
Krislai
Advokatas A. Tornau.
Lengvatikiai.
V. Alantą Baus?
Kruopštus Daktaras.
“Neik Su Velniais

Obuoliauti.”
Rašo R. Mizara.* * *

Rugpj. 15 d. Kaune mirė 
įžymus v i s u o m enininkas, 
progresyvių pažvalgų žmo
gus, adv. Aleksandras Tor
nau. Jis buvo liaudininkų 
partijos narys ir veikėjas. 
Palyginti, jaunas žmogus, 
nes gimė 1895 metais.

Savu laiku, prieš fašizmo 
įsigalėjimą Lietuvoj, Tor
nau buvo išrinktas į I-rnąjį 
ir ILrąjį seimus.

Gaila jauno vyro ir pa
žangaus v i s u o m enininko. 
Niekad Lietuvai taip ne
buvo reikalinga pastovių, 
pažangių žmonių, kaip šian
dien. * * *

Ar jūs žinote, kad dar ir 
šiandien yra pas mus žmo
nių, kurie mano, kad Sovie
tų vyriausybė būsianti nu
versta ir ten bus sugrąžin
tas kapitalizmas?

Tokiomis iliuzijomis mai
tinasi So. Bostono “Darbi
ninko” redaktorius! Girdi, 
visa milžiniška šalis pasi
judinsianti ir nušluosianti 
komunistus! f

Palaiminti tie, kurie turi 
vilties, kad žemė pradės 
suktis atgal.> * * *

“L. Žinios” praneša:
“Lietuvių draugijos SSSR 

tautų kultūrai pažinti val
dybos pirmininkas prof. Jo
nynas lankėsi SSSR pa
siuntinybėje ir pareiškė 
d-jos vardu užuojautą dėl S. 
Stanislavskio mirties.”

Gražus ir kultūriškas dar
bas, ar ne?♦ * *

Bet tam pačiam Kaune 
labai nekultūrišką vaidmenį 
ėmėsi vaidinti “L. Aido” 
redaktorius, p. Alantas. Jis 
agituoja su žydais daryti 
Lietuvoje tai, ką Hitleris 
daro Vokietijoj!

Tiesa, sakoma, p. Alantas, 
dėl savo tokios hitleriškos 
pozicijos, būsiąs pabaustas. 
Bet mes abejojam.

Smulkmenų apie tai su
rasite šios dienos “L.” lai
dos redakciniam straipsny j.* * *

Aną dieną kalbėjausi su 
dr. A. Petriką.

. Jis dabar įgudusiai rašo 
referatus apie žymius žmo
nes. Jau turi parašęs: apie 
dr. Vincą Kudirką, pral. 
Dambrauską-Jakštą, Povilą 
Višinskį, Joną Biliūną ir 
Žemaitę. Apie pastarąją re
feratą tik ką užbaigė.

Sekančią žiemą turėsime 
progos šio kruopštaus bio
grafo referatus išgirsti, bei 
skaityti spaudoj.♦ * *

Kauno katalikų dienraštis 
“XX Amžius” parašė:

“Bedie vybėje Vokietija 
pralenkė Sovietų Rusiją.”

Dėl to “L. Ž.” pastebi:
“Be reikalo dar prieš 

metus Vokietijos katalikų 
vyskupai sveikino nacių 
‘kovą su marksistais ir ma
sonais’. 4

“Neperšokęs griovio ne
šauk: ‘Op!’ Neparagavęs fa- 
šizmėlio ‘katalikybes’—ne- 
girk jo ir nepadėk jam įsi
galėti.

“Vadinasi: ‘neik su vel
niais obuoliauti’.”

Gera pastaba. Tačiau at
rodo, kad daugelis Ameri-
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DARBO MINISTERS ATMETA DIES’O Du Naujosios Dalybos
REIKALAVIMU DEPORTUOT BRIDGES^
Primena Apskrities Teismo Sprendimą, jog Negalima Žmo

gų Deportuot Vien už Jo Priklausymą Kom. Partijai

Washington. — Atgaleivis 
demokratas Dies, pirminin
kas kongresinės tyrinėjimų 
komisijos, parašė laišką 
Amerikos darbo ministerei 
Francei Perkins, reikalau
damas tuoj pradėt žings
nius deportuot į Australiją 
Harrį Bridges’ą, CIO ma- 
rininkų ir laivakrovių vadą 
Californijoj. Dies sako, kad 
Bridges turįs būt deportuo
tas kaip komunistas, kuris 
būk stojąs už nuvertimą 
Amerikos valdžios, ir pra
mena, ka<į>ienas žemesnis 
federalis teismas taip nu
sprendęs. .

Darbo ministerė aštriu 
laišku atsakė Dies’ui, kad
jis nesikištų į vykdomosios 
valdžios pareigas, ir nuro
dė, jog Penktos Apskrities 
Federalis apeliacijų teismas 
nusprendė, kad žmogus ne
gali būt išbugdytas iš Ame
rikos tik todėl, kad jis Ko
munistų Partijos narys.

Fašistai Pailso Ebro 
Ruože; Liaudiečiai Žy
giuoja Estremaduroj

f Barcelona, Ispaniją.—Ap
tilo mūšiai tarp fašistų ir 
respublikiečių vakariniame 
šone Ebro upės. Fašistai sa
ko, kad jiem reikią persior- 
ganizuot naujoms' atakoms.

, Generolo Franco armija 
šiame fronte nukentėjo di
džių nuostolių, ir pailso. 
Nuolatiniai fašistų šturma- 
vimai čia jiem beveik nieko 
nedavė, sako N. Y. Times 
korespondentas H. L. Mat
thews.

Estremadii^os fronte fa
šistai kontr-atakuoja, įnir
tusiai priešindamiesi i res- 
publikiečiams; bet respubli- 

I kiečiai vis žygiuoja pirmyn, 
nors jau ne taip sparčiai, 
stumdami priešus vis tolyn 
nuo Almadeno, gyvsidabrio 
kasyklų turtingiausio cen
tro.

Respublikiečiai paskuti
niu žygiu atkariavo nuo fa
šistų miestelį Robledo de la 
Maža, Arzobispo srityje, 
šiame fronte.

Maskva. — Sovietai už
protestavo Japonijai, kad 
japonai sulaikė sovietinį 
laivą “Šaldytuvą L” mušė 
jo kapitoną Bykovskį ir jū
reivius lazdomis ir svilino 
jiem kojas elektros sriovė- 
mis. 1 : 

kos lietuvių kunigų šiuo tar
pu tos pastabos nepriima. 
Jie pasiruošę “eiti su vel
niais obuoliauti.”

Katalikai darbininkai ne
privalo paskui tokius kuni
gus sekti.

LAIŠKAS 13 MĖNESIŲ 
KELIAVO 100 MYLIŲ 
Monticello, N. Y.s— šios 

apskrities iždininkas R. C. 
Johnson tik dabar tegavo 
laišką, kuris jam buvo pa
siųstas paštu iš Flushingo,! 
N. Y., trylika mėnesių at
gal. Nuo Flushingo iki Mon
ticello tėra tik truputį dau
giau kaip 100 mylių.

MUSSOLINIS “PAŽIŪ
RĖS,” ar eit talkon Hitle
riui ar ne, jei Vokietija 
pradės kąrą prieš Čechoslo- 
vakiją; tai priklausysią nuo 
to, kokios šalys išstotų prieš 
nazius, sako United Press 
pranešimas iš Romos.

London. — Anglijos or- 
laivyno ministerija žada 
1940 metais pradėt statyt 
tokius “s u b s t r atosferos” 
bombinius lėktuvus, kurie 
galėtų skraidyt 25,000 pėdų 
aukštyj po 275 mylias per 
valandą.

NAZIAI LABAI NEPATEN
KINTI, KAD ANGŲ JA UŽ
TARIANTI ČECHOSLAVIJĄ
Berlin. — Nazįų laikraš

čiai išreiškia didelį apmau
dą, kad Anglija palaikanti 
Čechoslovakijos pusę. Hit
lerininkai urzgia, kad An
glijos ministerių kabineto 
posėdžio sušaukimas dėlei 
santikių tarp Vokietijos ir 
Čechoslovakijos tai esą 
“grūmojimas” Vokietijai.

Hitlerio valdžia lyg ir 
pradeda aprimt. (Mato, kad 
jai nepavyktų karas ‘ prieš 
Čechoslovakiją, su kuria 
eina Sovietų Sąjunga ir 
Franci j a ir gal dar prisidė
tų Anglija.)

Liaudiečių Lakūnai Bombar
davo Fašistą Centą, bet 
Saugojo Civilius Žmones
B a rcelona, Ispanija. — 

Liaudiečių lėktuvai bombar
davo Ceutą, fašistų centrą 
su prieplauka, Ispaniškoj 
Morokkoj, Vidįtržemio Jū
ros pakraštyj, šiaurinėj Af
rikoj,, ir Viena bomba patai
kė Kvieną fašistų karo laU 
vą.

Fašistų, gazolino ir kitų 
karo medžiagų sandėliai yra 
viduryj Ceutos miesto; to
dėl liaudiečių orlaiviai nė- 
bpnibardavo miesto vidurio: 
nenorėjo žudyt nekariškių 
gyventojų. s

Visi liaudiečių lėktuvai 
po šio žygio sveiki sugrįžo 
namo.

30,000 CHINŲ PARTI
ZANŲ • dar smarkiau ardo 
japonam geležinkelius ir už
puldinėja jų traukinius tarp 
Peipingo ir Manchukuo.

Kandidatai Prakišę No- 
riiinacijas į Senatą

Columbia, South Carolina. 
—Iki šiol suskaityti senati- 
nių nominacijų balsai rodo, 
kad jas laimėjo nepažangus 
demokratas senatorius E. 
D. Smith prieš kandidata
vusį į senatorius gubernato
rių O. D. Johnstoną, sąži
ningą Naujosios Dalybos 

’j rėmėją.
Sap Francisco, Calif. — 

Ligšiolinės balsavimų pasė
kos rodo, kad nominacijas į 
Jungtinių Valstijų senatą 
laimėjo demokratas Sheri
dan Downey, skelbėjas $30 
per savaitę senatvės pensi
jų, prieš senatorių W. G. 
McAdoo, kurį rėmė prezi
dentas Rooseveltas.

Downey taipgi sakosi esąs 
“karštas” Naujosios Daly
bos palaikytojas.

S. Francisco Samdytoją Ta
ryba Remia Darbo Unijas
San Francisco, Calif.—Su

sidarė grupė 43-jų fabri
kantų, laivų savininkų ir 
kitų samdytojų į pramoni-
nę miesto tarybą; kuri pri
pažįsta bendrąsias * darbi
ninkų derybas per jų unijas 
ir sutinka vykdyt Šalies 
Darbo Santikių Įstatymą. 
Tai Naujosioš Dalybos rė
mėjai, vadovaujami R. D. 
Laphamo, kuris yra pirmi
ninkas American - Hawaii 
Laivų Kompanijos.

Šie pažangūs pramoninin
kai atranda, kad nuo senai 
ir atkakliai vedama čia ko
va prieš darbo unijas labai 
kenkia pačiam bizniui. Lap- 
ham, be to, sako, kad stor
žievių kampanija prieš uni
jas, galų gale, vis tiek ne
turės pasisekimo. s

Hitlerio Spauda Spiegia Apie 
“Cechą Terorą”

Berlin. — Hitlerinė Vo
kietijos spauda klykia, kad 
cechai, girdi, “kruvinai už- 
puldinėją” ir terorizuoją 
Sudetus vokiečius Čechoslo- 
vakijoj. Pasakoja, būk ce
chai net saliūnuose su pei
liais atakuoją vokiečius, 
esą, net cechų vaikai subarę 
vokietuką,
| Praha, Čechoslovakija. — 
'Dešimt vaikų, nuo 8 iki 12 
metų amžiaus, susirėmė pei
liais Horatitz mieste, ir bu
vo sužeista vienas cechų 
vaikas, vienas vokietukas ir 
vienas slovakutis.

Bet Berlyno laikraščiai ir 
radio skandalijasi tik,’ kad 
vokietukas subadytas, ale 
nieko nesako apie čechoslo- 
vakų vaikus, kuriuos vokie
tukai sužeidė.

London. — Anglijos mi
nisterių kabinetas svarsto 
tuojaus priruošt savo armi
ją, kad būtų gatava viso
kioms karo galimybėm.

FRANCUOS VALDŽIA PAKARTOJA PA
SIRYŽIMU APGINT ČECHOSLOVAKIJĄ 

Anglija įgaliojo Savo Ambasadorių iš Naujo Perspėt Hit
lerį, jei Naziai Tiesioginiai Grąsintu Čechoslovakijai

Paryžius. — Francijos 
valdžia dar sykį patvirtino 
savo pasiryžimą kariškai 
maršuot prieš Vokietiją, 
jeigu tik Hitleris įsibriautų 
į Čechoslovakiją. Bet Fran
ci ja šiuo tarpu nesiunčia 
Vokietijai naujos notos su 
tokiu perspėjimu; sako, kad 
“nenorinti perdaug erzint 
nazius.”

Nors Anglija nėra žadė
jus ginklais veikt išvien su 
Franci ja prieš Vokietiją, 
jeigu hitlerininkai kariškai 
įsiveržtų į Čechoslovakiją, 
bet “suprantama,” kad An
glija tokiame atsitikime 
“galėtų” išstot sykiu su 
Franci j a prieš Vokietiją.

Tuo tarpu 30,000 Franci
jos kariuomenės manevruo
ja už 30 mylių nuo Vokieti
jos rubežiaus.

London. — Anglijos mi
nisterių kabinetas įgaliojo 
savo ambasadorių Hender- 
soną Vokietijai iš naujo

ANGLUOS NUSISTATYMAS 
DUODAS ČECHOSLAVIJAI

VILTIES PRIEŠ NAZIUS
Praha, Čechoslovakija. — 

Anglijos nusistatymas duo
da vilties Čechoslovakijai, 
kad Vokietija nedrįs jos už
pulti.'

Henlein, čechoslovakijos 
nazių komandierius, nieku 
būdu nesutinka eiti pas 
prezidentą Benešą pasitart 
apie Čechoslovakijos val
džios planą įvest vokiečiam 
ir kitom tautom “kantonų 
savivaldybes,” panašias, kaip 
Šveicarijoj turi vokiečiai, 
francūzai ir italai. O gal 
valdžia duotų dar ir plates- 
hių teisių savo vokiečiam.

Ilgiau Tarnavusius Liuosno- 
rius Ispanija Leidžia Už

sienin Pavasaroti
Barcelona, Ispanija.—Re

spublikos vyriausybė leidžia 
užsienin pavasarot tuos 
tarptautinių liuosnorių bri
gadų narius, kurie Ispanijoj 
išbuvo 14 mėnesių ir šešis 
iš tų mėnesių kovojo fronte 
prieš fašistus. Tokiem liuos- 
npriam paliekamą teisė 
grįžt frontan ar keliaut 
namo.

Kurie tarptautiniai liuos- 
noriai išbuvo Ispanijos res
publikoj bent vienus metus, 
bet dar neištarnavo šešių 
mėnesių fronte, tie po atos
togų turėtų grįžt atgal į 
karo frontą. Jie paliuosuo- 
jami užsienin ne mažiau 
kaip 13-kai dienų.

