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Kunigų “D r a u g e” rašo 
straipsnį kun. J. Janilionis. Tai 
tas pats, matyt, kunigas, ku
ris nesenai paspruko iš Argen
tinos.

Be kitko, jis savo rašinyj 
sako:

‘ * Pri ešk atal i k išk oj i akc i j a 
kaip Argentinoj, taip ir Ur
ugvajuj yra smarkiai varo
ma. Ją sudaro komunisti
nis, anarkistinis, socialistinis 
ir tautiškai liberališkas ele
mentas. Vienos tik spau
dos jie turi 8 laikraščius 
prieš vieną katalikišką”.
Girdi, “Visi, kaip susitarę, 

daugiausiai puola kunigą...”

Nelaimė su mūsų kunigėliais 
keri tame, kad jie neatskiria 
kunigo nuo kunigo. Yra ku
nigų dorų ir gerų žmonių, bet 
yra jų niekam netikusių,—go- 
dišių, prigaudinėtoji). Pas lie
tuvius pastarieji sudaro labai 
didelį nuošimtį.

Pasakyk ką nors prieš tokį 
kunigą, tai žiūrėk katalikų 
spauda jau ir šaukia, kad tu 
eini prieš visą katalikų religi
ją, prieš visus katalikus.

Kai kurie žmones mano, kad 
Amerikos lietuvių spaudoj 
šiais laikais yra perdaug aš
trių žodžių. Bet ką jie pasa
kytų, jei paimtų lietuvių spau
dą, išėjusią prieš 50 metų.

Šiomis dienomis j mano ran
kas pateko kun. Miluko leid
žiamos “žvaigždės” num. 3- 
čias (1938). Ten paduodama 
eilė citatų iš “Wienibes Lie- 
tuwninku”, dabartinės fašistų 
“Vienybės” pranokėjos. Tai 
buvo 1888 metais, kai įvairūs 
tamsūnai pradėjo savo baisią 
kovą prieš dr. J. šliupą ir jo 
re d agu o j a m ą j į ” Li et u v i šk ą j Į 
Balsą”.

štai ką Šunskų Skriblius 
(“W. L.” num. 23/1888) rašė 
apie Šliupą:

“...kiekvienas dyvijasi, 
ar tai galimas daiktas, kad 
žmogus pavirstų netik į 
kiaulę, ale, da gyvendamas, 
į tikrą šėtoną?. . . ši. džiau
gėsi dar labiau, kad susiuos
tė su komunistais prūsiškais, 
kurie prižadėjo jam pamačį 
pinigais. . .idant tik laikytų
si ir platintų jų mokslą. . . ” 
Kitam “W. L.” num., tų pa

čių metų, skaitome:
“Galite suprasti, kas per 

vienas tas Jon-šlupys. . . ša- 
linkitės nuo to padūkusio 
šunes, ba jau jo smegenys 
išdžiuvo... Ar jūs, broliai, 
žinote, jog dėl to rakalio ga
li Dievas jus visus korot. . . 
šliupas rods tarp paikų iš
mintingas, nes tarp išmin
tingesnių tai jokios vertės 
neturi, ba kožnas šalinasi 
nuo jo. . .Pažiūrėkime, ką 
New Yorko puikus vyrai su 
juo padarė? Išgujo 
šunį ir gana...”

kaip

šitaip “mūsų broliai 
prieš 50 metų! šiandien net 
ir Mahanojaus saulė yra kul
tūringesnė. Vadinasi, mūsų 
spauda per pastaruosius 50 
metų padarė žymų progresą, 
nepaisant, ką kas sakys.

Gerai, kad kun. A. Milukas 
tuos dalykėlius surankioja ir 
įdeda į savo raštus, liečiančius 
Amerikos lietuvių istoriją.

rase

Hitlerio valdomos Vokieti
jos finansinė struktūra pradė
jo braškėti. Ji gali bile kada 
supliukšti.

Ne kartą jau buvo sakyta: 
Jei tik pasaulis nebus prileis-

CHINAI SUPLIEKS JAPONUS ABIEJUO
SE ŠONUOSE YANGTZE UPĖS 

 a---------------------------------

Shanghai, liep. 21. — Chi
nai audringai kontr-ataka- 
vo ir supliekė japonus abie
jose pusėse Yangtze upės. 
Japonai būtinai veržėsi pra- 
skint kelia savo laivam iš 
Yangtze upės į didelį Po- 
yang ežerą, kuris įplaukia į 
šią upę, bet buvo atmušti 
atgal su dideliais sau nuos
toliais.

Sumušdami japonus į ry
tus nuo Hukowo prie Yang
tze, chinai užėmė kariškai 
svarbia kalva, t- c

Be to, chinai perkirto ja
ponam susisiekimus Yang
tze pakraščiais su priešų 
kariuomene, esančia Matan- 
go srityj.

Chinu orlaiviai iš didelio 
aukščio bombardavo Yang
tze upėj kelis japonų lai
vus, pilnus kariuomenės, ir 
vieną jų nuskandino.

Chinams daug padeda 
prieš japonus Yangtze upės 
potvinis. Šį potvinį chinai 
žymia dalim patys padarė, 
praardydarni Yangtze kran
tu užtvankas.

Vokiečių Generolas Giria 
Chinų Armiją, o Japonus 

Vadina Barbarais

Singapore, liep. 21.—Vo
kiečių generolas A. von 
Falkenhausen, Hitlerio at
šaukiamas iš Chinijos, sako, 
kad chinų kareiviai yra 
“tiesiog puikūs,” o japonai 
“barbarai - žfaurūnai”, ir 
jų karo mašina visai nėra 
tokia stipri, kaip Europa 
manydavo.

Gen. Falkenhausen per 
eilę metų buvo Čhinijos ar
mijų patarė jas-moky to jas.

Naziai ir Mussolini Duoda 
Vis Naujy Oro Jėgy Frankui

London. — Ispanijos res
publika turi kokius 300 ka
rinių lėktuvų, o fašistai 700 
itališkų ir vokiškų orlaivių, 
—kaip londoniškis kores
pondentas iš Hendaye pra- 

ineša New Yorko Times’ui.
Pas fašistus esą per 100 

greitųjų Vokietijos lėktuvų, 
galinčių skrist virš 350 my
lių per valandą. Jiems “pri- 
lygstą” tik sovietiniai lėk
tuvai, turimi respublikiečių.

Nazių ir 
kas du ar 
skrenda iš 
į Vokietiją 
ten atlekia
būriai su naujais lakūnais. 
Liaudiečiams gi, sako, toks 
oro jėgų panaujinimas esąs 
neįmanomas.

Kai kurie italai lakūnai 
atskrenda iš Italijos, pasilsi 
Majorcos saloj, bombarduo
ja Ispanijos respublikos pa
jūrį ir vėl sugrįžta Italijon.

italų lėktuvai 
trys menesiai 
Ispanijos atgal 
ir Italiją, o iš 
naujų lėktuvų

Jeruzalė. — Arabai arti 
Haifos nužudė dar 5 žydus.

tas prie naujo karo, tai per ke
letą metų fašistiniai kraštai 
patys savaime susmuks.

Žinios iš Lietuvos

Newarko Teismas Nubaltino 
Policiją, Padėjusią Govėdai 

Užpult Soc. N. Thomasą

Newark, N. J. — Tiksliai 
parinktų prisiekdintų posė- 
dininku teismas išteisino šio 
miesto policiją, būk tai “be 
jos žinios” fašistuojanti pa
daužos, žymia dalim suva
žiavę iš Jersey City, birže
lio 4 d. bombardavo supu
vusiais kiaušiniais ir akme
nimis socialistą kalbėtoją 
Normaną Thomasą. Teis-1 
mas atrado, būk tai pati) 
minia, “be” policijos para
mos, “savaimingai” užpuo
lus tą kalbėtoją; pasakoja, 
būk policija net bandžius 
“apgint” jį.

Iš antros pusės, prisiek
dintųjų teismas ragina pa
laikyt žodžio laisvę New 
Jersey valstijoj.

WPA Tunelio Eksplozi
joj 10 Darbininką Už

mušta ir 10 Sužeista

Atvyksta Brazilijos Lietu
vių Sportininkai

Kaunas, liepos 19. —Šį 
penktadienį (liepos 22 d.) į 
Kauną atvyksta trys Brazi
lijos lietuvių sportininkai 
dalyvauti Tautinėje Lietu
vos Sporto Olympijadoje.

10,000 Kauniečių Pasitiko

tininkus

Dariui-Girėnui Statys Pa
minklą Kaune

Kaunas.—Liepos 17 d. iš
kilmingai pažymėta Da
riaus ir Girėno paminklo 
vieta; jis manoma pastatyti 
iki ateinančios vasaros.

Kaunas, liepos 17.—Atvy
ko 30 Vilniaus lietuvių spor
tininkų ir 16 'ekskursantų, 
jų tarpe kun. Čibiras ir 
Šikšnys ir skautininkas Ži- 
žmaras. Stotyje juos entu
ziastiškai pasitiko per 10,- 
000 kauniečių ir lydėjo per 
miestą.

Vilniečiai prie nežinomo
jo kareivio kapo padėjo 
Vilniaus gėlių vainiką.

į Chinai Mato, kad Japo
nų Grasinimas Sovietam 

Yra Tiktai Blofas

Liaudiečiai iš Ragudo' 
Kalno Užkerta Kelią' 

40,000 Italų Fašistų

ANGLU VALDOVAI TEMPIA FRANCUĄ 
PRIEŠ SSRS IR CECHOSLOVAKIJĄ

—-------------------------------------------------------------0 ________

Amerika Siūlosi Nemokamai! London. — Hitlerio pa- 
■siuntinys kapitonas Fritz 
Wiedemann išreiškė geida- 
vimą Anglijos ministeriui 
pirmininkui N. Chamberlai- 
nui, kad Čechoslovakijos 
vokiečiu klausimas “ramiai” 
išsiristų ir kad būtų su- 
megsti glaudesni politiniai 
ryšiai tarp Vokietijos ir 
Anglijos.

(M a ž i ų - m a žiausia, ko 
Hitleris reikalauja iš Če
choslovakijos, tai duot pil
niausią savivaldybę vadina
miem 
tenai.
suprantama, būtų tik tiltas 
į Čechoslovakijos “vokiško” 
ruožto prijungimą Vokieti-

Pargabent Corriganą su 
Lėktuvu iš Airijos

Ja- 
to, 

So
per 
ten

Tokio. — Japonijos užsie
ninė ministerija reikalauja, 
kad Sovietai greit atsakytų 
į Japonijos protestą. O 
ponija protestuoja dėl 
kad, girdi, keli šimtai 
vietų kareivių “įsiveržę 
sieną į Manchukuo” ir
aptvirtiną sau labai kari
niai svarbia kalvą.

(Sovietai parodo sena Ru
sijos sutarčia su Chinija ir 
sutartiniais žemlapiais, kad 
ta kalva priklauso Sovietų 
Sąjungai; todėl sovietinė 

[kariuomenė niekur ten ne-
10 negrų WPA darbininkų; įkėlė kojos į svetimą žemę.) 
kitus dešimt darbininkų su-' 
žeidė, tris,

Dinamitas

Baltimore, Md. — Eksplo- 
davo apie 500 svarų dina
mito “gręžiamame” tunelyj 
200 pėdų gilumoj ir užmušė

Japonų karo ministerija 
matyt, mirtinai, ir jų armijos generolai at- 

sprogo,. kada laikė tam tyčia “svarbų” 
darbininkai kraustė jį iš po-[pasitarimą, kokius žings- 
žeminio karuko. Nelaime nius daryt prieš Sovietų Są- 
įvyko arti galo septynių jungą, jeigu jinai nepaten- 
mylių tunelio, kuris kasa- kins ” japonų 
mas vandens pravedimui jų planai buvo perstatyti ir 
tarp Montebello ežero van
dens valyklos ir Gunpow
der upės.

Šis $5,300,000 WPA pro
jekto vandentiekis tarnaus 
Baltimorės miestui.

Chinų Partizanų Apgulti Ja
ponai Mito Šunimis, Katė

mis ir Žiurkėmis

Tokio, liep. 21. — Japo
nai skelbia, kad jie pradedą 
iš naujo atkariau t nuo chi- 
nų miestus pietinėje Shansi 
provincijoje, kuriuos chinai 
partizanai buvo atėmę iš ja
ponų.

Sakoma, kad nauja japo
nų kariuomenė paliuosuo- 
janti Japonijos kareivius, 
kuriuos chinai partizanai 
buvo ten apsiautę ir prive
dę prie bado. Apgulti japo
nai tuose miestuose pasku
tiniu laiku maitinosi šuni
mis, katėmis ir žiurkėmis.

Amritsar, Indija. — An
glų policija sužeidė 300 In
dijos valstiečių, kurie de
monstravo prieš aukštus 
mokesčius. Minia sužeidė ir 
vieną policininką.

ORAS
būsiąŠiandien abelnai 

gražu.—N. Y. Oro Biuras.

reikalavimų

Japonijos imperatoriui.
Japonų spauda skleidžia 

girdus, būk Sovietai “gabe
ną naujas armijas” į Sibirą.
CHINAI JUOKIASI Iš JA

PONIJOS KVAILŲ 
GRŪMOJIMŲ

Hendaye, Franc. - Ispa
nijos pasienis. :'— Apie 40,- 
000 italų fašistų su daugy
be kanuolių, tankų ir lėktu
vų kartotinai šturmavo Is
panijos liaudiecius, įsitvirti
nusius Ragudo kalnyne, Te- 
ruel srityj. Kąi liaudiečiai 
juos vis skaudžiai atmušė, 
tai italai atkreipė savo ata
kas į vakarus; puola liau
diecius Begis apylinkėse ir 
sakosi jau prasilaužę į kai 
kuriuos to miestelio fortus, 
už 35 mylių į šiaurių vaka
rus nuo Valencijos.

Liaudiečiai Ragudo kal
nyne užkerta fašistam tie
sioginį žygiavimą į pietų ry
tus linkon Viduržemio Jū
ros. .

Pajūriniame ruožte fašis
tai briaujasi linkon Alme- 
naros. Jie skelbiasi, būk per 
keturias paskutines dienas 
“suėmę 4,500” liaudiečiiį į 
nelaisvę.

Washington. — Amerikos 
valdžios laivui “Lehigh” 
įsakyta parvežt nemokamai 
iš Airijos amerikietį lakūną 
Corriganą ir jo seną “krep- 
šį”-orlaivį į Jungtines Vals
tijas, jeigu Corrigan su tuo- 
mi sutiks.

Kas liečia bausmę už jo 
nuskridima ten be leidimo, 
tai valdininkai tiktai šypso
si; sako, ir patys turėję 
smagaus laiko, gėrėdamiesi 
tuom Corrigano žygiu.

Pirm to skridimo, Corri
gan buvo mechanikas - dar
bininkas Northrop lėktuvų 
fabrike netoli Los Angeles. 
Jis sulydydavo metalines 
dalis statomų orlaivių.

Italija Atsiunčia vis 
Daugiau Kareivių ir 
Lakūnu prieš Ispaniją

Sudeten vokiečiam
Tokia savivaldybė,

Anglijos valdžia darys 
artimumo derybas su Vo
kietija, nelaukdama, kol 
šiaip ar taip bus išspręstas 
klausimas dėl čechoslovaki
jos vokiečių.

Anglų ininisteris pirmi
ninkas Chamberlain neduo
da žinot nė kitiem Anglijos 
ministeriam, ką jis slapta 
planuoja su Hitlerio atsto
vais. Pora savaičių atgal jis -— 
pasiuntė į Berlyną lordą 
Londonderry slapta tartis 
su Hitleriu.

Paryžius. — Anglijos už
sieninis ministeris lordas 
Halifax visiškai slapta tarė
si su Francijos ministeriu 
pirmininku Daladieru ir už
sieniniu ministeriu Bonnett.

Kiek iš tų pasitarimų su
žinota, tai Anglijos valdžia 
tik bendrai prižada “vieny
bę” su Francija, jeigu Fran
ci j ai gręstų užpuolimo ka
ras. Bet Anglija nežada 
Francijai paramos, jeigu 
Hitleris užpultų Čechoslo- 
vakiją, o Francija eitų ją

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos užsieninis minis
ters J. Al. del Vayo paduo
da, jog vien Teruelio vieš
kelio fronte 40,000 Italijos 
fašistų kariauja prieš liau
dišką Ispaniją. Negana tok 
Italija atsiunčia vis daugiau 
naujos kariuomenės, nepai
sant Anglijos planų neva 
dėl “atšaukimo” svetimu 
kareivių iš Ispanijos.

Vienas liaudiečiu suimtas 
Italijos kapitonas pripažino, 
jog paskutiniu laiku Musso- 
linis atsiuntė dar antra tiek 
daugiau savo lakūnų per 
Cadiz prieplauką.

Vienas iš fašistų koman- 
s yra 

Italijos generolas Sandro 
Piazzoni.

Hitleriško Majoro Hague’o
izi v i • iv .-n i vienas is lasisi-ų ni
Klapčiukai Išmėtė Demokra- dienų Teruei fronte

tini Rabiną Plotkiną
Hankow, liep. 21. — Kad 

Japonija smarkiai kalba ir 
grūmoja Sovietam dėl Sibi- binas Plotkin žydų Emanu- 
ro minimo sklypo, tai yra EI parapijos pakritikavo 
tik japonų blofas, — rašo' 
Chinijos laikraščiai. Svar
busis chinų dienraštis “Ta 
Kung Pao” sako:

“Japonija, stovinti ant 
molinių kojų, nepajėgia 
įveikt Chinijos. Kaip jinai 
gali tikėtis sumušt Rusiją? 
Mes negalime susilaikyt nuo 
juoko dėl tų besmegeniškų, 
tuščių Japonijos grūmoji
mų” (Sovietam).

Darbo Federacija ir CIO 
Remia Senatorių Barkley

Washington. — Ne tik 
CIO, bet ir Amerikos Dar
bo Federacijos valdyba re
mia Kentucky nominacijose 
pažangų demokratą Al. W. 
Barkley naujai tarnybai se
nate prieš gubernatorių A. 
B. Chandler, “taipgi demo
kratą,” kandidatuojantį į tą 
vietą.

Barkley senate balsavo už

Jersey City, N. J. — Ra-

kelis kartus Franką Ha- 
gue’ą, hitlerišką šio miesto 
majorą. Už tai keli politi
kieriai viršininkai Žydų 
Bendruomenės! Centro už
darė rabinui Plotkinui ir jo 
parapijai duris į tą centrą. 
Plotkinas perI ilgus metus 
laikydavo ten pamaldas sa
vo parapijonam.

Žydai politikieriai, kurie 
išmetė rab. Plotkiną iš to 
centro, turi riebias vietas 
grafteriškoj majoro Ha- 
gue’o mašinoj.

Dabar rabinas Plotkin iš
leido viešą atsišaukimą, kad 
žmonės paremtų kovą prieš 
tą fašistinį sutvėrimą Ha- 
gue’ą, kuris deda savo lete
ną ir ant įvairių tikybų pa
rapijų.

ATSKRENDA ANGLŲ 
LĖKTUVAS, PAKILĘS 

NUO KITO ORLAIVIO

Montreal, Canada, liep. 
21. — Baigia atskrist An
glijos lėktuvas “Mercury.”

Jis liepos 20 d. pakilo Ai
rijoj nuo kito, daug dides
nio orlaivio “Maia,” prie 
kurio stogelio buvo “Mercu
ry” prikabintas. Jis nuskri
do nuo “Maios,” kai “Maia” 
buvo gana aukštai ore. Iš 
.Kanados “Mercury” skri- 
siąs į New Yorką.

Tokio, liep. 21. — Japo
nai grūmoja užpult Sovietų 
kareivius, jeigu jie nepasi
trauks iš Sibiro pasieninio 
kalnelio, kurį savinasi japo
nai.

visus Naujosios Dalybos 
įnešimus, apart kokio ten 
“vieno,” kaip sdko D. Fede
racijos prezidentas Wrr. 
Green.

Singapore, liep. 21. —Vo
kiečių generolas Falken- 
hausen pats matė, kaip chi- 
nai nukirto 22 japonų lėk
tuvus virš Hankowo.

Anglijos valdžia sako, 
kad Franci j a neturi per kie
tai laikytis tarpsavinės pa
geliuos sutarties su Sovietais 
ir neturi tiek paisyt čecho- 
slovakijos, jeigu Franci j a 
nori, kad Anglija būtų jos 
talkininkė. Be to, Francija 
turėtų laikytis panašios po
litikos linkon Vokietijos, 
kaip ir Anglija, sako Fran
ci j ai Anglų valdovai.

(Čia vėl pasirodo Angli
jos valdžios intencija suda
ryt savo bloką su Francija, 
Italija ir Vokietija prieš 
Sovietų Sąjungą.)

Žemės Drebėjimas Graikijoj 
Užmušė 20 Žmonių; Pra

rijo Namus

Athenai, Graikija, 
žemės drebėjimą Graikijoj 
20 žmonių tapo užmušta, 
sudegė bei kitaip žuvo; su
žeista virš 100.

Žemės drebėjimas už 20 
mylių į šiaurę nuo sostinės 
Athenų taip plačiai perskė
lė žemės paviršių, kad į di
džiulius plyšius sugriuvo 
namai ir taip juos žemė 
“prarijo.”

