
Krislai
Mūsų Įstaigų Rėmimas.
Gyvybės Paslaptis.
Kodėl taip Tylite?
“Gamtos Draugai.”

Rašo A. B.

Nei darbininkiškos organi
zacijos, nei atskiri draugai 
nebeištesi remti mūsų spaudą 
bei kitas įstaigas didelėmis, 
stambiomis pinigų sumomis. 
Tą reikia atjausti ir įvertinti. 
Ekonominis krizis smarkiai pa
veikė į iždus ir kišenius.

Betgi tas įstaigas reikia už
laikyti ir net plėsti. Tą irgi 
reikia suprasti.

Tai kas galėtų pavaduoti 
tas dideles aukas ir įplaukas? 
Ogi kiekvieno ir visų draugų 
nuoširdus susirūpinimas. Kai 
bus tas susirūpinimas, tai at
siras ir šaltiniai—atsiras jų 
daug, vietoj tik keleto. Doleris 
iš čia, doleris iš ten, iš tūks
tančių vietų, vietoje iš kelių 
šimtelių, ir darbininkų judėji
mas bus finansiškai aprūpin
tas. v--

Štai kad ir mažas pavyzd is. 
Waterburio komunistų kuopa 
buvo atsiuntus į suvažiavimą 
du atstovu, būtent, draugus 
T. ir M. Dubauskus. Jie sugrį
žo. Kuopa pasiūlė $3 kelio
nės kaštams. Draugai sako, 
kad jie patys apsidengs kelio
nės lėšas. Kuopa tada tuos tris 
dolerius paskyrė Agitacijos 
Fondui.

Tai ištiesti auka draugų Du
bauskų.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos kuopa, kuri pirmutinė atsi
liepė dėl Centro Biuro leidžia
mos brošiūraitės, yra Water
burio 28 kp. Ji prisiuntė $3 ir 
užsisakė “Broliška Ranka Ka
talikams” šimtą kopijų.

Kur kitos tos draugijos kuo
pos? Kur komunistų kuopos ir 
frakcijos? Kur kitos organi
zacijos ?

Nors sunku tikėti, bet gal 
ir tiesa, kad Northwestern 
Universiteto fiziologas Dr. 
Andrew Tvy atrado vieną svar
bią gyvybės paslaptį.

Jis giriasi, kad jam paga
liau pavykę pakeisti žiurkės 
lytį—iš panelės žiurkės jis pa
daręs ponaitį!

Jei šis Dr. Tvy pasigyri
mas pasirodytu teisingu, tai 
tėvams ir motinoms neberei
kėtų galvą kvaršinti: Kas bus, 
sūnus ar duktė ? Iš anksto bū
tų galima jų smalsumą ir no
rą patenkinti. Norės sūnaus, 
susilauks sūnų, norės duk
ters—gaus dukterį.

Bet tada reikėtų daugumos 
tėvų ir motinu troškimus pa
keisti, arba labai mažai mo
teriškių pasaulyje beliktų. 
Kaip dabar yra, tai retai kur 
užeisi tėvus ir motinas lau-l 
kiant ir trokštant dukters.

šiuo tarpu organizaciniais 
reikalais su maršrutu važinėja 
jaunuolis Matt šolomskas. Jis 
darbuojasi po Lietuviu Darbi
ninkų Susivienijimo vėliava.

Kiek mums žinoma, jam se
kasi, jo pastangos duoda pui
kių vaisių. Nemažai jaunuolių 
jo pastangomis jau įtraukta į 
darbininkų judėjimą.

Bet kodėl mūsų korespon
dentai taip tyli ir to jauno 
draugo pastangų neatžymi 
dienraščiuose? Tai ir negra
žu ir labai didelis apsileidi
mas?

Nejaugi draugams visai ne
rūpi, kaip darbuojasi mūsų 
jaunieji veikėjai? Kodėl, kur 
tik pasisukę suaugęs organi
zatorius bei kalbėtojas, tuojau 
jo vardas ir darbai skamba 
spaudoje, o jaunų veikėjų dar
bo nepaisoma ?

Gi turėtų būti kaip tik prie
šingai. Reikėtų daugiau gar
sinti, populiarizuoti ir drąsin-
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Gen. Miajos Atsišaukimas 
Dar Labiau Pasiaukot Ko

voj prieš Fašistus

Valencia. — Įvyko didelis 
masinis susirinkimas Valen- 
cijos provincijos Liaudies 
Fronto. Pirmininkavo gen. 
Jose Miaja, vyriausias cen- 
tralinės Ispanijos armijų 
komandierius. Jis, be kitko, 
sakė:

“Mes prašome jus dar la
biau pasiaukot, bet mes esa
me tikri, kad bet koks mū
sų pasiaukojimas tai tik 
niekis lyginant su tuom, 
kas būtų, jeigu mes turė
tume apleist savo namus, 
stebėtinus mūsų laukus ir 
atsidurtume skaudžiai-liūd- 
name ištrėmime” (tai yra, 
jeigu fašistai laimėtų).

Nusišovė N. Y. Valstijos 
Atgaleivis Senat.-Grafteris

New York, liep. 20.—Nu
sišovė atžagareivis valstijos 
seimelio senatorius Julius 
S. Berg. Jis buvo įtariamas 
kaip sėbras didelio grafto- 
raketo prieš nepriklauso
mus taxi-cabų savininkus.

KRUVINAS NORTH CHICAGO 
POLICIJOS POGROMAS 
PRIEŠ STREIKIERIUS

North Chicago, Ill. — Po
licija ir specialiai šerifai 
užpuolė troški nančiomis, 
ašarinėmis bombomis, bliak- 
džekiais ir buožėmis penkis 
šimtus darbininkų, streiko 
pikietininkų prieš Chicago 
Hardware liejyklą. Kelis 
desėtkus darbininkų ir dar
bininkių sužeidė, sukruvino 
bei aptroškino. Policininkai 
su gengsteriais “spešialais” 
ypač žiauriai atakavo mote
ris ir vaikus pikietininkus 
ir daugelį jų sužeidė, iki, 
galų gale, išblaškė pikietą. 
Užpulti darbininkai ener
gingai priešinosi.

Tarp policijos areštuotų 
yra ir pirmiau buvęs spe- 
cialis šerifas Paulson. Ka
da teisėjas išdavė indžionk- 
šiną prieš streiką, tai PauL 
son sugrąžino savo “blekę” 
ir pats stojo į pikieto liniją 
išvien su darbininkais.

ti mūsų jaunuolius, kaip se
nuolius.

Vokiečiai draugai turi orga
nizaciją, pavadintą Gamtos 
Draugai (Nature Friends). Jie 
užlaiko keletą kempių įvairiuose 
šios šalies kraštuose. Viena 
tokia kempe randasi Midvalle, 
N. J., nelabai toli nuo Brook- 
lyno.

Tai labai puikioje vietoje 
ir puiki kempė. Pereitą sek
madienį man teko ten būti ir 
smagiai laiką praleisti. Finan
siniai vieta prieinama. Pavyz
džiui, už nakvynę ima 75 cen
tus nuo žmogaus (ilgiau apsi
stojus būtų daug pigiau). Mai
stą gali turėti savo, arba ten 
pirktis. Už pietus ima 50 cen
tų, o už vakarienę 35 centus. 
Tai ne brangiau, kaip mieste.

Patartina draugams ten 
“week ends”, arba net visas 
atostogas praleisti.

Čechoslavijos Nazi ai 
Reikalauja Suskaidyt 
Tą Šalį Jų Naudai

Praha, Čechoslovakija. —
Hitlerininku vadas K. Hen
lein reikalauja, kad Čecho
slovakija duotų visišką sa
vivaldybę vadinamam vo
kiškam ruožtui; kad tame 
ruožte vokiečiai naziai bū
tų pilni šeimininkai polici
jos, pradinio kariško lavi
nimo ir visų apšvietos, kul
tūros ir viešojo gerbūvio 
įstaigų.

Be to, Čechoslovakijos na
ziai reikalauja, kad valdžia

Mussolinio Lėktuvai 
Bombardavo dar Vieną

Anglą Prekinį Laivą
Valencia, Isp. — Iš Ma

jorca salos atskridę, penki 
Italijos orlaiviai vėl bom
bardavo Valencijos prie
plauką ir kelis joj stovėju
sius Anglų prekinius laivus. 
Bombų ugnim tapo apde
gintas viršus Anglijos laivo 
“Standlando.” Tai jau ket
virtą kartą iš eilės fašistai 
stengėsi oro bombomis pa- 
skandint šį Anglų laivą, ve
žantį reikmenis Ispanijos 
respublikai.

Kada Mussolinio lakūnai 
paskutiniu atveju užpuolė 
“Standlandą,” jame buvo ir 
du oficialiai tėmytojai, pa
skirti Tarptautinės “Bepu- 
siškumo” Komisijos, vienas 
italas ir vienas holandas. 
Bet tėmytojai ir laivo įgu
la paspėjo iš jo pasišalint 
nuo. fašistų sprogimų.—Šie 
tėmytojai reiškė užtikrini
mą, kad laivas negabena jo
kių ginklų nei amunicijos, 
o tik paprastus reikmenis.

Praeitą savaitę fašistai 
bombininkai sužeidė Angli
jos prekinį laivą “Yer- 
brook” ir vieną tarptautinį 
tėmytoją jame.

Liaudiečiai įsitvirtino Ga
lingoj Kalnų Linijoj

Valencia, Ispanija. — Fa
šistai vėl sustabdyti Teruel- 
Sagunto fronte. Liaudiečiai 
taip įsitvirtinę galingose 
Ragudo kalnyno pozicijose, 
kad fašistai, turbūt, niekad 
neprasilauš per Ragudo 
tarpkalnes, — sako N. Y. 
Times korespondentas H. L. 
Matthews: jie, todėl, tik 
atakomis iš šonū ir užuolan
ka stengsis priverst liaudie- 
čius iš ten pasitraukt.

Tas korespondentas stebi
si tiesiog “begaline daugy
be” itališkų ir vokiškų ka- 
nuolių, šovinių ir oro bom
bų, kurių turi fašistai. Per 
valandų valandas jie vienu 
pradėjimu eikvoja savo 
amuniciją, bet jos. niekad 
nepristinga.

! atlygintų tiem vokiečiam 
visus nuostolius, jų nuken
tėtus nuo 1918 m. iki šiol.

Tai reikštu faktiną davi
mą tiem naziam nepriklau
somos valstybės Čechoslova- 
kijoj.

Šalies valdžia negali su 
tuom sutikt; bet naziai ne- 
nusileisią. Jie susimerkę su 
Hitleriu kaip “galėsiančiu” 
per karą atvaduot juos nuo
Čechoslovakijos.

Francijos Fašistai Už
taisė Bombą Komunistą 

Vadui M. Thorezui
Paryžius.— Francūzų fa

šistai praeitą sekmadienį 
padėjo užtaisytą bombą prie 
pagrindų, nuo kurių kalbėjo 
M. Thorez, Francijos Ko
munistų Partijos sekreto
rius, 14,000 žmonių susirin
kime Grenoble. Bet bomba 
buvo laiku pastebėta ir pa
šalinta.

Suprantama, kad 'tai re
negatas Jacques Doriot su
kurstė šį pasimojimą ant 
Thorezo gyvybės. Francū- 
ziškas hitlerietis Doriot 
kaip tik pirm šio susirinki
mo gana viešai ragino nu
žudyt Thorezą.

Doriot ką tik sugrįžęs iš 
generolo Franco valdomo 
Ispanijos ploto, kur Dorio- 
tui buvo surengti fašistų 
kariuomenės paradai.

AIRIJOS VALDŽIA SU
GRĄŽINO CORRIGANUI 

SENĄ LĖKTUVĄ

Dublin. — Airijos valdžia 
atidavė atgal amerikiečiui 
lakūnui Corriganui jo seną 
lėktuvą, kai jis prižadėjo 
neskrisi juom atgal į Ame
riką.

Washington. — Amerikos 
vyriausybė suspendavo Cor
rigano “laisnį” skraidymui1 
per 30 iki 60 dienų. Tai bau
smė, kad jis be leidimo nu
skrido Airijon.

London. — Amerikiečiui 
lakūnui Corriganui pilasi 
radio ir daugio kitų kom
panijų pasiūlymai įvairių 
kontraktų, žadančių dideles 
įplaukas.

Fašistai Bombardavo Garsią 
Barcelonos Katedrą

Barcelona, Ispanija.—Ita
lijos orlaiviai bombardavo 
paradus - maršavimus, ku
rie buvo suruošti Barcelo- 
noj, minint sukaktį dviejų 
metų liaudies karo su Ispa
nijos, Italijos ir Vokietijos 
fašistais. Viena bomba pa
taikė į didžią istorinę ka
tedrą, pastatytą dar 15-me 
šimtmetyje.

Bomba pramušė katedros

Stebėtinai Gabus Ispanijos 
Respublikiečių Pasitrauki
mas iš Mora de Rubielos

Valencia. — New Yorko 
Times korespondentas H. L. 
Matthews patikrino, jog re
spublikos armija stebėtinoj 
tvarkoj, su puikiausia dis
ciplina ir šaltu planingumu 
pasitraukė, kelios dienos at
gal, iš Morą de Rubielos, 
kuomet fašistai gręsė juos 
ten apsupti. “Respublikie
čiai atliko sunkiausią žygį 
kare—pasitraukė su visomis 
medžiagomis, neprarasdami 
beveik nė vieno savo žmo
gaus, išlaikydami susisieki
mus tarp armijos dalių ir 
dar iškraustydami daugelį 
civilių su vežimais, prikrau
tais naminių daiktų.”

Policija, Milicija ir Gengste- 
riai Sužeidė 20 Pikietininkų

Newton, Iowa, liep. 20.— 
Per policijos, milicijos ir 
Maytag skalbiamųjų maši
nų kompanijos gengsterių 
užpuolimą ant 500 CIO 
streiko pikietininkų, liko 
sužeista apie 20 darbininkų.

JAPONIŠKI ORO ŽVĖRYS IŠ
ŽUDĖ DAR 500 IKI 1000

NEKARIŠKIŲ CHINŲ

Hankow, liep. 20. — Ja
ponai įpuola į desperaciją, 
kad jie vis nepajėgia prasi- 
laužt Yangtze upe ir jos 
pakraščiais toliau į vakarus 
nuo Kiukiango, kuris stovi 
už 135 mylių į rytus nuo 
Hankowo, Ch ini jos laikino
sios sostinės. Chinų lėktu
vai ir artilerija užkerta ke
lią Japonijos laivams ir 
pėstininkams.

Todėl japonai pasinešė iš
pilt savo kerštą ant neka- 
riškių chinų gyventojų Wu
han srities miestuose: Wu- 
change, Hankowe ir Hany- 
ange; ir japonų orlaivių bū
riai, užklupdami tuos mies
tus, bombomis užmušė 500 
iki 1000 civilių, vyrų mote
rų ir vaikų, ir bent dveja 
tiek daugiau sužeidė.

Japonų oriniai žudikai 
tais žygiais smarkiai ap
daužė ir Wuhan Universite
tą ir Amerikos Katalikų 
Mergaičių Mokyklą Han
kowe; jie taip pat suardė 
amerikiečių K r i k š č i onių 
Mokslo bažnyčią.

Geležinkeliečių Brolijos Vėl 
Atmetė Algą Kirtimą

Chicago. —r Geležinkelių 
darbininkų Brolijos - unijos 
per savo atstovus derybose 
su kompanijų viršininkais 
jau antru kartu griežtai at
metė bosų reikalavimą, kad 
darbininkai nusimuštų 15 
nuošimčių algų.

Geležinkeliečių vadai pa
rodė, kad jau ir iš dabarti
nės algos vos tik gali pragy
vent geležinkelių darbinin
kai ir tarnautojai.

stogą ir sprogdama viduj 
sunaikino daugį statulų, pa
veikslų ir kitų meno darbų.