JAPONAI ATAKUOJA 
chinus šešiose provincijose, 
bet šiuo tarpu nieko dides
nio nelaimėjo.

persergėt Hitlerį, jeigu jis 
darys žingsnių, kurie tie
sioginiai grūmotų čechoslo
vakijai karu. Bet naujas 
persergėjimas Hitleriui bus 
duodamas dar ne dabar, o 
tik tada, kai Anglijos am
basadorius Berlyne “matys 
tam reikalą.” <

Pilname posėdyje minis
terių kabineto dalyvavo ir 
pats ambasadorius Hender
son, kuris buvo tuo tikslu 
pašauktas iš Vokietijos.

Anglija ir toliau stengsis 
per savo tarpininką lordą 
Runcimaną taikyt Čechoslo
vakijos vokiečius-nazius su 
Čechoslovakų valdžia.

č E C H OS L O VAKUOS 
N A Z IĄ I provokatoriškai 
niekina bei stumdo cechus 
gatvėse ir užeigose, o kai 
gauna į kailį, tai šaukiasi 
Hitlerio užtart juos ir “pa- 
liuosuot” nuo čechoslovaki
jos.

Francijos Valdžia Nuta
rė Viršlaikiais Ilgint

Darbo Savaitę
Paryžius. — Francijos 

ministerių kabinetas vien
balsiai priėmė premjero Ed. 
Daladier’o sumanymą—virš
laikiais ilgint darbo savaitę, 
bet “nenaikint” įstatymo, 
jkuris nustato 40 valandų 
darbo savaitę.

Ministerių kabineto tari
mas sako, kad šalies ginkla- 
vimasis ir bendri pramonės 
reikalai “verčią” viršvalan
džiais pailgint darbo laiką.

Pagal tą tarimą, valdžia 
galėsianti reikalaut “neri
boto” skaičiaus /viršvalan
džių karinėj pramonėj ir 
viešuose darbuose, ir bent 
42 valandų^ darbo savaitės 
šiaip privačiose pramonėse. 
Suprantama, kad darbo lai
kas galėsiąs būt pailgintas 
net iki 48 valandų per sa
vaitę.

Iki šiol už viršlaikius bu
vo' mokama pusantro sykio 
tiek kaip už nustatytas dar
bo valandas. Bet ministeris 
pirmininkas Daladier pas* 
kutiniu laiku per radio pa
skelbė, kad darbininkai ne
turėtų reikalaut daugiau 
kaip 10 procentų priedo už 
viršvalandžius.

Komunistai p r i e š i n asi 
darbo savaitės liginimui, o 
socialistai svyruoja. Komu
nistai parodo, kad ir prie 40 
valandų savaitės dabar dar
bininkai vidutiniai tegauna 
dirbt tik 38 valandas; be to, 
yra dar 300,000 bedarbių.

ORAS
Šiandien dalinai apsiniau

kę ir būsią lietaus

>

Federacijos Vadai Šau
kia “Diesiškai” Ištirt

Mainierią Uniją *
Atlantic City, N. J. —Am

erikos Darbo Federacijos 
pildančioji taryba reikalau
ja, kad Jungtinių Valstijų 
kongresas ištirtų- CIO veik
lą Jungtinėj Mainierių Uni
joj; pasakoja, būk ši unija 
“terorizuojanti” ’norinčius 
priklausyt Darbo Federaci
jai angliakasius.
Remia Lewiso Vienybes 
Planą Auto. Darbo Unijoj
New York. — Dauguma 

lokalų Jungtinės Automobi
lių Darbininkų Unijos šioj 
apylinkėj remia CIO prezi
dento J. L. Lewiso planą 
dėlei taikos įvykdymo uni
joj, kur trockisto pirminin
ko H. Martino valdyba pa
staruoju laiku pradėjo mė
tyti laukan kovingiausius 
unijos vadus kaip “raudo
nuosius.”

Kaliniai Buvo Kepami per
2 Dienas ir 3 Naktis

Philadelphia, Pa. — Tar
domi du Hohnesburg kalėji
mo sargybiniai prisipažino, 
kad jie radiatoriais užkaiti
no “juodąjį urvą” iki 200 
laipsnių karščio ir taip ten 
per dvi dienas ir tris nak
tis kepino 23 kalinius, bado 
streiko <vadus, iki keturi jų 
buvo mirtinai sukepinti.

Kankinami baisaus troš
kulio ir karščio, kaliniai 
klykė: “Nušaukite mane, 
užmuškite!” Klejodami, š&u- 
kė vardus savo .motinų ir 
žmonų. Kai kurie daužė gal
va į sieną, norėdami užsi- 
mušt. *

Kartą buvo užėjęs pažiū
rėti kalėjimo’ daktaras Bal
di, bet tik sukeikė kalinius 
ir vėl sau išėjo, palikdamas 
juos inkvizicijai. 

r

Harrisburg, Pa. — Penn- 
sylvanijos g u b e r n a torius 
Earle įšaukė valstijinei po
licijai kas savaitė peržiūrėt 
visus Pennsylvanijos kalėji
mus; supranta, kad ir ten 
kaliniai kankinami (nekal
bant, kad viršininkai apva
gia kalinius kas liečia val
gių ir kitų reikmenų pirki
mą jiem).

Dėl 81 Metų Senio Pačios 
žuvo 3 žmonės

Bastia, Corsica. — 81 me
tų italas Mariotti užmušė 
savo kaimyną Cappeloti, 72 
metų, kuris lindęs prie Ma- 
riotti’o pačios.

Kai policija apstojo Ma
rio tti’o namą, jis nušovė ir 
vieną policininką; tada kiti 
policininkai nušovė Mariot- 
tį.

Marseilles, Franci ja. — 
Streikuojančių laivakrovių 
susirinkimas atmetė val
džios pasiūlymą ilgint jfem 
darbo dieną.
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Uolas Hitleristas Lietuvoj
Žydų liberalų dienraštis “Der Tog”

■ * (Diena) rugpj. 29 d. laidoj iškelia įdo
mų dalyką. Girdi, prieš kiek laiko vy- • 
riausis “Lietuvos -Aido” redaktorius pra
dėjo žiaurią kovą prieš žydus, reikalau
damas juos izoliuoti nuo “ąrijų,” įsteigti 
jiems gheto (tam tikras* vietas, kur tik 
žydai tegali įeiti) Palangos.pajūryj. Dėl 
to savo rašinio, rašo “Der Tog”, dabar 
tasai redaktorius laukiąs nemalonios pa
baudos, nes jis sukėlė nepaprastą pažan
giuose Lietuvos sluogsniuose pasišlyks-

■ tėjimą.
Kokia ta p. Alantui pabauda bus, lie

kasi palaukti ir pamatyti. Šiuo ..tarpu 
mes tik norime paduoti tūlas paminėto- 

. jo redaktoriaus straipsnio citatas ir j tai 
poros žydų laikraščių atsakymą.

V. Alantas rašė (“L. Aidas” num*- 
363): z

“Reikia tuojau pasakyti, kad didžiau
siu nešvarumu ir abuojumu pasižymi žy
dai. Šiuo žodžius, aš rašau visiškai są
moningai, • nė kiek ? neperdėdamas, štai 

/faktai.
• “Vienas žydukas, tai buvo vyrų mau- 

tdykloje, įlindęs į vandenį, pradėjo atli
kinėti savo natūralinius reikalus. Tai 
buvo pastebėta ir reikalas perduotas po
licijai. Vienas * mano ge^a®-. pažįstamas, 
kurio^žodžiais negaliu netikėti, man pa
sakojo, kad vandenyje jis matęs mėšlo.. 
Savo paties akimis mačiai?, kaip ryto įner
tu—nemaža yra mėgėjų, kurie maudosi 
anksti rytą—vienas žydas atlikinėjo na
tūralius reikalus, čia pat prie vandens. 
Kai jam buvo pasakyta, kad čia ne mėš
lynas, tai jis akiplėšiškai atsakė, kad 
tai esąs jo reikalas.’ Policijos ryto metu 
paplūdimyje* nematyti.

“Kitas dalykas. Kiek kartų buvo kel
tas balsas' dėl žydų rusų kalbos varto
jimo viešose vietose. Bet ar pianote, kad 
tas padėjo? Nė kiek. Dėl tų visų priežas
čių Palangoje ir svarstomas klausimas 
'atskirti lietuvių- maudykles nuo žydų, ki
taip sakant, grąžinti tą padėtį, kuri bu
vo prieš karą. Prieš karą žydams buvo 
atskiros‘maudykles, rodos, anapus Rąžės 
upelio. Žinoma, tai būtų radikali prie
monė, bet, turint galvoje žydų savotiš
kas pažiūras į švaros dalykus, ji būtų 

. tiksli. Turėdami savo atskirą vietą, j|ie 
ten galėtų daryti, ką norėtų, galėtų sau 
rusiškai kalbėti ir tt.

“Ar tai turėtų padaryti kurorto admi
nistracija, ar kaip kitaip, aš čia nesvars
tysiu: aš keliu tik pačią mintį ir išreiš
kiu,—tur būt, nesuklysiu pasakęs—visų 

(Jietuyių vasarotojų nuomonę ir pageida
vimą. Šiokia tokia pradžia ta prasme 
jau yra padaryta: Jau ir šiem'et kai kas 
turi rezervuotų vietų kopose, kur žydai 
neįsileidžiami.”

Žinoma, pz. Alantas teigia, šis jo re
ceptas “Lietuvai nušvarinti” nesąs jokis 
anti-Semitizmas, o tik šiaip sau “arijiš
kas apsivalymas.” Į tai žydų laikraštis 
“Idiše Štime” (imam iš “L. Žinių”) ši
taip afšako:

v “Jeigu Alantiįi būtų atraportuota to
kia istorija apie “arijų,” tai jis iš to ne
dalytų jokių panašių išvadų arba sakytų 
reporteriui parašyti apie tai kokias dvi 
eilutes. Kaip ten bebūtų, tai tas jam, 
redaktoriui, publicistui ir beletristui ne
sudarytų temos tokiam nepaprastam 
straipsniui ir dar su tokiu “estetiniu” 
pamušalu... Tačiau gi kai chuliganas 

^vadinasi Joselis arba Berelis, tai jau čia 
Žurnalistinė jo temperatūra pakyla iš 
karto ir autorius riebiai parašo: “reikia 
tuojau pasakyti, kad dideliausiu nešva
rumu ir abuojumu pasižymi žydai...”

“Girdite?—Visi žydai, kiek, jų gyvena 
Palangoje, nepriklausomai nuo jų sociali
nio būvio, išsilavinimo, kultūringumo, 
šviesumo ir tt. — visi jie yra nešvarūs 

< ir visi jie gali atlikti tokius šlykščius,.
chuliganiškus darbelius...

“Žydai,—rašo p. Alantas baigdamas,— 
neturi ignoruoti “šeimininkų” pageida
vimų.” Atsiprašau, kokių šeimininkų? 
Ieškojom naujoje konstitucijoje ir nera
dome tos teisinės sąvokos. Tenai tekal
bama apie piliečius ir apie jų visų lygybę 
prieš įstatymus (18 str.).”

Prie to kitas žydų laikraštis “Folks- 
blatas” prideda:

“Kad lietuvių tauta nebuvo antisemi
tiška, tai žinoma ir be Vyt. Alanto. 
Tačiau tegul jis nepasinaudoja tuo figos 
lapeliu, nes jis aiškiai ir garsiai iššaukė 
antisemitinį .reikalavimą: jis reikalavo 
sankcijų prieš visus žydus tik todėl; jei 
tas tik yra tikras faktas, kad esama 
pripuolamai poros neišauklėtų žydų va
sarotojų. Suprantama, kad estetiniais 
sumetimais neįmanoma plačiai polemi
zuoti tokia tema... Tačiau norėtųsi pa
klausti p. Alantą, iš ko jis išveda, kad 
nešvara tėra žydų reiškinys? Štai, šių 
eilučių rašytojas pats vasarojo Palango- 
je i r "matė blogo elgesio tiek pas žydus, 
tiek ir pas nežydus.

“Taip pat kas liečia rusiško žargono, 
tai Alantas aiškinasi su visais žydais lyg 
žydai turėtų galimybę užčiaupti visas 
rusiškai keverzuojančias burnas.”

Abiejų žydų- dienraščių p. Alantui at
sakymas yra teisingas. Ar gali kaltinti 
visą tautą dėl vieno ar kelių asmenų blo
go darbo? Sakysime, ar italų tauta kal
ta, kad italas Mussolinis, pasak rašyto
jo Upton Sinclaįrio, didžiausias gengs- 
teris pasaulyj? Ar vokiečių tauta kalta, 
jei Hitleris yra vokietis? Ar lietuvių 
tauta kalta; jei ją varžo ir persekioja 
Smetonos? Žinoma,/ne! Taigi negalima 
kaltinti visos žydų tautos, jei atsirado 
vienas kitas jų tautybės žmogus, negra
žiai pasielgęs.

Bet čia, aišku, ne tame dalykas: Po
nui Alantui rūpėjo ir rūpi kaip galint 
greičiau Lietuvą suhitlerinti. Na, ir jis 
tam surado “pagrindą.”

Mes labai abejojame “Der Tog” re
dakcijos džiūgavimu, būk dėl jo tokio 
šlykštaus (politiniai ir estetiniai) rašto 
fašistinė vyriausybė savo redaktorių pa- 
baus. Na, betgi, kaip sakėme, palauksim 
—pamatysim.

Lietuvos Komunistinio Jaunimo 
Balsas

Šiomis dienomis mes gavome iš Lietu
vos sekamo turinio pareiškimą:

Į Pasaulio Jaunimo Kongresą 
(Amerikoj)

Gerbiamieji Pasaulio Jaunimo Atstovai!
Mes, Lietuvos Komunistinė Jaunimo 

Sąjunga ir pritariančio jai Lietuvos jau
nimo vardu siunčiam karščiausius svei-ęs 
kinimus Jaunimo Taikos Kongresui ir 
linkim jam sėkmingos kloties jo visai 
žmonijai naudingam darbe. Mes esam 
sūnūs mažos tautos, kuriai gręsia lenkų- 
vokiečių fašistų okupacija. Todėl mūsų 
vieta tarp jūsų, kartu su jumis tartis, 
kaip ginti taiką, mūsų ir jūsų tautų ne
priklausomybę nuo fašistinių agresorių. 
Bet mūsų organizacijos atstovo jūs ne
rasit kongrese. Lietuvos viešpataująs fa- 
šizmąsjvarė mūsų organizaciją gilion 
palėpėn. Lietuvos fašistų persekiojami, 
mes dirbam už tuos pačius idealus, ku
riuos apginti jūs šiandien susirinkot. Ir 
ne tik ^les.^Lietuvos fašizmas uždarė 
visas antifašistines ir^nefašistines jau
nimo organizacijas, atėmė jaunimui vi
sas politinės teises, todėl rinkti atstovus 
į Jaunimo Taikos Kongresą nebuvo ga
limybių.