Per
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Anglijos Karaliaus Vizitą 
Franci jo j

Šiuo tarpu Franci j oje viešisi Anglijos 
karalius Jurgis su žmona. Tūli laikraš
čiai yra linkę suteikti tai vizitai nepa
prastos politinės reikšmės. Girdi, tatai 
labiau sucementuos tarp Anglijos ir 
Francijos bendradarbiavimą.

Tačiau, imant dalyką iš esmės, vargiai 
kiek politinės reikšmės ši Anglijos ka
raliaus vizitą turės. Visupirmiausiai, 
patsai Anglijos karalius yra bejėgis. 
Reikia atsiminti, kad ten jam net ap
sivesti neleidžiama, su tuo, su kuo jis 
nori. Kol kas, Anglijos valdžia, ministe- 
rių kabinetas, su parlamento pritarimu, 
yra tikras dalykų padėties tvarkytojas.

Antra: tarptautiniai dalykai šiuo tar
pu taip sparčiai vystosi, kad šiandien 
tarp Anglijos ir Francijos gali būti už
megzti labai artimi ryšiai, o rytoj, dėl 
vieno ar kito įvykio vienu bei kitu klau
simu, jie gali “atsileisti” ir visi reikalai 
pakrypti nauja kryptimi.
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vomis kojomis, su rachito žymėmis, be 
aiškesnių bei ryškesnių kūno formų, be 
jaunatviško veidų skaistumo, fiziškai silp
nos.

Tačiau, ne vieni pavasarininkai taip at
rodo. Jei tai jie tiktai vieni taip atrodytų, 
būtų pusė bėdos, nes vis dėlto tai yra dau
giausia nepajėgus ir daugiausia atsilikęs 
jaunimas. Bet ir kituose susibūrimuose 
teko pastebėti beveik panašus reiškinys, 
nors, gal, ne tiek ryškus.

Ir jaunalietuvių sąskrydžiuose, kur ne
maža dalyvauja ir vyrų, ir ten tenka pa
sigesti tos senesnės, dar prieškarinių laikų 
lietuvių išvaizdos. Ir jaunalietuviai nepa
sižymi šaunumu.

Štai, kodėl tenka konstatuoti šias pas
tabas viešai ir kelti tuo reikalu susirūpi
nimą. Tai yra bendras visų, visos tautos 
reikalas. Tai yra ir tautos ateities klau
simas. Fizinis nykimas paprastai yra tau
tos nykimo žymė.
Kame to jaunimo nedaaugimo priežas

tys? Kauno laikraštis nenurodo. Vei
kiausiai, jis bijosi tai nurodyti, nes dėl
to fašistų cenzūra jį būtų galėjusi nu
bausti.

Neidami į ilgus išvadžiojimus, pasaky
sime, kad, jeigu šiandien Lietuvos jau
nimas neprilygsta prieškariniam, tai 
reiškia, kad Lietuvoj šiuo tarpu medžia
ginės gyvenimo sąlygos jaunimui yra 
sunkesnės, negu jos buvo pirmiau. Žmo
nės, matyti, yra biednesni, priversti la
bai jaunus vaikus varyti darban, kas ir 
nedaleidžia jaunimui augti, bujoti.

Lietuvos Valdonai Amerikie
I

čiams Nerodys Lietuvos

Džiaugiasi Be Reikalo
“Lietuvos Aidas” rašo:

Neseniai mūsų bendradarbis iš Ameri
kos pranešė, kad ten buvo sudaryta Lie
tuviu Tautinė Taryba, kuri stengsis varyti 
vienybės darbą, glaudžiau sujungdama dvi 
tautines sroves: tautininkus ir santarinin- 
klis. Buvo daroma pastangų ir anksčiau 
tokį bendrą organą sudaryti. Reikia tikė
tis, kad dabar tos pastangos duos gerų 
vaisių.

Nežinančiam dalykų padėties, atrody
tų, kad čia labai didelis darbas atliktas. 
Tai ne juokas: susijungė “dvi tautinės 
srovės!” Bet kokios tos srovės, kokis 
tas susijungimas — nepasakoma. Tikru
moj tos dvi srovės nesusijungė (spren
džiant pačių sandariečių pranešimais). 
Antra, jeigu jos ir susijungė, tai to reikš
mė labai maža, kadangi abi srovės silp
nutės. Jau tik tas turėtų “Aidui” paro
dyti to susijungimo tuštumą, kad po to, 
kai jiedvi “susijungė,” SLA seime pa
žangieji delegatai joms davė tokį smūgį, 
kokio jos nebuvo gavusios per ilgus me
tus!

Beje, “L. Aidas” pamiršta pažymėti 
tautininkų-sandariečių p r a 1 a i m ė jimą 
SLA Seime. Matyt, jam tai “labai mažos 
reikšmės” turįs dalykas.

Sako, Lietuvių Tauta Nyksta
“Lietuvos Žinios” išspausdino įveda

mąjį, kuriame raginama visuomenė su
sirūpinti lietuvių tautos nykimo pavoju
mi. Girdi, “Didžiosios Rusijos imperijoje, 
kuri turėjo per 150 milionų gyventojų, 
palyginti neskaitlinga lietuvių tauta duo
davo augaločiausius, gražiausius, šau
niausius vyrus, kurie sudarydavo ge
riausią Rusijos caro kariuomenę, vadi
namą gvardija... Ir tikrai, prieškarinės 
lietuvių sueigos, suvažiavimai, jomarkai 
pasižymėdavo vyrų augalotumu, lieknu
mu, gražumu. Kaimo vyra'i tiesiog lenk- 
tyniuodavo savo grožiu, prašmatnumu, 
žydėjimu.”

Bet kaip dalykai tuo reikalu stovi Lie
tuvoj dabar? Liaudininkų laikraštis sa
ko, kad nūnai tenka labai susirūpinti, 
nes šių dienų Lietuvos jaunimas mažas 
ir esąs negražu^. Laikraštis ima du pa
vyzdžiu — pavasarininkų ir jaunalietu
vių suvažiavimus. Esą, pavasarininkų su
važiavime vyrų buvo mažokai, tai sun
kiau apie juos rašyti, “bet už tat mote
rys sudarė labai prastą įspūdį.” Pasak 
“L. Ž.”:

. . .jos beveik be išimčių labai mažos, 
sukumpusios, nelanksčios, daugelis krei

Kas Toji Lietuvos Kooperacija?
Mūsų korespondentas iš Kauno rašo:
Lietuvoj dabar labai daug daiktų va

dinami ne savais vardais. Sukčiavimas 
vadinasi patriotizmu, tautininkų pasi
plepėjimo vieta vadinasi seimu, o gry
niausia spekuliacija vadinasi kooperaci
ja. Kooperatyvų pilna to žodžio prasme 
senai Lietuvoj nebėra. Jie arba buvo su
bankrutuoti arba suvalstybinti. Koope
ratyvų vietoj įvestos blogiausios rūšies 
monopolijos, kurias valdžia ir tautinin
kai vadina kooperatyvinėmis įstaigomis. 
Pavyzdžiui, Maistas, Pienocentras, Liet
ūkis, Lietuvos Cukrus yra gryniausios 
akcinės bendrovės, kurių užsieny niekas 
kooperatyvais nevadina. Šitose akcinėse 
bendrovėse dalyvauja fabrikantai, dva
rininkai, piniguotieji tautininkų vadai ir 
valdžios iždas. Joms atiduotos yra ga
mybos, importo ir eksporto monopoli
jos. Lietuvos gyventojus jos plėšia daug 
daugiau, negu privatūs pirkliai, nes val
džia apsaugo juos nuo konkurencijos. 
Todėl visai nesunku suprast, kokiu būdu 
tokie patriotai ir kooperatininkai, kaip 
Lapenas, Yčas, Tūbelis, Vailokaitis už
dirba milionus. Kodėl viskas, kas reikia 
pirkti labai brangu, o kas reikia ūkinin
kui parduoti—nepaprastai pigu. Kol Lie
tuvoj nebuvo cukraus fabriko, cukrus 
buvo pigesnis, nors įvežimo muitas ir 
buvo didelis. Dabar muito mokėt nebe
reikia, iš užsienio cukrus nebeįleidžia- 
mas, o smulkaus cukro kilogramas kai
nuoja vietoj anksčiau buvusių 90 centų 
jau vienas litas 20 centų. Iš šitokio gy
ventojų apiplėšimo nepaprastai pelnosi 
akcininkai. Daugelis darbininkų ir vals
tiečių vietoj cukraus vartoja sachariną. 
Jeigu cukrus būtų leista laisvai įvežti iš 
Švedijos, tai kilogramas kainuotų ne 
daugiau kaip 60 centų, nes pačioj Šve
dijoj jis’ kainuoja tik 45 centus. Daug 
pigesnis cukrus ir Lenkijoj.

Pereitais metais mano tėvas surankio
jo centnerį dobilų ir norėjo parduoti 
juos Lietūkiui. Jis nunešė saują kaipo 
pavyzdį, norėdamas sužinoti, kaip jo do
bilai bus įvertinti. Sėdįs Lietūkio kon
toroj ponas dobilus pavartė, papūtė ir 
pareiškė, jog dobilai nešvarūs, reikėsią 
juos išfukteliuot ir tik tada gausiąs už 
centnerį 30 litų. Tėvas gerokai nusiminė, 
siūlo gana pigiai ir už dobilų išvalymą 
gerokai paims, tačiau ant rytojaus dobi
lus išvežė. Prie miestelio pasitiko jį pri
vatus pirklys ir dobilus ėmė derėt. Di
džiausiam mūsų visų nustebimui pirklys 
už tuos pačius dobilus sumokėjo 40 litų. 
Vadinas, arba privatūs pirkliai nežino 
dobilų kainos arba Lietūkis yra atviriau
sių sukčių įstaiga. O tokie reiškiniai yra 
labai dažni.

Priiminėjant Maistui kiaules imami 
kyšiai, jeigu netepsi, su kiaulėmis namo 
važiuosi, nes tai kiaulės bus nešvarios, 
tai perdaug riebios, tai perdaug liesos. 
Kas kita dvarininkams, jiems tokių ne
susipratimų neatsitinka, nes jie geri pa-

Liepia į Kaimus Nevažiuot, 
net Neduoti žinios 

Giminėms!
Nesenai Lietuvos agitato

riai pradėjo rašinėti laik
raščiuose apie tai, kokios 
bus “lengvatos” ir smagy
bės užsienio lietuviams, ku
rie šią vasarą atlankys Lie
tuvą.

Tų “lengvatų” siūlymas 
turi du tikslu:

1. Atitraukti turistus nuo 
kaimo, nuo jų giminių ir 
senų pažįstamų (faktus ra
site žemiau).

2. Duoti progą tūliems 
valdininkams ir biznieriams 
daugiau pasinaudoti jų kel- 
pinigiais, ir kitomis reika
lingomis' išlaidomis.

Lengvatos—geras daiktas.
Kokios jos bus?
Toki ir toki busai arba 

busų linijos ir traukiniai 
bus kokiu nuošimčiu piges
ni, negu paprastai. Tai tik
tai turistams, lietuviams iš 
svetur a t s i 1 a n k i tįsiems. 
Skamba gražiai, maloniai. 
Užsienio lietuviai, mat, 
įvertinami, jie svečiais 
skaitomi, jų kišeniams “len
gvatos” daromos.

Bet ar šitaip važinėdamas 
po Lietuvą užsienio lietuvis 
pažins tą šalį? Ne.

Jis matys miestus, mies
telius, rezortus. Tas reikia 
matyt. Bet tai ne visa Lie
tuva. Tai tik paviršutinu- 
mas, tik putos arba smeto- 
nėlė Lietuvos.

Norint pažinti Lietuvą, 
reikia būtinai atlankyti kai
mus, pažinti kaimiečius, 
pagyventi tarp jų, pasikal
bėti su jais. Pasikalbėti 
žmoniškai tegalima bus tik 
šventadieniais, kada kaimie
čiai liuosi nuo sunkiųjų va
saros darbu.

Taip atlankęs kelis kai
mus, galėsi sakytis, kad esi 
pradėjęs pažinti Lietuvą, 
lietuvių tautą. Nepažinsi 
ją tikrai,—nes pertrumpas 
laikas,—bet būsi pradėjęs

Mieste, rezortuose nepa
žinsi lietuvių tautos dva
sios, nerasi lietuvių kalbos 
dvasios.

Jei per 25 metus iki šiol 
nebuvai Lietuvos miestuose, 
miesteliuose, tai dabar juo
se nusistebėsi išgirdęs be
veik visus miesčionis (mies
tiečius) kalbant lietuviškai. 
Ypač nustebsi išgirdęs žy
dus kalbant gražiai lietu
viškai. Gal būt, jie kiek gra
žiau kalba, negu lietuviai 
miesčionys, nes jie stengiasi 
mūsų kalbą pasisavinti. O 
lietuviški miesčionys sten
giasi atsitolinti nuo lietuviš
kos dvasios, nes jiems tat 
išrodo kaimietiškumu. Mie
ste gal išgirsi lietuviškumo 
nuo biedno darbininko, nuo 
tarnaitės davatkėlės, kuri 
jau nemano vyrą gauti. 
Tik šitie žmonės sarmatina-

si darkyt, “džiazuot” savo 
kalbą ir gražiuosius papro
čius. i

O uniformuoti žmonės vi-

formų Kaunej — “pekla gy
va.” Ir kiekviena burna 
stengiasi sayo uniformos 
garbę išlaikyt; o ne lietuviš
ką grožę apšyiest.

Girdėsi kalbant vienus 
komendantiškai, karininkiš- 
kai; kitus — zvalgiškai, po- 
licininkiškai; trečius sme
toniškai — tautininkiškai 
arba biurokratiškai. Tautiš
kumo beveik nerasi mieste, 
nes tasai sykiu su lietuvių 
demokratiškumu liko už
muštas 1926 m. Užmušėjais 
buvo tautininkai. Jie ir te- 
bevaldo Lietuvą, — ir da 
kaip! Nuvažiavę pamatysi
te, jeigu norėsite. O ir ne
norint, pamatysite, kaip jus 
sekioja valdžia, žvalgai.

Tatai paminėję, ką esame 
girdėję iš ten buvusių, ma
čiusių, žinančių, dabar pa
imkime kelis punktus iš 
tautininkų laikraščių. Tada 
žinosime viską; iš pačių val
donų, kaip jie svečius iš 
Amerikos visokiomis leng
vatomis temps šalin nuo 
kaimo, nuo “tąutos kamie
no.”

Lietuvos valdžios dien
raštis “Lietuvos Aidas” per
eitą vasarą šitaip stengėsi 
atgrasinti nuo kaimo sve
čius iš Amerikos ir kartu 
reklamuoti Draugiją Užsie
nio Lietuviams Remti (DU 
LR):

“Pernai su yiena ekskur
sija atvyko į Lietuvą Ame
rikoje gimusi, ibet lietuviš
kai nemokanti senyva mo
teris. Nuvyko į Naumiestį 
(Tauragės apskr.)... Gyve
no pas gimines apie porą 
mėnesių... Tačiaus ne vel
tui. Už išlaikymą imdavo po 
10 dolerių per parą. Kai 
moteris kartą giminių pa
klausė, ar tai neperbran- 
giai, jie atsakė’: ‘Lietuvoje 
viskas labai brangu, o Ame
rikos doleris dabar pigus, 
kaip iš giminės teimame tik 
10 dol., bet jei reikėtų sve
timą išlaikyti, tai be 20 dol. 
nė vienos paros nelaikytu
me.”

Moteriškė, girdi, rengėsi 
atgal. Tuo tarpu gavusi iš 
Amerikos “a m e r i k onišką 
laikraštį,” kur buvę parašy
ta, kad “Lietuvos laikinoje 
sostinėje (apie kurią ji tiek 
težinojusi, kiek mes apie 
mėnulį) esanti DULR, kuri 
rūpinasi visais atvykstan
čiais.”

Ir taip pasakaitė eina to
liau. Moteris “taiįėsi išvyks
tanti į Ameriką, įbet atvyko 
į Kauną (kodėl ne į mėnu
lį?—J.B.) ir draugijos va
dovybei pasipasakojo, kaip 
ji Naumiestyje buvo supa
žindinta su Lietuva.”

žįstami ne tik su priėmėjais, bet ir su
Liet-

kon-

pačiais direktoriais. Tas pats ir su 
ūkio superkamais javais.

Šiemet Kaune buvo kooperacijos 
gresas, kuris dar ryškiau parodė,
subankrūtyta ir išniekinta yra koopera
cija. Kooperacija savaime yra demokra
tiškas ir humaniškas reiškinys, turįs di
džiulės ekonominės ir auklėjamosios 
reikšmės. Bet, pagal kongreso dalyvio 
Krikščiūno žodžius, Lietuvos kooperacija 
turėjusi prisitaikinti prie naujų sąlygų, 
atsisakyti nuo seniau buvusio liberaliz-

Mo-Na, ir kas atsitiko?
tėtis, kuri davėsi išnaudoti 
tolimiems savo tėvų gimi
nėms, dabar davėsi išnaudot 
ir “vadovybei”. Šita buvo 
malonesnė už gimines, nes 
už parodymą kitų vietų 
ėmusi mažiau, kai tiek, kiek 
pas gimines “kaštavo” vie
na savaitė.

Neginčysim, kad išnaudo
tojų yra ir kaime. Bet gali
me tikrinti, kad mieste 
daug daugiau jų yra. No- 
roms nenoroms, tenka abe-

val-

savo valdišku dienraščiu? a
Seniau jie plepėdavo, kad 

kaimiečiai yra lietuvių tau
tos kamienas. O dabar jau 
agituoja mus spjauti ant to 
kamieno, net nė nepranešti 
jam, kad esi atvykęs į Lie
tuvą.

Tas parodo, kaip baisus 
tautininkų partijos ir 
džios išsigimimas.

Antra, tas parodo, kad 
kaimas tebėra baisiai 
naudojamas, s k u rdinamas 
tos tautininkų valdžios ir 
tautininkų kapitalistų. Jie 
nenori, kad amerikiečiai 
matytų savo gimines. Jie bi
jo, kad jūs nuvažiavę tenai 
galėtumėt nuo giminių ir ki
tų kaimiečių išgirsti tiesos 
žodį apie tautininkų val-

j, Lietuvos plėšikišką 
santvarką, kuri taip skriau-

joti, kad ta amerikietė, da- š-įa 
gi .“senyva moteris”, buvo < 
tokia dokla! Jeigu ji tokia^žia darbo Ž?non7š?
buvo, tai Kaune taip ilgai! 
gyvenant būtų buvę da blo
giau jos piniginei.

Iš visko matyti didžiau
sias tautininkų rūpestis tas, 
kad atvykę Amerikos lietu
viai patektų tiktai į “vado
vybės” rankas ir negalėtų 
laisvai po provinciją, po kai
mus pavažinėti ir savysto- 
viaį ką nors išgirsti, patirti. 
Prisakyti tie vadai negali 
Amerikos lietuviams, tai 
dėl to baugina juos, grasi
na nuo kaimo.

Toliau valdžios organas 
rąšo apie kitą amerikietę, 
beveik nemokančią lietuviš
kai, gyvenusią pas gimines 
Raseinių apskrityje. Ji, gir
di, ^išvykdama dokumentų 
reikalais turėjo į Kauną už
sukti. Užsuko į DULR šta
bą. Skundėsi moteris, kad 
nusibodę Lietuvoje gyven
ti.” Ji pabrėžusi: “Vien tik 
blusos ir kietas guolis.”

Ve, prie ko priėjo tauti
ninkai patriotai! Lietuvą 
skaito “vien tik blusu” ša
limi! Ne taip senai jie pa
vadindavo nepatriotais tuos 
amerikiečius, kurie papeik
davo blusų gyvavimą. Da
bar jie patys žemina Lietu
vą blusomis. O ‘ tik dėl to, 
kad i atgrasinus mus nuo 
kaimų. Bet juk ir miestuo
se kartais blusų esama. Ir 
tas faktas eina ant sveika
tos bizniui, o kartu ir val
džiai, nes žmogus turi eiti 
į krautuvę ir pirkti “Per
kūną” nuo blusų. (Perkūnas 
—tai toki milteliai lovai iš
barstyti).

Toliau tas pats “Liet. Ai
do” raštas šitaip nupos- 
tringaiuja:

“Kai DULR amerikietę pa
vežiojo į įvairias Lietuvos 
vietas.. ji pareiškė: ‘Nema
niau, kad Lietuvoje yra 
minkštų lovų... Ak tie ma
no giminės... ’ Šiemet ta 
moterių jau atvyko su ke
liais kitais Amerikos lietu
viais, kurie taip pat nemo
ka lietuvių kalbos. Bet ir ji 
ir jos kelionės draugai net 
nepranešė giminėms, kad 
jie yra atvykę.”

