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Viskas rodo, kad automo
bilistų unijos nariai šauks
savo suvažiavimą, jei J. L. 
Lewisas neįsikiš į unijos 
reikalus ir nepaskirs admi
nistratoriaus unijos reika
lams tvarkyti.

Lovestoniško - trockisto
Martino unijos nariai juk 
nepakęs. Jis užtenkamai pa
rodė, su kuo eina ir kas jam 
rūpi.

Kai suvažiavimas įvyks, 
tai delegatai parodys tam 
skaldytojui, kam jie pritaria 
ir su kuo eina.

Vakarykščioj “Laisvės” 
laidoj skaitytojai matėte, 
kaip viena fantikė (Ola L 
Harwelliene, iš Californi- 
jos), prisiskaičiusi biblijos, 
nusikirto sau ranką ir išsi
lupo akį. Girdi, jos akis ir 
ranka griešijo, o biblijoj 
evangelistas Mataušis moki
na, jog, esą, reikia nukirsti 
ranka arba išplėšti akis, jei 
jos veda tave į grieką.

Tai, mat, prie ko prive
da fanatizmas. įdomu, kaip 
tą apgins mūsų kunigai?

Užvakar netikėtai gavau 
atvirutę nuo Vajolos šar- 
kiūnaites, chicagiečių drau
gų Šarkiūnų dukters. Dabar 
ji yra Californijoj.

Vajola nepaprastai gabi 
ir talentinga mergina—šo
kikė. Pora metų atgal broo- 
klyniečiai atsimena ją pui
kiai šokant “Laisvės” ban- 
kiete.

Pasaulinis Jaunimo Kon
gresas pasibaigė. Jis darė 
nepaprasto įspūdžio į visą 
pasaulį abelnai, o į Ameri
kos žmones ypatingai.

Jaunimas pasisakė—pri
siekė—kovoti už taiką: vys- 
tyt broliškumą tarp visų 
kraštų jaunimo, kelti nea
pykantą karui, skelbti tai- 
ką.

Ar ne gražūs obalsiai ? Ar 
ne gražus jaunimo pasimo- 
jimas? Ar ne vertas jis pa
ramos?

Tačiau buvo žmonių, ku
rie prieš kongresą ir laike 
jo skelbė nebūčiausius da
lykus. Girdi, šis kongresas 
buvęs komunistų. O tie, ką 
sakė jame kalbas, esą ko
munizmui advokataują žmo
nės.

Jeigu jie taip nori, tegu 
jis bus ir komunistų. Bet 
tie žmonės turėtų pasakyti, 
ar kongreso nutarimai geri, 
ar blogi? Jeigu jie blogi, tai 
kodėl?!

Žinoma, šiandien tūliems 
žmonėms viskas komunis
tas. Štai, jie vadina komu
nistiniu ir Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą, nors 
jis, aišku, tokiu nėra.

LDS turi arti 8,000 narių. 
Lietuvių komunistų Ameri
koje yra-apie 1,000. Toli 
gražu ne visi jie priklauso 
LDS.

Napaisant, tačiau, to, tie 
žmonės blofina, kad LDS— 
komunistų organizacija.

Nereikia nei aiškinti, kad 
šitaip meluodami, jie plaka 
patys save.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOSFašistų Nuostoliai Di
deli, Laimėjimai Maži,

Sako Assoc. Press
 H------ ----------------------------------------

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Pats gene
rolas Franco komanduoja 
fašistų atakoms vakarinia
me šone Ebro upės. Liau- 
diečius ten šturmuoja pul
kai italų, ispanų fašistų ir 
afrikiečių maurų. Jie veikia 
didžiosiomis vokiškomis ir 
i t a 1 i š k omis kanuolėmis, 
greitai šaudančiomis ma
žesnėmis kanuolėmis, šim
tais Mussolinio ir Hitlerio 
lėktuvų ir tankų.

Fašistų orlaiviai neatlai- 
džiai bombarduoja liaudie- 
čių pozicijas, ypač tiltus per 
Ebro upę, bet liaudiečiai 
per tuos tiltus vis gauna 
ginklų, amunicijos ir kitų 
reikmenų iš Katalonijos, 
Ispanijos šiaur-rytinio kam
po. Prieš fašistus čia kau- 
jasi ir viena brigada tarp
tautinių liuosnorių.

Fašistai praneša, kad jie 
užėmė miestelį Villalbą iri 
tūlas kitas pozicijas, už 5 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Gandesos, generolo Franco 
centro šiame fronte. Bet
abelnai fašistų laimėjimai 
yra menki, o jų nuostoliai 
labai dideli vakariniame Eb
ro upės šone, sako Associa
ted Press, amerikinė žinių 
agentūra ir New Yorko Ti
mes korespondentas.
Liaudiečiai Sunaikino 12 

Fašistų Orlaivių
Liaudiečiai nukirto žemyn 

dvyliką gen. Franco itališkų 
ir vokiškų lėktuvų; o fašis
tai giriasi, kad jie nušovę 
“20” respublikos lėktuvų.

Estremaduros fronte, 
pietvakarinėj Ispanijoj, fa
šistai užėmė Puerto de San 
Vicente, kai kuriuos kitus 
kaimus ir miestelius ir arti
nasi prie Guadiana upės. 
Jie sako, kad per tris pas
kutines dienas laimėję “309” 
ketvirtainių mylių sklypą.

Fašistai Vejami Atgal
Liaudiečiai smarkiomis 

kontr-atakomis Estremadu
ros fronte atkariavo nuo 
fašistų geležinkelio stoti 
prie Zujar upės ir nuvijo 
priešus iki La Alcantarilla. 
Fašistai taipgi atmesti at
gal į šiaurius nuo Corberos.

Hitleris Karališkai Pasitiko
Vengrijos Diktatorių

Hamburg, Vokietija. — 
Hitlerio valdžia su didžio
mis iškilmėmis priėmė at
vykusį Vengrijos diktatorių 
admirolą Horthy. Pats Hit
leris su eile savo ministerių 
nuplaukė laivu su Horthy ir 
rodė jam galingą Vokietijos 
tvirtumą Helgolando saloj, 
submarinų stovyklas ir kt.
Pripažįsta Vengrijai Teisę

Ginkluotis Kiek Nori
Hitleris užgyrė fašistinei 

Vengrijai teisę ginkluotis,

Dies’o Tyrinėjimai Atkreipti 
Prieš Rooseveltą

San Francisco, Calif.— 
Earl Browder, Amerikos 
Komunistų Partijos genera- 
lis sekretorius, viešai parei
škė, kad Dies’o vadovauja
ma kongresinė komisija, ne
va nagrinėdama komunisti
nį veikimą, iš tikro stengia
si tik sukelt piliečius prieš 
Roosevelto valdžią.

Visokie kompanijų šnipai, 
skebų agentai ir kiti neva 
“specialistai liudininkai”, 
pašaukti tos komisijos, su
siriesdami meluoja, būk pa
ti Roosevelto valdžia “ko
munistuoja.”> _____________

London. — Mirė darbie- 
tis Anglijos seimo atstovas 
A. Short, 55 metų.

Reikalauja Atskirais 
Punktais Balsuot N. Y. 
Konstitucijos Pataisas

Albany, N. Y.—Guberna
torius Lehman atsiuntė laiš
ką pirmininkui New Yorko 
valstijos konstitucinio suva
žiavimo, ragindamas leist 
piliečiams balsuot atskirai 
kiekvieną iš 50 siūlomų kon* 
stitucijos pataisymų. Suva
žiavime vyraują republiko- 
nai nori pakišt visus tuos 
pataisymus balsuot sykiu— 
už ar prieš.

Kai kurie pataisymai ge
ri, pavyzdžiui, valstijinė 
sveikatos apdrauda, bet 
dauguma yra blogi, kaip 
antai: uždraust valstijai 
naudot didžiųjų upių jėgą 
elektrai gaminti; panaikint 
proporčionalę atstovybę rin
kimuose ir kt.

New Yorko miesto majo
ras LaGuardia taipgi rei
kalauja, kad būtų leista pi
liečiams paskirai balsuoti 
už ar prieš kiekvieną siūlo
mą taisymą valstijinės kon
stitucijos.

Kaip gubernatorius Leh
man, taip majoras LaGuar
dia supranta, kad jeigu visi 
pataisymai bus leidžiami tik 
bendrai balsuoti už ar prieš, 
tai piliečiai visus juos sykiu 
ir atmes. Tokiame atsitiki
me būtų visiškai bergždžiai, 
išeikvota pustrečio miliono 
dolerių valstijos pinigų, ku
rie išleisti konstituciniam 
suvažiavimui.

kiek jai patinka. Tą teisę 
šiomis dienomis Vengrijai 
pripažino Mažoji Santarvė, 
kurion įeina Jugoslavija, 
Rumunija ir čechoslovaki- 
ja; bet šios šalys išreikala
vo, kad Vengrija pasirašy
tų nepuolimo prižadą.—Ver- 
salės sutartis buvo griež
tai aprėžus Vengrijos gink
lavimąsi.

Lenkai Tardė iš Lietuvos 
Sugrįžusį žižmarą

Vilnius, rugp. 23.—Vil
niaus lietuvių sportininkų 
vadą Tautinėje Olimpijado- 
je p. žižmarą, sugrįžusį iš 
Lietuvos šiomis dienomis, 
lenkai ištardė.

Lietuvos Burmistrai prieš
Miestų Bombardavimą
Kaunas, rugp. 23.—Lie

tuvos burmistrai (miestų

AMERIKIETIS KAPITONAS BUVO SUIMTAS 
UŽ ŠNIPU GABENIMĄ Į ISPANIJA

Barcelona, Ispanija. — 
Prekinio laivo “Wisconsin” 
amerikonas kapitonas H. I. 
Taft čia buvo areštuotas ir 
po iškvotimo vėl paleistas. 
Jis buvo kaltinamas, kad 
laivu atvežė keturis šnipus 
iš Franci jos prieplaukos 
Marseille. Tie šnipai, pasiva
dinę “amerikonais”, du vo
kiečiai ir du italai, dabar 
laikomi Barcelonos kalėji
me. O jų istorijos štai ko
kios :
Hitlerio Polięija Davė Klas

tingą Pasport^ ir Siuntė
Šnipinėt

Vokietys G. Lemon nie
kad neturėjo net pirmųjų 
Amerikos pilietybės popie- 
rų; buvo deportuotas iš Ca- 
lifornijos atgal. į Vokietiją 
kaip kriminalistas. Paskui 
Hamburge 'slaptoji Hitlerio 
policija davė jam falšyvą 
pasportą ir pasiuntė šnipi
nėt Ispanijos respublikos 
prieplaukas.

Kitas vokietys, H. Peters 
turės j o pirmąsias Amerikos 
pilietybės popieras, bet už

Ar Nuglostys Sargybinius, 
Kurie Iškepė 4 Kalinius?

Philadelphia, Pa.—Magis
tratas N. A. Beifel laikė be 
parankos du sargybinius 
Holmsburg kalėjimo kaip 
pirmo laipsnio žmogžudžius. 
Jie visu smarkumu leido 
kaip galint karščiausią ga
rą į kameras 23-jų kalinių, 
bado streiko vadų, ir mir
tinai sušutino keturis kali
nius, o 19 kitų vos išliko 
gyvi. Pirm to ' sargybiniai 
uždarė langus; tuo tarpu 
lauke buvo apie 90 laipsnių 
karščio.

Bet antrininkas apskri
ties prokuroras J. A. Boyle 
ir koroneris Hersch pasis
tengė, kad tiedu inkvizito
riai žmogžudžiai tapo pa- 
liuosuoti po $2,500 paran
kos iki teismo.

Gyvi kepami kaliniai gesi
no troškulį, gerdami vande
nį iš po toiletų sėdynių, ir 
nuo to daugelis susirgo.

Philadelphia, Pa., rugp. 
25.—Išduota warrantai are- 
štuot dar du Holmsburg ka
lėjimo sargybinius kaip ka
linių žmogžudžiūs-kankinto- 
jus.

majorai) prisidėjo prie ki
tų šalių burmistrų protes
to prieš atvirų miestų bom
bardavimą. Protestas pas
kelbtas spaudoje.

Įvedama Kaimo Darbinin
kų Privaloma Apdrauda
Kaunas, rugp. 23. — Šio

mis dienomis ministerių ta
ryba nutarė įvesti kaimo 
darbininkų privalomą ap- 
draudą nelaimingais atsiti
kimais “iždo lėšomis.” 

kriminalius darbus taipgi 
buvo išbugdytas iš Jungti
nių Valstijų atgal į Vokieti
ją.
Mussolinio šnipas Buvo Ca- 

pone’o Gengsteris
Italas J. Locastre, pri

klausęs Capone’o gengste- 
rių šaikai Chicago j, buvo 
deportuotas iš Amerikos 
kaip piktadaris.

Antras suimtas italas 
šnipas, Fr. Bosią melavo, 
būk jis kilęs iš Puerto Rico, 
taigi esąs “amerikonas;” 
bet Ispanijos policija, paro
do, kad jis yra Italijos pi
lietis.

Locastre ir Bosią niekad 
neturėjo net pirmųjų Ame
rikos pilietybės popierų.

Laivas “Wisconsin” yra 
amerikinis, bet pasamdytas 
Ispanijos respublikai, ir pa
prastai gabeno jai kviečius. 
Jo kapitonas Taft buvo kal
tinamas, kad jis pirmes- 
niais atvejais išvežė iš Bar
celonos ir Alicantės tris is-l 
panūs fašistus. Jis įtraukė 
jų vardus net oficialėn lai
vo užrašų knygom

Halpern, Dies’o “Liudyto
jas,” Yra Vagis, Plėšikas

Boston, Mass.—Jungtinių 
Valstijų komisionierius Gu
tterman gavo iš Washingto- 
no warrantą areštuot A. L 
Halperną kaip vagį-plėšiką.

Tai tas pats Halpern, ku
ris pabėgo iš amerikiečių 
liuosnorių bataliono Ispani
joj ir kelios dienos atgal 
pasakojo kongresinei Dies’o 
komisijai Washingtone, būk 
amerikiečiai liuosnoriai Is
panijos respublikoj esą lai
komi kaip “vergai”. Jis kal
tino komunistus kaip “vi
liotojus” į Ispanijos liaudie- 
čių frontą.

Būdamas Washingtone, 
Halpern pavogė iš Mrs. 
Schwartz “bordinghauzės” 
brangų rankinį laikrodėlį, o 
Bostone jis išplėšė pinigus 
iš Žydų Tautinio Fondo rin
kliavų dėžutės name Edith- 
os Seltzerienės, kur jis gy
veno, kaip kad jinai dabar 
prisiektu liudijimu kaltina 
Halperną.

ORAS
Šiandien giedra ir šilčiau.

—N. Y. Oro Biuras.

Japonai Tiksliai Žudė 
Keleivius Chinų-Ame

rikonų Lėktuvo
----------------------------------------------------------B

J. L Lewis Tikisi, Vienybės 
Auto. Darbininkų Unijoj

Washington. — CIO uni
jų bendras prezidentas J. L. 
Lewis patiekė planą H. 
Martinui, trockistui pirmi
ninkui Jungtinės Automobi
lių Darbininkų Unijos, dė
lei vienybės atsteigimo toj 
unijoj.

(Didžiausias vienybės ar
dytojas yra pats Martin, 
kuris išmetė keturis unijos 
pildančiosios tarybos narius 
ir braukia laukan net ko
vingus lokalų vadus, šnekė
damas, būk jie esą “komu
nistiniai suokai bininkai 
prieš uniją.”)

Lewis išsireiškė, kad jis 
tikisi, jog galima bus at- 
steigti vienybę toj unijoj.

New YorkoMajoras La
Guardia Ragina Vieny
tis Federaciją su CIO

Buffalo, N. Y. — New 
Yorko miesto majoras La
Guardia, kalbėdamas 75-me 
suvažiavime N. Y. valsti
jos Darbo Federacijos, ragi
no susi vieny t darbininke 
unijas (Federacijos ir CIO) 
ir bendromis jėgomis siekt 
laimingesnio gyvenimo.

Suvažiavimas skardžiai 
plojo, sveikindamas majoro 
kalbą; bet paskui, pagal 
dešiniųjų vadų komandą, 
atmetė eilę rezoliucijų, rei
kalaujančių vienybės tarp 
Darbo Federacijos ir CIO 
unijų.♦
Dešinieji Vadai Prieš Darbo 

Partiją
Reakciniai vadai taip pat 

perdarė tarimą, kuris smer
kia Amerikos Darbo Parti
ją ir vadina ją tiktai “prie
du prie CIO,” kuri, girdi, 
yra “pilna komunistų.” Su
važiavimas įgaliojo N. Y. 
valstijos Darbo Federacijos 
pirmininką Meany sudaryt 
15 narių komitetą, kuris 
“nepartijiniai” agituotų už 
tuos kandidatus rinkimuo
se į valdvietes, kurie atro
dys geri Darbo Federacijai.

Majoras La Guardia ragi
no darbuotis, kad per Jung
tinių Valstijų konstitucijos 
pataisymą būtų panaikintas 
vaikų darbas ir kad page
rinti apdraudą nusenusiem 
darbo žmonėm. Jis taip pat 
išreiškė aukštą pagarbą 
prezidento Roosevelto vald
žiai, kad ji “gausingai pa
deda” miestams aprūpint 
bedarbius.

Majoras LaGuardia kvietė 
sekamą suvažiavimą valsti
jos Darbo Federacijos lai
kyti New Yorko mieste.

Hong Kong. — Penki ja
ponuos kariniai orlaiviai 
užpuolė kulkasvaidžiais šau
dyt didelį keleivinį vanden- 
lektuvą, priklausantį chinų- 
amerikonų kompanijai, bes- 
krendant jam iš Hong Kon
go į Chungkingą. Kai kelei
vinis lėktuvas besigelbėda
mas nusileido ant vandens 
prie Cheungkapino, japonų 
orlaiviai žemai skrisdami 
kartotinai pylė į jį kulkas- 
vaidžių ugnį. O kuomet lėk
tuvo įgula ir keleiviai iššo
ko į vandenį ir stengėsi iš
plaukt, japonai taip pat vi
su pašėlimu juos šaudė.

Taip Japonijos lakūnai ir 
nužudė 14 • iš 19 buvusių 
žmonių tame lėktuve. Tarp 
keleivių buvo dvi moterys, 
du vaikai ir 11 vyrų, keli 
iš jų žymūs chinų bankinin
kai, kurie skrido į Hankową 
pasitart su valdžia.

Lėktuvą vairavo ameri
kietis lakūnas H. L. Woods, 
ir tik jis ir vienas chinas 
išliko mažai tesužeisti. Trys 
chinai, pavojingai sužeisti-- 
tų japonų-žmogžudžių, tapo 
paimti į ligonines.