Nors Lietuvos Jaunimo rinktų atstovų 
su jumis nebus, jūs galit būt tikri, kad 
tūkstančiai Lietuvos jaunuolių su viltim 
ir džiaugsmu seka Jūsų darbus. Jūsų 
priimtų nutarimų ir prievolių vykdymas^ 
padės mums išsaugoti mūsų šalies ne
priklausomybę nuo fašistinių agresorių, 
duos mums naujų jęgų kovoti prieš mūsų 
“naminį” fašizmą už laisvą, demokratinę 
Lietuvą, ųž šviefeų ir skaistų visų tautų' 
taikingą bendradarbiavimą.

Lietuvos Komunistinės Jaunimo 
Sąjungos Centro Komitetas.

Rugpjūčio (mėn. 15 d.

Drg. Bronius Grigas
Iš Šiaulių kalėjimo gavom I ir draugas Bronius žinojo, 

tokio turinio laišką: Š. m.,1—J 1------- —
balandžio 16 d. Šiaulių ka
lėjime mirė eidamas 26 me
tus, buvęs Lietuvos Kom
jaunimo Sąjungos, Panevė
žio Rajono Komiteto narys 
drg. Grigas Bronius, kilęs iš 
Upytės kaimo, Panevėžio 
apskr., vargingo grįtelnin- 
ko šeimoj. Drg. Grigo asme- 
nyj Lietuvos jaunimas ir 
visas antifašistinis Lietuvos 
judėjimas neteko ' ryžtingo 
kovotojo, atsidavusio kovos 
reikalam, darbininkų klasės 
sūnaus. Ši auka ypač skau
di Lietuvos Komjaunimo 
Sąjungai, iš kurios eilių iš
rautas vienas iš geriausių 
jos aktyvistų, s"kaudu ir 
mum, politkaliniam, nete
kus kovos ir išvargtųjų var
gų draugo, aktyvaus ir 
energingo mūsų šeimos na
rio.

Draugo Broniaus gyveni
mas, kaip ir šimtų bei tūks
tančių jaunų Lietuvos pro
letarų, buvo kietas ir žvar
bus. Skurdas ir vargai pasi
tiko jį prie lopšio, vos pa
sistiepus nuo žemės išlydėjo 
iš gimtosios lūšnos pelnyt 
piemenuko karčios duonos 
kasdieninės. Jaunystės die
nų džiaugsmu slėgė sunkus 
darbas svetimiem, be atei
ties, be prošvaisčių, be pla
tesnio kelio. Varginančio 
darbo kelias buvo apkartin
tas dar pačioj jaunystėj 
gautų skaudžių smūgių. 
T a r n a u d amas buožynej, 
Bronius tampa invalidu ir 
išvaromas pro duris. Su pa
laužta sveikata ir viltim, 
bronius atsiduria, Panevė
žy j, griebiasi amato, bet ir 
jis neužtikrino darbo.

* 1931 metais drg. Bronius 
-įstojo į komjaunimą ir aky- 
viai darbuojasi slapyvarde 
Simka. Čia jis surado gy
venimo prasmę ir tuo keliu 
jis- vylėsi išeiti į šviesesnį 
ir linksmesnį gyvenimą. 
Energingas darbe išeina į 
priešakines komjaunimo ei
les ir išrenkamas į Rajono 
Komitetą. Tačiau ir priešas 
jį greit pastebi, ir ^Bronių 
areštuoja ne vieną kartą. 
Bet 1932 metais po gruodžio 
mėn. bedarbių išstojimo Pa
nevėžy j, kurio priešakyj 
stovėjo Bronius • kovoj už 
duoną ir prieš fašistų smur
tą, jis vėl areštuojamas. 
Drg. Broniui sudaromos dvi 
bylos ir jis nuteisiamas 9 
metams sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

Sunkios kalėjimo sąlygos 
nepalaužia jo dvasios ir pa
siryžimo. Bet š. m. kovo 
mėn. pabaigoj jis smarkiai 
suserga, kalėjime negydo
mas. Balandžio 16 dieną, 8 
vai. vakare neatgavęs sąr 
mones Bronius miršta už 
gyvenimą, kurį mylėjo visa 
komjaunuoliška širdimi, ku
rio vylėsi pasiekti stodamas 
į komjaunimo eiles.

Ši auka viena iš daugelio 
fašistinio teroro aukų, ku
rias jis išplėšė iš tauriausių 
Lietuvos sūnų tarpo per 
vienuolika savo viešpatavi
mo metų. Tai politkalinių 
fizinio naikinimo auka. Kai 
Lietuvos kraštui grąso Len
kijos ir Vokietijos fašistai, 
Lietuvos fašizmas tikrus 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės gynėjus tebe- 
žudo savo kazematuose. 
Drąsiausius Lietuvos liau
dies karius, kokiu buvo drg. 
Bronius, viešpataujanti fa
šistų terodo sistema guldo į 
kapus. Bet mes žinom, kaip

kad kritusių draugų vieton 
stos nauji kovotojai ir eis 
jo kovos keliais, neš jo ko
vos vėliavą į pergalę.

Tad ilsėkis jaunas didvy
ri, gausiai suvilgytoj aša
romis ir prakaitu žemėj, 
kurios žmonių gyvenimui 
plakė tavo karšta širdis.

kiaulių Kalėjimo 
Politkalinių Antifašistų 
Kolektyvas.

Prižiūrėjimas Prieš 
Mokyklą Vaiko

Paprastai ^kalbant, “prieš 
mokyklą” vaikas yra tas jau
nutis, kuris ka^tik apleido 
stypčiotojų klasę ir kuris, ra
dęs savo kojukes, yra dar 
per jaunas lankyti mokyklą. 
Jis per ištisą- dieną bėga iš 
namų, ir vėl į namus, ten ir 
vėl atgal. Jau susidraugauja 
sų kitais ir kasdien papuola į 
visokias bedas, bet iš jų pats 
jau išsisuka. Ir todėl, kada 
jis jau be motinos nuolatinės 
priežiūros gali apsieiti, ne
tiek atydos kreiptą į jo svei
kata.

Bet 
“prieš 
kūnas
prižiūrėjimo ir ypatingai nuo 
tėvų, jeigu augs į sveiką jau
nystę. Medikališki ir viešos

kaip tik šįtuom laiku, 
mokyklą” laiku, mažo 
reikalauja atsargiausio

sveikatas vedėjai sutinka,'jog 
vaikas tarpe dviejų ir šešių 
metų" privalo’ būti po nuolati
ne šeimyniško gydytojaus 

es šiuose metuosepriežiūra, 
lengviau galima sulaikyti ar
ba atitaisyti mažus fiziškus 
trūkumus, negu vėliaus. O 
kaip tik šitie trūkumai gali 
pavirsti į daug svarbesnius 
vėliaus.

Šiuom ląiku lengvai galima 
korektuoti akių ir ausų trūku
mus, ligotą liežuvėlį, nesvei
kus adenoidus, kurie jeigu ne
prižiūrėti gali užsibaigti šir
dies liga, arba kitu rimtu pa
dėjimu, 'juos daug lengviaus 
dabar prašalinti negu vėliaus. 
Blogi kūdikiški dantys, su ku
riais dentistai lengvai gali ap
sidirbti, jeigu apleisti, yra 
priežastimi sekančių kreivų 
.dantų. Metinis sveikatos iš- 
egzaminavimas šeimynos gy
dytojo rankose parodys viską, 
kas tik 
nurodys 
Jis irgi 
vaikui.

Namuose motina turi rūpes
tingai auklėti savo vaikus — 
jų sveikata yra jos užduotis, 
vaiko viduriai turi reguliariai 
veikti, jis turi gauti užtekti
nai šviežio oro ir ant saulės 
bovintis, gana miegoti kas
nakt, ir trumpai pamigti kas
dien po piet. Nelaimingi atsi
tikimai yra viena iš svarbiau
sių mirties priežasčių <tarpe 
mažučių. :

Augštai laidykite visokius 
nuodus, neleiskite vaikus prie 
degtukų ir verdančio vandens.

vaikui trūksta; jis 
kelią jų pataisymui, 
patars tinkamą valgį

OT, JUMS IR VITAMINAI
Feljetonėlis

Nežinau, kaip kam atro
dys šis feljetonėlis, bet man 
regis, kad mes, juo daugiau 
vaikomės vitaminus, tuo la
biau mus visokios kvarabos 
terorizuoja. Dabar apniko 
mus vitaminu pavietrė ir be 
vitamino, rodosi, pabaiga 
svieto jau tik pro kampą 
iškišus galvą dairosi.

Vitaminas—A, Vitaminas 
—B, vitaminas—C, vitami
nas — D ir kad kokios, tai 
tie prakeikti vitaminai vi
są mūs abėcėlę apniks, kaip 
tą nelaimingą šunelį pasiu
tusios blusos kad apninka/

“Valgykite žalias daržo
ves, žoles, tai gausite vita
minų ir būsite sveiki, kaip 
krienai,” rekomenduoja 
mums daktarai. O mes, pa
klausę daktarų, ir besivai
kydami vitaminus, pradėsi
me ganytis daržuose, karvių 
ganyklose ir, ar tik neišvir
sime į jaučius bei karves? 
Atrodo, *k^d laikui bėgant, 
jau ir virtuvės bds nereika
lingos, o gaspadįnės turės 
eiti šunims šėko* pjaut. O, 
jums ir f vitaminai.

P a s i dėkavojant vitami
nams, mūsų beįbės, dar mo
tinų pienu misdamos, jau 
nešamos pas dantistus, kad 
dar neišdygusius dantis iš
lupinėtų, o jų vieton sudėtų 
dirbtinius dantis, kuriuos 
mes vadiname — ameriko
niškais dantimis. Pasidėka- 
.vojant vitaminams, 
būsianti piliečiai/ vos 
įrėplioti į penkerius, 
rius metus, jau turi “nešioti 
akuliorius.

P a s i d ėkavojant vitami
nams, mūsų moteriškaičių 
pusiaujai, anot pačių dakta
rų padavimo, jau tik 25 iš 

daktarų 
šimto, 

ekvato- 
žiemių 
iki va

sų 
ėję 

eše-

ŽINIOS E LIETUVOS
Dar Viena Lietuvos Žydą 

Auka Palestinoje
žiniomis iš Palestinos, te

nai nesenai žuvo dar vienas iš 
Lietuvos kilęs (jaunas žydas 
P. Tkačas.^ žuvęs ilgą laiką 
tarnavo Palestinos, policijoje 
ir jau buvo pasiekęs seržanto 
laipsnį. Susirėmime su ara
bais jis buvo sužeistas ,ir mi
rė. Jis buvo pirmas iš Lie
tuvos išeivių Palestinoje drau
gijos steigėjų. Jo laidotuvėse 
dalyvavo tarp pat Lietuvos 
gen. konsulas dr. Rachmilevi- 
čius.

Perkūnas Antrą Kartą 
Trenkė į Tą Patį Namą

Į Alytaus kolonijų gyven
tojo Juozo Eidukyno namą 
prieš tris savaites buvo tren
kęs perkūnas, bet pavyko da
lį apgesinti. Rugpjūčio 1 d. 
žaibas trenkė antrą kartą ir 
namo liek’anas visiškai sude
gino.

Taip pat rugpjūčio 1 d. 
griaustinis Alytaus kolonijų 
laukuose užmušė p. Kama
rausko karvę.

ALYTUS
Actu Nuodijosi

Alytaus miesto gyventojas 
tūlas Dubinskas, žmonos pa
mestas, labai nusiminė, smar
kiai pasigėręs nusipirko acto 
esencijos bonkutę .ir 
Vilniaus gatvėn, kuĮr 5 
na apsigyveno, po < 
nutarė nusinuodyti, bet 
damas paspringo ir mažą 
kį teišgėrė. Nuvežtas į 
sk’ričio ligoninę. Manoma, 
pagys.

nuėjęs 
io žmo- 
durimis

ger- 
kie-
ap- 
kad

irPasivogė Varinį Katilą 
Norėjo Pinigus Dirbti
Marijampoliškis Robertas 

Garliauskas iš vieno savo kai- 
'mynb pavogė varinį katilą, 
j manydamas, kad iš to katilo 
bus galima prisidirbti daug 
monetų, bet tuojaus pakliuvo.

Marijampolės apygardos

į viensėdžius. O t jums ir vi
taminas.

Mūsų jaunamartės taip 
susivitaminavusios, kad su
silaukusios pirmos beibės, 
nežino už kurio galo ją.pa
imti, per kurį galą valgydy- teismas Garliauską nubaudė 
fi iy apkuopti. Jas ipĮ metų sunkiųjų darbų k a-
turi išmokinti to darbo nor- Įėjimo. Rūmai bausmę patvir- 
sės, kad ne ligoninėj, tai 
ateidamos į namus. Kad ko
kios, tai mūsų ateinančioji 
karta taip gali nusivitami- 
nuoti, kad norsei ir pirmoji 
demonstracija prisieis pa
demonstruoti po susituoki
mo! Ot, jums ir vitaminai!

O jūs, gerbiamieji ir ger
biamosios, kurie stikinate 
ųž vitaminus, kad ir basliu 
duodami man į labuonę, ne- 
užgįnčysite to fakto, jog 
Lietuvos užpečkiuos augda
mi ir nieko nežinodami 
apie vitaminus* daug buvo
te sveikesni, linksmesni ir 
tvirtesni, negu dabartiniai 
jaunuoliai, prisiriję vitami
nų.

Mes, Lietuvoj augdami,

tino.

Svečias Šeimininką Pusplikį 
Paliko

Marijampolėje pas pil. Pau- 
liukonį apsinakvojo pil. But
kevičius. Nakties metu Butke
vičius atsikėlė,x susiglemžė vi
sus Pauliukonio drabužius ir 
dingo.

Marijampolės apyga^lfos 
teismas Butke'vičių nubaudė 
trejais metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Nubaustasis padavė 
apeliacinį skundą Rūmams, 
bet Rūmai jo skundą atmetė.

Gen. Franco Jau Taupo Naziy 
Ir Romos Amuniciją '

Barcelona, Ispanija.—Iki 
šiol fašistai neribotais dau-

nežinojome, kas per ^vėrfewPa^s °vr^aįvį'U bombas
tas vitaminas. O dantų še
petuką, tikrai būtume palai
kę už čigonišką kanivolą, 
kuriuo čigonai • iš arklių 
gerklių šimtakojus ir vora,- 
tinklius iškanivolija. O vie
nok, dar randasi mūsų tar
pe daug tokių, kurie jau 
perdegę ketvirtuoju karščiu 
ir visus plaukus jau išmetę, 
o dar turi sveikutėlius, lie
tuviškus dantis. Ot, jums ir 
vitaminai.

Tuose laikuose, Lietuvoj, 
niekas nebuvo girdėjęs, kad 
bent vienai moteriškaitei 
daktaras būtų surėžęs pilvą. 
Tiktai Naumiesčio pralotui 
išaugo toks didelis pilvas, 
kad jis turėjo važiuoti į Ka
raliaučių, kur perpjovė jam 
pilvą, nuėmė šventintą tau
kinę, susiuvo ir—išvažiavo, 
kaip bačka, o parvažiavo,' 
kaip silkė.

Taigi, logiškai kalbant,

ir kanuolių šovinius į Ispa
nijos respublikiečių pozici
jas. Bet paskutiniu laiku 
pastebėta, kad ir generolas 
Franco taupo artilerijos šo
vinius .ir brangius orinius 
sproginius. Jie perdaug kaš
tuoja Vokietijai ir Italijai.
Už DUONOS D AVIMĄ 
KIAULĖM NAZIAI ĮKALI-

‘ NO FARMERĮ
Bremen, Vokietija.—Na- 

ziai nuteisė tris mėnesius 
kalėt vieną ūkininką iš Blu
menthal kaimo už tai, kad 
jis pasenusią duoną davė 
savo kiaulėm.

