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Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

Sekite Žinias iš karo ei
gos Ispanijoje ir kon
flikto tarpe Sovietų Są
jungos ir imperialisti

nės Japonijos.

Šių metii Lietuvių Litera
tūros Draugijos leidinys, 
kuris jau bus 43-čias iš ei
lės, yra spaudoj. Tai didelė, 
žingeidi drg. Mizaros—Mi
ko Rasodos apysaka “Ūka
nos.”

Prašome visus narius ir 
nares mokėti duokles, kad 
knygą galėtume laiku už
baigti ir išsiuntinėti. Kartu 
prašome ir \Mdybų narius 
nelaikyti pas save pinigus, 
bet tuojaus siųsti j centrą.

* * *
Jungtinių Valstijų kari

ninkai giriasi, kad “Boe- 
nings” bombininkai, kurie 
turi po keturis motorus, aš
tuonis kulkasvaidžius ir ga
li vežti iki trijų tonų bom
bų, yra geriausi pasaulyj. 
Jie juos vadina “skrajojan
čios tvirtumos.”

* * *
Japonija su savo provoka

cijomis prieš Sovietų Sąjun
gą gali nusisukti sau spran
dą. Aišku, kas pasidarytų, 
kada Raudonoji Armija už
duotų japonams smūgį ant 
sienos, o Mandžurijoj pra
sidėtų žmonių sukilimai 
prieš Japonijos imperialis
tus. Tuo kartu Chinijos 
liaudis galėtų daugiau atsi
griebti ir varyti įsiveržėlius 
laukan iš savo tėvynės.

* * *
Ca risti nė j Rusijoj, 1914 

metais, buvo 91 aukštos mo
kyklos su 112,000 studentų. 
Dabar Sovietų Sąjungoj yra 
700 aukštųjų mokyklų su 
600,000 studentų, neįskai
tant tų, kur darbininkai 
mokinasi po savo kasdieni
nio darbo.

* * *
Caristinėj Rusijoj, 1913 

metais, buvo 12,800 pašto 
įstaigų. Sovietų Sąjungoj, 
1937 metais, jau buvo 40,- 
800. Prie caro buvo. 25,000 
pašto dėžučių, o dabar yra 
180,000. Tada buvo 8,225 te
legrafo aparatai, o dabar 
yra 13,270.

* * *
Sovietų spauda stebisi iš 

to, kaib Jungtinėse Valsti
jose labai i š s i p 1 a t i nęs 
g e n g s t erizmas, vaikų vo- 
girnas, viso kios krimi
nalistų organizacijos. Sovie
tų piliečiams stebėtina, kaip 
gali veikti gengės krimina
listų ir žudeikų, vaikvagių 
ir kitokių prasikaltėlių pu
siau arba ir veik visai vie- v • sai. * * *

“Šviesos” numeris trečias 
yra renkamas. Mps norime 
jį išleisti apie y(durį šio 
mėnesio. Kaip pirmesni nu
meriai, taip ir šis bus įdo
mus savo raštais.

* * *
Kol kas Lietuvių Litera

tūros Draugijos vajus už 
naujus narius ir skaitytojus 
žurnalui stovi ant vietos. 
Tiesa, vasara, karšta, o dar 
daugelis kuopų neturėjo ir 
susirinkimų po suvažiavi
mo. Centro Komitetas paga
mino 10,000 lapelių vajaus 
reikalu ir išsiuntinėjo kuo
poms. Brooklyno pirma kuo
pa jau pasisakė, kad ji gaus 
100 naujų narių arba skai
tytojų iki naujų metų. Ką 
sako kitos kuopos?

Bailina Lenką Ministerį, Bū
nanti Mažas Šalis Talkon

Užpuolikam Fašistam
London. — Plačiai žino

mas politinis koresponden
tas Augur rašo N. Y. Tim- 
es’ui, kad Lenkijos užsieni
nis ministeris J. Beck daug 
pasidarbavęs, idant Švedija, 
Norvegija, Lietuva, Latvija, 
Suomija ir kitos mažosios 
šalys nusistatytų “bepusiš- 
kai” laikytis būsimame ka
re tarp didžiųjų valstybių.

Beck taip pat paveikęs 
Daniją, Švediją ir kitas 
Skandinavijos šalis, kad jos 
Tautų Lygoje išstotų prieš 
bendrą veikimą ginklais bei 
ekonominiais būdais, at
kreiptais prieš užpuolikiš- 
kus kraštus.

(Bet tikrumoj tas Lenki
jos politikierius telkia' ma

išysiąs šalis paremt stam
biąsias fašistines valstybes 
būsimame kare.)

Roosevelto Kandidatas Lai
mėjo Nominacijas j Senatą
Louisville, Kentucky. — 

Nominacijas į šalies senatą 
nuo Kentucky valstijos vėl 
laimėjo senatorius A. W. 
Barkley, prezidento Roo
sevelto remiamas, nuošir
dus kovotojas už Naujosios 
Dalybos programą. Prieš jį 
kandidatavo gubernatorius 
A. B. Chandler, taipgi de
mokratas, kuris sakėsi esąs 
“Roosevelto mylimas,” bet 
senatorius Barkley įtikino 
daugumą balsuotojų, kad 
Chandler yra Naujosios 
Dalybos priešas.

“Kruvinojoj” B r e a t hitt 
apskrityj, susikirtus Chand- 
lerio šalininkams su Bark
ley rėmėjais, tapo nušautas 
vienas chandlerietis ir su
žeisti du kiti asmenys.

Fašistai Giriasi Laimėjimais;
Liaudiečiai Užginčija

Saragossa, Ispanija.—Fa
šistai praneša, kad jie užė
mę kokią ten kalnų poziciją 
vakariniame šone Ebro 
upės tarp Mequinenzos ir 
Fayon; kad praardę liau- 
diečių frontą trijose vieto
se; kad šimtais (itališkų ir 
vokiškų) tankų, lėktuvų ir 
kanuolių išžudę bei sužeidę 
“6,000” liaudiečių, o nelais
vėn suėmę “2,000.” (Bet fa
šistai nepasako vardu nė 
vienos vietos, kurią jie būtų 
laimėję.)

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis. — Respublikos val
džia sako, kad visos fašistų 
atakos vakariniame šone 
Ebro upės tapo atmuštos.

Albarracin-Teruel fronte 
respublikiečiai atėmė iš fa
šistų San Roque ir Machar- 
ro kalnelį.

Uždegdami mišką, respu
blikiečiai pakrikdė fašistų 
kantr-atakas šiauriniame 
Katalonijos fronte, arti 
Sort, netoli Francijos sie
nos, ir suėmė nelaisvėn ke
lias fašistų kuopas.
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JUNGTINĖS AUTO. DARBININKU UNI
JOS PIRMININKAS H. MARTIN YRA 
ŠNIPO LOVESTONO AKLAS ĮRANKIS

Lovestone Parašė Martinui Suvažiavimo Dienotvarkę ir Laiš
ką General Motors Prezidentui prieš Streikierius; bet Loves- 

toniečiai Tyko Perpjaut Gerklę Pačiam Martinui
Detroit, Mich. — Troc- 

kistas-lovestonietis Homer 
Martin, pirmininkas Jung
tines Automobilių Darbinin
kų Unijos, bandė sakyt 
prakalbą susirinkimui uni
jos narių Bay City, bet jie 
šauksmais, “Martin šnipas! 
Martin šnipas!” nurėkė jį 
nuo pagrindų. Pati policija 
patarė jam bėgt, nes darbi
ninkai gali jį tiesioginiai 
“pačiupinėt.”

Martin panaujino savo 
neva teismą prieš R. Fran- 
kensteeną, tris kitus unijos 
vice-prezidentus ir sekreto- 
rių-iždininką. Jie yra jo su
spenduoti neva už “komu
nistinį sąmokslą”. Martin 
prisirinko iš trockistų savo
tiškų prisiektų “liudijimų”, 
būk minimi kovingi darbi
ninkų vadai darę komunis
tinį suokalbį. Bet Martin 
uždraudė kaltinamųjų ad
vokatui M. Sugar statyt by 
kokius klausimus apie tų 
liudijimų teisingumą ar 
klausinėt asmenis, kurie pa
sirašė tuos liudijimus.
Martin Įstatytas į “Karštą 

Vandeni” c.
Teisiamųjų vadų advoka

tas M. Sugar pristatė foto
grafijas avantiuristo-troc- 
kisto Lovestono laiškų, ku
rie rodo, jog Lovestonas 
yra General Motors auto
mobilių korporacijos agen
tas, bet H. Martin, unijos 
galva, yra Lovestono klap
čiukas. Tai Lovestonas savo 
ranka paraše ir dienotvarkę 
Martinui dėlei praeito su
važiavimo Jungtinės Auto
mobilių Darbininkų Unijos. 
Fotografuotos dalys tų Lo
vestono rankraščių buvo iš
spausdintos Daily Workeryj 
praeitą šeštadienį.

Tarp jų skaitome ir Lo
vestono laišką, vardu Mar
tino parašytą W. S. Knudse- 
nui, prezidentui General 
Motors korporacijos:

“Mes (Martin ir lovesto- 
niečiai) širdingai remiame 
jūsų troškimą visiškai pa-, 
naikint neužgirtus, ‘lauki
nių kačių’ streikus... per 
bendradarbiavimą korpora
cijos su mumis.

O tai streikai, kurie įvy
ko tik todėl, kad korporaci
ja šiurkščiai laužė savo su
tartį su Jungtine Automo
bilių Darbininkų Unija.

Advokatas Sugar taip pat 
dokumentais parodė, kaip 
Martin su Lovestono pata
rimu bandė parduot kailį 
pusės miliono automobilių 
darbi ninku, “inšiurinant” 
juos vienoj žulikiškoj kom
panijoj, kuri iš jų būtų ga
vus po 5 milionus dolerių 
įplaukų per metus.

Lovestoniečiai P e r p j autų 
Gerklę net Savo Įrankiui

Martinui
Vienas iš lovestoniečių 

grupės vadų Detroite, Ge
orge Miles (kitaip Alex 
Bail) rašė Jay Lovestonui: 
“Aš vis dėlto palaužiau 
Martiną. Aš sakau tau, Jay, 
tas žmogus yra visai neti
kęs. Bet jis mums reikalin
gas (prieš raudonuosius), 
ir aš dėsiu visas pastangas, 
kad palaikius jį mūsų pusė
je, bet kaip tik gausime pir
mą progą, mes turėtumėm 
perpjaut jam gerklę... O 
John L. Lewis (CIO prezi
dentas) tai elgiasi kaip asi
las.”

Štai kur tikras sąmokslas 
— trockistų - lovestoniečių 
pagrobt didžią automobilių 
darbininkų uniją į savo na
gus ir skaldyt net pačią CIO 
organizaciją!

Pagaliaus, žymėtina, jog 
vienas trockistų vadas sy
kiu yra ir General Motors 
korporacijos direktorius.

MARTINO MAŠINA IŠ
BRAUKĖ Iš UNIJOS 3

KOVINGUS VADUS
Detroit, Mich. — Keturi 

Martino kaltinamieji, jo su
spenduoti vice-prezidentai 
ir sekreto rius-iždininkas 
Jungtinės Auto. Darbininkų 
Unijos visai neatėjo į Mar
tino darytą tardymą. Nes 
jie gavo žinių, jog 150 tro
ckistų padaužų sustatyti 
Martino teisme ir aplinkui, 
buvo pasirengę primušt 
“teisiamuosius kaip raudo
nuosius.”

Taigi trockistų-lovestonie- 
čių mašinalis “teismas” už 
akių nusprendė išmest iš 
unijos R. Frankensteeną ir 
du kitus vice-prezidentus, 
W. Mortimerį ir Ed Hallą; 
ketvirtą vice-prezidentą W. 
N. Wellsą paliko suspenduo
tu iš pareigų dar porai mė
nesių.

Japonai Sulaikyti už 95 
Myliy nuo Hankowo

Shanghai, rugp. 7. — Chi- 
nai atmuša japonų atakas į 
vakarus nuo Tienkaicheno, 
95 mylių nuo Hankowo.

Praardy darni Yangtze
upės krantinius tvenkinius, 
chinai paplukdė japonus per 
šimtus ketvirtainių mylių.

Japonų orlaiviai naujais 
užpuolimais nužudė dar 
bent 60 nekariškių chinų 
Hankowe, laikinojoj Chini
jos sostinėj.

ORAS
Šiandien bus debesiuota.- 

N. Y. Oro Biuras.

Ažuot Vasarot, tai Francijos 
Oficreriai Suvažiavę Ka-I 

riaut prieš Fašistus! !
Saragossa, Ispanija.—Fa

šistų komandieriai pasakoja 
ir labai piktinasi, kad pas
kutiniu laiku net “1,000 
Francijos oficierių” kariau
ja po respublikos vėliava 
vakariniame Ebro šone 
prieš fašistus. Sako, tūli 
francūzų oficieriai gavo lei
dimus namo, paviešėti bei 
pavasaroti, bet vietoj atos
togų jie atvažiavo Ispani
jon kariaut prieš generolą 
Franco!

Anglijos Teismas Pripažino 
Generolą Franco “Nepri

klausoma Valstybe”
London. — Anglijos teis

mas pripažino gen. Franco 
valdomą Ispanijos plotą 
“nepriklausoma valstybe,” 
ir atmetė Ispanijos respub
likos reikalavimą atiduot 
jai gen. Franco užgrobtus 
Ispanijos laivus, stovinčius 
Anglijos prieplaukose.

Tennessee Valstijoj Nominuo
ti Roose velto Rėmėjai

Nashville, Tenn.— Nomi
nacijas į Tennessee valstijos 
gubernatorius laimėjo roo- 
seveltininkas Prentice Coo
per prieš dabartinį guber
natorių G. Browninga, o į 
šalies senatorius gavo dau
gumą balsų Tom Stewart, 
Naujosios Dalybos rėmėjas 
prieš dabartinį senatorių G. 
L. Berry.

Tapo Sučiupti! Italijos 
Planai dėlei Greito 

Pasaulinio Karo
Greenwich, Conn. — Vie

tinis laikraštis “Greenwich 
Times” išspaudė Mussolinio 
slaptų dokumentą, kuris 
buvo išsiuntinėtas Italijos 
ambasadoriams L o n d o ne, 
Paryžiuj ir Berlyne.

Sučiupti Mussolinio pat
varkymai, be kitko, sako: 
Italija tik neva “priima” 
Anglijos planą, reikalaujan
tį atšaukt svetimus karei
vius iš Ispanijos, bet taip 
manevruoja, kad Italijos ar
mija nebus ištraukta iš Is
panijos, iki baigsis ten ka
ras su “fašistų laimėjimu.”

Tuo tarpu Italija ir Vo
kietija duos vis daugiau ir 
daugiau pagelbos generolui 
Franco’ui.

Mussolinis nesitiki jokios 
žymesnės talkos iš Japoni
jos karui, kurį Italija ir Vo
kietija planuoja Europoj ir 
Airikoj; bet jis turi viltį, 
kad Italijos-Vokietijos “ge
ležinė ašis laimės.”

Šiaur. Afrikoj, Italija ža
da atimt iš Francijos didelę 
koloniją Tunisiją; budavo- 
jasi keliolika naujų orlai
viam stovyklų Libijoj, Ita
lijos kolonijoj, prieš Tunisi
ją; perša Vokietijai neati- 
deliot perilgai karo prieš 
ČechosloVakiją.

JAPONIJA PASIUNTĖ 2-rą TAIKOS 
PASIŪLYMĄ SOVIETAM; MASKVA SU

PRANTA, KADJIKMENEVRUOJA
Japonija Susitarė su Hitleriu, Pirm {sibriaujant į Sibiro 
Pasienio Ruožtą; Vokietija Tikisi, kad Sovietam Susirėmus 

Su Japonija, Jie Negalėsią Padėt Čechoslovakijai
Tokio, rugp. 7. — Prane

šama, kad Japonija pasiun
tė jau antrą pasiūlymą So
vietam taikytis. Siūlo, kad 
iš Changkufeng-Zaoziornos 
srities pasitrauktų tuo pa
čiu laiku sovietinė ir Japo
nijos kariuomenė ir kad bū
tų pradėtos derybos.

(Dabartinis Japonijos pa
siūlymas iš esmės yra pa
kartojimas pirmesnio jos 
pasiūlymo, kurį Sovietai at
metė. Nes kaip nurodė už
sieninis Sovietu komisaras 
Litvinov, tas sklypas pri
klauso Sovietam pagal se
nąją sutartį su Chinija; to
dėl tik įsibriovėliai japonai 
turi iš jo pasitraukt.)