Amerikonai yra savinin
kai 45 procentų Šerų kom
panijos, kuriai priklausė šis 
lėktuvas. Jis paskendo.

Kompanija atsišaukė kab- 
legrama į Amerikos valdžią, 
nrašydama apsaugos nuo 
japonų.

EXTRA!
Barcelona, Ispanija, rug

pjūčio 25.—Liaudiečiai Eb
ro fronte per dvi dienas/.m- 
šovė žemyn. 33 fašistu^lėk
tuvus, o savo prarad'/tik 6.

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis, rugp. 25.— 
R e s p u b 1 ikos kariuomenė 
faktinai jau sulaikė fašistų 
ofensyvą Ebro ir Estrema
duros frontuose; pagrobė 
fašistų amunicijos sandėlį, 
vieną kanuolę ir 14 kulkas- 
vaidžių Ebro srityje.

Shanghai, Chinija, rugp. 
25.—Japonai praneša, kad 
jau užkariavę Juichangą, 
svarbų miestą Yangtze upės 
klonyje. Mūšiai siaučia 140 
laipsnių karščiuose.

Anglija Protestuoja, Kad 
Franko Šaudo Imtinius

London. — Anglijos val
džia pasiuntė “aštrų protes
tą” generolui Franco’ui, kad 
jo fašistai sušaudė 60 su
imtų Ispanijos respublikos 
kareivių.

Anglija siunčia savo įga
liotinį Ph. Chetwoodą į Is
paniją kaipo tarpininką, 
kad jis perkalbėtų generolą 
Franco mainytis imtiniais 
su respublikos valdžia.
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buvo galima dar sustabdyti netoli tos 
vietos, kur prasideda valstiečių trobe
siai, nes ten buvo vienas X X nemažas 
tarpas. Tačiau atvykusios mašinos su ug
niagesiais rūpinosi neužkirsti gaisro plė- 
timuisi kelią, o išgelbėti stambaus preky
bininko Vetrickio namą ir turtingo Jas- 
dausko vilą, kurie už tai buvo kiekvie
nai mašinai davę po 200 litų. Ir ištikrųjų 
šie du namai, nors stovi gaisro zonoj,

valstieti, darbininke
—protestuokite prieš

reikalaukite

Pažangiųjų Lietuvos Intelektualų 
Žodis

Šiomis dienomis mes gavome iš Kau
no sekantį:
Lietuvos Visuomene!

Ar žinai, kad fašistine kalėjimų adminis
tracija goriausiems tavo vaikams sugalvojo 
naują rykštę — nuo liepos mėnesio pirmos 
dienos ruošiasi uždrausti į kalėjimus įleisti 
Lietuvos dienraščius.

Iš politinių kalinių ir taip jau atimtos vi
sos jų teisės—neįleidžia iš laisvės knygų, 
rašomosios medžiagos, žurnalų, užsienio 
laikraščių, net vadovėlių. Bet fašistams ši- 

. to maža. Jie sugalvojo iš politinių kalinių 
atimti paskutinę šviesos kibirkštį—būtent— 
uždrausti skaityti laikraščius. Tai naujas 
barbarų žygis prieš mūsų tautos širdį!

Lietuvos visuomene, 
ir šviesuoli! Visi visur
naują fašistų pasikėsinimą ir 
įleisti politiniams kaliniams laikraščius.

Advokatai, profesoriai, gydytojai, 
žurnalistai, rašytojai ir kiti— 

viso 36 asmenys.
1938 m. birželio mėn.

Kaunas.

Šiuos lapelius, kaip matome, išleido 
grupė pažangiųjų Lietuvos intelektualų. 
Smagu, kad jie kelia savo protesto balsą 
prieš barbarišką Smetonos valdžios žy
gį: pasimojimą užsmaugti paskutinę 
šviesos kibirkštį!

Amerikos lietuviai taip jau privalo pri
sidėti prie to Lietuvos profesionalų ir 
intelektualų balso. Siųskim Smetonai 
protesto rezoliucijas. Reikalaukim leisti 
politiniams kaliniams naudotis spauda! 
Reikalaukim palengvinti politinių anti
fašistų kalinių—Lietuvos liaudies ge
riausių prietelių ir draugų—bendrą bui-

Kodėl Sudegė Palanga?
Laikraštis “Darbininkų ir Valstiečių 

Jaunimas,” leidžiamas Lietuvos Komu
nistinės Jaunimo Sąjungos, iškelia (lie
pos 5 d. laidoj) įdomių davinių apie prieš 
keletą mėnesių įvykusį gaisrą Palangoje, 
kuris beveik nušlavė visą miestą. Raši
nio autorius, matyt, gerai yra susipa
žinęs su visa padėtimi, nes jis rašo:

“Buržuazinėj spaudoj daug rašyta apie 
Palangos sudegimą ir nurodinėta, kad 
tai-gamtos nelaimė, stichijos jėga. Fakti- 
nai Palanga užsidegė dėka klebono gob
šumo, nes jis nesutiko mokėti mūrinin
kui 6 litų už kamino sutaisymą, o sude
gė Palanga todėl, kad nieks jos negesi
no. Pirmoji gaisro mašina atvyko iš Kre
tingos tik už valandos; o antroji iš Klai
pėdos—tik už pusantros valandos nuo 
gaisro pradžios, o pačios Palangos ma
šina buvo sugedusi. Jei gaisrininkai bū
tų laiku atvykę, nežiūrint vėjuoto oro, 
gaisrą buvo galima apriboti tik kleboni
ja. Kiek vėliau gaisrui kelią dar buvo 
galima užkirsti ties eile mūrinių namų 
(bažnyčia, gimnazija ir kt.). Bet ir at
vykus gaisrininkams gaisro plėtimasis

Mes Jau Civilizuoti
Drg. V. Andrulis “Vilnyj” rašo:
“Mes Amerikos lietuviai esame civili

zuoti. Kaune mus pagalios tokiais pripa
žino. Tėmydami amerikiečius Kaune 
besilankančius, ‘Lietuvos Aido’ reporte
riai nusprendė: ‘Jie netik civilizuoti... 
bet ir su kultūra.’

“Pirmiaus tie ‘gudrūs vyrai’ kitaip 
manė apie Amerikos lietuvius.

“Keista, ar ne, kad berniokai, kurie 
dar nematę gatvekario; kurie gal vakar 
vietoj laikrodžio gaidį laikė; kurie var
giai pataikytų kalbėti per naujesnį tele
foną—berniokai, kurių daugelis augę 
vienoj pastogėj su vištom, laikė Ameri
ką, ar bent Amerikos lietuvius, netik ne
kultūringais, bet mažai civilizuotais.

“Teisybė, žmonės nekalti, jei jiems te
ko gimti ir gyventi daug kuo atsilikusioj 
svieto daly j, bet nepateisinama, kada jie 
pasiima sau autoritetą laikyti necivili
zuotais tuos, kurie kitaip gyvena.”

Komentarai nereikalingi.

Veidmainio ir Streiklaužio Dora
Šiomis dienomis Amerikinė Sąjunga 

Taikai ir Demokratijai Ginti paskelbė 
laišką, rašytą J. B. Matthews’o, kai jis 
pasitraukė iš jos eilių. Ponas Matthews 
pasitraukė iš paminėtos Sąjungos tuo
met, kai jis pradėjo laužyt Consumers 
Research įstaigos darbininkų streiką. 
Pasitraukdamas, jis gyrė Sąjungos tiks
lus ir laiške skelbė niekad nebūsiąs pa
žangiųjų žmonių priešu.

Dabar ponas Matthews, nuskubėjęs į 
kongresmanų komitetą “komunizmui ty
rinėt,” pareiškia, būk kalbamoji Sąjun
ga gimė ne New Yorke, bet Maskvoj. 
Jis visaip purvina kiekvieną pažangesnę 
įstaigą Amerikoje. Jam komunistas kiek
vienas asmuo, kuris stoja už taiką ir 
demokratiją.

Mes negalime suprasti, kaip kongreso 
nariai gali imti “už gryną pinigą” liudi
jimus iš tokio asmens, kaip virš minė
tasis !

Dezertyrai Nazių Kariuomenėje
Iš Bavarijos, Vokietijos, gauta pati

kėtinų žinių, kad po to, kai Vokietijos- 
Čechoslovakijos krizis pasiekė didelio aš
trumo, iš nazių kariuomenės pradėjo 
bėgti kareiviai. Pradėjo dezertuoti. Žinia 
paduoda visą eilę faktų, įrodančių, kaip 
iš tos ar kitos kariuomenės vienetos pa
bėgo tam tikras skaičius kareivių.

Kodėl jie bėga? Tam yra dvi priežas
tys: (1) įtemptini pratimai ir nežmoniš
kas su kareiviais apsiėjimas, (2) karo 
baimė.

Matyt, antroji priežastis yra daug rim
tesnė, kadangi kareiviai, paimti versti
nai, nenori savo kraują lieti vergiant 
kitas tautas, kovojant už bestijiškų na
zių imperialistinius tikslus.

Tai parodo, kad, jeigu Hitleris pradės 
su kuriuo kraštu karą, jam nebus taip 
lengva suvaldyti savo kariuomenę. O 
užpakalyje kariuomenės bus likusių mi- 
lionai darbininkų, kurie taipgi netylės, 
bet kels savo ranką prieš Vokietijos liau
dies ir visos žmonijos neprietelius.

: Namie Padaromi Vaisi- I sėkmingai vartoti ir sveiką- 

niai Sviestai iias dalis sugcdusiyjų-
Jungt. Valstijų žemdirbys

tės Departmentas turi smulk
meniškų informacijų apie na
mie daromus vaisinius sviestus 
ir prezervus. 18 puslapių kny
gutė Bureau of Home Econo
mics pagaminta, teikia pilnų 
informacijų, kaip parinkti vai
sius, kaip ilgai virinti, kokias 
dėžes turėti, ir dar išbandy
tas receptas č.ėl įvairių vai
sių. \

Kas tik nori, gali gauti ko-

Nors dėjimas į dėžes ir 
džiovinimas vaisių yra geriau
siai visų žinomas, tačiau iš 

’vaisių galima padaryti ir kitų 
dalykų, kurie pravartu žie
mos laike turėti. Jokių val
gomų vaisių nereikia išmesti 
ant niekų, bet tiek, kiek tik 
galima, panaudoti darant vai
sinį sviestą. Jį dirbant, nors 
ir pageidaujama turėti geriau-

piją šitos knygutės, parašant 
laišką į Foreign Language 
Information Service, 222 4th 
Avenue, New York City, ir ko
pija “Home-made Jellies, 
Jams and Preserves” bus už 
dyką pasiųsta.

FLIS.

Berlin. — Pagal nazių 
valdžios įsakymą, žydų au
tomobiliams išduodama spe
cialiai numeriai, virš 350,- 
000, kad visi matytų, jog 
tai žydų mašinos.

Ispanijos liaudiečių armija keliasi per upę Ebro. Jai puikiai pavyko šis žygis

Raudonoji Armija Meno 
Paveiksluose

Maskvoje šiuo metu ati
darytos dvi parodos, pašvęs
tos Raudonajai armijai ir 
jos laivynui. Puškino dailės 
muziejuje išstatyta panora
ma “Perekopas,” o kitame 
name—paroda Raudonosio-s 
armijos dvidešimtmetinėms 
sukaktuvėms.

Didvyriškoji, k o v i n go ji 
Raudonosios armijos praei
tis atvaizduota panoramoj 
“Perekopas.” Sovietų 
jungoje, Sevastopolyje, 
visam pasaulyje garsi 
vastopolio panorama, 
piešė francūzų dailininkai 
pagal Rusijos caro užsaky
mą. Toji panorama vaizduo
ja rusų turkų karą dėl Se
vastopolio. Panoramą “Pe
rekop” piešė sovietų daili
ninkai ir mačiusieji Sevas
topolio panoramą pasakoja, 
kad šioji nedaug kuo atsi
lieka nuo pasaulinio garso 
Sevastopolio panoramos.

Perekopo sąsiauris skiria 
Krymo pusiausalį nuo žemy
no. Šiame sąsiauryje 1920 
metais įsitvirtino baltagvar
diečiai, generolo Vrangelio 
armija. Gausiai remiami in
terventu — anglų, francūzų, 
amerikiečių— baltagvardie
čiai Perekopo sąsiauryje ir 
toliau Krymo pusiausalyje 
iškasė kelias eiles apkasų, 
išbetonavo jas, pristatė dau
gybę artilerijos, kulkosvai
džių ir pagal buržuazinių 
karo specialistų nuomonę 
padarė visas tas pozicijas 
neprieinamas jokiam puoli
mui. Vrangelio žygis į šiau
rę buvo trečias Antantos or
ganizuotas žygis, kad pa
smaugti jaunąją sovietų re
spubliką. Pilsudskis iš Len
kijos puolė su savo armija 
sovietus iš vakarų, o tuo 
pat metu Vrangelis puolė 
juos iš pietų. Interventu 
planai nepavyko. Didvyriš
koji Raudonoji Armija su
pliekė lenkų legionus ir nu
vijo juos ligi Varšavos, o 
paskui Raudonosios Armi
jos pulkai sukoncentravo 
savo smūgį prieš Vrangelį. 
Vėlai rudenį 1920 metais 
Perekopo rajone įvyko vie
na aštriausių ir daugiausiai 
aukų pareikalavusių kovų 
su baltagvardiečiais. Raudo
noji armija šturmu paėmė 
Perekopo sustiprinimus ir 
nuvijo Vrangelį iki pat jū
ros, kur jis su savo svita ir 
visais kapitalistais paskubė
jo sulipti į laivus, gi visą 
savo armiją paliko likimo 
valiai.

Tai šitai, vienai paskuti
nių kovų už savo laisvę, ir 
pašvęsta panorama “Pere
kopas.” Paveikslai 7 metrų

yra

• ilgio ir penkių metrų pločio 
pastatyti puslankiu. Prieša
kyje žiūrėtojui metasi į

1 akis maketas: natūralūs 
daiktai fronte. Toliau ma-

! ketas nepastebimai pereina 
1 i paveikslą, į didžiulį že- 
’ mės plotą, kuriame vyksta 

mūšis. P a v e i k s 1 ai duoti 
įvairiais dienos laikais: ry
tą, vakarą, dieną. Tą pui
kiai parodo dangus su savo 
debesimis ir atatinkami še- 

. sėliai. Dirbtina šviesa ap
šviesti paveikslai sudaro 
tikros realybės įspūdį, tarsi 
prieš tavo akis tikrai būtų 
atsivėrę 1920 metų lapkri
čio dienos Perekope. Pa
veiksluose matai istorinius 
asmenis, vadovavusius Pe
rekopo šturmui: Vorošilovą, 
Frunzę, Budioną, Bliucherį 
ir kt. Matai baltagvardiečių 
vadus generolus, minias ka
reivių, kavaleriją, armo- 
|tas... Panoramoje matai 
įvairius mūšių epizodus: 
kavalerijos ataką, kėlimąsi 
pontoniniu tiltu, raudonar
miečių nematytai drąsų žy
gį per sąsiaurį Sivaš į Lie
tuvių pasiausalį. Šį sąsiaurį 
raudonarmiečiai briste per
brido pasinaudodami jūros 
atslūgiu ir palankiu vėju iš 
šiaurės, nuvariusiu vande
nis tolyn į jūrą. Tuo savo 
žygiu jie visai nelauktai at
sidūrė baltagvardiečių už
pakalyje ir iš čia pradėjo 
pliekti juos iš užpakalio. 
Tuo pat metu kitos raudon
armiečių dalys atakavo Pe
rekopo sutvirtinimus iš 
priešakio ir baltagvardiečiai 
neatlaikė: juos apėmė pani
ka dėl pavojaus iš visai ne
laukto užpuolimo iš užpaka
lio. Tūkstančiai raudonar
miečių krito tuose mūšiuo
se, bet jie savo krauju iš
vadavo paskutinį savo tėvy
nės žemės kąsnelį iš inter
ventu nagų.

Perekopo panorama pui
kiai parodo, kiek nematyto 
vargo atneša žmonijai ka
ras, kiek begaliniai daug 
kraujo jis išlieja, kiek su
irutės jis padaro ant žemės 
paviršiaus, ant tos žemės, 
kurią žmogus ilgais metais 
savo triusu išpuošė. Kartu 
panorama parodo ir begali
nį Sovietų liaudies pasiry
žimą žūt būt apginti revo
liucijos užkariavimus, kad 
garantuoti sau laisvą socia
listinį rytojų. Tą liaudies < 
pasiryžimą matai kiekviena- < 
me raudonarmietyje, nežiū
rint jų išvargimo, nežiūrint j 
nuolat gręsiančios mirties.' < 
Ir kada metęs paskutinį : 
V • 1 • ••vi 1 • V •

laimė. Ir tai puikiai matai 
pažiūrėjęs šį paveikslą.

1917 metų spalio revoliu
cijos dienos. Kerenskio kam
barys. Brangus kambario 
įrengimas, visur suirutė, ne
tvarka. Kerenskis girdi už 
durų revoliucijos žingsnius. 
Jis persirengęs gailestingos 
sesutės rūbais, bet jo bes
palvės akys išreiškia vien 
paniką ir baimę. Adjutan
tai oficieriai degina kros
nyje dokumentus, kurie 
kompromituoja Kerenskį ir 
jo sėbrus, tuos, kurie buvo 
pasirengę atiduoti vokiečių 
kaizerio armijai Petrogra
dą, kad tik išsigelbėti nuo 
atslenkančios revoliucijos. 
Nepavyko...

Raudonosios armijos nau
jokas. Ukrainiečio kolchoz- 
niko kambarys. Ant sienų 
vadų paveikslai, laikrodis, 
langai išpuošti puikiai iš
siuvinėtomis užuolaidomis. 
Aplink valgiais apkrautą 
stala susėdusi šeima links
mai žvilgčioja į naujoką. O 
šis atsistojęs prieš veidrodį 
rūpestingai riša kaklaraištį 
—reikia gi padoriai apsi
vilkti išeinant armijom Pa
veiksle jaučiamas kolchoz- 
ninko pasiturintis gyveni
mas, pasitenkinimas savo 
padėtimi. Nė šešėlio rūpes
čių. Arba vėl. Prieš išva
žiuodamas naujokas atsis
veikina su savo mylimąja 
šokdamas tipingą rusišką 
šokį. Čia pat naujokas mu
zikantas su armonika, vali
zos, rogės su tėvais. Visų 
veidai linksmi, naujokus su 
meile išlydi į armiją.

