
Krislai
Petrausko “Birutė”.
Laikas Tinka.
Brolio Mažuknos

Nuomonė.
Dabar Jau Aišku!

Rašo R. Mizara.

Šiuos žodžius rašant, iš 
“Laisvės” salės pradėjo 
veržtis senai girdėtų dainų 
melodija. Negalėjau suvok
ti, kas per dainos.

Nuėjęs į salę, suradau, 
kad tai Miko Petrausko 
operetės “Birutės” dainos— 
operetės, kurioj ir šių žo
džių rašytojui, anais jau
nystės laikais, teko keletą 
kartų vaidinti.

Pasirodo, kad Brooklyno 
lietuviai menininkai, vado
vybėje B. Šalinaitės ir J. 
Valencia, paminėtoš opere
tės vieną aktą vaidins spėk-I 
taklyj, kurio pelnas eis Mi-I 
ko P e t r a u s ko kūriniams 
leisti.
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« * *
“Birutė” — istorinė melo

drama. Siužetą jai parašė 
Landsbergis, o muziką — 
kompozitorius Petrauskas. 
Ji vaizduoja senovės lietu
vių kovą su kryžiuočiais, 
kurie nuolat puldavo ir nio- 
kiodavo Lietuvą.

Šiandien moderniški kry
žiuočiai, apsikarstę svasti
komis, yra dar baisesni Lie
tuvos priešai, negu anų lai
kų jų pranokėjai! Todėl 
tiek menišku, tiek politiniu 
atžvilgiu šitos operetės su- 
vaidinimas yra visai vietoj.* * *

Brolis J. Mažukna, SLA 
vice-prezidentas, rimtai kal
ba apie tai, kad SLA turė
tų tartis su LDS dėl įstei
gimo bendros s e n e 1 i a ms 
prieglaudos.

Man rodosi, kad tai geras 
sumanymas. Kodėl gi nepa
sitarti? Kodėl nebūtų gali
ma bendro prieglaudos na
mo įsteigti? Prie gerų norų 
viskas galima.* * *

Anglijos Darbo Taryba 
pasmerkė Chamberlainą dėl 
jo baisios politikos Čecho
slovakijos klausimu.

Tai “begėdiška taikių ir 
demokratinių žmonių išda
vystė,” sako pareiškimas.

Būtų gerai, kad darbiečiai 
nuo žodžių eitų prie 
kretiškų darbų.* * *

Dabar jau visiems
būti aiški Sovietų politika 
Čechoslovakijos klausimu. 
Sovietai stoja už josios gy
nimą. Bet Franci jos valdžia, 
pasirodo, pagrąsino Rumu
nijai, reikalaudama nepra
leisti Sovietų kariuomenės 
Čechoslovakijos apgynimui.

Vadinasi, . ne tik pati 
Franci jos valdžia išdavė de
mokratinę respubliką, bet ji 
begėdiškai pastojo kelią ir 
tam kraštui, kuris ją ginti 
nori!

Koks buržuazijos sukliu- 
rimas! Koks begėdiškumas!* * *

Sovietų Sąjunga duosniai 
remia Ispaniją; ji duosniai 
remia Chiniją. Panašiai da
rys ir su Čechoslovakija, jei 
pastaroji nusitart nepasi
duoti Hitleriui - Chamber- 
lainui - Daladieriui.

Bet... žinios sako, kad 
Pragos vyriausybė jau pa
sidavė ...

kon-

turi
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Ispanija Kariaus be Liuosnoriu
PAVOJUS ANGLU IR 
PRANCŪZU VALDŽIOM

London, rugs. 22.—Angli
jos Darbo Unijų Kongreso 
komitetas ir kitos darbinin
kų organizacijos reikalauja, 
kad ministeris pirmininkas 
N. Chamberlain tuojau su
šauktų seimą svarstyt Če
ch o s 1 o v a k i jos klausimą. 
Darbininkai masinėse de
monstracijose karčiai smer
kia savo valdžią, kad jinai 

| pardavė Hitleriui Čechoslo- 
vakiją. Net biskį žmoniškes
ni atžagareivių (torių) par
tijos politikai A. Eden ir W. 
Churchill savo kalbose išsto
ja prieš tą pardavystę iš 
Anglijos valdžios pusės.

Minios demonstruodamos 
šaukia, “Šalin Chamberlaino 
valdžią!”

Cologne, Vokietija, rugs. 
22.—Anglijos ministeris pir
mininkas N. Chamberlain, 
atlėkęs pas Hitlerį, pasvei
kino nazišfcai ištiesta ran
ka pasitikusius jį Vokietijos 
valdininkus. s

Ispanijos Respublika Paleis Vi 
sus Svetimšalius Liuosnorius

Tai Neliks Mussoliniui ir Hitleriui Priekabės Laikyt Savo 120,000 Armijas Prieš 
Ispanijos Respubliką; o Ji Gali Jau be Liuosnorių Tęst Kovą

HITLERIS SIEKIA SUNAIKINT VISĄ. 
ČECHOSLOVAKIJA GREITU LAIKU:

tai tūkstančių darbininkų 
demonstruoja Paryžiuj ir 
kituose Franci jos miestuo
se; reikalauja, kad valdžia 
atšauktų savo tarimą per- 
vest Vokietijai Čechoslova
kijos “vokiškąjį” 
Spiria valdžią tuoj 
seimą.

Keli Franci j’os
riai taip pat priešinasi dras
kymui Čechoslovakijos res
publikos.

ruožą, 
sušaukt

ministe-

Geneva, Šveicarija. — Is
panijos respublikos ministe
ris pirmininkas Juan Neg
rin nustebino Tautų Lygos 
susirinkimą, kai jis padarė 
tokį pareiškimą:

“Ispanijos valdžia ką tik 
nusprendė tuoj ir visiškai 
ištraukt iš savo krašto vi
sus neispanus karius, daly
vaujančius kovoj Ispanijos 
valdžios pusėj... Tai nie
kam neliks priekabės abe
jot, kad respublikos armija 
kovoja savo jėgomis, siek
dama grynai tautinio-vals- 
tybinio tikslo.”

Ispanijos premjeras pri
žadėjo atšaukt tarptauti
nius liuosnorius besąlygi
niai, nežiūrint, ar bus iš
trauktos Mussolinio ir Hit
lerio armijos iš generolo 
Franco valdomo ploto, ar 
ne.
Pakirsta Papėdė Hitleriui, 

Mussoliniui ir Franco’ui
Tuo nutarimu respublikos 

valdžia “iškirto pagrindą iš, 
po kojų generolo Fr, Fran->

VENGRIJA T AI PO PAT 
GRŪMOJA KARU PRIEŠ 

ČECHOSLOVAKIJA
Budapest, Vengrija. —400 

tūkstančių fašistinių vengrų 
demonstravo, šaukdami, kad 
turi būt atplėšti nuo Čecho
slovakijos vadinami “ven
griški” plotai ir prijungti 
Vengrijai.

Demonstrantų delegacijos 
nuėjo į Lenkijos, Vokietijos 
ir Italijos atstovybes. Reiš
kia, vengrai (fašistai) pasi
tiki, kad tos šalys padės 
jiem atkirst nuo Čechoslo
vakijos plotus su “700,000 
vengrų gyventojų” tenai.

Demonstracijoj ypač vys- 
kūpas Zadravetz kaitino 
karinį vengrų ūpą prieš Če
choslovakiją, išanksto žadė
damas “griekų atleidimą” 
tiem, kurie žygiuos prieš če- 
choslovakus ir nusikals.

Fašistinė minia tuo tarpu 
kriokė: “Šalin cechus! Ša
lin Benešą!” (demokratinį 
Čechoslovakijos p r e z iden- 
tą).

Vengrijos atstovai Lon
done ir Paryžiuje “apdirbi- 
nėja” Anglijos ir Franci jos 
valdžias, kad pritartų Ven
grijos pasimojimui atplėšt 
“vengriškas” Čechoslovaki
jos sritis.

♦ ORAS
Šiandien giedra. — N. Y. 

•Oro Biuras.

Hitlerininkai Planuoja 
“Laipsniškai” Už
grobt Rumuniją

Berlin. — Nazių vadai 
šneka, kad Čechoslovakijos 
klausimas “jau faktinai iš
spręstas;” ir sekamas pos
mas hitlerininkų programoj 
tai Rumunija, kaip praneša 
Associated Press, ameriko
nų žinių agentūra.

Hitlerio valdžia užšriuba- 
vo savo propagandos mo
kyklas kreipt didžiausios 
domės į Rumuniją. Naziai 
ruošiasi paveikt Rumuniją, 
kad joj būtų sudaryta visai 
palanki Hitleriui valdžia. 
Tada hitlerininkai stengsis 
užviešpataut R u m u n i j os 
pramonę ir šalies ūkį aps
kritai.

Vokietijos valdžia ypač 
nori paimt savo globon gau
singus Rumunijos žibalo- 
aliejaus šaltinius, kurie 'taip 
reikalingi busimiem nazių 
karam (labiausiai prieš So
vietų Sąjungą). Hitlerinin
kai taipgi “turi akį” ,ant 
Rumunijos kviečių. C-

Naziai sako, būk jie “pa
liktų” Rumunijai nepriklau
somybę kaipo valstybei (bet 
suprantama, jog jie tik lai
kinai “gerbtų” tą nepri
klausomybę, iki ateitų jiem 
patogus laikas užgrobt Ru
muniją).

co, B. Mussolinio ir Adolfo 
Hitlerio,” kaip rašo New 
Yorko Times, koresponden
tas C. K. Streit. Mat, fa
šistiniai diktatoriai tvirtino, 
būk Ispanijos respublikos 
karą vedą “sovietiniai ir ki
ti raudonieji.” Gen. Franco 
ir Mussolinis pasakojo, būk 
respublika turinti net “dau
giau komunistinių talkinin
kų” savo armijoj, negu ge
nerolas Franco turi Musso
linio, Hitlerio ir Portugali
jos kariuomenės.

(Taip pasakodami/ jie 
per akis meluoja, nes tik
rumoj generolui Franco’ui 
tarnauja bent Šešis kartus 
daugiau Italijos juodmarš- 
kinių ir Vokietijos nazių, 
negu respublikos^'valdžia 
turi tarptautinių liuosnorių 
kovotojų.)

Mussolinis ir Hitleris, 
šnekėdami apie “daugybę 
raudonųjų” respublikos tal
kininkų, atmetė ir Anglijos 
pasiūlymą,-priimtą tarptau
tinės bepusiškumo komisi
jos, — suskaityt ir propor- 
cionaliai traukt iš Ispanijos 
žemės generolo Franco tal
kininkus ir respublikos pa
dėjėjus.
Siūlo Lygos Komisijai 

žiūrėt Liuosnorių 
Iškraustymą

Ispanijos ministeris
mininkas Negrin dabar pa
siūlė Tautų Lygai, kad ji
nai “tuojau sudarytų tarp
tautinę komisiją, kad šito
kia komisija tikrintų ir tir
tų, ar Ispanijos valdžia iš 
tiesų ir pilnai vykdo' savo 
tarimą kas liečia ištraukimą 
svetimšalių kovotojų” iš re
spublikos.

Negrin čia jau prižadėjo 
“visas lengvatas, užtikrini
mus ir pilną bendradarbia
vimą” tokiai Tautų Lygos 
komisijai, kuri tėmytų 
kraustymą tarptautinių 
liuosnorių iš Ispanijos res
publikos©

Premjeras Negrin užtik
rino, kad respublika, laimė
jus kovą, “elgtųsi stipriai, 
bet žmoniškai” su kariavu
siais prieš ją ispanais ir iš 
naujo vienytų tautą.
Sunkiau Bus Atmest Teisin
gus Ispanijos Respublikos 

Reikalavimus
“Taigi dabar (po tokio Is

panijos valdžios nutarimo 
ir pasiūlymo) bus sunkiau 
Tautų Lygos nariams at
mest Ispanijos respublikos 
r e i k a 1 a v i mus leist jai 
pirkt reikmenų iš Tautų

Lygos šalių,”—sako N. Y. 
Times koresp. Toms šalims 
taip pat bus dabar sunkiau 
atmest Ispanijos valdžios 
reikalavimą, kad jos dary
tų bendrus žingsnius prieš 
Mussolinio ir Hitlerio or
laivius, kurie bombarduoja 
laivus, plaukiančius su mai
stu respublikos našlėms ir 
našlaičiams, ir kurie oro 
bombomis žudo nekariškius 
gyventojus respublikiečių 
užfrontes miestuose.

O kai Ispanijos respubli
ka išsiunčia namo visus 
tarptautinius savo padėjė
jus, tai Mussoliniui ir Hit
leriui nelieka nė mažiausio 
pasiteisinimo laikyt savo 
120,000 armijas po generolo 
Franco vėliava. '

(Bet tai dar nereiškia, 
kad Tautų Lygos buržuazi
niai kraštai patenkins Is
panijos respublikos teisin
gus reikalavimus arba kad 
Hitleris ir Mussolinis at
šauks savo armijas iš Ispa
nijos žemės.)

Berlin, rugs. 22.—100,000 
vokiečių nazių, perbėgusių 
iš Čechoslovakijos į Vokie
tiją, šturmuoja įvairius Če
choslovakijos p a s i e ninius 
miestus Hitlerio ginklais, ir 
jau užėmė Eger miestą Če- 
choslovakijoj, Vokietijos pa
sienyj.

Associated Press žinio
mis, tie Čechoslovakijos iš
davikai su Vokietijos armi
jos pagelba taip pat užgro
bė Ash ir kelis kitus mieste
lius pasieninėj Čechoslova- 
kijoj,

Vokietijos valdžia siun
čia trokus nazių vėliavų, 
su kuriomis Čechoslovakijos 
naziai “greitu laiku” pasi
tiksią Hitlerį “vokiškame” 
Čechoslovakijos ruože. Kiti 
Vokietijos trokai veža ka
riuomenę į čechoslovakijos 
pasienį.