Maskva. — Čia supranta
ma, kad Japonija tik mane
vruoja su tokiais pasiūly
mais: jinai mėgina pasiro
dyt pasauliui, būk “norinti 
taikos” ir suverst kaičia ant 
Sovietų, jeigu išsivystys ka
ras.
“Gudok,” laikraštis Sovietų 
geležinkeliečių, rašo, kad ja
ponai su Hitlerio žinia ir 
pritarimu įsiveržė j sovieti
nio Sibiro kamputį Chang- 
kufengą: Nazių valdžia ruo
šiasi užpult Čechoslovakiją 
ir rokuoja, kad jeigu tęsis 
ginkluotas kivirčas tarp So
vietų ir Japonijos dėl 
Changkufengo, tai Sovietai 
negalėsią duot tinkamos pa
ramos Čechoslovakijai.

Maskva. — New York o 
Times korespondentas rašo, 
kad Sovietų kariuomenė tu
ri per mažai vietos — tik 
pustizinio mylių liniją—kad 
galėtų užpult japonus iš šo
nų, tarp Korėjos rubežiaus 
ir Khasan ežero, Changku
fengo srityj; todėl, sako, 
raudonarmiečiai turės per
eit sieną Korėjos, Japonijos 
kolonijos, jeigu norės iš
mušt apsikasusius japonus 
iš jų pozicijų pietinėse 
Changkufengo kalvose. Iki 
šiol Sovietu kariuomenė 
vengė peržengt Korėjos ar 
Manchukuo sieną.

Kogi, Korėja. — Japonai 
sako, kad 24 Sovietų lėktu
vai bombardavę Tumen-Ra- 
shin geležinkelį Korėjoj, ei
nantį pasieniu sovietinio Si
biro kampučio, į pietų ry
tus nuo Changkufengo, ir 
pakfikdę to geležinkelio vei
kimą. Japonų koresponden
tas pasakoja, būk jie prieš- 
orlaivinėmis patrankomis 
nukirtę žemyn du Sovietų 
lėktuvus. Sovietiniai orlai
viai taip pat bombardavę 
japonų pasieninj vieškelį 
Korėjoj. Jie sako, kad So
vietų artilerija nuolat bom
barduojanti japonų pozici
jas ir kad “110” sovietinių 
tankų atakavę juos.

girdi, japonai dar “nepra
dėję” rimtai veikt prieš So
vietus.

(žymėtina, kad japonai 
neprileidžia jokio užsieninio 
korespondento prie mūšių 
scenos).

Federacijos Galva Green 
Skelbia Karą Valdiškai

Darbo Komisijai
Worcester, Mass. — Wm. 

Green, dešinysis galva Am
erikos Darbo Federacijos, 
pasižadėjo “išvyt laukan” 
dabartinę valdišką Šalies 
Darbo Santikių Komisiją.

Kalbėdamas suvažiavime 
Mass. Valstijos Darbo Fe
deracijos, Green šaukė fede
racines unijas į “atvirą ka
rą” prieš tą valdžios komi
siją ir paskelbė, kad jinai 
esanti “įrankis CIO ir ko
munistu”.

Tas Federacijos “čyfas” 
pasakojo, būk Šalies Darbo 
Santikių Komisija kartoti
nai davė teisę CIO atstovaut 
darbininkus įvairiose pra
monėse, bet Federacijai “ne
pripažino” tokios teisės.

(Wm. Green užtylėjo, jog 
minima valdiška komisija 
pripažino CIO unijoms to
kią teisę tik tose pramonė
se, kur darbininkai per ofi
cialius balsavimus patys pa
sirinko aiškia dauguma CIO 
prieš Darbo Federaciją).

Green, Federacijos pirmi
ninkas gyrėsi, kad jo or
ganizacijoj tai jau “visai 
nėra vietos komunistams”. 
Jis taip pat žadėjo kovot 
prieš tokius kandidatus į 
valdiškas vietas, , kuriuos 
rems CIO unijos.

(Darbo Federacijos vadai 
remia jau kelis Naujosios 
Dalybos priešus, kandida
tuojančius į šalies kongresą. 
Jie visur darbuojasi prieš 
pažangius demokratus ir 
progresyvius republikonus, 
kuriuos tik užgiria Nepar- 
tijinė Darbo Lyga, CIO ar 
Darbo Partija.)

Be to, Green bažijosi, jog 
kol tik gyvas būsiąs, nei
siąs j taiką su CIO unijo
mis.

MIRĖ CHARLIE CHAN
Stockholm, Švedija. Nuo 

plaučių įdegimo mirė “Char
lie Chan” (Warner Oland), 
švedas, garsus Amerikos ju
damųjų paveikslų aktorius, 
57 metų. Jis paprastai vai
dindavo rolę gudraus chino 
detektyvo.

Saragossa. — Gen. Fran
co sako: beveik visi katali
kų dvasiškiai pasaulyj jį re- 

Bet,mią.

f
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Iš Kur Jis Ima Įkvėpimą
Šiuos žodžius rašant, sakoma, prasidės 

Suvienytos Automobilių Darbininkų Uni
jos vadų teismas, kurį ruošia tos unijos 
prezidentas, p. Martinas. Suspenduotuo
sius unijos vice-prezidentus gina žynius 
advokatas p. Sugar. Teismas buvo ofi
cialiai pradėtas prieš savaitę laiko, ta
čiau jis buvo nutrauktas tūliems pasi
ruošimams.

Mes jau rašėme, kad teismo suole turė
tų sėdėti ne suspenduotieji unijos vadai 
—ištikimi unijistams ir darbštūs vadai, 
—bet tas, kuris juos kaltina, p. Martinas. 
Pastarieji atidengimai tąjį mūsų pareiš
kimą daugiau negu patvirtina.

Advokatas Sugar patiekė spaudai tū
lus dokumentus, įrodančius, kad p. Mar
tinas visą savo unijos skaldymo darbui 
įkvėpimą imasi iš Lovestono. Kas gi tas 
Lovestonas? Jis kadaise buvo USA Ko
munistų Partijoj. Šią organizaciją jis 
skaldė be atodairos. Jei Partija nebūtų 
Lovestono išmetusi iš savo eilių, tai ne
žinia, kas su ja būtų buvę. Veikiausiai 
dar ir šiandien joje viešpatautų frakcio- 
nizmas, kadangi Lovestonas—frakcioniz- 
mo meistras. Bet jis buvo išvytas lau
kan. Tuomet jis suorganizavo grupelę 
(daugiausiai iš komunistinių išmatų) ir 
pradėjo pulti Komunistų Partiją, skal
dyti darbininkų judėjimą. Kur tik loves- 
tonietis pasisuks, ten jis pasirodys skal
dytoju darbininkų jėgų. Lovestoniečiai 
ir trockistai šiandien yra siamiški dvy
nukai: sunku atskirti kitą nuo kito.

Advokatas Sugar paskelbė laiškus, ku
riuos Lovestonas rašė Martinui arba 
Martinas Lovestonui. Laiškuose nurodo
ma, kaip jie išvien dirbo skaldyme auto
mobilistų darbininkų unijos. -Jie, beje, 
eina išvien ir prieš CIO ir prieš Mich. 
valstijos gubernatorių Murphy, kuris yra 
progresyvus žmogus.

Jeigu iki šiol tūli žmonės nenorėjo 
mums tikėti, kad Martinas ima savo iš
mintį iš trockistinio Lovestono, tai da
bar, paskelbus tuos dokumentus, turės 
įtikėti ir jie.

Todėl mes dar kartą pareiškiame: tei
siamųjų suole turėtų sėdėti ne penki su
spenduotieji automobilistų unijos vadai, 
bet Martinas ir visa toji klika, kuri skal
do automobilistų uniją!

tas) apie demokratiją, menševikus, bol
ševikus, Leniną, učredilką ir kitus am
žinuosius brevijorius.”

Tai tiesa. Tasai žmogus mala ir mala 
tą patį dalyką, dažnai šį tą pakeisda
mas bei pazalatydamas. Ir kiekvienas 
jo straipsnis-straipsnelis atsuktas prieš 
komunistus, prieš judėjimą, kurio nega
li palaužti ne tik tokio, kaip jis, pikti 
žodžiai, bet nei kalėjimai, nei koncentra
cijos stovyklos, nei šautuvai!

Santikyj su tuo d. Pruseika iškelia ir 
kitą klausimą, būtent, kas (politiniai) 
“Naujienų” redaktorius ir jo grupė da
bar yra? Pasak d. Pruseikos:

“Jo grupė, girdi, ne menševikai, nes 
prie menševikų partijos neprigulėjo. 
Tai jo grupė ir ne socialistai, nes prie 
Soc. Partijos nepriguli. Tai jo grupe ir 
ne socialdemokratai, nes prie senosios 
gvardijos s.-d. Federacijos nepriklauso. 
Jo grupė ir prie Social. Internacionalo 
nepriklauso.

“Kokia tai cudauna, neištirta politinių 
nezaležninkų veislė.”

Būtų gerai, jei “Naujienų” redakto
rius, užuot tiek daug vietos pašventus 
laikraštyj komunistinėms nedorybėms 
aiškinti, parašytų, kas jis dabar ištikrų- 
ju yra.

“Voice” No. 4-tas
Išėjo iš spaudos lietuvių jaunimo “The 

Voice of Lithuanian Americans” nu
meris ketvirtas. Šis numeris, tačiau, 
sumažintas. Sumažintas, nes leidė
jams stinga lėšų. Mūsų jaunimas ir se
nimas dar vis nemato tos rolės, kurią šis 
žurnalas vaidina ir turėtų vaidinti lietu
vių jaunimo judėjime.
lNors žurnalas puslapių skaičiumi su

mažintas, tačiau turiniu ir technišku ap
dirbimu toks pats jau įdomus, kaip ir 
pirmieji trys numeriai. Pažymėtina, kad 
jaunimas gauna vis daugiau sandarbi- 
ninkų iš lietuvių tarpo. Štai ir šiam nu
meriui viršelį piešė žymus lietuvis artis
tas Reinhardtas, sandarbininkas žurnalo 
“New Masses” ir kitų angliškų leidinių.

Žurnale telpa gerų straipsnių, paveiks
lų ir piešinių. Įdomu, kad jame telpa jau 
ir polemikos, kas^ mūsų nuomone, yra 
geras apsireiškimas. Tai parodo, kad 
jaunimas vis daugiau pradeda domėtis 
svarbiais visuomeniškais reikalais ir pa
sisako savo nuomonę spaudoj.

“The Voice” pavienio numerio kaina 
15 centų.

Kaip Juos Pavadinti?
Drg. L. Pruseika rašo “Vilnyj,” kad 

“Naujienų” redaktorius “vėl atidarė sa
vo armoniką (tūkstantis ir pirmas kar

V ydą Seimas
Rugpj. 9 d. Chicagoj prasidės 26-tasis 

Lietuvos Vyčių Seimas. Rašydamas apie 
seimą ir bendrus vyčių reikalus, “Dar
bininko” Kmitas mano, kad buvo pada
ryta klaida įsileidžiant anglų kalbą į 
“Vytį”, organizacijos organą. Girdi, vy
čiai manė “tuomi pritrauksią daug čia 
gimusio jaunimo ir jį sulietuvinsią.” De
ja, to nebuvo ir to nėra. Jaunimo daug 
nesutraukė. O ir tas, kurį sutraukė, ne
sulietuvintas.

Mums trodo, kad vyriausia kliūtis, 
sulaikanti vyčių organizacijos augimą, 
yra kunigai. Jie tą organizaciją visaip 
varžo ir dėlto vyčiai negali kaip reikia 
augti ir tobulintis.

ALDLD REIKALAI
ANGLŲ KALBA SKAI
TANTIEMS MŪSŲ NA

RIAMS KNYGOS

Šiemet Lietuvių Literatūros 
Draugija duos jaunuoliams 
anglų kalboj du gerus setus 
knygų. Tai setais yra:

Setas No. 1
Ten Days That Shook the 

World, — John Reed, ši kny
ga su paveikslais, gražiai ap
daryta ir turi 371 puslapių. 
Jos kaina $1.50. /Tai geriau
sia istorija iš bolševikų revo
liucijos Rusijoj, kokią mes tu
rime anglų kalboj.

The First American Revolu
tion,—Jack Hardy. Knyga tu
ri 150 puslapių, gražiai apda
ryta. Tai istorija Amerikos

liaudies revoliucijos prieš An
gliją.

Abi knygas labai svarbios. 
Setas turi 531 puslapių, kurių 
reguliarė kaina $2.50. Jį gau
na Liet. Literatūros Draugijos 
jaunuoliai, kurie moka $1.50 į 
metus duoklių.

Antras Setas
Antras setas turi sekamas 

knygas:
The Way Things Are, — 

Albert Maltz. Knyga turi 218 
puslapių, gražiai apdaryta. 
Jos kaina $1.50. Tai trumpos 
apysakaites.

Labor Agitator,—Alan Cal
mer. Knyga parašyta apie 
baisią tragediją Ilaymarkete, 
Chicagoj, 1887 metais, kada 
valdančioji klasė nužudė kelis 
darbininkų vadus. Ji turi 126

puslapius, kaina 35 centai.
Thomas Paine, — James S. 

Allen. Brošiūra turi 96 pus
lapius, kaina 25 centai. Tai 
labai įdomi brošiūra apie 
Paine gyvenimą ir darbus.

Šis setas turi 440 puslapių, 
ir jo reguliarė kaina $2.10. 
Nariai gauna tik už metinę 
duoklę $1.50.

Prašome kuopų pranešti, ku
riuos setus siųsti jūsų jaunuo
liams. Jeigu kur yra daugiau, 
kaip vienas jaunuolis kuopoj, 
tai geriau, kad imtų abu setus, 
nes pasimainydami galės juos 
perskaityti. Jeigu centre ne
gausime nurodymo, kokias 
knygas jaunuoliai pageidauja, 
tai centras pasiųs pagal savo 
nuožiūra. <■

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Tai Jie Japonus 
Atrėmė

F. Vinogradov
Penkias dienas tęsėsi 

Grodekovo Raudonos Vė
liavos vadinamu L. M. Ka- 
ganovičio vardu Sovietų pa
sienio sargų rinkimų kon
ferencija. Susirinko komu
nistai iš legendariškų būrių, 
kur ne kartą jie kruvinoj 
kovoj atrėmė Japonijos im
perialistus.

Svetainėj sėdėjo komu
nistai, kurių vardai gerai 
žinomi, kuriais didžiuojasi 
Sovietų liaudis. Čia yra Le
nino ordenu apdovanotas už 
sunaikinimą japonų-mand- 
žurų užpuolikų gaujos vy
resnysis leitenantas d. Ev
grafov; didvyris Aggejevo 
mūšių ir Lenino ordenu ap
dovanotas draugas Povilas 
Dudinas; vyresnysis leite
nantas drg. Glebas Černych, 
apdovanota Raudonos Vė
liavos ženklu ir dešimtys ki
tų komunistų, garbingų ko
votojų ir komandierių.

Delegatai su didele atyda 
išklausė būrio vadovybės 
raportą. Diskusijose dalyva
vo 80 nuošimčių delegatų. 
Vyriausia tema diskusijų 
buvo, tai apsaugojimas ir 
apgynimas Sovietų Sąjun
gos sienų; bolševistinis auk
lėjimas kovotojų—kame yra 
garantija pasekmingo sienų 
apgynimo....

Kelios dienos prieš kon
venciją vyresnysis leitenan
tas Evgrafov nakties metu 
išjojo apžiūrėti sargybas. 
Kartu su savim pasiėmė 
jaunus, neužtektinai paty
rusius kareivius. Jojo tylo
mis, aplenkdami krūmus, 
kad išvengus garso. Prieša
kyj drg. Evgrafov. Jo jaut
rus arklys “Egran” pradė
jo nerymauti: krūmuose pa
sigirdo garsai. Drg. Evgra
fov paskubino arklį ir su

kovotojais tuojaus atsistojo 
tarpė krūmų ir sienos. Prie
šams pabėgti kelią atkirto. 
Negalima leisti priešui pa
bėgti atgal. Drg. Evgrafov 
apsupo krūmus. Iš krūmų 
išėjo trys žmonės japonų 
kareivių mundieruose. Juos 
nuginklavo. Jie pradėjo nu
duoti “draugus.” Bet sar
gybos punkte išaiškinta, 
kadi jie pagal savo oficie- 
riaus įsakymą atlikinėjo 
provokacijos žygį.