Salė po salės vedžioja ek
skursijos vedėjas ir visur 
matai įdomų ir turiningą 
Raudonosios armijos gyve
nimą. Manevrai, tankai 
plaukia per upę, laužo me
džius, lėktuvai bombarduo
ja “priešą”, štabas seka ma
nevrus. O štai raudonar
miečiai ilsisi po manevrų 
kaime. Jaunimas šoka ar
monikai griežiant, vaisiai, 
radio, laikraščiai... Mergi
nos gėlių puokštėmis pasi
tinka iš manevrų grįžtan
čius raitelius. Visas kaimas 
sutinka savo brangius sve
čius.

O štai laivynas. Galingos 
jūros bangos siūbuoja—ro
dos, jos taip ir parblokš tą 
nedidelį žmogaus kūrinį 
laivą. Bet ne. Plieninėmis 
krūtinėmis laivai drąsiai 
kerta bangas, o ant jų de
nių žvilga kanuolės—niūrus 
perspėjimas visiems tiems, 
kas išdrįstų pasikėsinti į so
vietų žemių ir vandens ne
liečiamybę. Arba vėl: mau
dosi jūrininkai, žaidžia van
deninį futbolą. Taip ir jauti, 
kaip krykštauja tas pilnas 
sveikatos ir energijos jau
nimas.

Labai puikiai pavykęs pa
veikslas “Frunzes lakūnų 
akademijos auklėtiniai pas 
savo šefą—Maskvos dailės 
teatro artistus.” Paveiksle 
visi asmenys atvaizduoti iš 
natūros—jie gyvi. Visi jie 
dailininkui pozavo ir užtat 

tarnai‘ateinT’valsTiečFo visiškai realus pa-
veikslas. Paveiksle matome 

taf Rekruto rendis^tėvas^'ginantį lakūnus garsųjį 
visu savo bežodžiu iškalbiu-1 Dailės teatro kureją-artistą 
gurnu nori įrodyti caro tar-, Stamslavskį, Sovietų Sąjun

gos didvyią lakūną Kama
nina—akademijos auklėtinį 
ir daug kitų artistų ir lakū
nų.

Dailininkas Brodskis nu
piešė maršalą Vorošilovą 
čiuožiantį pašliūžomis prie 
Maskvos esančiuose Lenino 
kalnuose. Be pačio Voroši- 
lovo vaizdo duotas puikus 
gamtos peizažas, o perspek- 

(Tąsa ant 7-to puslp.)

parodos, tavyje pasijunta 
tvirtas, mobilizuojantis ta
vo valią jausmas: liaudis, 
kuri anais sunkiais laikais, 
alkana ir apiplyšus savo 
krauju apgynė rgvoliucijos 
laimėjimus, toji liaudis nie
kuomet nebepakęs kapitalis
tinės vergijos. Šiandien toji 
liaudis, iš pamatų pakeitusi 
savo šalies veidą savo pačios 
prakaitu, mokės su dar di
desniu pasiryžimu ginti sa
vo tėvynę, viso pasaulio dar
bo žmonių tėvynę, nuo fa
šistiniu interventu. Tuščios 
fašistų svajonės! Nevaikš
čioti
pams po 
laukus!

fašistiniams
socializmo

satra- 
šalies

:|< ❖ *

ir šių dienu • Rau- 
armijos veidas. 20

O štai 
donosios 
salių nukabinėta didesniais 
ir mažesniais paveikslais, 
vaizduojančiais Raudono
sios armijos darbą, jos ko
vingą auklėj imąsi, mokymą
si vartoti ginklus, jos poil
sį.

Štai paveikslas “Oficie- 
riaus rytas.” Tai caro ar
mijos oficieriai su žvilgan
čiais epolietais. Pro langą 
brėkštančios dienos šviesa 
nušviečia tolumoje stūksan
tį dvigalvį erelį—carizmo 
simbolį. Kambaryje stalas 
apkrautas gėrimų bonko- 
mis, valgiais. Staltiesė ap
laistyta vynu, indų šukes 
ant grindų. Vienas “kilmin
gasis” užsikniaubęs tebe
knarkia po triukšmingai 
praleistos nakties, antras 
pakilęs nuo stalo mieguis
tai rąžosi ir žiūrėk, kad tik 
nespirtų savo “denščikui” į 
snukį, kuris čia pat ren
ka nuo grindų šukes ir mo
teriško tualeto dalykėlius. 
Taip gyveno ir uliojo caro 
oficieriai.

“Ir užraudos visa mano 
šeima...” Šią dramatizmo 
kupiną, dainą dainuodavo 
Rusijos naujokai, kuriuos 
19 šimtmetyj imdavo ka
riuomenėn ištisiems 25 me
tams. Šiurpi scena, kada ca
ro L____ _____ _______
grįčion paimti naują rekru-

nams, kad sūnaus paėmimas 
kariuomenėn—mirtis visai 
šeimai, nes nebelieka mai
tintojo. Tačiau senelio žo
džiai nedaeina.iki bukapro
čio caro tarno sąmonės. 
Rekruto žmona ir jo moti
na sukritusios ant išeinan
čio krūtinės. Vaikučiai, nors 
ir nieko nesupranta, bet nu- 

žvilgsnį į išplaukiančius' jaučia kažką negera. Išeiti 
Vrangelio laivus išeini iš caro arinijon—didžiulė ne-

L
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"Krasino” Herojiškos AR MOKSLAS ŽMONIJOS DRAUGAS AR PRIEŠAS?
Keliones Sukaktis Cambridge, Anglija.—Su- 

» važiavime Anglų Mokslo
Pažangos Draugijos lordas

Dešimts metų atgal, 12 d. ■ 
liepos 1928 m., Sovietų led-1 
laužis “Krasinas,” Špicber-! 
geno apylinkėse nuėmė nuo 
ledo 8 žmones, dalį įgulos; 
dirižablio “Italija”, kurį pa-! 
tiko nelaimė grįžtant nuo; 
Šiaurės Poliaus.

Po dirižablio “Italija” ka
tastrofai, įvykusiai 25 d. ge
gužės, apie 30 mylių į šiau iš
rytus nuo Špicbergeno salų, 
ant ledo laukė pagelbos 9 \ 
žmonės. Toj grupėj buvo ir į 
pats ekspedicijos vadas No
bile.

Kaip tik išsiaiškino kata
strofos smulkmenos ir kur j 
randasi nelaimingoji įgula, ’ 
tuojaus iš Sovietų Sąjun-, 
gos išsiskubino dvi gelbėji- j 
mo ekspedicijos.

mus nelaimingųjų italų.
“Krasino” kelionė į šiau

rės ledynų 1928 metais, 
skaitoma tu metu “stebuk
lu,” nes iki tol mažai kas 
tikėjo, kad laivas per tirš
tus ir sunkius ledus gali nu
plaukti tai]) toli į šiaurę.

V. R.

Įdoinumy Redaktorius 
Įdomiai ir Elgiasi

P-s B. H. Ripley, įdomu
mų rankiotoj as-redaktorius, 
visuomet rašo po vienu ant- 
galviu (įvairiuose laikraš
čiuose) : “Tikėsit ar Ne.” 
Jis surankioja po šiuo ant- 
galviu visokias keistenybes

Rayleigh stengėsi atremt 
priekaištus, kad naujovinis 
mokslas tarnauja karinėm 
žudynėm ir civilizacijos nai
kinimui. Jis nurodė, kad jau 
senovėje buvo dirbama ge
ležis, o jinai ir šiandien 
tebėra svarbiąja karo me
džiaga. Iš antros pusės, ne
perseniai atrastas alumi nas 
yra vartojamas padegan
čioms bomboms gaminti.

Lordas Rayleigh sakė, 
kad jau desėtkus metų pir
miau buvo žinomos nuodin
gos karo dujos, bet tik pra
eitame pasauliniame kare 
pirmą kartą jos buvo pa
naudotos.

Mokslini nkas Joseph 
Thomson dėstė, kad ‘grynas’ 
mokslas, b e s i s t engdamas

atidengt naujas gamtos pa
slaptis, “niekad neužsiduo- 
dąs klausimo:” kokia bus 
praktiška nauda iš to ar ki
to atradimo?

Bet tikrumoj didelė dau
guma fiziniai-mokslinių ty
rinėjimų šiais laikais yra 
daroma praktiškais — pra
monės ir karo sumetimais. 
Kiekviena didelė pramonė 
palaiko savo tyrimų sky- 
rius-laboratorijas: stengiasi 
gerinti mašinas, pigesniais 
būdais gaut bei apdirbt me
džiagas—pasidaryt kaip ga
lint daugiau pelno, nepai
sant, kiek darbininkų bus 
išmesta į gatvę naujais 
moksliniais atradimais.

Kapitalistai, finansuoda
mi universitetų ir kolegijų 
laboratorijas, taip pat tikisi 
praktiškų vaisių.

Kiekvienos stipresnės ša

lies armijos ir laivyno mini
sterijos palaiko mokslinin
kų štabus, kad tobulintų 
karo dujas, šovinius, spro
gimus, ginklus, lėktuvus, 
važiotės priemones ir kari
nius susisiekimus. Ir nieks 
negalės pasakyt, kad jie ne
atidengia tūlų gamtos pa
slapčių, kurios pirmoj vietoj 
taikomos naikinimo ir žu
dymo darbui.

Mokslas bendrai neša 
naudos, bet kol jo fizihiai- 
cheminiai-gamtiniai atradi
mai bus rankose valdančio- 
sios-kapitalistų klasės, tol 
mokslas neš ir nelaimes mi- 
lionams žmonių.

Gryna nauda žmonijai iš 
mokslo bus tik tada, kai 
politiniai-ekonominė žmoni
jos santvarka bus socializ
mas. ■—J. C.

Mašinos Visur Daro 
Stebuklus

Birželio 16 d. iš Lenin- i iš viso pasaulio. Tankiai ne-
grado išplaukė didžiausias sinori tom keistenybėm nei jęąg VIENAM SVEIKA
pasaulyje ledlaužis “Krasi-' tikėt, 
nas.” Ant ledlaužio buvo 
lėktuvas su lakūnu Čuch- 
novskiu. Visai ekspedicijai 
vadovavo prof. Samoilovič.

Kol “Krasinas”

Šiomis dienomis tas keis- 
. tas redaktorius suruošė sa
vo dukteriai vieša balių 
Newporte, R. L, kuris lėša- 

skubėjo ^vo apie 60 tūkstančių dole- 
pagelbon, įvairių šalių laku-. rių. 
nai bandė nuimt nuo ledo 
nelaimingus italus. Vienok 
tiktai švedų lakūnui Lund- 
borgui pavvko vieną žmo
gų išgelbėti. Antru kartu 
bandydamas nutūpt ant le
do Lundborgas sulaužė savo 
lėktuvą.

Liepos 2 d. “Krasinas” 
įėjo i ledus šiaurinėj srityj 
Špicbergeno ir per keletą 
dienu negalėjo pasijudint. 
Lakūnas Čuchnovskis tada 
išlėkė jieškot.

Grįždamas prie ledlaužio 
Čuchnovskis pamatė žmo
nes ant ledo. Tai buvo taip 
vadinama Malgremo grupė. 
Pastarasis su dviem italais 
išėjo pėsčias, manydamas 
daeiti iki Špicbergeno ir ten 
suorganizuot gelbėjimą. Da
vęs ženklą žmonėms, kad 
juos patėmijo, Čuchnovskis 
su linksma žinia grįžo prie 
“Krasino,” bet pakeliui 
priverstas buvo tūpti ir su
laužė lėktuvo čiūžes. Per 
radio Čuchnovskis pranešė 
ledlaužiui vietą, kur jis pa
tėmijo Malgremo grupę.

Po dviejų dienų sunkaus! 
plaukimo “Krasinas” prisi- • 
artino prie Malgremo gru- į 
pės ir paėmė į laivą du i ta- į 
lūs Dzappi ir Mariano. Mal-, 
gremo jau nebuvo. Anot iš- i 
gelbėtųjų pasakojimų, jie j 
paliko Malgremą mėnesis

Baliaus tikslas buvo su
pažindint dukterį su kava
lieriais, ir tegul ji nuo šio 
laiko gyvena savistoviai.

Kas ypač įdomu, tai kad 
šiam baliui buvo pastatyta 
specialė salė, kuri kaštavo 
15 tūkstančių dolerių. Pa
sibaigus baliui, salė buvo 
nugriauta.

Būtų įdomu, kaij) didelį 
balių galėtų iškelti šio pus
lapio redaktorius...

—Jaunutis.

Originalis Laistymo Būdas

KITAM GALI BŪT LIGA
Rusai turėdavo pasidi

džiavimo patarlę: “Kas 
rusui sveika, tai vokiečiui 
mirtis.”

Bet yra daug maisto 
daiktų, kad Juozui sveika, o 
Jonui — liga. Pavyzdžiui, 
vienas brooklynietis labai 
mėgdavo kopūstų sriubą, o 
kai susirgęs šienlige nuėjo 
į ligoninę, gydytojai jam 
griežtai uždraudė ragaut 
kopūstų. Vyras stambus, 
stiprus, bet suserga nuo šil
kinių marškinių. Reiškia, jo 
kūno celes turi tokią ypa
tybę, kad visai nesutinka su 
tais daiktais.

Kitas žmogus — sveika
tos pavyzdys, bet nuo vieno 
kiaušinio suserga.

žemuogės yra daugumos 
mėgiamos uogos, bet yra 
žmonių, kuriuos nuberia ša
šais, kaip tik jie užvalgo

Ant Colorado upės da
bar būdavojama tvenkinys, 
kuris aptarnaus virš 600,- žemuogių. 
000 akerių sausos žemės1 
plotą Colorados valstijoj.; 
Kad vanduo iš C 
upės galėtų nueit į sausros, »
apimtas vietas, kurios ran-> f,A -p i i u 
dasi kitoj pusė uoliniu kai- Daktaro L A' • R1udoll,ho 
nu, tai reikės vandenį iš. > parašyta ir siomjs dienomis 
kelti pliumpais (pompomis) !s.le) Pa™tlne 
apie 38 metrus (apie 125 pė- klaf™u A1 Its Prac’ 
das), o paskui paleist per fIcal Application parodo, 
tunelį virš 20 kilometru ii- kad dauSehs žmonių serga 
gio, kuris bus iškastas ‘per dusuhu’ ee“ma “'kitomis 
kalnus. Tunelis bus daug hgom.ls’ nuo km'ių butų liuo- 
aukšeiau, negu laukai, kL?-’ J eigų vengtų tam tikrų 

. .1 uem netinkamu valgiu, dra-rie turės but iriguoiami/ . , ,r. • i T n
(laistomi). Todėl vanduo panų’ tuhJ dulkn> k'-J‘C- 
puldamas žemyn gaminsi 

laiko tam °atgaT visiškai ■ elektros energiją,, kuri bus 
nusilpnėjusį ir sergantį.

Tą pačią dieną “Krasi
nas” per sunkius ledus pri
siyrė ir prie likusių 6 žmo
nių ir paėmė juos į laivą. 
Taipgi, grįždamas atgal, 
“Krasinas” paėmė savo la
kūną Čuchnovskį su lėktu
vu, kuris dėl sugadintų čiū- 
žių negalėjo pakilt nuo le
do.

Visus italus “Krasinas” 
parvežė į Špicbergeną, o 
pats, atlikęs milžinišką už
duotį, grįžo atgal į Lenin
gradą.

Visas svietas karštai svei-

Tas reiškinys, kad savai
me geri arba nekenksmingi 

Colorado i dal>'kai sirgdina tūlus žmo- 
• cnnavna I ries> Yra uiedikahai vadina-

vartojama pliumpu vary
mui. Tokiu būdu irigacijosi 
sistemai netik nereikės jo-i 
kios pašalinės energijos, bet 
dar bus pagaminama ener-Į 
gijos perviršis apie 88 mi-Į 
lionai kilowat-valandu j me
tus. V. R.

'PIRMOJ! SPAUDOS MA
ŠINA AMERIKOJ

kino herojišką kelionę

UŽSIMUŠĖ GREITUO
LIS LAKŪNAS kornandie- 
rius Frank Hawks, užside
gus ir nukritus jo “sau
giam” lėktuvui ties East 
Aurora, N. Y. Su juom žu
vo ir Šerų vertelga J. H. 
Campbell.

Šiomis dienomis Bostone 
įvyko suvažiavimas Inter- 

, national A s s o c i a t ion of 
Printing House Craftsmen. 
Suvažiavimas minėjo 300 
metų sukaktį pirmos spau- 
dinamos mašinos, kurią iš
rado Stephen Daye.

Pirmiausia ant tos maši
nos buvo atspausdinta “Lai
svojo Žmogaus Prisieka.” 
Ją atspausdino pats Stephen 
Daye Cambridge, Mass.

—Jaunutis.
Berlin. — Hitlerio valdžia

“Krasino” ir rizikaunus la
kūno Čuchnovskio j ieško ji-

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

viešai paskelbė, kad Vokie-
jos žydai negali vadintis jos 
piliečiais.

Ungurys AR GALIMAS KOJOMIS
VAROMAS LĖKTUVAS?

Lietuviams labai yra žino
mas upių gyventojas un-. 
gurys; anglai ji vadina eel. 
Ungurys daug kuo skiriasi 
nuo kitų vandens gyvūnų, 
nors savo išvaizda jis ma
žai skiriasi nuo paprastos 
gyvatės. Bet jis turi nepa
prastą jėgą.

Vos apie pėdos ilgio, un
gurys turi tokią jėgą, jog 
kuomet meškeriotojas jį su
gauna ant kabliuko ir laiko 
kabliuką su replėmis, ungu
rys pradeda sukinėtis, ir 
lengvai nusuka kabliuką.

Nesvarbu, koks atletas- 
drutuolis būtų, jis savo ran
komis negalėtų nusukt plie
ninį kablį, kuris būtų tiek 
kartų didesnis už ungurio 
nusukamą kabliuką, kiek 
tas vyras didesnis už ungu
rį.

Jeigu žmogus turėtų un
gurio spėką, jis geležinkelio 
bėgį lankstytų, kaip pa
prastą šiaudą.

Dar ir dabar Lietuvoj 
ūkininkai vartoja spragilam 
pasaikus iš ungurių odos. 
Sakoma, kad toks pasaikas 
laiko nuo 15 iki 20 metų.

Ungurys yra viena iš ska
niausių žuvų valgyti; sako
ma, kad jis labai gaivinąs 
žmogaus kraują. Kai 
pasakoja, kad, girdi, “
nas daugiau nieko ir neval
go kaip tik ungurius.”

—Jaunutis.

Amerikietis Clem Sohn 
buvo išradęs sparninį para
šiutą, kuriuom iššokai iš 
lėktuvo, judink sparnus pri
taisytus prie rankų ir kojų, 
ir taip pasirink, kur tau 
saugiau nutūpt. Amerikoje 
Clem Sohn buvo padaręs 
sėkmingų nušokimų su tuo 
savo išradimu, bet pernai 
jis užsimušė Franci jo j, be- 
rodydamas, ką galima pa
daryt su jo sparniniu para
šiutu.