šimto, nesurėžyti 
cizorikais. Gi 75 iš 
mūsų moteriškaičių 
riai, suraižyti nuo 
iki pietų, nuo rytų 
karų ir tokioms kolonijoms, ■ 
kaip kad kaimas išsidalina juo labiau svietas vitami-

nuojasi, tuo prasčiau nusivi- 
taminuoja. Dar laime, kad 
jokio vitamino nesiranda 
tabake ir degtinėj. Jeigu 
jau ir į tuos dalykus įsi- 
kraustytų, kad ir paskutinis 
vitaminas—Zet, katastrofa 
žmonijai neišvengiama! -

Senas Vincas.
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Adomo Mickevičiaus
Muziejus Paryžiuje-

šimtametes' višką

1903 metais, poeto sūnaus 
Vladislovo (įnirusio Pary
žiuj 1926 metais) rūpesniu, 
Paryžiuje .buvo atidarytas 
viešas Adomo Mickevičiaus 
muziejus. Nuo to laiko mu
ziejus veikia prie Paryžiaus 
lenkų viešosios bibliotekos, 
įkurtos čia pirmųjų emi
grantų 1838 m.*
šiemet Biblioteka Mini Savo 

100 Metų Įkurtuvių
* Sukaktuves

Paryžius, Lenkijos ir Lie
tuvos didžiosios, po 1831 
metų sukilimo emigracijos 
centras, visų laikų ir visų 
tautų emigrantų antroji tė
viškė, be abejonės, y'ra tin
kamiausia vieta didžiojo 
emigranto rašytojo atmini
mui ir kūrybos aplinkai pa
gauti. Paryžius “Pono Ta
do” ir kitų poeto kūrinių gi
mimo vieta; “Pono Tado” 
gimimo datos
sukaktuves, prieš 4 metus, 
Paryžiaus lenkų ir francūzų 
literatų visuomenė iškilmin
gai minėjo ir, tarp kitko, to 
minėjimo proga, išėjo nau
jas “Pono Tado,” nežinau 
kelintas iš eilės, francūzų 
vertimas (Pol Kazen parū
pintas). Paryžiuje poetas 
sukūrė savo šeimos židinį. 
Čia ir dabar tebegyvena 
jauni ausias Mickevičiaus 
sūnus Juozas; vienintelis 
iš poeto vaikų dar gyvas. 
Paryžiuj buvo poeto poli
tinio veikimo centras, čia 
ėjo “Taptų Tribūna,” iš čia 
buvo jo projektuojami kur
ti legijonai Italijoj,. vėliau 
Turkijoj.

Muziejus, keturiose salė
se, surinko viską,kas gali 
padėti atvaizduoti atmosfe
rą, kurioj poetas kūrė, ir 
aplinką, kurioj jam teko gy
venti arba su kuria teko 
susidurti. Muziejinės prie
monės tikslui siekti yra rin
kiniai. Rankraščiai, auto
grafai, laiškai, asmeniniai 
poeto daiktai, brangesni jo 
“suvenirai”, paveikslai, me
daliai ir k. Šalia tų rinkinių 
muziejus turi visas poeto 
kūrinių pirmąsias ir žymes
nes laidas, vertimus ir visa, 
kas atskirose knygose ar pe- 
rijodinėj spaudoj rašyta 
apie Mickevičių ar jo kury- 
bą. •

Rankraščių skyriuje su
rinkta per 1,000 paties poe
to ir jo artimųjų rankraš; 
čių, albumai, Mickevičiaus 
bendralaikių s u s i r ašinėj i- 
mas su poetu. Pernykštėj 
Paryžiaus, parodoj, knygos 
skyriuje, buvo bandoma pa
rodyti rašytojų kūrybos 
procesas, kiek tat iš viso 
medžiaginėm priemonėm 
gali būti pavaizduota. “Po
no Tado” rankraščiai yra 
tokia savo rūšies , kūrybos 
p r olc e s o d emonstracija: 
jie braukyti ir perbrauki- 
nėti, jų augimas ir keitimai 
leidžia-sekti to šedevro kū
rimo procesą. Ponas Ta
das pradžioje buvo užsimo
tas nedidelis, bet rašymo 
procese veikalas išaugo ir 
jau parašęs pradžią, poetas 
sumano duoti visą Lietuvos 
bajorijos po padalinimo 
epochos epopėją, kaip ją 
matė tėviškės netekęs ir 
todėl ją idealizuojąs rašy
tojas—emigrantas.

Mickevičius visą savo am
žių buvo pilgrimas, amži
nas pakeleivis, išvytas iš 
namų ir namų išsiilgęs.

Didžiausias francūzų šio 
meto skulptorius Burdelis, 
kai kūrė Mickevičiaus pa
minklą, kurs stovi Paryžiu
je Place de I’Alma, pavaiz
davo jį pilgrimo rūbais, žen
giantį į tolį susisvajojusį 
pranašą—kovotoją. Muzie
juje sekame tos kelionės ir 
kovų etapus. Vilniuje, jau
natvės draugų tarpe su Vil
niaus universiteto vienmin
čiais. Vėliau ištrėmime, 
Kryme ir Petrapily j, rusų 
rašytojų ir menininkų tar
pe, Mickevičiaus santykius 
su Puškinu ir, matyti, daug 
gilesnius su rašytoju Žu- 
kovskiu. Iš Kauno perijodo 
muziejus, regis, teturi tiktai 
vieno mokinio Mickevičiaus 
pamokos užrašus. Tai ne
daug. Ne geriau yra ir su 
lietuviškais M i c k e v ičiaus 
vertimais. Pavyzdžiui, apie 
Šakenio “Pono Tado” lietu- 

vertimą, muziejaus
vedėja sakosi sužinojusi, tik
tai iš vieno pripuolamai už
klydusi o lietuvio'. Ne geriau 
reikalas atrodo ir/su muzie
jaus lankymu iš lietuvių pu
sės. ‘ .

Per paskutinius metus iš 
viso tiktai 3 ar 4 lietuviai 
buvo užsukę muziejų aplan
kyti. 1

■Jei prisiminti, kad “Mic
kevičius mūsų” ir kad šim
tai lietuvių kasmet Paryžių 
lanko arba čia gyvena, tai, 
sutiksime, tatai nėra per 
daug.

Gausiausiai aprūpintas 
eksponatais muziejus iš 
Mickevičiaus/ emigracijos 
laiku. Prieš tai dar eilė eks
ponatų primena Mickevi
čiaus lankymąsi Veimare 
pas Gėtę. Veimaras anuo 
metu (apie 1829 metus) bu
vo kultūrinė Vokietijos sos
tinė. Senyvas ^Getė, tada 
savo pašau lines gar
bės aukštumoje, jauną Mic
kevičių pasitiko labai šir
dingai ir atsiliepia apie jį, 
kaipo genialų žmogų. Mu
ziejuj matyti Gėtės vienas 
laiškas Mickevičiui, kuria
me svečias kviečiamas po
zuoti dailininkui Šmeleriui 
padaryti paveikslą Gėtės 
garsių žmonių galerijai. 
Veimaro vaišes primena 
keletas paveikslų, medalių 
ir, tarp kitko, Gėtės vienas 
eilėraštis, įrašytaš Marijos 
Šimanskienės, Mickevičiais 
žmonos motinos, žinomos 
pianistės albume ir paties 
Gėtės išverstas į francūzų 
kalbą. Tai esąs vienintelis 
Gėtės francūziškai rašytas 
eilėraštis.

Emigracijos tėviškėj, Pa
ryžiuj, Rickevičius kurį lai
ką profesoriavo College de 
France. Čia jisai susidrau
gavo su garsiais francūzų 
istorikais Mišle ir Kine 
(Michelet ir E. Quinet). Sa
vo lekcijų pakraipa visi trys 
nepatinka vyriausybei ir vi
si trys 1844 rfi^fš mokslo įs
taigos pavaromi. Mickevi
čius niekada nerengęs pas
kaitų, bet improvizuodavęs 
ir taip aistringai kalbėda
vęs studentams apie “slavų 
literatūrą”, ir dar daugiau, 
apie pavergtųjų išsilaisvi
nimą, kad auditorija būda
vusi visada sužavėta ir pro
fesoriaus karščiu užkrečia
ma. Profesorius, kurs be ži
nių duoda studentams ir pa
žangių idėjų, reakcijos aky
se visada kvepia kramola. 
Neištrūko nuo to įtarimo nė 
Mickevičius su savo ’dviem

draugais. Dėkingi klausy
tojai trijų pavarytųjų pro
fesorių garbei užsakė me
dalių, kuriame visi trys at
vaizduoti drauge.

Mickevičiaus santikiai su 
jo) epochos garsenybėmis 
muziejaus eksponatuose už
ima labai daug vietos.

Tokie vardai, kaip žorž 
Sand, Deliakrua, Liafajet, 
M o n t a 1 anber, Sent-Beuv, 
Anri Marten, Šopenas^ Kra- 
sinskis, Slovackis ir gausy
bė kitų, tai visos epochos 
įžymybės. Įdomiausias bet
gi skyrius Mickevičiaus mu
ziejuj, tai Mickevičius ko
votojas, lenkų legi jonų or
ganizatorius.

Dabartiniame “realisti
niame” amžiuje suriku Nu
prasti šitokį “planą” išva
duoti Lenkiją: 12 jaunų 
karštuolių Paryžiuje, Mic- 

ikevičiui vadovaujant, suda
ro legijono branduolį ir 
vyksta Italijon, kuri tub 
metu, 1848 metais, virte vi
rė dėl ^avo tautinės vieny
bės pasiekimo. Dvylikos bū
rys virto skaitlingesniu bū
riu ir, štai, legijonas trau
kia iš Francūzijos į Mila
ną iškilmingai gyventojų 
pasitinkamas. “Planas” nu
matė, kad legijonas trauks 
per visą Austriją į Lenkiją. 
Austriją pereiti atrodė ne
sunku, nes Austrijos slavai 
ir vengrai turėjo sukilti 
prieš Habsburgus pavergė
jus. Iš plano nieko neišėjo, 
nors legi jonas dalyvavo 
kautynėse už Italijos laisvę. 
Tokį planą ir žmonių tikėji
mą galima paaiškinti tiktai 
laiko dvasia, 1848 metų au
dringa atmosfera. Kai re
voliucija kabo ore, tada ir 
menkesni žygiai gali turėti 
didelių pasekmių. Štai ką 
pasakoja nesena istorija, 
apie Vokietijos revoliuciją 
1918 m. Braunšveige: įkau
šęs jūrininkas iš nuobodulio
pasiėmė gitarą ir kelių mer
ginų lydimas patraukė 
Braunšveigp gatvėmis dai
nuodamas. Apie jūrininką 
greit susirinko žmonių mi
nia, prisidėjo proletarų ir 
šposas virto didžiule demon
stracija, kuri pasibaigė tuo, 
kad Braunšveigo monar
chas atsisakė nuo sosto, val
džia pateko į darbininkų 
tarybos rankas, o vokiška 
revoliucija iš Kylio persi
metė į Vokietijos gilumą. 
Ne) jūrininkas padarė revo
liuciją, bet girtas ■ jūrinin- 
kas irgi suvaidino kažkokį 
vaidmenį istorinėj dramoj. 
Analoginį vaidmenį galėjo 
suvaidinti ir idealistų legi- 
jonas, poetui—maištininkui 
vadovaujant.

1848 metų nepasisekimas 
Mickevičiaus neatšaldė. Kai 
kyla Krymo karas, Mickevi
čius vyksta į Turkiją prga- 
nizuoti lenkų legijoną, tarp 
kitko ir Lenkijos žydų legi- 
joną, bet Konstantinopoly j 
neramuolį kovotoją užklum
pa mirtis. Ta proga galima 
paminėti, kad prieš kelius 
metus lenkų rašytojas Boy- 
Zelenskis pareiškė hipotezę, 
kad Turkijoj Mickevičius 
pačių lenkų buvęs nunuody
tas todėl, kad norėjęs orga
nizuoti žydų legijoną, ką 
anų metų lenkų antisemitai 
laikė dideliu prasižengimu 
prieš tautą.

Muziejus ne biografija, 
bet surinktos Mickevičiaus 
muziejaus medžiagos ir do
kumentų gausumas yra 
brangus biografijos papil
dymas-ir nepakeičjamas jos 
pavaizdavimas. Kas rašte 
atrodo negyva, matant prieš 
save paveikslą ar dokumen-

tą, rankraštį ar išblankusįl 
laišką, įgauna gyvybę ir da
rosi nepalyginamai įdomes
nis ir gyvesnis.

Dar vienas įdomus muzie
jaus skyrelis. Tai Mickevi
čiaus kultas Napoleonui. Jei1 
ne pačioj Francūzijoj, tai 
likusiai Europai, Napoleo
nas, ir užsidėjęs imperato
riaus karūną, buvo Didžio
sios Francūzų Revoliucijos i 
nešėjas. Su Napoleono per
galėmis pavergta Lenkija 
siejo savo išsivadavimo vil
tis/Mickevičiaus jaunystėj 
Napoleono epopėja tebebuvo 
visų atmintyje kaipo gyva 
vakar diena. Muziejuje Mic
kevičiaus kultas Napoleonui 
matyti iš keletos eksponatų: 
imperatoriaus paveikslų, jo 
plaukų pluošto, jo kakla
raiščio spilkutėš ir panašių 
relikvijų.
y S. Daugirdas.

(Iš “L. žinių.”)

Hizabedii, N. I
Važiuokime j “Laisves” 

Pikniką \
Bangos choras nusamdė di

dį busą į “Laisvės” pikniką, 4 
dieną rugsėjo, Eddington, Pa. 
Kelionė $1.50 į, abi puses. Re
gistruokitės visi kuogreičiau- 
siai, nes' paskutinę dieną bus 
per vėlu. Yra labai daug jau 
užsiregistravusių, busas išeis 
10 vai. iš ryto, nuo LDP Kli.u- 
bo, 408 Court Street.

Užsiregistravimui buse vie
tos galima pas bile Bangos 
choro narį bei kas vakarą mi
nimam kliube. D. Krūtis.

Boston Mass.
Padekavone

Žinomi nuoširdžiai dėkuo- 
jam visiem giminėms, priete- 
liams ir abelnai visiems drau
gams, kurie mirus mūsų myli
mai dukrelei Lydijai teikė 
mums užuojautą ir surąminį- 
mą nenugalimos širdperšos 
skaudžiose valandose!

Nuoširdžiai ačiuojam. ■ adv. 
F. Bagočiui ir drg. F. N. Ra
manauskui už pasakymą jaus
mingų žodžių prie karsto 
mūsų mylimos Lydijos, Strath
more orkestrai už gedulingą 
išlydėjimą Lydijos iš namų į 
amžiną poilsį!

Taipgi visiems draugams ir 
prieteliams už velionės paly
dėjimą į kapus ir graboriui 
p. Zeleckui už rūpestingą pa
tarnavimą.