Pažangus Demokratas 
O’Connell Laimi No
minacijas Montanoj
Helena, Montana. — Pro- 

gresyvis demokratas kon- 
gresmanas J. J. O’Connell 
vėl laimi nominacijas į kon
gresą tokia balsų dauguma 
kaip 3 prieš 2. Prieš jį kan
didatuoja P. Templeton, re
miamas senatoriaus Whee- 
lerio, kuris daug kartų iš
stojo prieš Roosevelto Nau
josios Dalybos politiką.

Pranešama, jog pats Roo- 
seveltas atsišaukė sumušt

Išteisintas Daktaras, 
Paliuosavęs Išžagintą 
Mergaitę nuo Vaisiaus i _ _ _

London. — Prisiekdintųjų 
teismas, kur džiurėje buvo 
ir dvi moterys, išteisino 
daktarą Alecką W. Bourne, 
kuris per operaciją išėmė 
negeistiną vaisių iš vienos 
15-kos metų mergaitės. Ją 
užvaisino trys Garsiosios 
Raitelių Gvardijos karei
viai, įsitempdami mergaitę 
į arklidę.

Gydytoją, laimėjusį bylą, 
sveikino karaliaus Jurgio 
asmeniškas daktaras lordas 
Horde r ir daugelis kitų 
žymių gydytojų. Išgirdę 
nuosprendį, žmonės teisme 
sukėlė džiaugsmingą de
monstraciją.

T e i s ė j as McNaughten, 
pirm perduodant džiurei 
spręsti bylą, be kitko, pa
reiškė :

“Ši operacija padaryta 
kaip gailestingumo darbas 
ir be užmokesnio.”

Garsus moteriškų ligų ir 
gimdymų daktaras Bourne 
padarė minimą operaciją li
goninėje ir pats pasidavė 
areštui. Jis šia byla stengė
si suminkštint Anglijos 
įstatymą, kuris uždraudžia 
aborcijas visuose atsitiki
muose tik apart tų, kur 
gimdymas reikštų mirtį mo
tinai.

Didesni Laikraščių Antgal- 
viai Corriganui negu Anglų 

Karaliui

Paryžius. — Franci jos ir 
Anglijos laikraščiai dides
niais antgalviais atžymėjo 
amerikiečio Corrigano nu- 
skridimą Airijon negu An
glijos karaliaus atsilanky
mą Francijon.

Prancūzai Suėmė Tris Ita
lijos Šnipus Tunise

Tunis. — Tapo areštuoti 
trys italai, kurie jau rengė
si lėktuvu skrist iš Franci- 
jos valdomos Tunisijos j 
Italijos koloniją Libiją. Pas 
suimtus rado planus Fran
ci jos tvirtovių palei Tunisi
jos rubežių su Libija.

Wheelerio mašiną šiose no
minacijose.

Kongresmanas O’Connell 
rėmė visus darbininkam ir 
farmeriam naudingus su
manymus.

Tokio, liep. 20. — Japoni
jos valdžia sako, kad sutin
kanti derėtis su Sovietais 
dėl ginčijamo sklypo prie 
sienos tarp Sibiro ir Man- 
chukuo.

Sveikatos Konferencija 
Reikalauja 850 Miliūnu 
Doleriu Tam Reikalui
Washington. — Visos Ša

lies Konferencija Sveikatos 
Reikalais, susirinkus pagal 
prezidento Roosevelto su
manymą, nusprendė, kad 
Amerikos valdžia turėtų 
šiam reikalui per metus iš
leist apie $850,000,000. Dar
bininkų sveikatai turėtų 
būt tuojau skiriama pinigų*’ 
bent iš PWA ir WPA vie
šųjų darbų fondų.

Iš ilgo raporto paaiškėjo, 
kad šioj šalyj yra per 40,- 
000,000 žmonių, kurių meti
nės įplaukos-uždarbiai sie
kia tik $800 dolerių ar ma
žiaus. Jiems būtinai reikia 
nemokamų daktariškų pa
tarnavimų, ligoninių ir svei- 
katnamiu.

Pasirodė, kad šimtai tūk
stančiu darbininku vien 
Chicago] ir plieno bei ang
lį akasyklų srityse gaišta be 
medikalių patarnavimų, dė
lei lėšų stokos, o ypač dėl 
to kenčia negrai.

Apart pasiūlymų steigt 
sveikatos centrus, ligonines 
ir nemokamus gydytojų pa
tarnavimus, k o n f e rencija 
kreipiasi į valdžią, kad įves
tų sveikatos apdraudą dar
bininkam, griautų lūšnynus 
ir statytų sveikus naujoviš
kus namus.

Anglijos Karaliaus Atsi
lankymas Francijoj

Paryžius. — Franci jos 
valdžia su didžiais kariniais 
paradais ir kitokiomis iškil
mėmis pasitiko atvykusius 
Anglijos karalių Jurgį VI 
ir jo žmoną. Franci jos pre
zidentas Lebrun, sveikinda
mas karališkąją porą, pa
reiškė, kad šis jų atsilan
kymas reiškia politiniai- 
draugiškų santikių stiprėji
mą tarp Francijos ir Angli
jos.

(Bet tuo pačiu laiku An
glijos ministerio pirmininko 
N. Chamberlaino valdžia 
flirtuoja su Hitleriu ir Mus- 
soliniu, kas negali eiti Fran
cijos naudai.)

ORAS
Šiandien bus giedra ir vi

dutiniai šilta.—Oro Biuras^
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žygiai mobilizavimui ir švietimui masių, 
kad josios būtų tvirtesnės nugalėti savo 
priešą.

Kalbėdamas apie Komunistų Partijos 
pareiškimų, čiang Kai-šekas pasakė, kad 
tai yra įrodymas Chinijos žmonių vieny
bės ir pasirįžimo nugalėti įsiveržėlį—Ja
ponijos imperializmų.

Taigi viskas rodo, jog Chinijos žmo
nės—visa tauta, išskiriant viena kita 
trockista—Japonijos imperialistų šnipų 
—vienijasi vienam didžiajam tikslui: 
nugalėti įsiveržėlį, sumušti Japonijos fa
šistiška imperializmų, bandantį Chinija 
sunaikinti.

LIETUVOS ŽINIOS me pareiškia savo susijau
dinimų dėl agresorių žings
nių prieš Lietuvą, rašo: “šie

Chinijos Žmonės Jungiasi
Prieš dvi savaiti Hankowo mieste, Chi

nijoj, susirinko tos šalies Nacionalė Po
litinė Taryba ir formaliai atidarė savo 
sesija. Atidaryme dalyvavo svetinių 
kraštų diplomatų, ir daug spaudos ko
respondentų. Dabar pasiekė mus smulk- 
meniškesnės žinios apie šitos Tarybos 
sudėtį ir jos veikla.

Taryba yra savos rūšies laikinas Chi
nijos parlamentas. Tiesa, ji sudaryta kol 
kas ne rinkiminiais pagrindais, kadan
gi, tęsiantis karui su Japonijos imperia
listais, visoj Chinijoj rinkimai nebūtų 
įmanomi. 13et svarbu tai, kad Taryboje 
atstovai! jarrfk visokios gyventojų klasės, 
sritys ir politinės grupės.

Politinę Taryba šiuo tarpu sudaro: 
mokslininkų bei mokytojų 59, visuome
nės tarnautojų 54, įvairių partijų veikė
jų 37, bankierių 6, žurnalistų 6, kultū
ros srityj veikėjų 6, advokatų 4, ir tt. Iš 
viso devynios moterys. Viso Chinijos Po
litinę Tarybų sudaro 147 delegatai.

Tarybon įeina septyni žymūs vadai 
Chinijos Komunistų Partijos.

Pirmoj Politinės Tarybos sesijoj kal
bėjo Čiang Kai-šekas, profesorius Čang 
Po-lin, ir Čang Y-ling. Paskui buvo duo
dami pranešimai apie šių dienų milita- 
rinę padėtį Chinijoj. Kitais žodžiais, 
tiek vyriausybės nariai, tiek kariuome
nės vadai atėję į šia sesijų, išdavė savo 
"raportus, bei atskaitas, kaip daroma ki
tuose kraštuose, kur veikia parlamentai.

Komunistai Politinės Tarybos nariai, 
Wan Min ir Mao Tse-Dung, ir kiti penki, 
išleido savo oficialų pareiškimų, išaiški
nantį, kodėl jie dalyvauja Politinėj Ta
ryboj.

“Chinijos Komunistų Partijos Centro 
Komitetas leido mums dalyvauti Tary
boj,” sako pareiškimas. “Sudarymas ši
tos Tarybos rodo, jog politinis gyveni
mas Chinijoj žygiuoja linkui demokrati
jos ir sudarymo bendro fronto iš visų 
partijų. Nors sudarymas ir sudėtis šitos 
Tarybos parodo, kad ji dar nėra organu, 
atstovaujančiu žmonių valių, ji, tačiau, 
parodo savo prestyžu ir vaidmeniu, vie
nijančiu visus žmones kovoti su ginklu 
prieš Chinijos neprietelių, jog politinis 
gyvenimas ryškiai kristalizuojasi linkui 
demokratijos įkūrimo. Mes, komunistai, 
kurie trokštame matyti Tarybų pasikei
čiančių į tikrų visų žmonių atstovę, ima
me dalyvumų joje su entuziazmu ir iš
tikimybe. Mes manome, kad mūsų akty
vus dalyvavimas Taryboje sustiprins ga
limybes apginti Wuhanu.

“Chinijos Komunistų Partija dalyvau
ja Taryboje tikslu, kad veikus sykiu su 
Kuomintangu ir kitomis partijomis bei 
grupėmis pritaikymui gyvenime priemo
nių, reikalingų galutinai pergalei kraš
to žmonių kare už išsilaisvinimų. Ko
munistų Partijos atstovai veiks išvien su 
kitomis partijomis ir grupėmis nugalėji
mui Japonijos įsiveržėlių ir sudarymui 
pagrindo naujai Chinijai, nepriklauso
mai, laisvai ir laimingai.”

Toliau pareiškimas nurodo, kad karo 
frontas turi būti sustiprintas, partizanų 
karas praplėstas ir daromi visi galimi

Philadelphia, Pa.
Liepos 23 ir 24 dienomis 

įvyks “Tag Day”, rinkimas au
kų dėl Ispanijos kovotojų. Mes, 
lietuviai, turime nuoširdžiai 
prisidėti prie šio taip svarbaus 
darbo.

Visas informacijas ir dėžutes 
galima gauti stotyje po num. 
735 Fairmount Ave.

Teisingas Patarimas
“Vilnis” rašo:

Kaip katalikai su žydais neprivalo gin
čytis del skirtingu doktrinų, kada reikia 
išvien laikytis prieš bendra priešą, taip 
komunistai ir katalikai neprivalo ginčy
tis religijos klausimu, kuomet reikia ko
voti prieš visų bendrą priešą.

Pagaliau komunistams religinis klausi
mas nėra pats svarbiausias.

Svarbiausia yra darbo žmonių gerbū
vis, jų teisės, laisvė, jiems skaisti ateitis.

Ir katalikai ir komunistai sykiu dirba 
ir lygiai išnaudojami. Jie nesivaidina dėl 
religijos dirbdami. Jie nori vienas kitam 
padėti. Reikia taip elgtis ir išlaukėj dirb
tuvės.

Teisybė, yra tokių, kuriems ginčas del 
tikybos, dėl pažiūrų yra barjeru bile ko
kiam susitarimui, bet tokie juk neveda or
ganizacijų reikalų, nenustato jų veikimo 
programas. Pagaliau, tokius reikia pamo
kyti, jog yra daug svarbesnių reikalų ir 
bendrų reikalų.

Amerikos ku klux klanai, kiti fašistai, 
juk užsimoję lygiai prieš komunistus, ka
talikus, žudus ir abelnai ateivius. Reiš
kia, ir čia turime visi bendrą priešą.

Teisingai pasakyta. Tai turėtų įsitėmy- 
ti kiekvienas katalikas.

O tiems, kurie norėtų plačiau su tuo 
klausimu susipažinti, mes patariame įsi
gyti šiomis dienomis iš spaudos išėjusia 
knygutę: “Broliška Ranka Katalikams.” 
Jų parašė žymus visuomenininkas, Earl 
Browder, o lietuvių kalboj išleido Lietu
viu Komunistu Centro Biuras. Kaina tik 
3 centai vienos kopijos. Galima gauti ir 
“Laisvės” knygų sankrovoj.

Amnestija Politiniams Kaliniams 
E stoni jo j

Iš Paryžiaus pranešama, kad šiomis 
dienomis iš Estonijos kalėjimų tapo pa
leista amnestija 200 politinių kalinių. Iš 
paliuosuotųjų yra 40 kalinių iš to 149 
skaičiaus, ką 1924 metais, buvo teisti ir 
nusmerkti. Jie išsėdėjo jau po 14 metų. 
30 paliuosuotųjų buvo nusmerkti visam 
amžiui kalėti.

Be to, amnestijos pareiškimas skelbia, 
kad visi tie asmenys, kurie buvo nusi
žengę esamai tvarkai prieš balandžio 21 
d., 1938, ir pabėgę į kitus kraštus, gali 
laisvai sugrįžti namon.

Tarpe paliuosuotųjų, beje, sako pra
nešimas, yra viena moteriškė, kuri buvo 
nusmerkta visam amžiui kalėti tik dėlto, 
kad pas save kadaise paslėpė 'Viktorų 
Kingissepų, Estonijos komunistų vada. 
Ši draugė jau buvo iškalėjusi 16 metų.

Jeigu Estonijoj politiniai anti-fašistai 
kaliniai yra paliuosuojami, tai kodėl tas 
pats nedaroma Lietuvoj?

Mes puikiai žinom, kaip Lietuvos poli
tiniai kaliniai entuziastiškai reiškė savo 
nusistatymų už gynima Lietuvos nepri
klausomybės, kai Lenkijos imperialistai * 
puolė ant Lietuvos. Jau tik tas vienas 
faktas sako, kad jie turi būti kuo vei
kiausiai amnestuoti. Į jų vietas turi bū
ti tupdomi tie, kų kovo 19-tą dienų bėgo 
į Pochodnių Kaune ir prašė priimti juos 
jos nariais, kadangi “jie yra lenkai.”

Nelaimingieji Atsitikimai
Pereitais metais nelai

mingųjų atsitikimų skaičius 
smarkiai didėjo. Jei per pir
muosius 1937 m. 9 mėnesius 
įvyko 1,443 nelaimingi at
sitikimai, tai per likusius 3 
pereitųjų metų mėnesius 
1,182 nelaimingi atsitikimai. 
Kuone pavijo pirmuosius 
devynis mėnesius nelai
mingųjų atsitikimų skai
čiumi, tai jie tikrai pra
lenkė mirties atsitikimų 
skaičiumi pirmuosius 9 mė
nesius: per tuos tris mėne
sius 13 mirties atsitikimų, 
o per 9 mėnesius 12. Per 
šių metų 4 mėnesius jau 
įvyko 1,114 nelaimingų atsi
tikimu. Per šių metu 4 mėn. 
įvykęs nelaimingų atsitiki
mu skaičius kiek atsilieka 
nuo praeitų metų paskuti
niųjų 3 mėn. skaičiaus, bet 
jei nelaimingųjų atsitikimų 
skaičiaus tempas nemažėja, 
tai šie metai toli pralenks 
praeituosius metus.

Nelaimingųjų atsitikimų 
skaičiuje atspindi darbinin
kų išnaudojimo laipsnis. 
Darbininkai verčiami ilgiau, 
intensyviau dirbti, naudoto
jas susideda į kišenių pini
gus, kuriuos reikėtų išleisti 
mašinoms apsaugoti, venti
liacijoms įrengti ir t. t.