Vokietijos “Nachtausga- 
be” ir kiti nazių laikraščiai 
pranašauja, kad trumpu lai
ku visai neliksią Čechoslo
vakijos kaip nepriklausomos 
valstybės — ją sugersianti 
Vokietija. %

Hitleris tikisi dar šią sa-

vaitę visai užvaldyt Sudetų 
vokiečių sritį Čechoslovaki- 
joj-

P A SI T R AUKĖ CECHO 
SLOVAKIJOS MINISTE 

RIŲ KABINETAS

P r a g a, Č ec hoslovakija, 
rugs. 22.—Pasitraukė iš val
džios premjeras Milan Hod- 
za su visu Čechoslovakijos 
ministerių kabinetu. Jie 
nuėjo pas šalies prezidentą 
Benešą ir pareikalavo su
daryt naują visa-tautinę 
valdžią.

Tuo tarpu 80,000 čechoslo- 
vakų vyrų ir moterų štur- 
mingai demonstravo gatvė
mis, šaukdami: “Duokite 
mums ginklus! Duokite 
mums ginklus!” gint Čecho- 
slovakiją nuo HitlerioX

Pranešama, kad nauja Če
choslovakijos valdžios galva 
būsiąs tautinis didvyris ge
nerolas Jan Syrovy.

EXTRA!
POTVINIUOSE ŽUVĘ 150 

ŽMONIŲ IR 100 MIL.
NUOSAVYBĖS ’ Vv
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Pri-

pir-

Ispanijos Premjero 
Giliausia Padėka ir 
Pagarba Liuosnoriam

LENKIJA SUMOBILIZAVO 
ARMIJA GREITAM KARUI 
PRIEŠ ČECHOSLOVAKIJA

Geneva, Šveicarija. — Dr. 
Jaun Negrin, Ispanijos res
publikos ministeris pirmi
ninkas, pranešdamas Tautų 
Lygai apie nutarimą paleist 
visus respublikai tarnavu
sius tarptautinius liuosno
rius, atsiliepė apie juos su 
didžia pagarba ir giliausia 
padėka:

“Mes jaučiame tikrą liū
desį, planuodami atsisvei
kint šią grupę narsių, pasi
aukojusių vyrų, kurie, už- 
liepsnojus jų pasišventimo 
dvasiai, atvyko pagelbon Is
panijai vienoje iš kritiškiau
sių valandų jos tautinėje is
torijoj ef ir Ispanijos žmo
nės niekad neužmirš tų kil- 
tadvasių.

“šiuomi aš Čia. pareiškiu 
aukštąją dvasinę vertę jų 
pasiaukojimo, pasiaukojimo 
ne smulkiem, saumyliškiem 
interesam, bet tarnavimui 
tyriausiem idealam laisvės 
ir teisybės.

“Mes esame pilnai įsitiki
nę, kad jie sugebės atlikt šį 
naują ir dvasiniai skaudų 
patarnavimą idėjai, kuriai 
jie buvo pasiryžę savo gy
vybes paaukoti, patarnavi
mą, kurio mes dabar prašo
me.

“Ispanija neužmirš nei tų,

Varšava. — Lenkija pri
ruošė 600,000 reguliarės ir 
a t s a r g i n ės kariuomenės 
“maršuot prieš Čechoslova- 
kiją,” jeigu ČechoSlovakų 
valdžia nesutiks pervest 
Lenkijai Tescheną ir kitus 
tariamus “lenkiškus” plo
tus.

Lenkai mobilizuojami ka
rui prieš čechoslovakiją pa
našiai, kaip šiemet kovo 
mėnesį prieš Lietuvą, sako 
pats Varšavos koresponden
tas amerikinei spaudai.

Lenkijos atstovas Prago
ję įteikė čechoslovakijos 
valdžiai faktiną ultimatumą 
(griežtą, paskutinį reikala
vimą) atiduot Lenkijai mi
nimus plotus.

Lenkijos a m b a s a doriai 
Londone ir Paryžiuj reika
lauja, kad Anglija ir Fran
ci j a paremtų Lenkų reika
lavimus prieš Čechoslova
kiją. Hitleris jau remia tuos 
jų reikalavimus.

kurie krito jos kovos lau
kuose, nei tų, kurie dar te
bekovoja. Jinai didžiuojasi 
jų pasiaukojimu ir gilia jų 
meile Ispanijai. Tuom, ti
kiuos, neužilgo didžiuosis ir 
jų pačių šalys.”

Naujoji Anglija, rugs:’22. 
Potviniuose vakarinėj Mas- 
sačuzėj, Connecticut ir ki
tose Naujosios Anglijos val- 
tijose per trejetą paskuti
nių dienų žuvo apie 100 
žmonių.

New Jersey, rugs. 22.— 
Potvinis, pasėkoje audringų 
liūčių, sunaikino daug va
sarnamių, maudyklų pasta
tų ir laivelių.

Long Island, N. Y.—-Au
dringas potvinis paskandi- į 
no bent 8 žmones; 50 asme
nų dar nežinia kur dingę. 
Šėlstanti audra su tvanišku 
lietum ir pakilęs jūros van-/ 
duo trečiadienį beveik visai 
sunaikino West Hampton 
miestelį ir skaudžiai palietė 
Southamptoną, Montauką 
ir kitus miestelius.

New York, rugs. 22. — 
Nuo tvaniško lietaus užplū
do didi elektros dirbykla ir 
aptemdė Manhattaną ir 
Bronxą, į šiaurius nuo 
59-tos gatvės.

Keliose vietose dega New 
London, Conn., per gaisrus, 
kilusius dėl potvinio.

Įvairiose rytinėse valsti
jose potviniai padarė iki 
100 milionų dolerių nuosto-. U 
lių.

■?

Berlin, rugs. 22.—Prane
šama, jog Hitleris reikalau
ja, kad pasitrauktų iš vietos 
demokratinis Čechoslovaki
jos prezidentas dr. Benes.
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Kova Už Taiką Neturi Liautis
Po to, kai Čechoslovakijos vyriausybė, 

verčiama Anglijos ir Franci jos, pasidavė 
Hitlerio reikalavimams, milionai Čecho
slovakijos gyventojų drąsiai šaukia: “Te
gyvuoja čechoslovakijos respublika!” Jie 
demonstruoja savo vienybę ir pasiryži
mą respubliką ginti. Jie rodo visam pa
sauliui, kad respublika turi gyvuoti.

Sekančiomis keliomis dienomis maty
sime, kaip ten bus, kaip toli Chamber- 
lainas su Dalladieriu eis. Dar gali būti 
visko. Galimas daiktas, dar gali Franci- 
jos ir Anglijos organizuoti darbo žmo
nės priversti savo valdžias atkeisti savo 
išdavikišką poziciją. Dar gali ’būti ir 
taip, kad Čechoslovakijos vyriausybė, ku
ris paklausė Chamberlaino, gali būti pri
versta pasitraukti, o naujoji vyriausy
bė gali pradėti ginkluotą pasipriešinimą 
prieš įsiveržėlius.

Vienas aišku: kova už taiką neturi 
būti sulaikyta. Toji kova šiuo tarpu pri
valo būti išplėsta po visą pasaulį. Visuo- 

i menės opinija turi būti nustatyta prieš 
agresorius, prieš- Hitlerius ir Chamber- 
laihus!

. Sekantį sekmadienį New Yorko CIO 
/, komitetas šaukia masinį mitingą Madi

son Square Gardene po obalsiu: “Gel
bėti Čechoslovakiją!” Lietuviai savo ma
sinį mitingą turės sekančią savaitę 
Ęrooklyne. Kiekvienam pasaulio kampe 
šiandien žmonės masiniai privalo pa
reikšti savo protestą prieš neprietelius, 
kurie pasirįžo sunaikinti Čechoslovakijos 

. respubliką!

Kaip Gi Iš Tikrųjų Yra?
Kunigų spauda sielojasi dėl airių kata

likų kunigo M. O’Flanagan’o pareikštų 
kai kurių minčių. Kaip žinia, šis doras 
kunigas griežtai remia demokratinį ju- 

' dėjimą ir neapkenčia fašizmo. Dėl to 
“Draugas” “aiškina”:

“Komunistai kunigų neapkenčia, bet 
jeigu ‘kunigai’ tarnauja kruvinajam ko
munizmui, tai tokius žmones jie ant ran
kų nešioja...”

Nuo kada demokratijos gynimas pata
po ‘‘’kruvinuoju komunizmu?” Būtų ge
rai, kad “Draugo” redaktorius tai pa
aiškintų. Antra, jeigu jis mano, kad ku
nigas O’Flanaganas yra negeras, suspen-
duotas, tai kodėl jis negeras? Kodėl 
“Draugas” negali išspausdinti bent vie
ną jo straipsnį savo skiltyse ir sukriti
kuoti ?!

Kiek liečia komunistus, tai jie, rodosi, 
, neturi jokios išimtinos kunigams neapy- 

kantos. Jiems yra kunigas ir kunigas. 
| Jei jis doras, jei stoja su darbo žmonė- 

į, mis, jei neremia fašizmo, jei gina demo
kratiją, tai komunistai jį ir gerbia, pa- 

.. našiai, kaip bile profesijos žmogų.
Reikia pasakyti, kad ir Amerikos ka- 

\ talikų kunigų eilėse yra dorų žmonių, 
kuriuos komunistai gerbia. Ne tik, pa- 

. galiau, kuniguose yra gerų žmonių, yra 
jų net ir aukštesnėj dvasiškijoj. Imkim 
pavyzdžiui vyskupą Robertą E., Lucey, 
iš Texas valstijos. Andai jis parašė ka
talikų savaitraštyj “Commonweal” visai 
gerą, su tūlomis išimtimis, politišką

Petras Cvirka a !j

Maskvos - Volgos
Kanalu

uni- 
dar-

kad

Straipsnį, “Vilnis” dėl. to straipsnio ši
taip rašo;

“Mes todėl komentuojame jo straipsnį, 
kad to vyskupo balsas skamba kitaip, 
negu daugelio kitų vyskupų.

“Savo straipsny vyskupas Lucey smar
kiai bara tuos katalikų bažnyčios vadus, 
kurie pučia į reakcijos dūdą.

“Kaip žinoma, didžiuma bažnyčios va
dų griežtai stoja prieš Vaikų Darbo 
Amendmentą. Tuo ypač pasižymėjo Bos
tono kardinolas O’Connell ir nesenai mi
ręs New Yorko kardinolas. Vyskupas 
Lucey mano, kad toks nusistatymas kom
promituoja pačią bažnyčią. Vaikų Dar
bo Amendmentas būtinai reikalingas.

“Vyskupas Lucey pasisako už Roose- 
velto sumanytą teisminę reformą. Jisai 
pasisako ir už kolektyvį apsisaugojimą 
nuo agresorių fašistų. Jisai labai gerai 
atsiliepia ir apie CIO veikimą. CIO 
jos, jo nuomone, atlieka labai gerą 
bą.

“Kas taip pat svarbu, tai tas,
Amarilio vyskupas atmeta “raudonbau- 
bių” argumentus apie taip vadinamą 
raudonąjį pavojų. Jis sako, kad tai de
magogija.

“Šis vyskupo straipsnis būtų visiškai 
geras, jei ne viena netikusi frazė, o ta 
frazė skamba sekamai: ‘Jei mes smer
kiame visą CIO judėjimą, tai teikiame 
labai didelį džiaugsmą komunistams.’

Dėl pastarojo sakinio, komunistinis sa
vaitraštis “New Masses’/šitaip vysku
pui atsako:

“Komunistai visiškai nesidžiaugia, jei
gu įtakingos katalikų grupės' atakuoja 
CIO ir šiaip jau progresyvį judėjimą. 
Kaip tik atbulai. Komunistams patinka 
tokie teisingi pareiškimai, kokius padarė 
vyskupas Lucey... Mes manome, kad jis 
daug geriau atstovauja katalikiškų mi
nių reikalus,,negu tie bažnyčios viršinin
kai, kurių pozicija priešinga jo pozici
jai.”

Tai štai, kaip komunistai žiūri į ka
talikus ir jų dvasiški ją.

Voldemaras Laukia Palaiminimo
“Draugas” rašo apie hitlerininką Vol

demarą sekamai:
“Jis visai liovęsi skaitęs Lietuvos 

spaudą, nerodąs jokio susidomėjimo tuo, 
kas darosi Lietuvoje. Tačiau ir pasauline 
politika prof. A. Voldemaras mažai te- 
sidomaująs.

‘^Prof. A, Voldemaras kalėjime yra pa
rašęs didelę, monografijos pobūdžio, kny
gą apie Jėzų Kristų. Prof. A. Voldema
ras šią knygą parašė ultra-katalikiškoj 
dvasioj ir panorėjo, kad knyga išeitų su 
bažnytinės valdžios palaiminimu. Tuo 
tikslu jis savo veikalą įteikė vyskupui 
Paltarokui, kuris prof. A. Voldemaro 
veikalą perdavė bažnytiniam cenzoriui. 
Prof. A. Voldemaras dabar laukia, kad 
bažnyčios cenzorius jo veikalą akceptuo
tų ir tada šią knygą atiduos ‘Šviesos’ 
spaustuvei ir ji bus išleista su Lietuvos 
katalikų bažnyčios vadų įžangos žodžiu 
bei palaiminimu.”

Kaip žinia, Voldemaras visuomet bu
vo skaitomas bedieviu. Na, o dabar, žiū
rėkit, jis jau net ultra-katalikišką knygą 
parašė!

Mažai tenka abejoti, kad jis gaus vys
kupo palaiminimą.

Teisėjas Kazys Kriaučiūnas
Seattlėje, Washington valstijoj, staigia 

mirtimi numirė teisėjas Kazys Kriaučiū
nas. Tai buvo pažangus žmogus ir turė
jo gerą vardą progresyviškoj visuome
nėj, Kazys Kriaučiūnas turėjo 66 metus 
amžiaus.

Būtų gerai, kad mūsų bendradarbiai, 
kurie velionį arčiau pažino, parašytų 
“Laisvei” jo platesnę biografiją.