Italas amerikietis Enea 
Bossi, darbininkas vieno 
orlaivių fabriko Philadel- 
phijoj, išrado kojų jėga va
romą lėktuvėlį, kuris gali 
pakilt ir pasilaikyt ore dau
giau kaip minutę.

Paskutiniu laiku Musso- 
linio valdžia skyrė 5 tūks
tančius dolerių dovanų tam, 
kas Italijoj išras lėktuvą, 
kuris galėtų skristi varomas 
paties lakūno jėga. Pulki
ninkas Al. Bettico jau tobu
lina sparnus, kurie tesvertų 
tik 50 svarų. Tie sparnai 
būtų ant bėgių (zovieskų). 
Virvės nuo sparnų būtų pri
taisytos prie žmogaus stuo
mens ir kojų, ir sparnai tu
rėtų veikt panašiai, kaip 
paukščių ir vabzdžių spar
nai, ypač panaudojant oro 
sroves. Bet šis itališkas pla

Į kokią tik industriją ne
mosime mes savo žvilgsnį, 
visur mūsų akys užklius už 
naujos, dar nematytos, ste
buklus darančios mašinos. 
Mašina—šiaučius, mašina— 
kriaučius, mašina—stalius, 
mašina—kalvis, mašina, ma
šina ir mašina. Mašina pila

Kiek Vaiky Reikia Gy- 
ventojy Lygsvarai?
Chicago Universiteto pro

fesorius dr. M. Ed. Davis 
sako, kad norint išlaikyt 
Amerikos gyventojų lygsva
rą, tai kiekviena vedusių 
pora turi turėt bent po du 
vaiku ir “vieną šeštadalį,” 
atseit, viena iš kiekvienų 
šešių porų turėtų dar turėt 
ir trečią vaiką.

Jis sako, kad dabartiniu 
laiku tragiškai krinta Ame
rikos gyventojų skaičius.

1925 m. Jungtinėse Valsti
jose gimė 3 milionai, o 1927 
m. jau tik 2 milionai.—Jn.

KALNAS UŽBĖRĖ 500 
KAIMŲ

Kalnas Chakchak, Erze- 
rum apskrity j, Turkijoj, 
pradėjo nuo savo vietos 
slinkti į rytus. Iš sykio ne
žymiai slinko, bet šiomis 
dienomis taip smarkiai pra
dėjo slinkt, kad Turkijos 
valdžia įsakė žmonėms pen
kių šimtų kaimų apleisti sa
vo gyvenimo vietas ir išsi
kelti į saugesnes sritis.—Jn.

Šuva Lanko Savo Pono Kapą
John Dillman, kapų pri

žiūrėtojas B 1 o o m i ngtone, 
Indianoj, papasakojo štai 
kokią istoriją:

Kovo 27 d. buvo Clear 
Creek kapinėse palaidotas 
P. Eckles; ir nuo palaidoji
mo dienos, kaip 9 vai. iš ry
to, kas dien vis atbėga Eck- 
leso šuva vardu “Tarzan”, 
nulenkia galvą ant Eckles’o 
kapo; pastaugia, ir pra
nyksta nuo kapų. —Jnts.

kas ! 
sulto

nas dar neduoda nei pra
džios atsakymo klausimui: 
kaip tokiu paukštišku lėktu
vu pakilt nuo žemės?

SEN. WAGNER NURODO 
NAUDĄ UNIJOM Iš NAU

JOS DALYBOS

Tai Bent Paminklas
KRIMINALIAI NUSIKAL

TIMAI AUGA

Wilmington, Delaware. — 
Čia ant Alfredo Irenee du 
Ponto kapo bus pastatytas 
paminklas, kuris kainuos 
keturis šimtus tūkstančių 
dolerių ir bus 210 pėdų 
aukščio. (Du Pontai yra 
amunicijos fabrikantai.)

Pačiame jo viršaus vidu
je bus įtaisyta trisdešimt 
varpų, o iš lauko—spindu
liuotos elektrinės lempos. 
Varpai su lempomis taip su
kombinuoti, kad kiekvieną 
pusvalandį varpai skambins, 
o elektrinės lempos apšvies 
tolimą apylinkę.

—Jaunutis.

Kriminaliniai nusikalti
mai taip išbujojo šioj šalyj, 
kad jie visuomenei atsieina 
15 bilionų dolerių kas metai. 
Taip sako federalės valdžios 
agentų galva J. Edgar Hoo
ver.

Kas 20 sekundų būna pa
daromas vienas iš didesnių 
kriminalinių prasižengimų; 
iš kiekvienų 37-nių žmonių, 
vidutiniai imant per visą 
šalį, vienas yra kriminalis
tas. Jn.

Seville, Ispanija.—Fašistų 
karo teismas tardo 90 žmo
nių kaip maištininkus prieš 
gen. Franco “valdžią.”

Buffalo, N. Y.—New Yor- 
ko valstijos Darbo Federa
cijos suvažiavime senato
rius Wagner, pažangus de
mokratas, nurodė, kad tai 
Naujoji Dalyba įvedė senat
vės ir bedarbių apdraudą ir 
užtikrino darbininkam uni
jines teises.—Tuomi senato
rius netiesioginiai atsakė į 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidento Wm. Greeno 
niurnėjimus, būk Wagnerio- 
Šalies Darbo Santikių Įsta
tymas per savo valdišką ko
misiją remiąs CIO unijas 
prieš Darbo Federaciją.

Ebro Frontas, Ispanija.— 
Amerikiečių liuosnorių 15- 
ta Brigada pasiuntė pasvei
kinimus Pasauliniam Jau
nuolių Kongresui, įvyku
siam Poughkeepsie, N. Y.

auksą j kapitalistų aruodus 
ir lyg kirminas graužia dar
bo milžino buities pastatą.

Mašina, tarsi kokia ma
giška šluota, su kiekvienu 
tobulesniu pasimojimu šluo
ja Į nedarbo jūrą ne tik 
fabrikų darbininkus, bet ir 
nuo plačiųjų plantacijų-far- 
mų. Jau nekalbant apie 
traktorius, ištobulintas so
dinamas, sėjamas, valomas 
ir kitokias ūkio mašinas, 
dar atėjo į ūkio šeimą ir 
kornų lukštenimo mašina.

Jungtinės Amerikos Vals
tijos bene bus įžymiausias 
ant mūsų planetos taškas, 
ant kurio žaliuoja bei gelto
nuoja milžiniški plotai kor
nų ir dideliausi kalnai jų 
derliaus. Kernams pribren
dus ir prisiartinus jų pjū
ties ir lukštenimo laikotar
piui, tūkstančiai jaunų ir 
senų darbininkų, kaip vyrų, 
taip ir moterų, knibždėdavo 
kornų laukuose ir užsidirb
davo bent šiek tiek dėl žiau
rios žiemos sušvelninimo.

Bet dabar, pradėjus rėp
lioti riaumojančiai kornų 
lukštenimo mašinai po kor
nų plantacijas, tūkstančiai 
ir tūkstančiai darbininkų 
netenka darbo, ir didžiau
siomis pradalgėmis jie rita
si į nedarbo prarają. Kornų 

(lukštenimo mašina, nors jau 
senai yra išrasta, bet pilna
me savo tobulume pradėjo 
demonstruoti tik 1926 me
tais ir taip taikiai pataikė 
į tikslą, kad 1926-27 metais 
tapo parduota 18 306 tokios 
mašinos! Pareikalavimas tų 
mašinų buvęs daug didesnis, 
bet nesitikėta, kad ši maši
na ras tokį pasisekimą, tik 
tiek buvo tepadirbta viršmi- 
nėtais metais.

Ir kur gi ne. Viena tokia 
mašina ir į tiek pat laiko 
padaro darbo tiek, kiek 16 
gerai lavintų darbininkų pa
darydavo, i š 1 u k š tendavo. 
18,306 mašinos, stojusios į 
darbą, jau išvijo iš jo 300,- 
000 darbininkų!

Ši mašina šluoja nuo ūkio 
ne tik samdytus darbinin
kus, bet gula ant sprando ir 
mažiems farmeriams, kurie 
neįstengia tokios mašinos 
įsigyti arba neturi jai už
tektinai darbo.

Mašina spraudžiasi į vi
sokias darbavietes, į ūkius, 
ir vis su didesniu užsimoji
mu vis didesnes ir didesnes 
darbo žmonių minias šluo
ja į bedarbių eiles, stumia į 
badą, skurdą, į dejonių klo
nį.

Ar tos darbo žmonių mi
nios, tik graudulingai vai
todamos, tik išmetinėdamos 
likimui—eis, kaip iki šiol 
kad ėjo, į tą ašarų pakalnę 
ir be jokio pasipriešinimo 
pasiduos žiauraus likimo 
finalui?

Ar ilgai ši, vis didėjanti 
bedarbių minia dar tikės 
Jonų “auksaburnių” veid
mainingomis kalbomis, kad 
kada nors vėl sugrįš tie lai
kai, kad tik tas nedirbs, ku
ris tingi?

Senas Vincas.



*5*t?*‘*

L ĄI g VS Penktad., Rugpj. 26, 1938

LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 4-+as SEIMAS
R SPORTO OLIMPIJADA PAVEIKSLUOSE

aLDS Sporto Olimpijada įvyko Pittsburghe--Rugpjūčio 14
MŪSŲ SPORTININKĖS LDS OLIMPU ADOJ PITTSBURGHE ČAMPIJONAMS LDS SEIME VARDOŠAUKIS BUVO LABAI MALONUS

• <.: ■■■ ■ •

Taip sakė Pittsburgho laikraščiai, talpindami šių fotografija. Matome, kaip gražios LDS jaunuolės 
§ prisega drg. B. Salaveičikui (delegatui iš Chicagos) delegato ženklų. Gražuolės šiame paveiksle iš 

• eilės yra: Marytė Browniūtė, iš Brooklyno, Ilypathia Puniškaitė iš Chicagos ir Frances Sešelgiutė,
taipgi iš Chicagos. Courtesy Pittsburgh Post-Gazette.

Geriausias Jaunuolis LDS “SOFTBALL” ČAMPIJONAI
Ši auksinė trofė. tapo atiduo

ta Kenosha, Wisconsin, LDS 
Sportininkams, kurie laimėj o 
LDS “softball” čampijonatų.

AT LAIMĖTOJOS: Viršutiniame pa- 
\ veiksle rodoma užbaiga merginų

X 160 jardų bėgimo lenktynės—fina-
• lis. Paveiksle matome iš kairės į 

dešinę: Frances Arlisaitė ir Ilypa- 
įg||F thia Puniškaitė (abi Iš Čikagos),

Hr Mildred Sklcraiiė (laimėtoja šių
-^įį lenktynių) Ir F.'arytė Gatauskai

tė, abi pastaro: los iš Clevelando. 
Sophia Valginaitė (Richmond Hill, N. Y.), kuri išėjo antra šiame 
bėgime, matoma apačioj po dešinės. Valginaitė taipgi laimėjo 60 jar
dų bėgimų ir metimų beisbolės į tolį. Kairėj pusė,i, matome Marytę 
Gatauskaitę, iš Clevelando, kuri laimėjo šokimų j aukštį. Matome 
jų šokant per kartį. Valginaitė buvo antra ir šiame šokime.

Šie paveikslai buvo nutraukti laike LDS OlithpFados, kuri įvyko 
Schenley Ovai, Schenley Parke, Pittsburgh, Pa., rugpjūčio 14 d. Jie 
parodo tik tų dalį Olimpijados, kurioj LDS merginos dalyvavo. LDS 
Olimpijadoj dalyvavo tiktai Lietuvių Darbininkų Susivienijimo na
riai, suvažiavę iš įvairių miestų. —Courtesy Pittsburgh Press.

MILDRED JAMISONICTfi,
Kuri atidarė LDS Jaunuolių 

Konferencijų, Rugp. 16 vakare, 
Fort Pitt Hotelyj. Drg. Jamiso- 
jiiūtė gyvena Newark, N. J. ir 
buvo LDS Jaunimo Komiteto 
Pirmininkė.

TROFE, MEDALIAI OLIMPIJADOS LAIMĖTOJAMS

Čia matome LDS Sportininkus iš Kenosha, Wisconsin, kurie lai
mėjo LDS Nacionalj Campijonatų “softball” lošime. Ai komanda 
supliekė Detroitu ir Clevelandų, LDS Olimpijadoj, Schenley Par
ke, Pittsburghe ir laimėjo trofę, kurios fotografijų įdedame kitoj 
dalyje šio puslapio.

ANTANAS GUŽAUSKAS
Chicagos “LDS Sparks” jau

nuolių kuopos pirmininkas, lai
mėjęs gražių trofę savo kuopai 
laike LDS vajaus už naujus na
rius ir gavo auksinį medalį nuo 
LDS Jaunimo Komiteto už gerų 
pasidarbavimų savo kuopai.

PIRMININKAVO

Merginoms Medalis Trofė
MATAS SOLOMSKAS

Vyrams Medalis

PO DEŠINEI: Čia matome 
Jonų Ormanų ir R. Mizarų, 
kalbantis prieš pat atidary
mų pirmos LDS Seimo sesi
jos Fort I’itt Viešbutyje, 
Pitsburghe. R. Mizara yra 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Prezidentas, o Oma
nas LDS Jaunimo Komiteto 
Sekretorius. Ormanas buvo 
nuvykęs Pittsburghart dar 
savaitę prieš seimų, pagelbė
ti vietiniam komitetui viskų 
prirengti. Veikiausiai, Orma
nas davė Mizarai savo ra
portų iš prisirengimo prie 
seimo, kai fotograflstas nu
traukė juos besikalbant.

—Courtesy Pittsburgh 
Sun-Telegraph.

Cla matome nuotraukas meduliu Ir trofių, kurie buvo išdalinti LDS Olimpijados la’mėtojams. Trofę laimėjo Clevelando 
LeaDerS komanda. .Medalius laimėjo sekami LDS Sportininkai: Po auksinį medalį: Antanas Susius, Cleveland; Alfonsas Mi- 
kolajūnas, Binghamton, N. Y. ir Mildred Akleraitė, Cleveland. Po sidabrinį medalį laimėjo: Al Matuza, Shenandoah, Pa.; 
St. Romanauskas, Wheeling, W. Va.; Jurgis Paltanavičius, Cleveland; ir Sofija Vaiglnaltė, Richmond Hill, N. Y. Po bronzinį 
medalį gavo: Frank Kupstas, Shenandoah, Pa.; Leonard Kiela, Chicago, III.; Marijona Gatauskaitė, Cleveland, Ohio; ir Ber
tha Galinauskaitė, Cleveland, Ohio.

Kuris tapo Išrinktas LDS 
Jaunimo Konferencijos pirmi
ninku, ir pirmininkavo taip pa
vyzdingai, kad net daugelis su
augusių, dalyvaujančių jaunimo 
sesijoj, stebėjosi. Matas tik kų 
buvo užbaigęs maršrutų LDS 
Jaunimo organizavimo reikalais.

PIRMADIENIO “LAISVĖJ” TILPS DAUGIAU PAVEIKSLŲ

i &

.$$$

’-••J



<

Perf-tad., Rugpj. 26, 1938 LAISVE

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

essayistic tendency

EDUCATION-STORIES

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY

TUESDAY AND
FRIDAY

Sometimes the 
of this writer to ramble off into 
the field of higher things is con
ditioned by outside forces. These 
factors, generally such unroman
tic things as drowsiness, the ne
cessity of hurrying up, the lack 
of suitable “inspiration” in an un
inspired typewriter and blank paper, 
often tend to make 
“oh well, what good 
this anyway?”

So today, instead
what I believe to be good amateur 
attempts at prose-poetry, I will fi
nish my work for the day, go home, 
read the commission reports of the 
World Youth Congress, listen to the 
radio and meditate upon the small
ness of the individual and largeness 
of the mass in the currents of the 
world.

As for 
there will 
missions
sweethearts, but I would particularly 
appreciate it if you would read 
care the report on the Youth 
gress and notice the splendid 
turės of the LDS Convention 
Olympiad on the opposite
These two events have been of pa
ramount importance 
American youth in 
weeks.

Until next week,

the writer say, 
is a column like

of pounding out

you, my friend reader, 
be no entertaining dis- 

about hamburgers and

with 
Con- 
pic- 
and 

page.

to Lithuanian- 
the past two

then, cheerio.

YOUTH PARLEY ENDS WITH PEACE PACT
Detroit to End Vacation Season With Excursion 

Sunday; Chorus Rehearsing

by A. REDFIELD

up, brother, an swing an 
This cornin’ Sunday is gon- 

a great day.
LDS is going to take 
way to Put-In Bay

the 
one 
his-

for
its

8 a. m.
1st St.,

Rise 
sway, 
na be

The 
water
of the biggest excursions in 
tory. Bright and early, at 
August 28th, at the foot of 
you’ll find a gay bunch of lads and 
lassies ready to sell tickets to any
one who didn’t get his in advance. 
All Aido Chorus members are invit
ed to sell tickets. If you’re a good 
salesman you can get a free pass
age. Since the one and only boat 
leaves the dock at 9 a. m. come 
early and get settled 
that will take place 
to the island.

The island is one
beautiful, natural spots in the Mid
dle West. Its richness in picturesque 
cliffs, virgin woods and hidden nooks 
is really something to behold. There 
will be an organized hiking party 
for all who will be interested in 
seeing the natural wonders of the

place.
are asked to 
campfire pow 
the final lap 
want to meet 
raw, here’s
Bring a substantial lunch, 
forget your bathing suit.)

story tellers 
for the big 
bo held in 

If you

All singers and 
brush up 
wow to 

of the hike,
the new L.D.S. in the 
your chance, (P. S.

Don’t

for a dance 
from Detroit

of the most

the 
tan

got

gals a break. What 
was irresistible and

back from his book 
to do some heavy

Looks like he’s

DISTRICT RAMBLINGS
Hello folks, and how are you these 

fine summer days? This being va
cation time kind of made me forget 
you all for a while, but I’ll lie with 
you pretty steady from now on. All 
choruses are having their vacations 
at present, but promise to get into 
action after the end of August....

Norwood sent 3 delegates to the 
L. M. S. Conference in Pittsburgh. 
Worcester, 1; and the L. M. S. 2nd 
District, 1; other choruses haven’t 
sent any as far as I know. Some 
fine reports are expected, and 
shouldn’t be held back too long...

You may recall the time I pre
dicted that a certain L. M. S. 2nd 
District Sports Comm. member 
would resign. Well, he did, and it 
was the chairman of the committee.