Ryte drg. Evgrafov su
šaukė draugus ir jiems iš
aiškino, kodėl jis tuojaus 
nepuolė ant krūmų, o pirma 
priešui atkirto kelią pasi
traukimui atgal už sienos.

Ne taip senai, kada dar 
ant kaukurų gulėjo sniegas, 
auštant, pasienio sargas 
pranešė, kad į Sovietų pusę 
per sieną perėjo du žmonės. 
Drg. Evgrafov su grupe ka
reivių pribuvo į vietą ir 
slėpdamiesi prisiartino prie 
nežinomų. Tarpe pasienio 
sargų ir nežinomųjų buvo 
upelis. Jis tik pasiliuosavo 
nuo ledų. Perjoti jį raitiems 
negalima, nes arkliai klimp
sta. Kovotojai nusėdo nuo 
arklių. Drg. Evgrafov pir
mas puolė į ledinį vandenį 
ir plaukė artyn priešų. Prie
šai buvo suimti. Sargybos 
punkte jis aiškino, kaip rei
kia paslapčiomis priešui ne
pastebėjus prie jo prisiar
tinti.

Mokyti žmones, auklėti 
gabius pasienio sargų kad
rus—didelis darbas, ypatin
gas, reikalaujantis patyri
mo ir talento.

Į sargybos punktą pribu
vo iš tolimo kolchozo nau
jas kareivis Valentinas Mi- 
galis. Sieną jis pirmu kartu 
pamatė ir ant kiekvieno

šai. Didelis sąjūdis paken
kė kareivio budrumui. Drg. 
Evgrafov pasiėmė pat
sai mokinti jauną kareivį. 
Jį kartu su savim imdavo 
į sienos punktus, nurodinė
jo jo klaidas, auklėjo jame 
drąsą, pasišventimą ir at
sargumą. Dabar Migalis yra 
sugabus pasienio sargas ir 
kitus gabumų mokina.

Drg. Evgrafov kiekvieną 
dieną sugabiai atlieka pir
maeilio komunisto rolę ap
saugojime Sovietų Sąjungos 
sienų.

Komandierius apsaugos 
punkto, narys Bolševikų 
Partijos, draugas Litvino
vas ruošia į partiją komjau
nuolius Smerdovą ir Razgo- 
niajevą. Mokydamasis iš 
partijos konstitucijos ir 
programos, jiems pasakojo, 
kaip jis patsai tapo bolševi
kų. Abu komjaunuoliai sar
gybos punkte dirba agita
torių darbą. Drg. Litvino
vas atydžiai ruošia juos. 
Raudonarmiečiai savo posė- 
dyj vienbalsiai išstatė kan
didatūra Smerdovo ir Litvi- 
novo’ į narius vietos rinki
mu komiteto.

Raudonarmietis, įstojąs į 
Bolševikų Partiją, turi bū
ti geriausias Sovietų Sąjun
gos sienų sargas. Štai kodėl 
drg. Litvinovas labai tan
kiai imasi su savim savo 
auklėtinius į pavojingiau
sius darbus. Pirmą Gegužės 
sargyboj buvo dd. Litvino
vas ir Smerdov. Tą dieną jie 
sulaikė septynis priešus, 
perėjusius Sovietų sieną.

Komandierius pasienio 
skyriaus veik visas 24 va
landas į parą yra užimtas. 
Sargyboj darbas nelengvas. 
Visada, kada tik Japonijos 
imperialistai pasikėsina ant 
Sovietų Sąjungos sienų, tai 
pirmiausiai jie susiduria su 
pasienio sargais. Raudonoji 
Armija stovi giliau ir ji tik 
tada stos kovon, kada pasie
nio sargai negalės priešą at- 
mušt.

vos gyvenime. Jame kalinami 
labiausiai pasiryžę kovotojai 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės. Iki paskutinio laiko jie 
negalėjo nei duonos kąsnelio 
gauti iš savo giminių bei pa
žįstamų, tik pravedę 6 die
nų badavimą jie tai dabar pa
siekė. O ką jau bekalbėti apie 
kultūrines priemones, kada 
konclagerį tvarko policijiniai 
deržimordos Kondrackiai ir 
sėdėję kalėjime vagys Rudai
čiai.
Pasirinko auką. Koncentra

cijos lagelyj fašistai patupdė 
Zikarą. Anksčiau jis buvo 
keletą metų kalinamas kalėji
me, paskui buvo tremiamas iš 
Lietuvos ir vėl kokiais tai bū
dais pasodintas konclagerin. 
Gavom žinių, kad Zikaras 
žiauriai yra budelių kankina
mas: bemaž nuolat laikomas 
karcery j, mušamas, niekina
mas. Atrodo, kad fašistai no
ri išbandyti hitleriškai suma
nyto konclagerio naudingumą: 
Zikarą nužudyti, o viešai pa
skelbti, jog jis mėgino pa
bėgti, kaip tai daroma lietu
viškųjų fašistų mokytojo Hit
lerio lageriuose, žvalgybinin
kai nužudė A. šiaučiūnaitę, 
praskindami kelią kitų darbi
ninkų žudymams iš pasalų, 
jie mėgina nužudyti ir Zika
rą, kad paskui lagerį paversti 
į liaudies lavoninę.

Naziai Šaudysią Perskren- 
dančius per Sieną Čechos- 

lovakijos Lėktuvus
Berlin. — čechoslovaki- 

jos lakūnai atsitiktinai per
skrido per Vokietijos sieną. 
Čechoslovakų valdžia tuoj 
atsiprašė Vokietijos.

Naziu valdžia vis tiek ne
patenkinta, ir įsakė savo 
kareiviams šaudyt priešor- 
laivinėmis kanuolėmis Če- 
choslovakijos orlaivius, jei
gu jie dar kada perskris 
per Vokietijos sieną.

žingsnio jam vaidinosi prie-

Chiniečiai verčia griuvėsius, padarytus Japonijos bombų. Sakoma, po griuvėsiais
yra apie 500 užmuštų žmonių.

LIETUVOS ŽINIOS
KAUNAS

Valstiečių judėjimo atgarsis. 
Birželio 3-4 dienomis buvo ■
teisiami valstiečių judėjimo 
dalyviai nuo Raudonės, Jur
barko, Veliuonos ir Šimkaičių. 
Kaltinamaisiais buvo patrauk
ta 17 valstiečių ryšyj su tuo, 
kad 1936 m. pavasarį iš krū
mų buvo nušautas policinin
kas. Policininko nušovimą 
teismas negalėjo nei vienam 
primesti, bet buvo pripažinti 
kaltais “už kurstymą, nelega
lių atsišaukimų platinimą, 
ginklų laikymą.” Aukščiausia 
bausmė paskirta 4 metai, I ki
ti mažesnėmis bausmėmis nu
teisti.

Hitlerininkai, voldemarinin- 
kai ir kiti Lietuvos priešai pa

leidžiami iš kalėjimų, o vals
tiečiai—į kalėjimus.

KAUNAS

. Šančių jaunuolių teismas. 
Birželio 7 d. buvo teisiami 16 
Šančių jaunuolių. Dauguma iš 
jų priklausė fašistų uždarytai 
krikščioniškai Darbo Jaunimo 
Sąjungai. Kadangi pastarojoj 
sąjungoj vis labiau reiškėsi 
antifašistinė dvasia, tai žval
gyba ją ne tik uždarė, bot dar 
jos aktingesniems'nariams su
darė provokacinę bylą, apkal
tindami priklausymu komunis
tų partijai ir nelegalūs litera
tūros platinimu. Aukščiausia 
bausmė buvo paskirta J. Volf
son u i—12 metų, pritrauktam 
prie šios bylos pagal žvalgy
bos agentų parodymu. Kiti

nuteisti mažesniam laikui, o 
kai kas—ir į Kalnaberžės jau
nųjų kalėjimą.

Mes kviečiam Lietuvos vi
suomenę, tiek tikinčius, tiek 
netikinčius protestuoti prieš šį 
eilinį fašistų teroro reiškinį ir 
reikalauti juos paleisti.

KAUNAS

Koncentracijos lageryj. Pa
gal “XX Amžiaus” žinias, po
litinių kalinių čia esą 34 as
menys : 28 vyrai ir 6 moterys. 
Tai vis uždaryti įtariant anti
fašistinė  j veikloj. Užtat nesą 
nei vieno lenko, nei vieno vo
kiečio. Konclageryj gali tilp
ti apie 200 žmonių, vadinasi, 
dar vietos yra . . . “XX Am
žius” džiaugiasi, kad Dimitra
vo k one lageris “tomis darbo 
jėgomis gražėja” . . . Tačiau 
Lietuvos visuomenė laiko, kad 
hitleriškas konclageris tapo 
nauja dėme juodajame Lietu-

šluos Laukan 6,500 žydų iš 
Darbų Vengrijoj

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų fašistų valdžia grei
tu laiku iššluos 6,500 žydų

| iš įvairių tarnybų bei žmo
niškesnių darbų. Tai pagal 
“įstatymą,” kad šalies ūky
je nebūtų samdoma dau
giau kaip vienas penktada
lio žydų darbininkų ir tar
nautojų: 80 iš kiekvieno 100 
turi būt ne žydai.

Dabar lavinama 6,500 ne 
žydų, kurie turės užimt vie
tas gujamų žydų. Lavina
miem valdžia damoka po 
$25 per mėnesį.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:

Kodėl dar nepasirodė jau
nuolių žurnalas “The Voice of 
Lithuanian Americans” už 
rugpjūčio mėnesį? Kas ten at
sitiko? Gal jaunuoliai pinigų 
nebeturi išleidimui?

Žurnalo Skaitytojas.

ATSAKYMAS:
Kiek mums žinoma, “The 

Voice” suvėlavo todėl, kad re
daktoriai nesuspėjo paruošti ir 
laiku priduoti spaustuvei raš
tus. Bet dabar jau baigiamas 
spausdinti ir už dienos kitos 
žurnalą skaitytojai gaus.

Kaip jau “Laisvės” skaity
tojams žinoma, “The Voice” 
finansinė padėtis yra sunki ir 
reikėtų jį daugiau paremti, ne
gu iki šiol rėmė pažangioji vi
suomenė.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisvės” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.



Šiaulių Kalėjimo Politkalinių At
sišaukimas į Lietuvių Visuomenę

Brangūs draugai ir 
bičiuliai.

Rašome jums iš fašisti
nio Lietuvos kalėjimo Šiau
liuose. Šia proga norime nu
šviesti, kaip mums čia tei
kiama medicinos pagelba.

Šį klausimą pirmiausia 
keliame dėlto, kad tai da
bar mums yra opiausia fa
šistinio kalėjimo režimo vie
ta. Antra, norime savo už
jūrio broliams atskleist gy
vais faktais, kaip čia atro
do fašistinis veidas be kau
kės, kaip dabar elgiamasi su 
kaliniais-ligoniais.

Dėl aiškumo priminsim 
nors porą bendrų aplinky
bių, kurios čia medicinos 
pagelba daro aktualią.

Visų pirma, ardo ir silp
nina kalinių sveikatą men
kas, vienodas ir dažnai ap
gedęs kalėjimo maistas. Ry
tais—juoda kava (suroga
tas) su- sausa duona; vaka
rais skysta sriuba, dažnai 
miežinės kruopos beveik be 
jokių riebalų, kurios taip 
įgriso, taip atsibodo, kad 
ilgiau pasėdėję draugai jų 
ir kvapo nebepakenčia, nors 
dėlto dažnai lieka be vaka
rienės. Kol nesugedę pro
duktai, daugiau pakenčiami 
yra pietūs (1 litras sriu
bos). Tai ir visas kalėjimo 
maistas. Bet kas antras 
pusmetis, ypač pavasarį, ka
lėjimo maistas sugenda: ko
pūstai perrūgsta, burokai ir 
bulvės pajuosta ir pradeda 
pūti, bet jų nepakeičia, mai
tina jais kalinius tol, kol 
išsibaigia atsargos. Taigi 
menkas, vienodas ir dažnai 
sugedęs maistas silpnina ir 
ardo kalinių sveikatą.

Antra, tai keleriopai ne
normalus politkalinių su- 
kimšimas kamerose. Pav., 
dabar trijose kamerose (5x7 
ir 6x8 grindų ploto) yra 
laikomi 65 žmonės. Vienoj 
iš ju, būtent 49-foj, kurioj 
išskirti daugiausia žydų 
tautybės draugai, sukimšta 
26 žmonės, tuo tarpu kai ki
tose (ne politiniu) kamero
se laikoma po 10-14 kali
niu. Dėl tokio kamerų per
pildymo nuo dulkių, kylan
čių iš senų sutrūnijusių 
drabužių ir patalinių, nie
kam negalima apsiginti. 
Lengvai suprasite, koks yra 
oras nuo žmonių prakaito 
vasarą, arba nuo kvėpavimo 
žiemą, kuomet daugiau už
daromi langai (kamerose 
ventiliatorių nėra) ir kaip 
tai atsiliepia per 3—8—10 
ir daugiau metų. Tad argi 
bus kam nuostabu, kad ka
lėjimas yra lizdas visokiau
sių ligų, kad čia niekad ne
trūksta kiekvienoj kameroj 
sergančių džiova, reumatu, 
trachoma, skilvio, nervu, 
širdies, gerklės ir inkstų li
gomis, kad čia nuolat sukio
jasi įvairios odos, ausų ir ki
tokios ligos. Ar gali kas ne
tikėti, kad daugumas politi
nių turi daugiau ar mažiau 
išsivysčiusių ligų bei organų 
sukrikimų, o žymi jų dalis 
kenčia keleriopai nuo 3—5 
ir net daugiau ligų kartu.

Dabar konkrečiai apie sa
nitarinę priežiūrą ir medici
nos pagelbą.

Kaip draugai jau būsite 
girdėję, š. m. balandžio 16 
d. čia mirė polit. kalinys 
GRIGAS Bronius. Jo mirtis 
—tai, visų pirma, pasėka 
visiško nebuvimo Šiaulių 
kalėjime medicinos pagel-

bos. Jis tiesiog marinto bu
vo numarintas.

Grigas jau senai skundėsi 
skilvio liga, negalėjo valgy
ti, pavalgęs dažnai vemda- 
.vo, bet kalėjime gydomas 
nebuvo. 1937 metų rudenį 
buvo atvežtas iš Raseinių 
kalėjimo j Šiaulių kalėjimą 
specialiai gydymui. Bet ka
lėjimo gydytojas GOGELIS, 
išlaikęs 5 savaites bendroj 
kameroj jį sergantį grąžino 
į Raseinius. Š. m. vasario 
mėn. jis vėl buvo atsiųstas 
į Šiaulių kai., tačiau dabar 
jautėsi daug blogiau, pra
dėjo skųstis nervais, bet 
taip pat jokio dėmesio į tai 
kreipta nebuvo. Pagaliau 
kovo 29 d. GRIGAS buvo 
iššauktas pas gyd. GOGELĮ. 
Tas, kaip jam įprasta, veik 
neapžiūrėjęs ligonio, pasakė, 
jog nieko nesą ir jis galįs 
eiti. Duoti kažkokie milte
liai nieko nepadėjo ir jis 
dar kartą prašėsi pas gy
dytoja, bet iššauktas nebu
vo. Kovo 31 d. GRIGAS 
jau nebegalėjo vaikščioti, 
nieko nevalgė ir karščiavo. 
Kiti kameros gyventojai ke
lis kartus prašė sanitarą 
PAULAVIČIŲ ligonį užra
šyti pas gydytoją, bet tas 
griežtai atsisakė, reikalau
damas, kad pats GRIGAS 
išeitų pas jį į koridorių ir 
prašytųsi užrašomas. Tik 
kai buvo kreiptasi į budintį 
sargą, kad tas pašauktų pas 
ligonį felčerį ar gydytoją, 
sanitaras atėjo išmatuoti 
ligonio temperatūros ir ba
landžio 1 d. su 38 laipsniais 
buvo priimtas į kalėjimo li
goninę.

Gyd. GOGELIS konstata
vo anginą. Dvi savaites li
goniu visai nesirūpino, nors 
jo temperatūra buvo aukš
ta, ir kartais, netekęs sąmo
nės, pradėdavo kliedėti. Iki 
balandžio 13 dienos ligonis 
buvo gydomas kažkokiais 
milteliais bei gerklės skla- 
vimu. Balandžio 13 d. ligo
nis visiškai nustojo sąmo
nės. Buvo iššauktas iš mie
sto gvd. Tallat-Kelpša, ta
čiau ir jo prirašyti vaistai 
ligonio jau nebeišgelbėjo: 
jis, neatgavęs sąmonės, ba
landžio 16 d. mirė.