Chinija Reikalauja Tarp- konferencija tūrėtų nutart, nai nuodų gesais kariauja
tautinės Konferencijos 

Prieš Japoniją .
t Geneva. — Chinijos dele- 

'' gatas Tautų Lygai dr. Wel
lington Koo pasiūlė sušaukt 
konferenciją kaip šalių pri
klausančių Lygai, taip ir ne
priklausančių. Sako, tokia

kad nekariniai miestai ne
būtų bombarduojami iš oro 
ir kad nebūtų vartojama 
nuodingos karo dujos, kaip 
kad daro japonai prieš chi- 
nus.

ir oro bombomis terioja ne- 
kariškius gyventojus; o ta
da neparduot daugiau Ja
ponijai lėktuvų ir gazolino.

Maskva. — “Franci j a pa-
Chinįjos delegatas reika- tarė Čechoslovąkijai nu.si- 

lavo sudaryt tarptautinę ko- žudyt” (pavedant savo ‘vo- 
misiją, kuri turėtų vykt į kiškąjį’ plotą Vokietijai), 
Chiniją ir patirt, kaip japo-,sako Sovietų politikai,

Prisiskaįčius laikraščiuo
se ir prisižiūrėjus kino kro
nikose apie naujausią So
vietų technikos laimėjimą— 
Maskvos — Volgos kanalą, 
viešint Maskvoje, rūpėjo jį 
pamatyti. Tik spėjau prasi
tarti apie šį savo norą, kai 
malonūs “VOKS’o” bendra
darbiai netrukus pranešė 
parūpinę bilietus ir vietas 
garlaivy.

Vieną dieną, v pravažiavę 
nedidelį kelio gabalą už 
miesto, atsidūrėme Maskvos 
uoste, arba Chimkinske. Šis 
uostas, pasibaigus sumany
tai Volgos rekonstrukcijai, 
virs gal margiausiu ir spal
vingiausiu SSSR uostu. Kai 
Maskva pasidarys penkių' 
jūrų uostu, į jį suplauks 
kasdien šimtai baidokų, ku
terių, garlaivių ir didelių 
jūros laivų. Čia, anot mano 
bendrakeleivių, susitiks Ba
ku laivų darbininkai su ar
mėnais, Kubanės kazokai su 
Krymo totoriais, karelai su 
tiurkais, saamai su kirgyzais 
ir tt. Uoste plevėsuos šimto 
SSSĖ autonominių sričių ir 
respublikų vėliavos. Kol 
kas šių įvairybių dar nema- 

M tyti, nes Volga nuo Gorkio 
iki Kalinino miesto didesni 
baidokai ir laivai gali at
plaukti tik upei patvinus, 
tai yra pavasarį. Jau seniai 
pastebėta, kad Volgos aukš
tupys kasmet darosi vis sek
lesnis. SoVįetai dabar susi
rūpinę kuogreičiausiai įvyk
dyti Volgos rekonstrukciją, 
t. y. pakelti upės vandens 
lygmenį tiėk, kad iš pat As
trachanės laisvai galėtų at
plaukti iki Maskvos, kana
lu, o kanalu ir iki pačios 
sostinės net didieji jūrų lai
vai. Tuo tikslu daugely vie
tų Volgą teks sukaustyti di
džiulėmis užtvankomis. Vie
na tokių užtvankų jau pa
statyta, tai Ivankoskaja, 
nuo kurios ir prasideda 
Maskvos — Volgos kanalas. 
Panašiai kaip dabar Mas
kvos—Volgos kanale, taip ir 
Volgos aukštupyj išaugs 
daugybė šliužų, o greta jų— 
milžiniški vandens rezervu
arai, tikri ežerai.

Tačiau grįšime prie Mas
kvos uosto, iš kur pradėjo
me kelionę. Chimkinsko 
prieplaukos rūmai matomi 
jau iš tolo. Mus, važiuojan
čius į prieplauką, lenkia 
daugybė lengvų ir sunkių 
vežimų, autosunkvežimių, 
kurių atvirose platformose 
sėdi ir stovi daugybė mas
kviečių. Visi šventadieniš
kai, švariai apsirengę. Gir
dėt dainos. Tai darbininkų 
ir tarnautojų ekskursijos, 
skubančios užimti laivuose 
vietas ir paplaukioti kana
lu. Prie puošnių, lengvų, iš
gražintų grupinėmis figūro
mis ir bareljefais Chimkins
ko prieplaukos rūmų jau 
stovi šimtai automobilių. 
Prieplaukos rūmai įruošti 
tikrai šauniai, nesigailint nė 
pinigų nė darbo. Stebėda
miesi salių, restoranų fres
komis, marmuro, dijorito ir 
tarussko lubų puošmenimis, 
pro klegančių ekskursantų 
ir keleivių minią nusilei- 
džiąme į uosto krantinę. 
Prieš mūsų akis 'atsiveria 
didžiulis pamaskvės ežeras. 
Džiugiai teliūškuoja prie 
Maskvos vartų banga, Vol
gos vandenų sesuo, kurią

atginė čia žmogaus darbas 
ir pastangos.

Prie uosto krantinės sto
vi ketvertą ar penketą bal
tų laivų, statytų specialiai 
šiam kanalui. Tai vadina
mieji kuteriai, ne ilgesnį už 
mūsų Nemuno garlaivius, 
tačiau gerokai platesni, jau
kesni, su erdviomis kajutė
mis, restorano salėmis, rū
komaisiais. Beveik visi jie 
pavadinti įžymiųjų Sovietų 
lakūnų — Levanevskio, Vo- 
dopjanovo, Molokovo ir kit. 
vardais. Be kuterių šiuo me
tu ekskursijų ir susisiekimo 
tikslais kanalu plaukioja žy
miai didesni taip pat nauju
tėliai laivai, kaip “Moloto
vas”, “Stalinas,” “Vorošilo- 
vas” ir tt. Palydėti uosto 
administracijos pareigūnų, 
supažindinti su “Levanevs
kio,” kuriuo mums tenka 
plaukti, nedidele įgula, suli
pame į kuterį. Priešais, šo
nuos ir užnugary uosto 
vaizdą užstoja dar keletą 
laivų. Visi jie ruošiasi iš
plaukti drauge, nes matyt, 
kaip tilteliuos sujuda ko
mandos, o nuo krantinės 
įtvirtinimų a t p alaiduoja- 
mos virvės. Pasisukę sraig
tai iš po laivo užpakalio iš
meta putoto vandens kūlius. 
Visuose kuteriuose sausa- 
kimšiai prisigrūdę ekskur
santų. Kaimyniniame laive, 
ant denio, suskamba armo
nikos balsai ir iš būrio iš
plaukia keletas šokėjų porų, 
kurios trenkia lezginką. Dar 
kitame laive suošia daina, 
daina apie Volgą, tačiau čia 
pat laivo sraigtų grumdo
mas Volgos vanduo ir maši
nų duslus gaudesys užgožia 
žmonių balsus. “Levanevs
kio” ekskursantai neužsilei- 
džia kitiems ir iš karto trys 
muzikantai išskleidžia ar
monikas. Greta manęs sto
vinčios kazokės skruostus 
nudažo šypsena. Valandėlę 
įsisiautęs vėjas pačiumpa ir 
kedena jos šviesius plaukus, 
bet greitai ji meta į šalį 
rankinuką, knygą ir, alkū
nėmis pasidariusi kelią, ka
ringai atstačiusi jauną krū
tinę, ima šokti, vilnytis, 
kaip banga. Aplink sustoję 
pusračiu šokančiai kazokei, 
jos jaunystei, degantiemŠ 
skruostams ir į viršų pakel
toms brandžioms rankoms, 
žiūrovai pritaria riksmu, 
klykavimu, švilpimais ir rit
mingomis katutėmis.

Reikia gimti rusu plačio
joje rusų žemėje, kad su
prastum tą gaivališką, stai
gią jų linksmybę ir meilę 
šokiui, dainai.

Taip dųndą nuo ‘Kazoko,’ 
lezginkos laivai iš lėto tols
ta nuo kranto, kol kas su
kabinti po porą, bet pasiekę 
atvirus vandenis išsiskiria 
ir gervėmis išsirikiuoja pas
kum vienas kitą. Besidai
rant į šalis keičiasi kanalo 
vaizdai. Ten, kur anksčiau 
piemenys varinėjo bandas, 
kur paskui plūgą, skro
džiantį sausą pamaskvės že
mę, sekė valstietis, dabar 
teliūškuoja plati, sidabrinė 
vandens juosta. Krantuose 
knapso meškeriotojai, o vir
šum jų galvos skraido žu
vėdros. Vietos gyventojui, 
mačiusiam šias vietas anks
čiau, turi atrodyti visa tai 
neįprasta.

Nuo amžių pamaskvės 
laukai kentė sausrą. Dabar,

pradedant Volga, iki pat 
sostinės tęsiasi didžiulių 
ežerų grandis, prie kurių 
įtaisytos vandens tiekimo 
stotys. Kiekviena stotis tu
ri po 4 siurblius, o vienas 
toks siurblys per sekundę 
gali patiekti 25 kubometrus 
vandens. Kitaip sakant, per 
valandą vienas siurblys gali 
patiekti 14 milionų kibirų 
vandens. Trumpu laiku to
kie siurbliai pakelia vande
nį nuo žemosios kanalo pa
kopos iki aukštosios ir to
kiu būdu sureguliuoja šliu
žus. Dar Dūmos laikais ma
skviečiai dejavę dėl vandens 
nedatekliąus, dabar galės 
ne tik gerti, maudytis lais
vai, bet ir drėkinti pamas
kvės ir Maskvos apylinkių 
laukus.

Bet, štai, mes iš kanalo 
įplaukiam į didelį ežerą ir 
prasilenkiam su “Klimu Vo- 
rošilovu,” plaukiančiu į Mas
kvą. Nuo didžiulio balto 
laivo mosuoja vėliavėlėmis, 
skepetaitėmis. A r t i n antis 
kuteriui prie pirmųjų šliu
žų, į ekskursantų būrį išeina 
aiškintojas ir prededa pasa
koti apie įdomiuosius kana
lo įrengimus. Vėliau, susi
pažinęs su aiškintoju paty
riau, kad jis inžinierius, 
dirbęs prie kanalo statybos, 
o dabar, atostogų metu, 
laisvu noru pasirinkęs plau
kioti kuteriu ir aiškinti ke
leiviams apie kanalo įrengi
mus.

Nors skaitytojas, be abe
jojimo, skaitė ir girdėjo 
apie šliužus, tačiau gal ne
bus perdaug, jei apie juos 
papasakosiu paties inžinie
riaus žodžiais.

“Maskvos—Volgos kanalas 
turi vienuoliką šliužų. Šliu
žas -r— tai gelžbetoninė ka
mera, savo aukščiu lygi ke
turių aukštų namui. Jos plo
tis—30, o ilgis 300 metrų. 
Iš viršutinės, arba aukšt
upio pusės šliužo vartai įtai
syti segmentinio užtvaro 
forma, o žemupio pusėj 
įruošti dvišoniai vartai. x

Kai laivas prisiartina prie 
šliužo, ruošdamasis nusį- 
leisti į žemupį, segmentinis 
užtvaras truputį pakyla 
aukštyn. Pro atsiradusius 
plyšius vanduo pasrūva į 
šliužą ir pripildo jo kame
rą. Kai vandens paviršius 
aukštupy ir šliūže susilygi
na, segmentinis užtvaras 
nukrinta ant šliužo dugno ir 
laivas įplaukia į šliužo ka
merą. Tuo metu vanduo per 
specialiai įruoštas kiaury-
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mes leidžiamas iš kameros . 
į žemupį iki tol, kol susily^df 
gina šliužo vandens pavirk 
šius su upės paviršiumi Ta- 
da dvišoniai vartai atsidaro 
ir laivas išplaukia į laisvą
jį kanalą.

Vadovavimas šliužams su
koncentruotas viename taš
ke. šliužo budėtojas, gavęs 
pranešimą apie artėjantį 4 
laivą, spustelėjęs mygtuką, 
priverčia pakilti segmentinę 
užtvarą ir pripildyti vande
niu šliužą. Tuo atveju, jeigu 
šliūže ir kanale vandens pa
viršius nesusilygina, arba 
užtvaros gerai neužsidaro— 
mechanizmas neveikia.”

Taigi Maskvos. — Volgos 
kanalo techniškieji įrengi
mai įdomūs dar ir tuo, kad 
jie tikslūs, be priekaištų ir 
koreguoja netikslius žmo
gaus veiksmus. Inžinieriui 
aiškinant, mes įplaukiame į 
paruostą šliužą. Jo viduje 
jau stovėjo ketvertą kute
rių. Muzika ir dainos nesi
liovė.

Tik valandėlė kai dairė
mės pro kanalo krantines į 
laukus, pasėlius, kaimus, ir 
bematant “nusėdome” aš
tuonetą metrų “ant kanalo 
dugno.” Dar praėjo kelios 
minutės ir mes plaukėme į 
laisvus kanalo vandenis. Ne
seniai atplaukėm aštuonių 
metrų aukščio vandens kal
nu, o dabar plaukiame pa
kalne.

Trečioji kelionės valanda. 
Vis nauji ir nauji vaizdai, 
žmogaus ranka sukurti ste
buklai, o prieš akis žemė-, 
lapiuos nepažymėta Mas
kvos jūra...

Anglija Siūlo Lygai Apribot 
Bombardavimą iš Oro

Geneva, Šveicariją. — An
glija per savo atstovą kapi
toną E. Wallace įnešė Tautų 
Lygai išdirbt ir priimt tai
sykles, kuriomis būtų už
drausta bombarduot iš oro 
nekarinius, užfrontės mies
tus ir civilius gyventojus.

Graikijos delegatas dr. N. 
S. Politis užreiškė, kad to 
“‘nereikią,” nes jau 1907 m. 
valstybių konferencija Ha
goje padarė tokį tarimą.

Tokio, rugs. 21, — Japo
nijos valdžia atmeta Tautų 
Lygos pakvietimą į Lygos 
sesiją, kurioj bus svarsto
ma, kaip baigt Japonijos 
karą Chinijoj.