I )arbininkai neprivalo 
tenkintis vien kova dėl už
mokesčio padidinimo, reikia 
susirūpinti ir savo sveika
tos bei gyvybės apsauga.

Iš už kalėjimo grotų. Vie
ni politkaliniai paskui kitus 
pareiškia savo tvirtą pasi
ryžimą ginti Lietuvos ne
priklausomybę iki paskuti
nio kraujo lašo. Lietuvos 
liaudie! Sustiprink savo ve
damą kampaniją dėl politi

nių kalinių amnestijos.
Kauno politinių kalinių mo

terų pareiškimas
Mes gavome šito pareiš

kimo nuorašą, kurio origi
nalas buvo pasiųstas “Lie
tuvos Žinių” redakcijai. 
Pareiškime reiškiamas gi
lus politkalinių susijaudini
mas kovo mėn. įvykiais. 
Kartu jame nurodoma, kad 
“nors pavojus išoriniai at
rodo kiek atslūgęs, tačiau 
mūsų blaivus supratimas 
neleidžia mums visiškai nu
siraminti, nes agresorius 
nesitenkina mažu kąsniu”. 
Toliau rašoma: “Momentas

reikalauja apart patrankų 
ir kulkosvaidžių, dar kito 
ginklo — vieningos tautos, 
vieningo veikimo... Mūsų 
broliai lietuviai išanapus 
jūros širdingai guodė Lie
tuvos liaudį ir tvirtino ne- 
paliksią tėvynės. Mes, Kau
no kalėjimo politkalinės, 
moterys, tvirtinam ir karto
jam mūsų brolių amerikie
čių žodžius ir pareiškiam 
plačiajai visuomenei, kad 
mes esam pasirįžusios, kaip 
ir visuomet, kartu su visa 
liaudimi kovoti ir ginti Lie
tuvos nepriklausomybę.

9-to forto politkaliniai 
taipgi pasiuntė vienam lai
kraščiui (kuriam—mes tik
rai nežinom) laišką, kuria-

liūdini įvykiai įpareigoja 
mus liaudies sūnus viešai 
pasisakyti šiame atvejyje 
mūsų nusistatymą. Mes, 
kaip ir visuomet, taip ir šią 
Lietuvos nepriklausomybės 
pavojaus valandą, be pažiū
rų ir įsitikinimų skirtumo, 
kartu su liaudim, esame 
tvirtai pasiryžę iki paskuti
nio kraujo lašo ginti Lietu
vos nepriklausomybę nuo 
bet kurių prieš ją pasikė- 
sintojų. Mūsų nepalaužiama 
dvasia su liaudim.

(Nuo Red. “Tiesos” Nr. 7 
buvo trumpai atpasakotas 
panašaus į šiuodu laiškus 
turinio Šiaulių politinių ka
linių laiškas).

(Iš “Tiesos”)
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Connecticut Valstijos Draugams Komu
nistams ir Simpatikams

Jau atsibuvo Komunistų nieriai politikieriai darys vis-
Partijos ir Lietuvių Komunis
tų suvažiavimai. Juose pada
ryta rimtų tarimų, kuriuos pri
sieis pravesti gyvenimai!, kad 
išplėtus darbininkų judėjimą, 
sustiprinus jį. Lietuvių judė
jimas irgi reikalingas kur kas 
labiau pasmarkinti, panauji
nant jį, net gal prisieis kai ku
rias pakaitas padaryti, o kad 
tą pasisukimo žingsnį atlikti, 
tai be sueigos ir joje gero iš- 
gvildenimo nebūtų, galima tą 
viską pravesti. Todėl štai ką 
nutarė Komunistų Partijos lie
tuvių frakcijų Conn, valstijos 
komitetas 16 d. liepos New 
Haven e kartu dalyvaujant Par
tijos organizatoriui šio distrik- 
to.

Nutarta šaukti plati lietu
vių komunistų ir simpatikų 
konferencija rugsėjo 25 dieną 
Waterbury mieste. Joje bus
svarstoma kai kurie pakeiti
mai mūsų veikime, sustiprini
mas lietuviu komunistu veik
los aparato, plėtimas bendro 
fronto šioje valstijoje, nes ge
gužės mėn. įvykus Amerikos 
Lietuvių Kongreso skyriaus 
konferencija parodė, kad ben
dro fronto išauklėjimas lietu
vių tarpe yra galimas. Visos 
lietuvių draugijos už gynimą 
Lietuvos^ nepriklausomybės, už 
demokratinės tvarkos atsteigi- 
mą ir jos palaikymą šioje šaly
je. Kongresas dar labiau rei
kės ragint prie aktyviškesnio 
veikimo ir jam padėti plėtotis 
visose kolonijose. O paskuti
nis klausimas, tai valstijos rin
kimai : žinome, kad daugelis 
lietuvių balsuos už demokrati
nius kandidatus, bet reakcio-

šeštadienį, tai yra, liepos 23 
d., pradėsime nuo 10 valandos 
ryte ir rinksime iki vėlai va
karo. Sekmadienį, liepos 24 d., 
irgi pradėsime nuo 10 vai. ryte 
ir rinksime iki 12 vai. dienos.

Prašome ir raginame draugus 
ir drauges dalyvauti šiame au
kų rinkime.

Padėkime Ispanijos žmonėms 
sukriušinti kruvinąjį fašizmą.

Komisija.

Lenkijoj balandžio 24 die
na valstiečių liaudininkų 
(Witoso) partija suorgani
zavo kaimuose ir miestuo
se didžiules demonstracijas 
Radowice apylinkėj, kur 
buvo reikalaujama demo
kratiškų rinkimų ir taikos 
politikos einant išvien su 
Franci j a ir Čechoslovakija.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę’* Savo Draugams

Nepaisant karo, Ispanijos respublika žiūri, kad vaiku
čiams būtų suteikta maisto ir geras užlaikymas. Pa
veiksle matome mergaitę vaikų prieglaudoje, kurią už
laiko vyriausybė Valencijos mieste.

ką, kad daugelį balsuotojų su- 
vilti įsimeilinimais, kad taip 
likti išrinktais į Kongresą ir 
valstijos seimelį. O prie to 
darbininkai negali prileisti, 
nes reakcionieriam patekus į 
valdvietes, jie susiaurins demo
kratines teises, ir atims daug 
galios iš darbininkų unijų ir tt.

Todėl lietuviai komunistai ir 
simpatikai jau dabar svarsty
kite šiuos iškeltus klausimus 
Conn, valstijoje ir rengkitės į 
konferenciją, kad nutarę galė
tume išauklėti sveiką, stiprų 
darbininkų judėjimą,

Prie to reikia pažymėt, kad 
komitetas paskyrė draugą, ku
ris apsilankys į kolonijas, iš
duos raportą iš Lietuvių Ko
munistų suvažiavimo ir teiks 
reikalingų patarimų dėl ben
dro fronto plėtimo.

Organizatorius.

Kaip Tapti Profesorium?
Klausimas

Gerbiamas Dzūkeli:—Pa
tarkite man, ant kokios ša
kos reikia daugiausiai stu
dijuoti, kad galėčiau būti 
profesorium, poetu, arba 
bent nepaprastu redakto
rium, pavyzdžiui, tokiu, 
kaip fašistų gazietos vyr. 
redaktorius?

Skloniuojuos,
Garbes Trokštantis.

Atsakymas
Brangus Pilieti: — Jūs, 

matyt, turite gerų ambici
jų. Už tai maladėc! Nugi, 
broleli, nereikia ant jokios 
šakos studijuoti. Galite stu
dijuoti by kur sau pavėsyj, 
arba ir visai nereikia stu
dijuoti, bet tik turite išmokt 
parašyt savo parašą taip, 
kad jokis ekspertas negalė
tų perskaityti; — taipgi ir 
bendrai jūsų raštas turi būt 
ne bile kam įskaitomas. Be 
to, turite turėti drąsos dau
giau negu mokslo arba pro
to. Draugaukitės su žiople- 
liais “inteligentais,” ir nuo
lat rūkykit storus cigarus.

Dzūkelis.

Gražus Žygis
Pereitą sekmadienį dien

raščio' “Laisvės” rėmėjai su
rengė “Laisvės” naudai pik
niką Wilkes Barre apielin- 
kėje. Ten dalyvavo ir drau
gas J. Gasiūnas, iš Brook- 
lyno. Sugrįžęs jis džiaugėsi, 
kad piknikas buvo gražus, 
nors nedidukas. Iš pasikal
bėjimo su rengėjais drg. 
Gasiūnas patyrė, kad pikni
kas duos šiek tiek pelno.

Kadangi Intertype išmo
kėjimas sunkiai slegia mū
sų dienraštį, tai drg. Ga
liūnas, sakydama piknike 
prakalbą, paprašė publikos 
aukų išmokėjimui Interty
pe. Aukojo šie draugai:

J. Galiuskas $2, J. Vit- 
kūnas $1. Po 50 centų: M. 
Lilick, H. Žukienė, M. Mi
kalajūnienė, S. Valinčius, 
K. Kiznis, M. Žvirblienė ir 
S. Rauduvė. Po 25c: O. Gir- 
nienė, J. Krusauskas, A. 
Lileika, P. Zalumskis, J. 
Vareikas, drg. M. K., D. 
Slekaitienė, Šlekaitis, Mo
tuzienė, Naravienė, M. Ka- 
latka, J. Vaičekauskas, L. 
T vari jonas, P. Junak, An
thony Alulis, Joseph Wolo- 
kis, Mary Lozauskis, I. A. 
K. ir Agnes Vitkauskienė.

Viso aukų su keletą smul
kiais $16.63. Tai puikus dd. 
angliakasių atsinešimas lin
kui savo dienraščio. Dėko
dami draugam mainieriam 
už gražią paramą linkime, 
kad ir kitų kolonijų “Lais
vės” patri jotai piknikuose 
ar kitokiose pramogose pa
sektų “mainierius”-parink- 
tų savo dienraščiui aukų.

Geras draugas Feliksas

Bloznelis, kuris turi gražią 
farmą, puikią vietą pralei
dimui vakacijų, Catskill, N. 
Y., paaukojo $1 mašinos iš
mokėjimui.

Drg. J. Paukštaitis, iš 
i Newark, N. J., rašo, kad 
dėl tūlų priežasčių negalė
jęs dalyvauti “Laisvės” pik
nike Brooklyne, tai tam tik
slui prisiuntė dovanukę $1.

Drg. Gasiūnas pridavė 
aukų nuo sekančių draugų, 
po 50c: P. Kaspariūnas, 
Duryea, Pa., A. Bažys, Wil
kes-Barre, Pa., J. Grigas, 
Lee Park, Pa., A. Krutulis, 
Plymouth, Pa. ir A. Nava
linskas, Binghamton, N. Y.

Už Intertype kas mėnesį 
turime mokėti $100.00. Va
saros metu be aukų negalė
tume jo išmokėti. Todėl la
bai įvertiname sumanumą 
ir širdingumą tų draugų ir 
draugių, kurie supranta ir 
atjaučia savo dienraščio pa
dėtį.

P. Buknys.

Bulgarijoj iš 160 naujai 
išrinktų parlamento narių 
70 pasisakė už liaudies fron
to programą, 40 dar svy
ruoja. Vyriausybė, kuri rin
kimų metu griebėsi didžiau
sio teroro prieš opoziciją, 
greičiausia daugumos nesu
darys, ji aiškiai pralaimėjo.

Sofijoj penki žymiausi 
teisių fakulteto profesoriai 
atsisakė iš savo vietų pro
testuodami bulgarų valdžios 
reakcingą švietimo politiką.

Hong Kong. — Tvirtina
ma, kad chinai tikrai išvijo 
japonus iš Namoa salos, ar
ti pietinės Chinijos.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. A. V., Cleveland, Ohio— 

Apie Literatūros Draugijos 15 
Apskr. konferenciją buvomė 
gavę kiek pirmiau nuo kito ko
respondento, todėl atleisite, 
kad jūsų aprašymas netilps.
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Lietuvos Studentas 
Žengia į Gyvenimą

Senai jau mane knietė nuo
širdžiai pasikalbėti ne tik su 
pažįstamais, bet ir nepažįsta
mais mūsų studentais. Kaip jie 
gyvena? Dėl ko siekia mokslo?

• Kuo žavisi?
Ištisą savaitę išvaikštinėjau 

Kauną, ypač mažytes gatves. Ir 
užėjau visokių studentų. Vieni 
nuomoja po du puikius kamba
rius, turi gražius baldus, radi
ją, telefoną, šitie išdidoki, ra
mūs dėl savo ateities, perdaug 
nesirūpina kas už jų kambarių 
lango, ar įstaigų, kuriose jie 
(dažniausiai) tarnauja, sienų 
darosi, šitoks studento tipas 
pernelyg jau žinomas ir, tiesą 
sakant, ne kažin kiek įdomus. 
Visais laikais buvo taip vadina
mos auksinės jaunuomenės, ku
ri tetų, dėdžių, įvairiausių susi
būrimų ar kitokiu būdu remia
ma, puikiai sau leido laiką, ir, 
baigusi mokslus, tučtuojau nu
tūpdavo į senai jiems paruoštas 
“šiltas” vietas arba šiaip jau 
pasukdavo neužtarnautų gyve
nimo pyragaičių. Įdomiau pasi
kalbėti su mūsų studentija, kuri 
mušasi savo jėgomis, kuri gyve
na iš motinų sutaupytų centelių 
ir kiekvienam vėjų pūstelėjimui 
nepasiduoda.

Nueinu į Archyvo gatvę. 
, Prie pat Valstybinio archyvo 

mediniame topoliais apaugusia
me namelyje gyvena penketas 
studentų viename kambary ir 
už kambarį nemoka. Mat, juos 
globoja vienas mūsų istorikas. 
Matau dvi įlinkusias geležines 
loveles, pakabintą, bet jau pen
kis kartus lopytą vatinį, pailgą, 
kaip skalbyklose, stalą, apdėtą 

) senais laikraščiais, taukuotais 
popieriais ir sūrio gabalais, čia 
pat stovi ir didžiulė puodynė, 
ant kurios pasirėmęs stovi auk
štas akiniuotas, bet jaunas ro- 

. kiškėnas ir atsiprašinėja.
—Dovanokit, neturim kur pa

sodinti. Nė vienos kėdės...
Kitas vaikšto po kambarį, 

laikraščiu pridengia nešvarius 
skalbinius ir pasakoja:

—Mano tėvas turi 10 ha že
mės. Baigiau gimnaziją ir da
bar įstojau į humanitarinį fa
kultetą. Namiškiai gyvena apy- 
skurdžiai ir pinigais mane su
šelpti negali. Atsiunčia maisto 
produktų. Ot, nesenai atsiuntė 
lašinių paltį. Dvi dienas tegalė
jau valgyti. Saulė pašildė ir la
šinių paltis pati pro duris išė- 

• jo...
Paltis, gal būt, ir “neišėjo,” 

gal vargšas studentas ją pats 
išmetė, bet, jam jos gaila. Kad 
ir šypsosi, bet matyti, mielai 
tuos lašinius dabar “sukirstų,” 
nes ant stalo tik laikraščiai ir 
trupiniai.

—Vis dėlto kokį nors paja
mų šaltinį turite?—kreipiuosi į 
akiniuotąjį.

—žinoma, verčiamės iš pamo
kų. Per mėnesį po 50-60 Lt su- 
sikrapštom. O jeigu jau šimtą 
litų, tai reikia smarkiai bėgioti.

—Ir iš tiek pragyvenate?
—Ir mes ir labai daugelis 

mūsų draugų nei pusryčių,.nei 
vakarienės mieste nevalgome. 
Dažnai, žinoma, ir kambary 
nevalgome. Už pietus moka
me po litą ir per mėnesį 28- 
30 litų pakanka. Na, o kas 
liko, tai Miko.

—Na, Pienocentre, rodos, 
nebrangūs pusryčiai ?