Pasakyti, kokia liga Gri
gas mirė, mes, žinoma, ne
galime, tačiau yra aišku, 
jog tai buvo ne angina. Kal
bama, kad nuo smegenų plė
vės uždegimo; felčeris tvir
tina, kad nuo tuberkuliozo; 
bet tikrai nustatvti mirties 
priežastį ir netinkamą ligo
nio gydymą galėtų tik be
šališkas gydytojas, padaręs 
lavono skrodimą. Skrodi
mas, nors ir buvo reikalau
ta, padarytas nebuvo, ir tai 
leidžia manyti, kad norėta 
nuslėpti gyd. Gogelio klai
dingą diagnozą bei netinka
mą ligonio gydymą (nors, 
tiesą sakant, ligonis beveik 
nebuvo gydomas).

Šiandien guli ligoninėj 
taip pat kaip ir Grigas nu
marintas kalinys Vincas 
Mendel is (kriminalinis). 
Prieš 5 savaites jį grąžino 
iš durpyno darbų besiskun
džiantį krūtinės ir gerklės 
skausmais. Tik prieš, porą 
savaičių jį iš bendros kame
ros atkėlė j kalinių ligoni
nę, bet apžiūrėjęs jį gydy
tojas, kaip paprastai, “nie
ko” nerado, nors tempera
tūra greit kilo. Praeitą sa
vaitę gyd. Gogelis tyčiojosi,

jog jau galįs šokinėti ant 
vienos kojos (antros dėl re
umato Mendelis nevaldo), o 
po dviejų dienų ligonis mi
rė.

Prieš du mėnesiu kalėji
mo dirbtuvėje buvo sun
kiai sužeistas kalinys Sur- 
dokas (kriminalinis). Len
tos nuopjova, pagauta me
chaniško pjūklo rato, smo
gė į krūtinę ir padarė gilią 
didelę žaizdą. Dabar pavir
šutinė žaizda užsitraukė, 
bet, matyt, buvo sužalota 
plevra ar plaučiai, ir Sur- 
dokas iki šiol sunkiai ser
ga. Tačiau gyd. Gogelis nei 
jį Kaunan siunčia, nei pats 
gydo. Nepadaryta net suža
lotosios kūno dalies rentge
no nuotrauka.

Balandžio mėn. pradėjo 
skųstis viduriais Balčiūnas 
(kriminalinis); nieko neval
gė, karščiavo, svoris smar
kiai krito. Prašėsi pas gy
dytoją, bet veltui. Kurį lai
ką jį “gydė” sanitaras; li
gonis vis ėjo blogyn. Ir tik 
jam padavus skundą, jis bu
vo paimtas i ligoninę, bet ir 
čia gyd. Gogelis nieko ne
darė, kad ligoniui pagelbė
tų. Kai gyvybė atsidūrė pa
vojuje, Balčiūną veik be są
mones išgabeno į Kauno 
kai.

Dabar, rašant šį laišką, 
ligoninėj guli 3 politkali
niai: diplomuotas teisinin
kas M. Joffe, kuris sunkiai 
sirgo ir trečias mėnuo čia 
guli ir du darbininkai, Vol
pe Abr. ir Stendelis Karo
lis, atvežti gydyti iš Rasei
nių kai. Šiedu sunkiai ser
ga, sakoma—plevritu. Drau
go Volpes temperatūra daž
nai siekia 40 laipsnių. Bet 
nežiūrint šių draugų prašy
mo ir kolektyvo reikalavi
mo, Gogelis nei leidžia jiems 
kviesti gydytoja iš miesto 
(netgi savo lėšomis), nei 

i veža gydyti į Kauną.
Gyd. Gogelis veik visai 

negydo ligonių, atvežamų 
iš Raseinių, Tauragės ar ki
tų kalėjimų. Juos laiko ben
drose kamerose su kitais 
kaliniais. Pav., galima nu
rodyti, be velionies draugo 

| Grigo, iš Tauragės atvežtą 
skreplio jančią kraujais 
džiovininkę Daukševičiutę, 

I kuri ne tik kad negauna rei
kiamo gydymo, bet dargi 
nėra izoliuta.

Bendrai, kaipo taisyklė, 
džiovininkai ir net sifiliti- 

j kai nėra izoliuojami. Džio
vininkas Ivaškevičius (kri- 

|minalinis) jau seniai skrep- 
liuoja kraujais, bet vis dar 
buvo laikomas bendroj ka
meroj. Tik prieš kelias die
nas kitiems kaliniams griež

Šie pabėgėliai iš Vokietijos ir Austrijos gavo laikiną 
prieglaudą Čekoslovakijoj. Tokių pabėgėlių šiandien 

yra tūkstančiai be vietų.

tai užprotestavus, jis buvo 
įgrūstas į mažą vienutę kar4 
tu su kitais dviem džiovi
ninkais.

Bendroje jaunuolių kame
roje, kur sėdi polit. kai. Da
gys, Lichtas ir kt., laikoma 
3—4 nepagydyti sifilitikai, 
kurių vienas dar visai nese
nai tepradėtas gydyti, at
seit apkrečiamas. 71 kame
roje (bendroje), kurioj sė
dėjo viena nesenai paliuo- 
suota politkalinė, laikoma 
apkrečiama sifilitikė—pros
titutė Skandūnaitė, turinti 
po pažastim bubonus.

Trachoma sergantieji 4 
asmenys tame skaičiuje ir 
polit. kai. Alb. Garijonis, 
laikomi sugrūsti ankštoje, 2 
žingsniai pločio ir 4 su pu
se žingsnio ilgio vienutėje, 
kur tėra tik viena lova. Mie
got tenka ant grindų. Tarp 
čiužinių jokio tarpo nelieka, 
o nuo jų kilnojimo nuolatos 
kyla dulkių debesys. Pats 
trach omu o tų jų gydymas at
liekamas nevalyvai, nes gyd. 
Gogelis nesiteikia nusiplauti 
rankų apžiūrėdamas minė
tus ligonius.

Daugelis polit. kalinių vi
sai negydomi, nors jų svei
kata yra pakirsta ir reika
lauja ilgesnio ir rimtesnio 

i gydymo.
Polit. kai. Fulgis Mėlynis 

nuo reumato ar kaulų tu
berkuliozo, įgyto kalėjime, 
nebevaldo kojų, ir vos pa
eina p a s i r a m sekiodamas 
lazda, bet kalėjime jo nie
kas negydo. Gyd. Gogelis su 
juo dar blogiau elgiasi ne
gu kalėjimo administracija. 
Jis nenorėjo Mėlyniui leisti 
nė pusvalandžiu ilgiau pa
būti ore, ir tik pati kalėjimo 
administracija tai leido.

Politinis kai. Rutkauskas 
dėl skilvio ligos beveik vi
sai nebegali valgyti kasdie
ninio kalėjimo maisto, o kai 
jis prispirtinai pradėjo rei
kalauti gydyti, tai jam davė 
gert tokių chemikalų, nuo 
kurių skilvis dar labiau su- 
kriko.

Polit. kai. L. šliomperį 
nuolat kankina aštrus ko
sulys ir bendras sveikatos 
stovis rodo jo plaučius esant 
rimtame pavojuje, bet gyd. 
Gogelis “nieko ypatingo” 
neranda.

Pagelbos yra reikalingi 
nuolat sirguliuoją įvairio
mis ligomis draugai: Zel- 
manavičius, Kučinskas Mar
tynas, Vildžiūnas Jonas, 
Mickevičius, Ž e m a i t aitis, 
Vosylius, Mileika, Stukas, 
Bakutis, Abramavič ius, 
Mainelis ir kit.

Kalėjimo gyd. Gogelis ne 
tik kad negydo sergančių 
kalinių, bet jo elgsena saky
te sako, jos jis savo svar
biausia pareiga laiko visur 
pateisinti administracijos 
represijas, o negalinčius

dirbti kalinius pripažinti si
muliantais.

Pav., administracijai už- 
d r a u d us pasivaikščiojimo 
metu vienas kitą prasilenk
ti, seniau sėdį ir šiaip silp
nesnės sveikatos kaliniai 
pradėjo kreiptis į gyd. Go
gelį prašydami leidimo lė
čiau vaikščioti, tačiau, iš
skyrus vieną kitą visišką 
'invalidą, tokių leidimų jis 
nedavė niekam, net turin
tiems širdies arba kvėpuo
jamųjų organų defektus. O 
kad kiti kaliniai “nepavarg
tų,” uždraudė sanitarui šau
kti pas jį tuo reikalu kali
nius.

i Polit. kai. Lisas Povilas, 
kovose su lenkais sprogsta
mos kulkos sužeistas į koją, 
dėl ko turėjo iškęsti net 11 
operacijų ir nustojo 50% 
darbingumo, kreipėsi į gy
dytoją, prašydamas leisti 
pasivaikščiojimo metu pri
sėsti ir, be to, paimti iš san
dėlio vailokus, bet tas jo 
prašymo nepatenkino. Pa
žymėtina, kad vos 6 savai
tės prieš gyd. Gogeliui ap
žiūrant Lisą, pastarajam 
Kauno kalėjime darė apen
dicito ir hemorojaus opera
cijas;

Pailginto pasivaikščioji
mo pusvalandžiu iš 600— 
700 kalinių vienu metu tesi
naudoja vos tik 5—8 žmo
nės (iš jų 1—3 politkali
niai), nors kalėjimo kiemas 
ir pasivaikščiojimo laikas 
leistų naudotis tokiu pasi
vaikščiojimu bent porai 
šimtų silpnesnių kalinių.

, Čia verta tarti kelis žo
džius ir apie patį medicinos 
personalą.

Visą sanitarijos ir medi
cinos personalą (neskaitant 
dantų gydytojos) Šiaulių 
kalėjime sudarė 3 asmenys: 
1 prižiūrėtojas, einąs sani
taro pareigas,1 1 felčeris ir 
1 gydytojas. O Šiaulių ka
lėjime nuolatos laikoma 
600—700 kalinių, iš., kurių 
žymi dalis krimiPaiihių at
sineša iš padugnių įvairių 
užkrečiamų ligų.

Kalbėdami apie med. per
sonala, mes neišleiskime iš 
akių ir jo darbo sąlvgu, su
prasdami, kad, bendrai pa
ėmus, kalėjimo gvdytojo pa
reigos yra labai sunkios. 
Kalėjimo sistema, visas ka
lėjimo rėžimas su jo klai
kiomis higienos bei sanita
rijos sąlygomis, kalinius tie
siog žalote žaloja fiziniai, 
diena iš dienos ardo jų svei
katą. Trūksta lėšų, vaistų, 
trtaisto, patalpų, oro. Bet 
vis dėlto gvdvtoias nemaža 
turi teisių ir būdamas sąži
ningesnis ir rūpestingesnis 
galėtų nemaža padėti. Ank
styvesnieji gydytojai šiek 
tiek kartais kai kam rim
čiau padėdavo. Bet prieš 
metus parinktasis Šiaulių 
kai. gyd. Gogelis (teisin
giau sakant, šundaktaris, 
nes jis apie gydvmą, nenusi
mano nė tiek, kiek felčeris 
ir neturi tikros praktikos) 
taip su savo padėjėjais veda 
reikalus, kad rimtai bijoma
si, ar tik gydytojas Gogelis 
ne sąmoningai nuodija ir 
marina kalinius. Net jo gy
dymas kelia rimtą įtarimą. 
Pav., Mėlyniui prirašyti 
vaistai žymiai pakenkė ir 
jis juos išpylė. Tą patį turė
jo padaryti ir Rutkauskas. 
Ligoninėj gulį ligoniai yra 
pastebėję, kad felčeris jo 
prirašytus vaistus kartais 
išpila ir duoda kitus. Džio
vininkus, už reikalavimą 
juos gydyti ir duoti geres
nes sąlygas, gydytojas už
darė vienutėje, o vieną iš

rašė iš ligonių tarpo ir iš
siuntė į darbus varomųjų 
kamerom Žinoma, jį tokiu 
būdu ir numarins.

Felč. Dement j evas—tai ti
piškas administracijos cha- 
lujus, pateisinąs jos represi
jas, kalinių maitinimą suge
dusiais produktais ir nusu- 
kinėjąs nuo kalinių ligonių 
prirašomų vaistų dalį. Su 
kaliniais elgiasi brutaliai, 
pav., nusiskundžiantiems vi
duriais pasityčiodamas at
sako, kad mažiau valgytų. 
Bet kai reikalauja adminis
tracijos “linija”, arba even
tuali jo paties nauda, De- 
mentjevas moka būti ir ge
ras, ir humaniškas. Pav., 
jis buvo ligi servilizmo pas
laugus hitlerininkams, o da
bar toks tampa Lenkijos 
šnipų atžvilgiu.

i Sanit. Paulavičius dėl ka
linių sveikatos bei kalėjimo 
sanitarinių sąlygų sau gal
vos nekvaršina. Jam dau
giau rūpi, kad kaliniai ne
sikalbėtų, “nepiktnaudžiau
tų” teise lankytis pas gydy
toją, ir t. t. Todėl jis, jung
damas visišką nemokšišku
mą su didele arogancija, 
pats noriai “gydo” kalinius.

Gydytojų specialistų, skir
tų aptarnauti kalėjimą, nė
ra: odos ir akių gydytojai 
kviečiami tik dėl formalu
mo nedaugiau 2—3 kartų 
per metus, ir retas kuris te
gali prie jų prieiti, o ir pa
siekusiųjų nurodymų gydyti 
administracija nei kiek ne
paiso. O plaučių,' širdies, 
gerklės, nervų ir kitokie gy
dytojai specialistai čia visai 
nekviečiami.

Todėl tos ligos, pradžioje 
visai negydomos, įsiseni ir 
ilgainiui suardo kalinių 
sveikatą.

Manome, kad iš čia išdės
tytų faktų bus galima su
sidaryti pakankamai aiškų 
vaizdą teikiamos mums 
Šiaulių Lalėjime medicinos 
pagelbos. Tačiau nereikia 
manyti,* kad čia. tik išimtis, 
kad tai vietinės administra
cijos kaltė. Mūsų turimomis 
žiniomis, padėtis mažai kuo 
skiriasi ir kituose kalėji
muose.

Taip elgiamasi su polit
kaliniais - antifašistais, o 
hitleriškieji Lietuvos prie
šai, žudikai ir gengsteriai, 
paleidžiami iš kalėjimų ir 
aprūpinami aukštomis val
diškomis vietomis Klaipėdos 
krašte. Kai Lietuvos kraš
tui gręsia didžiausi pavojai 
iš Lenkijos bei Vokietijos 
grobuonių, 600 geriausių 
krašto gynėjų tebelaikomi 
uždaryti kalėjimuose ir fi
ziniai kankinami. Tai mūsų 
šalies išdavikų darbas, tai 
fašistų viešpatavimo už
traukta mūsų kraštui gėda.

Mes tikimės, kad draugai 
ištiesite mums pagelbos 
ranką, pakelsite savo balsą 
prieš tokią padėtį kalėji
muose ir už visišką mūsų 
išlaisvinimą iš fašistinės ne
laisvės.

Su broliškais kovos linkė
jimais.

Politkalinių antifašistų 
Kolektyvo Komitetas.

Šiaulių sunk, darbų 
kalėjimas, 1938. VI. 1.

ŽEMĖ PRARIJO DIDELĮ 
MEDĮ

Conshohocken, Pa.—Žemė 
ūmai “prarijo” didelį klevą, 
buvusį Cl. Knode’ienės kie
me. Žinovai sako, kad tą 
medį įsiurbė požeminė upė.

McKees Rocks, Pa.
Kun igo Politika Linkui 

Numirusių
Yra didelis skirtumas tarpe 

biednų parapijonų ir turtinges
nių, o dar didesnis tarp šven
to Vincento parapijonų ir jų 
kaimynų, štai koks buvo at
sitikimas.

Per metus laiko šioje para
pijoj Įvyko dvi nelaimingos 
mirtys. 1937 metais nusižu
dė Vincentas Seduskis. Da
bar, liepos 26 d., nuo McKees 
Rocks tilto nušoko ir nusižudė 
Simonas Mačiulis. Jis tapo pa
laidotas liepos 28 d. su viso
mis bažnytinėmis apeigomis.