Klausimai ir Atsakymai
Natūralizacijos Privilegijos 
Pasaulinio Karo Vetera

nams Išsibaigė

KLAUSIMAS
įstatymas, po kuriuomAr 

pasaulinio karo veteranai ga
li išsiimti “antras popieras” 
be “pirmų popierų,” tebevei
kia ?

ATSAKYMAS
Natūralizacijos privilegijos 

pasaulinio karo veteranams 
išsibaigė gegužės 25 d., 1933 
m. Šiuom laiku ateivis-vete- 
ranas, kuris nori tapti Ameri
kos piliečiu, papuola po regu- 
liariškais natūralizacijos rei
kalavimais ir privalo išsiimti 
“pirmas popieras“ arba “Pe- 
cląration of Intention.”

suoja kitoje šalyje, ne Ameri
koje, ar taip darydamas pa
meta savo pilietystę ?

ATSAKYMAS
Abudu Butai, Atstovų ir Se

natas, pravedė bilių, kuris ap
rūpina atėmimą Amerikos pi- 
lietystės nuo tų asmenų, kurie 
balsuoja politiškuose rinki
muose arba visuomeniškuose 
žmonių balsavimuose svetimoj 
šalyje, bet dėl nekuriu nesą- 
tikįmų tarpe dviejų Butų, ku
rie nebuvo prašalinti prieš 
Kongreso pertrauką, bilius ne
tapo įstatymu. Bet galimąs 
daiktas, kad sekantis Kongre
sas apsidirbs su tuom klausi
mu. F. L. I. S.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Amerikos Piliečiai, Kurie 
Balsuoja Kitoje šalyje

Įvairumuose

J. BŪbeliui, Brooklyn, N, Y. 
—Ačiū už iškarpą iš laįkraščįp 
—pasinaudojam.

D. J. S., Pittsburgh, Pa. .-r- 
JRašinys tilps 
Ačiū.

KLAUSIMAS
Jeigu Amerikos pilietis bal



Penktadienis, Rugs. 23,1938 LAISVE

i

LIKIMAS 1863 METU SUKILIMO 
VADU LIETUVOJE Paskutiniu laiku su sužei

dimu Ispanijoj drg. Kup- 
rinsko, kuris paeina iš Upy
tės, ir šiaip porą aprašymų 
pastebėjau “Laisvėje” apie 
Upytę. “Laisvėje” už rugs. 

Kalinauskui. d. vėl telpa įdomus straip- 
atsižVelgč į i snis aPie senovės liekanas, 

gi bajorai ir vai-! smulkiųjų bajorų ir valstie- įkastas Upytėje senose ka
pinėse. Prie pabaigos 
straipsnio sakoma, kad prie 
Upytes randasi garsusis Či
činsko kalnas, apie kurį yra 
daug legendų, ir tt.

Taigi prie tos progos no
riu “Laisvės” skaitytojams 
trumpai papasakoti apie 
vieną tų baisiųjų legendų 
apie Čičinsko kalną, kurią 
šių žodžių rašytojui teko 
girdėti dar mažam būnant 
Lietuvoje nuo senų žmonių, 
ir pačiam būti ant Čičinsko 
kalno.

Nuo 'mūsų kaimo Upytė 
randasi už 5-6 amerikoniš
kų mylių. Iš mūsų kaimo 
žmonės važiuodavo kartą į 
metus Upytėn ant atlaidų; 
kokie ir kokio šventojo at
laidai, dabar negalėčiau pa
sakyti, tik žinau, kad vasa-

1863 metų sukilime prieš Iš pradžios sukilimui ir 
Rusiją Lietuvoj ir Lenkijoj Lietuvoj vadovavo dvarinin- 
dvarininkai abelnai svajojo kų komitetas; bet paskui 
atsteigti “didžiąją Lenki- jis pakriko. Tada vadovybė 
ją;” to siekė ypatingai pa- teko Kostui 
čios Lenkijos dvarininkai. Jis daugiau 
Smulkieji p 
stiečiai ypač Lietuvoj, nore- čių reikalus ir galvojo apie 
jo nusikratyti ne tik Rusi- nepriklausomos Lietuvos at
jos, bet ir dvarininkų. steigimą. Kalinauskas susi

te .. .. . • dūrė su didelėmis kliūtimis.Rusija gana greitai apsi- > T. , . .j ,r . J U Jis neturėjo lesu, ir ii dardirbo su didžiųjų ponu vado- , , r . R._ .i -r t Lvr • trukdė lenkai didžiūnai, vaujamu sukilimu Lenkijoj, j 
bet Lietuvoj caro armija tu-| Vienas rusų suimtas subi
rėjo sunkesnio ir ilgesnio ’ lėlis Kalinauską išdavė, ir 
darbo. Lietuvos sukilėlių ei-. carinis karo teismas nus
ies buvo stipresnės ir kovo- merkė Kalinauską sušaudy- 
jo už žemę ir laisvę. j ti. Bet Muravjovui korikui

- -    --— tatai atrodė “permaža” bau- D T i v • - |smė; todėl jis įsakė Kali- KllSŲ 1 dlltos Karines nauską pakart. Taip Kali- r>- - - - - - n i ! nauskas ir buvo pakartasrraeities raroda ; Vilniuje 1864 m. kovo 10 d.
# Į Lietuviams sukilėliams va

šiomis dienomis Lemngra- į (jovaut Kalinauskas buvo 
de atidalyta Rusų karinės į paskyręs Zigmą Sierakaus- 
praeitms paroda. Parodos į jų, Rusijos armijos oficie- 
tikslas , pai odyti, kaip i rįu, perėju'sį į sukilėliu pu- 
praeityje rusų tauta ne tik
tai apgynė savo valstybę, 
bet praplėtė jos ribas nuo scpmingai. jį vykdė, bet mū- 
Baltijos. Jūros iki Ramiojo i$yje prie Gudiškio buvo su- 
Vandenyno. Į gejstas> nepajėgė daugiau

Rusų tautos karinės pra-; sekti savo kariuomenės vei- 
eities paroda turi tris sky- ksm^i, ir jinai pradėjo krik- 
rius. 1 _. _

Pirmame skyriuje surink- kis pateko į caro armijos 
ta medžiaga, rodanti “Misų | nagus, ir Muravjovo įsaky- 
tftutos kovą- su kafckų-lietu- | mu buvo pakartas Vilniuje 
viu intervencija XVII am- i 1864 m. birželio 15 ęl. 
žitije.”

Čia išstatyti anometinįai 
rusų ir lenkų - lietuvių ka
riuomenių ginklai, rusų

sę. Sierakauskis sudarė ga
na tinkamą kovos planą ir

ti. Galop, ir pats Sierakaus- 
mijos

Po Sierakauskiui, Lietuvos 
sukilėliams vadovavo kuni
gas Antanas Mackevičius. 
Jis yede daugiau partizaniš- 

į vienos 
apskrities į kitą, užpuldinė

ti Dimitri  jaus Samozvanco damas caristus netikėtai, 
šarvai. Rodoma ir Maskvos Bet Mackevičius negalėjo 
valstybės kariuomenės or- s susilaukt reikiamų ginklų, 
ganizacija. j ir sukilėliai ėmė krikt, o ru-

Keletas paveikslų vaiz-1 sai stipresnėmis jėgomis 
duoja išgarsėjusios Troicko ! juos puldinėti. 
-Sergėjevskos Lavros (vie
nuolyno) apgulimo scenas. 
“Lietuvos ponų Sapiehos ir 
Lisovskio gaujos” šturmuo
ja Lavra, kurią gina strėl-: daugiau jau neateina gink- 
cai ir vienuoliai.

XVIII amžiaus skyriuje 
pirmoje vietoje figūruoja 
caro Petro 1-jo portretas, jo 
kardas ii' drabužiai, kuriais 
jis buvo apsivilkęs 
prie Poltavos metu 
daiktai. Čia rodoma 
nys ano laiko laivų 
bos, karinės technikos ir 
šiaip karinio mokslo vado-

strėlcų vėliavos ir drabu- ką kovą; metėsi iš 
žiai. Čia pat galima pamaty-

mūšio 
ir kiti 
rinki- 
staty-

Mackevičiaus dar nenorė
jo pasiduot ir rengėsi vykt 
i užsienį sukilimo reikalais, 
ypač pažiūrėt, kodėl iš ten

į V4CV ACA LA J CL LA 11VUVVAAKA ^AAAAX-* 

i lų. Bet jam tatai nepavyko: 
jis buvo visai netikėtai ru
sų kariuomenės sugautas ir 
pagal karo teismo nuos
prendį pakartas Kaune 1864 
m. gruodžio 16 d. Tada fak- 
tinai žlugo ir sukilimas,— 
svarbiausiai, suprantama, 
todėl, kad sukilimo jėgos 
buvo jau abelnai nualintos, 
o ne todėl, kad žuvo šis su
kilėlių vadas. —A.

Labai turtingas carienės 
Kotrynos Il-sios laikotar
pio skyrius. Čia—feldmar-1 
šalo Suvorovo ir jo bendra
darbių generolų atvaizdai.!. 
Daug paveikslų ir graviūrų, |

AR TAI TIESA AR' TIK 
NAZIŲ PAGYRAS?

Hitlerio karo vadai sako, 
vaizduojančių rusų laimėji-■ kad pastačius 50,000 Vokie- 
mus karuose su turkais iri ’ 
francūzais.

Paskutinis skyrius pava
dintas “1812 m. rusų tau
tos karas su Napoleonu.” 
Vėl visų atsižymėjusių ka
re caro Aleksandro I-jo ge
nerolų atvaizdai, ginklų rin
kiniai, kai kurie Napoleono 
daiktai, kuriuos jis paliko 
Maskvoje ir t.t.

1812 metais rusų tautos 
karinė praeitis ir baigiasi.

tijos “by kokių” kareivių į 
naujus nazių fortus palei 
Francijos rubežių, tie kad ir 
palaikiai kareiviai, girdi, 
galėtų neribotą laiką atremt 
500,000 Francijos kariuome
nės—taip saugiai ir tiksliai 
esanti įrengta naują Vokie
tijos fortų Siegfried linija 
vakaruose.

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

Netyčia Atrastas Sa
charinas-“Cukrelis”
“Atrastas naujas cukrus, 

500 sykių saldesnis už pa
prastą cukruj”.-—’ paskelbė 
Amerikos laikraščiai 54 me
tai atgal, labai nustebinda
mi savo skaitytojus. O mė
gėjai stiprių alkoholinių gė
rimų seilę rijo, pasakodami 
apie dar negirdėto “macnu- 
mo” degtinę, kokią galima 
būsią padaryti iš naujojo 
“cukraus.”

Tai buvo Sacharinas (ar
ba “cukrelis”), atrastas 
1878 metais, atseit virš ket- 
veriu metų pirmiau negu 
buvo spaudoj paduotas šis 
atradimas. Taip laikraščiai 
anais laikais “gaudė’ moks
lines žinias!

Sachariną atrado Johns 
Hopkins Universiteto stu
dentas C. Fahlberg, bega- 
mindamas 1 a b o r a t o rijoj 
naujus chemikalus. Bet at
radėjui nė galvon nedink- 
telėjo, kad ta medžiaga ga
lėtų būt saldi, ir jis tik per
davė sachariną su keliais ki
tais naujais chemikalais 
profesoriui Irai Ramsenui.

Profesorius, paišeliu bak
snodamas į tuos chemika
lus, rodydamas studentam 
ir aiškindamas, netyčia lyž
telėjo paišelio galiuką, ir 
nustebo, iš kur čia toks sal
dumas. Pradėjo laižyt visas 
naująsias medžiagas, ir už
tiko “nesvietišką” saldumą, 
“cukrelį”—sachariną.

Bet tie, kurie tikėjosi 
“velniškai smarkaus šnap- 
so” iš sacharino, turėjo nu- 
sivilt. Nes sacharinas netu
ri jokios giminystės su pa
prastu valgomuoju cukrum; 
jis visai nerūgsta (nesifer- 
mentuoja), ir iš jo negali
ma pagamint jokio alkoho
lio. Sacharinas yra pada
romas iš anglies smalos ir 
už paprastą cukrų yra sal
desnis 300 kartų (o ne 500). 

ra, kai būna karšta.
Apie Čičinsko kalną le

gendą mums pasakojo sena 
žmona Šipclienė, mūsų kai
ru i nka:

Ponas Čičinskas anais lai
kais buvo labai žiaurus, ir 
visa tplati apylinkė jį žinojo 
ir su baime apie jį kalbėjo. 
Jis, ponas Čičinskas, tankiai 
raitas jodinėdavo tpo savo 
be galo plačius miškus ir su
tikęs miške moteris bei mer
ginas, išgėdindavęs, skaud
žiai sumušdavęs ir net krū
tis nupjaudavęs; arba dar 
žiauriau — liepdavęs mote
riai įsilipti medin ir kukuo
ti, o jis kelis sykius moterį 
medyje peršaudavęs ir nu
lėkdavęs tolyn, kaip velnio 
nešamas. Visi žmonės jo 
bijoję, kaip kokio maro. 
Kartais jis raitas įlėkdavęs 
bažnyčion ir bizūnu plakda
vęs žmones, kartais tekdavę 
ir kunigui, jeigu tas pasa
kydavo kokį žodį prieš pono 
Čičinsko elgesį. Taip jo 
žiaurumas įkyrėjo visai 
apylinkei, kad toliau jau ne
bebuvo galima pakęsti, bet 
kas gi ką darys? Juk ponas 
visas valdonas.

Tačiaus atsirado drąsuo
lių, kurie išdrįso poną Či
činską nušauti, bet nelaimė: 
kulka čečinsko neėmė, 
jis per savo žiaurumą 
buvo prakeiktas. Tada 
las kunigas . .atsikreipė 
aukštesnius bažnyčios 
dus rodos. Aukštieji bažny
čios vadai kunigui atsakę

nes 
jau 
tū-
pas 
va-

kryželiu

kunigas

Ponas Čičinskas yra pra
keiktas, ir jo jokia kulka 
neims, tiktai šautuvas, už
taisytas auksiniu 
gali jį nudėti.