—Oho! Į Pienocentrą mes 
nueiname papusryčiauti, kai 
daug pinigų kišenėje turime. 
Už du litu suvalgome ir juo
kiamės . . .

Kampe kažkas subrazdėjo, 
* , matyt, jauna peliūkštė išdrįso 

iš savo slėptuvės išeiti. Stu
dentai į tai nekreipė dėmesio.

—Jei ne mamos, tai tikrai 
mes pražūtume, kartoju antrą 
kartą, — vis pasakojo studen
tas, kurio lašiniai patys išėjo. 
—Pavyzdžiui, nė baltinių mes 
neduodam ų skalbyklą. Tris 
keturias savaites atpliekę ant

savo nugaros, išsi vėlėj ame pa
tys pliaže ar kibire, o kai jau 
visai spalvos nebetenka—siun
čiame mamoms. Du šimtus 
kilometrų siųst nešvarius bal
tinius pigiau apsimoka, negu 
duot skalbykloms . . . Barzdas 
taip pat patys skutamės. šie
met jau iš to “buto” išeisim. 
Kai teks už kambarį mokėti, 
bus riesčiau.

Koks Mūsų Tikslas?

—Mieste paprastai pietau
jam studentų valgyklose, ta
čiau daugelis studentų turi 
mieste pamiltąsias valgyklas, į 
kurias, kai tik turi pinigų, vi
suomet užsuka. Viena tokių 
yra Gedimino gatvėj 30, o ki
ta Daukanto.

—Kodėl ? Ten, tur būt, pi
giau ?

—Ne, tas pats litas, bet ten, 
ypač Gedimino gatvėj, duoda 
daug mėsos, žiemą, ypač šal
tą žiemą, studentui daug kuro 
reikia . . Prisikerti taip, kad 
niekuomet vakarienės nenori.

Kalbuos su studentais išti
są valandą ir vis apie kamba
rius, apie valgį, apie tėvus, 
kurie dažnai rašo laiškus, vi
sais šventaisiais įrodinėdami 
nebegalį siųsti sviesto, dešrų, 
lašinių, o tik duonos. Vaizdas, 
žinoma, liūdnas. Tačiau aš 
noriu dar ko kito. Man rūpi 
studento vidujinis pasaulis, 
man įdomu, kas šituos jaunuo
lius verčia siekti aukštojo 
mokslo.

—Tamsta, tur būt, norėtum 
mus iškvosti, kokį mes tikslą 
turėdami norime baigti aukš
tąjį mokslą? .Sunkus klausi
mas,—susirūpina visi kamba
ryj esą studijozai.—Tačiau aš 
atsakysiu paprastai, be jokių 
filosofijų ir tik už save,—stab
telėjo išblyškęs, vienmarškinis 
pirmo kurso humanitaras.— 
Baigiau gimnaziją, tai ką gi 
namuos veikti. Reikia baigti 
mokslą, gauti tarnybą ir atsi
dėkoti tėvui. Mane bemokin
damas, tėvas visai nusmuko.
—Ir aš beveik tuo pačiu tiks

lu įstojau į universitetą. Kai 
kas kalba, kad baigus gim
naziją, reikia grįžti į kaimą 
ir ten dirbti kuriamąjį darbą. 
Bet koks bus tas kuriamasis 
darbas?—pasakoja kitas stu
dentas.--Mano tėvai turėjo 18 
hektarų žemės. Penki hekta
rai buvo tik pelkė. Nesenai 
nusausino, bet tuo tarpu auga 
ten biesai žino kas, tik ne 
žolė ar pasėliai. Tai kuo gi aš 
tėvui galiu būti naudingas? 
Jis pats mane iš namų išvy
tų. Juk visi tėvai, kurie lei
džia vaikus į- mokslus, nori, 
kad mes būtume daktarai, in
žinieriai ir tt. Daktaru, vai
kei, būsi, tai pinigai plaukte 
plauks. Juk gyvenime taip 
ir yra. Visi, kas tik .gali, lu
pa iš kaimiečių. Jie savo vai
kus leisdami mokslan norėtų 
atsigriebti . . . Tiesa, tik kad 
agronomų kaime nelabai 
mėgsta. Retai kuris tėvas 
lengva širdim leidžia vaikui 
agronomijos mokytis.

—Vadinas, ir jūs norite ge
resnę vietą gauti ?

—O ko gi daugiau ? Tam
stai, tur būt, šitoki atsakymai 
perdaug ciniškai skamba. Bet, 
kaip senieji filosofai sako: 
apsvarstykim. Aš, liaudies 
atstovas, jausiuos save patei
sinąs, jei gavęs mokytojo ar 
kitokio pareigūno vietą, tar
nausiu sąžiningai visai tautai, 
ypač jos daugumai—liaudžiai. 
Aš pateisinsiu save, jei nevog
siu, morališkai nedarysiu ža
los kitiems, žodžiu, jei būsiu 
doras ar šioks ar toks parei
gūnas. Ko gi daugiau? Mums, 
iš kaimo kilusiems, tiesiog šir
dį skauda matant ir girdint, 
kad vienoks ar kitoks, baigęs 
aukštuosius mokslus pilietis, 
apvogė valstybę, padarė ne
gražią karjerą, šlykščiai nu

skriaudė artimą. Mes ir žodį 
“artimas” dar tebejaučiam, 
kaip prinokusį skanų vaisių. 
Tuo tarpu, gyvendami mieste, 
matome ką kitą. Tą žodį jau 
vartoja su panieka. Daugiau 
aš nieko neturiu pasakyti, 
šiais laikais nei šventųjų, nei 
ypatingų karžygių nebegirdė
ti.

—Ne kartą pagalvoji,—atsi
liepia vienas rokiškietis, — 
kvarabom tas idealizmas, jei 
aplinka visai kitokia? Aš, pa
vyzdžiui, esu katalikas, taip 
mane tėvai išauklėjo, tuo tar
pu aš neįsisąmoninau, neuž
čiuopiau nė vienos, jei taip 
galima išsireikšti, filosofinės 
idėjos, kuri būtų ideališkesnė 
už Kristaus filosofiją. O nusi
vylimų daug. Neminėsiu čia 
pavardės, tačiau visiems žino
mas kunigas kapelionas ben
dradarbiaująs su studentais ir 
įvairiom katalikiškom organi
zacijom, sakąs prie kiekvieno 
paminklo graudingus pamoks
lus, pats krauna pinigus, sta
tosi namus, o vargšui studen
tui — nė cento. Nemaža ir 
profesorių tokių. Jaunystėj 
buvo jie idealūs jaunuoliai, 
dėl savo idealų net nukentėjo, 
dabar jau sumiesčibnėjo, pri
sistatė namų, pasidarė nebe
jautrūs vargšams, o paskaitose 
lukštena idealizmą . . . Juk 
su ironija tenka tokių paskaitų 
klausyti.
Studentai Skirstomi j Dvi Rūšis

Kitas būrelis studentų išsimė
tęs po šermukšnių, Obuolių ir 
kitokių uogų gatveles. Užeinu 
pas vieną, kuris gyvena mažy
čiam darbininkų namelyje. Ne
didelė knygų lentyna, švariai 
paklota sofkutė, pro langą ma
tyti Neris ir visa Vilijampolė. 
Raudonais, baltais, pajuodusiais 
stogeliais Vilijampolė nuberta, 
lyg grybais, lyg kortų name
liais, o į juos žiūri jau trečio 
kurso studentas, busimasis Lie
tuvos mokslininkas ar aukštas 
valdininkas. Jo veidas ramus, 
kiek užsikirtęs, akys šviesios, 
švelniai, pasitikinčiai sutinka, 
matyt, ne tik mane, bet ir kiek
vieną žmogų.

—Apie save aš nekalbu,—tę
sė toliau studentas.—Esu įsiti
kinęs humanistas, mokslo sie
kiu. Jau gimnazijoj man gimė 
idėja reformuoti kalinimo siste
mą ir įrodyti kai kurios teisės 
mokslo šakos toli atitrukusios 
nuo gyvenimo ir amžinai 
skriaudžia silpnesnį. Jokio dar
bo niekur negaunu ir neprašau. 
Tėvai kas mėnesį man atsiunčia 
po 50 Lt, o ’50 Lt aš pats pa
mokom ar koretūrų skaitymais 
užsikalu. Negeriu ir nerūkau. Iš 
tų pinigų man užtenka užsimo
kėti už kambarėlį 20 Lt mėne
siui, pietums 30 Lt ir riestai
niui su stikline pieno po 15-20 
centų, kuriuos perku pusry
čiams ir vakarienėms. Ot, su li
teratūra tai blogiau. Ištisom 
dienom tenka sėdėti universite
to ar kitose bibliotekose. Nuo to 
sėdėjimo tiesiog man krūtinė 
įdubo ir mano svoris kasdien 
vis mažėja. Tačiau nesiskun-

Athollo Kunigaikštiene 
nesenai aiškino Anglijos 
parlamente, kad daug Vo
kietijoj padirbtų kanuo- 
lių šiandien yra rankose 
Ispanijos fašistų.

džiu: taip buvo, taip ir bus. ži
nau, kad ir mokslą baigęs skur
siu, vargsiu, jokios karjeros ne
padarysiu.

Studentas ūmai
susiėmė už galvos.

—Negaliu ilgai
va svaigsta,—tarė

nutraukė ir

kalbėti, gal- 
jis išblyškęs.

— Dar porą dienų pabūsiu 
Kaune, paskui važiuosiu į kai
mą, į tėviškę, gal pailsėsiu. Juk 
senai jau bevalgiau tikros, neiš
čiulptos mėsos ir riebių kopūs
tų. Visokį sousai už litą, už pu
sę lito, biesai žino, kuo atsirūg
sta.

—Ar netenka bent kartą,— 
klausiu, — nusivilti mokslu 
bendrai? Ar nepagalvojot, kad 
mokslas skelbia vieną, o gyve
nimas, tiksliau kalbant, žmonės, 
pajutę tam tikrą jėgą, kreipia 
visą kita linkme, net priešingą 
linkme ?

—Kaip gi- nepagalvosi, 
žmogus neturėtum vilties, 
notum gražių pavyzdžių,
pasidarytum, atsiprašant, šuo ir 
nubėgtum paskui kaulą, šimtai 
tūkstančių 
ir moterų, 
romą avių 
kokį nors 
apie humanizmą, i 
kaip tokio, neliečiamybę ir vieš
patavimą... Ir pikta darosi, ir 
skaudu...

Jei 
neži- 

juk

žūsta nekaltų vaikų 
iš visos žmonijos da- 
banda, o čia skaitei 
gero senelio veikalą 

iipie žmogaus,

Taj Kaimietis

—O skaudžiausia,—kalbėjo 
toliau,—kad mūsų universitetas, 
mūsų gimnazijos nespėjo ar ne
sugebėjo išauklėti bent trisde
šimt procentų inteligentiškos, 
kūrybingesnės inteligentijos. 
Aš, pav., mokinu turtingesnių
jų vaikus. Ateinu, nepabučiuo
ju poniai į ranką, ji tuojau 
įpuola į isteriką ir nesivaržyda
ma vyrui balsu sako:

—Fui, jis toks kaimietis, jis 
toks mužikas, dar Aleksiukas jo 
manieras paseks!

—Už pirmąją pamoką du li
tus gavęs išsinešdinu ir daugiau 
manęs nebekviečia. O kaip tos 
naujosios mūsų ponios, ponai 
maigosi! Jei jau moka porą žo
džių prancūziškai, tai čiauška 

Įsu vaikais be perstojo, o jei ne 
—tai bent rusiškai. Vįsi galva
trūkčiais bėga, nuo savęs, nuo 
savo praeities, o kur? Į nešva
rų pasipūtifno, miesčioniškumo 
maišą. \ '

Tai tiek gavęs iš mūsų stu
dentų, su
nuoširdžiai linkėdamas nebėgti 
paskui kaulą, išlaikyti bent še
šėlį studento, norinčio būti mok
slininku, šiaip kūrėju, bet ne 
vien valdininku, ne vien studen
tu prie alučio ir poniučių.

Neaplankiau tų, kurie dirba 
prie statybų, vienas net skalby
kloje buhalteriu, neaplankiau 
dirbančių stalių dirbtuvėse, va
lančių primusus ir už kambarį 
šluojančius šaligatvius. Keletas 
ir tokių yra. Ir dabar klausi
mas, kurie iš tų atneš Lietuvai, 
atneš kaimui ir liaudžiai. lai
mės vėliavą? J. Ripka.

jais atsisveikinau,

BOMBOS ESĄ “ŽMONIŠ
KI AUSI A S” ĮRANKIS 
PRIEŠ STREIKIERIUS!

Washington. — Republic 
Plieno korporacija išeikvo
jo vien ašarinių bombų už 
$8,804, belaužant savo dar
bininkų streiką Cantone, 
Ohio, 1935 m., kaip buvo pa
rodyta dokumentais ir liu
dijimais Senatinei Piliečių 
Laisvių Komisijai.

K o r p o r a ei jos mušeikų 
galva J. L. Williams pasa
kojo, kad tos bombos tai 
esą “žmoniškiausias” būdas 
kovai prieš streikierius...

Maskva. — Vokietijos na
ziai visu smarkumu budavo- 
ja naujas tvirtumas ir tie
sia karinius geležinkelius ir 
vieškelius arti čechoslova
kijos rubežiaus.

PASAULINES ŽINIOS Simla, India. — Sukilė- 
. liai indusai nušovė 6 Angli
jos kareivius iš būrio tų, 

Tūkstančiai be Žinios Ding- Holandija Užgrėbė 10,000 j'™ bu™ užpuolę kaln5 
v. . . .. . T M i .i i I lindynę, kur angiai mane,stančiy Žmonių Amerikoj Tony Meksikos Žibalo

Washington. — Pernai 
Jungtinėse Valstijose buvo 
paskelbta 225,809 žmonės 
kaip nežinia kur dingę; iš 
to skaičiaus dar iki šiol ne
žinoma, kur dingo 16,141.

Tarp dingusių buvo 2,158 
asmenys, kurie taip visiškai 
prarado atmintį, jog nega
lėjo atsimint net savo var
do. Dar 118 tokių neišaiš
kinta.

Pernai šioj šalyj mirė 
2,603 žmonės, kurių pavar
dės dar ir po šiai dienai ne
sužinotos.

Naziai Rėkauja apie Čecho- 
slavijos neva Mobilizaciją
Berlin. •— Naziu laikraš

čiai trukšmauja, kad Če- 
choslovakija savo pasie
niais vėl sustačius kanuoles 
ir kulkasvaidžius prieš Vo
kietiją. Sako, kad Čechoslo- 
vakijos keliai “užsikimšę” 
arkliais ir vežimais, kurie 
esą nuo gyventojų paimti 
“kariniais” tikslais.

Bet Čechoslovakijos vy
riausybė užginčija tokias 
nazių “žinias” apie “naują 
mobilizaciją” Čechoslovaki- 
joj.

Japonai Sukūrė Apysakaitę 
Apie Savo Lakūnų Žygius

Shanghai, liepos 19.—Ja
ponijos karo laivynas suda
rė ir pasauliui paskleidė ši
tokią apysakėlę apie “nepa- 

i prastus” savo lakūnų žy
gius:

Japonų lėktuvų būrys, 
girdi, nulėkė ir nutūpė pa
čioj didžiausioj Chinijos or
laivių stovykloj Nanchange. 
Nors chinai kulkasvaidžiais 
ir šautuvais juos šaudę, ta
čiau, sako, japonai išlipę iš 
savo lėktuvų ir sudeginę 7 
chinų orlaivius. Kiti japonų 
lėktuvai, girdi, tuo sykiu 
oro kovoj nušovę žemyn 8 
chinu lėktuvus ir dar bom
bomis sunaikinę 12 chinų 
orlaivių, stovėjusių ant že
mės.