Dabar, kodėl sakoma, kad 
tarpe tų dviejų nelaimingų žu
vusių yra didelis skirtumas? 
štai kodėl.

V. Seduskis nusižudė dėl 
vargingo gyvenimo, buvo pri
spaustas nedarbo. Tarpe kai
mynų jis buvo ramus žmogus 
ir bažnytinis. Bet kada velio
nio Seduskio moteris ir visa 
šeima kreipėsi pas savo kle
boną kun. J. J. Vaišnorą, kad 
palaidotų Vincentą su bažny
tinėmis apeigomis, tai gavo at
sakymą, kad kunigas negalįs 
to padaryti. Davė dvi prie
žastis. Viena priežastis, kad jis 
negalįs laužyt Rymo katalikų 
bažnyčios įstatymų, kurie už
draudžia saužudį laidoti su 
bažnytinėmis apeigomis, o an
tra—kad kun. Vaišnora gavęs 
nuo parapijonų protestų prieš 
laidojimą, būk esą Seduskio 
mokestys nemokėtos į parapi
ją. Tada velionio^ žentas, ku
ris yra italų tautybės žmogus, 
pasipiktinęs kun. Vaišnoros 
pasielgimu, kreipėsi pas savo 
tautos kunigą ir prašė jo uoš
vį palaidoti. Italas kunigas 
lavoną priėmė ir palaidojo su 
b a ž n y t i n ė m i s a p e i go mis.

Bet kas dabar atsitiko su 
Simonu Mačiuliu? Jis irgi bu
vo nekarštas katalikas, mažai 

Įmokėjo mokesčių ir netekęs 
kantrybės atėmė sau gyvybę. 
O kaip su laidotuvėmis? Kun. 
Vaišnora jam atidarė bažny
čios duris. Kodėl? Todėl, kad 
velionio pusbrolis, karštas ka
talikas ir pasiturintis gyvento
jas, sumoka nemažai pinigų 
bažnyčios reikalams. Todėl, 
matote, kun. Vaišnora jau ne
gavo nei parapijonų protestų, 
nei sulaužo bažnyčios įstaty
mus.

čia jau yra per akis apgau
dinėjami parapijonai. Kodėl 
taip yra daroma? Ogi todėl, 
broliai ir sesutės lietuviai, kad 
mes nenorime suprasti savo 
reikalų ir duodame savo kuni
gams vedžioti mus už nosies.

Pilietis.

Pittsburgh, Pa.
Apsileidimas

čionai apsnūdęs veikimas 
tarpe mūsų partijiečių ir drau
gijų Pittsburghe ir apylinkėje. 
Reikia pasakyti trumpai ir tei
singai. štai koks pavyzdys.

Šių metų pradžioje buvo iš
rinktas Pittsburgh o ir apylin
kės draugijų bendro fronto ko
mitetas. Komitetas susideda iš 
pažangių ir veiklesnių žmonių. 
Bet kada reikia susirinkimus 
laikyti, tai iš dešimties narių 
susirenka trys, o daugiausia 
keturi. Komiteto susirinkimuo
se jokio tarimo negalima pa
daryti. Reikia pasakyti, kad 
mūsų draugai ir draugės už
ima vietas dažnai dėl unaro ir 
sportystės, o darbo atlikti ne
nori.

Sekantis komiteto posėdis į- 
vyks rugpjūčio (Augusto) 20 
d., L. M. D. svetainėj, 8 vai. 
vakare. Jeigu ir šį sykį komi
teto dauguma neatsilankys, tai 
mažuma turės kreiptis į drau
gijas ir prašyti, kad jos iš
rinktų naujus atstovus į Są
ryšį.

Taigi, draugai ir draugės, 
stengkitės dalyvauti ateinan
čiam Komiteto susirinkime.

J. M. i
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Lietuvos Nepriklausomybės Gy
nimas ir Komunistai

žemiau talpiname R. Mizaros pranešimą, 
padarytą Lietuvių Komunistų Suvažiavime, 
įvykusiame liepos 4-5 d.d., 1938, Brooklyne.

Red.

Kaip draugai pastebėjote, mūsų šio su
važiavimo darbų dienotvarkyj įdėta Lie
tuvos nepriklausomybės gynimo klausi
mas. Kad labiau šį klausinių užakcen
tuoti, Centro Biuras, kaip matote, nuta
rė patiekti jums šiuo klausimu atskirą 
pranešimėlį.

Kodėl gi mes, Amerikos lietuviai ko
munistai, šiame suvažiavime matėmė rei
kalo daugiau dėmesio kreipti į Lietuvos 
nepriklausomybės gynimą? Kodėl gi da
romas tuo klausimu net atskiras prane
šimas?

Vyriausiai todėl, kad
(1) Lietuvos nepriklausomybė šiandien 

atsirado didesniam pavojuj, negu kada 
nors per keliolika pastarųjų metų;

(2) Centro Biurui pasisakius Lietuvos 
nepriklausomybės gynimo klausimu, mū- > 
su draugams įsi vėlus į tąjį darbą, pas 
tūlus draugus šian ir ten iškilo visa eilė 
abejojimų ir nesusipratimų. C. B. nori 
tuos klausimus išlukštenti ir padaryti 
klausimą aiškų ir suprantamą. Be to, jis 
nori labai smarkiai suįdominti mūsų 
draugus, jog Lietuvos nepriklausomybės 
gynimas yra labai svarbus darbas kiek
vienam lietuviui komunistui, kiekvienam 
darbo žmogui.

Lietuvos nepriklausomybės gynimo rei
kalą CB niekad nepamiršo, bet kovo mė
nesio dienomis, kai iškilo Lenkijos-Lietu
vos konfliktas, šis dalykas buvo pačiu 
vyriausiu mūsų darbuotės klausimu, ka
dangi bile valandą, bile dieną, buvo tikė
tasi, kad Lenkijos imperialistai bandys 
Lietuvos nepriklausomybę sunaikinti 
ginklu ir ugnimi.

Kai tik žinios pradėjo pasiekti mus, 
kad dėl įvykio Lenkijos-Lietuvos pasie
nyj Lenkijos ponai ruošiasi Lietuvai 
siųsti labai aštrų ultimatumą ir jo pa
rėmimui mobilizavo kariuomenę ir viso
kius padaužas, Centro Biuras sušaukė 
susirinkimą ir jame, aptaręs reikalus, 
įpareigojo sekretorių d. A. Bimbą pada
ryti viešą mūsų pareiškimą, kuris tilpo 
mūsų spaudoj.

Tame pareiškime, be kitko, CB sakė: 
“Draugai lietuviai komunistai! Jūsų pa
reiga stovėti pirmose šių darbų eilėse 
(vadinasi, organizavimo lietuvių masinių 
mitingų ir teikimo visokeriopos pagel- 
bos Lietuvos žmonėms kovoti su Lenki
jos imperialistais—M.). Atsiminkit, kad 
mūsų draugai komunistai Lietuvoj taip 
pat bus pirmutinėse • eilėse kovotojų už 
Lietuvos nepriklausomybės apgynimą 
nuo įsiveržėlių ir agresorių. Mūsų obal- 
siai turi būti: Šalin Lenkijos imperialis
tai! Šalin Vokietijos hitlerininkai! Te
gyvuoja laisva, nepriklausoma Lietuva! 
Tegyvuoja apvienyta Amerikos lietuvių 
parama Lietuvos žmonėms!”

Šitie obalsiai buvo gairėmis mūsų dar
bui Lietuvos nepriklausomybei ginti.

Mūsų dienraščiai—“Laisvė” ir “Vil
nis”—buvo pirmieji iškėlę šituos obalsius 
ir parodę Amerikos lietuvių visuomenei 
tą pavojų, kuris gręsė Lietuvai iš Len
kijos pusės. Tuomet, kai fašistų-tauti- 
niąkų spauda skelbė, būk Lietuvai ne- 
gręsiantis jokis pavojus, mūsų laikraščiai 
neatlaidžiai tvirtino, kad tas pavojus di
delis, pavojus, mirtinas! Nereikia nei aiš
kinti, kad mes buvome teisingi.

Pritaikymui mūsų CB tarimų prakti
koj, mes dėjomės į bendrus veiksmus, 
įėjome į platų masinį darbą.

Brooklyne, pavyzdžiui, buvo sušaukta 
vietinių laikraščių redaktorių susirinki
mas, kuris nutarė šaukti didelį masinį 
mitingą Cooper Union, New Yorke, už
protestuoti prieš Lenkijos imperialistų 
pasikėsinimus. Tame susirinkime nutar
ta, kad masiniam mitinge būtų renkamos 
aukos Lietuvos ginklų fondui. Dalyva
vęs ten “Laisvės” redaktorius nesiprie- 
'ffljįį’ tam, nes tai įvyko tuomet, kai Lie- 
^jVaUfiuvo įteiktas. ultimatumas ir bile 
/yaląndą buvo laukiama ginkluoto susirė-^ 
mimo tarpe tų kraštų.

Po to įvyko visa eilė panašių mitingų 
vištoj eilėj kitų lietuvių kolonijų, dau

giausiai rytinėse valstijose, kur greta 
kunigo, kalbėjo komunistų kalbėtojai. 
Tai buvo pirmas tokis žygis Amerikos 
lietuvių istorijoj. Tie masiniai mitingai 
rodė nepaprastą Amerikos lietuvių susi
domėjimą Lietuvos nepriklausomybės li
kimu. Juose komunistai kalbėtojai pa
siekė pirmu kartu mūsų judėjimo istori
joj mases tų žmonių, kurie iki šiol manė 
mus esant Lietuvos nepriklausomybės 
priešais. Čia jie persitikrino, jog tai, ką 
apie mus jiems sakė mūsų oponentų ir 
priešų spauda, buvo neteisinga. Moraliai 
ir politiniai, vadinasi, mes daug laimėjo
me ir prisidėjome prie subūrimo juo di
desnių masių už Lietuvos nepriklauso
mybės gynimo dalyką.

Kitaip, žinoma, elgėsi socialistai. Jie 
nesidėjo į tuosius bendrus masinius mi
tingus.*'Priešingai,. jie ‘ gi net kritikavo 
mus, kam mes dedamės.

Kodėl?
Visųpirmiausiai tai buvo todėl, kad 

tarpe socialistų ir mūs, komunistų, yra 
didelis skirtumas pažiūrose į mažųjų 
tautų padėtį ir likimą.

Stodami už Lietuvos nepriklausomybę, 
socialistai, tuo pačiu sykiu, nepritaria 
josios ginklavimuisi. Tiesa, yra ir tarpe 
jų pačių tuo klausimu skirtumų. Tūli jų 
laikosi visiškos pacifistinės ** pažiūros, 
skelbdami, kad tokios šalys, kaip Lietu
va, neturi ginkluotis, nes visvien jos ne
atsilaikys prieš didelį ir galingą priešą. 
Kiti sutinka šiek tiek ginkluotis, bet lai
kosi nuomonės, kad Lietuva neprivalo 
gintis, kai stipresnis priešas ją už
puls.

Komunistų pažiūra kitokia. Mes sako
me, kad kiekviena tauta, ar ji didelė ar 
maža, turi tokią pat teisę gyvuoti. Jeigu 
taip, tai ji turi teisę ir pareigą, kai prie
šas užpuola, gintis. Todėl ji turi teisę 
ir ginkluotis. Puikiai žinodami, kad 
mažosios tautos negalės atsilaikyti prieš 
imperialistinius ir fašistinius kraštus, 
mes siūlome, kad toki kraštai, kaip Lie
tuva, privalo dėtis prie to valstybių blo
ko, kuris kovoja už taiką,—prie demo
kratinių valstybių — Francijos-Čechoslo- 
vakijos-Sovietų Sąjungos.

Išeidami iš to, mes pasiruošę bile ka
da, kai Lietuva būtų priversta ginklo pa- 
gelba gintis nuo fašistinių-imperialisti- 
nių kraštų, remti ją ginklais ir viskuo. 
Mes net darėme pareiškimus, kad, jei 
Lietuvai tektų ginklo pagelba gintis nuo 
imperialistinių plėšikų, amerikiečiai lie
tuviai ne tik ginklais ją remtų, bet ir 
žmonėmis.

Iš čia iškilo tosios tarpe mūs ir socia
listų diskusijos.

Kai maža valstybė ginasi nuo plėšikų- 
imperialistų, tai mūsų uždaviniu ją rem
ti visomis išgalėmis.

Draugai gerai atsimenate, kaip mes 
rėmėme Ethiopiją laike jos karo su Ita
lija, nepaisydami, kad ten tebeviešpatavo 
atsilikimas, monarchija ir net baudžiava.

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS
<

VIENAIP SUPRASK, KITAIP KALBĖK

(Tysliaviškai)

Gerbiami ir brangūs lietuviai, tautiečiai!
Visuomet mes remkim valdžią demokratų, 
Būkime atsargūs, fašistų piliečiai, 
Važiuokime draugėje—nelipkim iš ratų.
Palikim ramybėj mes tuos raudonuosius, 
Tegul jie svajoja apie savo rojų. . .
Mes turime dievą ir velnius galingus, 
Kurie mus apsaugos nuo tokių pavojų.
Mums labai yr’ baisus komunizmas,—
Tokis, kaip nupieštas, tas velnias raudonas...
Tarpe mūs tautiečių vien tiktai garbingas 
Ir įsigyvenęs brangus vardas—ponas!
Šimtmečius vergavę, ir daug rykščių gavę, 
Dabar jau valdyt mus nori darbininkai. . . 
Mos nepasiliaukim vien ponams tarnavę, 
Mes broliai fašistų, geri tautininkai.
Mes gerbiam turtuolius, vargšų neapkenčiam ; 
Mes tokiais jau buvom, tokiais ir paliksim .. . 
Tarpe demokratų, tai brol’ ne Rasiejuj— 
Nieks mūs, neišgaudys—gal badu išstipsim...

Veidmainis.

Cleveland, Ohio
Brangi Lietuva!

. “Brangi Lietuva” yra atjau
čiantis pagerbimas nukamuo
tam kraštui, taip, kaip senai 
motinai. Bet, ve, kaip ištikrųjų 
pasireiškė man. Aną dieną pa
siimu “geltonlapį,” pavartau 
puslapį-kitą ir matau didelį ant- 
galvį “Mano Kelionė Brangioj 
Lietuvoj,” ar tam panašiai. Tie
sa, neskaičiau viso straipsnio, 
bet kur-ne-kur paėmiau me
džiagos išvedimui arba sugavi
mui antgalvio “tezės.” Paaiški, 
kad “žurnalistė” su jos grupe 
buvo “labai mandagiai” priimti 
Kaune ir kitur “prastų asme
nų piliečių.” Bet ištiesų jie bu
vo priimti kraujagerių, kurie 
neteisėtai užkraustyti ant ne
kalto, bet baisiai prislėgto ir 
nuvarginto Lietuvos kūno'. Tie 
žemdirbiai ant pieno arba tik
riau maslionkų ir bulvių gyve
na, bet jų šeriami valdininkai 
geria šampaną ir valgo pirmos 
rūšies jautieną bei paukštieną. 
Ir dar jie drįsta ištarti“ Bran
gi Lietuva!” Tai didžiausias 
veidmainiavimas. O dar skau
džiau, kai rašoma spaudoj apie 
tokius įvykius ir nei žodžio ne
ištariama apie valstietį, jo 
skurdų gyvenimą, jo sielvartau
jančią sielą, kuri negauna poil
sio niekad, tik dirba akis išver
tęs, o jo ateitis atrodo juodes
nė, negu praeitis, o praeitis tai 
buvo tamsi rudenio naktis, del
čios metu.

“žurnalistė” neprisiminė gy
venimo,; kuris yra vargšo bied- 
nioko sūnaus ar dukters — tai
“piemenėlio.” Jau tas vargšas, 
silpnas, išbalęs, basas, purvi
nas, jo drabužėliai suplyšę į 
kavalkus, plaukais apaugęs, vi
sų ujamas, kaip koks šunytis— 
tai gyvenimas, broli, to pieme
nėlio, to didžiausio vargšo pa
saulyje, tai gyvenimas, kuomet 
tave bajoras “nuperka” nuo 
balandžio iki gruodžio už du 
centneriu kviečių ir maišą bul
vių.

žurnalistai ir agentai tauti
ninkų valdžios įsikinkę tūlą 
kleboną, kuris varo vergiją pir
myn po Kristaus kieliko ir šv. 
motinos bažnyčios akių ir drįs
ta sakyt: “Brangi Lietuva!”