Tada minimas 
užtaisė šautuvą, 
auksinį kryželį, ir laikėsi jį 
pas altorių. Ne po ilgo, viez 
ną nedėldienį, kuomet žmo
nės bažnyčioj meldėsi, Či
činskas ir vėl įlėkė bažny
čion žmones mušti. Tada 
kunigas šovė, ir Čičinskas 
krito negyvas. O tuo mo
mentu, kai Čičinskas bažny
čioje mirė, tai jo dvare su
ūžė nesvietiškas ūžėsis, ir 
visas dvaras su gyvuliais ir 
įrankiais nugarmėjo “skra
džiai žemės.”

Per ilgą laiką buvę gali
ma girdėti šunų lojimas, 
karvių baubimas ir tt. iš tos 
skradžios, kur kadaise sto
vėjo išdidus dvaras. Vėliau 
pradėjo žemė užsitraukti 
ir, pagaliaus, kalnu virsti. 
Tačiau tūlose vietose kalno 
vis dar liko tam tikras at
varąs ir, vandeniui susida
rius, tampa savotiškomis 
kūdrelėmis, kuriose auga 
nenormalės viksvos, bet jei
gu gyvulys tų viksvų para
gauja, tai tuoj nustimpa. 
Mat, Čičinskas už savo žiau
rumus liko prakeiktas, taip 
lygiai ir jo dvaras, kurį že
mė prarijo, už tai ant mini
mo Čičinsko kalno, kaipo 
prakeikto, ir nuodingos vik- 
svos-žolės augą, ir tt.

Tai tokia legenda man te
ko girdėti nuo senų žmonių 
apie minimą Čičinsko kalną. 
Kada paaugau, tai vis lau
kiau progos atsilankyti į

Čičinsko

Upytę ir pamatyti tą kalną.
Ir štai 1912 metais eina

me per Šilagalio UŽŪNEN- 
DRĮ ir ZŪBŲ BERŽYNĄ 
į UPYTĘ ant ątĮaidų. Visą 
kelią ir Upytės bažnytkie- 
mio suklypusioj bažnytėlėj 
vis buvo galvoj 
kalnas. Štai ir pasibaigė 
pamaldos.

Mes keturiese einame j ie
škoti kalno. Paėjėję kiek, 
priėjome pelkę, už jos ma
tytis kalniukas. Perbrenda- 
me pelkę, ir jau ant Čičins
ko kalno I Nieko ypatingo. 
Kalnelis daugumoj z lazdy
nais apaugęs, porą įdubimų 
kalnelyje, bet nei nuodingų 
viksvų, nei šunų lojimo, nie
ko negirdėti.

Ir taip be galo baisi ir 
žingeidi legenda nustojo sa
vo vertės mano tuomet jau
noj ir prietarų pilnoj gal
voj. Taigi, kaip matome, 
kadaise būta ten kokio 
kraugerio—žiaurūno pono, 
bet pasakai apie nuskendi
mą jo dvaro, kaipo prakeik
to, protaująs žmogus juk 
netiki ir netikės. J. D. S.

Kritusieji Dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės

Lietuvos kainose dėl ne
priklausomybės įvairiuose 
frontuose žuvo arba mirė 
nuo žaizdų 40 lietuvių ofi- 
cierių, 1,294 kareiviai ir 67 
šauliai; buvo sužeisti 93 ofi- 
cieriai, 2,438 kareiviai ir 
146 šauliai. Dingo be žinios 
16 oficierių ir 813 l^areivių. 
Mirė nuo užkrečiamų ligų 
237 kareiviai ir oficieriai; 
visiškais invalidais-paliegė- 
liais liko 154 kareiviai ir 
oficieriai.

Daugiausia karių kritusių 
kovose dėl Lietuvos nepri
klausomybės yra palaidota 
Ketinę, Šančiuose, Aukšto
joj Panemunėj, Fredoje, 
Alytuje, Dauguose, Varė
noje, Merkinėje, Vievyje, 
Kaišiadoryse, Jezne, Dau- 
girdiškiuose, Marijampolė
je, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Radviliškyje, Šilėnuose, Še
duvoje, Baisogaloje, Kėdai
niuose, Panevėžyje, Suba
čiuje, Rokiškyje, Obeliuose, 
Zarasuose, Daugailiuose, U- 
tenoje, Dubingiuose, Gied
raičiuose, Širvintuose, Mus
ninkuose, Ukmergėje, Liū
dinėję. Tų Lietuvos karių 
yra palaidotų ir už Lietu
vos sienų—Vilniaus krašte, 
Latvijoje.

Visi karių kapai yra pa
žymėti cementiniais kryže
liais. Daugelyje kapinynų 
yra ir didesni bendri pa
minklai, pastatyti visuome
nės lėšomis. Kai kurių mies
tų ir miestelių aikštėse taip 
pat stūkso paminklai pa
gerbt žuvusiems kovose už 
Lietuvos nepriklausomybę.

Barcelona, Ispanija.—Fa
šistam taip trūksta karei
vių, kad jie ima armijon 
net džiovininkus, kaip ma
tosi iš nelaisvėn paimtų jų 
kareivių.

KAIZERIO VILIAUS KANALAS-KAPAI 
TŪKSTANČIŲ PRANCŪZU BELAISVIU
Arti Klaipėdos, pro jos 1 čia “rankove” atkerta nepa- 

priemiestį Smeltelę, įteka j prastai gražią žemės juostą. ; 
marias pagarsėjęs Kaizerio i Neringą ir tartum priplaka 
Wilhelmo Kanalas. Jį kasei. • RMtiios lūros- o t 
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Kaizerio Viliaus Kanalas 
taip pat atrėžia žemės rėžį, 
lygiagretį marioms. Šis rė
žis yra gana tankiai apsta
tytas žmonių sodybomis ir 
su kraštu sujungtas dvylika 
geležinių tiltų ir vienu me
diniu. '

Šios dvi vandens ir že
mės juostos vasarą sukelia 
gilų grožio jausmą.

Wilhelmo Kanalas. Jį kasė Į 
francūzai belaisviai, vokie
čių suimti per 1871 metų ka
rą su Franci j a.

Tie belaisviai buvo ver
čiami dirbti 18 iki 20 valan
dų per dieną ir labai blogai 
maitinami. Jie dirbo, alpo ir 
krito kaip lapai, sako senie
ji žmonės. O kai kanalas 
buvo dakastas iki Draver- 
nos, ten paplito tarp belais
vių kokia tai užkrečiama li
ga, ir tūkstančiai jų išmirė 
trumpu laiku.

Paskui kanalą kasė patys 
vokiečiai iki pat Minijos 
upės, netoli Blašių.

Kaizerio Wilhelmo Kana
las prasideda nuo Klaipė
dos medžių uosto.

Šiuo vandens keliu vasarą 
eina didelis judėjimas: mo
toriniai laivai traukia Ne
munu i Klaipėdą iš Kauno ir 
Tilžės baidokus, sielius, 
“troptus”; plaukia keleivi
niai garlaiviai ir mirga žve
jų valtys. O kai priplaukia 
kanalo vartus į Minijos upę, 
turi užsimokėt tam tikrus 
mokesčius Srovės meisteriui 
už praleidimą: meisteris lai
ko užtvarą, iki išrenka mo
kestį. Tos rinkliavos eina į 
uosto valdybos iždą.
žavėtinas Mažosios Lietu

vos Kamputis
“Kuršių” marios savo pla-

ŽUVŲ NYKIMAS LIETUVOS 
UPĖSE

Lietuvos upėse dabar kur 
kas mažiau žuvų negu pirm 
keliolikos metų. Dėl to 
skundžiasi senesnieji žmo
nės. Žuvų sumažėjimų pri
pažįsta ir Lietuvos gamti
ninkai. O kai kurios žuvų 
rūšys jau visai išnykę, sa
ko jie. Kodėl?

Viena priežastis tai ken
ksmingos rūšies žvejojimas, 
kuris prasidėjo nuo tų lai
kų, kai vokiečiai buvo užė
mę Lietuvą. Jie žuvis grai
bė iš upių trigubais tinklais 
ir kitais sudėtingais būdais, 
kad negalėjo išsisukti nė 
menkiausia žuvytė.

Nusižiūrėjo lietuviai į to
kį vokišką žvejojimą ir pa
tys pradėjo sykiu su stam
besnėmis žuvimis traukti ir 
smulkutėles žuvelytes iš 
upių; taip ir išgraibė net 
pačią žuvų veislę lyg iš ki
biro.

Antai Šešupėje dar desėt- 
kas metų atgal knibždėjo 
skersnukės, šalapai, mekš- 
rai, o dabar nebegalima jų 
ten rast net su žiburiu.

Antra žuvų nykimo prie
žastis tai mineralinės trą
šos, kurios buvo pradėtos 
plačiau vartot tik pokari
niais laikais.

Šios dirbtinos trąšos, iš
bertos į dirvą, ne visos že
mėje pasilieka. Jų dalis nu
bėga su lietaus vandeniu į 
upes. O dauguma žuvų ne
mėgsta/ taip užmiešto van-

operacijomis yra išlygini 
mos nosys, paplonina 
lūpos, pamažinamos ir pr 
lenkiamos prie galvos “ko
pus tiškos” ausys—perdide- 
lės, nulinkusios, atsikišusios, 
“ablavukiškos”; kaip atye- 
damos į vietą nudribusios 
krūtys, kaip išlyginami d 
lypiai pagurkliai, per 
raukšlės ir tt.

Dr. Schireson p 
ja, kad dar gal praeis 
ketas metų, ir žmonės, 
visai nesidrovėdami, 
duos veido gražinimo 
cijoms.

(Tokios operacijos 
perbrangios vidų

(Tąsa ant 7-to puslp.) liečiui.)
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“Kaip Mes Kitiems 
Atrodome”

Teko girdėt vyrus šne
kant, kad jiem nesą negra
žių vyrų, bet jiem “skonį 
gadina” negražios moterys. 
Iš antros pusės, kai kurios 
moterys sako, kad jos nema
tančios negražių moterų: 
joms visos moterys neblogai 
atrodo, bet joms nesmagu 
kalbėtis ar draugauti su ne
gražiais vyrais.

Veikiausia tai bus tiesa, 
kad gražumą ar negražumą 
labiausiai pastebime pas 
skirtingos lyties asmenis.

taiko tokių negražių žmo-> 
nių, kad skaudu. į juos žiū
rėti kaip vyrams, taip mote
rims.

Kai kurie kaliniai, pavyz
džiui, turėjo tokius negrą-x 
žius veidus, kad, išėjus iš

jokio darbo; tai jie vėl lei
dosi plėšt, vogt, iki iš naujo 
pateko kalėjimam Bet kai 
kalėjime jiem buvo padailin
ta veidas per operacijas ir, 
atlikę bausmę, jie vėl išėjo 
į laisvę, tai jau neturėjo to
kio vargo su darbo gavimu. 
(Šie patyrimai, beje, yra iš 
laikų pirm dabartinio kri- 
zio.) ’

Pasitaisę veidus žmonės 
taip pat būna drąsesni, turi 
daugiau savigarbos, nesijau
čia taip niekinami, tai ir dėl 
to kiti jais geriau pasitiki.

Paskutiniu laiku philadel- 
phietis daktaras Henry J. 
Schireson, veidų dailinimo 
specialistas, išleido knygą 
“As Others See You” (Kaip 
Tu Kitiems Atrodai). Joje 
dr. Schireson parodo, kaip

ai
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Amerikos Spauda Apie Čecho 
slovakijos Išdavimą

jos dar neprašalina karo 
pavojų.

Baltimorės “The Sun”: 
“Vokietija, be abejo, su 
džiaugsmu pasitiks Anglijos 
ir Francijos pasiūlymą, bet 
kaip su Čechoslovakija?... 
Gal būti Pragoj nuspręs ko
voti ir gintis.”

Richmondo “The Times- 
Dispatch”: “1938 metai bus 
atžymėti, kaipo pabaiga 
Anglijos imperijos ir nupuo
limas Francijos galios, o 
pakilimas Vokietijos impe
rijos. .. Kas dabar gali su
laikyti Vokietijos nazius,

Žemiau paduosime iš įvai
rią Amerikos miestų didelių 
dienraščių redak. straipsnių 
ištraukas apie Anglijos ir 
Francijos išdavystę Čecho
slovakijos reikale.

New York “Times” griež
tai pasmerkė Anglijos ir 
Francijos valdžias už Če
choslovakijos išdavystę. Pa-i 
reiškė, kad joms daugiau 
nie’kas negali pasitikėt!.

“Tribune” rašo: “Anglija 
ir Francija padėjo ant Hit
lerio karinio altoriaus Če
choslovakiją gelbėdami tai
ką. Bet tuo jos neatsipirks. 
Už čechoslovakijos nelai-j kada dvi demokratinės ša- 
mes atsako Anglijos 
Francijos politikai.”

(U

ir lys pasiduoda? Čechoslova- 
I ki jos pardavimas dar dau- 

The World - Telegram” giau sutvirtina ir Amerikos 
rašo: “Atidavimas Hitleriuii izoliaciją.
vokiečiais apgyventų Čecho- ’ “Karas baisus, bet yra 
'slovakijos plotų nepatenkins tam tikri dalykai pasaulyj, 
jį. Labai greitai jis parei- už kuriuos verta kariauti, 
kalaus daugiau. .. Bet mes,'Laisvė vienas iš tų dalykų, 
amerikiečiai, kritikuodami i Jeigu taip, tai karas yra 
Angliją ir Francija, turim mažesnė nelaimė, kaip fa
ir savęs pasiklausti: Kodėl I šizmas.” 
mes užmiršome savo sūnų| 
kaulus Franci jo j, kurie mi
rė už demokratiją? Kodėl 
užmiršome bilionus dolerių, 
kurie buvo paaukoti Vokie
tijos militarizmo sukriušini- 
mui?”