Ačiū už gėlių vainikus, ku
riuos aplaikėme nuo:

J. A. Aukštuliai, A. J.vSta- 
nčikai, J. O. Kazakevičių šei
myna, Jonas ir Eugeną Nor
ton, Edvardas ir Vytautas Ka
zakevičiai, Mikolas Malijonis 
šeimyna, J. S. Stremikis, Ka- 
ralina-Motejus Kazlaskai, F. 
F. Ramanauskų šeimyna, Rad
cliff College Class of 1941, 
Strathmore Orchestra, “Nau
josios Gadynės” štabas, Lietu
vių Darbininkų Draugijos, nuo 
Fordo Darbininkų, Susanne 
Shallna,' Dr. Mrs. Anthony 
L. Kapochy, P. H. Ketvirtis 
šeimyna, J. P. Usevičių šeimy
na, K. P. Stukro šeimyna, J. 
A. Audik šeimyna, P. H. Ši
monis, V. Norboth, A. Sara- j 
pas, P. Kručas, J/Truskaus-1 
kas, J. Kručas, Mary C. Lon- 
aghan, Irene Callaghan, Ruth 
Pitkins, Jean Uphans, Eleanor 
Knowlton, Glyn Family ir 
John A. McGlynn.

Napoleonas ir Marijona 
Januškai.

V O KIETUOS KATALI-. 
KŲ VYSKŪPŲ SUSIRIN
KIMAS FULDOJE, Vokie- 
tijoje, pasmerkė hitlerinin
kus kaip pagoniškus lęlopin- 
tojus krikščionybės. Pa
smerkimas sekmadienį bu
vo skaitomas bažnyčiose iš 
sakyklų, neminint, takiau, 
nazių vardo.

New Britam, Conn. Wilkes Barre, Pa
Lietuvių Radio Programas, 

kuris yra leidžiamas A. Rė
kaus iš stoties WNBC, 1380 
kilociklų permaino iš ketvirta
dienio į sekmadienį, 2:30 po 
pietų, ši New 
stotis į trumpą'laiką bus pa
didinama ant didesnės jėgos, 
kur bus galima girdėti už ke
lių šimtų mylių. Be- abejonės, 
kad ir nuoma bus brangesnė, 
tokiu būdu vietiniai ir apylin
kės lietuviai program© mylėto
jai, rėmėjai ir biznieriai sudė
tom spėkom rengia didelį pik
niką del Radio Program© pa
laikymo naudos, kad ir ant 
padidintos stoties 
girdėti gražias 
daineles ir muziką, 
atsibus rugsėjo, (Sept.) 4 d., 
1938, Schuetzen Parke, Bar- 
nesdale, New Britain, Conn, 
prasidės 12 vai. pietų laiku. 
Yra malonu pažymėti, kad šis 
piknikas pasitaiko dienoje su
kaktuvių metų ir pusės Lie
tuviško Radio Program© gyva
vimo be pertraukos. Tas tei
kia garbę A. Rękui, už tokį di
delį pasiryžimą. Kartu pri
klauso garbė visiems daly
viams, kurie visi sutartinai vei
kė ir esą pasišventę del lietu
viškumo. Tenka didelė garbė 
tiems, kurie rėmė bei garsino- 
si ir teikė stiprią paramą pra
kilniam darbui. Tokiu būdu, 
visi ir iš visur be skirtumo yra 
prašomi dalyvauti ant pikniko 
ir paremti Lietuvišką .Radio 
Programą, kuris neša visiems 
lietuviams garbę. Aukščiau mi
nėtame piknike bus įvairus 
programas, dainuos Lietuvių 
Radio Choras po vadovyste 
Panelės Marytės / Chaponytės. 
Lis ar pagada bus, o piknikas 
bus! Pasimatysim piknike!

Wilkes Barre ir Apylinkės

Žydu Bomba Užmušė 21* 
Arabą ir Sužeidė 37-nis ’

Britaino radio

galėtume 
lietuviškas

Piknikas

jeružalė. — Žydų užtai
syta bomba Jaffoj, arabų

1 rinkoj, sprogdama užmušė 
Wend7s~^ arabų Jr du

; vaikus ir sužeidė 37-nis ara
bus.

Dėl to įnirtę arabai už
puolė deginti ir daužyti žy
dų ir anglų bankus, krautu
ves ir kitas jų biznio įstai
gas.

Susikirtime tapo sužeista 
du policininkai; areštuota 
15 asmenų.

Užvirė dar kruvinesnė arX 
abu kova prješ žydus ir/ang-) 
lūs Palestinoje. i r

Rugsėjo (September.)
dieną, Komunistų Partija rep-
gia labai svarbų pikniką ant

St. Mary’s Kapinių. Bus gera 
programa ir labai įvairi, geros 
prakalbos, gera muzika šo
kiams, visokių valgių ir gėri
mų. Pradžia pikniko lygiai dvy
liktą vai. dieną.

Vietos ir apylinkės lietuviai 
ir lietuvaitės kviečiami skait
lingai dalyvaut. Čia susirinkę 
smagiai laiką praleisim su savo 
senais pažįstamais, taipogi 1 
rėsim progą susipažint su 
tais draugais ir draugėmis.

Darbininkų šventę — Labor 
Day turėtume pilnai įvertint, 
nes tai daug reiškianti diena 
darbininkų judėjime. ' 
ir šis piknikas šioje dienoje yra! 
rengiamas dėl labai svarbaus. 
tikslo, norint sukelt nors kiek 
finansinės paramoj dėl agitaci
jos laike rinkimų į valdvietes. 
Visiems reikia darbuotis, kad 
laike rinkimų 'būtų išrinkti pa-

tu- 
ki-

Taipogi, į Roosevelt Vėl Paskyrė D. W.
Smithą, Nepaisant W. Greeno ■

Hyde Park, N. Y.—Prezi
dentas Rooseveltas vėl pa- ’ 
skyrė D. W. Smithą nariu 
Šalies Darbo Santikių Ko-

žangus demokratai, kad neįsi- misijos, net penkiem me- 
leist reakcionieriškos' republiko-
nų partijos. Kviečiame visas ir Amėrikos"Darbo'Federati-

Prezidentas nepaisė
visus atsilankyti! jos pirmininko Wm. Greeno

Wyoming Klonio Labor Wkeiksmu prįeš. D. W. Smi-
Komitetas.

Gedimino Pulko 20 
Sukaktuvės

Metų

dieno- 
dvide-

Ukmergėje šiomis 
mis buvo atšvęstos 
šimties metų sukaktuvės D. 
L. Kunigaikščio Gedimino 
pėstininkų pulko, dalyvau
jant aukštiesiem šalies val
dovam..

thą; o jis keikia jį už tai, 
kad jis, girdi, remiąs CIO 
unijas prieš Darbo Fede
raciją.

Prezid. Rooseveltas išreiš- Į 
kė gilią padėką Smithui už 
sąžinišką tarnybą iki šiol.

Šiaurinėj Palestinoj „ at
rasta lavonai dviejų graikų 
vienuolių, kurie buvo pa-: 
grobti ir nušauti. ? •
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SPAUDOS PIKNIKAS |
r. >

Rengia Literatūros Draugijos, Lietuvių Meno Sąjungos, ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Apskričiai

Įvyks Sekmadienį, 11 Rugsėjo-September
LIETUVIŲ DARŽE (LIGHT HOUSE GROVE)

East Hartford, Conn.

1) Ispanų Jaunuolių Dramatiškas Choras, iš New Britain, Conn., vaidins
įdomius vaizdus, su muzika, dainomis, šokiais, iš dabartinių didžiųjų 
kovų Ispanijoj. *

2) Choras Daina, iš New Haven, Conn., vadovystėje, J. Latvio.
3) Laisvės Choras, ‘iš Hartford, Conn., vadovystėje, V. Visockio.
4) Laisvės 'Choro Stygų Orkestrą, iš Hartford, vadov. V. Visockio.
5) D. M. šolomskas ir K. Michelsonas, iš New Yorko, pasakys prakalbas.

Ispanų Jaunuolių Dramatiškai Choras, kurj girdėsime šiame piknike.

Visokiais gėrimais ir valgiais visi pikniko svečiai bus aprūpinti. Galima primint 

. kad visos Conn, valstijos rūpestingiausios šeimininkės ruošia šiame piknike šeiminio, 
kių stalą, kur bus galima pasirinkti ' gardžiausiai paruoštų, Įvairiausių valgių.

Šokiai tęsis visą popietį, gros geriau
sia orkestrą lietuviškus ir 

amerikoniškus šokius Įžanga 25c

Prasidės 11 vai. dieną ir tęsis iki 
vėlumai nakties. Kviečiame skaitlin

gai dalyvaut.—Komisija.
■irti irtfirti toil mi ^W^WirtfiiruirtfiAi irti ww iai uw lonmtniwwinoniiAitftiwy irti Irti Irti Irti Irti irti irti i/W
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Zinaida Ordžonikidze Vertė A. Ramutis

BOLŠĖVIKO KELIAS »
(Puslapiai iš Atsiminimų apie Sergo Ordžonikidzę)

ALDU). REIKALAI• #

(Tąsa) '
Astuonias dienas po šito aš neturėjau 

jokių žinių nuo Sergo. Tai labai mane 
jaudino. Iš Piterio ateidavo gandai apie 
kažkokius įvykius, kalbėjo, kad valdžia 
perėjo į bolševikų rankas, kad sukilusių 
priešakyje stovi Leninas ir Stalinas...

Spalio 31 diena Sergo parašė man at
virlaiškį:

“Mes čia pei’gyvenam didžiausias pa
saulinės istorijos dienas. Kova eina pati 
negailestingiausia. Už dvidešimt verstų 
nuo Petrogrado—tikra karo stovykla. 
Naktį Kerenskio kariuomenė visiškai su
mušta prie Carskoje selo,—pabėgo. Mies
te ramu. Užvakarykštis menševikų ir 
eserų mėginimas suruošti junkerių suki
limą—nuslopintas. Namas, kuriame įsi- 

1 tvirtino junkeriai, kanuolių sugriau
tas. Paskui Kerenskį eina kazokų ir jun
kerių dalys...”

Krasnovo kazokų korpuso puolimas 
ant Petrogrado buvo atremtas prie Pul
kovo.

E>ergo kartu su Manuilskiu dalyvavo 
žiauriuose mūšiuose su priešininku. Prie
šo kariuomenė iš dalies laivo padaryta 
nepavojinga, iš dalies perėjo revoliucinės 
liaudies pusėn. Pats generolas Krasno-’ 
vas buvo areštuotas pačių savo draugų 
ir atvestas į štabą. Sergo ir ManuiIškiš 
su sargyba pasiuntė jį į Smolną.

# * *

Partijos Centro komitetas daug kar
tų pavedė Sergo ^organizuoti armijų ir 
fronto suvažiavimus, pirmininkauti Pet
rogrado komiteto posėdžiuose. Sergo vi
sada tvirtai ir vykusiai vykdė Lenino- ’ 
Stalino politiką. x

Ypatingo Komisariato Sudarymas
1918 metais sausio 2 d. Centro komi- 

tęto \r Sovnarkomo tarimu Sergo buvo 
‘paskirtas laikinu nepaprastu Ukrainos 
rajono komisaru.

Tuo periodu visos kontr-revoliucinės 
» Jusi jos jėgos telkėsi pietuose.

Ukrainon netrukus įsiveržė vokiečiai 
okupantai. Reikėjo gelbėti nuo plėšimų 
darbu masių turtą, reikėjo Rusijos pie
štuose stiprinti sovietų valdžios organus.
* Aš atvažiavau Petrogradan trečią die
ną po Sergo išvažiavimo Ukrainon. Apie 
tai man papasakojo Grigorijus Ivanovi- 
čius Petrovskis, kurio bute aš sustojau: 

■ —Sergo prašė perduoti, kad tu tuojau 
važiuotum į Charkovą pas jį. Prieš iš-
ažiavimą tau reikia pasimatyti su Sta- 
nu.
Kitą dieną aš nuvykau Smolnan. 'Pri

ėmimo kambaryje būriavosi matrosai ir 
areiviai su raudonais raiščiais ant ran- 
ovių. Veidai pas visus sujaudinti, rim-

Stalinas priėmė mane savo kabinete, 
• kartu su juo automobiliu mes nuvažia- 
om Alilujevų butan. Aš pirmą kartą va- 
avau automobiliu. Atsimenu, mūsų ma
na nuklimpo giliam sniege. Mes išli- 
om iš automobilio ir nuėjom pėsčiomis. 
Stalinas įvedė'mane į nedidelį kuklų 

ambarį, kur stovėjo miegamoji sofa, 
išomasis stalas ir keletas kėdžių.

• Mes atsisėdom už stalo gerti arbatos, 
galinas papasakojo man, kad Sergo bu-

> išrinktas Petrogrado komiteto nariu, 
idė didelį darbą kovodamas su Korni- 
vu ir Kerenskiu, o dabar pasiųstas Uk- 
linon sutvarkyti maisto atsargų gabe
ntą Rusijon.
Nakvojau aš pas Petrovskius. Rytą už- 
au pas Alilujevus ir gavau nuo Sta
lo laišką Sergo. Petrovskis, kuris buvo 
daus reikalų liaudies komisaras, davė 

lan leidimą pravažiavimui.
Iki Charkovo aš važiavau dvi ar tris 

t .aras. Traukinys atėjo Charkovari ketu
ose valandose rytą.

i Pro šaltyje aprasojusį vagono langą 
$ į;letą kartų švysterėjo kažkieno aukšta 
, "gura. Žmogus buvo apsirengęs pilku 

•siaustu, ant galvos—aukšta avikailio 
purė. Įsižiūrėjus aš pažinau Sergo. Aš 
liau belsti į langą, bet jis manęs ne-

* < girdo.
Tuo metu nešikas perjuosė diržu ma-

> dėžutę ir niekaip negalėjo užsimesti 
s ant nugaros. Aš padėjau nešikui ir

staiga pajutau, kad kaž-kas palietė ma
ne už peties. Sunkiai pakėliau akis ir pa
mačiau Sergo. Jis pasižiūrėjo į mane, 
ir linksma šypsena greitai išnyko iš jo 
veido.

—Kas su tavim?—gyvai paklausė jis.
—Aš labai nuvargau...

' .'K * :Į<

Charkove mes išbuvom iki pavasario. 
Sergo vadovavo kovai su vokiečiais-gai- 
damakais, siuntė badaujantiems duoną 
ir kitus produktus.

Padėtis Ukrainoje buvo labai sunki. 
Ukrainos centralinė rada atvirai laikėsi 
kontrrevoliucinės pozicijos: ji vaikė so
vietus, nuginkluodavo sovietų kariuome
nę ir nepraleisdavo jų prie Dono, kur ge
nerolas Kaledinas smaugė darbo žmones 
— ateivius ir kazokus.

Sergo padėjo Ukrainos darbo žmo
nėms stiprinti sovietų valdžią. Jis eva- 
kuavo Rusijos gilumon fabrikus, apsi
ginklavimo reikmenis ir maisto išteklius.

Vokiečių-gaidamakų spaudimas buvo 
labai stiprus. 1 kovo pasidavė Kijevas, 8 
balandžio — Charkovas. Reikėjo trauk
tis. Ankstyvą pavasarį mes išvažiavom 
į Rostovą. Atvykom 1918 metų balandžio 
7 d. ir išbuvom čia apie mėnesį.