Na, ar gali kas nors ar
šiau stoti prieš gentiškumą, 
tautiškumą, kaip šitie lietu
viški tąutininkai-fašistai su

mb, etc. Bet pats pranešėjas turėjo pri
pažinti, jog dėl tokio persitvarkymo la
bai sumažėjęs narių skaičius. Net gėda 
buvo jį paskelbti. O tas persitvarkymas 
Veiškė kooperacinių įstaigų pavertimą 
spekuliacinėmis ir net monopolinėmis, 

• derpokratinės tvarkymosi sistemos pa
keisimą biurokratine ir fašistine. Todėl 
ir vadinamam kongrese dalyvavo tik vi
sokį direktoriai, spekuliantai, kurių į 
kongresą niekas nerinko. Lietuviškasis 
fašizmas pasistengė kooperaciją likvi
duoti ir jos vardu pavadino monopolizuo
tą spekuliaciją.

iš-

* * *
Tasai straipsnis, iš kurio 

paėmiau kelias ištraukas, 
buvo ištisai perspausdintas 
“Vienybėje” (rugp. 6 d. 
1937 m.). Jie, tie gerieji 
“demokratai,” kaip patys 
save vadina, tie tautininkai 
ir sandariečiai, lygiai, kaip 
Lietuvos valdonai, nesigėdi 
galutinai paniekinti “lietu
vių tautos kamieną”; nesi
gėdi grasinti mus, kad mes 
nuvažiavę į Lietuvą neitu
me į kaimą, “net 
tume giminėms” 
atvykimą.

Tegul dievas
ant tų tautos mylėtojų su
simyli. Mes jų daugiau ne
mylime !

nepranes- 
apie savo

Perkūnas

* * *
Šiais metais “Pasaulio 

Lietuvis” (Nr. 12-13, birže
lio 15 d.) rašo, kad ir pa
čiam Kaune yra lupikų, ką 
išnaudoja iš užsienio atvy
kusius lietuvius. Bet į Kau
ną važiuoti nedraudžia, ne
baugina. Mat, čia pilna žval- 
gų-šnipų, ir tai labai išgud- 
rintų. Todėl nėra pavojaus, 
kad svečiai užkrėstų “sveti
momis” idėjomis. Nors ir 
kaime yra perdaug šnipų, 
bet čia jiems nepatogu jus 
dieną ir naktį saugoti. Jie 
gali tik pripuolamai jus at
lankyti, o vakarais-po lan
gais tupėti ir klausyti, ką 
jūs kalbate grįčios viduje.

Kaimiečiai nuo 1935 me
tų “streiko” pasidarė val
dančiajai “tautai” neištiki
mi. Todėl smetoninė tauta 
juos taip ir paniekina mū
sų akyse ir ausyse.

“Pasaulio Lietuvis” pata
ria Kaune esant užsirašyti 
lupikautojo numerį, arba 
pranešti gatvėje “budinčiam 
policininkui.” Tada lupikai 
būsią “be pasigailėjimo bau
džiami.”

Gerai, kad ne visas Kau
nas bus baudžiamas. Bet 
bloga, kad visi kaimiečiai 
tebėra baudžiami be pasi-

J. Baltrušaitis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Dry. J. Ramanauskui. — Au

ka ir straipsnis gauti. Aukos su 
laiškeliu jau paskelbti, o straip
snis tilps neužilgo. Ačiuojam! 
Siųskit pabaigą savo kelionės 
įspūdžių.

L. R. P. V., New Britain, 
Conn. — Mes su mielu noru pa
skelbsime Lietuvių Radio Va
landos programą, kurią laikote 
ketvirtadieniais, bet turite pra
nešimą prisiųsti laiku. Praneši
ma mes turime gauti pirmadie- 
nį, jeigu norite, kad jis tilptų 
trečiadienio “Laisvėje.”

šios savaitės pranešimą gavo
me tiktai trečiadienį po pietų. 
Todėl 
nei į

ir įdėti nebesuspėjome 
ketvirtadienio numerį.

I
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Muses Nenaudėlės KUOM SOVIETŲ LĖKTUVAI PRAŠOKA 
FAŠISTINIŲ KRAŠTŲ ORLAIVIUS Žemaičių Kalvarija ir Ubagija

binti. Matydamas tai žemai
čių vyskupas Jurgis Tiške
vičius, 1637 m. Garduose 
įkurdino domininkonu ordc- 
no vienuolius ir nutarė įs
teigti čia žemaičiams Kal
varijas. Kitais metais nuva
žiavęs vyskupas į tą kai
melį, pats atskaitė 
nius nuo kalno iki
‘kiek Kristus savo kančios' 
laike nuėjo’, ir takus išbar
stė smėliu, atvežtu iš šven
tosios žemės — Jeruzalės. 
Padovanojo ‘skiedrelę med
žio šv. Kryžiaus.’ Paskui iš
meldė nuo popiežiaus Urbo
no VIII šiai vietai visuoti
nius atlaidus ir paliepė vie
nam mokytam Varnių se- 

kunigui parašyti 
giesmes, kuriasi 
dienai tebegieda 
Taigi, šiemet ir

laikraščiu, nei radio. 0 ubą- *. 7Sovietų lėktuvai gali auk-j kščiau japonų ir privertė 
vieną jų lėktuvą nusileisti 

ant Sovietų žemės. (Taip 
tas lėktuvas ir suimtas.)

Chinų naudojami sovieti
niai lėktuvai iš taip aukštai 

I veikia, kad nustebę japonai 
i vadina juos “nematomais.” 

Komandierius Loktionov 
; reikale Sovietų 

j oro laivynas gali per 24"va- 
I landas persikelt iš europi- 
i nės Rusijos į Tolimuosius

i, U L* c k ■ ščiau pakilt ir greičiau ir! «rkl,n(us- - l! veislių yra ne-|toliau įuskl.ist v£nu d 
užaugusios irgi daU^ vula sklN'da’ jimu negu Italijos, Vokieti-

nesišalina nuo nešvaros. ,ju n<>.ll1'. g1*izlal muzlk:!‘l jos ar Japonijos orlaiviai, 
■ hai zvimbia. Vainas• glossi- kai ka(1 dabartiniai

na, muzikale muse, atatmka kal^ T ,nij • h. chini j()j. 
Ju visos veisles yra pavo-1 rP, 1 • a ai nA(. . J iv* lobia išvada daro Al. 1).

Loktionov, Sovietų Rau-Į 
! donoj o Orlaivyno koman-Į 
dierius, apsigynimo vice-ko-1saP°& 
misaras, rašydamas “Prav-Į.

. doj” apie “karinę orlaivi-! _ *..
ninkystę 1938 metais.”

Loktionov paduoda ir po-! ^^us- 
rą naminių pavyzdžių iš' Greitumas 
artimos praeities: Į aukščiausiai

Vienas iš

gręsmios

mums svarbus 
jos nebūna ten,

tuom, kad

ten arti ir
toli,—išnešioja visokį bru- 
dą, ligų parazitus į namus 
ir ant maisto ar kur kitur.

Kam nežinoma vasarą 
įvairių epidemijų pasikar
tojimas, vienokio ar kito
kio aštrumo? Didžiuma jų 
esti rezultatas musės pasi
darbavimo. Musės gali dau
geliu pavojingų ligų ap
krėsti, tarpe kitų: anthrax, 
karbunkulą, cholera, tuber-

tine, dysentery-kraujahge, 
vasarine, miegamąja liga ir 
kitomis...

perduoda t r y p a n o s o m e 
—miego ligos parazitus. 
Trypanosome yra Afrikos 
miegamosios ligos parazi
tas, bet Amerikos miegamo
sios ligos priežastis dar nė
ra žinoma, dar nesurasta li
gos organizmas. Minta abu, 
patelė ir patinukas, krauju; 
nededa kiaušinių, o larvą iš
meta. Amžius ilgas; arti 
metų gyvena. Jos natūraliai 
randas vien Gentralinėje damas 
Afrikoje, bet kas gali už
ginti toliau nuo “namų” nu

ir gabumas 
pakilt yra net 

paprastų, ma-Į svarbiau negu pats lėktuvų 
; siniai pagamintų sovietinių skaičius. Sovietų lėktuvai 

turi tą gabumą, bet Sovie-

mum

įskrido iš Maskvos 
i milžiniška Sibirą 
vostoką.

: Sovietų lakūnas Konst. 
.Juodosios.—Mažytes mu- i Slepcov pamatė devynis ja- 

seles, labai panašios į narni- ponu karinius lėktuvus 
nę musę. Vasarą spiečiai jų j skraidant virš sovietinio Si- 

ro pakraščio.
Greitai Slepcov pakilo au-

, niekur nenusileis-
per 24 valandas nu- tai neatsilikę ii* jų skai- 

per visą čium. Juk jau 1934 m. tik 
į Vladi-1vienas jų lėktuvų fabrikas!

Įgalėdavo pastatyti po 100! 
lėktuvų per savaitę. Bet į 
Sovietai turi daugiau ir di
desniu fabriku lėktuvam C- V
gaminti. O išlavintų, narsių 
lakūnu skaičius Sovietuose 
siekia‘150,000.

be-

ti viena ar kita liga? Ko- , . , , _r . , r ? i, . . . i tarsi debesėliai kamuoliaiskios iu daugiausia pavo- ■. . . . v. r .•pT. i- , L . lekia, tai siu muselių spie-! i ingos? Daugelis moksliniu-p. - T , . - v , 1

r w mahometonai burtininkai , . ’ x . ti, kada skrenda. Jos deda1kai paremta atsaKyma i / mL ii ’ • o klausinėlius i vandeni, tad panašius klausimus. Speii-! • < • i1 . t jas naikinti paprastoms niurnu buvo daug, bet jie ilgai-, - , • i -. m ... ..p-’ ‘š. ' , 'sems naudojamas būdas ne-1niui liko tikrove. Pavyzd- < 
žiui, miegamoji liga Afriko- i *1. s v.J .. ; argi leistina nuodyti? Ne.je buvo nežinoma per eilę j , 
metu. Bruce, 1895-1897, at- T‘u ,v. -. . v. ’ ~ ’ Jos skaudžiai kanda.skleidė nezinystes uždangą. 
Jis pagavęs musę Glossina 
palpalis, pamaitino ją mie
go liga sergančio gyvulio kitos, 
krauju; tada uždaręs musę, tuom, tai neturį savo orga-Į 
dieną-kitą palaikęs, vėl lei- nizme jokių ligų perų.... 
do musei pasisotinti sveiko Namines.- 
šuns krauju, ir šuo susirgo, sės skirias nuo kitų musių Į 
Musė ligos perus iš ligoto tuom, kad nekanda. Jų sna-j 
gyvulio kraujo perdavė: pelis tegali vien čiulpti sky- 
sveikam šuniui. Dulton, stą sunką. Jei užsimano ko- 
1903 m., tęsė tyrimą kalba- kio sauso maisto ragauti, 
mos ligos toliau, mirusių la- tai turi pirma savo seilė- 
vonų kraują egzaminavo, ir Į mis suvilgyti—ištirpinti, ta- 
galiaus surado miego ligos da jau ir pasisotinti. Musių 
organizmą — trypanasome.' kūnas paprastai yra plau- 
Panašiai tyrinėjant daug kučiais apžėlęs; kojų pa
ilgų buvo įrodyta, kad mu- duškaitės irgi turi vamz- 
sės gali jas perduoti. Šian-! delio išžiūrės plaukelius, 
dien nėra jokia paslaptis, kuriais limpamas skystis iš- 
kad musė apkrėsti gali dau- eina į kojų papades. Tokia 
geliu ligų, kaip žmones, taip medžiaga musei yra prie
it- gyvulius. Jų privalome dan rėpliojimui. Musė leng- 
saugotis, plačią kompaniją vai sienomis, lubomis ir ant 
prieš jas vesti, kad jas ir stiklo ar kito švelnaus daik- 
jų veisimosi vietas išvalius;! 
kitaip nesaugu...

Veisles
Musių yra labai daug vei-, 

slių; ne visos jų turi tą pa-1 
čią išžiūrą, įpročius ar bū
dus veisimuisi. Taipgi ne vi-1 
som ir tas pats maistas tin
ka. Aiškumo dėlei, čia keto-! 
tą veislių paminėsime, ]vai-| 
rios svarbos turinčių sąry
šyje su žmonių sveikata.

Arklines. — Diclelės, sun
kios. Jų yra virš 2,500 skir
tingų veislių. Jos turi įvai
rią spalvą: rudą, rausvą ir 
juodą. Veisias vandenyj ar 
drėgnumoje; skrenda labai 
toli nuo pradinės vietos. 
Patelės minta išimtinai 
krauju; patinukas patenki
na alkį augmenų sunka— 
“vegeterionas”. Jų gylimas 
labai skaudus, pavojingas. 
Daugelį ligų, įkąsdamos, ga
li perduoti ir apkrėsti per

Anglų teismas EI Hofufe, 
- - Į Arabijoj, vėl iškėlė į viešu- 

Sriuvenantį vandeni • m‘L nelemti gydyto- 
- - - ‘! jai” yra dvasiškiai-burtimn-

=>* ------------ -------- u--- - • -- j 1 •

s pakenktu kitai gyvvbeiJ KaL 1 V < -7 V V Ą Antai, rado atkastą kapą 
mažo berniuko. Jo lavonė- 

Manoma, kad jos gali ap-i ]j0 nosis, rankos ir kojos 
įkrėsti daugeliu ligų, kaip ir | buvo nupjautos ir nusineš

ta skirias nuo kitų Į tos< Taip buvo padaryta 
Į pagal receptą arabo maho- 
Į metono Gabelio Dasko, bur- 

-Namines mu-, tininko, kuris garsėjo kai- 
_ - ! po “gydytojas.”

Jis tomis vaiko kūno da
limis gydė vieną 14-kos me
tų berniuką, už gerą atly
ginimą.

Kada jo pasiuntinys atne
šė lavonėlio rankas, kojas ir 
nosi, burtininkas Gabelis V 7
per naktį jas rūkė aitriuose 
dūmuose; paskui sumerkė į 
vandenį ir tuo vandeniu 
šlakstė ligonį. Bet kad ber
niukas nesveiko, burtinin
kas įsakė tėvam virinti nu
pjautąsias kūnelio dalis ir 
tame vandenyje maudyt 
sergantį berniuką. Pasak 
burtininko, tai mirusiojo 
rankose ir kojose ilgai darlimpamos medžiagos ant ko-. 

. jų padėlių.
Smėlinės.—Smėlinių mu

sių yra visuose šiltuose ir 
tropiškuose kraštuose. Di- 

, džiuma jų veislių yra ma- 
; žos, į kandį panašios ir vei
sias ant akmenų. Manoma, 

j kad jos gali perduoti ligas, 
bet kaip, įrodymų tikrų dar 
nėra. Jos būk perduoda len
gvos formos ligą, panašią į 
geltonąją karštinę. Tokio 
pobūdžio ligos pastebima 

'Indijoje ir jos kaimyninėse

Tvartinės.—Tvartinės mu
sės yra labai panašios į na
mines muses, tik biskį di
desnės ir rudesnės. Jos turi 
labai smailą snapuką išvys
tytą kandimui ir minta 
krauju gyvulių ir žmonių. 
Anthrax liga jos gali ap
krėsti gyvulius ir žmones ir 
veikiausia kitomis.

žings- 
kalno,

ste-
Šidlave ir ki-

“Stebuklingi” atlaidai dar 
tebežydi Lietuvoj, 6 su jais 
ir ubagų kermošiui; tatai 
matome iš “Lietuvės Aido”, 
valdžios organo.

“L. Aidas” aprašo garsią
ją Žemaičių Kalvariją. Pa
sirodo, kad ta “stebuklin
ga” vieta buvo įkurta ka
talikystei stiprini prieš 
anais laikais pasklidusį pro
testantizmą Lietuvoj. (Pa
našiai buvo įsteigta 
būklavietės”
tur.) Anot “Lietuvos Aido”,

“Kur šiandien stovi Ž. 
Kalvarijos miestelis, prieš 
tris šimtus metų toje vieto
je buvo mažas kaimelis, 
Gardais vadinamas.

“Protestantizmo, liuteriz- 
mo ir kt. tikėjimų antplū
džio gadynėse, žemaičiai 
tikėjimo dalykuose buvo ge
rokai sumišę. Nebetekę sa
vo kunigų, vieni nebeišma
nė į ką betikėti, kiti sta
čiai savo traškančiuose miš
kuose sukūrė aukurūs ir vėl 
Perkūną buvo pasišovę gar-

“GYDO” ARABUS
pasiliekanti sveikata ir sti
prybė; o išvirus rankas ir 
kojas, sako, iš to vandens 
pereisianti jėga į sergančio
jo sąnarius.

Bet išniekint mirusiojo 
kūną ar kapą tai didžiau
sias pas arabus nusikalti
mas.

Mirusiojo vaiko tėvai su
žinojo, kad jo kūnelis buvo 
sužalotas burtininko pa
siuntinio, ir pranešė Anglų 
vyriausybei. Už tai burti
ninkas Gabelis ir jo agen
tas tapo nuteisti po pusant
rų metų kalėjimai!.

Besprendžiant bylą, dar 
pasirodė, kaip prieš kiek 
laiko burtininkas Gabelis 
“gydė” vieną arabą, ku
riam kulka įstrigo į pečių 
kaulus. Tai buvo kulka jo 
paties ginklo, netikėtai iš
sišovusio.

Gabelis apsiėmė tą arabą 
išgydyt, bet liepė gaut šir
dį kokio mirusio žmogaus.

Vieną naktį netolimuose 
kapuose buvo palaidotas se
nis. Tai jo lavonas tapo at
kastas, išpjauta širdis ir vėl

lavonas užkastas. Tada bur
tininkas Gabelis ir pradėjo 
tąja širdžia “gydyt” įsišo- 
vusį arabą:

Jis tarp dviejų akmenų 
išplakė širdį, sumaišė su ko
kiais tai “vaistais” j ir davė 
ligoniui suvalgyk Šitaip, ži
noma, negalėjo pašalint kul
kos. Jinai kūne rūdijo, ir 
ligonis, galop, baisiuose 
skausmuose mirė.

Kada mirusiojo giminės 
pradėjo prikaišioti, burti
ninkui, kad jis nepagydė 
ligonio, tai burtininkas tik 
patraukė pečiais ir iškil
mingai užreiškė: aš gydžiau 
kuo geriausiai; bet ką aš 
kaltas, kad man buvo at
nešta sugedusi širdis?

Mahometonų arabų burti
ninkai gydo žmones ir 
“šventais” akmenėliais, ku
rie esą pamirkyti “pranašo 
Mahometo šaltinyje”, Mek- 
ka mieste. Nuo tų gi akme
nėlių kartais žmonės gauna 
apendiko (aklažarnės) už
degimą ir ne vienas dėl to 
miršta. —J. C.

minarijos 
šventąsias 
ir iki šiai 
žemaičiai, 
sukanka i trys šimtai metų 
nuo Ž. Kalvarijos Įsteigimo.i

“Šiandieninė mūrinė baž-! 
nyčia buvo pradėta statyti | 
1780 metais. Po 44 metu, I C- 7 
domininkonai ją šiaip taip! 
užbaigė. 1824 m. Kalvarijo
je įvyko didžiausias svieto 
suplaukimas, neapsakomo- į 
mis iškilmėmis buvo par
neštas ‘stebuklingasis Die- 

,vo Motinos’ paveikslas iš 
medinės bažnytėlės šiandie-1 
ninėn.

“Kai nakties metu arti-|. 
niesi prie Kalvarijos, jau iš i 
didelio atstumo girdi ne
perstojamą būbnų gaudimą. 
Bet kai atvažiuoji prje šv.. 
Jono kalno, plaukia minia I 
paskui minios, būrys paskui | 
būrio, graudingai giedoda
mi jau tris šimtus metų tas! 
pačias giesmes. Girdi jau ir 
atskirus giesmių posmus:

—Puolė žydai, kai Į) šuny 
pasiutę...”

‘viską žinoję’ ir ‘švietę’ žmo
nes. ..

“Buvo ir garsių ubagų. 
Tai ‘važiuotieji’, arba susi- ’ 
dėję per pus su čigonais. 
Anot žmonių, jie ‘apkelia
vę pusę svieto’ ir daug nau
jienų žinoję...

“Taigi, visi tie mielieji 
ubagėliai tūkstančiais į Kal
variją prieš tris dienas su
bruzdėdavo. Milžiniškomis 

, eilėmis susėdę, jie prašė 
maldininku išmaldos ir di
džiu triukšmu garbino Die
vą, šaukdami, giedodami, 
varpeliais s k a m b i n darni, 
šimtus 
nikų 
pūsdami, senoviškomis bir
bynėmis dūduodami bei ba- 
rabanais alasingai mušda
mi... Būdavo dar labai se- 

j nu ubagų—su kanklėmis.
“Atskiros kompanijos ‘va

žiuotojų’ arba šiai]) drauge 
i keliaujančių, s u d a r ydavo 
Į garsiuosius ‘ubagų chorus’ 
ant keturiu balsu... Labai 
būdavo ‘susigiedoję’, pritar
dami armonikomis ir trobo
mis, jie atsispirdami ketu-

senu dvieilių armo- 
virkdydami, trūbas

—Švents Untans kon tuu- 
irie-jee,

—Veskon ubagams išda- 
a-le-jee...

“Tokius ‘ubagų chorus’ 
maldininkai būriais apgula. 
Žinoma, daug jie ir surink
davo. Ir šiandien dar yra 
‘ubagų chorų.’

“Ir kokiu gi ton lozoriu ne
buvo: aklų, raišų, vėžio su
ėstų, kamuoliu sutrauktų, 
be rankų, be kojų, vienų 
stuomenų, baisiai ronuotų, 
kurie savo atviras ronas 
duodavo musėms ėsti...