New Features Ready 
For LYS Readers

Laisve Youth Section readers have 
the following in store for them for 
the next few issues:

The Feminine Angle... by Trudy
Raising Money for Your Branch... 

by Mary Brown.
Cold Air is "Hot Air” ... by Ann 

Stellman
Development of the Proletarian 

Drama ... by Peter Gustaitis
Behind the Elizabeth Pool Scan

dal ... by “L.” Reporter.
Five Liths on All-Star Eleven... 

by Tom Ycrmal
How to Construct a Story... by 

Meridel Lesueur
. .. and the usual run of chorus 

news items, events in the world of 
youth and interesting stories, poems 
and articles.

Too bad.. .
It is rumored that Haverhill will 

have a chorus in fall. They don’t 
want to give up the $105.00 that’s 
in the chorus treasury. The L. M. S. 
will claim it if they fail to get or
ganized. ..

Montello is just hanging on with 
a drama group. No one wants to 
sing. Trey say, “we are too old, and 
besides, all of the good singers are 
gone.” All I can say is, go out and 
get them and let us hear your 
chorus sing again...

Rumors have it that Stoughton is 
about to present a chorus to the 
L. M. S. It is being organized at 
this time... So Worcester put one 
over on us I The other week they 
went to Salisbury beach. Oh well, 
who can keep up with Worcester 
these days...

And now I hope all of you haven’t 
forgotten the promise to sing in 
Montello for the C. P: July 24 picnic 
which was called off because of rain 
and will be held on September 18 
at the same place. Watch for the 
ads in the Laisve and get the full 
details, and don’t forget to be there.

And what’s happened to all the 
chorus writers? Let’s hear the news 
an gossip of your chorus. Let’s get 
to work, not to sleep...

Just a passing thought, “a gift 
to a friend in need is a gift worth 
while.” And until you hear from me 
again, I’ll be picking up news foi' 
you.

What did we find at the Aido 
Chorus moonlight last Saturday? 
Lotsa stuff! ... Wonder who the fair 
lassie was that Stanley Rye was 
a courtin’ in the west corner of the 
dance hall?

Vic Williams and Ray Lyben came 
back from theii’ vacations just in 
time to give 
a team, the 
identical.

Al Geralt
lamin’ in time 
wood stompin’, 
changed in more ways than one...

Wonder where Mildred Blumber 
was all the time? We didn’t look 
in that darkest corner of the dance 
hall. Al Stass better keep Albina 
more company or that now romco 
may take the ropes. Betty, Mildred 
Janonis and Albert Rye must have 
been the comrnittee, they were 
working pretty hard.

V. S. Q. (We ask you) Are you 
coming 
tember 
breeze 
You’re
time gabbin’ of the opening day. 
Only don’t forget, 10 a. m. at Por
ter Hall.

All complaints will please be made 
to: —Snoop and Snatch.

to the chorus rehearsal Sep-
4th? If the news didn’t 

around till now, don.’t weep, 
not too late to miss the big

There isn’t much of a report this 
week because the Aces have finish
ed their baseball season and basket
ball will not start foi' a while yet.

Honorable mention is given to 
Alfonse Urbon, Wally Gugas, Ray 
Lieban and Tony Urbon foi’ their 
cooperation in helping to form the 
Aido Aces. Tony Urbon pitched for 
the team before he left for Grand 
Rapids. i Milly Blumber, Sports

Honor Awards to
LDS Best

haveyouth members who 
the most points in the Merit 
have been awarded the LDS

—Retlaw Chinwell.

LDS 
earned 
Record 
Honor Award—a gold key symboliz
ing the loyalty and hard work they 
have given in order to make 
LDS a better organization 
youth.

At the LDS youth Conference 
Pittsburgh on August 17, the 
lowing

the 
for

in 
fol-

The Modern
Dictionary

INDIVIDUAL WINNERS 
OF LDS OLYMPIAD

The individual winners at the 
LDS Olympiad Track and Field Meet 
arc:

Hooker... An operative of a labor 
spy agency who bribes or deceives 
employees or union officials to give 
information about the activities of 
their co-workers. Tfye employer 
hires the labor spy agency; the 
agency hires the hooker; and the 
hooker’s business is to make stool 
pigeons of workers.

Hot... Used chiefly among the 
maritime workers’ unions where it 
is slang for a ship or a shipping 
line or cargo that has been struck. 
This brief adjective, when used by 
members of unions directly involved 
or by members of related unions, 
implies: we-won’t-scab-on-struck- 
work.

Independent Political Action... Di
rect participation in politics, through 
labor’s own party, in order to elect 
representatives who will enact legis
lation fair and favorable to labor. 
’I’he non-partisan A. F. of L. lobbies 
for advantageous labor legislation 
through Democratic or Republican 
office-holders, either friendly to la
bor or eager for labor’s votes; can
didates but not parties are supported 
by the A. F. of L. Trade unionists 
who advocate the formation of a 
farmer-labor party point to the re
cord of slow, uphill and meager 
gains in favorable labor legislation. 
They believe that only laborites, 
directly representatives of labor, 

• voted into political positions by la
bor, can be relied upon to establish 
legislation helpful to wage-earners.

L..:-

yd
io
yd

yd

Senior Events
dash—Al Matuza, Shenan- 
sec. flat.
run—Frank Krupstas, 21.2

run—Stanley Romanauski, 
53.2 sec.

run—Charles Norvidas,
2.24

100
doah,

220 
sec.

440
Wheeling,

880 yd
Cleveland,

Mile—Chuck Andrews, Cleveland, 
5.58

High jump—Tony Susnis, Cleve
land, 5 ft. 5 in.

16 lb shot—Al Judikaitis, Bing
hamton, 43 ft. i in.

Discus—Al Judikaitis, Bingham
ton, 126

Broad
doah, 18

received the award:

u <
The Gold Merit Award

1)

feet 2 in.
jump—Al Matuza, Shenan- 
ft. 6 in.

Junior Events
60 yd dash—Al Mikolajunas, Bing

hamton, 7.02 sec.
100 yd dash — Al Mikolajunas, 

Binghamton, 11.03 sec.
Half mile—Leonard Kelly, Chica

go, 3 min. 15.4 sec.
12 lb shot—George Palton, Cleve

land, 28 ft. 5 in.
High jump—George Palton, Cle

land, 4 ft. 7 in.
Discus—Al Mikolajunas, Bingham

ton, 88 ft. 2 in.
Broad jump—Al Mikolajunas, Bing

hamton, 17 ft. 7 in.
Girls Events

100 y<| dash—Millie Skleris, Cle
veland, 14.01 sec.

Baseball throw—Sophie Waiginis, 
Richmond Hill, N. Y., 128 ft. i in.

Broad jump—Millie Skleris, Cleve
land, 12 ft. 4 in.

High jump—Mary Gates, Cleve
land, 4 ft. 2 in.

2)

3)

4)

6)

7)

8)

9)

10)

Anthony Guzauskas, 
Branch, Chicago. 
Joseph Paltan, Leaders 
Cleveland.
Al Lucas, Redwings 
Chicago. 
Charles 
Branch, 
Adele 
Branch, 
Bertha 
Branch, 
Edward 
Branch, 
Nellie 
Branch, 
Amelia 
Branch, 
Nancy 
Branch,

Sparks

Branch,

Branch,

Andrews, Leaders 
Cleveland.
Vasil, Collinwood 
Collinwood.
Galinauskas, Leaders 
Cleveland.

Skicvis, Leaders 
Cleveland.
Bubcncik, Collinwood 
Collinwood.

Balchunas, Leaders 
Cleveland.
Gordon, Redwings 
Chicago.
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Development of the:

PROLETARIAN DRAMA
to scop 
masses.

by Peter Gustaitis 
(continued)

Democratic ideas began 
into the despised peasant 
The industrial revolution caused a
new and more intelligent type of 
peasant to arise.: the proletarian, the 
factory worker, the slave. of the 
machine. New problems arose. Phil
osophical ideas changed. The ro
manticisms began to appear. Hugo 
and Dumas appeared in. France. 
Kleist, Tieck and Weiner (Zachari
as) appeared later in Germany. The 
movement lasted for a short time, 
but it broke away-efrom the old 
rigid and classical forms that had 
formerly bound the dramatists, and 
prepared the way for realism. The 
romanticists believed in the fullness 
of life and the idea that everyone 
must live to their full capacity to 
enjoy life. Their plays were bom
bastic and wordy, but they served 
their purpose in clearing the way 
for realism.

Ibsen
Further revolutions in politics and 

philosophy gave the bourgeoisie the 
tipper hand, while the proletariat 
with Karl Marx as their spokesman 
had risen to be the class opposing 
the existing social order, and a force 
to be reckoned with. Ibsen now en
tered the scene as the first realist 
of note, 
with
with real problems—therefore set
ting the example for modern plays. 
His 
amongst others, rocked the world.
Upright, respectable, hypocritical, 
narrow-minded folk were shocked. 
Ibsen was accused of lacki 
cacy, finer feelings, even < 
Yet he conquered.

A1 though his plays dealt 
a limited class they still dealt

Ghosts” and “Doll’s House”,

ing deli- 
decency.

Realism „
Realism is too mddern 

description: the complete reality of 
the scenery, the logical outcomes 
built upon characters that live and 
breathe and walk the streets beside 
us, the problems facing that class. 
All as real as life. This was still 
far from the modern attempts at a 
drama presenting, clarifying and ex
plaining the problems of the mass
es, yet for the time the reader can 
only read (or see, if he is fortunate 
to see a production) and gasp in as
tonishment at the strength and the 
complete lack of “delicacy” and pru
dishness and hypocrisy which char
acterized the life of those red-plush 
and antimacassar times.

The Naturalists
Soon after Ibsen came Haupt

mann, the naturalist, with his 
“Weavers”, “The Beaver Coat”,- 
"Lopely Lives”, etc. jdc took many

to need

hoys,

8 lb. shot—Bertha Galinauskas, 
Cleveland, 24 ft. 3 in.

The Kenosha, Wisconsin, 
while not visible on the list of in
dividual winners, made a mark for 
themselves at the Olympiad by win
ning the gold trophy symbolizing the. 
National LDS Softball Champion
ship.

The average Eskimo can perform 
seemingly miraculous feats of skill 
in his kayalc, pr native boat. Part 
of his repprtoir consists of the stunt 
of capsizing his craft, then looping 
the loop under water and finally 
righting himself without losing his 
seat.

0 -------------------------

“Vassar Pact” Binds World Youth 
to Fight Against War, Aid Victims

Second World Youth Congress Ends Week 
Long Discussions on Peace, War, Youth

Over Fifty Million Young People Represented
(by Special Laisve Youth Section Correspondent)

POUGHKEEPSIE, N. Y., Vassar College—Fifty million youth 
of the world went on record this week as being opposed to ag
gressive war and pledging themselves to carry on the struggle 
for peace upon their return to their native lands. The signing 
of the Vassar Peace Pact, to which the Lithuanian delegate also 
affixed his signature, climaxed the week’s work of the World 
Youth Congress in debating a peace program designed to meet 
the needs of youth and actualities of the present.

As Miss Shields-Collins, theS------------------------------
International Secretary of the fight back _thc Italian and 
Congress, called off the names invasion. The success of 

vasion would threaten the

German 
that in
security

of the countries each delegate of other law-abiding states and the 
stepped to the platform and signed 
the peace pact promising to do all 
in his power “to bring aggression 
to an end, give assistance to victims 
of treaty violations, and refrain from 
financial or economic assistance to 
aggressor nations”.

Thunderous ovations greeted the 
delegates from Spain, China, Cze
choslovakia, Ethiopia and Austria as 
they came forward to sign the 
pledge. At the conclusion of the 
solemn signing of the pact on the 
10th anniversary of the Kcllogg- 
Briand 
Youth 
end.

pact the Second World 
Congress came officially to an

To Carry on Work
550 delegates from 53 na-

becomesnecessity of Spain’s victory 
obvious. Spain is the battleground 
for democracy. The right of a legi
timate government in international 
law to buy arms should be restored 
to the Spanish Government. 
Spanish people need arms to 
back Franco; 
want to see 
those arms.

the youth of the 
Spain supplied

The 
fight 

world 
with

Study
prob- 
spec-

of his themes right out of (he lives' 
of the oppressed masses, the im
poverished, suffering workers, 
he still preserved the attitude ex
tant at the present time; his was 
merely the job of the great intellect 
and genius: to present the picture 
of misery and desolation before the 
“tender” consciences of those who 
“could do something about it”. He 
himself, like the recording angel, 
was above and far superior to such 
goings on.

It is when we get down to Brieux 
that we find a man who definitely 
uses the stage to reform and bettor 
the world. His, “La Robe Rouge”, 
dealing with the corruption in the 
French judicial system; his “Mater
nite”, arguing for birth control by 
using the most shocking devices; 
and his “Les Avarices” (Damaged 
Goods), dealing with the tragedy of 
syphilis, are well known pieces of 
work that shocked even the most 
calloused with the terrible condi
tions under which we live. He, 
though, went in more for social 
than political problems. Still his 
works forced the audience to bestir 
itself and change the existing evils, 
rather than to merely sit, observe 
in horror and do nothing. Brieux 
was revolutionary for his time but 
he did not reach into the funda
mental causes and effect, namely 
the 
ate 
still

Yet

worn-out, corrupt and degener- 
political order under which we 
live today.

Psychological Drama
the early part of the 20th con- 

appeared the psychological
In 

tury 
drama pf Donnay and many others. 
This movement strove to explain 
the workings of the human mind, its 
reactions and behaviour under cer
tain conditions. How well they have 
succeeded can be judged best by 
reading their works. Those play
wrights and psychologists have not 
contributed, anything to the social 
theatre, but they have given an im
petus to deeper and more fundamen
tal searches into the 
that unpredictable and 
maze, the human mind.

The belief that one
the behaviour of a person under

his character 
is 

of course, the

behaviour of 
laborynthine

may predict

given conditions, if 
and personality arc understood, i 
erroneous. Unless, 
person is a moronic creature, or a 
baby.

(to be continued)

Brooklyn Aidos Notice
The chorus rehearsals will be re

sinned as usual Friday 
8 p. in. As you know, 
sing at Philadelphia. All 
hers who have not come 
three times before the
not bo given first choice on the 
chprus bus. 
left behind. 
Friday at 8 
can go.

evening at 
wo have to 
those inem- 
to rehearsal 
affairs will

Probably some will be 
So please attend this 

p. in. sharp so that you

The
Lions left for homo Tuesday after
noon, but an International Council 
remained to sum up the results of 
the Congress and prepare plans for 
the future. Earlier in the day Miss 
Shields-Collins presented a resolu
tion promising the Congress to con
tinue its work on a broader scale 
and 
into

bring the youth of the world 
closer bonds of cooperation.

Commission Results
During the entire week the dele

gates of youth from different coun
tries met in commissions to discuss 
particular problems. The results of 
these commissions were then brought 
forward to the general assembly and 
discussed.

The report of Commission A, on 
the political and economic organi
zation of peace, best expressed the 
sentiments of the Congress when it 
stated that underlying all the dis
cussion in this commission and in 
(he others was the underlying belief 
that by courageous action on the 
part of youth future wars may be 
prevented and present ones slopped.

Unmoved by the aura of futility 
which enveloped a small minority 
the delegates expressed themselves 
as believing a new world social or
der could be established in which 
peace based upon justice and coop
eration was a fact. Being practical 
young men and women the represen
tatives understood that Democracy 
was the best safeguard of peace and 
stated, “As an ideal it was a great 
unifying factor making for solidari
ty among all people. As a system it 
placed international affairs under 
the control of the people and pro
vided a guarantee that overwhelm
ing opposition could be raised to the 
force of aggression”.

As an effective means of obtain
ing peace the delegates stressed the 
importance of discrimination be
tween the aggressor and the attack
ed and for the organization of de
terrents to aggression and for 
“quarantining” the war makers.

Unemployment
Second to war the greatest 

lem youth face is that of the 
tre,—unemployment. The commis
sion on the economic and cultural 
status of youth delved deeply into 
the problem and considered the 
most important evils as being: low 
wages, “blind alley” jobs, insecurity, 
ineffectual apprenticeships and train
ing, long hours and unhygienic liv
ing.

In order to combat these condi
tions the commission suggested:

Adequate minimum wage for 
youth; equal pay for equal work; 40-— 
hours week; no night work; holidays 
with pay; no child labor under 16 
years; regular medical inspection of 
youth; right and freedom to organ
ize into trade unions; legalized 
rights of apprenticeships. A 40 
hour week, trade union wages and 
public works were suggested as ef
fective ways of reducing unemploy
ment.

Role of Youth
The concluding commission on the 

international role of youth defined 
the World Youth Congress as “a 
federation of international organiza
tions and national youth commit
tees.” Several proposals were ac
cepted by the General Sessions, 
ranging from the organization of a 
Sacrifice Week in which the pro
ceeds of one day would be used to 
raise funds for youth peace work 
and the organization of internation
al sports days and rallies.

Cleveland Chorus Pic 
nic Sept. Fourth

at “Machutas” 
The day Sept. 4 
definite purpose 
the day before

Urge Embargo on Japan 
several occasions the commis- 
and general sessions expressed 
wholehearted admiration for

On 
sions 
their 
the gallant fight the Chinese peo
ple are putting against Japanese in
vasion. In discussing the methods 
whereby the Japanese aggression 
may bo stopped the Commission sug
gested the following:

1) An embargo on the supply of 
all war materials, oil and loans to 
Japan. 2) A governmental boycott 
of all exports from Japan. 3)A po
pular boycott of Japanese goods and 
positive assistance to China by the 
purchase of her products. 4) An in
ternationally guaranteed loan to 
China to enable her to buy the arms 
necessary for her defense and 
pair the ravages of war.

to re-

Spain
It must be noticed that the 

methods do not endanger 
peace and that similar lines of oper-

above 
world

will be a good 
play as long as

A variety of

and enjoy

orchestra 
there are 

food and

Rainsville and nearby 
expected. Out of town 
Pittsburgh and Chicago 
spend their holidays in

Remember the good time that was 
had by all at the last Lyros Chorus 
picnic? Then you surely will not 
want to miss the one that is to be 
held September 4 
farm off Green Rd. 
was chosen with a 
in mind. As it is
“Labor Day” the committee decided 
to make it a day and night picnic. 
So with no concern over tomorrow, 
is there any reason why anyone 
could not want to attend 
himself ?

There 
that will 
dancers,
drinks arc planned to be served to 
satisfy both young and old.

People from Kent, Akron, Ravena, 
Huntsburgh, 
vicinities are 
visitors from 
that plan to
Cleveland will also be there.

This picnic will be the last one 
that Lyros Chorus will have this 
year. Surely you will not want to 
miss this big event.

Your general admission ticket will 
make you eligible for a gate prize 
that is to be given away. Plan to 
come early. The picnic will begin 
10 o’clock Sunday morning. Here’s 
hoping we see you all there.

Adella Bekevic.