Vieno japonų lėktuvų bū
rio komandierius pats pašo
vęs chinų lėktuvą ore ir šis 
skrisdamas užkliudęs tą ja
ponų lėktuvą; tad abu ir 
žuvę. Tai, girdi, “vieninte
lis” japonų nuostolis.

(Amerikonų 1 a i k raščiai 
persispausdino šią istoriju- 
kę tiktai kaip japonų para
šytą pasakaitę.)

Kruvinos Baltųjų Riaušės 
Prieš Negrus Pittsburghe
Pittsburgh, Pa. — Dau

giau kaip 10 žmonių sužeis
ta per riaušes tarp baltųjų 
ir negrų North Side j; vie
nas miesto detektyvas ir 
vienas negras jaunuolis pa
šauti į kojas. Per '40 žmo
nių areštuota. Pora desėtkų 
nubausta po $2.00 ir paleis
ta; du laikomi teismui už 
nešiojimąsi paslėptų ginklų. 
Muštynėse dalyvavo tūks
tančiai iš abiejų pusių.

Riaušės išsivystę iš to, 
kad baltieji neleido negram 
maudytis West Parko plau- 
kykloj, ir kad vienas negras 
jaunuolis mėgino šokt su 
balta mergina šokiuose, ku
riuos surengė pats miesto 
pasilinksminimų biuras.

—K.

1 kad slapstosi f aki ras Ipi, tų 
Į sukilėlių vadas. Dieną pir- 

Hansweert p r i e p laukojImiau jie nušovė anglų ka- 
Holandijos valdžia suėmė .pitoną.
Švedijos laivą “Lundgren” j------ -——---------------------
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Meksikos žibalo. Saugokitės Lyties Ligų!

Laivas SU Žibalu areštuo- į DIDĖJA susirūpinimas ly
tas pagal reikalavimą An- ties ligomis, nes jos dabar la- 
gliios Royal Dutch Shell 
UTĮ •• m • 4. i NERIZIKUOKIT! Išmokitbalo kompanijos. Tai todėl, . .. .... • •. J , tv. tas ligas pažinti ir nuo jų ap-
kad Meksikos valdžia pae- s;saugoti. 
mė savo nuosavybėn tos į 
kompanijos aliejaus šalti 
nius ir valyklas Meksikoj.

Hitleris Pajungia Visus Pi 
liečius Tarnaut Karui

Berlin. — Hitlerio valdžia 
išleido įsakymą, kad, besi- siaš'iigas.

AIŠKIOS ir teisingos žinios 
Isifilj, gonorėją ir kitas lyties 
! yra knygoj

Patarimai Vyrams apie
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
i prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
žt les gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai-

rengiant karui, visi piliečiai 
turės be jokio pasipriešini
mo tarnaut armijai, laivy
nui ir orlaivynui taip, kaip 
jiem bus liepiama.

Įsakymas leidžia imt ka
riniams tikslams-namus, ve-Į 
žimus, arklius, maistą, pa-1 
šarą, vandens šaltinius, šu- i 
linius ir viską, .kas tik ims 
reikalinga.

apie 
Ilgas

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

ĮDEKITE j konvertą popieriuj do
leri ’r savo aiškų adresų, ir greitai 

j gausite knygų.
LAIŠKA adresuokite taip: 

JOHN BARKUS 
111-40—128th St.

SO. OZONE PARK, N. Y.
ši knyga yra ir “Laisvės” knygyne. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiuiiiiiiiiH

Dienraščio laisvės' Naudai
PIKNIKAI

Shenandoah-Minersville. Pa
“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Literatūros Draugijos 9-tas Apskritys

Bus Sekmadienį 7 Rugpjūčio-August
Puikus Programas ir Įvairūs Žaislai

Dando’s Grove, Llewellyn, Pa.

WATERBURY, CONN.
Visos Connecticut Valstijos

NAKTINIS PIKNIKAS
Naudai dienraščio Laisvės bus

Šeštadienį, Rugpjūčio 27 August
LIETUVIŲ PARKE

UŽ LAKEWOOD

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

ĮŽANGA 35c SU UŽKANDŽIAIS.

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

MIKOLAICIO PARKE 
EDDINGTON, PA.

Sekmadienį, 4 Rugsejo-Sept.
Stambios piniginės dovanos prie jžangos bilieto 

1-ma Dovana $50 Pinigais 
KITOS NEDAUG SMULKESNĖS

Puiki dailės programa ir gera orkestrą gros šokiams.

E. HARTFORD, CONN.
Spaudos Piknikas

Sekmadienį, Rugsėjo 11 September
LIETUVIŲ PARKE

Light House Grove, prie Glastonbury Kelio
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Vienok vyras, dar nežinodamas, kad 
žmona pas jį sugrįš, tuos pinigus atidavė 
valstybės statybai. Jis buvo didelis entu
ziastas ir tą sumą valstybei atidavė.

O ji sugrįžus ir apie tai sužinojus, taip 
sudirgo, kad vyras pradėjo abejoti apie 
jos proto sveikumą.

Jai vėl kas tai pasakė, kad tas pats 
nelaimingasis rašėjėlis, su kuriuo ji ne
senai gyveno ir nesijautė laiminga, ne
tikėtai staiga labai iškilo. Jis paliovė ra
šęs menkučius dalykėlius ir netikėtai 
staiga parašė veikalą, kuris lygus buvo 
Boriso Šakspiro veikalams arba ką 
tokį panašų. Ir jis dabar puikiai uždirba.

Ji, susisielojus, kad nepalaukė to lai
mingo laiko, vėl norėjo su tuomi drama
turgu susieiti. Bet pasirodė, kad jis turi 
jau dvi šeimynas ir jaučiasi laimingu.

Tuomet ji, turėdama pažintį su tuo 
dramaturgu, susirišo arčiau su teatrali
niais dalykais ir čia rado daugiau gali
mybių. Pagalinus, teatre ją supažindino 
su vienu teatriniu komiku, kuris, pasa
koja, uždirbinėjo gerus pinigus.

Išsyk ji norėjo tuojaus su juomi susi
dėti, bet paskui nusigando, kad ir čia ne
būtų kokia nors iš jo pusės apgavystė, 
panašiai, kaip kad atsitiko su keliaunin
ku arba kas nors tokio.

Tuomet ji nusprendė nevesti su juomi, 
bet jeigu jau taip atsitiko, tai pačiai tap
ti artiste.

Pirmiausiai ji pradėjo mokintis šokius, 
kad su juomi galėtų scenoj pasirodyti.

Bet dėlei pergyventų su keliauninku 
nesmagumų gydytojai pripažino, kad ji 
turi nervinę širdies ligą ir nervinį kūno 
išbėrimą. Todėl ji pradėjo mokintis dai
nuoti.

Ir dabar ji dainuoja. Ir pradėjo pusė
tinai uždirbti bedainuodama viešuose 
koncertuose ir poilsio namuose. Ir labai 
patenkinta.

Vienok jos pasitenkinimas tol tęsėsi, 
pakol jai nepapasakojo apie tą jos ke
liauninką.

Jai pasakė, kad tas jos keliauninkas 
čia gavo labai puikią vietą, gauna pusė
tiną algą, apsivedė su viena mergina ir 
išvažiavo savo tėvynėn sutvarkyti daly
kus ir automobilį atsivežti.

Ve šią žinią ji vos tik pergyveno. Ir 
netgi jos balsas dingo. Bet po dviejų sa
vaičių ji vėl atsigavo ir dabar taip dai
nuoja, kaip moka. Bet nervinis kūno iš
bėrimas taip ir pasiliko.

O tas, kad ji artiste patapo, jai labai 
gerai, bet publikai, veikiausiai, viduti
niai.

Abelnai, tokiuose atsitikimuose visuo
met geriau šokti, negu dainuoti. Ir jau
nos ypatos panašiose aplinkybėse privalo 
visuomet skaitytis su tokiu karštu pub
likos noru.

Ir čia, svarbiausia, stebėtina, kaip dy
kūne moteriškė, taip sakant, pirmosios 
kųnstitucijos, turėjo nelauktinus pasise
kimus. O antras stebėtinas momentas— 
tai kaip inžinierius atidavė pinigus vals
tybės statybai.

(2, 3 ir 4 pasakojimai žurnale netal
pinti. Autorius sako, kad tūpsią knygoj. 
—Vertėjas.)

Dabar, bičiuliai, perskaitykite pasku
tinį pasakojimą, kuriame telpa perdėm 
viskas nuostabaus ir sykiu—pinigai, mei
lė, klastos, nepasisekimai ir didelis įvy
kis. Apart to, visi tie dalykai paimti pa
čiame stebėtiname persilaužime. Ir tas 
ne taip dažnai pasitaiko.

Štai šis pasakojimas.
2. Paskutinis Pasakojimas

Dar pirmaisiais revoliucijos metais 
pas mus name įvyko sekamas nepapras
tas dalykas.

Namas didžiulis. Penki aukštai. Ir, ne-* 
paisant to, visas buvo apšviečiamas žiba
lo (kerosino) lempomis. Tokia, galima 
sakyti, pasiliko revoliucijai dovana nuo 
euristinės tvarkos.

Visi kiti gretimi namai buvo apšvie
čiami elektros šviesa, o mūsų buvo štai 
koks. Ir tas visus nervino.

Tuomet gyventojai pradėjo rūpintis,

kad ir jiems šviesos klausimu būtų kas 
nors daroma. Kad, pagaliaus, ir pas juos 
užsibaigtų šis nesėkmingas tamsos gy
venimas.

Jiems pasakė—tas galima.
Reikia pažymėti, kad šiuo klausimu 

daugiausiai rūpinosi mūsų kambarių šei
mininkė, arba, kai]) dabar vadina, atsa- 
komingoji namo paėmėja, Elizavieta Ig
nat jevna Chlopuškina. Nepaisant, kad ši 
dama vos tik nušoko nuo senosios tvar
kos ir savo laikais buvo vedus su štab- 
kapitonu, kuris tapo užmuštas, vienok ji 
pasirodė, kaipo visuomeninė elektrinės 
šviesos mėgėja, ji geriau mėgo vandenį 
šildyti elektra, negu žibaline lempa.

Abelnai, ji pasirodė iš gerosios pusės 
ir už tai jai garbė ir pagyra.

Ir ve, gal būt dėka jos rūpesčiui, grei
tu laiku visame name blykstelėjo elek
tros šviesa ir visų ūpas pakilo.

Bet greitu laiku mūsų šeimininkė 
Chlo^uįkįna, pagyvenus tris dienas prie 
elektrine^ šviesos, pasidaro nepaprastai 
liūdna ir nekalbinga.

Mes klausiame, kas jai pasidarė.
Ji atsako:
—Matote, aš nepatenkinta elektrikine 

šviesa. Ši šviesa labai į akis mušasi, jas 
gadina. O svarbiausia, ta šviesa atidengė 
tikrą laužyną, kad aš stačiai gėdinuos į 
savo kambarius įeiti. Mano vyras štab- 
kapitonas žuvo kare dešimts metų atgal, 
o aš dar prieš jo mirtį kokia penkiolika 
ar dvidešimts metu kambariu netaisiau. 
Ir tas buvo nereikalinga, nes mano kam
bariai buvo pustamsiai ir nieko baisaus 
nesimatė. O dabar, kuomet jie pilnai ap
šviesti, pažiūrėkite į ką jie panašūs.

Bet mes jos kambarių nėjome žiūrėti, 
nes ir taip pilnai persistatėme, kaip jie 
gali išrodyti.

Tuo tarpu vienas mūsų melancholiškai 
sako:

—Ištikrųjų, būdavo, ryte išeini į dar
bą, vakare sugrįžti, arbatos išgeri—ir 
lovon. Prie žibalinės lempos šviesos nie
ko ypatingo pas save nemačiau. O da
bar ateinu, kambarį elektrine šviesa ap
šviečia ir man, kaip ir jai, nejauku pa
sidaro.

Štai mes ir užeiname pas jį. Paleidome 
šviesą. Ištikro matome nepaprastą vaiz
dą. Čia šliurė, ten sudriskusios kelnės 
numestos. Ant sienų suplyšę popieros 
turso. Matome—blakė risčia bėga, nuo 

,šviesos slepiasi. Ant stalo nežinia koks 
skuduras. Grindys klaikios. Čia sp jau dū
lys sudžiūvęs, ten papiroso galas numes
tas, o dar toliau blusa šokinėja, links
minasi.

Prie sienos sofa. Kiek tai sykių mes 
ant jos sėdėjome ir manėma, kad ji ne
bloga. O dabar matome, kad prie jos 
baisu ir prisiglausti. Viskas kyšo, viskas 
kabo, visi viduriai laukan veržiasi.

Tuomet mes, visi gyventojai, susirin
kom koridorin ir pasakėme: “Rodosi, at
ėjo laikas kambarius taisyti.” Ir po karš
tų ginčų ir diskusijų surinkome pinigus 
ir nusprendėme kambarius ištaisyti, ap
valyti, kad tarpe jų ir šviesos nebūtų 
skirtumo.

Ir ve, greitu laiku mes pradėjome tai
symo darbą.

Pataisėme, apvalėme ir kambariai vir
to visai kitais.

Švaru, gražu, linksma ir blakių jau 
visai mažai. Jos tik pas du gyventojus 
ir užsiliko. O kas liečia blusas, tai ant 
jų, nežinia kodėl, elektrikine šviesa ne
veikia, jos kaip pirmiau, staip ir dabar 
tęsia savo karštą darbuotę.

O kas liečia abelną ūpą, tai viskas 
tartum naujai atgijo. Pareina iš darbo, 
prausiasi, kambarius valo, viską tvarko 
ir taip toliaus. Dar daugiau: daugelis 
pradėjo net mandagiau elgtis. O vienas 
pradėjo net francūzų kalbą mokintis. Ir, 
veikiausiai, jis visgi pramoks. O kiti, 
gyvendami šviesoj, pradėjo knygas skai
tyti, liškomis lošti. Ir, abelnai, prie švie
sos prasidėjo kitas gyvenimas, pilnas 
žingeidumo ir atydos linkui vienas kito. 
Tai ve kas atsitiko, kuomet tapome pri
jungti prie bendros gyvenimo sriovės.

(Bus daugiau)

Pereitais d vi e jais metais 
Works Progress Administraci
jos mokyklų-užkandžių pro
gramas davė daugiau kaip 
130,000,000 karštų užkandžių 
netinkamai maitintiems vai
kams. šitas programas netik 
teikė pagclbą vaikams, bet ap
rūpino darbu tūkstančius 
biednų moterų nuo pašalpos 
surašu.

Pačios mokytojos visų pir
miausia matė reikalingumą 
vaikams duoti karšto valgio 
mokyklose, nes vis augantis 
skaitlius vaikų jų klasėse bu
vo netinkamai maitinami savo 
namuose ir dėl. to jie negalėjo 
pasekmingai imtis už mokslo. 
Mokytojos gerai žino, kad vai
kai negali mokintis, kuomet jų 
kūnas prašo duonos ir pieno.

T ė v ų - m o k y tojų draugystės 
ir vietiniai apšvietos komitetai 
prašė Works Progress Admini
stracijos vesti šitą svarbų dar
bą, ir karštų valgių projektai 
pasirodė beveik kiekvienoje 
šalies valstijoje, šiandien vei
kia net į 10,000 mokyklų ir 
aprūpino darbu 12,000 motorų 
nuo pašalpos surašą. Daugu
mas iš tų moterų užlaiko savo 
šeimynas.

Užveizdėtojaį, išlavinti na
mui ekonomijoj ir dietetikoj, 
tvarko mokyklų valgius, kurie 
atsargiai parinkti teikti pilnai 
balansuotą valgi, kuris turi ap
galėti valgio trūkumus. Tipiš
kas valgis susideda iš karštos 
mėsos ir daržovių sriubos, duo
nos, sviesto ir pieno arba ko- 
koa, ir kartais kepto dezerto 
arba vaisių.