Taip su maldingumu vis į Buvo ubagų su dvylika laz
dai’ sujungtas tautiniai-reli-: dų, bet buvo ir visokių za- 
ginis kurstymas prieš žy- jokėlių, kurie kruvinus me
dus. įsos gabalus tyčia prie šlau

nų prisirišę, baisiai šaukda
vo ir dejuodavo, norėdami 
iš maldininkų lengvai pasi-

NAUJI ŽYGIAI Į PO JŪRINĮ PASAULĮ
P ro feso rius Augustas 

Piccardas žada savo nauju 
povandeniniu batonu nusi
leisti net iki 10 tūkstančių 
jardų į gelmes Ramiojo (ar
ba Pacifiko) vandenyno. Jis 
tam jau ruošia rutulį iš me
talo ir stipraus stiklo, labo
ratorijose Briuselio Univer
siteto, Belgijoj. Ir jeigu 
Piccardui pavyktų, tai jis, 
pagal tą planą, tikisi pa
siekt 10 sykių didesnes gel
mes negu amerikietis tyri
nėtojas Wm. Beebe neperse-

(Sekančiame Įvairumų 
numeryje tilps antra dalis 
drg. J. Gužo rašto: “Musių 
Veisimasis ir Jų Naikini
mo Priemonės.”—Red.)

nai pasiekė.
Jau buvo šiame skyriuje 

rašyta apie didžiulį Sovie
tuose statomą gelmių bato
ną. Taigi matysime, kam 
geriau pasiseks, ar Sovietų 
mokslininkams ar prof. Pic- 
cardui.

Amerikiečio Beebes ru
tulys buvo leidžiamas iš lai
vo į jūrą ant tam tikro ly
no. Bet Piccard batonas ne
bus jokiu lynu pritaisytas 
prie laivo. Jis ketina pasi
imti apie 700 svarų balasto 
(bergždžio svorio), kad nu
gramzdintų rutulį į jūros 
dugną; o kai balastas bus 
atleistas iš apačios, tai ba
tonas pats savaime pakilsiąs 
į viršų.

Jo rutulio skersmuo (dia
metras) būsiąs 6 pėdų ir 
pusės. Vidun galima būsią 
pasiimt radio ir įvairius 
mokslinius įrankius. Iš ru
tulio leis spalvuotas medžia
gas, ir jos rodys tėmyto
jams viršuj, kur batonas 
randasi. Batonas turės stip
rius žibintus-prožektorius, 
ir jie įgalinsią Piccardą iš
tirt tamsiausias gelmių vie
tas.

Batonas permažas, kad 
užtektų kvėpavimui oro: 
todėl bus naudojama oxyge- 
no (deguonies) prietaisas.

Bet kad batonas bus pa
laidas, niekur neprijungtas 
lynu, ar nėra pavojaus, kad

Geria iš Balų
“Visur yra perspėjimai 

atsargiai elgtis su degtu
kais. Dieve neduok, jei Ši
tame skruzdėlyne kada kil
tų ugnies nelaimė! Juoba, 
kad. sunku yra begauti 
vandens lašą. Kiekviena, 
kad ir purvina pelkelė, yra 
žmonių išgerta.”

Vieni “ronas” mazgojasi, 
kiti iš ten pat geria...

“Be maldininkų, į Kalva
riją subruzda tūkstančiai 
bagamazninkų, škapliernin- 
kų, barankininkų, čigonų ir 
visokiausių išdaigininkų... 
Tesigirdi tik: šauksmai, 
giesmės, būbnų dundėjimas, 
arklių žvengimas, ir viskas 
yra pilka nuo dulkių, vos 
saulės spinduliai su dideliu 
vargu prasimuša.”

Ubagai
“Pats nuostabiausias

maičių Kalvarijoje dalykas 
yra ubagai,” sako “L. Ai
das”:

“Žemaičiu žemė nuo senu 
dienų buvo garsi savo uba
gėliais. Keliaudavo jie iš 
kaimo į kaimą, giedodami, 
šunis erzindami, bei viso
kias naujienas po svietą iš
nešiodami. Nebuvo tada nei

“Ubagai, pritrūko iš reper
tuaro giesmių, tame baisia
me “koncerte” ir visokiu 
t a 1 a luškų prasi manydavo. 
Girdi, kaip kuris nors jau 
ir traukia:

—Aš užgimiau ubagėlis, 
O paaugau zajokėlis, 
Einu po svietą vargdamas, 
Geradiejus šlovindamas...
“Kitur vėl koks įsigėręs 

žebrauninkas baisiai grau
džiai, armonika pritarda
mas, gieda:

—Šventas Baltrau, skar- 
be brangus,

Kas išdaužė šlečkaus lan
gus...

ze-

(Tąsa ant 4-to puslapio)

maičių Kalvarija. Lieka at
mintyje graudingų giesmių 
melodijos ir garsiųjų uba
gų ‘koncertai’...”

Rašoma su pasigrožėji
mu, lyg tai būtų “marginan
tis” Lietuva koks “istori
nis” palaikas; rašytojas ne
atjaučia apgailėtino vargo, 
kuris verčia ubagėlius 
griebtis nelaimingų gudry
bių.

(Tąsa ant 4-to puslp.)
i
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Turtingoji Ukraina
ūkyje 1937 m. buvo 5 mi- 
lionai darbininkų ir tarnau
tojų. Per paskutinius 10 me
tų Ukrainos stambioj pra
monėj inžinierių ir technikų 
skaičius išaugo penkis kar
tus.

Sovietų Ukraina visame' 
pasaulyje garsi savo dide-| 
liais gamtos turtais. Ukrai-i 
nos juodžemis duoda didžiu
lius derlius. Ji teisėtai vadi
nasi Europos grūdų aruo
du. Jos gelmėse tūno miliar- 
dai tonų akmens anglies.:
Soviętų valdžios Įaikais)nos gemgs jr kaį pačios der- 
Ukraina apsidenge tanmu. įingįausios žemės, priklausė 
visokiausių fabrikų tinklu. dvarinink.lllls, buožėms, vie- 
Visi tie tiii tai sniai uai y i-. nuolynams. Dabar ši žemė 
lioja pasaulinio imperializ- ;priklauso Ukrainoj valstie- 
mo sakalus. .Kas tik neme-i Tianis kolchoznikams. Sovie- 

■gino čia įkišti savo nuperiu-1 ukl.ainoj yra 27,344 kol- 
11 kavZe!n2e chozai, kuriuose susivieniję

Vokietija, it inųiei laliMinos valstiečių ūkių. Apie 
Anglija bei ! rancija, n pil- milionus hektarų derlin- 
sudskinč Lenkija. Ūkiamos |g0S žemės dabar atiduota 
liaudis, remiama kitų Sovie-1 nemokamam ir amžinam 
tų Sąjungos tautų, Jsgn}^! naufĮojimuisi kolchozams, iš 
lauk neprašytus svečius n į ūaugiaus 25 milionai dir- 
ėmė pati tvarkyti savo rei- į })anios žemės. Ukrainos lau
kaitis. Mūsų dienomis žiūrė-1 - ................................
darni į Ukrainą seilę varvi-i 
na hitlerinė Vokietija ir fa
šistinė Lenkija. Ką gi, kąs
nelis skanus, tačiau fašis
tams nematyti turtingosios 
Ukrainos, kaip savo ausų.

Didžiulės reikšmės Uk-
°Uf ' pūdu javų

°”’”"™ penktadalį visoj Sovietų Są-i 
jungoj pagaminamų javų.! 

i Vien kviečių 1937 m. Sovie- i 
■tų Ukraina išaugino dau-l 
giau negu Vokietija, Lenki- 

!ja ir Vengrija kartu paim
tos.

Kolchozų ūkis tvirtėja,: 
i žmonės įpranta vis sąžinių-) 
giau dirbti ir dėlto gerėja 
jų būklė. 1934 m. kolchozni- 
ko šeima savo asmeniškam 

smar- naudojimui vidutiniškai ga- 
meta-lvo už savo darbą grūdais

kuose dirba daugiau kaip
88 tūkstančiai traktorių, 27 
tūkstančiai kombainų. 99%

; kolchozų laukų aptarnauja
Į savo mašinomis valstybinės| se 
■ mašinų-traktorių stotys.

1937 m. Sovietų Ukrainos! 
laukai davė 1 miliardą 300 j

(nuo 1926 m. iki 1936 m.) 
išaugo 4.1 karto. Per tą patį 

i laiką vidutinis sveikatos ap
saugos darbuotojų uždarbis 
padidėjo 4.5 kartus, o švie
timo darbuotojų — 6.6 kar
to.

Nematytai išaugo Ukrai
nos kultūra. Prieš karą di
džiuma gyventojų buvo be
raščiai. Nebuvo mokyklų, 
kur būtų mokinama gimto
joj ukrainiečių kalboje. 
Šiandien Ukrainoj 17,736 
ukrainiečių mokyklos, ku
riose mokinasi 4,319 tūks
tančių vaikų. Sovietų val
džia Ukrainoj pastatė 5,653 
naujas mokyklas. Kijeve 
1914 metais buvo 36 viduri
nės mokyklos, gi per dvejus 
1935-36 metus Sovietu val
džia pastatė 45 naujas vidu
rines mokyklas. Stalino 
mieste Donbase 1914 m. bu

sti 132 
m. čia 
naujos 
Ukrai-

mokslininkas išrinktas 
SSRS Aukščiausio Sovieto 
atstovu ir nesenai paskirtas 
Žemės Ūkio Akademijos di
rektorium. Ukrainos moks
lų akademijos prezidentas 
Bogomolec pagarsėjo savo 
mokslo darbais kovoj su 
škarlatina, o taip pat vėžio 
ligos gydymu. Profesorius 
Filatovas pasaulinio vardo 
mokslininkas p a g a r sėjo 
akių ligų gydymu. Ukrainos 
teatrai, muzikos konserva
torijos apdovanotos už pui
kų darbą

Sovietų 
smarkiai 
Ukrainos
Turinčiu vandentieki mies
tų skaičius padidėjo 2 kar
tu palyginus su 1914 metais. 
Kanalizacija buvo prieš re
voliuciją tik 4 miestuose, o 
dabar ji yra 17 miestų. Ke
letą kartų padidėjo pirčių,

Ar Jau ir Čigonams Nusibo
do Bastytis?

Liaudiečiai Skaudžiai Atmušė 
Juodmarškiniy Atakas

nuose ties Viveriu, palei Te- 
ruel-Sagunto vieškelį, ka- 
nuolemis ir kulkasvaidžiais

ordenais.
valdžios 
pasikeitė 

miestu i

laikais 
pačių

Janusas “Pirmasis”, či
gonų “karalius” Varšuvoje, 
sako, būk jų esą 16 milionų 
įvairiuose Europos kraštuo
se. Bet jie visur kas kart 
labiau varžomi ir persekio
jami. Todėl “karalius” Ja- 
nušas norėtų įsteigti pasto
via čigonų karalija, ir ke
tina tuo reikalu kreiptis į 
Tautų Lyga.

Jis taip pat žada siųst sa
vo delegatus pas Mussolini,

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Liaudies ge
nerolo Miajos komanduoja
ma armija, įsidrūtinus kal

kas ir privertė juos atgal 
pasitraukt. Daug juodmarš- 
kinių liko nukauta ir sužeis
ta.

Dienraščio ‘Laisvės’ Naudai 
PIKNIKAI

mo namų, ambulatorijų,

jos čigonų karalijai įsis
teigti.

Čigonai yra laikomi gud
riais žmonėmis, bet jų ka
ralius vis tiek apsigaudinė- 
ja tuščiomis svajonėmis.

“Skarbo” Bejieškodama, Mo
teris Galą Gavo

Shenandoah-Minersville, Pa
“LAISVES” PIKNIKAS

vo viena gimnazija 
mokiniais, o 1935-37 
buvo pastatyta 44 
vidurinės mokyklos.
uos universitetuose ir aukš
tesnėse technikos mokyklo- 

mokosi 6 kartus 
l daugiau studentų negu 
l prieš revoliuciją 1914 m. 
i Ukrainoj 1917 m. buvo 28 
! mokslo įstaigos, o dabar jų 
į' ten — 278.

Daug garsių mokslininkų 
! davė Sovietų Ukrainos že- 
į mė. Užteks paminėti akade- 
i miką Lysenko, kurio tyri
mai su javais duoda galimy
bės smarkiai pakelti javų 
derlių. Jis bepartinis jaunas

pat visos Sovietų Sąjungos 
ūkyje turi Donecko akmens • 
anglies baseinas. 1937 m., 
čia buvo iškasta daugiau! 
kaip 67 mil. tonų akmens an
glies arba tris kartus dau
giau, negu buvo čia iškasta 
1913 m. carų Rusijoj. Da-' 
bar vien Ukraina iškasa 
daugiau anglies, kaip visa 
Lenkija, visa Japonija, visa 
Franci ja.

Sovietų Ukrainoj 
kiai išaugo juodoji 
lurgija. Jau 1936 m. vien 367 kilogramus, 1936 m. — 
Ukrainos fabrikai davė 9! 975 kilogramus, o 1937 m.— 
milionus tonų špyžiaus arba | jau .1408 kilogramus.

-- du kart daugiau, negu davė į Pinigais kolchoznikas už 
visa carų Rusijos pramonė! darbdienį 1937 m. gavo 25% 
1913 metais. Tik vienas me-į daugiau, kaip 1936 metais, 
talurgijos fabrikas Make- į Štai ką rašo iš Ukrainos 
jevkoj dabar duoda tiek; Kamenec-Podolsko apylin- 
metalo, kiek jo duoda Len-ikės valstiečių pasitarimas 
kijos ir Italijos matalurgija i savo rašte draugui Stali- 
kartu paimtos. Sovietų Uk- nui:
rainos fabrikai pagamina 7 j “Štai paprastas eilinis kai- 
kartus daugiau plieno kaip imas Kučą, Novo-Ušicko ra- 
Lenkijos fabrikai. jone. Šis kaimas praeityje

Dniepro hydroelektro sto- kentė kruviną lenkų ponų, 
tis užtvenkė garsiuosius gaidamakų ir petliuroviečių 
Dniepro slenksčius, kurie ii-i sauvalę. Dabar šitame kai- 
gus amžius kliudė laivams j me dirba laisvi 

, Dniepru laisvai plaukioti.) kolchoznikai. t 
Šiandien Dniepras tinkama 
laivams plaukioti upė. Tik 
viena Dniepro hydroelek- 
tros stotis pagamina dau
giau elektros energijos, ne
gu visos carų Rusijos elek
tros stotys prieš imperialis
tinį karą.

Dviejų penkmetinių metu 
Sovietų Ukrainoj susikūrė 
eilė naujų pramonės šakų: 
traktorių, aliuminijaus, ma- 
gnijaus, cinko, aukštos rū
šies plieno, galingų turbinų 
generatorių, galingų garve- 

i žiu, kombainų ir kitos ga
mybos šakos. Sovietų Uk- 

I rainoj atsirado daugybė ga
lingų moderninėmis mašino
mis aprūpintų fabrikų. 1937 
m. Sovietų Ukrainos stam
bioji pramonė pagamino 7 
kartus daugiau prekių kaip 
1913 metais.

Smarkiai išaugo ir kitos 
pramonės šakos. Maisto 
pramonė pagamina 3 kartus 
daugiau, kaip 1913 metais. 
Konservų pramonė dabar 
pagamina 12 kartų daugiau 
produktų, kaip 1913 metais, 
cukrainių pramonė — 13 
kartų daugiau. Sovietų Uk
rainoj pagaminama du 
trečdaliai visos Sovietų Są
jungos cukraus.

Sovietų Ukrainos liaudies į jo uždarbis per 10 metų|kui vorą. Ten vėl kažkas
t

l valstiečiai, 
Sovietų val

džia amžinai atidavė žemę 
kolchozui. Jos derlius kas
met didėja. Praeitais m. dd. 
Poludenko, Samsoniuko bri-

rių (centneris — 100 kilo
gramą) kviečių nuo kiek
vieno hektaro. Vietoj kar- 
čiamos gražinoj asi kaime 5 
mokyklos, baigiama statyti 
šeštoji mokykla—dešimties 
klasių. Tokio skaičiaus mo
kyklų prieš revoliucija ne
buvo daugelyje apskrities 
miestu. Kaimas turi savo 
elektros stotį, kliubą, pavyz
dinga vaikų lopšelį 100 vai
kų, gimdymo namą, medici
nos ir veterinarijos ambula
torijas. Kolchozas nusipir
ko 2 automobilius, visi kol- 
choznikai turi savo karves, 
turi naminių paukščių. Vai
kai mokosi mokyklose, jas 
užbaigę važiuoja į techniku
mus ir institutus. Andreju- 
ko, Vengerovo, Kozako, Še- 
ludko, Meško, Mazūros, 
Bordininko sūnūs ir dukte- 
ry mokosi Kijevo, Charko
vo, Leningrado ir Poltavos 
institutuose.”

Taip pasikeitė Ukrainos 
kaimo veidas.

Vidutinis metinis Ukrai
nos darbininko ir tarnauto-

Visų šių laimėjimų ukrai
niečių liaudis pasiekė pade
dant Rusijos darbininkų 
klasei, vadovaujant komu
nistų partijai. Tie laimėji
mai — tai teisingos leninis- 
tinęs- staliniškos tautines 
politikos vykdymo vaisius.

(Str. medžiaga paimta iš 
Ukrainos Sovnarkomo pir
mininko 
straipsnio 
IV, 24).

D. Korotčenko 
“Pravdoj” 1938,

A. Ramutis.

M

Rucos kaime, Rumunijoj, i 
tūla moteris susapnavo, :■ 
kad netolimame sename ka- ■ 
pe esą daug aukso paslėpta, 
ir papasakojo sapną savo 
vyrui. Jis gi pasikvietė ke- I 
lis kaimynus ir kitą naktį ) 
išėjo “skarbo” išimt.

Kapas buvo užvožtas la
bai sunkiu akmeniu. Vyrai ! 
tik vargais negalais atkėlė ; 
kraštą to akmeninio dangčio 
ir išsišiepę laikė, o moteris 
įlindo į kapą. Bet išlaikyt 
buvo sunku ir jie pradėjo 
šaukt moterį lipt laukan. 
Moteris iš karto nenugirdo: ' 
buvo perdaug užsiėmus: 
“skarbo įieško j imu.” O kai, 
pagaliau, nieko nerasdama, 
iškišo galvą lįst laukan, jau 
vyrai nebeatlaikė akmens;) 
jis krito -ir sukriušino visą: 
jos galvą.

NAUJI ŽYGIAI Į POJŪ- 
RINĮ PASAULĮ

Iš kaires į dešinę: sen. J. C. Mahoney, Leon Hender
son ir kongresmanas H. Summers—komisija, kuri tyri
nės monopoliu veiksmus Jungtinėse Valstijose.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA 
IR UBAGIJA

Parapijų Maršavimai
Protestonai prikaišioja 

katalikų dvasiški j ai, kad ji
nai teatrališkomis priemo
nėmis palaiko žmones prie 
savo bažnyčios. Netrūksta 
teatrališkumo ir procesi
joms, maršuojančioms į Že
maičių Kalvariją,.kaip ma
tome iš “L. Aido’*:

“Pirmąjį sekmadienį bū
na pats atlaidų įkarštis, 
pats didžiausias subruzdi
mas. Jau šeštadienio popie
tį į Kalvariją suplaukia ne
aprašomos minios žemaičių. 
Visi keliai ir takeliai juda, 
it skruzdėlynas. Vežimai 
pilni prisėdę... žemaičių, 
n e a p m a t o momis eilėmis 
slenka paskui vienas kito, 
jau iš tolo giedodami šven
tąsias Kalvarijos giesmes. 
Prie vežimų galų pririšti 
atsarginiai ratai ir didelės 
pašaro atsargos liudija, jog 
jie atslenka iš tolimų vietų: 
nuo Gargždų, Kulių, Darbė
nų, iš Pakuršės...

“Vingiuotųjų vieškelių 
pakraščiais bei takeliais 
slenka pėsčiųjų voros pas-

padangėn dulkių debesis: 
tai keliauja pėsčios parapi
jos iš tolimų Žemaitijos vie
tų išsipuošusios, su altorė
liais, vėliavomis, vainikais, 
žibintais, geležimis, griaus
mingais patrūbočiais bei 
būbnais, visą kelią trenks- 
mingai giedodami ir šauk
dami Kalvarijos giesmes. 
Procesijas lydi šaunūs rai
teliai, baltai apsirengę ir 
persijuosę tautiškomis juos
tomis. Mažos mergelės, su 
rūtų vainikėliais ant galvų, 
aplink baldakiną neša ąžuo
lų vainikus ir beria pievų

“ Pačios procesijos prieša
kyje eina senas bažnyčios 
‘maršalas’ (švaistorius) su 
varine buože,

Rengia Literatūros Draugijos 9-tas Apskritys

Bus Sekmadienį 7 Rugpjūčio-August
Puikus Programas ir Įvairūs Žaislai

Dando’s Grove, Llewellyn, Pa
Iš visos šios apielinkės ir iš toliau visi ‘‘Laisvės” patri- 
jotai, visi apšyietą mylinti žmonės yra prašomi dalyvau
ti šiame piknike ir tuomi paremti dienraštį “Laisvę”

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 chorų iš tolimų kolonijų.