Rostovo apylinkės knibždėte-knibž- 
dėjo banditais. K a ž k u r arti buvo 
vokiečiai, kurie, sulaužę Bresto taikos 
sąlygas, akiplėšiškai užiminėjo RSFSR 
teritoriją.

Sovietų valdžia prie Dono gyvavo dar 
visai neilgai. Atviram mūšyje sumušta 
buržuaziniai dvarininkiška kontrrevo- 
liucija pasislėpė kazokų stanicose.

1918 metais balandžio 11 d. RSFSR 
SovnarkomaSx su Lenino ir Stalino para
šais išleido dekretą apie sudarymą Ypa
tingojo komisariato Rusijos pietums. 
Komisariatui vadovauti buvo paskirtas 
Sergo. .. ■

Tame dekrete buvo nurodyta:
“Liaudies komisarų Sovieto ypatinga

jam komisarui draugui Ordžonikidze pa
vedama suorganizuoti jo pačio pirminin
kaujamą Pietų rajono laikinąjį Ypatin
gą komisariatą, koris jungtų Krymo, 
Dono, Tereko, Juodųjų jūrų gubernijos, 
Juodųjų jūrų laivyno ir viso Šiaurės 
Kaukazo už Baku .miesto veikimą. Ko
misariato tikslas: griežtas centralinės 
sovietų valdžios direktyvų vykdymas 
sausumoje ir jūroje, koncentruota kova 
su buržuazine konb‘-revoliucija, sovietų 
valdžios sustiprinimas savo veikimo ra
jone, palaikymas sričių tiesioginių ryšių 
su Liaudies komisarų sovietu...”

1918 metais balandžio 9 d. Rostove 
prie Dono atsidarė pirmasis Dono respu
blikos darbininkų, valstiečių ir kazokų 
atstovu sovietu suvažiavimas. Suvažia
vimas turėjo išrišti Bresto taikos klau
simą. Buvusieji tame suvažiavime kai
rieji eserai užpuolė bolševikus už jų Bre
sto taikos politiką. Jiems atsakinėjo Ser-^ 
go:‘—Draugai! Kairieji eserai savo šau
kimu prie karo nori mus pražudyti. Jų 
pasiūlymas yra žūstančiojo žmogaus pa
siūlymas, kuris nusivylęs nori garbin
gai numirti. Šis pasiūlymas yra nusivy
limo paisius. Mes gi šaukiam jus ruoš
tis būsimiems mūšiams!

Sergo pasiūlė leninistinę rezoliuciją 
dėl karo ir taikos. Aplink ją prasidėjo 
arši kova. Padėti kairiesiems eserams 
atėjo menševikai. Vienas menševikų su
šuko :

—Valdžia turi priklausyti Steigiama
jam Susirinkimui!

Jį nuvijo nuo tribūnos.
Suvažiavimo delegatai didžiulėj dau

gumoj nuėjo paskui bolševikus. Suva
žiavimas išrinko Sergo Dono respublikos 
entralinio vykdomojo komiteto sąsta
tam

Mieste buvo labai neramų. Pakratė 
čiuose knibždėte knibždėjo banditai. 
Rostovas buvo paskelbtas karo padėtyje. 
Naktį gatvėse nieko negalima buvo su
tikti išskyrus patrulių.

Mums atvažiavus' po kelių dienų Ros
tove užmušė maisto komisarą. /

(Bus daugiau) '<

- ALDLD 12-to Apskričio 
Išvažiavimas

L. L. D. 12-tas Apskritys 
rengiasi prie labai svarbaus iš
važiavimo (Clam Bake), kuris 
įvyks rugsėjo (Sept.) 18-tą 
dieną, gražiausiame Simko 
Glen Parke.

Šis išvažiavimas rengiama

tikslu, kad «• parepit Ispanijos 
kovotojus už demokratiją,' ku
rie veda neatlaidžią kovą su 
tarptautiniu fašizmu.

Draugės ir draugai, mylinti 
demokratiją, / būtinai ( turim 
rimtai susirūpint šiuom taip 
tvarbiu reikalu, darbuokimės 
sukelt finansinės paramos ko-j 
vejantiems draugams, žinome 
visi, kad šimtai sužeistų drau
gų reikia pargabent atgal į šią

šalį, rūpinkimės palengvint Is
panijos lojalistų valdžiai, kaip 
galint daygiau. Kiek darbinin
kiškos organizacijos galės par
gabent sužeistų draugų, tiek 
daugiau bus pagelboš Ispanijos 
teisėtai valdžiai ir tiems drau
gams, kurie sužeisti.

Todėl, visose kuopose šiam 
apskrityj, draugės ir draugai, 
darbuokinys, kad turėtume 
skaitlingą/ parengimą šiam

taip svarbiam reikalui. Patys 
dalyvaukim, nepaliekant nei ki
tų darbininkų ir darbininkių 
mylinčių demokratiją. Ispanijos 
draugų kova yra mūsų visų ko
va, jie kovoja dėl žmonijos 
rovės, todėl pagelbėkim jiėms 
jų kovoje. |

ALDLD 12-to Apskričio 
Valdyba.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

“LAISVES” PIKNIKAS, PHILA.j PA
—k 1 4

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

Sekmadienį, 4 Rugsėjo-Sept.
į Dviejų Dienę Šventėje. Ant Rytojaus Labor Day

MHCOLAIČIO PARKE, EDDINGTON, PA.
04. / Z

Aido Choras iš Brooklyno, vadov. Aldonos Žilinskaitės, dainuos Philadelphijos piknike.

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net Penki Chorai: 
Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Sietyno Choras iš Newark, Bangos Choras iš Elizabeth

N. J., Lyros Choras iš Baltimore, Md., ir Lyros Choras iš Philadelphijos. ,

Tiek daug chorų iš tolimų miestų, kiek daug jaunimo privažiuos su chorais. O kiek privažiuos busais? Vien 
tik iš Brooklyno atvažiuos 6 busai. Kiek suvažiuos iš Baltimorės, iš Newarko, iš Pennsylvanijos mainų sri

ties miestų ir iš kitur.

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ
A. Bimba, “Laisves” Redaktorius, Sakys Prakalbą

Dideles pinigines dovanos bus duodamos prie įžangos bilieto

1-ma $50, 2-ra $25, 5-kios po $į!0 ir 10-tis po $5
Bušai iš Philadelphijos išeis: Nuo 9 vai. ryto iš South pusės—1331 So. 2nd St.; 143 Pierce St.; nuo 10 vai. ryto—1011 
Fairmount Ave.; ir nuo 11 v. ryto—Tilton ir Allegheny Aye.JBe būsų važiuokit iki City line, iš ten greit būsite nuvešti.

VISIEM
RooseVelt Boulevard iš Philadelphia eina No. 1, o iš

Trentono\rgi eina No. 1. šis kelias irgi vadinasi LincoTTi 
Highway. \

Vietiniai 
gių galo, 6 
Knights pb 
niką tiesiau

Be mašinų v?si važiuokite eleveiteriais, karais iki Frank
ford Ave. Bridge stotis ir iš ten persimainykit gatvekarį 
No. 66 ir važiuokit iki sustos, o iš ten būsite greit nuvežti 
į vietą. Bus geras nuvežimas visiems. A. J. S.

KELRODIS KOLONIJO
keliu 611 iki Nesha- 
kelią No. 132 ir va- 
iškabas.

Iš Easton ir Bethlehem važiuokit 
miny miestelio ir sukit po kairei į 
žiuokit tiesiai iki pikniko tėmydami

Per Philadelphiją važiuokit į Roosevelt Boulevard (ke
lio No. 1), kuris eina į New Yorką, ir važiuokit iki pasi
baigs Roosevelto kapinės po kairei ir ten pastebėsi! geso- 
lino stotį su aukštai iškaba “Le Taeres”, .tai bus skerskelis 
No. 132. čia sukit po dešinei ir važiuokit apie mylias tė
mydami iškabas. .

Iš New Yorko irgi ties ta’ pacia-^yicta bus kelias No. 
132, sukit po kairei. Tas bus apie iJynylių nuo Trento- 
no.

važiuokit Frankford Ave., iki gatvekarių bė- 
iš ten pasisukti tuojau už tiltuko į kelią 

kairei A tėmydami iškabas nuvažiuosit į pik-
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Boston, Mass
Da Vienos Stygos Nutilo
Septyniolika metų tam at

gal, iš’dygo daili gėlė. Ji augo 
ir bujojo be galo greitai, nes 
jos sąlygos buvo gana pato
gios. Tą gėlę reprezentavo 
Lydija Joniškiūtė! Ji augo 
Jonuškų šeimoj. Jai buvo ir 
galėjo būti proga išaugti į 
žmonijos viršūnes. Vos da to
kia jaunutė, o vienok, jau su
gebėjo iššaukti stygų akordus. 
Būdama lėto būdo, pasirinko 
sritį -už geriausią draugę jai 
mylimą smuiką. Jauna Jonuš- 
kiutė su smuiku taip tampriai 
sugyveno, kad suspėjo po es-

tradas gastroliuoti. Publika 
klausė jos stygų audinius ir jos 
krūtinės gelmėse slėpėsi šie žo
džiai: “Lydijai lemta tapti 
meno žvaigžde”!

Deja, rugpjūčio 24 d. atsi
sveikino su stygom—Ji mirė! 
Lydija mirė vos tik septynioli
ka metų sulaukus. Paliko sa
vo tėvelius (motiną sergan
čią) dideliame nuliūdime.

Budėjimo metu sunku bu
vo Lydija įmatyti per gėles! 
Tarsi, ji pailso smuikuoti ir il
sis gėlyne. Draugai reiškė tė
vams ištvermės, o pagiežą lie
jo ant beširdės mirties.

Massachusetts Lietuvių 
Diena

Rugsėjo 5 d. (Labor Day), 
Vose Pavilion, Maynatde, 
įvyks metinis Naujosios Ang
lijos Lietuvių Piknikas. Jį ren
gia penkiasdešimt draugijų, 
kurios priklauso prie Ameri
kos Lietuvių^Kongreso. Šiame 
piknike bus išdalinta šimtas 

dova- 
duoda

žint darbininkų draugus ir 
priešus. Galima drąsiai sakyt, 
kad ši mokykla atneš daug nau-/ 
dos tiems draugams ir drau
gėms, .kuris čia taip pavyzdin
gai mokinasi. Arti Buvęs.

PRANEŠIMAI IS KITUR

rinkimuose. Už tad ir mes, kurie’ 
esam progresyviškesnių pažiūrų pi
liečiai, turime visi kuoptis į krūvąy 
kad atmušti juos ii’ turim išrinkti 
Suvienyto Liaudies Fronto kandida
tus į valdiškas vietas, kad jie tar-i 
nautų mūsų darbininkų naudai. Šį ’ 
susirinkimą šaukia Rinkimų Kam
panijos Komitetas per M. Klimą.

(204-205)

Lai būna jai lengva 
žemele I

AR PRABILSIT STYGOS?

Tu ištempta smuiką, ko gi tyli?. . . "
Garbingos stygos, ko rūdijat?. . .
Ar jūs neliečia šilti pirštai,
Ar gal netraukia per jumis smičio?. . .

Paleisk it akordus galingus, 
Paberkit žodžius išmintingus; 
Žmonijai siuskit gaidą naują, 
Uždegkit liaudžiai šaltą kraują.

Ko tylit liūdnai nusiminę? 
Prabilki! pareigą atminę, 
Išreiškit jausmą dabartinį 
Ir sielos balsą vidujinį.

į ateitį drąsiai pažvelgkit, 
Vilties maloniu vėju dvelkit, 
Iš praeities šviesią laimę pinkit, 
Piktąją mirtį sutirpinkit.

juoda

piknike bus išdalinta 
penkiasdešimt dolerių^ 
nų pinigais. Komitetas 
visuomenei neapsakomai di
delę progą.; už penkis centus 
nusipirkęs bilietą, galės įeiti į 
pikniko parką ir už tą patį 
galės laimėti!

šiame piknike bus kontes
tas gražuolių, kurios suva
žiuos iš visos Naujosios Angli
jos. (Jau dabar yra užsire
gistravę daugiau, kaip šim
tas.) Iš visų gražuolių bus 
viena išrinkta, kaipo Ameri
kos Lietuvių kongreso žvaigž
dė ir gaus sidabrinę taurę, 

kaip dovaną. Kas svarbiausia, 
tai tas, kad visos gražuolės 
bus tik maudymosi kostiumuo
se—tarsi iš rojaus iškritę. Jau 

Vcfabar visose “panšapėse nega
lima gauti” teleskopų, visus 
seniai išpirko, mat dėl senat
vės iš toli nemato. Jaunuoliai 
ruošia automobilius, nes kiek
vienas 
žuolę. 
dentas

CLEVELAND, OHIO
Drg. A. M. Metelionis, kalbės 

Liet. Laisvamanių Etinės Kultūros 
Drg. 6 kp. išvažiavime, kuris įvyks 
per Labor Day, 5 d. rugsėjo, pas 
draugus Leverthus, 862 Archer Avė., 
Bedford, Ohio, čia yra puikus dar
žas ir yra užtektinai pastogės; jeigu 
atsitiktų lietus. Yra puiki svetaine- 
šokiams.

Važiuoti reikia Broadway iki Bed
ford© antrai trafiko lempai. Nuo čia 
pasukti po kairei į Columbia Rd., 
kur biskutį pavažiavę rasite Archer 
Avė. ir išvažiavimą.

Nuoširdžiai kviečia visus Komisi
ja. ‘ (205-206)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 4 d. rugsėjo, S. Baka- 
nausko Svet., 9 vai. ryto. Visi na
riai bukite laiku. — J. Matačiūnas.

(205-206)

ROCHESTER, N. Y.
S. ir Dukterų Draugija* rengia 
nariam bei narėm pasilinksmi-

>6)

nak-

Audringos stygos, ko jūs tylit?...
Ar gi grožybės nemylit,
Ar gi mirtis jums išrovė
Gabia lanka aidus ir gerovę?. . .

Jaunutis.

PITTSBURGH, PA.

diena, 
Lietu- 

1723 
Pittsl 
vaka-

Iš Dramos Grupes Darbuotės
Vasaros laiku dramos grupe 

galima sakyt nieko neveikė, bet, 
artinantis rudeniui, dramos 
grupė rengiasi perstatyt juo
kingą komediją “Pussesere Sa
lomėja.” Jau nuskirta ir 
20 d. lapkričio (Nov.), 
vių Piliečių Svetainėj, 
Jane St.? South Side 
burgh. Bus sekmadienio
ras. Kitos draugijos nfalonėkite 
tą dieną nieko nerengi, bet vi
si ateikit pasižiūrėt šios juokin
gos komedijos. Ne tik minėtą 
veikalą suvaidins ateinantį ru
denį, bet dramos grupė pasi- 
briežus ir daugiau naudingų 
darbų atlikt. Prie minėtos gru
pės priklauso būrys sąmoningų 
draugų ir draugių. Ir į šią dra
mos grupę gali priklausyt kas 
tik nori ir kurie myli dailę, be 
skirtumo pažiūrų politinių arba 
religinių. Mums būtinai reika
linga meno spėkų, nes be dai
lės’ parengimai labai biedni, ne 
patraukianti.