Palyginus anų dienų gyveni
mą, kuomet kalavijai žvilgėjo iš 
karžygio padiržės, pasirodo, 
kad nors Lietuva ir brangi yra, 
bet “brangi” tik tiem, kurie už- 
korę laiko 14-to šimtmečio lai
kotarpio vergijos stovį ir be
mokslę ant pečių respublikos ir 
jos liaudies, kuri gyvena dvide
šimtam amžyje.

sva valstiečių žemė, ta brangi 
Lietuva.”

*

Pereitą pavasarį vietinės 
draugijos dirbo-veikė dėlei sve
tainės, paskui pikniko daržo, 
vėliausiai kliubo, o kur tas bu
vo pakavota, tai neaišku. Tik 
nieko apie tai nesigirdėti.

Gerbiamieji progresyviai ir 
šiaip lietuviai Clevelandc, ar 
jau ne laikas pabaigti baikas 
krėsti ir eiti darban? Dabar jau 
ir rinkimai ir pusiau vasara, 
bet jūs snaudžiate, duodami 
progą kitiems pasinaudoti. Ar 
jau ne laikas mums imti stro
piau tą kliubo klausimą varyti 
pirmyn? Daug gero pinigo pra
bėgo pro mūsų pirštus, kurį 
mes galėtume pavartoti savo 
reikalam; mūsų organizacijų 
iždai tušti, mūsų veikimas silp
nėja, bet mes mūsų nedarbštu- 
mą sumetam ant kaitros arba 
bedarbės. Draugai, jau laikas ir 
mum eiti į konkurenciją su ki
tom srovėm dėlei statymo atei
ties ant gerų fundamentų. O 
juk pinigai ne taip lengva gaut, 
tam reikia gero pasišventimo, 
pasidarbavimo! Ką jūs manote?

J. JV. Petrauskas.

Belošiant Indi jonus, Vaikas 
Indijoniškai Nukentėjo

Boston, Mass. — Būrys 
vaikų perdaug trukšmavo, 
spiegė ir erzino garažinin
ką W. Jasionį, belošdami 
“kauboisus” ir indi j onus. 
Kada jis sakė jiem nešdin
tis šalin nuo garažo, tai vai
kai pradėjo jau stačiai prieš 
jį patį lošti.

Jasionis, stambus, 200 
svarų vyras neiškentė; 
stvėrė už plaukų vienam 
7-niu metu vaikui , D.V C. Z

O’Brien’ukui ir išrovė tiek 
plaukų, kad ant vaiko gal
vutės liko du visai pliki 
sklypeliai tokio dydžio kaip 
pusdoleriai.

Vaiko tėvų patrauktas 
teisman Walteris Jasionis 
užsimokėjo $100 pabaudos.

Skaudu prisimenant liaudies 
kovas prieš tironus atgavimui 
laisvės tautai. Tik dideliu pasi
ryžimu tapo atgauta nepriklau
somybė. Bet, deja, grupė “did
vyrių” apkalė teisėtos valdžios 
atstovus retežiais ir suvarė į 
stiprias pilis-stovyklas, o į jos 
valstiečius atstatė vamzdžius 
kanuolių bei kulkosvaidžių. Ar 
jie yra priešai nepriklausomy
bės, ar jie yra priešai laisvės 
tautos? Ne! Jie yra priešai ka
ro stovio Lietuvoje, jie yra 
priešai žygių bajorų grupių— 
lenkų ar .vokiečių, nes jie yra 
bernai ir piemens tos didvyrių 
kraujais apšlakstytos Lietuvos 
žemelės.

• Bet veltui tų didvyrių aukos, 
veltui jų karšta meilė dėl lais
vos Lietuvos, veltui—nes laisvės 
nėra Lietuvoje ir nebus iki ka
talikas pradės mąstyti, kad gal 
leistina ir karaliui padaryti di
džiulį suklydimą, netik silpnam 
klebonui, kuris pamiršdamas 
dangaus karalystę krauja tur
tus ant pasaulio, iki jis (katali
kas) pradės veikti kartu su ko- 

■munistu, veikti kartu su bile as
meniu, kuris trokšta palaikyti 
Lietuvą nepriklausoma. Tik’ 
tuomet jos bernas bei piemenė
lis gaus paguodą, gaus geresnį 
gyvenimą su skaisčiu rytojum 
artimoj ateityje, tik tuomet, 
broli-sesuo, mes galėsime atsi
dusti ir tarti: “Lai gyvuoja lai-

Buddistu Skerdynėse prieš 
Mahometonus Žuvo per 100 
Žmonių dėl Vienos Knygos
Rangoon, Burma. — 20 

asmenų užmušta ir ke
lios dešimtys sužeista per 
naujus kruvinus susikirti
mus tarp buddistų ir maho
metonų Tharawaddy kaime. 
Tai per aštuonias dienas 
riaušėse buddistų su maho
metonais žuvo jau per 100 
žmonių ir buvo sužeista 
apie 500.

Tie mirtini susidūrimai 
kilo dėl vienos naujos kny
gos, kurią mahometonai iš
leido. Buddistai vienuoliai

atrado, kad knyga išniekina 
jų tikybą, ir todėl sukurstė, 
saviškius fanatikus mušt ir 
skerst mahometonus abel- 
nai.

Uždrausta žydam būt net 
“Vačmanais” Vokietijoj

Berlin. — Hitlerio įsaky
mai uždraudė žydams tar
naut kaip sargams - watch- 
manams, turistu - keleiviu z c,
išvadžiotojams, kaip priva- 
čiams detektyvams, įvairių 
įstaigų raštininkams ir už
gina jiem užsiimt nekilnoja
mo turto bizniu.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Shenandoah - Minersville, Pa

Dienraščio “Laisvės” Naudai
Rengia Literatūros Draugijos 9-tas Apskritys

Bus Sekmadienį 7 Rugpjūčio-August
Puikus Programas ir Įvairūs Žaislai 

GROS PUIKI ORKESTRĄ

Dando’s Grove, Llewellyn, Pa
Iš visos šios apiclinkės ir iš toliau visi “Laisves” patri- 
jotai, visi apšvietą mylinti žmones yra prašomi dalyvau
ti šiame piknike ir tuomi paremti dienraštį “Laisvę”

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir «—«.

Nžra valandų sekmadieniais.

LAISVĖS' PIKNIKAS
rmLADELFHUOJ

Didysis piknikas, kurį kas metai rengia Philadelphijos lietuvių organizacijos 
dienraščio “Laisves” naudai, šiemet bus

Sekmadienį, 4-tą Rugsėjo - September
Dviejų Dienų Šventėje. Ant Rytojaus Labor Day 

MIKOLAIČIO PARKE 
EDDINGTON, PA.

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net 5 Chorai: 

AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y. 
SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J. 
BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. J. 
LYROS CHORAS iš Baltimore, Md., ir 
LYROS CHORAS iš Philadelphijos

Tiek daug chorų iš tolimų miestų, kiek daug jaunimo privažiuos su chorais. O kiek pri
važiuos busais? Vien tik iš Brooklyn© atvažiuos 6 busai. Kiek suvažiuos iš Baltimores, 
iš Newarko, iš Pennsylvanijos mainų srities miestų ir iš kitur

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ
Kalbės Rojus Mizara “Laisves” Redaktorius

r

Didelės piniginės dovanos bus duodamos prie įžangos bilieto:
l-ma $50,2-ra $25, 5-kios po $10 ir 10-tis po $5

Iš anksto įsigįįkite įžangos bilietus ir naudokitės dovanų proga. Bilietų pla
tintojai darbuohSreS Kur tik eidami, ką tik sutikdami siūlykite bilietus.
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Massachusetts Atydai
Sekmadienį, liepos 31 d., 

įvyko Amerikos Lietuvių Kon
greso Bostono Apskričio pik
niko rengimo konferencija.

Ne kurios kolonijos raporta
vo, kad tiikietai labai pasek
mingai platinasi, bet iš kitų 
kolonijų dar jokių žinių nėra. 
Draugai, sukruskit, nelaukite 
paskutinės dienos!

Darbštieji Iludsono draugai 
su J. Jeskevičium priešakyje 
yra apsiėmę būti pikniko mar
šalais ir mes esame tikri, kad 
jie tą pareigą, kaip visada, 
pagirtinai atliks. Worcestcrio 
moterys turės stalą su dešro
mis, kopūstais, pyragais ir ki
tais gardumynais, kas yra jų 
speciališkumu.

Cambridge’iaus komitetas 
prižadėjo atsivežti keletą bač
kų klemsų Sutinimui, o jog 
klemsai prie alaus tinka.

Šturmingiausios diskusijos bu
vo, tai gražuolių kontesto 
klausimu. Barčiene, kaipo 
grožės specialistė, užsispyru
siai reikalavo, kad merginoms 
būtų leista kontesto pavėduoti 
apsirengus vakarinėmis suk
niomis, o vyrai sako, kad ne, 
turi būti maudymosi kostiu

muos, nes, sako, jeigu suknio
mis apsirengę paroduos, tai 
kitos gali ateiti su medinėmis 
kojomis ir visokiais kitais dir
btinais pridėčkais ir gali mus 
apgauti. Vyrai laimėjo!

R. Stašis įnešė, kad pas ką 
gaspadorius pirks alų ir toni
ką, tai tas turi užmokėti pik
niko radio garsinimus. Įneši
mas vienbalsiai priimtas. Bra
vo, Staši! Bet jei ko, tai ar tik 
neteks Stašiui pačiam už tuos 
garsinimus mokėti. Gailėsiesi, 
Slaši, už tą savo įnešimą.

Kalbėtojais yra apsiėmę: 
Mass. Komunistų Partijos 
pirm. Ottis Hood, SLA prezi
dentas adv. F. J. Bagočius ir 
“Keleivio” redaktorius S. Mi- 
chelsonas.

Užkviesti: South Bostono 
Laisvės Choras ir didysis Wor- 
cesterio Aido Choras.

Šokiams muzika pasamdyta, 
garsus Longin Buinio Kava- 
liers Orkestrą, šokiai visą die
na. I v

Su šiuomi kviečiu visus Bo
stono Apskr. skyrius iš savo 
pusės prisidėti ir patobulinti 
šį mūsų pikniką.

Apskr. Sekr.
S. Zavis.

Laisvoji Sakykla
Truputis Priedo

Drg. R. Mizara liepos 22 d. 
“Laisvės” Krisluose pažymi, 
kaip nešvari buvo pirma 50 
metų lietuviška spauda. Tuos 
nešvarumus, tilpusius “Vieny
bėj Lietu wninku” 1888 m., 
kun. A. Milukas pamini savo 
leidžiamoj “žvaigždėj”. Jis 
parodo, kaip nešvariai bjaurio
jo J. šliupą ir tuo laiku, jo 
leidžiamą “Lietuviškąjį Bal
są”.

Labai gerai, kad kun. Milu
kas iškėlė į viršų tokią ne
švarią etiką to laiko laikraš
tininkų ir redaktorių. Jis prie 
to turėjo progą ir daugiau ką 
pridėti, daug reiškiančio, nes 
jis turi pilnus dokumentus, kas 
buvo autoriaus tų šlykščių ir 
b j a u r i o j a n č i ų žodžių.

Tiesa, nė aš, nė Milukas da 
nebuvom šioj šalyj, kada tilpo 
tokis raštas “V. L.” Man pri
buvus 1889 m., jau tik keli 
numeriai išėjo iš po plunksnos 
tų nešvarių redaktorių: o kun. 
Milukui pribuvus 1892 m. ir 
užėmus redaguoti “Vienybę 
Lictuvvninkų”, ji jau buvo ap
valyta nuo to šlykštumo. “V. 
L.” jau buvo progresyviška ir 
truputį laisvamaniška su gry
na lietuviška kalba. '

Ją apvalė nuo to brudo kun. 
Al. Burba su pradžia 1890 m. 
prikalbindamas Juozą Paukš
tį (išleistoją) prašalinti redak
torių A. Turskį, kuris nė kal
bos lietuviškos, nė rašybos ne
mokėjo; bet tokių nešvarių 
komplimentų, plūdimo buvo 
pilnas. Jo vieton kun. A. Bur
ba su j ieškojo ir pakvietė J. 
Andziulaitį (Kalnėną), kuris 
jam buvo žinomas kaipo “Auš
rininkas.”

Bet Andziulaičio redaguoja
ma “V. L.” nepatiko sulenkė
jusiems kunigams. Vadino be
dieviška, redaktorių bedieviu. 
Tas pats teks ir kun. Burbai 
nuo sulenkėjusių kunigų. Jie 
net pastatė Burbai griežtą ul
timatumą: Jei tu nenustosi 
bendrai veikęs ir rašęs į “V. 
L.”, tai mes visi susitarę pra
nešim vyskupui Scantone, Pa., 
ir tau atims kunigo teises. Tad 
noroms nenoroms, Burba turė
jo daryt nusileidimą, nes jam 
nebuvo kitos išeities.

Pribuvus A. Milukui į J. V. 
1892 m. ir užėmus redakto
riaus vietą po Andziulaičio, 
“V. L.” pasidarė klerikalinė, 
kunigai buvo patenkinti nau
ju redaktorium.

A. Milukas turėjo progą

peržiūrėt visą redakcijos ar
chyvą ir visus “Vienybės” koni- 
pletus nuo pradžios (ar gal tu
ri ir šiandien juos pas save). 
Todėl jam lengva šiandien pri
siminti, kokia buvo švari lite
ratūra tais laikais?!

Bet nereikėjo užtylėti, kas 
buvo “V. L.” redaktorium : D. 
T. Bačkauskas, ar A. Turskis? 
Jiedu buvo vienos literatūri
nės moralybės. Tik Račkaus
kui pradėjus leisti “Saulę” 
Mahanoy City, išsigabeno iš 
“V. L.” ir “Teredaiką su Krio
kti”, kaipo savo patentuotą į- 
rankį. O A. Turskis į tą vie
tą “V. L.” įdėjo “Tauškutį”. 
Tai buvo jų įrankiai vienas 
prieš kitą išlieti nešvariausius 
niekinimus, ir abelnai prieš vi
sus jiems asmeniškai nepatin
kančius. Tai buvo redaktori- 
nė etika.

Bet tai da neviskas. Aukš
čiau redaktoriaus buvo dvasiš
kas cenzorius. Nieko, kas prie
šais tikėjimą, nepraleisdavo. 
Juomi buvo kun. Antanas Var- 
nagiris, klebonas Plymouth, 
Pa., lietuvių ir lenkų parapi
jos. Jis šitas nešvarias plio- 
vones skaitė katalikiškomis, 
jas praleisdavo, ir visi tuom- 
laikiniai lietuviški kunigai su 
tuom sutiko. O kada Varna- 
giriui liko atimtos per vyskupą 
kuniginės teisės, būk už praša- 
linimą į kleboniją atneštos “lė
lės”, tai jo vieton liko paskir
tas kun. A. Burba, kuris ne
galėjo pakęsti taip sudarkytos 
kalbos, ir tokiu nešvariu bjau- 
riojimu, kuriuos mini kun. Mi
lukas.

Bet kada liko apvalyta “Vie
nybė” nuo to brudo, kada su 
ja pradėjo skaitytis europi
nė inteligentija, tai Amerikos 
kunigai išėjo prieš, kaipo prieš 
bedievišką laikraštį, ir prieš 
kun. Burbą, kaipo prieš pakly
dusį.

Kodėl kun. A. Milukas, ne
pasakė, kas buvo kaltininkas 
už nešvarumą tų laikų spau
doj, jeigu jam rūpi bešališ
kumas ir dora? Istorija praei
ties šiandien to nuo mūsų rei
kalauja.

Kodėl kun. Milukas savo 
spaudoj nieko neprisimena 
apie tą didįjį patriotą, kuris 
su visa siela buvo atsidavęs 
lietuvystės kėlimui, spaudos 
apvalymui, ir abelnai visos 
tuolaikinės literatūros ir rėmi
mui moksleivių. Jis gerai ži
no, kad kun. Burba nekrovė 
tūkstančių į bankus, paimtų 
nuo darbininkų neva už patar
navimus, kaip kunigai sako.