Washington, I). C., “The 
Evening Star”: “Anglijos 
Hoare ir Francijos atstovas 
Lavai r susitarė ir leido Ita
lijai pavergti Ethiopiją, o j kad tas jų žygis pastūmėjo 
dabar tų pat šalių atstovai į jas į antros jėgos valstybių 
—Chamberlain ir Daladier; tarpą. Hitleris žygiuos į ry- 
nusipirko taiką parduodami i tus tol, kol jis susitiks ga- 
Čechoslovakiją. Hitlerio se-įlingesnę jėgą, kaip Čecho- 
ni planai prašalinti Frhnci- Slovakija. O gal ir cechų 
ją iš tarpo galingų valsty- respublika dar nuspręs ge- 
bių jau atsiekti. Visi pame- riau mirti, negu atiduoti sa- 
name, su kokiu pasididžiavi- vo žemę, čechoslovakai nė

ra vieni parduotųjų tarpe. 
Milionai žmonių, kurie mirė 
Pasauliniame Kare tikėda
mi, kad jie gelbėjo demo-

Charlestono “The News ir 
Courier”: “Karas atidėtas.

ir lengviau atsiduso, bet Če- 
choslovakijaf yra supjausty- 
ta.” 1 ‘

Chattanoėgos “The Ti
mes’”: “Gal žmonija ateityj 
ir atleis Francijai ir Angli
jai jų Čechoslovakijos par- 
davystę, bet turi būti aišku,

t

mu Francija kalbėjo, kad ji 
apgins Čechoslovakiją. Kas 
po to' gali pasitikėti Fran
cijai?”

Philadelphijos “The In
quirer”: “Nėra klausimo, 
kad Anglijos ir Francijos 
kapituliavimas yra pakvie
timas Hitlerio maršuoti 
kiaurai visą Europą. Jo am
bicijoms nėra ribų. Su kiek
vienu laimėjimu jos dau
giau auga ir Vokietija stip
rėja.

“Po Čechoslovakijos seks 
Dancigas, Klaipėda ir tur
tingasis Dunojaus Baseinas. 
Ir kas jį sulaikys? Ar Fran
cija ir Anglija mano, kad 
prisisotins jo apetitai ir jis 
paliks jas ramybėj su gro
biais po pereito karo? Jei
gu jos taip mano, tai tik 
save apgaudinėja.

“Jos išduodamos Čecho
slovakiją gali laikinai atidė
ti savo eilę. Visas pasaulis 
negali užsimerkti prieš na- 
?ių propagandą ir jų. agre
sijų planus. Jų apetitai au-

' ga. Čechoslovakija parduo
ta, bet dar niekas nežino 
kiek tai atsieis kraujo ir 
ašarų.”

Bostono “The Herald”: 
—“Europoj padėtis darosi 

. Vis pavojingesnė. Anglijos ir 
Francijos žygis Čechoslova
kijos reikale neišgelbės ta 
ką.”

LkI Hartford “The Courant’ 
“Anglijos ir Francijos nu
sistatymas neprieštarauja, 
bet remia Hitlerio reikala
vimus padalinime ir galimas 

‘ dalykas sunaikinime čecho
slovakijos,-gal tas ir reiš
kia, kad Europa tuoj aus 
neatsidurs g e n e r aliniame 
kare, bet padėjimas ant na
zių altoriaus Čechoslov^ki-

nazių

ti.”
Birminghamo “The Bir

ai i n g h a m Age-Herald”: 
“Anglijos ir Franci jos nuos
prendis, kad nors laikinai 
laimėti ir apsisaugoti nuo 
Vokietijos karo jėgų yra 
pralaimėtas. Nauji
reikalavimai greitai išpro
vokuos karą.”

New Orleans “The 
Picayune”: “Francijos ir 
Anglijos nusisprendimas pa
dalinti Čechoslovakiją ne
duoda naudos civilizuotam 
pasauliui. Vieton šio žygio 
demokratinės valstybės tu
rėjo nurodyti liniją, už ku
rios Vokietija neturėtų ei
ti... Jeigu Chamberlaino 
propozicijos ir bus užkartos 
Čechoslovakijai, tai tas tik 
parodys, kad demokratija 
negali Hitleriui pasakyti, 
kad jis negali toliau eiti. 
Vokietijai tas reiškia, kad

Times
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jiems 
atsiei- 
reika-

Plain

ji gali daryti naujus žygius 
pravedimui savo laukinės 
programos Centralinėj Eu
ropoj ir tęsti Vokietijos 
įtaką iki pat Juodųjų Jū
rų.”

Chicagos “The Tribūne”: 
“Čechoslovakai negali turė
ti vilties vieni laimėti karą. 
Karo pralaimėjimas 
gal būt dar daugiau 
tų, kaip dabar iš jų 
lauja.” .

Clevelando “The
Dealer”: “Ar Čechoslovaki
ja pasiduos, dėka išdavin- 
giems draugams, ar bus nu
galėta kare, ji vis vien vėl 
iškils. Nei Hitleris su savo 
suvaržymo metodomis nega
lės išlaikyti supančiuotus 
žmones, jų kultūrą, kurie 
šimtmečius buvo svetimų 
pavergti ir išsilaikė.”

“The Indianapolis Star”: 
“Anglija ir Franci j a, kaipo 
galingos demokratinės Eu
ropos valstybės, padarė di
džiausią klaidą sulaužyda
mi Čechoslovakijos nepri
klausomybę. Jos atvirai pa
reiškė Hitleriui, kad jis gali 
daryti, ką tik nori toj ša- 
lyj-”

St. Louiso “The Globe De
mocrat”: “Anglija ir Fran- 
cija sutiko, kad lai Hitleris 
pasiima, ką tik jis nori Če- 
choslovakijoj. Jos tą pada
rė nei neatsiklausę Čecho
slovakijos, kuri nesutinka 
būti padalinta. Kad išlaiky
ti taiką, tai jos išpildė visus 
Hitlerio reikalavimus ir su
tiko pavest jam sumėsinėti 
vienatinį- demokratijos šal
tinį Centralinėj Europoj, 
įmesdami jį į tigro gerklę.”

Milwaukee ‘ “The Jour
nal”: “Jeigu jie nepasitiks 
Hitlerio armiją ant Čecho
slovakijos rubežiaus ar jie 
mano, kad nesusitiks ją ant 
Rhine ir Marne upių? ...

“Jeigu mes tą matydami 
teisiame Anglijos ir Ėranci- 
jos moralo laipsnį, tai nori
si žinoti, ką Ameriką daro, 
kad parėmus tarptautinį 
moralą? Atsakymas yra tas, 
kad mes pasirengę žodžiais 
sveikinti didvyrį, bet ne sa
vo gyvastim, ginklais ir pa
skolomis paremti.”

St. Paul “The Pioneer 
Press”: “Francija ir Angli
ja išduodamos Čechoslova
kiją viešai pripažįsta, kad 
jos silpnos, o Vokietija ga
linga ir tą daro išvengiant 
tuojautinio karo.”

Kansas City “The Star”: 
“Čechoslovakijos nepriklau
somybė sulaužyta Anglijos 
ir Franci jos pasielgimu ir 
demokratija laikinai išlaiko 
taiką. . . Bet Vokietijos na- 
ziai vis varysis toliau į pie
tus, kol jie apjungs 70,000,- 
000 vokiečių ir pavergs

Grupė SSSR naujokų j kariuomenę studijuoja 
karinius ginklus.

kraštus su 140,000,000 žmo
nių. Ar tada Franci j a ir An
glija mano bus saugesnės?”

Des Moines “The Regis
ter”: “Hitlerio agresijos 
prieš Čechoslovakiją dau
giau Ameriką priartins prie 
Franci jos ir Anglijos, kad 
bendrai išstojus prieš už
puoliką.”

Oklahoma City “The Dai
ly Oklahoma”: “Aiškiai ma
tosi, kad Anglijos ir Fran
ci jos žygis Čechoslovakijos 
reikale yra pavertimas į 
paprastą popierį bent kokią 
sutartį ir iššaukia ateityje 
nepasitikėjimą į tai, kas yra 
vadinama kolektyvis ben
dradarbiavimas ir apsigyni
mas, kuris ant tų pamatų 
buvo suplanuotas preziden
to Wilsono ir nutiesta prin
cipai Tautų Lygai.”

Dąllaso “T he New s”: 
“Demokratinės Europos ša
lys pasirinko išvengimą ka
ro ir tam paaukojo Čecho
slovakiją, bet ar kartu su 
tuo nepaaukojo ir save?”

Los Angeles “The Times”: 
“Klaida, padaryta Europoj, 
labai daug kainuos demo
kratijai. Anglijos ir Fran- 
cijos pasiūlymas mesti į 
Hitlerio gerklę Čechoslova- 
kijąf nepasitarnaus išvengi
mui karo. Tas tik daugiau 
apsunkins ateityj, kada Vo
kietija bus dar galinges
nė... Jeigu Europos demo
kratija būtų atsistojus Če
choslovakijos pusėj, jeigu 
tada būtų kilęs karas, tai 
Hitlerio nenaudai. Bet labai 
abejotina, jeigu būtų Fran- 
cija, Anglija, Čechoslovakija 
ir Sovietų Sąjunga 'stovėję 
išvien, kad tada Hitleris iš
drįstų karą pradėti.”

Portlando “The Orego
nian”: “Ar gi buvo reikalas 
Chamberlainųi ? asmeniškai 
pribūti pas Hitlerį, kad jis 
priimtų tą, ko jis patsai rei
kalavo? Būtų užtekę tik te
legramą pasiųsti ir pasaky
ti: ‘Imk ką tik tu nori!’ Jei
gu jau dabar Chamberlai- 
nas išvengė karo, tai ir ta
da tas patsai būtų.”

Denverio “The Post”: 
“Anglijos ir Franci jos pasi
davimas Hitleriui, suteikia 
jam pajėgą Centralinėj Eu
ropoj. Ar jos to nori ar ne, 
bet Balkanų valstybės pa
klius į Hitlerio rankas. 
Kaip Pasaulinio Karo užbai
gimas pasėjo naujo karo 
sėklą, taip Čechoslovakijos 
klausimo išrišimas veda dar 
prie baisesnių pasekmių.”

Phoenix “The Republi
can”: “Karo išvengimas su 
pasiutusiu žmogum arba 
dviem pasiutėliais gal at
siektas. Gal būt tas 'pasiekė 
tą vietą, kada Anglija ir 
Franci j a paaukojo Čecho
slovakiją. Bet argi viena 
Čecho si ovakija prisotins 
juos?”

Čia mes padavėme tik 
trumpas ištraukas iš stam
bių dienraščių. Kaip mato
me, veik visi pasmerkia An
glijos ir Franci jos pardavi- 
kišką žygį Čechoslovakijos 
klausimu. Jeigu Čechoslova
kija ir pasiduos, tai tuo ne
pasibaigs karo pavojus Eu
ropoj^ bet tik dar pasiučiau 
Hitleris grūmos tiems, ku
rie kitų lėšomis nori atsi-

D. M. š.

Madrid. — Mussolinio lėk
tuvai užmušė dvyliką neka- 
riškių žmonių ir sužeidė 60 
Alcoy miestelyj, 28 mylios 
nuo Alicante; sunaikino au
dimų fabriką ir kelis kitus 
pastatus.
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Dienraščio “Laisves” ’Metinis

KONCERTAS
BROOKLYNE JAU ARTINASI

Dubysą 
greitai,

nedidelis, vandens ne
durnas — dumblėtas,

šiemet 
mėgėjai 
gali nu- 
patogiai

Antanas Penkevičius
Sales Manager

maudyklės, ku- 
išleisti pinigai,

Ruošiama šaunus programas, kuris greit bus 
paskelbtas dienraštyje

• Toje pat priprastoje vietoje.

• LABOR LYCEUM SALĖJE
• 949 WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N. Y
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LIETUVOS ŽINIOS
RASEINIAI IR JŲ PRAEITIS

nainai
bu-

ir

Žila Senove
Pasakojama, jog Raseinių 

vardas kilęs nuo Raseikos 
upelio, kuris teka per vidurį 
miesto.

Raseiniai — senas miestas, 
dar karaliaus Mindaugo lai
kais minima ši vietovė to meto 
kronikose ir sutartyse.

Raseiniuose būta tvirtovės, 
stovėjusios aukštumoje, per 
kurią dabar eina Tado Dau
girdo gatve. Daugmaž toje 
vietoje dabar stovį notaro J. 
Dikinio dideli mūro
yra lyg garbingos senovės 
vusios pilies priminimas.

Bajorų Gadyne
Vėliau, bendros Lietuvos

Lenkijos valstybės laikais, Ra
seiniai—žemaičių krašto cen
tras, sostinė, į kur iš plataus 
pavieto suvažiuodavo seimuo- 
ti bajorai, lydimi gausingų sa
vo bičiulių ir tarnų. Jie su
stodavo ir didelėse lygumose, 
į pietus nuo miesto, įkurdavo 
palapinių miestą. Todėl tos 
lygumos gavo Stonų vardą, 
atseit, sustojimo, stovėjimo 
vieta. Stonus kasmet nušie
naudavo ir šieną sukraudavo 
į daržines, kurių keletas sto
vėjo lygumų pakrašty, netoli 
miesto. Tuo šienu šerdavo 
seimuoti suvažiavusių bajorų 
arklius.

Pasibaigus bajorų gadynei, 
tos daržinės supuvo ir nugriu
vo. Dabar vienos iš jų vieto
je stovinti miesto savivaldybės 
skerdykla, kurios mūro sįenosy 
vos pastačius, suskilo.

Gelžkelis per Raseinius
Miestas skurdo, nyko. Tik 

apie praėjusio šimtmečio pu
sę Raseiniai vėl atkuto ir bu
vo žymus javų prekybos cen
tras. Mieste stovėjo dideli 
javų sandėliai. Iš Raseinių 
javai buvo arkliais vežami į 
Šilintę, nuo kur baidokais jie 
pasiekdavo Stetiną, Karaliau
čių ir kitas užsienių vietas. 
Tuo metu mieste gyventojų 
buvo skaitoma apie 15,000.