ĮŽANGA 35c SU UŽKANDŽIAIS.

PHILADELPHIA, PA

jis kartais gali visai nebe
pakilti viršun? Juk, pav., 
Piccardas ar kas kitas ja
me gali netekti sąmonės ir 
balastas gali liktis nepaleis
tas.

—Tokio pavojaus nėra,— 
sako prof. Piccard:—nes 
rutulyj yra elektrinis įtaisy
mas, kuris po nustatyto lai
ko pats savaime paleis 
ląstą, ir tada balonas 
kils viršun.

Jau pirmesnieji, dar
tokie gilūs, balonų nusilei
dimai į jūrų dugną, atiden
gė įdomių dalykų apie po- 
jūrinę gyvūniją ir augme
niją. Dabar planuojamieji 
Sovietu mokslininku ir Pic- C tz
cardo žygiai į dar nepalies
tas gelmes turėtų duot juo 
daugiau mokslinių įdomy- j 
bių ir praktiškų žinių, kaip 
iš kokio naujo pasaulio.

ne

Fašistai 1,100 Svaru Bom-j 
bomis Ardo Valenciją

Valencia, Ispanija.— Keli 
fašistų lėktuvai du kartu) 
per dieną-naktį bombardavo

apsirengęs i Valenciją; bent trys jų mė- 
blizgančia senovine unifor-' tė 1,100 svarų bombas. Jos 

Juo kuri parapija su išmušė 10 pėdų gilumo duo
bes net per stiprius cemen-l 
to ir akmenų grindimus pa
lei prieplauką.

ma. 
didesniu trenksmu įeina į 
Kalvariją, tuo didesnė gar
bė, tuo iš toliau pasitinka 
bažnyčios varpai.”

Bet ne visi žemaičiai to
kie religininkai. Plačiau pa
keliavę po Lietuvą, ameri
kiečiai sako, kad dar mal
dingi tik seniai ir pusam
žiai, o jaunimo dauguma 
jau atšalus nuo bažnyčios.

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

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

E

a e

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

MIKOLAIČIO PARKE
| EDDINGTON, PA.

Sekmadienį, 4 Rugsėjo-Sept.
Stambios piniginės dovanos prie įžangos bilieto

1-riia Dovana $50 Pinigais
KITOS NEDAUG SMULKESNES

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

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas♦

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

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

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

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

pdakstiria jūsų kūną energingiau veikti
Lietuvių bizniai, kurie verčiatesi alum tuojau rašykite prezidentui 

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

Brockert Brewing Co, Inc.
81 Lafayette Street 'Worcester, Mass.

Jis

i

i



I

♦

PenktaH., Liepos 22, 1938

GENIUS AND PHTHISIS

A rather cute theory has been 
advanced by some people in the past 
few years. To wit: mental activity 
is stimulated by the bacterial poi
son secreted by tuberculosis bacilli.

To defend this theory these the
oreticians point lo Robert Louis Ste
venson, Chopin, Keats and Chatter
ton as examples of genius that was 
stimulated by the White Plague. 
Granting that this is insufficient 
evidence, they proceed and logically 
offer you statistics showing that 
quite a number of people afflicted 
with tuberculosis belong to the in
telligent classes of our society, 
being a fact, they arrive at 
conclusion and state that the 

to a great degree 
the superior mentality.

their 
dis- 
the

cause of
Whether intelligence is caused by 

abnormal activity of a living or
ganism, or whether that activity, 
which we call “disease,” brings on 
mental activity, is a thing which I 
do not know, 
student. But 
tors seriously consider 
body as a*complement to intelligence 
is a matter of concern.

A man cannot devote his energy 
to recreation if his work demands 
most of it. Neither can a man 
devote his energy to thought if the 
deficient state 
it. In recent

I am not a medical 
the fact that, doc

deficient

of his body absorbs 
tests (in fact, nearly 
has been shown that 
and stupid amongthe moronic 

school children are poorly fed, dis
eased and physically below the par 
of the bright children. In their case, 
as in the case of men, it has been 
shown that poor health is a deter
rent to mental activity.

Continuing this discussion we 
find that the slum areas of cities, 
practically without exception, have 
a higher death rate, a higher dis
ease rate, and a lower intelligence 
rale than the non-slum areas!

We can expect the men and 
men of 
right
when the causes for their present 
standing are removed.

No logical, sane mind can say 
that illness fosters intelligence. The 
preventives of good health can be, 
removed.

Another argument for slum-clear
ance. '

the slums to become 
and intelligent citizens

wo- 
up- 

only
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Matt Sholomskas

Detroit Aces Leading 
As Tourney Ends

The Aces are leading in I he IWO 
tournament. There is only one more 
scheduled game to be played at the 
time of this writing.

Friday, July 15, the Rockets for
feited the game to the Aces by a 
score of 7-0.

The last 
played will 
Detrola at 
result will 
pondcnce.

z\ meeting is 
decide whether 
will go to play 
iad August 14.

Thank you, Ace fans, for your 
support shown by your appearance 
at the Moonlight Frolic held last 
Saturday.

scheduled game to be 
be on July 18 against 
McKinstry field. The 
be in the next corres-

going to be held to 
or not the team

al the LDS Olymp-

Mllly Bluinbcr, 
LDS and Aido Chorus.

IDS Youth Organizer Now Touring 
Cities in Massachusetts

Following the recent, tour of I/DS 
youth branches in Connecticut, Matt 
Sholomskas is now going through 
Massachusetts as party of his suc
cessful organizational tour.

To date Matt, LDS youth leader 
and member of the Chicago Sparks 
branch, has visited South Boston, 
Montello and Stoughton. Certain 
changes were made in 
and the -rest of the : 
lows:

July 22—Bridgewater 
ed and Matt will get 
tion of LDS members 
organize youth activity.

July 21-25 —- Matt 
Worcester for two days 
help the local youth organize 
LDS activity and prepare plans in 
order to get more youth into 
LDS.

July 26 
the scene 
Tuesday, 
are

I him

his itinerary 
schedule fol-

will

in

be visit- 
coopcra- 
order to

will be i 
and will

more

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

Joint Moonlight Hike 
Planned by LDS’ers

Make Your Club A Force For Peace 
By Marching in The Peace Parade

Wednesday and may stay until 
Thursday to help Norwood LDS’ers 
get into the limelight of activity.

This tour is expected to have con
crete results. The LDS National 

Committee particularly ex
trip to arouse enthus- 

the LDS Olympiad and 
If Massachu-

Youth

lorlasm
Nat ional Convent ion.
setts youth are fully represented, it. 
will be good reason for rejoicing in 
the success of Matt Sholomskas.

This Saturday night the Alley 
Pond State Park will have the ex
treme pleasure of having two į LDS 
branches hold a joint Moonlight 
Picnic on its grounds.

The Richmond Hillers made! the 
original invitation and the Brooklyn 
Buildei
light. Picnic” 
Builders are 
at 7 p. m.

All out-!
“franks’’ for

Accepted. The “Joint Moon
will begin at 8:30 p. m. 
to meet, in Laisvei hall 
The date is July 23rd. 
But don’t forget your 

the wiener roast;.
Builder.

Peace Parade Called for Saturday, August 6th
NEW YORK, N. 

ANYWHERE 
Democracy 

this reason

Y.—Fascism and 
endanger Peace 
EVERYWHERE, 
the forthcoming

War 
and
For
Peace Parade looms up as an im
portant matter. Our vital and im
mediate concern therefore is the 
Maintenance of Peace by Acting for

.. Preparing World Youth Congress
the

be 
for 

city 
giving

Hudson, Mass., will 
of Matt’s activity 

LDS youth in this 
to cooperate in 

a big helping hand in selling
the branch on its feet.

July 27—Matt’s original plan list
ed Norwood 
but changes 
youth leader will be

for the 
occurred.

week before 
The L D S 

in Norwood

preserve our demo- 
^cxercising them in

___ _ — a
MAY. LAGUARDIA ADDS , 

NAME TO BOOK OF
FELLOWSHIP

I---------------------------------------------- 4----- 0
gross button pinned on bis lapel by 
Elizabeth Shields-Collins, English

Peace. Let us 
cratic rights lr 
the interests of peace.

The PEACE PARADE of August 
Rih is being organized in order to 
voice America’s protests against fas
cist aggression the world over. Steps 
must be taken to avoid a repetition 
of 1914.

American public opinion demands 
that America use her tremendous 
economic and moral strength as a 
force for peace. To strengthen the 
public opinion the American League 
for Peace and Democracy 
all Americans tp march 
on August 6th.

MARCH FOR PEACE
GUST 6 to: -

Make America a force
Lift the embargo on Democratic 

Spain.
Stop Japanese aggression and 

der all aid to China.
Stop the Nazi menace.
Defend Labor’s rights, for 

right of collective bargaining 
against incorporation of unions.

Protect and extend democratic 
rights for all sections of the Ame
rican people.

is calling 
for peace

YOUTH TO GREET DEL
EGATES AT N. Y. 

PAGEANT
ON AU-

for peace*.The Mayor’s signature will grace 
the first page of a book of Į wel
come to delegates from 52 countries 

international! af
fairs and the problems of the young
people at the Congress.

Groups to Greet Delegates
Foreign language groups have 
ady formed and arc making plans 

receive the delegates from 
the In- 

They will 
S. S. Presi- 

August 13. 
originally plan 

believed 
of Lith- 
will be 
College

week Mayor LaGuardia 
a group of young people 

World’s Fair Summer City 
Hall and expressed approval of the 
Second World Youth Congress to be 
held at Vassar College, August 16 
to 24.

The Mayor signed his name to 
Book of International 
and told Joseph Cadden, 
of the Youth Congress 

that he would attend 
!their pageant at. Randall’s Island on 

15 and had a Youth Con-

This 
greeted

America’s 
Fellowship 
chairman 
committee,

Less than one-third of the farmers 
in the U. S. operate under the “te
nant” i>lan. Maine has the smallest 
number and Mississippi the largest. August

Joe Sacal, Wounded LitlrAmerican 
From Spam, Returns Home

who will discuss al-
rcn-

to receive the delegates 
abroad, who will stay in 
ternational House, 
arrive aboard the 
dent Roosevelt on 
Lithuania did not 
to send delegates, but it is 
that due to the demands 
American youth Lithuania 
represented at the Vassar 
sessions of the Congress.

the 
andAims of Congress

Despite mounting internal Jonai 
difficulties, despite wars being 
waged, young people the world over 
look hopefully to the future. They 
refuse to submit to prevalent pes
simism and insist on continuing 
their efforts to build a peaceful ci
vilization.

To bring young people of all- na
tions into bonds of closer friend
ship, to develop mutual understand
ing between youth of different [opi
nions, youth organizations through
out the world are invited to send 
their representatives to the Second 
World Youth Congress for the .dis
cussion of:

Political and economic 
tion for peace.

Economic and cultural 
youth and its relation to

Ethical and philosophical basei of 
peace.

And to iilan methods of collapor- 
ation which will enable yojung 
people to fulfill their responsibility 
in contributing to world peace, i

Until Korea came under Japanese 
power the natives treated their 
cows solely as pack animals, not 
realizing that they could be milked.

B’more Girl Urges Parents to Send 
Children to Workers’ School

Brigade. It was learned that they 
were in good health at the time 
Joe met them.

Accomodations were quickly found 
for Joe as he was tired and needed 
rest after his trip. On Thursday 
morning he left lor Worcester to 
meet his old comrades who were 
preparing a welcome for him. It 
is expected that he will return 
to Brooklyn within a few days in 
order to receive medical care and 
answer the many questions the 
Brooklyn friends of the Lithuanians 
in Spain have.

Joe was extremely confident of 
the power and strength of Spanish 
Democracy. “There is plenty of 
manpower and the morale is high,” 
he said, “all that is needed is 
equipment and arms.”

S. S. CHAMPLAIN, N. Y. - July 
20.- To the cheers of several hun
dred people a group of twenty-six 
American volunteers for Spanish De- 

[ mocracy returned home. Among 
I those coming back was Joseph Sa- 

wounded Lithuanian 
an youth of Worcester, 

'Pall, tanned 
and with his 
almost limply, 
the group of 
were on hand to welcome back the 
volunteer for liberty.

Questions were Hung 
The Mongolian cow will not respond forth as (he group asked 
milking unless she is in the pres- news of Spain and of 

The dairy-men, in; Lith-Americans in the

many years ago the leading 
went to great lengths to 

against surreptitious cooking 
rooms.

Not 
hotels 
guard 
in their rooms. The old Waldorf Į kalauskas, 
even went so far as to engage 

wandered 
literally 

Today 
openly 

of food

official “sniffer” who 
through the corridors and 
“smelled out” the offenders, 
many New York hotels 
countenance the preparation 
by

Mass.
with cropped hair 

right hand hanging 
Joe Sacal greeted 

Lith-Americans who

orgamza-

status 
peace

their guests.
'I’bo readers, contributors and edit

ors of the Laisve Youth Section lake 
this opportunity to express their re
gret at the death of < 
Kwarren’s father. We hope timv, , , ,. .
in the sincerity and sympathy ofhave ,f7°1rted t ° the trick ol placing 
his friends, Charles may find closer a stuffed cab next to tie cow, 
bonds to fill the gap in his life. vvho scc™s J? bc Jusl, as wcl1 satls’

: I led with tins procedure.

■ • . lo
Charles fcnce °f a ca*f-

that !ordcr to overcome this eccentricity

back and 
Joe about 
the other

Lincoln

SECOND LDS OLYMPIAD
RULES AND INSTRUCTIONS

1. All entry blanks must be for
warded lo the LDS National Youth 
Committee, 419 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y., immediately. An 
entry fee of ten cents for each (went 
entered must accompany all blanks.

2. LDS Insurance and Associate 
members who are in good standing 
are eligible to participate if they 
have become members before June 
1st, 1938.

<3. Each entrant must present his 
membership card at the field clerk’s 
desk on the field before he is per
mitted to participate. The 
clerk will register the member and
direct him or her to the medical 
examiner, and if approved by the 
examiner, will give a number to the 
athlete.

field

4. No entrant will be permitted 
Io participate in any event unless ho 
is passed by the medical examiner.

5. No entrant will be permitted 
on the field without a uniform.

6. All entrants must be on 
field at 9:00 a. m. Trial heats 
begin at 10:00 a. m.

7. Positively no new entries 
be accepted on the field.

8. Prizes shall be given as 
ows:

Gold Medal — to individual 
scoring most points in his division. 
Silver Medal to individual scor
ing second highest number of 
points in his division. Bronze Me
dal — to individual scoring third 
highest number of points in his 

place in each event 
a ribbon 
which the

the 
will

will

fol

division. First 
will Jie given 
the events in 
placed first. 
Each member 
relay teams will receive

be awarded to the 
entries earn most

showing
entrant

of the winning 
medals.

A trophy will 
branch whose 
1 joints.
9. Points will

follows:
First place:

place: 4 points; third place: three 
points; fourth 
fifth place: 1 
system.)

be awarded as

5 points; second

place: 
point.

2 points

per-
two

show 
event

10. No participant will be 
milled to enter more than 
track and two field events.

11. A participant failing to 
up by the third call for his
will not be permitted to participate 
in that event.

12. The OLYMPIAD will be 
opened with a parade of the athletes 
about the field and each 
should participate.

13. All athletes desiring
upon

the 1 lol el Fort 
committee and

should, immediately 
in Pittsburgh, go to 
Pitt to the reception 
make arrangements.

ent rant

housing 
arrival

Directions For 
The Field

Keachi ng

All athletes, upon arrival in1 Pitts
burgh, should go to the Hotel Fort 
Pitt to the Convention Reception 
Committee which will make 
rangements for housing the 
gates and sportsmen and give 
directions to the Schenley 
where the meet will be held.

ar- 
dele- 
them 
Oval

the 
to 

l of 
to

Going directly to the field, 1 
athletes going by car must go 
Schenley Park in Oakland section 
Pittsburgh, and 
the place of the

All directions 
the entrants as 
blank arrives at the LDS National 
Youth Committee.

For further information, write to 
the LDS National Youth Committee, 
419 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

there inquire as 
field.
will be mailed

soon as their entry
io

A farmer in a small village on the 
German Czechoslovakian border not
iced one day that his most unman
ageable cow became docile when it 
heard the strains of music. He now 
plays the accordion to them every 
morning and has found they sub
mit to milking more readily and pro
duce an increased yield.

The tear producing capacity of 
the onion is caused by an extremely 
volatile oil. This oil is found In 
abundance in onions picked late in 
the season. The early 'crops are 
not so proficient in “tear-jerking.”

Worcester Back in Ac 
tivity Action

'Hie Brooklyn Aido Chorus may 
have a pretty busy schedule laid out 
ahead of them, but the Worcester 
Aido Chorus is, likewise, going to be 
pretty well occupied, 
so.

in fact, more

the picnic at 
place July 24.

First of all comes 
Montello which takes 
The choruses from the entire district 
have been invited to sing at this 
picnic and the throe groups judged 
to be the best will be awarded cash 
prizes. The men’s group from the 
chorus is working hard during 
these hot. July evenings rehearsing 
songs and I am sure that they will 
be well received by those who hear 
them at this picnic.

The dale of all dates, of course, 
is July 31 when the Annual Picnic 
of the Aido Chorus takes place at 
Olympia Park in Shrewsbury. I 
suppose the chorus members realize 
what will be expected 
ing this picnic. That 
little work.

of them dur
is, to do a

at Olympia 
[> sing at the 

the United 
and then on 

Sunday, Aug. 14, 
(real. A trip -to 

. So, here’s hoping 
gives us7 a 

the next four Sundays, 
that expecting too much?

Aug. 7, again 
the'chorus is t< 
being held bį' 

Societies, ;

The Modern
Dictionary

Pageant in N. Y.
The Congress will j officially be 

greeted at the ~ 
Municipal Stadium by a 
which 
theme 
Unity 
pared 
Federal 
WPA.

There 
nat ions, 
and mass singing by Negro choirs.

More than 200 young people from 
New York 
doi ng the 
visitors.

Speakers

Randall’s Island 
pageant, 

the Mayor will 'attend. The 
of the pageant will be, “The 

It is being pro
of [the 
of

at

of Youth.” 
through cooperation

Theatre Project

will be folk dance.1 
mass gymnastic

1hc

of many 
displays

City will contribute iby 
“shag” for the foreign

Now that vacation is here and is your lifetime chance to show that 
your, children have no place to go 
or do, why not send them to the 
Workers’ School?

You class conscious parents often 
complain that your children go in 
another direction^ instead of 
working class direction. You 
that you have done everything 
siblc to keep your children as 
of the working people. Now

you really arc a class-conscious pa
rent.

the 
say 

pos- 
part 
this

B’klyn Youth Discuss 
Confab Drama Plan

The Communist Party of Balti
more opened a school for the work
ers who want to learn. It is lo
cated in a very nice building. It 
offers different courses. Especially 
prepared for the younger people is 
the course of “Current Events, 
am going to take it 
like the topics to be 
much. The price is 
for unemployed and 
ployed workers.

I 
myself and I 

discussed very 
only 50 cents 
.$2.00 "for cm-

Americans no longer speak Shake
speare’s English and the tempo of 
our times increases daily the amount 
of new words wo must learn and 
understand. Because our dictionaries 
do not catch up with the new terms 
of labor, this short series will at
tempt to acquaint the reader with 
terms that have beebme part of the 
English language.

— A —
Amalgamated Craft Unions Re

lated craft unions that have merged 
into a single body of all skilled 
workers cither using the same kind 
of tools or using their tools to pro
duce similar products. Since un
skilled workers are not eligible, this 
type of union is a halfway house 
between the craft and the indus
trial union.

Arbitration.....

from Africa, Asia, South 
America, Europe, America and Aus
tralia will address the gathering.

The pageant, August 15, will also 
feature floats, fire-works, airplanes 

land a torch-light parade of all the 
delegates dressed in national cos
tumes and carrying flags of thpir 
nations.

judging of employers’ and employees’ 
sides of a controversy by outside 
person who may have been chosen 
or who many have been appointed 
under statutory authority. Volunta
ry submission of a dispute to ar
bitrators and voluntary acceptance 
of the decision by both disputants 
are infrequent. Compulsory arbi
tration, with or without compulsory 
acceptance of the award, deprives 
workers of their strike weapon arid 

'cancels the value of collective bar-
The hearing andgaining.

BROOKLYN, N. Y.—Recent, in
formal discussions here have brought 
forth the proposal that Brooklyn 
prepare a dramatic presentation for 
the LDS convention of August 15th.

No definite plans have been made, 
but it is hoped that several of the 
Brooklyn and Richmond Hill dele
gates would get together 
what can be done.

One proposal suggests 
Brooklyn LDS’ers present 
of Time skit on recent 
Lithuania, the prospects 
future and in what way 
rican youth are concerned 
nian events. Another 
states that a dramatic
LDS activity for the past year be 
enacted. This can be both dramatic 
and educational, 
be entertained 
broader view of 
and plans.