žinoma, jis negalėjo visai atsi
sakyti nuo tokių pajamų, nes 
kunigai būtų nelaikę jo savo 
tarpe. Bet tuos paimtus pini
gus kun. Burba sunaudojo vėl 
tų pačių žmonių reikalams. 
Kun. Milukas žino gerai, kad 
kun. Burba daugiausia davė 
pinigų J. Paukščiui dėl palai
kymo “Vienybės”, apvalymui 
jos nuo tų purvų, kuriuos pri
simena Milukas. Rėmė finan
siniai Dr. J. šliupą, kada ei
damas gydytojo mokslą jis bu
vo labai suvargęs. Rėmė eu
ropinę spaudą, užsienyj leid
žiamą, rėmė tų laikų visus 
moksleivius. Taip pat neatsi
sakė ir kiekvieną suvargusį 
darbininką kokiam nelaimin
gam atsitikime sušelpti. Taip 
pat aukodavo ir susivieniji
mo auklėjimui, kurį jis taip 
mylėjo. Už tad jo neapken
tė tie visi kunigai, kurie iš
plėštais iš suskurdusių darbi
ninku doleriais turtus sau kro
vė. Jie pritarė visiems iš
tvirkėliams, moraliniams ban
krotams, Juodikiams, Varnagi- 
riams, Mašiotams ir jiems pa
našiems, kurie jer “Saulę” vi
saip niekino ir šmeižė kun. 
Burbą.

Kun. Milukas tą gerai žino, 
žino pilnai, kad kun. B. nepa
liko jokio turto, viską išauka- 
vo visuomeniškiem reikalams.

Kad tai yra faktas, tą liu
dija, tas, jog po jo staigios 
mirties neliko pinigų nė palai
dojimui, kunigai sudėjo ant 
grabo. Užtad dėl jo atsidavi
mo visuomenei tarnauti jam 
pastatymui antkapio darbinin
kai suaukavo. Reiškia, jis bu
vo užsitarnavęs.

Kun. Burba man pareiš
kė 1894 m. Shenandoah kun. 
Abromaičio klebonijoj. Sakė: 
“Prisipirko (kun. Abromaitis) 
farmų. Banko knygutę ma
čiau, pernai buvo 80 tūkstan
čių dolerių. O jau šiemet gal 
siekia iki $200,000. Krauja, 
krauja, iš žmonių plėšdamas, 
pastips ir liks viskas! Aš ne
sakau nieko, kad jis ima, jei
gu čia tokios taisyklės nusta
tyta consilium Baltimorės. Bet, 
kad jis juos apverstų ant žmo
nių naudos, apšvietai, o ne 
bankus statytų ir farinas pirk
tų”.

Tai paties kun. Burbos žod
žiai.

O kaip užsibaigė kun. P. 
Abromaičio visa auksinė pra
eitis? Jam mirus, brolis Dr. 
J. Abromaitis susigrobė visą 
piniginį turtą (2 milijonu ca
rinės Rusijos Rublių) ir išsiga
beno į Lietuvą. O laidotuvių 
direktorius negavo nė už gra
bą (karstą) apmokėti iš tų pi
nigų. Shenandoah parapijai 
prisėjo apmokėti. Palaidotas 
ant Shenandoah lietuviškų ka
pinių tarpe mainierių. Antka
pio nėra, kapas įgriuvęs, nėra 
kam aptaisyti, darbininkui nė
ra kuomi užmokėti. Taip ap
leistas, kad būtų sunku ir su
rasti, kur guli buvęs kunigas 
milijonierius!

Matote, kame skirtumas. 
Kunigui, kuris mirė nepalikda
mas jokio turto, viską auka
vo darbininkų apšvietai, dar
bininkai pastatė antkapį, jį 
gerbė ir mini. Milijonierius, 
mylintis auksą, akis užmerkė, 
atšalo, kaip tas jo mylimas 
metalas, ir dingo iš atminties 
žmonijos, kaipo nenaudingas 
daiktas. J. Ramanauskas. 
VIII-3-38.

MEKSIKOS “SINGELIAI” 
LAIMĖJO

Mexico City. — Tamauli
pas valstija buvo išleidus 
įstatymą aptaksuot vien
gungius vyrus. Bet Meksi
kos vyriausias teismas pa
naikino tą įstatymą. Sako, 
nors pageidaujama, kad vy
rai apsivestų ir augintų šei
mynas, bet neleistina mo
kesčiais ar kuom kitu verst 
juos gyvent tokiame “sto
ne”, kokio jie nenori: tai 
būtų perdaug didelis pilie
tines laisvės varžymas.

Wilkes Barre, Pa.
Nukryžiavojo Piknikus, Perse

kioja Alaus Pardavėjus 
Nuo dabar šioje valstijoje 

liekasi visagaliu Valstijos 
Svaigalų Kontrolės Boardas. 
Jo galybė jau gulė ir ant Lu
zerne pavieto. Jo patvarky
mu čia daugiau įvairaus po
būdžio išvažiavimai uždraus
ti su svaigaliniais gėrimais be 
leidimų ir uždrausti endliavo- 
jimai pinigais, pardavinėjimai 
alaus ir degtinės. Galima bus 
išvažiuoti, atsivežti svaigalus 
ir gerti, bot už tai reikalinga 
gauti valdžios leidimas, kuris 
kainos $2.00.

Neuždrausta, žinoma, kad 
gėrimams susipirkti bus išleis
ti tikietai iš anksto, bet pikni
ke jokis centas negales pasiro
dyti einąs iš rankų į rankas. 
Už pasirodymą pinigų piknike, 
bus areštuojami ir baudžiami 
draugijos ir piknikų pirminin
kai.

Pereitą savaitę ir nedėdienį 
daugelis piknikų jau buvo už
pulti iš pasalų Boardo agen
tų ir visi jie jau turės nu
kentėti. Savaimi aišku, tas 
patvarkymas labai sunkiai gu
la ir ant progresyvių organiza
cijų, kurios tokius parengimus 
rengdavo visuomenės labui. 
Bus sunkumų, kol prisitaiky- 
sim prie naujų aplinkybių.

Užpulta 78 Beer Gardenai
Penna, valstijoje jau senai 

gyvuoja įstatymas, kad nedėl- 
dieniais nevalia nei vieno stik
lo alaus niekam parduoti. Bet 
pagelba vietinių Valdžių būda
vo galima įslinkti per užpa
kalines duris ir prisikaušti, 
kiek telpa. Dabar boardas li
kęs visagaliu suorganizavo at
aką ant gėrimų pardavėjų ir 
78 jų jau spąstuose. Pasek
me to, keli neteko laisnių vi
sai, o kitiems suspendavo nuo 
10 iki 60 dienų. Jeigu kas 
norės savo biznį vesti toliau 
po suspenduoto laiko, tas tu
rės sumokėti pabaudos po $10 
už kiekvieną suspehduotą die
ną.

Bet gi nesvietiškas žiauru
mas tų politikierių, nežiūrint 
kokioje linkmėje pasineša 
veikti! Lupa jie darbininkus, 
lupa ir biznierius. Aišku, 
abiem šonams reikia bendro 
fronto prieš politikierių sauva
lę. Požeminis.

DIDELĖ FRANCOZŲ KARI
NE PASKOLA BULGARIJAI
Sofia, Bulgarija. —Grupe 

atsilankiusių Franci jos ban
kininkų žada paskolint Bul
garijai bilioną “levu.” (Le
va normaliai apie 19 ame
rikinių centų.)

80 procentų tos paskolos 
Bulgarija panaudotų gink
lavimuisi ir geležinkeliams. 
Už paskolą mokėtų 5 ir pu
sę proc. palūkanų. Pati sko
la turėtų būt atmokėta per 
12 metų.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E 95 lias been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings.

JAKE SUTLER
315 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E 96 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn. County of Kings.

BENJAMIN B. STEINBERG
471 Sackman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8072 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1224—8lh Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK TAVERN, INC.
1221—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2908 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Coni rol Law at 
1270 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

ROSE ALBERT
1270 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 959 lias been issued to tho undersigned

I to sell beer at retail under Section 76

of tho Alcoholic Beverage Control Law at reikalų tai ateinantis Naujos Ang- 
Ave., Borough of Brooklyn, y. moterų piknikas ir rankų dar-

Kings, to be consumed on the J ......... . vicI1 ;345 Myrtle 
County of 
premises.

345 Myrtle
frank dolansky
\vc. Brooklyn, N. Y.

hereby given that. License No. 
been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
i Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 

’ — the

bo paroda. Prašome visų jsitėmyti 
vietą ir laiką, dalyvaukite skaitlin
gai. — Kom. (182-184)

kės išrinkti darbininkus, 
neužsimokėjote, prašome 
ryti. — Jj Margaitis.

Kurie dar 
tai pada- 
(182-183)

NOTICE is

to :
of t
County "of "kings, to be consumed 
premises.

on

PHILIP LOPEDOTA
A. & T. PIZZERIA 

1120 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 735 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Kings Highway, Borough ol Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the ( 
premises.

sBF.N GREENBERG, INC. I
1620 Kings Highway. Brooklyn, N. Y.

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, rugp. 8 d., 7:30 v. v. 
Laisvės Choro Svct., 57 Park St. 
Prašome visų dalyvauti, nes turėsi
me prisirengti prie spaudos pikni
ko, kuris įvyks 11 d. rugsėjo. Rei-

HILLSIDE, N. J.
LDS ir LLD ruošia “house party” 

sekmadienį, 11 d. rugsėjo-Sept. pas 
draugus Ražanskus. Prašome apylin
kės draugus atsilankyti, pradžia 2 
vai. po pietų. Taipgi prašome nieko 
nerengti 30 d. spalių (Oct.), nes 
viršminčtos kuopos rengia vakarie
nę. — Komisija. (183-184)

Bušai Į Philadelpliijos Pikniką
NOTICE is hereby 
EB 899 has been 
to sell beer nt 
of the Alcoholic 
189 Nassau Ave 
County of Kings,
nrciniscft. „

ARTHUR KEENAN RES1AURANI 
189 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

that License No. 
i the undersigned 

under Section 76 
Beverage Control Law at 
,, Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

NOTICE is herel 
EB 731 has been 
to sell beer at 
of tho Alcoholic 
701- Blake 
County < 
premises.

701 Blake

Kings

y given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Seclion 76 

Beverage 
Borough 

to
of Brooklyn 

consumed on tin

Philip 
Ave..

BLUME
Brooklyn, N. Y.

y given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 76 

Beverage Control Law tit 
Borough of Brooklyn.

to be consumed on the

NOTICE is nereb: 
EB 1270 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
491 1 Aveniu1 1 *. 
County of Kings,
premises. , ,,, , ,,,,

FRANK A. YOUNG ft JOSEPH BLAZE 
Avenue B Bar ft Grill

4911 Avenue I>. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
EB 798 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
48 Gold Street. 
County of Kings, 
premises.

VALERIE
48 Gohl St.,

License No. 
issued to the undersigned

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

SIRUTIS
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75 

Alcoholic Beverage Control Law at 
•hester Ave., Borough of Brooklyn, 

consumed off the

NOTICE is. hereby 
GB 9218 
to sell 
of tho 
128 Rc<
County of Kings, to 
premises.

MRS. BERTHA 
128 Rochester Ave.,

NOTICE is here 
GB 10671 has bei 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
262 Hoyt 
County of 
premise s.

Kings,

F. STEINBERG
Brixiklyn, N. Y.

License .No.

retail under Section 75 
Beverage Control Law at 
, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

JERRY
262 Hoyt Street,

NOTICE Is hotel; 
GB 1604 has been 
to sell beer al

Sl’ORTIELT.O
Brooklyn, N. Y.

License No.

under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Bayridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA C. TIETJEN
638 Bayridge Ave., Brooklyn, N. Y.

License No.NOTICE is hereby given that 
GB 857 1 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic. Beverage Control Law at 
41 Lewis Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises^ .

JOSEPH F1TELSON
4 1 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herel 
GB 9613 has been 
to sell beer at.

y given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 75

Beverage Control Law at

lyn.

172

County of Kings, to be consumed off 
premises.

SAMUEL PONET.LT
Prospect Park, S. W. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
420 New Jersey Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oil the 
premises.

420 New

NOTICE 
GB 10719 
to sell 

•of the i
1166 86th

TEMK SIHFFMAN
Jersey Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that. License No.

beer at

County of 
premises.

1466—86(11

Street

retail under Section 75
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn,
Kings, to be consumed off the

JOSEPH GARLO
Service Food Store
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby riven that. License No. 
GB 1(H) 12 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Avenue J, Borough of Bnxiklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HERMAN KUNOFSKY 
& RUBIN KUNOFSKY

4023 Avc,nuo J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB99I2 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of t he Alcoholic Beverage Control Law at 
2706 Farragut Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY ALWE1L
2706 Farragut Rd., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Pirmadienį, rugp. 8 d. įvyks de
monstracija, Rayburn Plaza. Pradžia 
8 vai. vak. Būkite 
ba, pabaigę darbą 
tracija šaukiama 
nebūtų karo, kad 
dedami, kad paimtų daugiau darbi
ninkų dirbti ir daug kitų svarbių da
lykų iškels šioje demonstracijoje. To
dėl kviečiame visus skaitlingai daly
vauti. — Kom. (183-184)

visi, tie kurio dir- 
ateikite. Demons- 
darbininkų, kad 
nebūtų taksai už-

- PHILADELPHIA, PA.
Ketvirtadienį, 11 d. rugpjūčio-Au- 

gust Įvyks Visų organizacijų narių 
susirinkimas dėl “Laisves” pikniko.

Piknikas artinasi, atsiranda daug 
reikalų. Reikia išrinkt reikalingas 
komisijas; tad bandykite kuo skait
lingiausiai susirinkt, nes bus daug 
svarbių reikalų aptarimui.

Kviečiame no vien tik organizacijų 
narius, bet ir visus “Laisves” skaity
tojus į šį susirinkimą, kuris bus 735 
Fairmount Avenue, 8 vai. vak.

(184-186)

Iš Brooklyno 6 busai veš publiką į “Laisves” pikniką 
Philadelphijoje, kuris įvyks sekmadienį

Rugsėjo 4 September
Ant rytojaus bus Labor Day Šventė

Bušai iš Brooklyno j Philadelphijos pikniką 
išeis iš sekamu vietų:

Nuo Vaigjnio-Šapalo Salės
147 Thames St., Ridgewood, N. Y

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo J. Juškos Čeverykų Krautuvės
79 Hudson Avenue, Central Brooklyn

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo W. Zabielskio Salės
61-38 56th Rd., Maspeth, L. I.

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer Street, Brooklyn

Bušai išeis 8:30 vai. ryto. Prie “Laisvės” suvažiuos visi 
ir iš čia visi kartu trauks į pikniką

KELIONĖ 1 ABI PUSI .$1.75

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.

Tuojaus užsirašykite važiuoti į “Laisvės 
pikniką ir įsigykite buso bilietą.

gOlllll||||||||«ll|||||||llllllllllllllllllN

I
E

I

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.
I

I168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tol. Evergreen 8-7179

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

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

WORCESTER, MASS.
Atydai moterims, visų ALDLD 

rių, “Laisvės”, “Vilnies” ir 
“Tiesos” skaitytojų.

Pirmadienį, rugp. 8 d. įvyks svar
bus moterų susirinkimas ir pasikal
bėjimas. Kviečiame ir prašome visas, 
pažangias drauges-moteris į šį pasi-1 
kalbėjimą, Liet. Svct., 29 Endicott
St., 7:30 v. v. Vienas iš svarbiausių

na-

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

PONET.LT
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PASAULINĖS ŽINIOS

Lietuviai Darbuojasi 
Pagelbėt Ispanijai

Šį Vakarą Parengimas Ispanijos 
Liaudies Naudai

Minios Sveikino Naują 
Didvyrį Lakūną

Lietuviu Lincolno Brigados 
Draugu Vytauto Zablacko k p. 
irgi tuo rūpinasi.

LLD Moterų 81-ma kuopa 
išrinko komisiją, kuri dabar 
kas vakarą nuo 7 iki 8 valan
dos ateina “Laisvės” salėn ir 
išduoda aukų rinkimo blankas, 
taipgi priima atneštus drabu
žius ir maistą.

Visi Ispanijos liaudies drau
gai prašomi atnešt aukų patys, 
taipgi, kas gali, paimt blankas 
ir pasidarbuot. Kiekvienas iš 
mūsų ką nors, kur nors per
kame. Paprašykime pas savo 
krautuvninką komiką žuvies, 
mėsos ar pieno. Tie svarbiau
sia. Tačiau galima imti ir ki
tokį kenuotą maistą, jei krau- 
tuvninkas nėra simpatikas ir 
paties reikal i ilgiausio neau
kauja. Komisija suras būdus jį 
iškeisti į tiek pat vertės rei
kalingiausius produktus, kad

Lincolno Brigados Draugų 
Lietuvių Vytauto Zablacko 
vardu kuopa rengia labai svar
bų vakarėlį. Jis įvyks šį va
karą, pirmadienį, 8 d. rugpjū
čio, “Laisvės” svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyn.

