! 
sugrįžo su dviem revolveriais 
ir nieko nesakęs paleido šūvį 
į Diamond, paskui į savo ge
rą draugą Frank Krug. Pasta
rasis tuojau mirė, o Diamond 
gal mirsiąs.

Prasipagiriojęs, Joyce sako 
nieko nebeatmenąs, tačiau jis 
įkalintas, ir galimas daiktas, 
kad keliaus elektros kėdėn.

LANKĖSI “LAISVĖJE”
Ketvirtadienį lankėsi “Lais

vėje” Phillis Stakionytė ir Ol
ga Butėnaitė iš Lawrence, 
Mass. Jos vieši pas laisvie- 
čius J. ir O. Visockius. Jaunos 
viešnios 
įdomu 
įstaigą, 
mieštis.

sako, kad joms labai 
buvo pamatyt “L.” 
taipgi patinka did-

Rep.

Aukojo “Laisvės” Intertypui
Ona Jokubauskienė aukojo 

$1 “Laisvės” intertypui, ka
da tam tikslui buvo renka
mos aukos “Laisvės” piknike, 
liepos 3-čią. Daugeliui žmonių 
priduodant aukas vienu kartu, 
jos vardas likosi neužrašytas. 
Apie tai pranešė klaidą pa
stebėjusieji draugai. Atsipra
šome aukotojos ir ačiū pra
nešėjams.

Pradedu teirautis susitikęs 
ant Grand St. kriaučius, kas 
girdėti lietuviškam distrikte— 
kaip, ar jau dirba? Gaunu 
atsakymą: neklausk apie dar
bą, bet kalbėk apie pikniką, 
nes esi pikniko komitete. Ga- 

ir pik- 
Tada

pereitą tre-
Teismo
išdavė

prieš, vęs sarmatą, pradedu
Indus- niko reikalais kalbėti.

273, man sako:

Išvakarėse bendros A F of L 
ir CIO unijų konferencijos ko
vai prieš teisėjo Cotillo išduo
tą drausmę prieš pikietavimą 
Busch krautuvių
čiadienį Aukščiausio 
teisėjas Aaron J. Lovy 
dar aštresnę drausmę 
United Cigar Workers 
trines Unijos Lokalų 
CIO.

Unija veda ^treiką prieš E. 
Popper, Inc., kuri iškėlė savo 
šapą iš Now York o į South 
Amboy, N. J., atėjus laikui at- 
naujint kontraktą su unija.

Drausmė išduota kompani
jos advokatui Samuel Blum- 
berg’ui, 
katauja 
pan i j ai, 
kią pat
streikierius. 
uždraudžia 
ves, parduodančias 
kuotos kompanijos produktus
ir net informuot publiką, kad 
pasielgė su darbininkais ne
teisėtai.

Unijos advokatas Joseph 
Tauber rengia apeliaciją.

cernrn-

O jų gaspadinės

kuris taip pat advo- 
ir Eagle Pencil Kom- 
siekiančiai išgaut to- 
drausmę prieš savo 

Ji “ant visados” 
pi k i etų ot krautū

li žstrei-

Unijos Užgiria Konferenciją 
Ir Taikos Paradą

daugelio žymių unijų, 
skaičiuje ir valdiškų 

tarnautojų unijos, 
nuo Workers Alliance 
organizacijų ateina už-

Nuo 
tame 
įstaigų 
taipgi 
ir kitų
gyrimai Taikos Parado konfe
rencijos ir pasižadėjimai at
siųsti savo delegatus bei at
stovus.

Taikos Parado konferencija 
įvyks rytoj, liepos 16, 10 vai. 
ryto, Mecca Temple, 130 W. 
56th St., N. Y., šaldomoj sve
tainėj.

Konferencija išdirbs planus 
mobilizacijai masių į Taikos 
Paradą, kuris įvyks už trijų 
savaičių, rugpjūčio (Aug.) 6.

ŠILTAME ORE
šaltas lietuviškas Maisto

kumpis su agurku

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

Ėiet.-Amer.
Imp. & Eksp. B-vė

Matulio ir Vaiginio 
nas V. Bielskus jau turi su
organizavęs apie 100 kriaučių 
ir pašalinių ir dar tęsia savo 
darbą toliau dėl gavimo dau
giau narių,
jau perka kumpius ir skilan
džius ir gatavoja puodus del 
jų virimo.

Juškevičiaus čermanas K. 
Vilkas sako: Aš, kaipo žvė
ris, turiu būti kytresnis ir ne
išsiplepėsiu, ką aš turiu, bet 
aš manau, kad mano dirbtuve 
nepasiduos — aš parodysiu, 
ką aš galiu ir ką Juškevičiaus 
darbininkai gali.

V. Lapšys, Zaleckio dirbtu
vės čermanas, sako: Mano 
darbininkai pasirengę kaip 
vienas dalyvaut piknike ne 
baikomis, o tikrenybėj.

V. Lukoševičius, Augimo 
čermanas, sako: O kas aš? 
Mūsų dirbtuvės darbininkai 
kaip vienas pasirengę, o juk 
aš turiu dabar ir Armakausko 
darbininkus, 
žadėjo, kad

Lietuvių Komunistų Kuopos
Susirinkimas Liepos 18

Šio pirmadienio vakarą, “L.” 
salėj, Liet. Komunistų Kuopos 
susirinkime bus raportas iš 
suvažiavimo ir diskusijos, kaip 
suvažiavimo tarimus pravest 
Brooklyne, tad visi nariai pri
valo būti. Kviečiami ir sim- 
patikai.