Since only a

and sec

that the 
a March 

events in 
for the 

Lith-Ame- 
in Lithua- 
suggestion 
review of

Thc audience would 
and would 
LDS youth

short time

have a 
activity

is left

If you feel that you can’t afford 
either, there is a chance of getting 
the course free. Help your children 
understand what is going on in the 
world. You will never lose if your 
son or daughter knows more than 
before. Such parents as P. P., C. J., 
J. D., J. P., W, J., etc., should take 
advantage of the Workers’ School.

—I. B.

Because of attacks by blood
sucking flics, Maryland 
were forced to put 
resembling a 
trousers on 
some time ago.

pair 
their

farmers 
cloth coverings 
of four-legged 
bovine stock

till the Convention, these plans must 
be put into practice immediately if 
they arc to have any effect. The 
burden of the problem rests on the 
shouders of the Builders and Rich
mond Hillers. Such a plan, if suc
cessful, would amply show the act
ivity LDS youth carry on.

POEM OF LOVE

On 
Park, 
picnic 
Lithuanian 
the following I 
comes the real 
Salisbury Beach, 
that the weather man 
break for 
or

That article which was written by 
O. I. C. and that appeared in last 
Friday’s issue of the Laisve Youth 
Section was all right, but it would 
be belter still if the author would 
get up at the next chorus meeeting 
and bring forth some of his criticism 
there, particularly what he has to 
say concerning the type of songs we 
are singing. This is an important 
question in e^ery chorus, and I be
lieve that at the coming LMS con
ference which will take place in 
Pittsburgh sometime in August one 
of the questions to be taken up will 
deal with this problem. It would | 
be a good idea to have the Aido 
Chorus officially represented at this 
LMS conference by having a dele
gate (here who could possibly aid 
in making decisions (here and also 
bring back to the chorus a report 
of the results of the conference?.

F. A.

by Cropper--.

K ■ Wlv * ’

Beloved;
When you kiss me
Your lips are hotter the pressing, iron in the 

sweat shop on Fourth Avenue,
Hotter than the felt I stretch ten hours a 

the steam’s hissing jazz.
day to

Beloved;
When we meet
Your eyes leap and dance like the needles 

machines doing (he shim sham shimmy, 
Like the nimble fingers of (he piece-work 

to beat the clock.

in the sewing

girls trying

Beloved;
Your cheek against mine
Is softer than the share-croppers cotton on a Mississippi plantation,
Softer than “Old Black Joe’’ coming over the fields at

a lynched boy’s burial.....

Beloved;
My love for you
Is stronger than the grim, gaunt miners’ swinging picks 

in the dark hell-holes of Kentucky,
Stronger than the flying clubs of cops crashing down 

on unemployment parades,
On mothers and fathers crying out for the born and the 

unborn. for bread and a way of life.

Beloved;
Why do you remind me so of sweatshops, sewing 

share-croppers, lynchings, miners, unemployment
Instead of stars and languid moonlight, skies and 

happy sunsets, peace and baby laughter?

machines,

•S. Bert Freeman.
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V. Stebėtini Nuotikiai
(Tąsa) 85

Tr netgi atsakomingoji namo paėmėja, 
Eliza vieta Igntftjevna Chlopuškina, stai
ga, įsivaizduokite sau, apsivedė su tech
niku Anatolijum Skorobogatovu, kuris į 
ją įsimylėjo. Ir ji taipgi beprotiškai į jį 
įsimylėjo. Ir daugelis sakė, kad čia elek- 
trikinės šviesos pasekmė, nes prie tokios 
šviesos Chlopuškina išrodė ne taip jau 
špetna, nepaisant į jos penkių dešimtų 
dvejų metelių amžį. Bet kiti tvirtina, kad 
elektrikinė šviesa parodė pilną dydį jos 
kambario, todėl Skorobogatovas rizika
vo su ja apsivesti tikėdamasis turėti pa
rankesnę vietą. Ir tuo pačiu sykiu, jis, 
veikiausiai, iš savo pusės atliko papikti
nančia klasta, v v

Bet, šiaip ar taip, ji dabar dar/vedus 
ir labai laiminga. Ir prašė vi su# pa svei
kinti ir ačiuoti už elektros išradimą ir 
abelnai už jos įvedimą. /

Abelnai, visos stambios permainos na
me ir netgi, veikiausiai, dalinai šios ve
dybos, buvo stebėtinais įvykiais, kuriuos 
mes užrašinėjame auksiniu rašalu, tik 
jis truputį užsilieja, kadangi popiera dar 
ne taip gera. Bet, kaip sakoma, pakan- 
tra ir darbas viską pataisys.

Ir šiuomi mes užbaigiame mūsų sma
gias noveles. Taipgi sykiu su šiuo už
baigiame mūsų priedą prie penkto sky
riaus.

Ir taip, bičiuliai, pamatiniai “Melsvo
ji Knyga” užbaigta. Perskaitykite dar 
užbaigos žodį prie viso mūsų kūrinio.

Šis užbaigos žodis, kaip apyskaitų kny
ga, parodys galutiną sutrauką visko, 
apie ką mes su jumis šnekučiavomės pen
kiose mūsų kūrinio dalyse.

Užbaigos žodis Prie Visos Knygos
Ir taip. “Melsvoji Knyga” užbaigta. 

Darome istorinių įvykių sutrauką.
Braukiame juoda brūkšnį ir rašome: 

-“Viso.”
Ir pas mus “viso,” kaip mes neskait- 

liuosime, pasirodo baisūs nuostoliai. Ga
lima sakyti, per tris tūkstančius metų 
publika plytomis prekinė jo ir nuostolius 
turėjo.

Bet įmonę likviduoti negalima. Ją rei
kia drąsiai tęsti toliau. Juk nauji nuo
savybės bendrininkai visą įmonę išjudi
no ir dabar prekyba eina puikiai. Ir ji 
greitu laiku būtinai bus galinga. Ir netgi 
patys smulkiausi prekių užsakytojai, ne
turėdami kuomi užsimokėti, veikiausiai, 
mes taip manome, bus pilnai pasitenki
nę.

Ir šia raštine sąskaita mes užbaigia
me mūsų nepaprastą knygvedinę sąskai
tą už tris tūkstančius metų.

Sykiu su šiuo užsibaigia ir mūsų mu- 
zikalė simfonija. Garsiai dūzgia vario 
triūbos. Ir muša į būbnus. Ir kontr-basas 
gaudžia: “Pirmyn, bičiuliai, be baimės ir 
abejonės!”

Ir mes labai linksmi ir patenkinti, kad 
šį sykį -užbaigiame mūsų kūrinį jausda
mi širdyje džiaugsmą, didele vilčia ir 
palinkėjimu viso labo.

Ir pamatinę mūsų džiaugsmo temą ga
lima keliais žodžiais apibrėžti. O kad 
kritikai šiame sudėtingame dalyke ne
paklystų, mes jiems, dėlei bičiulystės, no
rime patyliai sėkčioti.

Mus graudina siekimasis prie švaros, 
prie teisybės ir prie abelnos gerovės.

Ir mus džiuginančiai stebina, kodėl to
kiu stebėtinu pasiryžimu žmonės, kurie 
visvien numirs, siekiasi prie to.

Mus, jeigu norite, stebina teisingumo 
idėja, kurią mes protarpiais suradinė- 
jom istorijos purvuose. Ir mus džiugina 
sveika mintis, prie ko neatmainomai, 
būtinai ir visada žmonės prieina.

Ir štai pavyzdis iš literatų gyvenimo.
Auksiniame pasaulinės literatūros fon

de nebūna blogų daiktų. Reiškia, nepai
sant viso arabiškumo, kuris kartais bū
na tai čia, tai ten, yra absoliute teisybė. 
Ir ši idėja savo laiku džiūgauja. Ir, reiš
kia, nieko nėra baisaus ir nieko nėra be
vilčio.

Štai kodėl šiuo sykiu varinės triūbos 
mūsų kūrinio be pertraukos dūzgia gar
siai. Vienok mūsų juoką šių triūbų dūz
gimas veik neužtrenkia.

Froncūzų rašėjas Volteris savo juo
ku užgesino laužus, ant kurių degino 
žmones. O mes pagal savo silpnas ir 
menkas jėgas imamės kuklesnės užduo
ties. Ir savo juoku norime uždegti kad 
ir nedidelį, kaip balaną, šviestuvą, prie 
kurio šviesos kaip kurie žmonės galėtų 
pastebėti, kas jiems gera, kas bloga ir 
kas vidutiniška.

Ir jeigu taip ir bus, tai abelname gy
venimo lošyje mes skaitysime mūsų la
boranto ir apšvietėjo kuklią rolę atliktą.

Dabar viskas pasakyta, ir mums pasi
liko maloniai atsisveikinti su skaitytoju, 
kad pilnai užbaigti mūsų kūrinį.

Beje, mandagumo prievolė reikalauja 
—atsisveikinti su buržuaziniu filosofu, 
su kuriuomi mes kūdikystės laikais sy
kiu augome ir mokinomės.

Ir todėl jūs, tikiuosi, suprasite mūsų 
jausmus ir nepaaimanuosite dėl neilgo 
pabaigos užtrukimo.
Atsisveikinimas su Buržuaziniu Filosofu

Mes priėmėme filosofą sykiu su ko
kiais tai dviem ministeriais be portfelių, 
atvažiavusiais šiaip sau—persistatyti ir 
patirti, kaip viskas dedasi.

Šnekučiavomės begerdami arbatą.
Ir ministerial taip pasitenkino mūsų 

maloniu pašnekėsiu, kad nuo susižavėji
mo vos galėjo prieiti prie savo automo
bilių. Ir knygoje, kurioje garbūs svečiai 
pasirašo, jie aliejiniu tonu parašė, kad 
savo gyvenime jie dar taip nesijautė, 
kaip dabar. Ir kad tas viršijo jų visus 
pirmuosius persistatymus. Ir jie džiaug
tųsi, kad tas per amžius tęstųsi.

Pašnekėsis tęsėsi dvi valandas, bet iš 
tų dviejų valandų buvo pusantros va
landos pašvęsta tiems malonumams. 
Svečiai priemenėje sustojo.

—Pastaruoju laiku,—pasakė filosofas, 
—mane vėl pradėjo patraukti prie so
cializmo. Jūs žinote, tas ištikrųjų gali 
neblogai išeiti. Nežinau, kaip pas jus, bet 
ant kitų šalių aš turiu viltį. Jos paims 
nuo mūsų keletą šviesių idėjų. Priedas 
jūsų idejukių. Ir gali išeiti labai, labai 
malonus dalykas.

—Atleiskite. Ką gi nuo jūsų gali jos 
paimti ?

—Na, ten menkniekius. Apie tai never
tėtų kalbėti. Na, ten nuosavybę, ar ką. 
Kapitalą. Na, nedidelį. A? Meldžiame. 
Juk visvien jūs be to neapsieisite... Na, 
namelis ten... Žemelė.. . Ką? Vasarna- 
melis.

—Jeigu jūs tik dėl savęs, o ne dėl iš
naudojimo, tai ir vasarnamį galite lai
kyti.

—Tai yra, ką tas reiškia dė) savęs? 
Ne, ponai, visgi tas viskas, atleiskite, 
yra nesąmonė. Mūsų dalykas yra labai 
suderintas. Turtas, kapitalas žmogui tei
kia įsitikinimą. Jis teikia nepriklauso
mybę. O čia—kur aš galiu nepriklauso
mybės jieškoti? Čia jūs mane tiesiai stu- 
miate į žmonių rankas. Pas juos jieškoti 
nepriklausomybės? Taip, gal būt aš pa
kliūsiu į kokio nors žiauraus viršininko 
globą, tai jeigu nepasielgsiu taip, kaip 
jis norės, tuomet mane ožio ragan su
varys. .

—Tamsta, ar jūs kalbate apie buržu
azinę tvarką? Pas mus yra visuomenin- 
gumas, spauda, ir naujos gyvenimo są
lygos, kurios nepavelys jūs ožio ragan 
suvaryti. Pagaliaus—jūsų tvarka labai 
mažai kam teikia nepriklausomybę. Vie
nutėms.

—Na ir kas gi... Na, gerai,—ji teikia 
nedaugeliui. Kiti siekiasi prie to, turi 
viltį. Čia—kova.

Bet jų viltys veik visuomet būna tuš
čios5. O mes norime gyvenimą padaryti 
tokiu, kad žmonių viltys nebūtų tuščios. 
Dabar pas mus, sir, revoliucija, bet ne
paisant to, pas mus žmogus, norintis 
dirbti, yra tikras, kad darbą gaus. Štai 
jums viltis, kuri jau netuščia. Ir tas 
žmogui teikia didelį įsitikinimą, kokio 
pas jus nėra.

(Bus daugiau)

Pirmu Kartu Mainų Apielinkčj
Nelengva darbininkui žmo

gui pasiekti tolimesnius mies
tus pasidairymui, kaip šalyje 
atrodo jie. Prisieina prie sa
vos gūštos kiutot, nes nelei
džia tą atlikti išteklius. Ta- 
čiaus netikėtai pasitaikė dele
gatu dalyvauti Amerikos Lie
tuvių Kongreso nacionalėj 
konferencijoj Scranton e ir 
pirmu kart apsilankyti mainų 
apielinkėj.

Daug būdavo girdėta įvairių 
kalbų apie mainas, kuriose di
delė dalis lietuvių, atvykę iš 
Lietuvos, kaip vabaliukai, že
mės skylėse rausė anglį, kro
vė pelnus angliakasyklų kom
panijom, o patys nešė didžiau- 
sį skurdą. Dirbantieji dabar 
dar labiau to skurdo turi per
nešti. O kai kuriuos puldami 
akmenys palydėjo pas Abra- 

■ omą, tie savo šeimas, drauges 
moteris, vaikučius paliko vie
nus kęsti didžiausį skurdą, ne- 
dateklių.

Mainose po išraustas skyles 
landant nėra daug įdomumo, 
kuomet mus lygiai kelis nusi
vedė pažiūrėti W. ir A. Me
delių dukrelė Mildred. Bet 
ten, kur anglį laužo ir išsi- 
joja-išsk irsto, gana įdomu. 
Ten įrengta tvirta mašinerija, 
prie kurios labai mažai darbi
ninkų reikalinga. Keli žmonės 
prižiūri, kai keleto šimtų 
sieksnių diržas neša anglį nuo 
šafto į breikerį, kad nesugestų, 
anglis kur neužsikimštų, van
duo anglį plautų, kad daug 
anglies dulkių neišdulkėtų. 
Kiek tos vietos aiškintojas 
mum pasakojo, tai nei jokia 
anglies dalelė nenusimeta vel
tui, net ir dulkės vandeniu su
turimos ir jos kurui sunaudo
jamos. Tai vis įtaisymai tą 
atlieka.

Apšildymui namų neperse- 
nai pradėjo būti plačiai var
tojamas aliejus, tas anglia
kasyklų kompanijom davė ma
žiau pelno. Tad dabar an
glimis namų apšildymas dik- 
čiai patobulintas. Ten pat 
mum ant vietos parodė du pe
čiu : .vienas, kurį vasaros laike 
galima kūrenti, ale šilumos į 
kambarį neišduoda, jis tinka
mas virimui; o kitas pečius, 
kuris apšildo namą, tai pa
prastas pečius, kaip ir visi pe
čiai su mažais padailinimais. 
Tik tuo keistesnis, kad jis pats 
pasiima anglies, kiek jam rei
kia. Jis išmeta pelenus. Jei 
perdaug karščio susidaro, su- 
lyg nustatymo, ugnis pečiuje 
apgęsta iki vėl prireikia dau
giau šilumos, tai ir vėl patsai 
pečius pradeda smarkiau kū
rentis. Kas įstengia tokį pe
čių įsigyti ir įrengti savo na
me, tam pečiaus prižiūrėjimu 
mažai reikia rūpintis. Jis gali 
užmiršti apie jį apie savaitę 
laiko. Pripylus anglių į tam 
tyčia įrengtą skrynią, ima 
daug laiko iki išdega. Tas, 
žinoma, priguli nuo didumo 
tos skrynios — juo didesnė 
skrynia, tuo rečiau ją reikia 
apžiūrėt, ar ji jau yra išsi
sėmus. Tai didelis ištobulini
mas pečiaus kūrenimo ir sykiu 
stipri konkurencija su alie
jaus kompanijomis, kurios pla
čiai yra paskleidusios aliejaus 
naudojimo įrankius.

Apie Scrantoną, Pittstoną 
visa apielinkė ne tokia malo
ni, kaip Connecticut valstijoje. 
Namai suodžiais aprūkę, žemė 
neišduoda gražios žolės, daug 
vietų matosi juoda žemė. Me
džiai nedideli, aptriušę, apny
kę, išrodo tartum rudens lai
kas. Patys žmonės irgi, matyt, 
labiau vargo paliesti, papras
čiau apsirengę, vyrai daugu
moj suženklinti mainose an
glies kirčių. Mat, kai kur tik 
anglis įkirs, jei žmogus an
glies dulkių iš žaizdos neiš
valys, ten žaizda užgys, bet pa
liks melsvas ženklas ant visa
dos.

Malonu buvo su lietuviais 
mainieriais susipažinti, tik blo

praleidžia po vieną-dvi savaites didžiuma jų dirba koteliuose, 
atostogų. {restauracijose ir kitur. Lietu-

gas oras Amerikos Lietuvių 
Kongreso Scrantono apiclin- 
kės skyriaus pikniką sugadino 
ir sulaikė daugelį mainierįų 
nuo atvykimo į jį. Tad ir ne
teko jų daug susitikti, su jaiis 
susipažinti.

Po apsilakymo po mainas, 
breikerį, nusivilkus duotus ap- 
siautalus ir mainierskas kepu
res pasidėjus, pasiūlė iš an
glies išdrožtų raidžių su kil
pele, kurią galima prisisegti 
prie laikrodėlio retežio ir ne
šiotis pažibai, o’ kiti daiktąi 
išdrožti pasidėjimui namuose.

|
Giraičiam dėkingi už nuve

žimą ir parvežimą, o Scranto- 
ne W. ir A. Medeliam už pri
ėmimą ant nakvynės ir visas 
vaišes pas juos būnant. Tolūs 
didelis žmonių draugiškumas 
sumažina kelio lėšas organiza
cijų delegatam ir palengvina 
p abu vi m ą k on f erenci j ose.

Scrantono ir Pittstono apie
linkė ilgai neišeis bent iš ma
no minties. V—tis.

Atlantic City, N. Ji
Atlantic iCity yra kurortų-vą- 

kacijų miestas. Jisai pasilaiko įš[ 
didelių taksų ant savininkų įr 
produktų, šitas miestas yra pa
garsėjęs veik visam pasaulyj. 
Jis turi vaikščiojimo pagrindas 
apie 5-6 mylių ilgio.

Sekmadieniais ir šeštadie
niais suvažiuoja iš PhiladelphĮ- 
jos apielinkių ir kitų miestų 
šimtai tūkstančių žmonių mau
dytis, kiti šiaip pasižvalgyti vi
sokių įvairumų. Per tas 5-6 
mylias, kaip ten vadina, per vi
są board walka randasi į vairi ų- 
įvairiausių smulkių biznierių, 
restauranų, visokių feikerių 
(apgavikų) lošiant iš pinigų 
visokiais daiktais, viliojant iš 
žmonių pinigus. Labai dauį? 
randasi gražių, turtingosios 
klasės kotelių, čia jie lupa go
rus pinigus. Didžiumoj randasi' 
įvairiausių namų, senų namų iįr 
kotelių, į kuriuos suvažiuoja 
darbininkai, profesionalai ir 
smulkūs biznieriai, kuriuose

Pi’ie jūrų randasi keletas 
didelių pierų, tarp kurių labai 
pagarsėjęs Steel Pier. Ant jo 
rodoma keletas judžių, vodevi
lių, ant vandenio ir oro progra
mos dalyvių. Įžangą nuo žmo
gaus ima po 75c. Grūdasi svie
tas labiausiai vakare, eina iš 
svetainės į svetainę, ir taip nu- 
sikulia nuo vadinamo “good 
time”, kad vos kulnis pavelka 
vykdami namo. Kitas randa
si “One Million Dollar Pier”, 
ir ant šio panašus biznis. Bai
sus viliojimas pinigų iš žmo
nių.

Iš lietuvių čia randasi apie

Įviai jokios organizacijos neturi.
Pastaruoju laiku čia mūsų 

Ijudėjimo ir spaudos rėmėjas 
j Juozas Petkus, 136 So. Rhode 
i Island Ave., Atlantic City, nu- 
jsisamdė namą del svečių. Mū- 
!sų judėjimo draugai i)’ draugė, 
važiuojant ant vakacijos, gali 
pas ji apsistoti, nes pas jį šva
ru, pigu ir duoda virtuve nau
dotis. Toj daly pragyvenimas 
pigus. Geriau važiuoti pas savo 

[draugą, negu pas nežinomą.
Reporteris.

K i e k v i e nas miestas ir 
į miestelis turi ką nors su-

50 šeimynų. Nekurie sako, kad j rengti “Laisvės” naudai.

Reikalaukite Crystal Spring
Lietuvių Išdirbystes Sodes-Toniko

Telephone 3245 Brockton, Mass.
IŠDIRBĖJAS JONAS SI DARAS

Jis daro toniką moderniškiausiomis mašinomis, todėl padaro 
geriausią skonio subalansavimą ir daro labai švariose aplinkybėse. 
Jonas Sidaras turi 25 metus patyrimo šiame darbe. Jo daromos 
sodės 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.