Daugumai vaiku šitas už- 
kandis mokykloje yra vienin
telis dienos karštas valgis. Yra 
viena iš puikiausių aukų vai
kams, kurie paeina iš didelių 
miestų, prigrūstų vietų, ir 
tiems, kurie lanko “mažą rau
doną mokyklą” kaimiškoj 
Amerikoj, į kurią vaikai iš la
bai tolimų vietų vyksta. Tūks
tančiai vaikų nuo kaimų iš 
namų eina labai anksti ryte ir 
paprastai jie mažai pusryčių 
v.algo. Jie keliauja daug my
lių, kartais pėsti, į mokyklą, iš 
kur jie sugrįžta tik saulei nu
sileidus. Karštas, maitinantis 
valgis vidurdienį daugumoje 
atsitikimų sulaiko kaulų su
minkštėjimą ir anemiją, pa- 
drūtina vaikučių sveikatą.

Kur tik karšti valgiai duo
dami, tai mokytojos praneša 
pagerinimą vaikų sveikatoje ir 
kad jie daugiau sveria. Kaž
kuriose mokyklose vaikai net 
nuo 2 iki 5 svarų į mėnesį 
sunkesni, kas parodo, kad tie 
vaikai buvo pusiau alkani 
prieš įvedimą šitų valgių. Ir 
visur daugiau vaikų lanko mo
kyklas ir jie geriaus ir grei
čiaus mokinasi.

South Carolina, valstija, ku
rią depresija labiausia apsun
kino, turi didžiausią programą, 
išskiriant tik New York valsti
ją, kur vientik New Yorko 
mieste 87,230 valgių duota 
vaikams kasdien. Per 1937 m. 
South Carolina davė 77,000 
valgių į dieną į 2,300 mokyk
lų. Tennessee ir West Virgi
nia turi plačius programus ir 
kelios kitos valstijos duoda 
nuo 10 iki 50 tūkstančių val
gių kasdien.

WPA paskirti pinigai tiems 
projektams turi būti suvartoti 
užmokėjimui algų biednų žmo
nių ant projektų. Vietiniai pi
nigai aprūpina maistą ir iš- 
rengimus. Daugumoje vietų 
šituos paskutinius reikalingu
mus duoda vietinės miestų or
ganizacijos, asmeniški rėmė
jai, ir tėvų-mokytojų draugys
tės, kurios įsteigia patariamas 
tarybas remti tą darbą. Feder
al Surplus Commodities korpo
racija davė kiek maisto šit'am 
tikslui. Valgiai duoti netinka
mai maitinamiems vaikams 
viešose mokyklose ir bied- 
niems vaikams parapijinėse 
mokyklose. W.P.A.I.S.

EASTON^ PA.
Puota Gimimo Dienai

Liepos 17 d. Jonas Kalinis 
buvo surengęs ant savo ūkės 
banketą (surprise party) gi
mimo dienos atžymėjimui sa
vo sūnui Jonui Kaliniui, jau
nuoliui, kuris sulaukė 25 me
tus. Svečių buvo sukviesta 
šimtas su kaupu. Laike puotos 
pirmininkavo* V. J. Stankus, 
kuris pakvietė pakalbėt drg. 
Drilingą, P. Berūkštį, Krikš- 
čiukienę ir Krikščiuką iš Beth
lehem, J. A. Antanaitį, seran- 
toniotį. Vietiniai kalbėjo J. 
Johnsonas, P. švelnikas, Dak
taras J. Urbonas, S. Sharkey. 
Antoneta Ūsas ir •’Vincas Va
liukas sudainavo solo po dvi 
daineles. Taipgi tarė po žodį 
kitą jaunuoliai S. Kulaitis ir 
A.J^įgaTanglų kalboj, linkėda- 
mW>savo draugui Jonui ilgą 
amžių. Ant galo kalbėjo pats 
tėvas ir motinėlė Katinicnė- 
Pečiukevičiutė ir sūnus Jonas.

Jonas Kalinis yra senas mū
sų miesto biznierius, turi savo 
užeigą-saliūną po num. 1855 
Northampton St. Taipgi yra 
senas “Laisvės” skaitytojas ir 
darbininkų klasės rėmėjas, ir 
daug aukavęs Ispanijos liau- 
diečiam kovai prieš fašizmą. 
Vėlai išsiskirstydami visi lin
kėjo ilgo amžiaus jo sūnui Jo
nui Kaliniui, Jr., kuris dabar 
yra laidotuvių direktorius.

Nekrologas
Praeitą savaitę buvo palai

dotas į kapus mūsų apskričio 
teisėjas (Judge) William M. 
McKeon, kuris ištarnavo nuo 
1916 metu, ir buvo vadinamas 
tarpe kitų teisėjų prezidentu, 
69 metų senumo. Mirė staiga 
širdies liga. Teisėjas buvo la
bai paprastas, mandagus ir su
kalbamas, teismuose palaiky
davo skriaudžiamąją pusę, ir 
užpuolikam dažnai pagrūmo
davo su pirštu. Buvo geras 
biednųjų senelių draugas, juos 
gelbėdavo, o kartais savo pini
gais šelpdavo. Tai daug se
nių girtuoklių, progai pasitai

SVARBU BOSTONO APIELINKEII 
9-nių Chorų Dainavimo Kontesto Į

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Komunistų Pirmas Distriktas 1

Įvyks šeštadienį ir Sekmadienį Į
23-čią ir 24-tą dd. Liepos-July, 1938 į 
Lietuvių Tautiškam Parke, Montello, Mass, t

Liepos 23 d. bus Piknikas su smagiais Lietuviškais ir Amerikoniškais šokiais j 
Už Fox Trot, ir Lietuvišką polką bus duodama dovanos X

Liepos 24 d. bus Chorų Dainavimo Kontestas. Geriausiai dainuojanti gaus dovanas. 1 '

Pirmas Praizas $15; Antras—$10; Trečias—$5 «
KONTESTE DALYVAUS SEPTYNI MIŠROS CHORAI: Į

Lavinimas Ratelio Choras iš Norwood, vad. I. Yarmolovich.
Balso Choras iš Lowell, vad. B. Petrik. t
Jaunuomenės Choras iš Bridgewater, vad. I. Yarmolovich. A
Liaudies Choras iš Lawrence, vad. O. Vechkiutės. J
Aido Choras iš Worcester, vad. J. Karsokienės. f
Laisvės Choras iš So. Boston, vad. I. Yarmolovich. į
Lyros Choras iš Gardner, vad. A. Mažeikaitės. į

Vyrų Chorams bus duodama sidabrine taurė. Vyrų Chorai dalyvaus šie: J
So. Boston Laisvės Vyrų Choras, vad. M. K. Bolio.
Worcester, Aido Vyrų Choras, vad‘. J. Karsokienės. i

KALBĖTOJAS DRAUGAS ANTANAS BIMBA IŠ BROOKLYN, N. Y. e
Taipgi per abi dienas grieš Montellos garsioji orkestrą J ’ *

Prie įžangos tikietuko bus duodama dovanos: Pirma—$5; antra—$3; trečia—$2. Ti- į . 
kietukai iš anksto parsiduoda: vienas už 10c ar trys už 25c. O kas neturės iš anksto j 

f pirkęs tikietuko tai prie parko reikės mokėti 15 centų. Į
Kviečiame lietuvių visuomenę skaitlingai suvažiuoti ir smagiai laiką praleisti, ę

Paremti Komunistų Partijos darbuotę, už palaikymą bendro fronto; už kovą prieš I 
fašizmą, už demokratijos palaikymą ir už galutiną darbininkų klasės pasiliuosavimą i 
iš kapitalizmo. kviečia lietuvių komunistų pirmo distrikto biuras S

kius, tuomi pasinaudodavo. Tie 
dabar jį labai apgailestauja.
Iš Barzdaskutyklų Naujienos

Bedarbė mūsų mieste slegia 
visus biznierius, neaplenkia ji 
ir mūs vargšų barzdaskučių. 
Mūsų kostumeriai baigia iš
mokt kaip reikia namie nusi- 
kirpt plaukus. Tas parodo, 
kad kirpyklų biznis bus suga
dintas ant daug metų. Pasek
mės liūdnos, didelė dalis barz
daskučių butlegeriauja, ypa
tingai italai slaptai kerpa už 
nužemintą mokestį.

Journeymen International 
Barbers Unijos 277 Lokalas 
pereitą savaitę užpikietavo 
Reiffs kirpyklą ant 10-tos ir 
Northampton St. už tai, kad 
nemoka mėnesinių duoklių į 
barberių uniją. Taipgi užpi
kietavo F. Shikaro kirpyklą, 
530 S. Main St., Phillipsburg, 
N. J., kurią pikieto pagelba 
privertė pasirašyt kontraktą ir 
atstatyt unijos mokestį.

Trečią kirpyklą, T. Martino, 
Nazareth, Pa., patraukė į teis
mą ir privertė mokėt bausmę 
.$100 už laužymą su unija pa
sirašyto kontrakto.

Ketvirtą kirpyklą, A. Gam
bino, ant 6-tos ir Ferry St., 
patraukė į teismą už laužymą 
su unija pasirašyto kontrakto. 
Bet jis pasirodė smarkiausias, 
nes teismabutyj pasiklausęs 
spiovė ir pabėgo. Dabar ker
pa vaikus po 25c. Tai jo kir
pykla užsigrūdusi kitų kirpyk
lų kostumeriais. Ką su juomi 
unija padarys, pranešiu vė
liaus. V. J. Stankus.

Cleveland, Ohio
Liepos 22 d. įvyksta lietuvių 

frakcijos narių ir simpatikų 
praplėstas susirinkimas, 920 
E. 79th St., 7:30 vai. vakare, 
šiame susirinkime delegatai iš
duos raportus iš lietuvių komu
nistų Nacionalės Konvencijos, 
įvykusios liepos 4 ir 5 dieno
mis. Aplaikę atvirutę, prašo
mi atsilankyti. Yra svarbu vi
siems išgirsti raportus.

J. A. V.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoją.

Philadelphia, Pa.
Bedarbių Kova ir Reikalai
Liepos 14 d. Bedarbių Susi

vienijimas (Workers Alliance) 
kartu su Amerikos Darbo Fe
deracijos ir CIO unijomis su
rengė demonstraciją ant Rey- 
burn pleciaus, tai yra, priešais 
City Hali. Buvo reikalavimas, 
kad miesto konculis paskirtų sa
vo miesto dalį pinigų prie fede
rates valdžios paskirtos sumos 
ir atidarytų WPA ir PWA dar
bus dėl bedarbių.

Kalbėtojai buvo nuo darbo 
unijų ir nuo bedarbių. Kalbėjo 
ir liberališkieji kongresmenai. 
Vienas kongresmonas pasakė: 
Su jumis unijos, su jumis mi
nia, eikite į City Hali pas mies
to konculį ir kada jisai susi
rinks, paskelbkite sėdėjimo 
streiką. «■

Demonstracija prasidėjo 
12:30 vai. po pietų, o konculis 
susirenka 2 vai. Ir minimas 
kongresmonas buvo pirmutinis 
eiti pas miesto konculį. Delega
cija susidėjo iš unijų atstovų ir 
kongresmenų. Kai tik delega
cija įėjo į City Hali, paskui ją 
patraukė ir minia iš 5,000 žmo
nių. Nusigandęs konculis pasta
tė policiją ir uždarė geležinius 
vartus, kad minia negalėtų 
prieiti ir demonstruoti apie tą 
kambarį, kur konculis laikė su
sirinkimą.

Po tos demonstracijos jau 
praėjo pora dienų, o konculis 
dar nieko nenutarė, tik verkia, 
kad neturi pinigų, kad reikia 
skolinti ir tt. O keli mėnesiai 
atgal ant žmonių uždėjo “sales 
tax” ii* žmonės turi mokėti po 
vieną centą ant nuo 13 iki 60 
centų vertės produktų ir po du 
centu ant nuo 60 centų iki vie
no dolerio vertės produktų.

Bedarbis.

T r a n s j o r danijos Arabai 
Veikia Išvien su Savo Tau

tiečiais Palestinoj

Jeruzale. — Transjorda- 
nijos arabai taip pat pradė
jo visuotiną streiką, išreikš
dami pritarimą Palestinos 
arabams, kovojantiems 
prieš Angliją ir žydus.
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Philadelphia, Pa.
Philco Radio Korporacija pa- 

kelbė lokautą 12,000 darbinin
kų! Apie tiek vėliau buvo pa
leista dvylika tūkstančių Phil
co darbininkų. Jųjų šeimos, 
groscrnes, bučernės, namų sa
vininkai ir jų kaimynai žino ir 
jaučia, kastai yra plėšikų kapi
talistų paskelbtas lokautas nuo 
pirmos dienos gegužės. Apie 
100,000 vyrų, moterų ir vaikų, 
veik visa šiaur-rytinė miesto 
dalis paliesta bedarbės dėka 
kapitalistų paskelbto lokauto 
prieš naująją dalybą. Kompa
nija reikalauja:

1. Kad būtų likviduota dirb
tuvės unija.

2. Kad darbininkai sutiktų 
nusikapoti algas 40 nuoš.

3. Kad 22 nuošimčiu pailginti 
valandas.

1. Kad kompanija turėtų pil
ną teisę pirktis dalis, kur ji no
ri.

5. Pavaduoti 1,200 vyrų mo
terimis.

Tai šitoki šių pelnagrobių rei
kalavimai prie dabartinės mo
derniškos technikos gamyboj:.

Nedarbas smarkiai palioiė 
smulkius biznierius.

Po 5 metų kovos darbininkų

soj Pennsylvanijoj įvyksta daug 
nelaimių — užmuštų ir sužeis
tų; visoje valstijoj dirba 38,- 
000 kelių budavojimo ir taisy
mo darbininkų 67-nioso kauntė- 
se. Darbininkų algos tik $11 į 
savaitę ir iki $14.

Philadelphijos ligoninė — 
General Hospital reikalinga re
montuoti; bepročių namas — 
Byberry, reikalauja praplėsti ir 
pagerinti; Phila vandenio re
zervuaras reikalauja pagerinti, 

I nes vanduo blogėja iš priežas
ties aštrių chemikalų, kurių pila 
į vandenį. Visur trūkumai, ne
gerumai, nelaimės iš priežasties 
netikusios kapitalistinės tvar
kos. Šalis bagota, visko pilna, 
daug kas pūsta, genda, o dėlei 

| bedarbės, dėlei stokos pinigų, 
žmonės negali įsigyti tų daiktų.)

Dabar gera pamoka darbi
ninkams, smulkiems biznie
riams ir savininkams suprasti 
apie stambaus kapitalo streiką 
—lokautą.

5varbus Susirinkimas
Ateinantį trečiadienį, 27 d. 

! liepos, Liaudies Name, įvyks la
bai svarbus visu mūsų organ i- 
zacijų susirinkimas dėlei eks
kursijos į Wildwooda, “Lais-I 
vės'’ pikniko, bankieto, Ispani
jai rinkliavos ir kitų reikalų. 
Kuoplačiausial d a 1 y v a u kit.

’“Laisvės” pikniko spaudos visi
algos svyravo nuo 21c vyrams' 
iki 18c moterims už valandą ir 
nuo kitos kategorijos 61c vy
rams iki 49c moterims. Tai ne-į 
žmoniškas išnaudojimas ir di-Į 
dėlių pelnų susikrovimas Philco ' 
Co. Neturint finansinių įplaukų,) 
visi smulkūs biznieriai susmu-) 
ko, subankrutavo.

Namų savininkai negali išrin
kti landų už savo nuosavybes.' 
Visas gyvenimas susmuko vien) 
dėl to, kad maža grupė kapita
listų užsimanė dar didesnius 
pelnus susikrauti darbininkų lė
šomis. Net valdžios nekurie val
dininkai tvirtina, jog dabarti
niu laiku 320,000 žmonių be ! 
darbo randasi Phila.