Apie desėlkas narių dar nė
ra perėję per pusmetinę kon
trolę — nepatikrinta jų mo
kesčių knygutės pereitą mėne
si. Visi toki nariai atsineškite c
i susirinkimą savo knygutes, 
užsimokėkite užvilktas duok
les ir gausite jlipint kontrolės 
štampas. Valdyba.

Majoras Pasveikino
Jaunimą

4*

Jaunimo delegacija lankėsi 
pas majorą La Guardia vasa
rinėj Miesto Salėj, Pasaulinių 
Fėrų srityj, gaut pasveikinimą 
Antrajam Pasauliniam Jauni
mo Kongresui. Pasveikinimai 
renkama knygon, kurioj tilps 
vardai 250,000 sveikintojų.

Pirmam puslapyje tos svei
kinimų knygos, apart majoro 
LaGuardijos, pasirašė Ray
mond Ingersoll, Brooklyno 
prezidentas; Morton Gott- 
schall, Miesto Kolegijos vir
šininkas; Harold Urey, Nobe
lio dovaną laimėjęs chemijos 
profesorius Columbia Univer
sitete, ir eilė kitų žymių as
menų.

Kongresas įvyks rugpjūčio 
16-24 dd., Poughkeepsie, N.

Dr. Herman Mendlowib
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1-8 dieną ir nuo 7-8 vak. 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių 
Iš senų padarau A 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus ZfiR 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- MM 
kalui esant ir Rfe 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
nogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

ir pavienių.

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

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

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

GARSINKITE "LAISVĖJE
M M MMMMM fUIIUIIVIRJIRJIIVIIUIIVIRAMIUIIUIM

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

ibi w mi mi mm ibi ww tm ibi vm mi mi ibi ibi vw w m* ira ibi

Mateušas
GRAŽIAI ĮRENGTA

H

jie irgi man pri- 
sykiu būsim.
tik patyriau. Bet 
kad Atkočaičio 

Riskevičius iš
didžiulės dirbtuvės ma-

as manau, 
čermanas M. 
savo
žai kalbėdamas, bet daug
mislydamas irgi gali kokį špo
są iškrėsti. Taipgi aš manau, 
kad ir kiti dirbtuvių čermanai 
darbuojasi dėl pikniko.

Patsai piknikas nebetoli, jis 
jau rytoj, tai yra 16 d. lie
pos, Dexter Parke, visiems ge
rai žinomoj vietoj, prie 
Jamaica linijos 
stoties.

Pasimatysime 
ter Parke.

Elderts
BMT
Lane

Dex-piknike
J. Kairys.

Atsiimkit© Laiškus ir 
Priduokite Antrašus

Lietuvių Piliečių Kliubo na
riams buvo išsiuntinėta laiškai 
su ateinančio pikniko tikie- 
tais, įvykstančio 30-tą liepos, 
Dexter Parke. Laiškai sugrįžo 
atgal Kliuban dėlei neteisingų 
antrašų bei persikėlimo gy
vent kitur nuo šių Kliubo 
narių: P. šnyro, J. Andruke- 
vičiaus, B. Daunoravičiaus, J. 
česniaus, V. Birbal, T. Dort, R. 
Kisieliaus ii’ V. Malons.

Laiškai randasi Kliube. At-

PARI) A V IM AI' ~
Parsiduoda Grosornė ir Delicates

sen krautuvė prie naujų valdžios 
apartmentinjų gyvenimui namų. Yra 
ant kampo Humboldt ir Maujer 
Sts. Antrašas: 203 Maujer St., 
Brooklyn, N. Y. (164-166)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Stephen Aromiskis I
(Armftkauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Du jauni vyrai, Ab. Wash
ington ir Oscar Younce, sulai
kyti po $2,500 kaucijos už api
plėšimą, kuriame jie laimėję 5 
centus ir 5 cigaretus.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
^minmmmniiiuiffliiiimiiiimmffliiiiuiiiiiiinDinnnmni[iminimnnnnjnnnnnnnmninni®

Parsiduoda valgomų daiktų krau
tuvė (Grocery Store) ir du namai 
po dvi šeimynas, yra garadžius dėl 
dviejų karų, didelis kluonas. Kurie 
iš lietuvių norite pirkt, atsišaukite. 
Kaina $9500, jnešt reikia nemažiau 
$1500, išmokėjimus duosime labai 
lengvai. Yra tabakinės, labai graži 
apylinkė, galima daryt puikų gyve
nimą. Priežastis pardavimo — nori
me važiuot į Lietuvą ateinantį pava
sarį. Rašykite: Geo Žilinskas, 108 
Main St., Suffield, Conn. (163-165)

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja krautuvė, tinkama 

kriaučiui, Real Estate ar kitokiam 
bizniui. Gera vieta, biznio apylinkėj, 
pusė bloko nuo visiems gerai žinomo 
St. George’s viešbučio. Krautuvė 
randasi po num. 81 Henry St. Pra
šome kreiptis pos C. Brown, 79 Hen
ry St., Brooklyn, N. Y. Telefonas: 
Main 4-2632. (162-168)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker
't Laidotuvių Direktorius

Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

GeV.i Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

IŠTAIGA

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties 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.

Lietuviui 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.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Jeigu Deksnio Galinga Mostis
NepagelbėtŲ, Tai Kas Gali?