SVARBU BOSTONO APIELINKEI
9-nių ChorŲ Dainavimo Kontesto

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Komunistų Pirmas Distriktas

Įvyks šeštadienį ir Sekmadienį

23-čią ir 24-tą dd. Liepos - July, 1938
Lietuvių Tautiškam Parke, Montello, Mass.

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

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

Pirmas Praizas $15; Antras--$10; Trečias—$5
J ; 

KONTESTĖ DALYVAUS SEPTYNI MIŠRŪS CHORAI:
Lavinimos Ratelio i Choras iš Norwood, vad. L Yarmolovich.
Balso Choras iš Lowell, vad. B. Petrik.
Jaunuomenės Choras iš Bridgewater, vad. I. Yarmolovich.
Liaudies Choras išj Lawrence, vad. O. Vechkiutės.
Aido Choras iš Worcester, vad. J. Karsokienės.
Laisvės Choras iš So. Boston, vad. I. Yarmolovich.
Lyros Choras iš Gardner, vad. A. Mažeikaitės.

Vyrų Chorams bus duodama sidabrinė taure. Vyrų Chorai dalyvaus šie:
So. Boston Laisvėįs Vyrų Choras, vad. M. K. Bolio.
Worcester, Aido Vyrų Choras, vad. J. Karsokienės.

KALBĖTOJAS DRAUGAS ANTANAS BIMBA IŠ BROOKLYN, N. Y.
Taipgi per abi dienas grieš Mon teitos garsioji orkestrą

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

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

Paremti Komunistų Partijos darbuotę, už palaikymą bendro fronto; už kovą prieš 
fašizmą, už demokratijos palaikymą ir už galutiną darbininkų klasės pasiliuosavimą 
iŠ kapitalizmo. KVIEČIA LIETUVIŲ KOMUNISTŲ PIRMO DISTRIKTO BIURAS



Penktad., Liepos 22, 1938

Literatūros Draugijos 
Reikalai

Finansine Atskaita už Balandį- 
Gegužę-Birželį

Balandžio Mėnesio įplaukos: 
Kp. Kas prisiuntė Miestas

Bizūnas, Kapuskasing $1.50 
Bubliauskas, Detroit 
Šimkus, Harrison
P. Jokūbaitis, Westville 15.40 

Mikelaitiene, Benld 6.20
Kuklis, W.-Barre 12.50
B. Lideikis, Great Neck 9.80 

1.50

95-A.
Simui

22.90
136-- F.
205 K.
160—U.
43—F.
72—F.

Pav.—F. Gudišauskas, Herrin
8—A. Rudzinskas, Somerville 3.30 

KVK -P. Matui, Montreal 
117—J. Ragauskas, Shelton
68—B. Mulcranka, Hartford 
10—J. Bulauka, Phila., Pa.

219 —A. Kondrat, Forest City 
113—A. Galdikas, Hamilton 
. 13—B. E. Senkevičienė, Easton
34—S. Penkauskas, Rumford 

212 K. Maziliauskas. Bayonne 
Sungaila, New York 
Sherbin, Pittsburgh 
Dijokas, Chicago 
Pūkis, Los Angeles 
Laksmin, Elizabeth 
Varaneckicnė, Detroij

40 -A.
10-1 -D.
145—M

13.50

49.10
11.00
3.20
9.30
5.00

.75
3.30
8.30

7.20

26.10
4.70
6.00
3.70

17.00
8.00

68.25 
21.40

2.30

Murphy, Oregon City 
J. Pabalis, Scranton 
Mulcranka, Hartford 
Kvietkauskas. Racine 

Vasiliauskas, Cleveland 
Šemberienė
Urlakiutė, Phila.

J.10 
4.90 
6.20 
7.00 

26.80
Minersville 1.70 

.30 
6.30 

12.50 
9.10 
7.60 
1.60

188 - A
12—A. Valinčius, Pittston
19—A. Gabris, Chicago

KVK—P. Matui, Montreal
66—P. Rimkevich, Gr. Rapids

105—K. Pieta, Phila.
26—P. Kuosevičius, Collinsville 12.60 

223-W.
39—P.
68—B.
65—J.
22—J.
14—0.
149— A.

6—Geo. Shimaitis, Montello
150- K. Statkus, Chicago 
11—J. Norvaiša, Worcester 
33—A. Pipiras, Pittsburgh

104 —K. Guzevičienė, Chicago

Viso $459.20
Balandžio Mėnesio Išlaidos:

Už balandžio mėn. sekretoriaus ir 
knygiaus alga ................ $50.50

Nariams pirkta anglų kalboj kny
gų už ................................  11.54

Raštinei reikmenų pirkta už ..... 3.83
Atmokėta Kom. Partijai aukos 46.32 
Atmokėta Ispan. liaudžiai aukos 
Atmok. Meno Sąjungai ..........
Atmokėta “Laisvei” 72 kp. bila 
“Laisvei” sub. per ALDLD 
Krasženklių pirkta knygų

timui 
Bankas 
Dig. V.

išskaitė už čekius

4.00
.75
.90

8.00cent.
išsiun- 

..... 49.00 

............90
J. Senkevičiui kelionė į 
posėdį ........................   3.00

Užmokėta už spaudos darbus 5.10
Atmokėta "Vilniai” už knygos 

spausdinimą ....................
"Šviesai” pirkta žurnalų už

Viso išmokėta
Sutrauka:

Balansas buvo ....
Bal. mėn. įplaukė

153.27
1.00

$338.11

$113.64
459.20

Kartu $572.84
mėn. išėjo ...................... 338.11

Balansas yra .. .. $234.73
Gegužės Mėnesio įplaukos:

74—J. Chuplis, Springdale 
86 -M. Chesna, Chicago 

207—A. Vasiliauskas, Hart
52 J. Bubliauskas, Detroit 

Girnis, So. Boston 
Jasilionis, Binghamton 
Mikclaitienė, Benki 

Rudzinskas, Somerville 
Velička, Brooklyn 
K. Savage, Wendland
Paukštys, Richmond Hill 7.80 
Skrupskas, Montreal 
Siurbis, Yonkers 
Vilkaitė, Brooklyn

20 St.
160 U.

8-A.
1 -A.

---- G.

E.
A.
L.

51- J.
10- J.

150 K
18 P.
68 - B.
81 E.

139 A,
138- B.
24- J.

73

1.50 
2.00 
3.00 
1.00 
7.70 
3.50 

.20

Cleveland, OhioRoice Geruti, graikšti devy
nių metų mergaitė, gyvenus 
po No. 232 Arch St., keliolika 
dienų atgal bėgdama laip
tais name nuo ketvirto aukš
to išslydo oran ir puolė sta
čiai žemyn ant akmens. Tapo 
nuvežta į ligonbutį, bet tuojau 
pasimirė. Tai pasibaisėtinas 
buvo reginys, kas jį matė.

Shore, kur bus galima pasimaudyti, 
pasižaisti žaislais, pasišokti, be to 
pasiklausyti keletos dainelių. Įžanga 
10c asmeniui. Vaikams žemiau 12 
metų veltui. Busas apleis Lietuvių • 
Svet., 853 Holins St., 11 vai. ryto. 
Bilieto kaina 50c j 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 j pikniko vietą.— 
Kom. j (169-170)

Vakacijy Atydai
JERRY-ANN COTTAGE

KAMBARIAI
Dienai, Savaitei ar Sezonui

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

kainą. Prašomo draugų apsistot.

JUOZAS PETKUS
136 So. Rhode Island Avenue, 

ATLANTIC CITY, N. J.

Stephen Aromiskis | 
(Armakauskas) E

Graborius (Undertaker) I
NOTARY PUBLIC |

423 Metropolitan Ave. |
Brooklyn, N. Y. |

Telefonas: EVergreen 7-4335 E

Rūbas, Middlefield 
Bender, Phila, Pa. 

. Statkus, Chicago 
. Zaleckienė, Edmonton 
. Mulcranka, Hartford 
. Vilkaite, Brooklyn 
. Ginkus, Coleman 
. Cibulskis, Maspeth

Weiss, Brooklyn 
Cibulskienė, Nanticoke 
Kaulakis, Auburn 
Tureikis, Phila. 
Stancvich, Summer

ville
Vaišnorienė, Cicero 

Pusvaškis, Chester 
Kvietinskas, Racine 
P. Jokūbaitis, Westville 
Laksmin, Elizabeth 
Ivan, Wilmerding 
Jurgaitienė, Kenosha 
Maziliauskas, Bayonne 5.70

6.30
7.80
1.00

12.50

Dr. Herman Mendlowitz 
83 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS 

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

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Iš ALDLD 190 Kp. Susirinkimo

Liepos 14 d. ALDLD 190 kp. 
laikė reguliarį susirinkimą. 
Organizatorius, d. Eva Siman, 
raportavo, kad vienas kuopos 
narys mirė, būtent, drg. Da
nielius Martinka. Organiza
torė pakvietė visus dalyvius, 
esančius susirinkime, atsistoti 
pagerbimui mirusio kuopos na
rio. Delegatė, draugė Karsp- 
kienė, išdavė raportą iš ALD 
LD nacionalio suvažiavimo. 
Raportas, kaipo dar naujai 
veikėjai, buvo smulkmeniškas 
ir. geras. Kuopa labai gerai 
padarė, kad įgaliojo draugę 
Karsokicnę kaipo delegatę 
dalyvauti tokioj konferencijoj, 
kai}) ALDLD. Nauji veikėjai 
turi progą lavintis ir gauna 
energijos veikti. Taip pat |ši 
kuopa išrinko 6 delegatus j 
ALDLD 15 Apskr. pusmetinę 
konferenciją, kuri įvyko liepos 
17 dieną.

Buvo pakeltas klausimas li
teratūros, platinimo. Po apkal
bėjimui, kuopa pasiėmė j 5 
knygučių brošiūros “Išdavi
kai” platinimui. Kp. Narys.

MUSSOLINIS UŽDRAU
STAS VEST ŽYDAM ITA
LES, O ITALAM ŽYDES

16—J. B. Paserpskis, Jersey
City 

Brooklyn
, Monongahela 7.85

F. B. Lideikis, Great Neck 7.80
14.70
12.10

7.70
20.30
14.30
12.60
7.70

— ■—Nežinomas, 
61—J. Adomaiti 
72
17 —K. Motuzą, Shenandoah
6—Geo Shimaitis, Montello 

Stakenas, Scottville 
Starkevičius, Springf. 
J. Valaitis, New Brit. 
Varaneckicnė, Cicero 
Shimkus, Kearny
J. Matukaitis, Chicago 7.70 

20—St. Jasilionis, Binghamton 
19-A.

216—F. 
42—J. 
68—B.

218
7

27
92 —K.

136—F.
116-A.

92— K.
30 J.

7.80

L
J. 205 K

180 S
94

Gabris, Chicago 
Kazcliunas, Brooklyn 
Blažonis, Nashua 
Mulcranka, Hartford 
Jasaitis, Baltimore 
A. Dęmentis, Chicago 
PeChulicnė, Sheboygan 
Raskow, Haverhill 
Slavinskas, Rockford 
J. Martin, West 

P. Matui, Montreal 
55—P. Sakol, Brooklyn

187—J.
167-S.

87 P
KVK

J.
K.

I.50 
■ 5.00 
10.50 
24.20
24.20

21.80
3.20 

18.00 
14.10 
20.14

8.70
1.60
3.90
6.20

10.80
View 6.00 

107.06 
10.50

Viso
Birželio Men. Išmokėta:

Viso įplaukų 568.44
Gegužės Mėnesio Išeigos: 

ir sekretoriaus alga už 
mėnesį ......... $50.50
dėl “Voice” .................75
ALDLD “Vilnies”

Sekretoriui ir knygini už birželio 
mėn. alga ...................... $50.50

“Laisvei” už knygos “Ūkanos” 
spausdinimą ...................... 250.00

“Šviesos” ir knygų ekspedicijos iš
laidos ................................. 59.50

Atmokėta prenumeratų ........... 45.75
Bankas išskaitė už čekius 1.76
Anglų kalboj jaunuoliams nariams 

knygų pirkta .........
At mokėta aukos Ispanija:
Atmokėta auka
Drg.

prie knygos “Ūkanos” ......... 15.
Drg. R. Mizarai už skaitymą kny

gos korektų .......
Atmokėta del “Voice
Knygų pirkta už .......

Keli fašistai, padrąsinti jų 
vadų, nesiliauja, kelia riksmą 
draugijose, niekina Amerikos 
Lietuvių Kongreso atsibuvusią 
New Britaine konferenciją. 
Jie save dangstosi didžiausiais 
Lietuvos patriotais, o sykiu 
daug padeda fašistiniam Len
kijos dvarponiam ir Vokieti
jos naziam patylomis susilp- 
nyt Lietuvą iš vidaus ir galop 
ją pavergti.
viii Kongreso 
valstijos komitetas žada išleis
ti lapelius ir nurodyt plačiai 
visuomenei, kas yra tie apsi
metėliai patriotai. Mano ma
nymu, kuo greičiau, tuo ge
riau.

Amerikos Lietu-
Connecticut

........ 4.22
liaud. 6.31

Agitacijos F. 2.00
L. Kavaliauskaitei už darbą

Knygiaus
gegužio

Atmokėta 
Auka nuo

suvažiavimui .......................... 10.00
Knygų ekspedicija per menesį 59.00
Jaunuoliams pirkta anglų kalba

knygų ....................................... 3.23
“Laisvei” atmokėta .................. 2.50

1 Anglų kalboj knygų pirkta už 5.40
Į Už atspausd. “Šviesos” No. 2 225.50
Už “Šviesos” No. 2 išsiuntimą

■Bankas išskaitė už čekius
Pirkta žurnalų “Š.” reikale 
Meno Sąjungai atmokei a .......

CIO unijos daug prisidėjo 
prie išrinkimo l-berališkesnes

25.00
1.08

15.44

Viso išmokėta $399.63
Sutrauka:

mėu. įplaukė
.. $234.73
.... 568.44

Kartu $803.17
Geg. mėn. išmokėta .............. 399.63

Balansas yra $403.54
Birželio Mėnesio įplaukos:

200—K. Jankauskas, Hillside 15.50
— —Geo Ramanauskas, Balti

more, Md. 1.50
J. Bulauka, Phila.
V. Mikclionis, Gary
A. Gvcrgždžiutė, Benton

10

158
Pav.—Ig. Danelis, New York 
Pav.—A. Wildges, 
119—Puirius, W.
106 -J.
' 52—J.

83—P.
207—A.
11—J.

131— St.
132--V. 
------ M. 
161-M.

Flushing 
Lynn

Oak 
Detroit 
Muskegan 
Hart

Worcester 
Saginaw

70—N.
79 —S.

Viso išmokėta $489.11
Sutrauka:

Balansas buvo ........
Birž. mėnesį įplaukė

Kartu
mėnesį išmokėta ....

3.10
6.30

12.20
7.60
..50

8.90
3.20
4.60

16.90
1.00

Pav.—A 
33—A.

Briedis, Fair 
Bubliauskas, 
B. Kupstas,
Višniauskas, 

Norvaiša,
M. Lesis,

Kralikauskas, Tacoma 
J. Chesna, Chicago 
Baltrušaitis, Seattle 

P. Boika, Cleveland 
Kuzmickienė, Rockford 9.90 ■ 
T. Statkus, Chicago 
Rūbas, Middlefield 
Petrauskienė, Shrewsb. 
Klunc, Wilkes Barre

. Steponaitis 
Pipiras, Pittsburgh

J. Kasparas, Newark 
Jagminienė, Chicago

Žirgulis, Rochester 
Pūkis, Los Angeles 
Kairis, Bridgeport 
Makarcvičius, Canyon

-------A.
172 —J.
81—E.
77—Geo Stasiukaitis, Cliffside

1—A. Velička, Brooklyn
Pav.—A. Žeikus, Metuchen
32 J. Didjun, New Haven 

KVK—P. Matui, Montreal
J. Kasparas, Newark 
Pūkis, Los Angeles 

Mack, Sioux City 
Kaspar, Melrose Park 
Jagminienė, Chicago

145 M.

182 -V.
146—M.

1.00
1.60

30

10.60
1.50

13.80
57.75

9.30
6.40
4.40
4.60

10.30

.. 50.00
.... 1.60
...  2,47 miesto valdžios pereitais rinki

mais, tad iš unijų majoras pa
narins, 

į d v i 
didelis 
ekono-

skyrė du darbščius 
Barrowes ir Satallmo, 
svarbias komisijas. Tai 
darbiu i ūkų laimėjimas 

$918.05 miniam ir politiniam 
$489.111

Balansas yra ...................... $128.
i). M. šoiotnskas, 

ALDLD CK Sekretorius.
Ona Depsienė,

ALDLD Iždininkė.

New Britain, Conn
Trumpos Žinute

Nors reakcionieriai iš repu- 
blikonų partijos miesto tary
boj su bankierių pagelba kiša 
kojas nauju namu statybai,

5.90
10.80

„6,2„ bet liberalas majoras Coyle iš 1:50
1.50 naujo
4.50 I
6.00
3.00
6.70
3.10
3.00
9.20

21.80

pasmarkino veiksmą 
pravedimui nauju namų staty
bos. Jo šiam darbui pritari
mas plinta po visą miestą.

7.70
11.10

146—M.
50—P.

145—M.
63 - M.

126- K.
8 Apskr. P. Sprindis, Kenosha
161- M.

19—
64-

188-
99

219-
86 - St.
57—D.

9 Apskr.

J

J

190 —P.
72—J.

118—A.
42—J.
90 —F.

Baltrušait is, Seat tie 
Gabris, Chicago 
Julius, Moline 
Varaneckicnė, Detroit I 
Sadauskas, Marlboro 
Kondrat, Forest City

Vešys, Chicago 
P. Boika, Cleveland
J. Ramanauskas, 

Minersville, Pa.
Nomura, Cleveland 

Kupčinskas, G. Neck
Kraujalis, White Pl. 

Blažionis, Nashua 
J. Madison, Youngst.

me. Keiktų, kati ir kitų mies
tų darbininkai taip pat pada
rytų su visokiais graeteriais, 
tai yra, iššluotų juos laukan, 
o jų vieton išrinktų žmones, 
prieinukesnius darbininkam.

zmones nuo šernu vecle Ko
vą už numažinimą elektros 
kainos, bet tikslo nebuvo pa
siekta iki naujai išrinkta mies
to valdžia pradėjo ruoštis 
įrengti WPA pinigais naują 
elektros jėgos stotį. Kompani
ja pamačius, kad ne juokais 
planuojama nauja stotis, pa
skelbė, kad elektros naudo
tojam kainas 'nuo rugpjūčio 
žymiai numažina. Tai vėl šio
kis tekis biednuomenei laimė
jimas .

Roma. — Mussolinio kal- 
bėtuvas, V. Gayda, redakto
rius “G i o r n a le d’Italia” 
plusta žydus, kad jie buk 
“viešpataują” A m e r i k ps, 
Franci jos, Anglijos ir Sovie
tų spaudoj, politikoj ir fi
nansuose. Bet Italija nega
linti leist žydam taip įsi-

“Friends of the Lincoln 
Brigade” susitvėrė iš jaunes
nių žmonių prigelbėti grįžtan- 
tiem kariam 
rie kare*1 už 
nimą

iš Ispanijos, lai
dom okrat i jos gy-
su fašistais. O 
dar kariauja, ši

9.50
6.00

13.051 tiems,
T80!grupė
g-^'menų,
7.50 tų

11.90 Į T šia organizacija
15.81 Į
12.401 Siaurines Amerikos Komite- 

1-50 tas Ginti Ispanijos Demokra-
3 0()|tiją, i kuri ieina b’ Hietuvių 
9^20 1 Literatūros Draugija, smarkiai

17.30 j veikia, kas mėnuo siunčia vai- 
12-6ū,kučiu paramai po šimtinę ir

daugiau.

kovėsi
k urie
stengsis pasiųsti reik- 
kaip pančiakų, cigare- 

saldainių ir kitų dalykų.
įstojo ir 

jaunas lietuvis J. Bankus.

viii Literatūros Draugijos su
važiavimo išdavė raportą, bet 
narių susirinkime buvo nedau- 
giausiai. Draugijos nariai tu
rėtų labiau lankyti susirinki
mus ir būti aktyviškesniais.

Tylus.

12.60

6.50
4.00
2.00

2.00
4.80
5.20.

10.10 I
7.10

17.50

Britanijos policija “valdo” žydus demonstrantus Te! 
Aviv mieste, Palestinoj. Jie demonstravo prieš nužudy
mą 18 metą amžiaus žydo Ben Joseph.

CIO unijos rengia- milžiniš
ką, pirmą tokį dideli pikniką 
liepos 24 d., Scheutzen Par
ke, Barnesdale miesto dalyj. 
Lietuviai šį pikniką turi padėt 
gerai išgarsint, nes bus graži 
programa, geri kalbėtojai, bus, 
rodos, kuris nors iš progresy- 
viškesnių kongresmanų Hart
fordo distrikto ir parodymas 
darbininkų vienybės, kad kova 
už geresnį būvį nebaigta.