Kelių Taisymas Apleistas
Dėlei blogų apleistų kelių vi-

reikalai parėjo. Report.

So. Boston, Mass.
Radio Prayrama.

Nedėlios, liepos 2 1 d. radio 
programa per stotį W0RL, 920 
kilocycles, 9:30 vai. ryte bus 
sekanti:

1— Keturių Karalių Orkestrą 
iš South Bostono.

2— “šešios Birutės” iš Bosto
no, vadovaujant p. Minkienci.

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

garsintojas.

Mano įspūdžiai Grįžtant iš Literatūros 
Dr-jos Konvencijos ir Liet. Kom. Suvaž.
Visų pirma noriu tart kele

tą žodžių kas link atsibuvusių 
suvažiavimų. Kaip vienas, taip 
ir kitas suvažiavimai buvo la
bai įdomūs, gyvi. Draugai ir 
draugės diskusavo įvairius 
klausimus su geru ūpu, pateik
dami gorus planus dėl tolimes
nio veikimo.

Bet mes parvažiavę kiekvie
nas į savo koloniją turim tin
kamai perduot savo mintis, 
tinkamai išduot raportus. Iš
duot gerą raportą tai dar ne 
viskas. Svarbiausia, tai turim 
vykint gyveniman tuos tari
mus, kurie padaryti suvažia
vimuose, kad tos mūsų kelio
nės nebūtų veltui ir kad po 
šių suvažiavimų visur kuopos 
padidėtų narių skaičium ir 
abelnai veikimas būtų dvigu
bai didesnis, ir kad daugiau 
draugiškumo atsirastų tarpe 
narių.

Dabar keli žodžiai iš mūsų 
kelionės. Pittsburgho delega
tai buvo vežami draugės Je- 
blonskicnės mašina. Jeblons- 
kienės vyras randasi Suvieny
tų Valstijų valdžios ligoninėj 
Coalosville, Pa., kaipo pasau
linio karo auka. Laike pasau
linio karo Jonas Jeblonskis ta
po gasais apnuodytas, kaip ir 
dauguma buvusių kareivių, ir 
pasiliko ligonis. Jau 9 metai 
jis atskirtas nuo savo mylimos 
žmonos ir sūnaus. Mes susto
jom jį aplankyti. Ne vienas 
J. Jeblonskis atskirtas nuo sa
vo brangios šeimynos. Ten 
randasi protinių ligonių ir fi
zinių ligonių nuo praeito karo 
1459. Tik toj vienoj vietoj 
toks skaičius, o kur per visą 
šalį karo aukos?’ šios skait
linės teisingos, nes vyriausias

tos ligoninės gydytojas man 
suteikė informacijas, kuomet 
aš paprašiau. Dr. Wrights da
vė mandagų pasiūlymą apžiū
rėt viduje, kaip ligoniai užlai
komi. Jis negailėdamas savo 
laiko aprodinėjo visus moder
niškus parankumus.

Kadangi nauji namai pabu- 
davoti, tai viskas sutaisyta pa
gal naujausią madą. Viduj 
moderniškai ir sanitariškai į- 
taisyta. Iš lauko taipgi labai 
graži vieta, ant gražaus ža
liuojančio kalno, tarpe spal
vuotų kvepiančių gėlių.

Nuėjus ligonius aplankyti, 
tai rodos viskas gerai, viskas 
gražu. Bet neviskas auksas, 
kas blizga. Tie nelaimingi 
vargšai, kurie ten gyvena ir 
baigia savo jaunystės dienas, 
kiti baigia savo amžį, atskirti 
nuo savo šeimynų ir nuo viso 
pasaulio.

Ta gražiai išpuošta vieta yra 
po Suvienytų Valstijų vald
žios kontrole. Bet visi tie puoš
numai už vargšų darbininkų 
pinigus. Darbininkės motinos 
atidavė savo sūnus dėl apgyni
mo šalies turtų. O kaip su
grįžo protiniais ir fiziniais li
goniais, tai turi patys išbuda- 
vot namus užlaikymui tų ne
laimingų didvyrių, kurie gynė 
savo šalies turtus. Ir ką už 
tai gavo? Nors gyvi sugrįžo 
iš karo fronto, bet dabar ran
dasi gyvi grabe. Sunkus jų 
gyvenimas, bet dar sunkesnis 
jų šeimynų.

Aplankius savo vyrą, drg. 
Jeblonskienė grįžo namo su 
skaudama širdžia, kad turi pa
likt savo gyvenimo draugą to
kioj padėtyj, apgailėtinas liki
mas, abudu nelaimingi.

E. K. Sliekiene.

LAISVĘ 5

Detroit, Mich.
Spaudos Piknikas

Jau beliko tik kelios dienos 
iki spaudos pikniko, kuris į- 
vyks liepos (July) 24 d., Capi
tal Parke, prie Telegraph Rd.

Girdėtis žmones kalbantis,— 
ko-ko,— bet spaudos pikniko 
negalima praleisti. Taip, ne 
tik negalima praleisti, bot mū
sų yra pareiga dalyvauti dar
bininkų spaudos piknikuose. 
Viena, prisidėsime prie sustip
rinimo darbininkų spaudos, 
kuri gina darbininkų ir smul
kiu biznierių reikalus. Antra, 
gera proga sueiti su pažįsta
mais, pasikalbėti, taipgi susi
pažinti su kitais. Taipgi jau
nimui bus gera proga žaisti 
bole, o tenai yra daug vietos. 
Prasidės 12-tą valandą dieną. 
Orkestras, kuris susidės iš 8 
muzikantų, pradės grot nuo 
2 vai. po pietų iki 9-nių va
kare. įžanga 25c.

Darbininkai, kurie buvote iš
rinkti dirbti del pereito spau
dos pikniko, kuris neįvyko ant 
parko, turės tie patys dirbti 
šiame piknike. Del trumpo 
laiko organizacijos negalėjo 
išrinkti kitus darbininkus. Nc- 
sivėluokite pribūti!

Komisijos narys J. B-

Skaitytoju Balsai
Gražiai nusijuokiau perskai-j 

tęs laišką advokato Bagočiaus, 
kuris rašė d. Šaknaitei kaipo 
atsakymą į jos pakvietimą pri
sidėti prie Komiteto Miko Pet
rausko Kūriniams Išleisti. Jis 
klausia, ar manote surinkti už
tektinai pinigų, nes, girdi, at- 
seis $10,000. Apart prenumera
tų, sako, ar gausite nors porą 
šimtų pirkėjų? Aš kalbu iš pa
tyrimo. SLA išleido albumą su 
tūkstančiais asmenų paveikslų, 
bet pirkėjų nerandam. Blogi 
laikai. . .

Taip ir tą visi žinome. Bet 
dar ne visiems blogi laikai ir 
tamsta, kaipo mokytas žmogus, 
turėtumei žinoti priežastį, ko
dėl SLA albumui nėra pirkėjų. 
O priežastis glūdi ve kur: Tie 
asmenys, kurie randasi tame al
bume, nėra užsitarnavę tos vie-
tos. žinoma, ne visi, bet neap
siriksiu pasakęs, jog jų daugu
ma. Ar jūs, gerbiamieji, mano
te, kad darbininkai pirks pa
veikslus savo priešų, kad į juos 
paskui žiūrėt? Jei taip manote, 
tai labai klystate. Lietuvių vi
suomenė jau pažįsta savo drau
gus ir priešus.

Štai, man pavarčius tą albu
mą, akys nukrito ant paveikslo 
pono Stasio Gegužio. Pasipikti
nau visu albumu ir griežtai at- 
sisakiąu jį pirkti. O gi tokių, 
kaip Gegužis, ton yra daug.

Pamatytumėte, kaip greitai 
albumą būtų išpirkę, jeigu jį 
būtų išleidęs Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas.

Kas liečia Petrausko kūrinių 
išleidimą, tai jeigu mes ir neuž
baigtume to didelio darbo, tai

DUNCAN SANDYS, 
žymus Anglijos politikie
rius, parlamente sukėlęs 
daug triukšmo, pareikš
damas, kad jis turi pas
laptis apie Anglijos gink
lavimąsi. *•

užbaigtų ateinanti karta. Bet 
darbas rimtas ir svarbus ir mes 
už jo privalome imtis.

Susnikų Jurgis.

visus skaitlingai dalyvauti. įžanga
25c. (169-170)

būti laiku. — Sokr. Mitkuvienė.
(168-169)

Gerb. “Laisves” Redaktoriau:
Aš pastebėjau “Laisvėje” 

apie Kastantą Uckų, šnipą Bra
zilijoj. Aš jį gerai pažinau Lie
tus oje. Tai buvo 1931-5 metais. 
Jisai Garliavoje turėjo šiau- 
čiaus dirbtuvėlę ir buvo didelis 
socialistas, keikdavo .kunigus 
susiriesdamas ir girdavosi, kad 
jisai tokiu gimė, tokiu ir mirs. 
Bet dabar iš spaudos matosi, 
kad iš Garliavos socialistų vado 
virto reakcijos šnipas. Jeigu da
bar jisai sugrįžtų į Garliavą, tai 
klebonas Račiūnas tikrai pripa
žintų stebuklu, jog paklydus 
avele sugiįžo ant “gero” .kelio.

Jeigu spaudoje jį minėsite 
daugiau, tai prašau pažymėti 
ir mano pavardę, kad aš jį ge
rai pažinau, kaipo didelį “so
cialistą”.

Aš manau, tekių ponų darbe
lius reikia gerai išplauti per 
spaudą.

Su geriausiais linkėjimais, 
An tanas Leim anas.

PRANEŠIMAI IS KITUR
DETROIT, MICH.

Am. Liet. Kongreso Vietinio Sky
riaus konferencija jvyks šeštadienį, 
23 d. liepos, 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Svet. Draugai, Draugijų delegatai 
nepamirškite būtinai dalyvauti šioj 
konferencijoj. Si konferencija yra 
labai svarbi. Mūsų Skyriaus delega
tai išduos raportus iš ALK Konfe
rencijos, kuri įvyko Scranton, Pa. — 
P. Jočionis, pirm. (169-1.70)

BALTIMORE, MD.
Linksmas Piknikas

Rengiamas Tarptautinių Chorų: 
Lietuvių Choras Lyra, Vokiečių Fro- 
heinn, Rusų-Ukrainų Choras. Jvyks 
sekmadienį, liepos 24 d. R. U. D. 
Shore, kur bus galima pasimaudyti, 
pasižaisti žaislais, pasišokti, be to 
pasiklausyti keletas dainelių. Jžanga 
10c asmeniui. Vaikams žemiau 12 
metų veltui. Rusas apleis Lietuvių 
Svet., 853 Holins St., 11 vai. ryto. 
Rilieto kaina 50c į abi puses. Kelro
dis mašinoms: Važiuokite tiesiai 
Eastern Avenue iki Josenhans Rd., 
po dešinei sukite į Josenhans Rd., 
važiuokite tris mylias, vėliai po deši
nei tėmydami R. U. D. iškabas, ku
rios atves tiesiai į pikniko vietą.— 
Kom. (169-170)

DETROIT, MICH.
Spaudos piknikas įvyks 24 d. lie

pos, Capitol Darže prie Telegraph 
Rd. Pradžia 12 vai. dieną. Rus Na
tional Orkestrą, kuri pradės griežti 
nuo 2 vai. iki 9 vai. vakaro. Rus 
laimėjimai tų bilietukų, kur pardavi- 
nėjom dėl 26 d. birželio. Kviečiame

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

“Laisvė” duoda gražią 
nuolaidą.

Naujausio išdirbinio, vėliausio iš
tobulinimo Remington Rand 

rašomoji mašinėlė.
KAINA $64.50

Jų yra skirtingų kainų. Nau
jos mašinukės parsiduoda 

. nuo
$39.50 iki $79.50

Kainų skirtumas eina sulig dydžio 
mašinėles ir sulig tobulumo

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

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

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

kale kalbamų mašinėlių.
“Laisvė” parduoda tas mašinėles 

ant labai lengvų išmokesčių.

‘ LAI S V Ė” 
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

HARTFORD, CONN.
Connecticut Suvienytos Darbinin

kų Organizacijos rengia 15-tą metinį 
Valstijos pikniką, Shutzen Parke. 
Įvyks sekmadienj, liepos 31 d. Įėji
mas ant Barbour St., šalę Keney 
Park. Rus šokių, žaislų ir pagarsė
jęs kalbėtojas dalyvaus programų. 
Turėsime ir vaišinimų dėl pardavi
mo. Kadangi šis piknikas ruošiamas 
įvairių tautų, tai turėtų būti sėkmin
gas. Pelnas bus skiriamas Kom. Par
tijai, pagelbėti ateinantiems balsavi
mams. Dalyvaus svečių nuo visų 
Connecticut miestų, nes šis bus 
Valstijos piknikas. Todėl prašome 
nepamiršti būti šiame pikniko, galė
site susitikti su senais pažįstamais 
ir įsigyti naujus draugus. — V. T.

N. S. PITTSBURGH, PA.
šeštadienį, liepos 23 d. jvyks nepa

prastas susirinkimas 7 vai. vak. Ru
tinai turi dalyvauti visos 4-rios or
ganizacijos — svarbus reikalas. Su
sirinkimas jvyks pas K. Kairį, 848 
Kirkbride St. — J. Diamont.

(169-170)

NEWARK, N. J.
Sictynicčių Atydai!

Šį ketvirtadienį, 21 d. liepos repe
ticijų neįvyks. Rus pirmadienį, liepos 
25 d. ir ketvirtadienį, liepos 28 d. 
Prašome visų narių įsitėmyti ir pri-

Vakacijų Atydai
JERRY-ANN COTTAGE

KAMBARIAI
Dienai, Savaitei ar Sezonui

Šiltas ir šaltas vanduo kambariuose, 
švarumas, patogumas už labai žemą 

kainą. Prašome draugų apsistot.

JUOZAS PETKUS
136 So. Rhode Island Avenue, 

ATLANTIC CITY, N. J.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Ralių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

CHRONIŠKOS 

LIGOS

GYDOMOS
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 n e s u p r a n tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ii' jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimų

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Valgykite 
MEDŲ

Jai! turime švieži© pava
sarinio medaus. Pats ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.
I •

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius
•

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

Kaina 65c už Kvortą
Liepų Žiedų 75c. Kvorta

Kreipkitės į “Laisvės” ofi
są ir apsirūpinkite su 

medum.

SAN FRANCISCO ir OAK
LAND, CALIF.

S. F. ir Oakland ALDLD kuopos

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4385

rengia pikniką, sekmadienį, liepos 
24 d., Draugų Gegučių Darže, 384— 
105 Avė., Oaklande. Visi vietinės ir 
apylinkės lietuviai kviečiami daly
vauti šiame susiėjime. Užtikrinam, 
kad smagiai praleisite laiką. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. (168-170)

Reikalaukite Crystal Spring
Lietuvių Išdirbystes Sodes-Toniko

Telephone 3245 Brockton, Mass.
IŠDIRBEJAS JONAS SIDARAS

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

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

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

kreipkitės į

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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NewYorko^/a^JZjiiftH
Miesto Važiuętes Problemos

Sėkmingas Masinis Mitingas 
Ispanijos Liaud. Pageltai
Antradienį Madison Square 

Gardene atsibuvo masinis mi
tingas paminėjimui Ispanijos 
liaudies didvyriškos dviejų 
metų kovos prieš barbariškus 
fašistus. Kalbėjo visa eilė kal
bėtojų. Bet labiausiai patiko, 
tai Ispanijos ambasadorius 
Amerikoj Fernando d e Los 
Iiios, a i rys kunigas M. O’Fla
nagan ir buvęs Burgose teisė
jas Villaplana. Buvo ir du 
geri dainininkai. Aukų ant 
vietos surinko virš $7,000 pi
nigais ir arti $20,000 gavo pa
sižadėjimų. Viena auka buvo 
$1,000 dvi po $500 ir 9 po 
$100 dolerių.