Būtinai reikalinga Pitts
burgh e turėti chorą, jeigu ma
žuose miesteliuose chorai gy
vuoja, tai tokiam didmiestyj, 
kaip Pittsburgh, turėtų būt ge
ras choras. -Medžiagos turim 
pakankamai, tik turim bandyt 
nuoširdžiai visi dirbt. Kuomet 
buvo Meno Sąjungos Suvažia
vimas ir klausėmės raportų iš 
kitų miestų, raportuoja iš ma
žų ir didelių miestų ir mieste
lių, turi chorus, vieni dides
nius, kiti mažesnius, o Pitts
burgh — nieko. Sėdim su drg. 
M. Ormonaite ir raustam" iš gė
dos, nes neturim kuom pasi
girt. Drg. M. Ormonaite sako: 
žinai, atrodo, kad Pittsburgh 
tai apsileidęs miestas. Sako, 
jau girdėjau iš daugumo dele
gatų tokį išsireiškimą. Na ir 
jeigu nenorim, kad apsileidu
siais vadintų, tait visi prie dar-' 
bo. Turim turėt gerą chorą ir 
prisidėt prie Meno Sąjungos. 
Sekančiam susirinkime nariai 
turi apsvarstyt.

E. K. Sliekienė, 
Dramos Grupės Koresp.

Išmokėt Penktuko Bilą Le
sa vo Miestui 47 Centus

Denver, Colorado.—šešios 
savaitės atgal vienas miesto 
automobilio šoferis nupirko 
uz 5 centus ?sprenžinėlę, rei
kalingą automobilio užrak
tui, ir pridavė bilą; ir kol 
bila galop, buvo išmokėta, 
jinai perėjo' per rankas 
18-kos miesto knygvedžių ir 
kontrolierių. A.

Bilos įrašinėjimai ir išra- 
šinėjimai lėšavo 47 centus, 
tai yra, beveik 10 sykių tiek, 
kaip pačios bilos išmokėji
mas.

Nuodingų Dujų šoviniais 
Japonai Išžudė Dvi Kuopas 
chinų kareivių Laohushano 
apygardoj. Chinai visai ne
turėjo maskų apsisaugo t 
nuo dujų. t

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 2 d. rugsėjo, 7 v. v. j 
15-17 Ann St. Prašome narių daly-į 
vauti susirinkime ir pasimokėti 
1938 m. duokles. — Sekr.

• (205-206)
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NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. susirinkimas įvyks 
d. rugsėjo, sekmadienio vakare, 7 

vai. pas drg. Vajanauską, 55 Miami
St. ‘ Prašome visų narių skaitlingai 
dalyvauti, nes, turėsime daug svar
bių dalykų svarstyti kas liečia mū
sų kuopą. Žinote, kad vasaros sezo
nas jau baigiasi, o mūsų kuopa ne
turėjo progos surengti parengimą, 
vis reikėjo dalyvauti kitose koloni
jose. Todėl nepamirškite 
šiame susirinkime. — Kp.

(205-206)

dalyvauti 
Sekr..

PHILADELPHIA,
Paskutinis Svarbus “Laisvės” 

Pikniko Susirinkimas
Ateinantį ketvirtadienį, 1 d. rug

sėjo, įvyks visuotinas mūsų organi
zacijų susirinkimas su “Laisves” 
skaitytojais ir simpatikais, 735 Fair
mount Ave., 8 vai. vak. Tai bus ga
lutinas susitvarkymas pikniko. Ne
patingėkit draugai atsilankyti. Bus 
komisijų raportai, darbininkų sąra
šas. Kas tik gaus darbininkų, pri- 
duokit sąrašą kiek ir kur apsiima 
pagelbėti. Susirinkimą ilgiausi ne
turėsime. — Veik Kom. Valdyba.

(204-205)

PA.

tikisi parsivežti gra- 
Kalbės: SLA prezi- 
adv. F. J Bagočius, 

“Keleivio” redaktorius S. Mi-
chelsonas ir Mass. Komunistų 
Partijos pirmininkas . Otis 
llood. Dainuos Didysis Wor- 
cesterio Aido Choras ir So. 
Bostono Laisvės Choras, šo
kiams grajys • garsi Longin 
Buinio Kavaliers .^Orkestrą.

/ Jaunutis!

savo 
nimo vakarą. Įvyks sekmadienį, 4 d. 
rugsėjo, Gedemino Svet., 575 Joseph 
Ave. Taipgi tą patį vakarą yra lei
džiamas ir laimėjimas, $5. Įžangos 
nebus. Muzika gcriaukkr įšviečiame 
visus skaitlingai dalyvabQ. - 
Švedienė, koresp. j (205^

SHENANDOAHfPA.
LDS 34 kp. rengia dieninį ir

tinį pikniką, rugsėjo 4 ir 5 dd. Vie
ta visiems labai Jerai žinoma, Lau- 
deman Grove. Naktinis piknikas 
prasidės sekmadienį ir trauksis per 
visą naktį. Prašome vietos ir apy« 
linkės lietuvius dtįlyvJtHi ir užbaigti 
vasaros sezoną linksmai. Bus gerų 
užkandžių- ir gėrimų, taip pat grieš 
gera muzika šokiams. — Komite
tas. (205-206)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

i j 2 d., penkladi'cnio vakare, 7 
ns; M. Norbutą, 210 Hazle St.

Wilkes-Barre, Pa

rugsėj 
vai. p 
Visi nariai dalyvaukite ir atsiveskite 
naujųlį narių’įrašyti į kuopą. Taipgi 
išgirsite delegatų raportus iš 12-to 
Apskr, konferencijos. Taip pat yra 
daugiau svarbių dalykų svarstyti, 
kurie įtik tuomet bus įvykinti pagal 
bendrą narių nutarimą. — J. V. S. 
Kp. Sekr. ' (205-206)

PHILADELPHIA,
ALDLD 149 kp. svarbus 

mas įvyks ketvirtadienį, 1 
jo, 4634 Milnor St., 8 v. 
me dalyvauti. — Sekr

PA.
susirinki- 
d. rugsė- 
v. Prašo-

(204-205) "

* HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp.- susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugsėjo 2 d., 7:30 v. v., 
3014 Ycmans St.. Visi nariai būkite 
laiku, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. — A. y. (204-206)

DETROIT, MICH. 
? LDS 21 kp. susirinkimas 
^sekmadienį, rugsėjo 4 d., 9 vai. ryto, 
4097 Porter S*. Prašome narių 
skaitlingai dalyvauti, Seimo delegatė 
išduos raportą, daug naujo išgirsime 
apie savo organizaciją. - 
sis.

įvyks

A. Gailu- 
(204-206) •

o.

vieta, maistu ir 
mūsų darbščiaja 
Norbutiene, kuri 

maisto gaminime, 
darbo šiuom

Žinios iš A. K. Partijos 
Mokyklos

Ši Komunistų Partijos moky
kla eina sėkmingai. Mokiniai 
yra viskuom patenkinti, kaip 
mokytojais, 
šeimininke, 
drauge M.
darbuojasi
kuri tūry.,daug 
laiku.

Partijos mokykla tik dviejų 
savaičių, bet mokiniai labai in
teresuojasi visais svarbiais 
klausimais, kas reikalinga dar
bininkams suprast, kaip reikia 
vest kovą su . darbininkų prie
šais. Mokykloje randasi tik po
ra senesnių draugų, šiaip jau
nimas, kuris labai stengiasi pa
sisemt kiek galint daugiau dar
bininkiško žinojimu), kad pa-

WEST PHILADELPHIA, PA.
American L. Community Associa

tion (ALCA) rengia pikniką sąvo 
darže, 2806 So. 80th St. Įvyks pir
madienį, 5 d. rugsėjo (Labor Day), 
pradžia 10 vai. ryto. Nutarta per 
pikniką priimt naujų narių be jokių 
įstojimo duoklių. Priims nuo 21 iki 
25 m. amžiaus ir daktaro peržiū
rėjimas bus veltui. Šis vajus tęsis 
iki naujų metų, senesnieji norinti 
įsirašyti, turės užsimokėti įstojimo 
duokles pagal metų amžiaus ir dak
taro peržiūrėjimas 50c. — Kliubietė.

(205-206)

■-’v DETROIT, MICH.
Detroito Lictuviai-vės piliečiai! 

Kviečiame jus visus dalyvauti susi
rinkime, kuris įvyks 2 d. rugsėjo, 
7:30 vai. vak. Draugijų Svet., 4097 
Porter St^ Yra tveriamas Detroito 
Lietuvių Bepartijinės Lygos Kliubas, 
kad nugalėti reakciją, kuri yra su
siorganizavusi,
gresyvius kandidatus

idant sumušti pro- 
tėinančiuose |

WORCESTER, MASS.
Prašome visų, kurie turite platini

mui bilietų Bendro Fronto pikniko 
(Labor Day) grąžinti parduotus ir 
neparduotus M. Kizienci, .29 Endi
cott St. Taipgi visi, kurie esate iš
rinkti iš organizacijų dirbti piknike, 
dalyvaukite pirmadienio ryto, 9 vai., 
29 Endicott St. Pavėlavę turėsit pa
tys pasidengti kelionės lėšas. Pikni
ko Komisija. (204-206)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 2 d. 
rugsėjo,, pas drg. Zmitraites, 56 
Brown St., Johnson City, N. Y. Pra
džia 7:30 v. v. Šis susirinkimas bus 
gana svarbus, tad visos būtinai turi
me dalyvauti, nes reikės daugiau 
darbininkų išrinkti dėl pikniko, turė
sime ir kitų svarbių reikalų atlikti. 
Prie progos nepaminkite ir naujų 
narių prirašyti prie Moterų Sky
riaus. — M. Kulbienė, Sekr. f 

(204-206)

MASS. LIETUVIŲ ŠVENTE
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 Worcester^ Aido Choras ir So. Bostono Laisvės Choras <

$150,00 DOVANŲ PINIGAIS
Paskirta prie Įžangos Tikiety— 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 
ir Mass. Komunistų Partijos Pirmininkas OTIS HOOD

Šokiams Gros Longin Buinis Kavaliers Orkestrą

e

427 Lorimer St.

GARSINKITES “LAISVĖJE

Clement Vokietaitis

VARPO KEPTUVĖ

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Ją galite nusipirkti iš “Laisvės.” Reikalaudami prisiųsti 
adresuokite:

Tų knygą išleido dienraštis “Vilnis”

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

Atsikračius Anglijos monarchijos, jungtinėm Vals
tijom ėmė 38 metus apsivalyti nuojsnipų.

Kas buvo tie šnipai ir kaip J. V. valdžia nuo jų ap- 
sivalej skaitykite Pruseikos knygoje.

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

1 pašto stampomis, 3c ar 5c vertes. \

Nauja L. Pruseikos Knyga

Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

Dabar plienine šluota šluojama Japonijos, Vokietijos 
ir kitų šalių šnipai iš valdžios ir pramones ištaigų So- 

• vietų Sąjungoje. Apvaloma šalis nup išdavikų.
Ar Sovietų Sąjungoje susekami šnipų—šalies išdavi

kų—vortinkliai turi panašumo į buvusius Jungtinėse 
Valstijose, pasakys jums Pruseikos knyga.

Brooklyn, N.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

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

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

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

36-42 Stagg St. Tel.-Stagg 2-5938 ' Brooklyn, N. Y< 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

-jrMf'•

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NewWto^K^ZInloi
MARCANTONIO IR FAY 

LAIMĖJO TARYBOJ
Tammany Hall turėjo du 

didelius pralaimėjimus Rinki
mų Taryboj. Laimėtojais iš
ėjo Vito Marcantonio ir James 
H. Fay.

Tammaniečiai buvo padavę 
Rinkimų T arybai skundą-rėi- 
kalavimą paskaityt Marcanto
nio ir Fay, Naujosios Dalybos 
kandidatų, nominacijų petici
jas nelegalėmis.

Marcantonio yra Amerikos 
Darbo Partijos nominatas į 
kongresą iš 20-to Distrikto. Jo 

• oponentas, tammanietis, James 
J. Lanzetta, prašė išmest 101 
už Marcantonio paduotus pa
rašus. įo prašymą taryba ne
patenkino.

James H. Fay, Naujosios 
Dalybos rėmėjas, yra kandi
datu į ■ kongresmanmų 16-me 
Distrikte prieš John J. O’Con
nor, Tammanės 
Tammanės vadas 
Dooling priešinosi 
datūrai, reikalavo 
Rinkimų Taryba 
.kad jis yra gavęs
šų ir dėlto gali kandidatuot.

parinktinį.
John T.

Fay kandi- 
išmest, bet 

patvarkė, 
gana para-

“Iš Burdingieriy 
Susitaupė”

Sukinėdamasis šian ir . tMn 
tikslu šluot nešvarius kampus, 
William J.. Herlands, tymėji- 
mų komisionierius, rado be
veik pasakišką lizdelį, kurio 
savininkas, tarnautojas miesto 
pajamų nejudamos nuosavy
bės skyriuje, iš $2,400 metinės 
algos nuo 19.31 metų susidėjęs 
$259,000. "•

Kada minėtas tarnautojas 
William L. Lange, 2089 An
thony Ave., Bronx, pašauktas 
pasiaiškint, tai kaltinamojo 
motina, Mrs. Josephine Lange, 
atsinešė blėtinę d.ėžutę, aiš
kindama, kad iš tos dėžutės 
atėjo stambios sumos pinigų, 
kurias jinai pasidėdavusi ant 
savo vardo įvairiuose bankuo
se.

Paklausta, kaip ilgai jinai 
turi tą dėžutę, jinai atsakė, 
kad apie 20 metų. Tačiau, 
kaip pastebėta, ta dėžutė 
“stebuklų” nedarė «ikv pasta
rųjų 8 metų. Girdi, ji dabar 
dėžutėj turinti gal apie $1,000, 
bet koki 6 ar 7, o gal 10 me
tų atgal ji toj dėžutėj turėjus 
kokius $25,000. “Tai pinigai, 
kuriuos aš sudėjau laikydama 
burdingierius”, pasakė poniu
tė.

Tačiau kaltinamojo tėvas, 
taipgi brolis, kurie irgi dirba

• valdiškose įstaigose, liudijo ne
matę to stebuklingo baksiuko.

• Gi tyrinėtojai suradę, - kad 
Lange namuose nėra buvę bur- 
dingieriaus per virš 10 metų.

Buvęs Tammanės Bosas liudijo, Kaip 
Hines Šlavė Teisingus Policistus

John F. Curry, kartą buvęs 
artimas Hineso draugas ir 
Tammanės bosas, dabar pa
teikė Hinesui žalingiausį liū- 
dymą iš visų buvusių. Į apie 
penkias minutes, ° jis padarė 
Hinesui tiek nemalonumo, kad 
Hines išbalo po jsvoriu to liū- 
dymo.

Lėtai, ramiai Curry pasako
jo, kaip jis pats, Hineso reika
laujamas, eidavo pas tuo lai
ku buvusį tammanietį policijos 
komisionierių James J. Bolan 
su nurodymais prašalint ar 
perkelt tūlus policistus, kurie 
kliudė raketieriams. Hinesui 
teisingi policistai buvo rakšti- 

“mi po oda ir jo patvarkymu 
jie būdavo prašalinami iš vie
tų, kaip tik pasirodydavo ža
lingi raketui.