The bergs ofttimes appear in other 
colors than white. Instances of 
green, black, and even vari-colore4

Mary Brown, Scc’ty. ation would help the people of Spain icebergs have been recorded.
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Zinaida Ordžonikidze Vertė A. Ramutis

BOLŠEVIKO KELIAS <
(Puslapiai iš Atsiminimų apie Sergo Ordžonikidzę)

(Tąsa)
Pietų žmonės sunkiai perneša aštrią 

klimato permainą. Žiauriosios Jakutijos 
sąlygose jie dažnai serga.

Mes nerimastavom dėl Sergo. Apren- 
gėm jį šiltais juodais kailiniais, o iš vir
šaus apvilkdavom futra. šiuose rūbuose 
Sergo išrodė labai juokingas, nes futra 
buvo trumpa ir iš po jos matėsi ilgi kai
linių skvernai.

Vienok Sergo palyginamai lengvai per
nešė žiaurią Jakutijos žiemą. Dažnai, ne
žiūrint penkių dešimčių laipsnių šalčio, 
jis ant poros arklių su žvangučiais važi
nėdavo po aplinkinius ulusus. Tai vadino
si apylinkės apvažinėjimu.

Jakutai pasirodė šių dienų Jakutijos 
teritorijoj XIII—XIV šimtmečiuose ir 
užsiiminėjo medžiokle ir žuvininkyste. 
Tais senaisiais laikais jie gyveno dar 
patriarchalinės giminių santvarkos sąly
gose, bet netrukus giminiški santykiai 
ėmė irti, vystėsi feodalizmas. Tojonai, 
apie kuriuos aš aukščiau pasakojau, 
anksčiau buvo giminių seniūnai, o pas
kui virto tikrais kunigaikšciukais.

XVII šimtmečio pradžioje Jakutijoj 
pasirodė rusų kazokai. Tolima Jakutija 
traukė Maskvos valstybės dėmesį kaip 
kailių šaltinis “medžioklės ir pramonės 
žmonėms.”

Kolonizatoriai ėmė iš jakutų “jašaką” 
(mokestį), plėšė “minkštąją mantą” (kai
lius). Prekyba žvėrių kailiais ėjo mai
nais, dažniausiai — ant degtinės. Kolo- 
nialinį plėšimą sekė žvėriškiausi kazokų 
žiaurumai. Jiems padėdavo vietiniai ku- 
nigaikščiukai—tojonai. Jakutijos liaudis 
gyveno po dvigubu jungu.

Užkariautojai prekiavo vergais. Iki 
pat XIX šimtmečio pradžios Jakutskas 
buvo vergti prekybos centras visam Si
birui.

Todėl nenuostabu, kad iki revoliucijos 
jakutai išmirdavo. Tarp jų siautė pačios 
baisiausios ligos—sifilis, volčanka, tra
choma. Medicinos darbininkui, be to dar 
atydžiam ir jautriam, darbo čia buvo iki 
kaklo.

Jakutai labai mylėjo Sergo. Jis buvo 
ne tik geras medikas, jis įsigilindavo į 
savo pacientų padėtį, tyrinėjo ekonomi
nes JŲ gyvenimo sąlygas.

Sergo ir Slepcovas kreipėsi pas mano 
motiną prašydami paimti juos pansionan 
ir nuo to laiko jie ateidavo pas mus mo
kyklon kasdien. Ilgais žiemos vakarais 
mes sėdėdavom prie stalo. Jaukiai čirš
kėjo dagtas žibalinėj lempoj. Mūsų še
šėliai keistai slankiojo sienomis.—Ser
go pasakojo apie tolimąją Maskvą, apie 
Piterį (Peterburgą), Kaukazą, apie rusų 
darbininkus ir bolševikų partiją. Gruzija 
jo pasakojimuose vaidenosi kaip šviesi 
amžinos saulės šalis.

—Tą šalį pavergė!—piktai kalbėjo Ser
go.—Visą Rusiją! Visą mūsų tėvynę!...

Kartą mano viršininkai pasiūlė man 
padaryti mokyklos bibliotekos sąrašą. 
Pas mane buvo dvi knygų šėpos. Kartu 
su Sergo mes ėmėmės šito darbo. Jis 
buvo labai linksmas, gyvas, energingas. 
Kiekvienas darbas jo rankose sekėsi.

Artinosi sausis, o kartu su juo—ir žie
mos atostogos mokykloje.

Sergo man pasiūlė:
—Važiuokime kartu Jakutskan?
Aš sutikau.
Šviesią šaltą dieną, šiltai apsivilkus aš 

išėjau į prieangį. Vežimėlyje su varpe
liais manęs jau laukė Sergo.

Kelias nuo Pokrovsko iki Jakutsko 
praėjo linksmai ir nepastebimai. Sergo 
dainavo dainas, pasakojo man apie savo 
vaikystę.

Gimė jis Kutajiso gubernijoj, Gorešos 
kaime. Jo tėvas skaitėsi iš gruzinų bajo
rų luomo, bet ištikrųjų buvo paprastu 
neturtingu valstiečiu. Pas jį buvo taip 
maža žemės, kad kukuruzų derliaus vos 
ištekdavo aštuoniems mėnesiams. Kad iš
maitinti šeimą, Sergo tėvas kiekvieną 
žiemą išeidavo uždarbiauti. Jis dirbdavo 
vario kasyklose.

* *
Vėlai vakare mes atvykom į Jakutską. 

Tai buvo gana didelis miestas, beveik

visas iš medinių pastatų. Svarbiausiose 
gatvėse degė elektra.

Naktį prieš naujus—1917—metus Ser
go praleido pas draugus. Po šventės 
skraiste ten vyko slaptas bolševikų su
sirinkimas. Kambario viduryje buvo 
įtaisyta eglutė, ant stalų—vynas, užkan
džiai.

'Em. Jaroslavskis padarė pranešimą 
apie einamąjį momentą ir partijos už
davinius. Jaroslavskis turėjo daugiau, 
negu kiti tremtiniai, galimybių prisi
ruošti tokiam pranešimui. Jis dirbo mu- 
zėjuje ir galėjo, neiššaukdamas įtarimo, 
ištisas dienas sėdėti prie literatūros, nes 
pats muzėjinis darbas buvo surištas su 
knygomis ir įvairiais žinių rinkiniais.

Em. Jaroslavskis išanalizavo esamąją 
padėtį ir padarė išvadą, kad revoliucinis 
sprogimas šalyje neišvengiamas.

Sergo karštai parėmė tą mintį. Jis kal
bėjo, kad suirutė krašte ir užsitęsęs im
perialistinis karas turi neišvengiamai 
privesti Rusiją prie socialinio perversmo.

—Šamo der žavi jos nuvertimas!—karš
čiuodamasis šaukė jis.—Tuč tuojau nu
traukti karą!...

Sergo labai mylėjo mažą mergaitę 
Marianą—Jaroslavskio dukterį—ir nuo
lat ją lepino ir mėgo pasakoti, kaip su
grįžę tėvynėn jie kartu kovos prieš ca
rą, nuvariusį juos ištrėmiman, nugalės jį 
ir tada prasidės linksmas, puikus gyve
nimas.

Savo svajonėse Sergo prieidavo iki 
ekstazo. Jis triukšmavo, dainavo ir mo
kino Marianą kiekvienam revoliucionie
riui artimu obalsiu: 

Ir

—Šalin caras!
—Šalin dvarininkai ir fabrikantai!
—Šalin karas!
Sergo klausdavo Marianą:
—Mes nugalėsim? Taip?
Ir ženklan to, kad laimėjimas neišven

giamas, Sergo mokino mergaitę mesti 
žemėn puodukus ir kartu su ja užkrečia
mai juokėsi.

Netrukus kartu su Sergo aš sugrįžau 
iš Jakutsko į Pokrovską. Žiema buvo įsi
viešpatavus. Buvo taip šalta, kad jakutai 
uždengdavo langus dideliais žaliais ledo 
gabalais. Jie sulaikydavo šilimą, bet už
tat jurtoj pasidarydavo visiškai tamsu.

Vasario pradžioje Sergo išvažiavo iš
tisai savaitei už dviejų šimtų kilometrų 
nuo Pokrovsko—į Sinsko kaimą.

Nelauktai aš gavau trumpą telegra
mą: “Sveikinu.” Aš nieko nesupratau. 
Netrukus aš sužinojau, kad nuskambėjo 
Vasario revoliucija. Samoderžavija buvo 
nublokšta. Dešimtys tūkstančių verstų 
skiria Jakutską nuo Petrogrado, bet ne
žiūrint į tai tremtiniai sužinojo apie Va
sario revoliuciją perversmo dieną. Tai 
pasidarė galima todėl, kad pas ištrem
tuosius bolševikus buvo tamprūs ryšiai 
su centru ir iš čia atėjo sutartoji telegra
ma: “Pasimatymas su motina leistas.”

Sergo neišpasakytai apsidžiaugė ir 
tučtuojau dūmė į Pokrovską. Savo veži
mėlyje su varpeliais jis darė į dieną po 
šimtą verstų. Ant antros dienos pp .to, 
kai aš gavau sveikinančią telegramą, jis 
pasirodė Pokrovske.

Iš pradžių Sergo užvažiavo į krautuvę, 
kuri buvo kaimo pakraštyje. Ten visada 
būriavosi žmonės. Sergo triukšmavo, 
garsiai kalbėjo. Netrukus jis privažiavo 
prie mūsų namo ir, kaip buvo futroj ir 
kailiniuose, taip ir įsiveržė pas mus į 
kambarį. Veidas pas jį buvo susijaudi
nęs, linksmas.

—Ura! Ura! Revoliucija...—šaukė jis.
Paskui Sergo į kambarį įėjo vežikas 

jakutas. Jis vilkėjo šiltais kailiniais, ant 
kojų jam buvo kailiniai torbosai—batai.

—Pelser by t,—pasakė jis, tankiai 
mirksėdamas savo siauromis akimis,— 
bukatyp irian chalbyt, itirik du: yreta 
den tojuga bycha solu.

Išvertus tai reiškė:
—Mūsų felčeris visai sukvailiojo arba 

girtas: jis visą kelią šaukė ir dainavo.
Aš juokdamasi išverčiau j aku to žo

džius Sergo. Tas nusikvatojo:
(Bus daugiau)

t

Binghamton, N. YWaterbury, Conn
ir

Springfield, Mass
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Antanas Penkevičius
Sales Manager
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“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

RENGIA WATERBURY LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI

bar čia yra apie 100 parti- 
jiečių ir gauti dar 60 naujų 
narių, tai neišeina nei po vie-

...

TELEGRAMA
“Laisves” Skaitytojams 

Pritarėjams
“Laisvės” naudai piknikas, 

kuris įvyks šeštadienį, rugp. 
27, Lietuvių Parke, už Lake
wood, Waterbury, jau viskuo 
prirengtas. Nepaisant, kokis 
oras — giedra, lietus ar snie
gas, piknikas įvyks. Iš visos 
Connecticut valstijos miestų, 
miestelių ir kaimų visi dien
raščio “Laisvės” draugai ir 
prieteliai rengiasi pribūti.

Bet tas žinoma, kad jie vi
suomet pribūna, atlieka savo 
užduotį. Beį ateina desėtkai 
laiškų ir atvirlaiškių iš New 
Yorko, New Jersey, Massa
chusetts, Rhode Island ir net 
iš Pennsylvanijos, kad pribus 
labai daug svieto. Daugelis 
klausia, kaip surasti Lietuvių 
Parką.

Atvykę į Waterbury, paim
kite North Main St., važiuo
kite iki Lakewood Park; ten 
skiriasi 3 keliai, — imkit vi
durinį kelią, vadinamą Chest
nut Hill Rd.; pervažiavę sker
sai ežerą, rasit Lietuvių # Par
ką ant ežero kranto.

Arba klauskit: to Lithuani
an Park!

Geriausių pasisekimų jūsų 
kelionėm ir draugiškiausio pa
simatymo su visais draugais ir 
draugėmis.

Pasimatysim rugp. 27, Wa
terbury, “Laisvės” piknike.

Už Komisiją, J. Ž.

pelno uždirbt. Darbai eina 
prastai, kad ir viršinių išdir- 
bysčių, darbininkai vis laukia 
pagerėjimo darbų.

Aš nesuprantu, kodėl taip 
tingi parašyti į savo spaudą 
žinelių iš darbaviečių, kas 
kokį darbą dirba, kiek daug 
ar mažai uždirba, arba šiaip 
visokių žinelių atsitinka, dar
bo pramonėj ir šiaip tai vie
noj ar kitoj miesto 
Vienas žmogus negali 
sužinoti ir aprašyti į 
spaudą. Juk randasi 
tokių, kad gali geriau
'mane parašyti, bet nerašo. 
Mano supratimu, yra garbė, 
kad ir mažo rašėjo tik žine
lių paduoti, tavo raštą skaito 
tūkstančiai žmonių po visus 
kraštus, kaip kad ir aš kitų 
parašytą skaitau. Tenka su
sitikt vieną kitą .lietuvį ir tau 
pastebi, kad to ar to nepara
šei, mirusių bei šiaip ko. Čia 
gali tokį darbą atlikti kas tik 
biskį plunksną vartoja, o re
dakcija pataiso rašybą ir tal
pina teisingas aprašytas ži
neles.

Šio mėnesio pradžioj buvo 
išėję į streiką darbininkai pie
no kompanijų, ale geram lai
ke pataikė streikuoti, prieš 
valstijos fėrus, tai kompanija 

išpildė reikalavimus ir 
padarė.

A. Čekanauskas.

Pagelbčkite Išpildyti Mūsų 
Kvota A

Komunistų Partija turi pa
skelbusi finansinį ir 
narių gavimui vajų, 
binghamtoniečiams yra
skirta kvota sukelti $500 
nigais ir gauti 60 naujų 
rfų. Kvota nėra didelė, 
su mūsų pritarėjų ir rėmėjų
pagelba bus galima lengvai 
išpildyti. Partija panašų va
jų skelbia tik sykį į metus, 
tai nėra daug, o čia Bing- 
hamtbne, komunistiniam judė
jimui pritarėjų ir rėmėjų ran
dasi netoli tūkstantis, tai ro
dosi tik juokais tą finansi
nę kvotą galima išpildyti. Su 
naujų narių gavimu irgi ma
nome, kad nebus taip jau 
labai sunku išpildyti. Nes da-1

Penktad., Rugpj. 26, 1938

Lietuviai, komunistinio ju
dėjimo pritarėjai bei rėmėjai, 
esate prašomi prisidėti prie 
šios kvotos išpildymo, kaip 
finansiniai, taip ir narių ga
vime. Geriausias būdas pagel
bėti naujų narių gavimui iš
pildyti kvotą, tai visi prita
rėjai tapkite Kompartijos na
riais, tai minėta kvota vienu 
šūviu ir bus išpildyta. Ap
svarstykite, draugai, gerai ir 
prisidėkite prie šio svarbaus 
darbo.

Komunistų Partijos 
Vietinis Skyrius.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis

Prezidentas

ORUI ATŠYLANT GERKITE CREMO ALE

Rugpjūčio nuo 13 iki 21-mos 
dienos buvo dideli valstijos 
fėrai. žmonių lankosi galybės 
per tas dienas. Įžanga 25c; 
o kas turėjo pasus, gautus už 
dyką, tai galėjo eiti per visą 
laiką f erų.

Tiesa pasakius, buvo ko ir 
pažiūrėti, ir kas turintis pini
gu, tai praleido ant visokių 
“šiovų,” skanumynu, valgiu ir 
šiain niekniekiu visokių. Pri
vežta buvo visko, kas gra
žiausia ir mandriausia. Gyvu
liu visokių, paukščiu irgi daug 
skirtingu, vištų daugiausia, 
žuvų prūdai ir maži po stik
lais prūdeliai. O tu masinu 
naujausių išradimu, tik elek
tra suka, kruta, juda, kožna 
savo darbą perstato. Tai žmo
gaus proto smegenys pavar
toti prie kožno išradimo. 
Kiek tai visokio palengvini
mo dėl žmogaus darbo ir gv- 
venimo! Ot tik reikia geros 
tvarkos, surėdymo ii’ perėmi
mo į visuomenės ‘rankas i$ 
privačiu rankų mašinų, žemiu, 
fabriku ir tt. Kada žmonės 
sulauks tokios valdžios, tai 
bus gera ir lengva gyvent. 
Ale dar daug turi dirbt ir bal
savimais išrinkt tokią valdžią.

Pieninyčios skyriuje buvo 
gražus reginys padarytas. Tai 
dvi karvės įkinkytos į seno
binį dviratį vežimą, prikrau
tą blekinių pieno, ir farmeris 
kerąvo j a • tas karves, vienoj 
rankoj laikydamas vadeles, o 
kitoj ilgą botagą, o čia viskas 
atrodo padaryta iš sviesto.

Valstijos valdininkai pasky
rė $160,000 išdalint praizų 
davimui. Bet ir suplaukė di
delė suma pinigų, tik už pa- 
rendavimą vietos visokiems 
vertelgoms ir už tikietus bei 
karų parkinimą po 25c, o ka
rų privažiuoja keli tūkstan
čiai. Dar ir žmonės gyve
nanti aplink pelno pasidarė 
keletą dolerių,, karus parkin- 
dami ir kas turi lovų su kam
bariais parendavot. O dau
giausiai anglies kasėjai gyve
na ir vasaros laiku kasyklos 
nedirba. Tai malonu sugriebt 
dolerį kitą nors fėrų laiku. 
Gal ir kasyklos pradės po vie
ną kitą atsidaryti, o ruduo 
prasidės ne už ilgo.

Piknikų irgi mažai dar bu
vo parengta. Draugijos bijo, 

kad į skylę neįlindus, norint

Holandiia Paliuosavo Laivus J z.,,
su Meksikos Žibalu

Amsterdam, Holandiia.— 
Teismas patvarkė naliuo- 
suot du laivus, atplaukusius 
su Meksikos žibalu. Tie lai
vai buvo užgriebti pagal rei
kalavimą Anglijos Eagle Ži
balo kompanijos. Anglai sa
kė, kad tas žibalas esąs iš 
Eagle kompanijos šaltinių 
ir valyklų, kurias užgrobė 
Meksikos valdžia.

Holandijos teismas atra
do, jog Eagle kompanija 
neįrodė, kad tas žįbalas bū
tų gautas iš jos buvusios 
nuosavybės Meksikoje.

*

Lietuviai, visur reikalaukite lietuvių bravoro alaus, pada
ryto iš grynų miežių salyklos, stipraus ir priimnaus gerti. 
Jis yra gaminamas vėliausio mokslo būdais, ilgų metų patyrimais ir 

gilia praktika lietuvio Brevv-Masterio Oskaro Brockerto

Duokite Man Cremo Ale!
Taip šaukia žmonės orui atšylant. Nes ėlius-ale yra 

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

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.