Mirė Drg. Kvarauskas
Iš Elizabeth gavome telefo

nu žinią, kad antradienio rytą 
mirė d. Kvarauskas, Kazimie
ro Kvarausko tėvas. Kazimie
ras Kvarauskas yra “Laisvės” 
spaustuvės darbininkas. Mes 
reiškiame jam gilią užuojautą 
šioj nuliūdimo valandoj.

Pašarvotas graboriaus Ed. 
Petrikos įstaigoj, 251 Court St., 
Elizabeth, N. J.

New Yorke Vedybos, Gimi
mai ir Mirimai

Pabaigoj 1936 metų New 
Yorko mieste skaitėsi 7,363,624 
gyventojai. Tais metais gimė 
98,507 vaikai; apsivedė 72,234 
žmonės ir mirė 77,638. 1936
metais New Yorko mieste buvo 
1,116 saužudysčių ir 445 žmo
nės mirė nuo alkoholio.

Pasibaigė Darb. Streikas Pa
saulinės Parodos Darbuose
Praneša, kad 6,000 elektros ir 

kitų konstrukcijos darbininkų 
streikas prie Pasaulinės Paro
dos darbų pasibaigė. Jie sustrei
kavo dar birželio mėnesį. Apie 
sutartį žinių dar stoka.

Surado Upėj Žmogų

Lietuvių Orkestrą
Brooklyne mes turime net 

kelias lietuvių orkestras. Vie
na iš jų yra Johnny Nevins 
and his Night Owl Orchestra. 
(Jono Nevins ir jo Naktinių 
Pelėdų Orkestrą). Laike pa
rengimų, varduvių ar kitokių 
parių galima gauti šią orkes
trą kreipiantis pas Johnny Ne
vins, 60 Hudson Ave., Brook
lyn, arba biznio gaspadorių 
Antaną Gervę, 143 Hemlock 
St., Brooklyn.

Ši orkestrą gyvuoja jau virš 
du metai laiko. Ji turi ir nuo
savą garsiakalbį “Amplifying 
System”, kuris labai gerai pa
tarnauja piknikuose. Orkes- 
tros vedėjas Nevins (Navikai- 
tis) užtikrina, kad jie tinka
mai patarnaus.

Policija surado prie Hamil
tono Parko upėj nuskendusį 
nežinomą žmogų, kuris turi 
apie 50 metų. Prie jo drabu
žių rasta Amerikos Darbo Fe
deracijos Trokmanų 807 lo- 
kalo saga. Jis yra apie 5 pė
dų aukščio.

Iš Lietuvių Literatūros 
Draugijos Susirinkimo

Pereitas Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1 kuopos susirin
kimas buvo labai žingeidus, 
čia buvo raportai iš Draugi
jos visuotino delegatų suvažia
vimo, apskričio konferencijos 
ir pikniko, ir visa eilė kitų.

Apskričio konferencija nu
tarė, kad LLD kuopos rengtų 
parengimus mūsų spaudos nau
dai. Kadangi Brooklyne yra 
net septynios šios Draugijos 
kuopos, tai nutarta atsiklausti 
kitų kuopų, ar nebūtų galima 
vieton kiekvienai rengti sky
rium, tai rengti bendrai vieną 
didelį parengimą. Tam tikslui 
išrinkta komisija ir ji šaukia 
kitų kuopų atstovus į pasita
rimą liepos 29 dieną, “Lais
vės” svetainėj, vakare. Drg. 
Varisonas paaiškino, kad bu- 
sas į apskričio pikniką davė 
$15 nuostolių, nes nebuvo pil
nas.

Už Lietuvių Kongreso kon
ferenciją, kuri atsibuvo Scran- 
tone, raportavo drg. A. Bimba, 
kad konferencija nutarė pra
plėsti kongreso darbus. Iš 
Brooklyno dalyvavo 9 delega
tai. Lėšų už kelionę pasidarė 
$45, tai reikia iš kuopų aukų. 
Viso konferencijoj dalyvavo 
per 120 delegatų. Nutarta iš 
kuopos paaukuoti delegatų lė
šų padengimui tik $2, nes kuo
pa dabar pinigų neturi.

Kas del Literatūros Drau
gijos, tai entuziastiškai priim
tas suvažiavimo nutarimas, 
kad gauti iki naujų metų 1,000 
naujų narių arba žurnalui 
“šviesai” skaitytojų. Pirma 
kuopa nutarė gauti 100 naujų 
narių arba skaitytojų, tai bus 
gražus darbas. Todėl, visi ir 
visos stokime į darbą, kad 
kuopos tarimą pravedus gyve
nimam

Buvo dar visa eilė ir kitų 
svarbių nutarimų. Nariai pa
geidauja, kad orui atvėsus bū
tų prie kuopos susirinkimų ir 
lavinimosi darbas, ar tai trum
pos paskaitos, arba prelekci- 
jos. Kp. Koresp., A. M.

Pikietuokime Prieš Japonijos 
Imperialistus

Japonijos imperialistai lai
vais veža iš Jungtinių Valstijų 
seną metalą (“scrap iron”) ir 
paskui jį paverčia į ginklus ir 
amunicija prieš Chinijos liau
dį.

Amerikoj Draugai Chinijos 
Liaudies šaukia masines de
monstracijas prieš Japonijos 
imperialistus. Jos atsibus 
penktadienį, liepos 29 d., ant 
kampo 1st Avė. ir 33rd St., 
Brooklyne. čia nuolatos krau
na tą metalą Japonijai į lai
vus. Dalyvaukime masiniai ir 
parodykime savo solidarumą 
su Chinijos žmonėmis.

Drgg. Gužai Išvažiavo
Draugė Stepone Gužienė, 

“Laisvės” redakcijos darbinin
kė, pasitraukė savaitei, kitai 
laiko pasiilsėti. Ji ir jos drau
gas J. E. Gužas išvyko pas 
savo gimines į Rochester}, o 
gal aplankys ir dar vieną ki
tą miestą. Linkime draugams 
pasiilsėti ir smagiai laiką pra
leisti. Žinąs.

Japoniški Vabalai Puola 
Times Square Aikštę

Japoniški vabalai (“Japanese 
Beetles”) užpuolė miesto centrą 
—Times Square. Jie čia negau
na ėsti, bet kažin kodėl nenori 
trauktis iš miesto. Miesto dar
bininkai turi daug darbo ginant 
nuo jų netoli esantį nedidelį 
parkutį.

Pradėjo Statyti Namus
New Yorke ir vėl pradėjo 

statyti didelius valdiškus na
mus. šiuo kartu stato juos 
Brooklyno miesto dalyj, Red 
Hook krašte. Namai budavo- 
jami del 6,000 šeimynų. Jų 
išbudavojimas ir įrengimas at- 
seis $33,667,000.

Iš Komunistų Partijos 
Liet. Kp. Susirinkimo
Pirmadienį atsibuvo Komu

nistų Partijos lietuvių kuopos 
susirinkimas. Jis buvo įvaires
nis tuo, kad šiame susirinkime 
susivienyta su buvusia indus
trine lietuvių komunistų kuopa. 
Nuo dabar Williamsburgh mie
sto dalyje gyvuos skaitlinga lie
tuvių komunistų kuopa, kuri 
imsis energingo darbo.

Nutarta, kad sekančiame kuo
pos susirinkime būtų, apart įvai
rių organizacinių ir veiklos dar- 

Įbų, dar ir savitarpinio lavini
mosi vakaras. Bus d išku kuojama 
temoje: “Komunistų ir katalikų 
santikiai.” Vienas iš draugų 
pasižadėjo padaryti įžangą dis
kusijoms.

Sekamas lietuvių komunistų 
susirinkimas įvyks rugpjūčio 1 
dieną, 8 valandą vakare, “Lais
vės” patalpoj.

Dar kitame kuopos susirinki
me bus diskusuojama lietuvių 
komunistų suvažiavimo nutari
mai. Ypatingai kreipiama aty- 
dos į nutarimą, kad iki naujų 
metų gavus į partiją dar 300

New Yorke yra apie milio- 
nas automobilįų, o tuo kartu 
iš kitur nuolatos yra veik pusė 
miliono, nes čią did^iausis biz
nio centras ir daug ativažiuoja.

Brooklyne policija, kad pa
lengvinti automobilistams, ati
darė 75 gatves (Play 
Streets), kur pirmiau automo
bilistams buvo nevalia važiuot, 
nes jos skiriamos vaikų žaidi
mui. Bet dabar daugelio tų 
teritorijų gyventojai iškėlė 
protestą prieš tai, kad jų vai
kai neturi kur bovyVis.

Automobilių valdytojai vėl 
kelia protestą prieš uždraudi
mą mašinas paakinti New Yor
ke ant labai daug gatvių. 
Kartais reikia' pėsčiam pusę 
valandos eiti nuo paparkytos 
vietos, kol pasitiki, kur tau rei
kia. Kelia ir biznieriai pro
testus prieš draudimą park in
ti,' nes tas kenkia jų bizniui. 
Atrodo, kad nemaža proble
ma New Yorke įsu auto važiuo
to.

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.
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Išrinkite Savo Delegatus

Kiek New Yorke Viešbučių?
New Yorko mieste yra 509 

viešbučiai su patalpa apie dėl 
150,000 žmonių. Jų valgyklose 
vienu kartu gali pavalgyti 48,- 
245 svečiai. 1929 metais vieš
bučiai turėjo $165,352,000 
įplaukų. Tada viso viešbučiuose 
dirbo 26,192 vyrai ir 15,682 
moterys.

Mano, kad Policininkas 
Patsai Nusižudė

Policininkas Charles Schetz- 
le, 36 metų, atrastas negyvas 
jo namuose.. Jo galva peršau
ta jo paties revolverio kulkos. 
Policijos tyrimas veda prie to 
supratimo, kad jis patsai nusi
žudė.

Williamsburgh miesto daly
je šaukiama labai svarbi kon
ferencija. Jos tikslas reika
lauti iš miesto, kad būtų įsteig
ta dantų klinika. Konferen
cija įvyks ketvirtadienį, liepos 
21 dieną, vakare, YMCA na
me, ant kampo Marcy Ave. ir 
South 9th St.

Jeigu kurių kuopų jau ne
bus susirinkimo, tai lai valdy
bų nariai dalyvauja.

Rengiasi Prie Parodos
Prie pasaulinės parodos 

1939 metų rengiasi smarkiai. 
Parodos korporacija pasirašė 
su didžiule Greyhound Bus 
Co. sutartį, kad pastaroji pri
statytų parodos aptarnavimui 
100 didelių busų. Jie per metus 
laiko galės pervežti 30,000.000 
žmonių.

Leo Sidawskis, 29 m., 1006 
Nostrand Avė., ir John Colton, 
28 Sumpter Ave., prisipažinę 
skleidę falšyvus pinigus. Su
laikyti po $75,000 kiekvienas.

ŠILTAME ORE

šaltas lietuviškas Maisto
kumpis su agurku

REctor 2-2786
J 57 Chambers St., N. Y.

IJet.-Ainer.
Imp. & Eksp. B-ve

Telefonas: Humboldt 2-7»64

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS I

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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lietuvių, žinoma, iš to skaičiaus 
namaža dalis priklauso Brook
lyno lietuvių komunistų kuopai.

Narys.

Did. New Yorko Lietuvių 
Biznierių Radio Programa
Šį ketvirtadienį, per stotį 

WWRL (1500 kc.) girdėsime 
Šalinaitės vadovaujamą En
semble “Aidbalsiai.” Programa 
bus nuo 8 iki 9 vai. vakare. Bus 
ir daugiau muzikališkų kavalkų 
ir bus duodama pasaulinių ži
nių. .Draugijos pirmininkas 
Stasys Milčius sakys, prakalbą.

Šios programos mąhadžęrius 
Juozas Ginkus pranešė, kad jau 
buvo paskelbęs skirtingą nuo čia 
aukščiau paduotos programos, 
bet dabar atmaino ir perkelia 
tą programą į kitą ketvirtadie
nį, kuri yra sekama: Berenio 
vedama orkestrą, solistas A. 
Vasiliauskas, p-lė V. Tamkiūtė 
ir p-nia O. Ginkus išpildys due
tus, akompanuos komp. R. Kur- 
dinaitis. Pasaulines žinias per
duos Vyt. Ubarevičius. Progra
mų pranešėjas Vyt. žalnieraitis.

Didžiojo New Yorko Liet. Bi
znierių Drg. duoda radio pro
gramas iš stoties WWRL (1500 
Kc.) kas rytą, išskiriant sekma
dienį, nuo 10:30 iki 11 ir ket
virtadieniais nuo 8 iki 9 v. vak.

Radio Vaikučių Diena— 
Vakare Bus Suaugusiems
Lietuvių Radio Valandos 

Draugijos Kliubas, vad. V. Ma
tusevičiaus, šį penktadienį, 22 
d., liepos, nuo 12 vai., koope
ruojant True Ember Anglių 
Kompanijai kviečia visus vaiku
čius ir mergaites į Klasčiaus 
Parką. Vaikučiai galės dykai 
važinėtis karaseliais, sūpynėmis 
ir tt. Matusevičius vaišins vai
kučius su Ice Cream (šalta ko
še) ir sode. Vakare gros šo
kiams Jurgis. Kazakevičius ir jo 
RadSo Orkestrą. įžanga visiems 
dykai. Jokių koloidų nebus. 
Daugiau klausykit Lietuviškų 
programų kas rytas 9 :30 iš sto
ties WBNX (1350 Kc.)

Rengėjas V. M.

ir

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge»ci Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Dr. Herman Mendlowiiz
83 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
------ ----

FLATBUsį OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

linii tini WyWytrti Wtini tirti tirti WirtiWifcW^

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Moterų Kuopos Susirinkimas
Liet. Literatūros Draugijos 

81 moterų kuopos bus mėnesinis 
susirinkimas ketvirtadienį, 21 
d. liepos, “Laisvės” svetainėj, 
419 Lorimer St.

Visos narės kviečiamos daly
vauti ir naujų atsivesti. Bus iš 
suvažiavimų raportai ir daug 
kitų svarbių reikalų.

E. Vilkaite, 
Kp. Sekretorė.

Stambi žuvis, vadinama por
poise, pusėtinai išgązdino 
plaukiojančius Coney Islande, 
prie W. 35th St. Kas nors 
suriko: “Ryklė.” Už kelių, 
minučių nebebuvo vandenyje 
nei vieno plaukiotojo iki išsi
aiškino, kad “viešnia” nepa
vojinga.

Meilė Amžiaus “Nepažįsta”
Dabar New Yorke turi “me

daus tris dienas” II. D. Bou- 
tall, 63 metų vyras su savo 
16-kos metų jauna pačia, Flo
ra Anna May. Boutall yra iš 
Massachusetts valstijos, far_ 
merys, kur jis turi vištų ūkį. 
Senis p a r e i š k ė : “Nesvarbu 
ūkis, kada žmogus apsiveda, 
tai jis turi turėti medaus mė
nesį”. Jo jauna pati, nors 47 
metus jaunesnė už savo vyrą, 
bet sakosi yra laiminga. Keis
ta pora.

Minia Sugavo Plėšikus
L. Reynolds ir J. Cooler, abu 

po 25 metų, vyrai užpuolė 
plėšti auksų ir laikrodėlių 
krautuvę miesto centre ant 14 
St. Bet čia jie ir pakliuvo. 
Pirm negu sugavo, tai apie 
500 žmonių minia vijosi juos 
nepaisant, kad jie mosavo re
volveriais.

Mieste automobilių nelaimėj 
tik į savaitę laiko buvo 1 žmo
gus užmuštas, 226 sužeisti. Vi
so įvyko 147 automobilių ne
laimės.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
iva.izk.rn spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JOSŲ 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 Mestis 
Nepagelbėtų, Tai Kas Gali?