Jaunų Komunistų Lygos Dra
mos grupė mokosi dainų ir 
vaidinimo pagražinimui pro
gramos Dainų Dienoj, Water
bury, rugpjūčio 7 d. Šioj gru
pėj didelė dalis lietuviai jau
nuoliai 
veikia,
pasisekimo 
darbe meno

jie aktyviai toj srityj 
Reikia palinkėti jiem 

jų prakilniame 
ir kultūros dirvoj.

P. F. McDonough,Advokatas 
apie 59 metų amžiaus, liepos 
12 d. rastas jo paties ūkyj pa
sikoręs. Pasikorimo priežastis 
nežinoma. Jo draugai sako, 
kad būk paskutiniu laiku jo 
sveikata sušlubavus. Jis buvo 
turtingas advokatas, didelis 
šykštuolis, bet ko jam trūko, 
kad kerėsi ?

Margumynai
LDS jaunuolių kuopa 

travo 4 sportininkus 
01 i m j) i ad ai, į vy ks i a nč i a i 
burgh, Pa., 
Grįžtantiems
delegatams pasitikti kuopa su
ruoš pikniką rugpjūčio 28 d.

L D S 
Pitts- 

mėnesį. 
sportininkams ir

Tarpe, jaunuolių, baigusių vi
durinę mokyklą (High School) 
yra lietuvių vardai šie: Hedwig 
Jasilionis, Ann Wenskus, Ed
ward Chamo ir Joseph Klivis.

# :j:

vyrant.
Gayda pabrėžia, kad ita

lai esą “arijai” ir kad (net 
per šimtus metų Italijoj gy
venantieji) žydai nepriklau
są prie italų tautos.

Manoma, kad Mussolilnis 
uždraus vedybas žydų | su 
italėmis, o italų su žydėnjiis.

PRANEŠIMA! IS KITUR
MINERSVILLE, PA.

ALDLD 9 Apskr. rengia puikų 
pikniką, sekmadienį, liepos 24 d. 
Dando’s Grove, Llewellyn, Pa. Pikni
kas prasidės 10 vai. ryto. Šokiam 
grieš gera orkestrą lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius, taipgi bus 
skanių užkandžių ir gėrimų. Šiame 
pikniko turėtų dalyvaut skaitlingai 
publikos iš viso Apskričio taipgi ir 
tolimesnių svečių. Kelrodis: Iš toliau 
atvažiavusiems, pravažiavus Potts
ville, reikia važiuot Route 209 arba 
per Minersville, Route 901 prie Lle
wellyn miestuko, abudu keliai supina 
j vieną ir pravažiavus tiltą, rejikia 
pasukt po dešinei ir tuojau ant kal
no pušyno pikniko, vieta. — Kviečia 
Kom. (170-171)

DETROIT, MICH.
Spaudos piknikas įvyks 24 d. lie

pos, Capitol Darže prie Telegraph 
Rd. Pradžia 12 vai. dieną. Bus Na
tional Orkestrą, kuri pradės griežti 
nuo 2 vai. iki 9 vai. vakaro. Bus 
laimėjimai tų bilietukų, kur pardavi- 
nėjom dėl 26 d. birželio. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti. Įžanga 
25c. (169-170)

N. S. PITTSBURGH, PA. 1 
šeštadienį, liepos 23 d. įvyks nepa

prastas susirinkimas 7 vai. vak. Bū
tinai turi dalyvauti visos 4-riosį or
ganizacijos — svarbus reikalas. ; Su

Telefonas Humboldt 2-7864

Baigęs inžinerijos mokslą yra 
Edvardas Kokalas, rimtas , jau
nuolis, LDS 6 k]), narys.

Literatūros Draugijos nariai 
pirmame pusmetyje šių metų 
gražiai pasirodė užsimokėjime 
duoklių. Tatai padarė jau net 
62 draugai ir draugės. Likusieji 
irgi neturėtų vilkinti to dalyko 
iki metų pabaigai, nes Centro 
vedami darbai reikalingi pini
gų! Sukrapštę reikiamą sumą 
skambučių, spustelėkite kuopos 
finansų sekretoriui Jasilioniui 
dclnan ir tesiunčia į Centrą!

Liet. Darb. Susišelpimo Drau
gija rengia savo pikniką liepos 
24 d., Balčikonio darže, ant 
upės kranto. 0. LDS 6 kuopos

rugpjūčio 7 dieną, čia smagi 
vieta ir piknikauti ir maudytis!

sirinkimas įvyks pas K. Kairį, 
Kirkbride St. — J. Diamont.

(169-170)

848

SAN FRANCISCO ir OAK
LAND, CALIF.

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

DETROIT, MICH.
Am. Liet. Kongreso Vietinio Sky

riaus konferencija įvyks šeštadienį, 
23 d. liepos, 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Svet. Draugai, Draugijų delegatai 
nepamirškite būtinai dalyvauti šioj 
konferencijoj. Ši konferencija lyra 
labai svarbi. Mūsų Skyriaus delega
tai išduos raportus iš ALK Konfe
rencijos, kuri įvyko Scranton, Pa.— 
P. Jočionis, pirm. (169-170

BALTIMORE, MD. j 
Linksmas Piknikas

Rengiamas Tarptautinių Chorų: 
Lietuvių Choras Lyra, Vokiečių Fro- 
heinn, Rusų-Ukrainų Choras. Įvyks 
sekmadienį, liepos 24 d. R. U. D.

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

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

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.

J. J. KASKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

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—M edding cake
Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiani 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 inięslus, 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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Atkočaičio kliaučiai antra-1

Pabėgo Du Berniukai
John Walinch, 15 m., ir jo 

broliukas Richard, 11 m., pa-j 
bėgo iš prieglaudos vežimo ir 
pasislėpė mieste. Jų motina yra J 
nervų ligoninėj Brentwoode, tė
vas miręs. Vaikus užlaikė dėdei 
Vin. Minsevich. bet jam yra; 
per sunku, tai jis pasišaukė iš 
Bellevue ligoninės atstovus ir 
įsakė jiems paimti vaikus. Ka
da vaikus vežė tiksiu pristatyti 
į valdžios našlaičių prieglaudą, 
tai jie pabėgo

Beprotis Papjovė Žmoną 
Devynių Vaiką Akyse

Koki Bus Lietuvių 
Parengimai?

Norėjo Tik Pabauginti

Pagerbs Močiutę Bloor

Ciro Tuzzolino, 49 metų am
žiaus, 634 Kosciuszko St., Broo- 

I klyn, buvo per 10 mėnesių ner
vų ligoninėj Brentwoode. Bet 

i žmona ir vaikai pagelba advo- 
i kato išgavo jį. Į ligoninę atvy
ko jo žmona, advokatas ir de
vyni vaikai, kurie yra nuo 9 iki 
27 metų amžiaus, čia Tuzzoli
no tuojaus pradėjo kaltinti savo 
žmoną Frances, 48 metų am- 

Įžiaus, neištikimybėj ir išsitrau-j 
peri 
ant;

kęs skustuvą pervedė jai 
■gerklę. Moteris tuč tuojaus 
vietos mirė.

Darbininkų organizacijos 
energingai rengiasi prie pami
nėjimo 76-šių metų močiutės 
Ella Reeve Bloor sukakties. 
Daugelis uniju siunčia jai ir 
komitetui pasveikinimus. Jaunų1 
Komunistų Lygos organizacijaI 
paskelbė vajų už 5,000 naujų] 
narių į organizaciją iki minėtos) 
sukakties.

Kliubo metinis piknikas įvyks 
šeštadienį, liepos 30 d., Dex
ter Parke, prie Jamaica Ave.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Apskričio piknikas bus 
sekmadienį, liepos 31 d., Mea
dow Grove Parke, pas Vaičio- 
nį, Cranford, N. J.

Lietuvių Darbininkų Susivie- 
nijimo delegatams į Seimą

< išleistuvių parengimas atsi- 
ibus rugpjūčio 6 d’>ną, “Lais
vės” svetainėj.

Lietuvių Meno Sąjungos Tre-

Anna Clark, 47 metų mote
ris, areštuota ii' laikoma po 
$5,000 kaucijos. Ją kaltina per
šo vime jos meilužio E 
44 metų amžiaus. 
674 Franklin Ave.,
Sako, kad paskutiniais 
White mylėjosi su 
moterim, tat Anna 
pagriebus revolverį 
tik pagąsdinti, bei 
kad suvarė kulką į

rengdami prie darbo. Pirmos 
rankos jau pradėjo judėti 19- 
tą liepos po pietų.

Atkočaičio šapa sustojo dir
bus 30-tą kovo. Kaip dabar il
gai dirbs,—sunku pasakyti.

Pranešėjas.

“L” Direktorių Atydai

II. Hughes sako, kad jo lėktų- čio Apskričio metinis piknikas 
vas skrendant apie pasaulį su
si nešiojo ant $60.000 ir jis tu
rėjo $5,000 kitų išlaidų. Gazą 
ir aliejų gavo veltui.

įvyks sekmadienį, rugpjūčio 7 
diena, Meadow Grove Parke, c r '

Nesiseka Caro Likučiams
Long Island Mieste gyvena 

buvusio Rusijos caro giminaitis 
princas Alexis Davidov, 
žinodamas 5th

Lietuvių Kooperatyvės Span- automobiliam į 
dos Bendrovės direktorių susi- užmušta viena 
rinkimas įvyks pirmadienį, lie- sužeista. Prieš 
pos 25-tą

Jis va- 
Ave. atsimušė 
namą. Nelaimėj 
moteris ir kita 
jį buvo iškeltas

patalpoje, apkaltinimas netikslios žmogžu- 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi dystės, bet teismas tą apkalti- 
pribūkite laiku. ,/. Nglivaika. n imą nepriėmė.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1 kuopos išvažiavimas į 
Forest Parką rengiamas sek
madienį, rugpjūčio 14 dieną.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 185 kuopos išvažiavimas 
Forest Parke rengiamas sek- 

rugpjūčio 21 dieną.
Jurgio Draugystės 

įvyks Clinton Parko, 
sekmadienį, rugpjū-

Parvažiavo Drg. Juozas Sakalauskas
Trečiadienio vakarą, francū-|mo demonstracijos. Vėliau drg. 

zų laivu “Champlain” iš Ispani-J Sakalauskas dar grįš į Brockly- 
jos sugrįžo draugas Juozas Sa- na.
kalauskas, worcesterietis jau-! Drg. Sakalauskas yra sužeis- 
nuolis. Jis Ispanijoje išbuvo tas. Priešo sprogstančioj] kulka 
apie pusantrų metų ir kovojo skaudžiai sužeidė jo dešinę ran- 
prieš budeliškus fašistus, ginda- ką, kurią jis dabar dar mažai 

—Tiras ne vien tos šalies žmonių1 gali valdyti. Jos pagydymas pri- 
tautinę ir demokratinę laisvę, gulės nuo buvusios žaizdos po- 
bet ir gelbėdamas pasaulį nuo būdžio ir medicinos atsiekimų. 
karo.

madienį,
Švento 

piknikas 
Maspeth,
čio 28 dieną.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1 kuopos piknikas ren
giamas sekmadienį rugsėjo 11 
dieną.

“Laisvės” Philadelphijos 
piknikas įvyks sekmadienį rug
sėjo 4 dieną. Prie jo rengiasi 
iš Brooklyno daug publikos 
važiuoti. Jau nusamdyta šeši 
busai.

Apsigynimo lietuvių 17 kuopos* 
išvažiavimas rengiamas Forest 
Parke, sekmadienį, rugsėjo 18 
dieną.

Ateities Žiedo Draugijėlės 
išvažiavimas Forest Parke bus 

, rugsėjo

White, 
Jie gyveno 

Brooklyne. 
laikais 

jaunesne
supyko ir 
norėjo jį

vidurius.

Ligonės Sukilo Ligoninėj

£S BANK HF.RE S BY MAIL IO COMPOUNDED INTEREST .
PAID ON YOUR SAVINGS ftooUct

CHAND ST.mGHAHAM AVL. HH4OOKUVIM

Demokratijos nariai:
Pakalniškienė, Helen

D. M.

Bet nepaisant kaip skaudžios
i pasekmės yra, drg. Sakalauskas surengtas sekmadienį 
.yra energingas, nesigaili, kad 25 dieną.
vyko į tą baisią kovą, džiaugia
si tais atsiekimais, kokius iki 
šiol pasiekė Ispanijos liaudis. 
Sakė, kad jos armija dabar yra 
didelė, gerai išlavinta, prisiren-

i gus, užtektinai turi mažesnių 
ginklų, tik kol kas jai stokuoja 
sunkios artilerijos ir lėktuvų. 
Bet ir šių ginklų ji daugiau pa
sirūpina. Ispanijos liaudis pasi
ryžusi kautis kol Italijos ir Vo
kietijos fašistai bus sumušti ir 
iš jos brangios tėvynės išvyti.

Kada matai jaunuolį, pačiame 
jo gyvenime, tiek daug energi
jos ir sveikatos atidavusį už 
mūsų visų reikalus, tai kaip

Kaip matote, tai labai daug 
yra parengimų, kurie užregis
truoti Sąryšio knygoj. Čia vis 
vasariniai parengimai. r -

MIRĖ
apie 50 

gyvenusi 267 
Brooklyn, N. Y.,

Kartu parvyko apie dvide
šimts ir kitų sužeistų draugų. 
Jie išmaršavo iš laivų prieplau
kos pilni ūpo, entuziazmo, nesi
gailėdami savo jėgų. Jie kietai 
suspaudę ir iškėlę kumščius iš
ėjo į minią šaukdami: “No Pa- 
saran!” Juos pasitiko Lincolno 
Bataliono Draugai, atstovai ma
sinių organizacijų su vėliavomis 
ir gausingais šauksmais. Pasiti
ko draugą Sakalauską ir geras 
būrelis lietuviu, čia buvo Lietu
vių Komiteto Gelbėjimui Ispa
nijos 
Adelė
Kaunas (Zablackienė), 
Šolomskas, Amilija Jeskevičiu- 
tė, mūsų jaunuoliai Jonas Or- 
manas, Keistutis Michelsonas, mažas rodosi tas mūsų darbas, 
Aldona Klimaitė, “Laisvės” an
glų skyriaus redaktorius Walte- 
ris Kubilius, kompozitorė B. Sa
nnaite ir jos draugas ir dar ke
letas lietuvių.

Iš prieplaukos sugrįžę drau
gai nuvyko į Lincolno Bataliono 
Draugų raštinę. Draugas Juo
zas Sakalauskas su pasitikusiais 
lietuviais atvyko į “Laisvės” įs
taigą, o paskui pernakvojęs pas 
draugus Zablackus, anksti ket
virtadienio rytą išvyko į Wor
cester!, tai yra pas savo tėvus, 
gimines ir draugus, kur jam tą 
diena buvo ruošiamos pasitiki-

kurį mes Amerikoj nudirbome 
Ispanijos naudai palyginus su 
mūsų jaunuolių didvyrių dar
bais! Tas turėtų tik paakstinti 
mus visus su didesne energija 
dirbti pagelbai Ispanijos liau-l 
dies ir ten kovojančių mūsų 
draugų amerikiečių.

Linkiu drg. Juozui Sakalaus
kui pilnai pasveikti. Būsime 
laimingi, kada jis sugrįš į 
Broo.klyną, kada galėsime išgir
sti jo prakalbas apie Ispanijoj 
einančias liaudies kovas ir bū
simas perspektyvas.

Draugas.

Kazimiera Sirutis, 
metų amžiaus, 
Linden St., 
mirė liepos (July) 19 d., 1938.
Bus laidota liepos 22 d. St. Jo
no kapinėse. Velionė Kazimiera 
Sirutienė paliko nuliūdime savo 
mylimą vyrą Joną, sūnų Alfre
dą, dvi dukteris Aleną ir Lili
ją, taipgi vieną anūką, Alenos 
sūnų.

Sūnus Alfredas Sirutis mo
kytojauja Brooklyno kolegijoj 
biologijos skyriuj.

Laidotuves prižūri graborius 
J. LeVanda-Levandauskas, 337 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Penktad., Liepos 22, 1938

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

■
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Tel.
Namų, Republic 9-3040

Dr. JOHN VVALUK
161 NO. Gth STREET

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 (J RA N D ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Stagg 2-0706

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1.114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
8—10 ryt,e
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap-

i sisaugoti.
| AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 1 

, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Kings County ligonines dalyj, 
ant Kingston Ave., sukilo mote
rys prieš ligonines tvarką. Jos 
pradėjo šaukti, vartyti kėdės ir 
išbėgę į kiemą kėlė protestą. 
Moterys sako, kad ligoninėj su'sifili, 

“bandy- 
daugelis Patarimai Vyrams apie

jomis apseina, kaip su “bandy
mo kiauliukėmis,” kad < 
iš jų jau senai galėjo būti pa
leistos namo, bet ligoninės vir
šininkai atsisako, kad maistą 
duoda labai prastą. Netvarka 
tęsėsi apie valandą laiko. Net 20 į 
policininkų buvo pašaukta į li
goninę.

Klausinėjo Vokiečių Laivo 
“Bremeno” Viršininkus

atstovą i 
vokiečių 

Adolfą

Federalės valdžios 
New Yorke klausinėjo 
nazių laivo kapitoną 
Athensą ir jo du. pagalbininkus.
Jie kaltinami, kad be pasporto 
ir kitų dokumentų išvežė iš 
Amerikos Vokietijos šnipų vadą 
daktarą Ignatz T. Griebi. Jie jį; 
išvežė laivu “Bremen” gegužės 
10 dieną. Nuo to laiko Ameri
kos valdžia yra sučiupus 18 na
zių šnipų. Visi siūlai veda prie 
to, kad Griebi buvo jų vadas.

Lyties Dalykus
TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 

prirašyta net 127 puslapiai, aiški- 
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą. 

Į YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar- > 
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai- , 
sias ligas.

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

ĮDĖKITE j konvertą popieriuj do- ! 
i lerj ir savo aiški; adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS 

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

ši knyga yra ir “Laisvės” knygyne.
tlllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll^
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Brooklyniečiij Sveikata
Savaitę nuo . 10 iki 16 liepos 

Brooklyne nuo plaučių uždegi
mo mirė 14 žmonių ir nuo įvai
rių kitų ligų mirė 405 žmonės, 
o pereitais metais tą pat savaitę 
mirė 748. Daugiausia sirgo 
ūdra, net 112 jaunuolių. Mirė 
daugiausiai nuo plaučių uždegi
mo.

Tą savaitę gimė 907 kūdikiai, 
tai yra ant 192 daugiau, kaip 
pereitais metais.

Tik "Išmiegoti’' Norėjo
Detektyvai areštavo Steve 

Nicholsa, 23 motu amžiaus, ir 
kaltina bandyme vogti automo
bilių. Mat, jį detektyvas sučiu
po, kada jis automobilio laužė 
duris. Jis teisinasi, kad visai 
neturėjo noro vogti tą mašiną, 
bet neturi namų, tai tik išsimie
goti norėjo.

Sugavo Ginklų Pardavėjus

Sing Sing kalėjime į 48 me
tus, buvo 680 kalinių nuteistų 
užmušti elektros kėdėj. Bet iš 
jų 263 išliko gyvi, tarp jų ir 
dabartinis žudytojas Eliotas.

kulkasvaidžius, 
ir kitus ginklus, 
jų pirmiau tarna- 
prie ginklų taisy-

Valdžiai pavyko sugauti ir 
du asmenis areštuoti, kurie ne- 
legališkai pardavinėjo ginklus. 
Areštuoti Pasquince ir Fitz
gerald,
pardavinėjo 
revolverius 
Pirmasis iš 
vo armijoj 
mo.

Sakoma, kad tai jie vedę apdraudų suktybes, kurio-

Reakcininkės Skundžiasi

mis iš apdraudų kompanijų iš
gauta $5,000,000 į metus.

Beždžionė 158 svarų pridarė 
daug skandalo ant Shore Rd., 
Brooklyne, kada ji vieną naktį 
pradėjo durnavoti. Pribuvęs po- 
licistas ją nušovė.

Mrs. Mary Bartell du kart 
apalpo teisme, kada jos sūnus 
tapo sulaikytas be kaucijos už 
peštynėse mirtinai sužeidimą J. 
Brown’o pereitą savaitę.

judis “Blockade.” Dabar tos po
niutės skundžiasi policijos ko- 
misijonieriui, būk jas komunis-

Reakcionierių sukurstytos 
moterys buvo pradėję pikietuoti 
teatrą, kuriame rodomas Ispa-

Trys advokatai, 10 daktarų 
ir 26 kiti asmenys kaltinami

" '"i.....w irww«>»iniiii|iiiiiiĮ<i|iWjiiii' rtf

Mieste viešpatauja didelis ra
ketas tarpe taksių. Tarpe tų 
kompanijų eina nuolatinė kova. Inijos liaudiečiams simpatingas 
Ir dabar kelios bylos yra vai- ’ ” ’ ... - -
džios rankose. Mat, taksių kom
panijos kiekvieną nori padaryti 
daugiau pelno ir kitai pakenkti, tai įžeidę laike jų pikieto.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
• o .

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

O

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

i

Mateušas Simoiiavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge»c5 Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

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

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

paveiks- 
krajavus

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

426 SOUTH 5th STREET 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GARSINKITES “LAISVĖJE