1856 m. tiesė garsųjį Lie-' 
pojaus-Romnų gelžkelį. Pir
mykščiame gelžkelio projekte 
buvę numatyta, jog gelžkelio 
linija nuo Liepojaus Kauno 
linkui eis per Raseinius. Gelž
kelį tiesę ir projektavę inži
nieriai per savo agentą pa
reikalavo iš raseiniškių 2,000 
rublių kyšio. Negavę, grasino 
nepravesią pro Raseinius gelž
kelio. Miesteliai atsisakė ky
šį duoti, nors tuometinis mies
to burmistras Paplauskas pri
kalbinėjo miesto gyventojus 
sudėti reikalaujamą pinigų 
sumą. Raseiniečiai bijojo, 
jog pravestas gelžkelis su
žlugdys jų varomą prekybą. 
Tuokart gelžkelio inžinieriai 
^padarė šiauliečiams pasiūly
mą — už lįšį pravesti gelž
kelį pro jų miestą. Anuo me
tu Šiauliai teturėjo vos 6,000 
gyventojų, tačiau tam reikalui 
sudėjo daugiau negu 4,000 ru
blių. Gelžkelis buvo-vedamas 
pro Šiaulių miestą, kurs sto
vėjo pelkių krašte, 
gelžkelio pylimą, teko 
išvirintus maišus su 
skandinti į kiaurus
Kartu paskendo Raseinių ger
būvis. Vėliau buvo pravesta 
Tilžė-Tauragė-Šiauliai gelžke
lio linija, kuri taip pat ne
siekė Raseinių, o, pagelžkely 
buvo, statomi javų sandėliai, 
kur vykdavo javų supirkinėji
mas. Gelžkeliu prasidėjo ja
vų transportas į uostus ir už
sienius. Aplenkę Raseinius, 
gelžkeliai visai suniokojo mies
to ekonominį gyvenimą ir ge
rovę. Miestas vėl nuskurdo.

Nesuvaldomi Gaisrai
Pabaigoj pereito ir pra

džioj šio šimtmečio miestą ke
lis kartus nusiaubė gaisrai. 
Vienas didžiausiųjų buvo, kai 
išdegė kvartalas apie liutero-

nų bažnyčią. Taip pat didelių 
nuostolių pridarė jau nepri
klausomojo gyvenimo metu 
kilęs gaisras, kurs sunaikino 
pramonininko Mose v i č i a u s 
malūną ir lentpjūvę. Tų gais
rų nesuvaldomo šėlimo prie
žastis — netinkamai ar ne-' 
pakankamai organizuota 
priešgaisrinė apsauga: vien
kart trūko gesinimo priemo
nių, kitkart nors jų buvo ir 
motorinių, tai benzino stoko
jo, vienu atveju nebuvo gais
rininkų, tai kitu atveju nors 
jų buvo, tačiau neblaivūs.

Lyg praeityje buvusios ne
tvarkos ir apsileidimo tęsinys 
yra šių metų liepos 8 dieną 
kilęs gaisras, per kurį sudegė 
naujamiesčio gyventojo Glo
vackio namas. Kai į gaisra
vietę miesto gaisrininkai su 
savo stambiosiomis gesinimo 
priempnėmis atvyko, tai na
mas buvo spėjęs iki , pamatų 
sudegti. Tik vietos įgulos ug
niagesių pastangomis gaisras 
buvo izoliuotas ir išgelbėtas 
gretimo gyventojo namas.

Laikas būtų rūpintis įsigyti 
automobilinį siurblį, o taip 
pat, kad gaisrininkai turėtų 
galimybės stropiau atlikti sa
vo tiesiogines pareigas. Ir šiuo 
kartu nelaimė galėjo būti žy
miai skaudesnė, jei kariai bū
tų buvę neapdairūs ar nepa
slankūs, arba jei gaisras bū
tų kilęs ne retai apgyventame 
naujamiestyje, o, sakysim, 
Vilniaus gatvėj, kur namas 
prie namo.

Prabaudos Maudykles
Prieš keletą metų Prabau

dos upeliūkšty miesto savival-

dybė įruošė maudykles, ku
rioms geriau tiko purvo vonių 
vardas, o ne maudyklių. Upe
lis -r- 
daug, 
tai vos keliems paūgliams pa- 
sipūškinus vandenyje, jis bu
vo panašus į tirštą nebaltin
tą kavą. O tie, kurie tose 
maudyklėse maudėsi, grįždavo 
namo murzini. Nors buvo nu
rodinėta, jog šitos maudyklės 
nieku būdu nepateisinamos 
higienos atžvilgiu, jos vistiek 
buvo įrengtos. Tačiau nebuvo 
pasirūpinta įvesti pigesnį ir re
guliaresnį susisiekimą į neper- 
tolimą Dubysos upę. 
jau tai sutvarkyta: 
pasimaudyt į 
vykti pigiai, 
ir nuolat.

Prabaudos 
rias įrengti 
reikia manyti, negrįžo, dabar 
apleistos, nenaudojamos ir 
nemurzina miesto vaikų. Pra
baudos vanduo vėl teka, kaip 
seniau buvo tekėjęs — nesu
drumstas, nesuvaržytas buvu
sių maudyklių tvenkinio.

J. Milėnas. (“L. Ž.”)

Atydai LDS Trečio 
Apskričio Delegato

Šį sekmadienį, 25 d. rugsėjo, 
įvyks LDS Trečio Apskričio 
konferencija. Konfer e n c i j a 
įvyks People’s Centre, 158-60 
Mercer St., Jersey City, N. J. 
Pradžia 10 vai. ryte.

Važiuojant iš New Yorko ar 
Newark© Hudson Tubes, iš
lipki! ant Grove St. stoties. 
Išėję į viršų eikite po dešinei 
porą blokų ir ten rasite Mer
cer St.

A. Matulis. (223-224)

Bus

Lapkričio 13 November

Programas prasidės 3 valandą po pietų.
Šokiai prasidės 7 vai. vakare.

Pilant 
smaloj 
smėliu 
liūnus.

n

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis 

Prezidentas

ORUI ATVĖSTANT GERKIT C RĖMO ALE
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 Brew-Masterio Oskaro Brockerto

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

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

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skabus.

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

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

1 Penkevičiui bravaro antrašu:

The Cremo Brewing Co., Inc.
Belden Street New Britain, Conn.
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In Futuria
by Walter Kubilius 

Part V

WE LIVE IN a world wherein 
the economic contradictions 

of capitalism are becoming sharper 
as we advance technologically, but 
remain in the Stone Age, as far 
as our eco-social life goes. To put 
it quite bluntly the main problem 
of world society is to find jobs for 
the millions unemployed and a bet
ter standard of living for those who 
are fortunate to possess a weekly
pay check.

The complete analysis of this 
problem entails a study Xrf econo
mics, the theories of labor vxlue and 
the function of private control of 
production. This short series of 
articles is not offering a solution 
of these problems, but is merely re
viewing and studying various atti
tudes and reactions of youth in a 
society which is at the crossroads.

Aid for Youth
The depression of the last nine 

years has as its main victim that 
class of people from 16 to 25 years 
old. This class of youth comprises 
20,000,000 persons of this country 
and is a problem to be reckoned 
with.

Of these twenty million young 
people approximately five million 
are out of school and unemployed. 
Nearly three million are on relief.

These cold figures show the real 
“youth problem”.

Thousands of youth “rode the 
rails” and became “bums” because 
there was nothing else to do. 
Twenty-four hours a day is a lot 
of time in which to do nothing— 
crime was the result of poverty and 
idleness. Dreary hours in employ
ment offices are not conducive to 
optimism and hope. “No help want
ed today, but I’ll take your name 
in case something turns up”. Cellar 
clubs sprung up like mushrooms to 
occupy the wasted time of young 
people.

Every once in a while the news
papers carry another story of young 
men sent to prison and the chair 
for robberies and murders commit
ted during robberies. Upon leaving 
the penitentiary they reenter socie
ty wi|h a grudge. Finding few jobs, 
and these at low wages, they once 
again turn to crime. And the vicious 
circle goes on.

The Civilian Conservation Corps 
took 300,000 idle boys off the streets 
in an effort to cope with this prob
lem. 395,000 students receive aid 
under the Nationallyouth Adminis
tration. Did I say “aid”?—$15 a 
month for college students and $6 
a month for students id secondary 
schools.

The N.Y.A. directly gave this 
meager aid to 600,000 young people 
during the first year of operation 
(1936-7). I do not have the figures 
for this year, but I daresay there 
has been little improvement. Gen

tlemen, there are five million young 
people without school and without 
jobs. A news itcAn in today’s LYS 
tells of the allocation of $75,000,- 
000 for the NYA. Bravo, we say, 
but it is a drop in the bucket.

Job Placement
Whenever my friends and I went 

on our fruitless job-hunts there was 
nothing that infuriated us so much 
as the complacent remark of some 
employer, “Sorry, we want experi
enced men only”.

“How the devil”, we railed, “can 
we get experience without first 
getting a job?”

What is the answer to that ques
tion? Industry demands trained la
borers. Newspaper editorials weep 
bitter tears for the lack of trained 
and capable young workers. Socie
ty needs trained technicians, ma
chinists, white collarites, and a host 
of other labor classes.

Private schools are expensive. 
College academic courses are in
sufficient. Work relief on the NYA 
exists, true, but as stated before— 
it is not enough. There are five 
million young people without school 
and without work. They want to 
work.

Do you remember the classic re
mark of Hoover’s to the effect that 
young people must wait for the eld
ers to die before they can have the 
opportunity to work? A pretty solu
tion.

Job Placement bureaus exist. Of 
what value if there are few jobs to 
be filled?

Marriage
The economic foundations of mar

riage are weak. Low incomes, poor 
housing, long hours of “work, under
mine family life. You can’t main
tain ą family on a normal. level 
with an abnormal income.

Young people marry. Will Love 
find a way? It is highly improb
able. Love generally overlooks the 
drab details of wages, finances, etc. 
Consider the type of marriage built 
about the fear of tomorrow’s loss of 
a job. Consider marital happiness 
when children are taboo because 
they will incur an additional ex
pense on the family budget.

One out of every seven marriages 
goes on the rocks. What part does 
the constant economic fear of to
morrow play in this?

What Can Youth Do?
Perhaps we should have written 

a book, for even the most cursory 
review of youth problems is a study 
that demands some serious think
ing.

What can youth do? A great 
deal. It holds the future in its 
hands. Its voice, while not the 
voice of a God, is the voice of 
destiny. It is up to us, as youth, 
to cultivate that voice and make it 
grow in power and influence.

(to be concluded)

Are Teachers Free to Teach?—
One Teacher Apologizes

I took to school quite nąturally. 
While others played games and col
lected into gangs, I spent my af
terschool hours in the library, soak
ing up books. Naturally, I became 

9 a bright- boy in class, responded 
* correctly to teacher’s questions, and' 

fittingly became a “teacher’s pet”. 
Nor did I resent the title.

Gradually I began to look upon 
my teachers as oracles of wisdom. 
Their pronouncements on things 
politic, economic, and social I ac
cepted as gospel truth. • What did 
it matter if their statements were 
in sharp variance to what my father 
and uncles had to say about con
temporary situations. “Huh, what 
can these greenhorns, working in 
factories, know about American 
conditions?” And thus I continued 
in my blissful state.

In the natural course of events 
I. graduated from high school. With 
highest honors of course, since I 
never never questioned what my 

. heroes, my teachers, said. And then
I began to look for work.

I found a job, quite easily, for 
it was during those lush years of 
’26. But somehow the pictures my 
teachers painted about the relation 
between capital and labor and my 
own experiences began to clash. 
Could it be that my teachers were 
wrong? No, no it must be me. 
Yet----------- .

The answer came one Christ
mas. One Sepetmber I, with sev
eral hundred others, had been hired 
by the largest department store in 
Newark. The pay was small but 
our immediate bosses repeatedly as
sured us, during what they called 
employees training school (which we 
attended after working hours) that 
our jobs were permanent and that 
the pay would increase steadily.

I p We would not be laid off after the
I holidays, they solemnly told us.

On Christmas Eve we were given 
■, envelopes, all of us. And inf each

one was- a pink slip--“services no 
longer required”. And not even a 
bonus or an extra dollar!

, "Why, what the hell kind of 
business is this?” I asked. And 
then I thought back, to the days 
when I was cloistered in high school,

refusing to believe that treachery 
and deceit existed in real life. And 
then I realized the full extent of- 
the lies and pollyannish dribble dis- 
eminated by my adored and idoliz
ed teachers. “Damn them”. I said, 
“and double damn them. Why did 
■they hand out such crap, when they 
must have known the truths? Why 
didn’t they teach the truth, why?”

Funny thing. I became a teacher 
myself eventually. A high school 
teacher at that. And I’m beginning 
to see why my teachers failed to 
teach me the truth. It wasn’t be
cause they couldn’t distinguish the 
true from the false. Oh no. But 
because there were certain factions 
who were interested in seeing that 
the truth would not be taught.

In articles published in School 
and Society, in reports of the Civil 
Liberties Union, in Howard K. 
Beale’s Are' American Teachers 
Free? I read of case after case 
where teachers were dismissed for 
attempting to present true condi
tions. I talked with teachers from 
small cities, where one industry 
controlled the town, and learned 
how they were forced to soft-pedal 
unpleasant facts about that indus
try. I saw 22 states pass legislation 
at the behest of such sterling pa
triots 'as Randolph Hearst, the Ame
rican Legion and the D. A. R. ef
fectively muzzling teachers from 
criticizing our inadequate and boss- 
dominated government. And now 
this year the Dies Committee finds, 
that schools, along with Shirley 
Temple, are the instruments of Red 
Russia in spreading communism and 
other horrible diseases.