Curry liūdymas sukėlė sen
saciją dar ir dėlto, kad jis sa
vo liūdymu įkaitina pats save 
dalyvume Tammanės pui 
nuošė darbuose, nors šios by
los eigoj, bent iki šiol, jis ne
buvo oficialiai 
kaltintas.

Apie tai, ar 
kalba—niekas 
Curry buvo žymiu asmeniu 
Tammanės viršūnėse nuo 1905 
ir jos vadu nuo 1929 iki 19$4 
metų. Curry veikė labai glau- 
džiuose organizaciniuose ir 
meniskuose santikiuose 
Hinesu. Jo su Hinesu geri 
šiai nutrūko keturi metai 
gal, kada Hines davė “kiką” 
savo senam “frentui” Curry, 
o parėmė į Tammanės vadus 
James Doolingą, kuris ir buvo 
išrinktas. Pabuvęs vadu tris 
metus Dooling mirė ir jo vie
toji tapo išrinktas dabartinis 
Tammanės vadas Christopher 
D. Sullivan.

Dar prieš Curry liūdymą 
buvo pašaukti liudininko kė
dėn keturi policistai, kurie liū- 
dijd, kad jie buvo .prašalinai 
iš specialio gembleriams sekt 
būrio, kada jie parodė nusista
tymą ištikrųjų dirbt savo dar
bą—ėmė areštuot raketieriuį. 
Už tai jie likosi faktjnai sd- 
naikinti, kas liečia jų asmen
išką tarnybos kreditą, ir su
grąžinti pradėt tarnybą iš pat, 
apačių su pagrąsinimu per 
Weinberga, Schultzo leitenan
tą, kad jie visiškai praras tar
nybą, jei ir toliau kiš nosį į 
raketo reikalus. Liudijo poli- 
cistas Raymond R. Stilley, ser- 
žentas Thomas W. Gray, de
tektyvas James Canavan irpo. 
licistas Edward J. McCarthy.

Hines gynėjas Stryker labai 
priešinosi statymui policistų 
liudininkais ir tuo klausimu 
prasiginčijo su Dewey 3 va
landas. 

t 

Jauno prokuroro Dewey 
klausinėjamas, Curry taip pat 
patvirtino, kad Hines nenorėjo

išrinkt distrikto prokuroru 
nieką kitą, kaip tik William 
Copeland Dodge, kurio kam
panijai, kaip pirmiau liudijo 
Weinbergas, Schultzo raketas 
mokėdavo nuo 5 iki 10-ties 
tūkstančių į savaitę bėgiu rin
kimų kampanijos.

Curry liudijo, kad Hines 
buvo galingiausia jėga tamma- 
n^s rateliuose ir kamandavojo, 
kaip norėjo. Kuomet Hines 
atėjo pas Curry su prašymu 
pasikalbėt su buvusiu policijos 
komisionierium Bolanu dėl 
p’erkėlimo raketui žalingų po
licistų, jis-tą išpildęs “be klau
simo”, 
policijos 
metais
“tarp 25 ir 50 kartų”, 
tik tais metais ir 
giausia perkėlimų.

Numatoma, kad 
nėjas Stryker dės
kas pastangas sumažint svar

ių Curry. liūdymo, nes jeigu 
jinai pasiliks toje padėtyje, 
kokioje dabab • yra, Hinesui 
gresia nuteisimas.

O toki * reikalavimai 
perkėlimams 1933 

gauti nuo ’Hineso 
Kaip

įvyko dau-

Hineso gy
ti esperatiš-

minėtas nei į-

Curry žino, ką 
neabejoja, nes

as- 
su 

ry- 
at-

Amerikos Darbo Partijos

Rengia Lietuvių 14 Distriktas

Bus Rugsėjo-September 3 d

DEXTER PARKE
Parkas Atsidarys kaip 2 Valandos po Pietų

Muzika Griež po Vadovyste G. Kazakevičiaus, Jr.
t • T1 kieto kaina 25 centai ypatai T

KVIEČIA RENGIMO KOMITETAS.

NEW YORKO UNIJA UŽ 
LEWISO PLANA

-----------------------. ■ —

d., 8 vai. vak., pas Zablackus, 
70-42 Link Ct., įvyks Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 14 
kuopos susirinkimas.

Visi nariai kviečiami ’daly
vauti.

Kas Bus Skaitlingesnis 
“Laisvės” Piknike?

Maspethiečiai, ridgewoodie- 
čiai, centrafU)rooklyniečiai ir, 
galop, willramsburgieciai vei
kėjai kiekvienas tikrina, kad 
jie bus skaitlingesni važiuot į 
philadelphiečių rengiamą “Lai
svės” pikniką $į sekmadienį.

Maspetho darbuotojai tikri
na, kad jie bus skaitlingiausi, 
nes, girdi, mūsų daugelis tuo 
rūpinamės ir čia yra daug ge
rų laisviečią, kurie viską kitą 
padėtų į šalį kada eina “Lais
vės” klausimas.

Ridgewoodieciai ketina nenu- 
sileist.

Kalbėkis su C. Brooklyno pi
liečiais, jie kartoja tą patį. 
Tarsi būtų susitarę. Tai kas, 
sak(o, kad iš C. Brooklyno daug 
žmonių apsigyveno kitose mie
sto dalyse ir mūsų vietinė pub
lika ne taip skaitlinga, tačiau ir 
su išvažiavusiais mes tebeturi
me pažintis ir draugiškus san- 
tikius, tad mums prisodint bu- 
są — tik panorėt reikia. Be to, 
mūsų žmonės niekur taip neįsi
smagina, kaip važiuodami į 
“Laisvės” pikniką Philadelphi-

New Yorko United Auto
mobile Workers Unijos Loka- 
las 259 pasiuntė Homer Mar
tinui, auto unijos prezidentui, 
ir John L. Lewisui, CIO pir
mininkui, telegramas, kuriose 
pasisako, kad newyorkieciai 
unijistai šimtu nuošimčių sto
vi už Lewis© pi artą pravest 
unijoj vienybę. Homer Marti
nui telegramoj dar pažymėta 
reikalavimas, kad jis sulaiky
tų savo- pasekėjus nuo nieki
nimo CIO ir jo vadovybės.

Kurie norėsite važiuot į 
“Laisvės” pikniką, įvykstantį 
rugsėjo 4-tą, Eddington, Pa., 
prašomi įsigyti kelionei tikie- 
tus. Jų galima gaut Maspethe 
pas Zabielskį, Kaulinį, Kalvai
tį, Pakalniškį.

Busas iš Maspetho nuo Za- 
bielskio svetainės išeis lygiai 
8 vai. Važiuojančius prašo
me susirinkt pusė po septynių 
ryte. “L.” Rep.

ir sunaudoti rinkiminei kam
panijai.

Jūsų atsilankymas į darbie- 
čių pikniką reiškia paramą ir 
simpatiją Amerikos Darbo 
Partijai. Jūs, atsilankę, netik 
linksmai 1 aiką galėsite pra
leisti prie gražios G. Kazake
vičiaus, Jr. muzikos, bet galė
site pasimatyti, pasikalbėti su 
Amerikos Darbo Partijos sta
tomais kandidatais j valdvie- 
tes iš Kings County apskričio.

Mūsų pikniką remia veik vi
sos Brooklyn© Lietuvių didžio
sios organizacijos. Jau tas vie
nas faktas liudija, kad Darbo 
Partija turi ir lietuviuose gra-

žios įtakos. Jūsų, skaitytojau, 
asmeniškas atsilankymas rpik-3 
niką dar daugiau patvirtins, 
kad Darbo Partija turi visą ei
lę draugų ir prietelių. Ateik 
į mūsų parengimą. Tikieto 
kaina labai maža, tik 35 cen
tai.

Netik ką Brooklyno organi
zacijos remia mūsų organiza
ciją, bet mums pritaria ir visi 
lietuviški vietiniai laikraščiai. 
Jie mums daug pagelbėjo pe
reitais metais, jie, veikiausia^ 
neatsisakys ir dabar nuo save 
tarti žodį kitą mūsų pikniko 
reikale.

A. D. P. 14 Dist. Ko m.

PAKELIA PIENO KAINAS

Brooklyno Malioriai 
Šaukia Streiką

Lyceum, 217 
kur oficialiai 

streikas ii- iš

Malioriu 18-to Distrikto Ta
ryba šį rytą šaukia visų savo 
lokalų masinį mitingą į Broo
klyno Labor 
Sackman St., 
bus paskelbta
kur bus paleista darban visa 
streiko mašina. Generalis 
streikas palies 2,500 malioriu.

Streiko šaukimą paskelbė 
Isidor Augush, unijos finansų 
ąekretoriūs, bosam atsisakius 
atnaujint kontraktą, kuris 
sibaigė rugpjūčio 31-moš 
karą.

Dabartiniš kontraktas

pa-
va-

r ei

Rugsėjo 1 d. visame didmie- 
1 štyje pakeliama pieno kainos 
po centą kvortai, o vėliau pla
nuojama kelt daugiau, jei pie
no vartotojų veikla nepastos 
kelią.

Pieno kompanijos aiškina 
pakėlimą esant neišvengiamu 
dėl pakeliamos mok esti es f ar
mėnams, bet tai tik dūmimas 
akių akyvai z d oje milioninių 
pelnų, kokius darosi pieno 
trustai. . .

Brooklyno Ir Apylinkių 
Lietuvių Žiniai

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietu
vaitės !

/Mes norime atkreipti jūsų 
(Tomę į šį svarbų mūsų pareiš
kimą. Amerikos Darbo Parti
ja, Brooklyno lietuvių 14 dis-

kalauja $11.20 už 7 valandų j triktas, rengia rugsėjo (Sep- 
darbo dieną, pusę visų darbi-1- 1 • ' -
ninku skaičiaus samdyt per 
uniją iš bedarbių listo, o ki
tus samdytojas gali pasirinkt 
patsai, tačiau ir tie turi būt 
Ramdomi iš unijistų, ir unijos 
šapos stewardo prie kiekvie
no darbo. Taipgi bosai turi 
leist unijai patikrint knygas, 
ar tikrai išmokama sutarta al
gų skalė.

Unija nereikalauja jokių, 
pakėlimų, tačiau yra pasiry
žus atmuęt nukapojimus ir iš- 
reikalaut pildymo sutarčių. Ji 
nurodo, kad nors sutartyje 
įrašyta $11.20 mokesties die
nai, tačiau buvo surasta tokių 
'vietų, kur mokėta tik $5 ir $6 
į dieną, o nedarbo, socialio 
saugumo ir darbininkų kom
pensacijos mokestys visai ne
mokėta ir darbininkai reika
le negalėtų gaut minimų 
šalpų.

žinoma, algų skalė yra 
mate nesusitarimo. * Unija 
mano nusileist, nurodinėda- 
ma, kad malioriu darbai yra 
sezoniniai ir mažiau gaudami 
negalėtų pragyvent.

įtemberio) 3 dieną, Dexter 
j Parke, kampas Jamaica Ave. 
ir 75th St., Woodhaven, L. L, 
pikniką. Mes • žinome, kad 
ateinantį lapkričio mėnesį pri
puola kongresiniai rinkimai. 
New Yorko Valstijos (State) 
legislatures . narių rinkimai. 
Darbo Partija stropiai rengia
si prie tų rinkimų. Mūsų lie- 

I tuvių distriktas kaipo dalis tos 
partijos irgi neatsilieka. Rei
kia rinkiminei kampanijai pi
nigų, o mūsų partija jų netu
ri. Tad manoma su jūsų pą- 
gelba, su jūsų parama—už
dirbti kelius dolerius piknike

pa-

pa- 
ne-

Telephone: EVcrgreen 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.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos 

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

Tek Evergreen 7-T312

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. ShaHns
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkw.ay 

Woodhaven, L. L, N. Y.

7J777Z7>W2777777227Z-72777?7>-777777777777777Z7777777^?777777ZSZ777>W77ZX5Q2ZK

Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

n u o 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Kiekvieną sukatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras .kamba. 
rys, užėjimui su 
moterims. > Nedė-

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems ašarvoti dovanai

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

yĮdomiausia tas, kad visi 
grąsina williamsburgieciams. 
Girdi, jūs ten viskuo atsidedat 
ant “Laisvės” ofiso ir'įstaigos 
darbininkų, o tuo tarpu mes ir 
jūsų publiką surašom į savo 
busus!

O gal ir teisingas užmeti
mas? pamaniau sau. Jei taip, 
tai būtų negarbė! Tad kiekvie
nas williamsburgiečių patrijo- 
tas surepikimę pečiais ir paro
dykime, kad mes ne tik galime 
atsilankyt prieš visus, bet dar 
ir sukirst per likusias tris die
nas.

Kelionei į pi 
trip” bilietas yr!
knikas bus jau šį sekmadienį, 4 
rugsėjo (Sept.),, Mikolaičio 
Parke, Eddington, Pa. Ant ry
tojaus bus nedirbama diena, 
Labor Day, tad piknike bus ga
lima linksmintis lig vėlumos be 
rūpesties apie pavėlavimą į 
darbą. W-tis.

MASPETH, N. Y

“round
$1.75. Pi-

Far Rockaway gyventojai į- 
spėjami' saugotis falšyvų pen
kinių, kurios šiomis dienomis 
ten plačiai paplito.

Mrs. C. Guyer Burke, For
est Hills, gavo divorsą nuo sa
vo vyro, kada ji pasakė, jog 
jinai nori vaikų, o vyras ne.

Ačiuoja
Gerbiami pp. Marijona 

Vladas Zabielskiai, gyvenan
tieji po numeriu 61-38:—56th 
Road, Maspethe (Zabielskiai 
taipgi užlaiko Bar and Grill ir 
svetainę susirinkimams po vir
šuj minėtu antrašu), minėjo 
dvidešimts penkių metų vedy
binio gyvenimo sukaktį.

Rugpjūčio 17 d. sukako ly
giai 25 metai nuo Marijonos ir 
Vlado sutuoktuvių, bet poki- 
liui diena buvo patogiausia 
šeštadienį, 27 rugpjūčio, tad 
tą dieną ir įvyko, kuriame da
lyvavo suvirs ,150 giminių' sve
čių ir. pažįstamų.

Jubilėjantai reiškia širdin
giausią padėką atsilankiusiems 
pokilin ir tiems, kurie suteikė 
gražių ir brangių dovanų su
kaktuvių proga; taipgi ačiuo
ja ir fiems, kurie buvo kviesti 
ir kvietimai užklydo kelyje ar 
pavėlavo ir dėl tos priežasties 
negalėjo dalyvauti.

“L.” Rep. nuo savęs linki 
pp. Marijanai ir Vladui'Zabiel- 
skiams sulaukti auksinio jubi
liejaus.

ir

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberial *
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
i ' u i""’.............. . ..

Stephen Aromiskis
( Armakauskas )

'Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

šį ketvirtadienį, rugsėjo 1

Z BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tėl.: STagg 2-8872

Lietuvių Kiiro 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 ęo., INC
485 Grand Street Brooklyn, N

Telefonas EVergreen 7-1061

i. ivi ą/i ą/i rą m ą/i ąą įų» rr rrrarrrrrrrrrrr/irrrrr/irr rrrrrrrb

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS ROSIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiau 
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro !

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