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

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

Penkevičiui bravaro antrašu:

The Cremo Brewing Co., Inc.
Belden Street New Britain, Conn.

Connecticut Valstijos Lietuvių Atydai

NAKTINIS PIKNIKAS
Prasidės 4-tą vai. šeštadienį popietyje ir tęsis iki 4-los vai. sekmadienio ryto

LIETUVIŲ PARKE, WATERBURY, CONN
(Už LAKEWOOD EŽERO)

MERRYMAKERS ORKESTRĄ

TALENTAI Iš BOSTONO

Emilija Rudokaitė 
kuri linksmins publiką 

šiame piknike

EMILIJA RUDOKAITft

GROS ŠOKIAM

Ignas Kubiliūnas
Puikus daininipkas—komikas 

dalyvaus programoje

Panelė Žukauskaitė 
dainuos ir pianu akompanuos 

kitiem solistam.

IGNAS KUBILIŪNAS

Taipgi dainuos Bridgewater Jaunuolių Choras. Tai tolimas svečias iš Massa
chusetts valstijos. Dainuos ir Choras Daina iš New Haveno. Tai bus puiki programa, 
nepraleiskite jos nepamatę.

Piknikas Bus Rugp. 27 Aug.
Daug svečių bus iš kitų miestų. Daugiausia iš Brooklyn, N. Y., Mostelio, Mass, ir iš kitur.

Įžanga 35c asmeniui ir prie to bus duodama užkandžiai



Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

Brooklyn, N. Y.

GARS1NK1TES "LAISVĖJE

ff.

Atsikračius Anglijos monarchijos, Jungtinėm Vals
tijom ėmė 38 metus apsivalyti nuo šnipų.

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

KAINA TIK 15c
įsigykite ją ir skaitykite. Mokestį galite prisiųsti U. S. A. 

pašto stain poni is, 3c ar 5c vertės.

nusipirkti iš "Laisves.” Reikalaudami prisiųsti 
adresuokite:

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Karkiančius
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

ą išleido dienraštis "Vilnis

J^cnktad., Rugpj. 26, 1938
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Thomas, West Va 1 . , ‘ man Grove. Prašome vietos
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Sekr. i

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATASir
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Veda visokias provas
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MASS. LIETUVIŲ ŠVENTEdraugui Ba-

Rengia Massachusetts Valstijos 50 Draugijų—Bendras Komitetas

Labor Day, Rugsėjo 5 September
Prasidės 12-tą Vai. Dieną ir Tęsis iki Vėlai

VOSE PAVILION, MAYNARD, MASS

Dainuos Didysis Worcesterio Aido Choras ir So. Bostono Laisvės Choras

ir

Šokiams Gros Longin Buinis Kavaliers Orkestrą

%

I*

Susi- 
vaka-

mal onė ki
tuos nau- 
praeitąme

VALANDOS: 2—4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

Komitetas:
Chas Straus,
J. Laurinaitis.

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

MICH.
metinį pik- 
rugp. Lam-

sekmadienį, 
pas drau-

gardžių užkandžių ir gėrimų, pralei
sime linksmai laiką. (199-200)

Parengimai ir Draugiški 
Išvažiavimai

STREET
N. Y.

5-3622
N. Y.

168 GRAND 
Brooklyn,

Tel. Evergreen 8-7179

ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks 28 d. rugp., 10:30 vai.,1 
sekmadienio ryte, Liet. Svet., 29 En
dicott St. Iš Centro keletą kartų 
nusiskundžia, kad kuopos nariai ne
užsimoka už duokles. Prašome tuo
jau pasimokėti už 1938 m. duokles, 
kurie negalite susirinkime dalyvauti,, 
tai atvažiuokite j Olympia Parką,' 
nes. aš ten esu kiekvieną sekmadie-' 
nį. — Fin. Rast. J. Norvaiša. 
(199-200)

Ispanijos 
kurie ko-

Kaip vi- 
bedarbė 
o kurie

CLEVELAND, OHIO
Rugp. 28 d. įvyks didelis spaudos' 

piknikas, Maehuto darže, prie Green 
Rd. Šis piknikas turėjo įvykt 26 bir-J 
želio, bet kadangi labai lyjo, tai ne-j 
įvyko. Dabar kviečiame visus skait-l 
lingai dalyvauti, kad būtų sekmin-1 
gas piknikas. Bus gera programa, ir 
gražios dovanos bus leidžiamos lai
mėjimui. — I. A. V

NEW EAGLE, PA.
LDS 105 kp. rengia didelį pikni-J 

ką, 28 d. rugp. Courtneys Kalno Gi
raitėje. Pittsburgho apylinkės ir vie
tinius lietuvius kviečiame skaitlingai 
dalyvauti. Pradžia 11 vai. ryto. Bus 
skanių užkandžių ir gėrimų ir gera 
orkestrą šokiams. Įžanga veltui. — 
Kom. ’ (199-200)

DELAIR, N. J.
ALDLD 142-ros kuopos susirinki

mas atsibus ateinantį 
rugpjūčio-August 28 dieną,
gus Birbilus, Delair, N. J.

Visi draugai ir drauges 
te susirinkti ir atsiveskite 
jus kandidatus, kuriuos 
susiripkime žadėjote atsivesti. Susi
rinkimas visų draugų yra būtinas, 
nes reikės sutvarkyti "Laisvės” pik
niko tikietai ir neužmirškite tuos ti- 
kietus atsinešti į susirinkimą, 
rinkimas atsibus 8-tą valandą 
re. — Draugiškai, S. Vincas.

(199-200)

50 Court Street
Tel. Triangle 

Brooklyn,

parką 15c su dovanomis. Turėsime 
gerus kalbėtojus, kurie nurodys už 
kuriuos kandidatus balsuoti 12 d. 
rugsėjo. Kelrodis: Mašinom važiuo
kite Eastern ir Moffct Avės., nuo 
miesto šešios mylios, po kairei rasi
te parką. Gatvekariu važiuokite No. 
23 iki priveš prie parko. — Kom.

‘ (199-200)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. rengia gražų ir 

įvairų pikniką, rugp. 28 d., Laude- 
ir iš

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 26 d. rugp., 7:30 v. v. 
.Turginėj Svet., 180 New York Avė. 
Prašome narių dalyvauti susirinki
me ir užsimokėti duokles.

(199-200)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas

rugp. 28 d., 7 v. v. Darb. Svet. Pra
šomo visų narių skaitlingai susi
rinkti, nes turėsime daug svarbių 
dalykų apsvarstyt. Taip pat kviečia
me ne narius ateiti ir prisirašyti 
prie šios organizacijos. — Sekr.

(199-200)

visai 
kele- 
drg. 
pre-

“Lais-

A. Ramutis.
1938. VII. 22.

WILKES-BARRE, PA.
Pasitikime jaunuolį Robert Raven, 

kuris sugrįžo iš Ispanijos serioziškai 
sužeistas. Svarbus masinis susirinki
mas įvyks rugp. 30, Roma Svet., 74 
St. Mary’s St. Plains. Kiti kalbėto
jai bus Harold London, nesenai su
grįžęs iš Ispanijos ir 
Robert Raven bus vakaro vyriausias 
kalbėtojas. Kviečiame visus skaitlin
gai dalyvauti. Įžanga 10c. Ruošia 
Wilkes-Barre Abraham Lincolno 
Brigados Draugai. (199-200)

BINGHAMTON, N. Y.
LDS Jaunimo 223 kp. piknikas 

įvyks šeštadienį, rugp. 27 d., Balči
konio Darže. Prasidės 1 vai. p. p. ir 
tęsis iki rytui. Šiame piknike daly
vaus sugrįžę delegatai iš LDS Seimo 
ir sportininkai laimėję medalius 
Olympiadoj. Muzika-užkandžiai-gėri- 
mai! Kviečia Komisija. (200-201)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
EASTON, PA.

Judžiai ir Prakalbos Ispanijos 
Klausiniu

Penktadienį, 26 d. rugpjūčio, bus 
rodomi labai įdomūs judžiai "mo
vies” iš Ispanijos karo lauko — 
"The Twentieth Century Lafay- 
cttes,” kuris parodo kaip ameriko- 
nai-nariai Lincoln’o Brigados kovo-

BALTIMORE, MD.
Komunistų Partija rengia pikniką, 

rugp. 28 d. Liberty Park, pradžia 10 
vai. ryto. Bus graži programa. Grieš į 
gera orkestrą šokiams, turėsime už-> 
kandžių ir gardaus alučio. Įžanga į 1 g.

NEW BRITAIN, CONN. 
Išleidimui Laivo Piknikas

Rengia Medikalčs . Pagalbos 
Šiaurės Amerikos Draugų Ispanijos
Demokratijos Gynimo K-tas sek
madienį, Rugp.-Aug. 28 d. Sehuct- 
zen Parko, Barnsdalo miesto dalyj. 
Prasidės vidurdienį. Programa bus 
įvairi iš dailės atžvilgio ir geri kal
bėtojai. Pelnas bus skiriamas siunti
mui įvairių reikmenų specialiu laivu 
Ispanijos liaudies valdžiai, kuri 
Amerikos žmonės rengiasi prikrauti 
su reikmenimis. — Koresp. V. J. 
Valley. (199-200)

GRAND RAPIDS,
ALDLD G6 kp. rengia 

niką, sekmadienį, 28 d. 
berton Lake, pradžia 1:00 vai. p. p. 
Vieta netoli Plainfield Rd. (US13l)į 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau-Į 
ti, praleisti smagiai laiką. Bus ski
riama trys dovanos laimėjimui. —- 
Kom. (199-200)

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

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

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

Cleveland© lietuviai turi 
įsteigę daugelį visokių drau
gijų, įvairių kliubų, kliubelių 
ir apie tuziną masinių orga
nizacijų kuopų. Jos visos sten
giasi surengti daugybę visokių 
didelių ir mažų parengimų ir 
visokios rūšies draugiškų iš
važiavimų. Tos visos įstaigos 
nori, kad visi jų parengimai 
ir išvažiavimai būtų pasek
mingi ir duotų pelno. Per 
daugybę įstaigų dažnai pasi
taiko, kad viena diena įvyks
ta du ir trys parengimai, per 
tai nebūna skaitlingi ir nega
lima tikėtis pelno.

Darbininkiškos draugijos ir 
kuopos visuomet stengiasi, 
kad jų parengimai neįvyktų 
tą pačią dieną, bet vistiek jų 
būna pertankiai ir iš to tan
kumo pasitaiko, kad būna ir 
neskaitlingų. Tad rengimo ko
misijos privargsta, o naudos 
draugijom ir visiems abel- 
niems darbininkų reikalams 
mažai. Man rodosi, kad dar
bininkiškom draugijom pa
rengimai reikėtų nors .kiek pa
retinti ir išmokti juos sureng
ti taip, kad jie būtų daug 
skaitlingesni ir pasekminges- 
ni; tas būtų galima padary
ti, tiktai reikėtų pasirūpinti 
ir padaryti planą. Manau apie 
tankumą tų parengimų ir jų 
nepasekmes kada nors parašyti 
plačiau.

Cleveland© lietuviai vasaros 
laiku draugiškų išvažiavimų 
į farinas turi nemažai. Tie 
išvažiavimai vasaros laike yra 
labai gerai, linksma ir sveika. 
Bet visi draugiški išvažiavi
mai turėtų būti rengiami taip, 
kad jie nevien tik žmogaus 
sveikatai būtų naudingi, bet 
kad jie būtų naudingi ir dar
bininkų klasės judėjimui. 
Daugelis išvažiavimų į farm as 
būna nesiekianti nei jokio 
tikslo; jie nebūna naudingi 
nei žmogaus sveikatai, nei sa
vo klasės reikalams. Dažnai 
pasitaiko, kad nuo tokių iš
važiavimų žmogus parvažia
vęs ant rytojaus turi sirgti ir 
išlikti nuo darbo. Apie tokius 
betikslius išvažiavimus 
plačiai nerašysiu.

* * ♦
Rugpjūčio 14 d. įvyko

rėdama, kad tas išvažiavimas 
ir pasilinksminimas pas drau
gus Poškauskus būtų 
veltui, o dar ir uždirbo 
tą dolerių, tai prižadėjo 
J. Poškauskui atnaujinti 
numeratą dienraščio
vės.” Drg. Poškauskas su tuo 
sutiko ir labai nuoširdžiai 
ačiuoja ALDLD 22 kuopai už 
tokią brangią dovaną.

Mano manymu, tokie drau
giški išvažiavimai ir tokis d. 
J. Poškausko ir ALDLD 22 
k p. pasielgimas yra labai nau
dinga ir sveika nevien tiktai 
draugams išvažiavusiems, bet 
ir visam darbininkų judėji
mui ir darbininkiškam dien
raščiui “Laisvei.” Tą pavyz
dį turėtų imti ir kitos kuopos. 
Daugelis kuopų rengia korta- 
vimo vakarus, vakaruškas ir 
draugiškus išvažiavimus į far- 
mas. Daugelis draugų randasi, 
katrie dar neskaito darbinin- 

[ kiško laikraščio ar negali jo 
užsiprenumeruoti, bet jie lei
džia savo namuose ar ant 
farmos voltui draugiškus pa
rengimus. Tiems draugams 

[reikia atsilyginti nors kokia 
dovana, o geriausia, gražiau
sia ir brangiausia dovana, tai 
prenumerata ant pusės ar ant 
metu darbininkiško laikraščio.

A. M. B.

AL
DLD 22 kp. draugiškas išva
žiavimas pas draugus Poš- 
kauskus. Rengimo komisija šį 
kuopos draugišką išvažiavimą 
mokėjo surengti taip, kad jis 
būtų nevien tik draugų ir 
draugių pasilinksminimui ir 
sveikatai naudingas; ji mokė
jo surengti taip, kad išvažia
vimas būtų naudingas kuopai 
ir kitiem darbininkų reikalam. 
Čia reikia tarti rengimo ko
misijai ačiū
guž, draugei Laurušaitienei ir 
draugei Gindrėnienei — už 
pasistorojimą skanių gėrimų 
ir prigatavojimą skanių už
kandžių. Buvo ir du muzi
kantai, kurie nesigailėjo pagrot 
visokių lietuviškų ir angliš
kų šokių. Draugų buvo suva
žiavę nors ir neskaitlingai, 
bet visi atsilankę buvo links
mi ir pasitenkinę draugišku 
išvažiavimu. Kuopa mano, 
kad bus kiek ir pelno.

Čia dar reikia pasakyti 
apie vieną gražų kuopos pa
sielgimą. Draugas J. Poškaus
kas, darbininkų spaudos skai
tytojas ir simpatizuotojas dar
bininkų judėjimui, turi pasi
remia vęs visai mažą farmą; 
iš tos farmos sau su šeima gy
venimo negali pasidaryti, tu
ri eiti ir į dirbtuvę. Dabar
tiniu laiku draugas J. Poš- 
kauskas yra bedarbis ir spau
džiamas sunkių gyvenimo ap
linkybių, kaip ir kiti visi be
darbiai. Bet • J. Poškauskas, 
matydamas, kad yra didelis 
reikalas darbininkiškos orga
nizacijos remti, tai kuopai da
vė vietą veltui. Kuopa, neno-

Kaunas. — Lietuvos val
džia supirkinėja už 9 milio- 
nus litų ūkininkų produktus 
valdiškai nustatytomis kai
nomis.

Ispanijos Liaudžiai Aukos
čia gyvuoja dvi pašaipiuos 

draugijos, tai Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 151 kuo
pa ir SLA 232 kuopa. Abie
jų minėtų kuopų nariai ben
drai išrinko po vieną narį į 
komisiją parinkti 
kovotojams aukų, 
voja prieš fašizmą,
sur, taip ir pas mus 
vargina darbininkus, 
ir dirba, tai mažai 
Bet gi mes progresyviai dar
bininkai pri jaučiame Ispanijos 
draugams jų kruvinoj kovoj 
su žiauriu fašizmu. Mes nu
tarėme paaukoti pagal savo 
išgalę. Pinigais aukavo seka
mi: M. Subačienė $2; P. Ru- 
šinskas $1; Chas Straus ir Fr. 
Gedvilas po 50c; K. Verpe- 
cinskas 15 centų. Viso susida
rė $4.65.

Biznieriai: G. Milkintas au
kavo čeverykų už $10; F. 
Bartkienė apavų ir drapanų 
už $5; Zuzūnai—drapanų už

$5; Ch. Milkintas — 2 sūrius 
$5 vertės; Krbartai—$2 ver
tės drapanų.

Varde Ispanijos kovotojų 
visiems aukavusiems širdin
gai tariu ačiū. Vietos komite
tas padengė ir persiuntimo 
šas.

RAUDONOJI ARMIJA
MENO PAVEIKSLUOSE

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
tyvoje, pro medžių ir krū
mų stiebus matyti daugybe 
maskviečių besilinksminan
čių kalnuose, užsiimant pa
čiūžų sportu. Paveikslas nu
pieštas be galo atydžiai ir 
rūpestingai.

Nemaža paveikslų skirta 
Sovietų Sąjungos parubeži- 
niams jų sunkiose pareigose 
besaugant sovietų šalies ru- 
bežių neliečiamumą, beko
vojant su permetamais per 
sieną diversantais, šnipais. 
Yra paveikslų, skirtų Rau
donosios armijos komandie- 
riams. Štai komandierius 
grįžta iš komandiruotės. 
Pro pravertas kambario 
duris matai pakilusią nuo 
stalo ir visą nušvitusią ko- 
mandieriaus žmoną. Pasi
tikti tėvelio bėga mažas sū
nelis, palikęs visus savo žai
slus, išmėtytus ant grindų. 
Tėvas ateina ne tuščias—jis 
nešasi ryšulėlį dovanų. Vi
sas paveikslas natūralūs, 
paliekantis tikrai gerą įspū
dį apie moralinį komandie- 
riaus stovį. Koks kontrastas 
su “Oficieriaus rytu!”

Kaip viena, taip ir kita 
paroda—puikūs meno kūri
niai. Juose sukaupta trum
putė — vos dvidešimties 
metu — Raudonosios armi
jos istorija. Tačiau tai jau 
gana rimtas, palikimas busi
mosioms kartoms, paliki
mas, iš kurio busimųjų kar
tų jaunimas sems savo pa
siryžimą, iš kurio tas jau
nimas mokysis kovoti ir nu
galėti.

ja už Ispanijos, o kartu ir viso pa
saulio apgynimą nuo žiauraus fašiz
mo. Bet kas svarbiausia tai kalbės 
sugrįžęs iš karo lauko veteranas, 
jaunas amerikietis Robert Raven, 
kuris mete universiteto mokslą ir 
liuosnoriai vyko Ispanijon. Jis sun
kiai sužeistas, neteko abiejų -akių— 
tačiaus tas nesulaiko tą didvyrį nuo 
dar didesnio pasiaukavimo, jis kiek 
gali dar ir šiandieną veikia ir ko
voja už pasaulio demokratiją. Išgirs
kite jį! Pasveikinkite tą narsų vai

kiną!
Vieta — Central Labor Union Sve

tainė, 214 Northampton St., pradžia 
8 vai. vakare. Įžanga 25 centai ypa- 
tai.