Tai bus labai svarbus vaka
rėlis. čia gausite tinkamo mai
sto, šalto gėrimo. Bet kas 
svarbiausiai, kad bus prakalbų 
ir rodoma judami paveikslai iš 
Ispanijos liaudies kovų ir ten 
kovojančių amerikiečių.

Judami Paveikslai

Šiame parengime bus rodo
ma judami paveikslai vardu 
“America’s Lafayettes” (Ame
rikos Lafayettai). Tai bus la
bai žingeidi! kiekvienam ir 
kiekvienai tatai pamatyti. Pa
veiksluose gal būti jūs maty
site ir amerikiečius draugus,

jums gerai pažįstamus.
Prakalbos

Šiame parengime bus ir pra
kalbų. Tik, iš Ispanijos sugrį
žęs kovotojas Charles Nusser 
anglų kalboje kalbės apie Is
panijos liaudies kovas ir Ame
rikos kovotojus Ispanijoj.

Lietuvių kalboj sakys pra
kalbą d. D. M. Šolomskas, Lie
tuvių Komiteto Pagelbai Ispa
nijos Demokratijos pirminin
kas,

Į šį parengimą įžanga yra 
labai maža, tik 10 centų ypa- 
tai, Prie to, prie įžangos dar 
bus ir laimėtos dovanos. To
dėl mes kviečiame visus ir vi
sas kuo skaitlirtgiausiai atsi
lankyti. “Laisvės” skaitytojus 
prašome apie šį parengimą 
pranešti ir jūsų pažįstamiems. 
Būkite skaitlingai. Rengėjai.

laive, kuris yra specialiai pa
samdytas vežt amerikiečių do
vanas, vežtu ir nuo lietuviu 
keletą tonų dovanų didvyriš
kiems Ispanijos žmonėms.

A. K. N.

KAS PARĖMĖ ISPANIJA?
Pirmutinė į Moterų 81-mos 

kuopos atsišaukimą atsiliepė 
d. M. Maželienė. Atvykdama 
į LDS 1-mos kuopos susirinki
mą, pereitą ketvirtadienį, ji 
atvežė didelę dėžę gerų vyriš
ku, moterišku ir vaiko drabu
žių : ploščių, sermėgų, megsti- 
nių, suknelių, kojinių.

Draugė A. Gilmanienė pasi
ėmė blanką parinkt aukų.

Ispanijos kovotojams reikia 
maisto ir medikališkų reikme
nų, taipgi stoka drabužių ka
riams ir civiliams vyrams, mo
terims ir kūdikiams. Kariams 
ypatingai reikalinga vilnoniai 
megstiniai, pirštinės, pančia- 
kos, apatiniai, taipgi siuvami 
juodi ir balti siūlai ir adatos. 
Visiems kitiems reikalingi ir 
naudingi visoki drabužiai. Ne
pamirškime ir mažyčiu kūdi
kių, gaukim jiem drabužiukų 
ir pieno.

Moterų kuopos komisija ža
dėjo būt “Laisvės” raštinėj vi
sais paprastais vakarais nuo 7 
iki 8 vai. vakaro, kad priimt 
atneštas dovanas ir išduot au
koms rinkt blankas.

Narė.

JAUNAS NUeJO KALeT

Anthony Drosdowski, 20 m., 
342—57th St., nuteistas už 
plėšikavimą nuo 5 iki 15 metų 
kalėjimai!. Sakoma, jis api
plėšęs virš 20 krautuvių per 
du metus.

NEPATIKO “DAINA”

Harleme Surinko Daug 
Maisto Ispanijai

Išpaniškąjame II a r 1 e m e 
smarkiai vedama rinkimas pa
gelbės lojalistų Ispanijai. Pe
reitą savaitę pradėta vajus 
rinkt maistą, kuris bus pasiųs
tas Ispanijon specialiu laivu 
ateinantį mėnesį. Po trijų die
nų darbo, kada iš karo fronto 
parvežtas skylėtas nuo kulkų 
ambulansas išsiųsta parvežt 
dovanas, surinkta trys tonai.

Rinkėjai visų-pirma aplankė 
apylinkės krautuves. ' Atsilie
pimas buvo didelis. Ne vie
nas krautuvininkas sutiko ati- 
dėt į šalį po visą cįėžę kenų, 
kiti po kelis kenus. Patarnau
tojai irgi prisidėdavo. Nega
na to, kostumeriai, sužinoję 
tikslą, susideda ir nuperka 
daugiau kenų, kuriuos ant vie
tos gauna nupigintomis kaino
mis.

Dar 6 Teisėjus Įkaitino 
Raketuose

Thomas E. Dewey įkaitino 
dar šešis teisėjus dalyvavus 
“sufiksinime” bėdon patekusių 
raketierių bylų, kad pagelbėt 
Tammanės tūzui James J. 
Hines apsaugot šimtą milionų 
dolerių į metus pelno nešantį 
raketą. Dewey sugriebęs su ra
ketų surištus teisėjus pagelba 
perimtų ir užrekorduotų pasi
kalbėjimų telefonu—“wire tap
ping.”

Teisėjų vardai dar nepaskelb
ta, tačiau teisėjas Pecora parei
kalavo tuojau paskelbt. Proku
roras Dewey norėjo jų paskel
bimą atidėti. Sakoma, jis norė
jęs juos įvest byion Hines teis
mui gerokai įpusėjus, užklupt 
neprisirengus.

Prašo Lelimaną Veikt 
Prieš Drausme v-

CIO ir A F of L unijų ir 
Am. Darbo Partijos bendrame 
mitinge pereitą ketvirtadienį 
priimta rezoliucija, kuria atsi
šaukiama į gubernatorių Leh- 
maną sušaukt Apeliacijų Divi
zijos teismo specialę sesiją tik
slu išnešt nuosprendį dėl teisė
jo Cotillo išduotos drausmės 
prieš Busch Jewelry Co. strei- 
k i orius.

Pavargo Gyvenime
“Tam, kas būsite pirmas. 

Aš jau pavargau gyvenime ir 
pasirinkau šį kelią,” — tokio 
turinio raštelį rado policija 
pas Lawrence Heaney, 35 
metų, jo kambaryj 376—6th 
Avė. Jis gazu užsitroškino.

Trys Mirė Nuo Karščių

Policijos pagelba išmėtyta 
iš Navy Yard 50 WPA darbi
ninkų už tai, kad jie protes
tui prieš suvėlavimą išmokė
jimo algų dainavo: “You’ll 
never get rich by digging a 
ditch”.

John A. McDonald, policis- 
tas, tarnavęs Fort Hamilton 
stotyje, mirtinai pašovė save 
pereitą penktadienį. žmona 
sako, kad jis rūpinęsis dęl pi
nigų.

Penktadienį karštis vėl pa
siekė rekordinės aukštumos tai 
dienai—93.1 laipsnių. Trys
pagyvenę žmonės vėl mirė nuo 
karščio. Antony Romanini, 55 
metų, krito darbe ir po pus
valandžio mirė. Jis atvežtas 
ligoninėn su 110 temperatūra, 
aukščiausia, kokia čia pasitai
kė bent kada rast pas ligonį. 
Vėliau kilus žaibų audra 
Queens’e padarė biskį nuosto
liu. 4-

Auditorių Kaltina 
Ėmime Kyšių

j Frank A. Fox, Bronx State 
|Insurance Fondo knygų pri
žiūrėtojas, kaltinamas paėmęs 
$500 kyšį nuo seno metalo pir
klio I. Swordloff, kuriam bu
vę sakyta, kad jo knygos ne
tvarkoj ir prižadėta “sufiksyt” 
už $500.

Douglas G. Corrigan’ą pa
sveikint Now Yorke išėjo į 
gatves apie pusantro miliono 
žmonių. Tikrai širdingai pasi
tiko šio didmiesčio gyventojai 
“paklydusį sūnų”, kuris vis 
dar tebetikrina, kad jis manęs 
skrendąs j Kaliforniją, o at
sidūrė Baldonnel Orporte, Ai
rijoj.

Minių veržimasis artyn visur 
buvo taip d id (‘lis, kad vienoj 
vietoj, prie viešbučio, iš meilės 
kuo ne sutriuškino narsų lakū
ną. Jisai pats manęs, kad šon
kauliai subraškėjo. Ir ištiesę 
krūtinėj žaizda padaryta, ta
čiau gydytojas leido tęst daly- 
vumą iškilmėse.

Entuziastiški New Yorko ai
riai ir abelnai newyorkieciai 
suvartoję 1,900 tonų “confet
ti” ir kitų margumynų. Ap
skaičiuojama šį pasitikimą bu
vus didesniu už pasitikimus 
Lindbergh o ir Hughes. Lind- 
bergui sveikint išpilta 1,750 
tonų popieros. Minių entuziaz
mas mažam orlaivių mechani
kui, kuris dideliu savo pasirį- 
žimu atsiekė tikslą, buvo bega
linis. Juk ne kiekvienas būtų 
turėjęs drąsos ii- laimės pada
ryt 2,810 myliu kelionę sker
sai Atlantiką devynių metų se
numo antrarankyje lėktuvo, 
kurį Corrigan pirkosi už $900 
ir savo rankomis susitaisė.

Corrigan važiavo tuo pačiu 
keliu—nuo Battery Park į 
City Hali,—kaip kad Lindberg 
ir Hughes. Jis vis tebedėvėjo 
savo odinę sermėgą, kuri jį 
slėpė nuo vėjų kelyj per jūres. 
Mažą, atvirą mašiną lydėjo 6 
policijos sargybiniai. Minioms 
prilaikyt iššaukta 2,700 polici
jos. Corrigan linksmai pri
iminėjo sveikinimus. Jis atvi
rai prisipažino, kad tai laimin
ga Jo gyvenime diena, sakyda
mas: “Jeigu Visos mano klai
dos taip pasibaigtu, tai būčiau 
laimingas žmogus”.

Miesto Salėj jį sveikino ma
joras LaGuardia ir kiti žymūs 
sutiktuvių komiteto nariai. Pa
skiau jis nuvestas į Floyd Bon
nett Field, kur viršininkai įtei
kė jam naujutėlį modernišką 
kompasą. Kelyje į Borough 
Hall Plaza, Brooklyn e, šaligat
viai taip pat buvo apstoti pub
lika. Iškilmės baigėsi mitin
gu Yankee Stadiume.

KŪDIKIŲ PARALYŽIUS 
JAPONIJOJ

Tokio. — Iki šiol mažai 
kas Japonijoj tebuvo girdė
ję apie kūdikių paralyžių. 
Bet dabar serga 1,000 japo- 
nukų vien Kobės apygardo
se.

NUŠAUTI DU POLITT- 
KIERIAUS AGENTAI 
Chicago, Ill.—Kažin koks 

gengsteris nušovė sumigu
sius diena automobilyje L. 
Mosinskį ir Br. Switaj’u, 
politinius agentus J. P. Ros- 
tenkowskio, Cbicagos mies
to tarybos nario.

NAZTAI PATARIA VO
KIEČIAM PAKEIST ŽY

DIŠKUS VARDUS
Berlin. — Vyriausias na- 

zių teismas pataria vokie
čiam, turintiem žydiškus 
krikšto vardus, pakeist juos 
vokiškais bei krikščioniš
kais. Žydiškais vardais lai
koma Dovidas, Josua, Abra
hamas, Judi th a, Esthera ir 
kiti, randami senajame. Bib
lijos testamente.

Būsiąs tik Vienas žydas 
tarp 1,000 Italų -Valdininkų 

ir Profesionalų
Roma. — Italijos užsienio 

reikalų ministerija skelbia, 
jog tebus leidžiama tik vie
nam žydui būt valdininku, 
gydytojum ar kitu profe
sionalu ar biznierium tarp 
kiekvieno tūkstančio italų 
valdininkų, profesionalų ir 
biznierių. Nes šalyje esą 
1,000 kartų daugiau italų 
negu žydų.

Roma. — Per eksploziją 
Italijos šarvuotlaivy “Quar
to,” prieplaukoj Majorcos, 
gen. Franco valdomos salos, 
užmušta 15 Italijos jūrinin
ku, v

Perpignan, Franci ja. — 
Francūzų vyriausybė įsa
kė priešorlaivinėmis kanuo- 
lėmis šaudyt visus svetimus 
lėktuvus, pers krendančius 
Franci jos pusėn iš Ispani
jos.

PRAMOGOS

IŠTEISINO DAKTARĄ

Dr. S. Robert Kahn ir Mrs. 
Sara Kay, kurie buvo kaltina
mi už mirti Mrs. S. Stuckie, 
išteisinti. Išaiškinta, kad mo
teriškė mirė nuo kitų priežas
čių, ne dėl nelegalės operaci
jos.

KUMŠČIU UŽMUŠĖ

Žuvo Vaikas Gelbėtojas

BROOKLYN, N. Y.
Draugyste Šv. Jurgio rengia savo 

metinį balių, lapkr. 26 d., Grand Pa
radise Svet. Todėl prašome kitų or
ganizacijų nieko nerengti tą dieną, 
bet. dalyvauti mūsų baliuje. — S. 
Zubavičius, Baliaus Rast. (183-184)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su, naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

IšGĄZDINO TĖVUS |
Dviejų metų mergaitė Aim i 

iCastoro nejučiomis paspruko iš 
motinos akių prie Bay Park
way ir nuėjo pustrečios mylios 
į Coney Island “pasivaikščiot.”1

Stephen Aromiskis
(Arniakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVcrgreen 7-4335

Kuomet ji keliavo, policija ir- 
susiedai j ieškojo apylinkėj per 
7 valandas. Tėvai buvo įpuolę 
desperacijon, manydami, kad 
kūdikį pasigavo koks pakvaišė
lis.

Telephone: EVcrgreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker i

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numini- | 
Sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir f I 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue i'

Brooklyn, N. Y.— -- 11__________   i'    I
“Gaukite “Laisvei” Naujų

Skaitytolų. 1

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberini
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

ŠILTAME ORE

šaltas lietuviškas Maisto 
kumpis su agurku

•

REctor 2-2786 Liet.-Amer.
157 Chambers St., N. Y. Imp. & Eksp. B-vė

Joseph Lynaugh, 801 Greene 
Ave., 11 metų berniukas, pri
gėrė Jamaica Įlankoj gelbėda
mas 3 metų kūdikį. Tačiau 

(kūdikį, Tommy Hassett, išgel
bėjo 8 metų mergaitė, Dara- 
tėlė Jemmott. Didesniem vai
kam nuplaukus, kūdikis pas
kui juos įbridęs įlankon.

Jaunų žmonių “parėj”, Co
ney Islande, susiginčijus dviem 
vyrams, vienas smogė kitam 
veidan. Užgautasis, C. Cos
tanza, pargriuvo nuo smūgio 
ir krisdamas mirtinai užsiga
vo. Smogikas bus teisiamas 
už žmogžudystę.

Heint Wirtz, 11 metų vaikas, 
tapo elektrinės vielos užmuštas 
einant skersai gelžkelį prie 
Myrtle Ave. ir Woodhaven 
Blvd., Ridgewoode.

VEDYBOS AR MIRTIS

Policija, mylimasis ir namiš
kiai per kelias valandas darba
vosi išimt maudynėj užsiraki
nusią T. Weig, 20 metų, 90-39 
176th St., Jamaica. Ji grasino 
nusižudyt tėvams atsisakius 

i leist ištekėt už mylimo vai-
* kilio.

Bandydamas atidaryt už- 
brinkusį langą Jafta Olson, 
dženitorius 15 Whitehall St. 
bildinge, iškrito pro jį ir mirė 
nuo užsigavimo.

W. Earle Andrews rezigna
vo iš Pasaulinių Fėrų genGra
lio manadžerio vietos, kad su-' 
grįžt inžinierystėn, tačiau lik- 
siąsis patarėju.

We4a 10

DAY vau 63 ■fvc regularly yearsof
CONSECUTIVI 

DIVIDENDS

BUSHWICK
SAVIN G S BANK

GRAND ST.AtGUAHAM AVE. BKOOKLVM

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

s

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

Telefonas EVergreen 7-1661

WIWIIUI WIN, WIIUI Wl

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn ‘ “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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