Rengia Lincoln’o Brigados Draugų 
Eastono Kuopa. Visas pelnas paskir
tas rėmimui Ispanijos kovotojų. — 
Visus kviečia Rengėjai.

Komunistą Partijos Viešas 
Susirinkimas

Komunistų Partija, kas antrą 
madienį laiko viešus susirinkimus, 
kuriuose būna diskusuojami įvairūs 
klausimai. Šį pirmadienį, rugp. 29-tą 
dieną busiančiame susirinkime bus 
diskusuojama Jungtinių Valstijų 
Konstitucija. Tad prašomo visus lie
tuvius skaitlingai dalyvauti šiame 
susirinkime ir susipažinti su J. V. 
Konstitucija, nes tai yra labai svar
bu.

Šis susirinkimas įvyks Lietuvių 
Svetainėje, 315 Clinton St. Pradžia 

vai. vakare. — Komunistų Partija. 
(200-201)

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

$150.00 DOVANŲ PINIGAIS
Paskirta prie Įžangos Tikietų—Galėsite Laimėt nuo $5 iki $50

Bus Gražuolių Kontestas. Gražiausia Lietuvaite bus išrinkta Amerikos Lietuvių Kongreso
> žvaigžde Naujai Anglijai

Kalbės: SLA Prezidentas Advokatas F. J. BAGOČIUS, “Keleivio” Redaktorius S. MICHELSON AS 
ir Mass. Komunistų Partijos Pirmininkas OTIS HOOD

Nauja L. Prūseikos Knyga

Kas buvo tie šnipai ir kaip J. V. valdžia nuo jų ap
sivalė, skaitykite Prūseikos knygoje.

Dabar plienine šluota šluojama Japonijos, Vokietijos 
ir kitų šalių šnipai iš valdžios ir pramonės įstaigų So
vietų Sąjungoje. Apvaloma šalis nuo išdavikų.

Ar Sovietų Sąjungoje susekami šnipų—šalies išdavi
kų—vortinkliai turi panašumo į buvusius Jungtinėse 
Valstijose, pasakys jums Prūseikos knyga.

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

VARPO KEPTUVE

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Calch 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 j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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N w Yorko " 0p/MsT\ nk h
Komitetas Sulaikyt J. V. ! Raketo Pinigai Išrinkę Dodge Prokuroru

Paramą Japonijai Trečiadienį savo parody
muose prieš teisiamąjį Tam- 

Susidarė iš nacionalini ir manės šulą Hines’ą, George 
tarptautiniai įtakingų žmonių Weinbergas liudijo, kad buvęs 
komitetas, kuris darbuojasi už New Yorko Distrikto prokuro- 
sulaikymą Jungtinių Valstijų ras William Copeland Dodge 
paramos Japonijai. i buvo išrinktas Dutch Schultz

Komitetas jau pradėjo dar- loterijų raketo pinigais ir kad 
bą, išleido knygelę, kuri užsiva-jprie paties Dodge akių Wein- 
dina: “Amerikos Dalis Japoni-j berg’as kartą sumokėjo $3,- 
jos Karo Prasikaltime” (anglų 000 tai rinkimų kampanijai, 
kalboj). Joj įtalpinta prezid. 
Roosevelto,
toriaus Hull, buvusio sekreto-,ratas pridengt ir apgint rake- 
riaus Stimson, taipgi žymių re- tą nuo teisdarybės ir kaip ta- 
ligijos, pilietinės ir švietimo, me darbe, per Hines’o tarpi- 
sričių vadų pareiškimai, ku 
riuose pasmerkiama užpuolikės, vo teisėjai 
šalys ir įkaitinama Japonija už (jau miręs) 
įsiveržimą iChinijon ir bombar- shaw. 
davimą civilių gyventojų.

Knygelėj nurodoma, 
V. suteikia Japonijai 
pusę karo reikmenų.

Komiteto antrašas: 
40th St., New Yorke.

Dieną anksčiau Weinber- 
valstybės sekre-'g’as išaiškino, kaip veikė apa-

įninkystę, raketieriams tarna- 
Francis J. Erwin 

ir Hulon Cap- 
tuo laiku buvo 
Tammanės dis-

Važiuojantiems j 
Waterbury

kai- 
jo

ad- 
klausi- 
vietą,

Bedarbius Deportuoja 
Floridon

Waterbury, Conn., bus 
naktinis piknikas. Pika
vai. po pietų ir baigsis 
sekmadienio rytą. Bus

Mon-

Gerai Vyksta Šokių Konteste
John Sakas, poroje su Do

rothy Campisi, dalyvauja 
Harvest Moon'^Ball šokių kon
teste. Prirengiamuosiuose kon- 
testuose, iš kurių 16 parinktų

geriausių porų kiekviename 
šokyje dalyvaus galutiname 
konteste, jisai jau gavęs pir
menybę, tango, rumba, fox 
trot ir valco šokime. Atrodo, 
kad jam gali pavykti ir galu
tinam konteste ateinantį tre
čiadienį.

zmo-

Sekantį šeštadienį, 27 d. rug
pjūčio, 
didelis 
sides 4 
4 va],
daug svečių iš Bostono, 
teho, Worcester, Brooklyn© ir 
iš kitų miestų.

Iš Brooklyn© važiuojantiems 
į tą pikniką kelionė $1.50 į abi 
pusi. Išvažiuosime šeštadienį 1 
vai. po pietų. Grįšime kaip su
sitarsime. Tuojau užsisakykite 
vietas mašinose. Galite užsisa
kyti “Laisvės” ofise.

Tas piknikas bus “Laisvės” 
naudai. Tad norintieji pasima
tyti su “Laisvės” rėmėjais Con
necticut valstijoje, važiuokite į 
tą pikniką.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAIAmerikoj biedniems 
nėms tarp rubežių yra dar ki
ti rubežiai, kuomet turčiai po 
visą pasaulį švaistosi laisvai, 
nes gali žarstyti darbininkų 
jiems sudėtais doleriais. Bent 
taip atrodo pažvelgus į seka
mą nuotikį:

Mr. & Mrs. Emilio Lefler, 
234 E. 111th St., labai nu
stebo sugrįžę namo pirmadie
nio vakarą ir neberadę savo 
menkų rakandų stuboje. Pa
sirodė, kad jų rakandai šal
pos department© jau “išdepor- 
tuota” Floridon, o jų liguis
tas dviejų metų kūdikis pa
liktas gulėt ant grindų. ,

Tėvai buvo išėję teismabu-; 
tin, kur vedama byla dėl Lef-1 
lerienės susiginčijimo su 
pos investigatorium.

Juos norima prievarta 
deportuot Floridon, kad

Dr. JOHN
VALANDOS:

WALUK 8—10 ryte 
1—2 p. p.
6—8 vak.

161 NO. 6th STREET šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A, PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS 1—2 p. p.

6 -S vakare
1114 FOSTER AVENUE ir pagal sutartį.

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9 -12 ryte
18 vakaro 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

nustebęs, 
ten su
minėtu

Tel. Virginia 7-4499

Hines
. žymiausias iš 

kad J. triktų vadų.
didesnę Dewey’o kvočiamas, Wein- 

berg’as pasakojo, kaip jis 
West karįa advokato Joseph Shal- 

Jeck’o ofise sumokėjo Hines’ui 
$3,000. Jam įėjus su Schultz’o 
pinigais, Hines kreipęsis į 
Dodge sekamai:

“Ar jūs pažįstate George?
I Jis yra vienu iš Dutch Schultz 
| vaikinų.” Ir jam besisveikinant 
, su Dodge, Hines pasakęs: 
j “Iš jų aš gaunu savo pinigus 
jūsų kampanijai.”

Joseph Shalleck, kurio ofi
se buvęs minimas pasikalbėji
mas, dabar yra vienu iš 
Hines’o gynėjų.

Toliau Weinberg’as pasa
kojo, kaip jis atnešdinėdavęs 
pas Hines’ą po du ir tris tūks

tančius dolerių Tammanės rin- 
|kimų kampanijai kas savai-

Prie 3-jų Pačių Dar Penkios ir kai kada tankia? ®tais. atvejais pinigus pnduodavęs
Padėjėjos j per Davis’ą.

Mrs. Louis Newton, liūdy-',. Weinberg buvo Dutch 
dama prieš savo vyrą persky-. Schultz’o “biznio manadže- 
rų byloje, New Yorke, ant riu” ir prižiūrėjo visus išmo- 
pirštų surokavo penkias “pa- (kesčius tammaniečiams už ap- 
gelbininkes,” kurios gyvenu-1 saugą rak etų i. Jis sutiko liū- 
sios labai artimuose santikiuo- dyt valstybei po to, kaip sy- 
se su Newton’u tuo laikotar-1 kiu su Richard “Dixie” Davis 
piu, kada jis praleido 3 ofi-jir jo meiluže buvo areštuotas

8

Alexander C. Anderson, 
aukščiausias uniformuotas vir
šininkas policijos departmen- 
te, pasiųstas gydytis į Balls-

SMERKIA DIES’O RAGANŲ 
GAUDYMĄ

Sylvia Wilcox Razey, Ameri
kos Revoliucijos Ainių organi
zacijos sekretorė, pasiuntė Mar- 
tin’ui Dies telegramą, 
pasmerkia naudojimą
mokėtojų pinigų atakai 
Naujosios Dalybos.

kurioj 
taksy 

ant

Philadelphijoj, kur jie slaps
tėsi.

Jis toliau pasakojo, jog 
“dutehmanas” pasirinko ge
riau remt rinkimuose Dodge 
dėlto, kad jis buvęs įsitikinęs, 
jog Tammanės kandidatas į 
majorus John R. O’Brien vis 
vien nebus išrinktu, neatsilai
kys prieš LaGuardijos kandi
datūrą.

Teisėjas Ferdinand Pecora 
šiuo liūdymu buvo dvejopai 
susidomėjęs: viena, dėlto, kad 
jam tenka vadovaut šiai bylai; 
kita, kad jis kalbamuose rin
kimuose irgi buvo kandidatu 
i distrikto prokurorus prieš 
Dodge, kuris, sulyg liudinin
ku parodymais, 
įjojo į ofisą ant raketieriškos 
asilyčios.

Po perklausinėiimo per pro
kurorą Dewey, Weinberg bu
vo pavestas egzaminacijai per 
vyriausią Hines’o advokatą 
Stryker, kurio klausinėjamas 
Weinberg prisipažino buvęs 
teistas už “vagystę, gengster- 
izmą ir kreivą liūdymą” Al- 

Prad žia visiems žinoma, bany teisme, norėdamas at- 
' gaut $24,000, kuriuos jis bu-

ciales pačias.

Prašo Majoro Paramos į
Prieš Evikcijas

Rendauninkų delegacija, 
atstovaujanti 200 rendaunin- 
kų, trečiadienio rytą lankėsi pas 
majorą prašyti, kad majoras 
įsikištų ir padėtų jiems pa
keist Rockefellerio nusistaty
mą dėl masinės evikcijos, ku
rią Rockefellerio agentai pa- 
sirįžę pracest prieš West 124th 
St., N. Y., gyventojus.

Iš viso Rockefellerio firmos 
valdomo bloko gyventojams 
grąso išmetimas iš namų su 
30 rugsėjo, nes “biednas” 
Rockefelleris ne gana uždir
bąs rendomis.

Direktorių Atydai
Lietuvių Kooperatyvės Spau

dos Bendrovės direktorių su
sirinkimas įvyks pirmadienį, 
rugpjūčio 29, “Laisvės” na
me.

paragi-

vo uždėjęs už Schultz’ą, 
po bondsą, pirmesniame 
arešte.

Ypatingai kaltinamojo 
vokatas pakartotinai 
nėjo Weinbergo apie
kurioje jis sumokėdavęs 
Hines’ui Schultz’o donį. Į tai 
liudininkas atsakinėjo, kad 
jis sumokėdavęs Hines’ui 
Schultz’o apartmente, 444 
Central Park West, laikotar
pyje tarp balandžio ir spalių 
mėn., 1932. Po tokio atsa
kymo, Stryker ant jo užriko, 
kad Hines į tą apartmentą ne- 
nusikraustęs iki spalių 1-mos. 
Weinberg atrodė
tačiau tikrino, kad jis 
siti kd avęs su Hines’u 
laikotarpiu.

Tuo tarpu Stryker
no Hines’ą atsistot, Weinber- 
gui “akis į akį” tęst liūdymą. 
Weinberg kartojo savo. Tuo
met Hines surik© ant Wein
bergo : . “Meluoji! 
Weinbergo nesumaišė.

Vyriausias Hines’o 
įrodinėjo, kad Hines 
gyvenęs liudininko 
laikotarpiu ir dėlto 
kas ten negalėjęs jį sutikt. Jis į 
sakė, 
arešto 
taip liudyt, taipgi kad Dew
ey’o padėjėjai Weinberga bu
vę tiksliai patalpinę keliuose 
viešbučiuose sykiu su Harry ,rė Lietuvių Komunistų Kuo- 
Schoenhause’u, kitu Schultz’o ' pos susirinkimo diena pripuo

la šventadienį — Labor Day, 
susirinkimas atkeliamas į šį 
trečiadienį, rugpjūčio 31-mą. 
Pradžia 8 vai. vakaro, “Lais
vės” salėj. Bus diskusijos bė
gamais klausimais. Visi nariai 
dalyvaukite. Kviečiami 

'simpatikai. t
Kurie nariai pastaruoju 

ku esate mokėję ir

(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

čio-
Bet ir tas nai nereikėtų duot pašalpą. Į 

j Vito Marcantonio, buvęs 
gynėjas kongresmanas ir dabar esąs 
ten ne- kandidatu į kongresmanus, 
minimu paėmė šeimos gynimą į savo 

liūdinin- rankas.

kad Weinbergas po
“susitaręs” su Davis1 LIETUVIU KOMUNISTŲ 

MITINGAS 31-MA

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Delto, kad sekama regulia-

pagelbininku, kur jie “disku- 
savę, ką jie sakys teisme.”

Weinbergas į visus tuos už
metimus šaltai atsakinėjo 
tikrino, kad 
“susitarimo” 
nusprendęs 
apie raketą 
mo ar spaudimo iš Davis’o ar 
Schoenhause’o pusės.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

ir 
jis neturįs jokio 
su nieku ir kad 
pasakyt teisybę 
be jokio ragini-

Giordano, 16 metų, Bronxe, 
palietė New Haven Geležin
kelio gyvąją viela, kuri jį nu
metė 20 pėdų tolyn. Jis nuo 
to mirė.

Lietuviu Am. Pik Kliubo 
Narių Sveikata

negarbingai sieros už

J. N.

ir

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iŠ ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

NOTARY PUBLIClai- 
negavę 

štampų, o tik sekretoriaus ini
cialus (J. N.) savo knygutė
se vietoj štampų, atsineškite 
knygutes arba atsiųskite jas 
per kitus, kad išlyginus štam
pų spragąs.

Walter Acker, 52 metų, 
maudantis suimtas širdies ata
kos, prigėrė Coney Islande.

Serga Antanas Razminas, 
Piliečių Kliubo narvs, gyve
nantis 59-55 Madison St., 
Ridgewoode. Kas iš jo drau
gu turite laiko, tai aplanky
kite jį.

Vincas Birbalas, taip pat 
Pil. Kliubo narys, gyvenantis 
454—6th Avė.. Brooklyne. ir
gi serga. Aplankykite ir jį.

Pasveiko Petras Styra ir t paviljono architektas a..
jau antra savaitė eina dirbtu-' Rirdas Šalkauskas. Abu atvy- 

- - ------- v’,ko tos parodos paruošiamuo-
prisiųstus už- sjus darbus atlikti ir išbus 

Amerikoi apie mėnesį. Patir
ta, kad Lietuvoj paruošiamie
ji darbai eina pilnu tempu ir 
jau gerokai įpusėjo.

vės pareigas. Jis dėkuoia vi- 
jam ' 

uojautos laiškus. J. N

ŠI VAKARA PRAMOGA
Lincoln© Brigados Draugu 

Ben Leidėr’io kuona rengia 
smagia pramoga, kurios pel
nas skiriamas parvežt iš Ispa
nijos sužeistus amerikiečius 
demokratijos gynėius. Progra
moj ispanišku dainininku ir 
šokiku grupės, taipgi “bull 
fight,” kuris imituoja tą tra
dicinį ispanu sportą, tačiau ti
krenybėje jame būsią daug 
kas įdomesnio už tikrąjį.

Įvyks rugpjūčio 26-tos va
karą, visiem žinomame Labor 
Lyceum salės parkutyje. Vrba 
salėje, kaip oras leis. Įžanga 
49c.

Iš virš 150 vasarinių žais- 
Javiečių vaikai turėjo dainų ir 
liaudies šokių kompeticijas 
Lincoln High School Field, 
prie Ocean Ave. Jos suruoš
ta užbaigai švietimo Depart- 
mento ir WPA vasarinio švie
timo sezono.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4835

ATVYKO IŠ LIETUVOS
Rugpjūčio 22 d., laivu “La

conia,” atvyko iš Lietuvos p. 
M. Avietėnaitė, Užsienių Rei
kalų Ministerijos Spaudos 
Biuro Viršininkė, kuri yra ir 
Pasaulinės Parodos 
Sekcijos Generalinė 
re.

Lietuvos
Komisą- j

Taip pat, kartu atvyko, 
•C z>L 3 4- 1 r 4 r. A I ip. Al-

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberlai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

660 GRAND STREET

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Am. Piliečių Kliubo Biz
nio susirinkimas įvyks penktadienį, 
26 d. rugp., 8 v. v. Kliubo name, 
280 Union Avė. Prašome nepamiršti 
dalyvauti. — F. Vaitukaitis. j

. (199-200)

Telephone: EVergrcen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

60-tas Metinis 60-tas Metinis

—R engi a—
LIETUVIŲ DRAUGYSTĖ ŠV. JURGIO

įvyks Sekmadienį, Rugpjūčio 28 August
KLASČIAUS CLINTON PARKE

Maspeth ir Betts Avės. , Maspeth, L. L
Grieš dvi Orkestros, nevien Lietuviškus ir Amerikoniškus šoklus, 

bet surinktų iš viso pasaulio, vėliausios mados šokius, 
tai Draugystės nario

PROF. KAIZOS ORKESTRĄ
Antra Jaunuolių Orkestrą vadovaujant BILL K A RAKTI N 

linksmins jaunus ir suaugusius.
Pradžia 2 vai. po pietų Įžanga 40 centų

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) 
• • •

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661