Day after day these ceaseless at
tempts to emasculate teaching con
tinue, and now that another war is 
almost inevitable, increased pressure 
will be brought to bear on teachers 
to prevent them from presenting the 
real nature of the forces behind the 
European mess. The Dies Investi
gation is not just idle redbaiting. 
It’s a smoke screen behind which 
vięious and fascist regulations and 
laws will be legislated into being in 
order to cripple any sane and in
telligent discussion regarding neu
trality, collective security, demo
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Appropriate that the setting should be Gothic, 
the last, by the gray cathedral there, the winter 
river concordant and the cruel wind—yes, 
cruel with time as well as season, purposive.
Another day, and that dead, the decox' more innocent, 
a backdrop sylvan, waterfall, enduring mountains, 
the wind again, brighter, and the dissembled earth 
outspread, man and his tremoring unseen.
Observe these courses germinal, you in your valley, 
cushioned and fertile, giving what you have gotten, 
returning what you took, and the fat product 
of the graceful lazy years your garlanding.

Ordained that the. difference-would accrue, 
the date given, the performance going on, 
scheduled, the actors emerging in perfect mask, 
knowing step, gesture, and each word by rote.
Yes, linos and business written, movement 
directed, improvisation forbidden, props 
supplied, the mystery only in the matter 
of which character is minor to a major role.

Selling “Voice” Simple 
For B’more Chorus

The rehearsal of the Baltimore 
Lyros Chorus was held at the Lith
uanian Hall last Tuesday at 8:30 
o’clock.

We began by singing "Darbas”— 
which the tenors sang a little out 
of tune! Latex’ in the evening we 
sang one of our new songs, “Dul- 
Dul-Duldcli” and also some of our 
old songs.
The Voice:-

By the way, young members, how 
arc you making out with the Voice? 
I hope you are trying your best to 
sell it. When I .tried to sell the 
“Voice of Lith-Americans” it sold 
like hot cakes, and I hope it did 
same for you. This magazine is 
us young Lith-Americans, so 
your very best to sell it.

—Mescal

Full speed ahead for all Aido 
members! Nothing can stop us 
now, we’re off for the biggest sea
son the chorus has had yet. 
all the new members, it 
seems likę old times. I
what happened to the song dances 
we used to do?

of the new chorus 
chorus members 

as to become really 
each other. Trans-

Urge YoidĮ^to Prepare 
For Ci ties

Acting Mayor Newbold Morris 
last week greeted high school stu
dents of the “Junior City Govern
ment” as being a “vital factor in 
building the character of the new 
generation”.

The students had been chosen 
from among 259,000 as junior “city 
officials” to study government by 
working in it.

the 
for 
try

Ike.

Don’t trust to luck: b 
There’ll h. i.

Cixox'Us rehear

Remember the mummies in the crypt, charmed 
beyond expectation, their pious hands folded, 
their surprise and, preserved wonderfully 
among the withered whole, their savage lips?

'» —Charles Hudeberg.

Chicago Writer Cops 
Voice Story Contest

Hold Special Affair 
For Bangos, Friends

To Our Readers
Several letters have been received 

by the editors asking for the reap
pearance of the column “Past Pre
sent and Future”, 
ginai intention was 
column entirely, but 
several readers have

with 
Especially 
don’t for- 

7:30 p. m. 
sing a lotis going to

between now and Ge
date of our first con- 
already nearly com-

The writer’s ori- 
to drop the 

it seems that 
enjoyed it.

In answer to the

Peter Frank Jucius, a young writ
er from Chicago, won first prize iix 
the 
His

VOICE Short Story Contest.
“Three Men and Death”, a 

story of 
captured 
dollars.

Men and 
ivory hunters in Africa, 

him the first prize of ten

John Paul, who has beenBruno
on the editorial staff of seven pub
lications and former editor of the 
“Naujienos” English Section, came 
off second best with five dollars 
for a short detective tale entitled, 
“A Dead Man Returns”.

These winners of the Short Story 
Contest were announced in - the 
September-October issue of the 
“Voice of Lith-Americans” maga
zine.

BANGOS CHORUS is putting on 
special show for itself and its 

friends this Sunday, September 25, 
1938, in P. Vaičionis’ “Meadow 
Grove”, Cranford, N. J.

There will be NO ADMISSION— 
but youi’ conscience.

We will give you food for the 
stomach and food for the heart. Re- 
fi’&shments! Music! Entertainment! 
IF you are a friend of BANGOS 
CHORUS come along. The more 
friends the merrier.

This is not a profit making af
fair. It’s just a pleasant gathering 
wherein wo meet oui’ friends, and 
make now friends. i

We’ll eat, and drink, and be mer
ry! Just by OURSELVES—nobody 
else—you and I.

a

—Esare.

requests, then, 
“Past Present and Future” 
appear a short time after 
Futuria” series is ended.

—The

will re- 
the “In

Editors.

“Laisve

for

The continuation of the
Youth Section” depends upon the 
support its readers give to the Li
thuanian Daily Laisve. This fall a 
subscription drive to gain subs

i the newspapei’ will begin and all 
youth are urged to take a very ae 
five part in it.

If your parents have not 
scribed, get 
Have youx’ 
help those 
scriptions.

This is YOUR paper and it needs 
YOUR support!

them to do so 
friends 
who

subscribe, 
are getting

ac-

fullest at-

old mem- 
for us, or

sub
now.* 
and
sub-

—The Editors.

ATTENTION BANGOS CHORUS

Pittsburgh s Youth
Hold Dance Tonight

Hear Ye! Hear Ye! Hear Ye! 
Calling, calling, and still calling all 
Esplen, McKees Rocks and West 
Park Lithuanian youths. Come one, 
come all.

Where: 3351 W. Carson St., Pitts
burgh, Pa.

When: Scptcmbex' 23—7:30 p. hi.
What: A Lithuanian get-acquaint

ed ramble held by the youths of 
Branch 142.

Why: Our aim being to plan and 
organize an LDS ACTIVE Youth 
Branch.

Dance to the music of ???. Re
freshments served by the commit
tee. Dbn’t foi’get Where, When and 
Why, Temp. Sec.,

—Alice Mažeikis.

Special Youth Aid 
Planned for Winter

WASHINGTON.—Special aid is 
being planned her:c for unemployed 
youth during the coming winter by 
state and regional directors of the 
NYA, who have a record appropria
tion .of $75,000,000 this year.

Most of the extra $20,000,000 over 
last year’s appropriation will be used 
for development work project for 
out-of-school youth, Aubrey Wil
liams, executive Director, announc
ed. (Student aid and job placement 
•programs of the NYA will also be 
■continued and expanded.

A Melbourne professor has un
earthed the formula for the perfect 
poison. The Chinese who held the 
key to the'secret lost the formula 
some 2,000 years ago. It is perfect 
because it leaves no traces and 
yields no clues to chemical analy
sis. The poison is made from frog’s 
skin.

The River Jordan, in Palestine, is 
one of .the very few rivers that do 
not reach the ocean'. in some way. 
It flows into the Dead Sea, whięh 
has no outlet, and is 1,300 feet be
low the level . of the Mediterranean.

A Lost Faith

Saliva is often removed from the 
teeth of infected dogs by their long 
hair. Thus short haired dogs are 
more apt to have rabies than the 
long-haired canines.

In parts of Portugal the people 
whittle “palitos”, ox’ toothpicks, for 
a living. They are cut from willow 
branches.

Flash! And hold on to ypur hatgJ- 
The committee has planned a .me- 
nie with mustard and onion /ban
quet in honor 
members. All 
should come so 
acquainted with
portation will be provided fox’ those 
who will be in front of Porter Hall 
from 7:00 p. m. until your luck 
gives out. 
on time!

Bulletin Special! 
sals are being held at 10:30 a. m. 
Sundays, please cooperate 
Wally and be on time, 
yob, you and you. And 
get Friday rehearsals at 

The chorus 
of new songs 
tober 23, the 
cert. We’ve
pleted a new lively song, “Žiemos 
Daina”. One can easily see the ab
solute necessity of 100% attendance 
at each practice, with each member 
giving Wally Gugas his 
tention.

It seems some of the 
bers are either too good
just aren’t natural. They come all 
the way to practice, and then stand 
in 
ing polite and singing 
of us.

The chorus picnic, 
was t a walloper for 
“Downbeaters” kicked 
stuff about and the floox* rode like a 
toboggan slide.

Due to a questionable broken leg 
and sprained finger, agent X, oui’ 
social ace, cracked up as far as re
porting on the picnic is concerned. 
The only victim this week in the 
gossip column is the dear old re
porter.

Now I ask: what’s the LDS. doing 
these days with the camera, all its 
new members and the fighting Aido

way to pre
the back talking instead of be- 

with the rest

last Sunday, 
dancing—the 

plenty of hot
Raymond, instructor 
at Columbia, will be 
Philosophy Hall, the 
September 26th and

■

“Until Mayor LaGuardia’s election 
in 1933,” Mr. Morris said, “city gov
ernment was considered dull, bore- 
some routine, not much more ro
mantic than

the imagination ol the hitherto un
interested, unresponsive bystander.1

“Now a new generation can take 
up the torch and come to maturity 
equipped to meet responsibilities of 
a true democracy”.

He suggested that there Should 
be established a “Junior City Hall”, 
to make available facilities for ex
tra-curricular studies in govern
ment.

Lithuanian Course Open 
In Columbia Univ.

A course in the Lithuanian lan
guage and grammar is now being 
offered at Columbia University this 
coming term.

Dr. Joseph 
of Lithuanian 
in Room 505, 
afternoon of
the morning of September 27th to 
interview interested candidates.

Aces? Do I hear a peep?
How about making the LDS youth 

branch 208 the No. 1 salesman for 
the “Voice of Lith-Americans”?

Your pal,
—So Long:

BANGOS CHORUS will hold its 
regular monthly business meeting 
this FRIDAY, September 28, 1938, 
after chorus practice.

S. Rengle, Pres. Well, you know there s a long nar
row staircase leading down to the 
street from the office. It’s so dark 
there you think you’ve gone blind.”

by Len Zinberg
“There’s somebody in the johnny 

now. What’s new?” the thin old 
man behind the counter asked as he 
polished his glasses. \

“Nothing much, Pop”, the cop 
said, opening his collar. “Hotter’n 
hell today. Gimme a coke. Say, 
how do you like the way the papers 
are smearin’ Jimmy Hines all over 
the foist page. He’s one helluva 
right guy an’ they gotta do that to 
him. Imagine callin’ him 
teer!”

“Ain’t he?” the stock 
the countex' said, looking 
his soda.

“There, you see Pop? 
the woild is cornin’ to? 
here, believes in this
stuff. N<? wonder we have so damn 
much radicalism an’ strikes”. The 
cop stopped to take a long drink 
of coke. ' “Say”, he said, “I hear 
that novelty concoin down the 
street is goin’ on strike soon. That 
means trouble for me—you know 
how them pickets start trouble”.

“The hell they do”, the stock 
clerk said.

“Listen, I got plenty of strike ex
perience”, the cop said.

“So have I. Pickets are peace
ful. If you coppers gave us the 
protection we’re entitled to, every
thing would be okay.”

“What kinda crack is that?”

a racke-

clerk at 
up from

See what 
This kid 
racketeer

You know 
So, just to 
went back 
one of the 
the shellac

■>

A frail young woman who said 
she had almost nothing to cat fox' 
two days walked into a New York 
police station Tuesday and gave 
herself up for abandoning hex' foux' 
months old baby.

She said her husband was in jail 
for violation of parole and .that she 
had searched in vain for a job to 
support her baby. Finally, last 
July, she took the child to the Wo
men’s Shelter and asked permis
sion to leave hex' there while she 
went to get some- clothes. She 
changed her> mind, she said, and did 
not return. ;

The child was abandoned July 9th 
and a search had been underway 
for her ever since.

The name of the child was ‘Faith’.

cracy and fascism.
Yet we carry on, doing our best 

to teach the truth in spite of the 
gags and bonds restraining us. Some 
of us take the easy way out and de
liberately teach.a non-offensive cur
riculum. Others don’t care, still 
others don’t understand the true na
ture of things and through them 
speak the super-patriot, the vicious 
demagogue, the prejudiced reac
tionary, Many tire discharged be
cause of honest convictions and the 
courage to express them. Many 
are hounded and harassed-. But as 
the demarcation between fascism 
and democracy becomes clearer, 
when a stand one way or the other 
is inescapable, then will you see the 
progressive teachers join hands 
with the workers in a common ef
fort and a common cause.

—AI K.

THE RULING CLAHSS * by A. REDFIELD

“By God, that’s the third time I’ve had to sign my name to
day. Alter all I’m not made of iron.”

“A guy once fell down that stair
case. Hurt bad”, Pop said.

“Yeah. Well, I looked down that 
staircase and I had a feeling some
body was laying for me there, ready , 
to give me my lumps, 
how you get a hunch, 
be on the safe side, I 
into the shop and took 
can openers they use on
cans. I started down the stairs, can 
opener in hand, and I get about 
half way down, when it happens. A 
blackjack just misses my head and 
damn near breaks my shoulder in 
half. I can’t see a thing, but I 
hoax' a swish and I get a crack on 
my. upraised arm. The guy slough
ing me couldn’t see any better than 
I could. The next time I hear the 
swish of his arm going through the 
air, I slash away with my can open
er and run like hell down the stairs. 
I know I cut the guy because there 
was blood on the opener and on my 
hand”.

“So what?” the cop asked. „
“When J reached the street, I 

looked for a cop, but there wasn’t 
one t in sight, and there was a cop 
there when I went up. In fact 
there was a cop there all the time, 
except when we needed one”.

“I suppose the boss never slins 
you guj.. .i (ell Hhi Xcii.-

i to rough up the pickets?"
The cop stood up. “Disten here. 

kid, you don’t wanna go aroun’ 
shootin’ off your trap like this. We 
don’t take no sides in a strike. An’ 
we give the strikers all the pro
tection cornin’ to ’em”.

“Yeah?” the stock clerk said. “I 
work for the MacGuire Desk Works, 
remember our strike about a year 
ago?”

“Sure”, the cop said, sitting down 
again. “You got plenty of protec
tion an’ there was no trouble. The 
strike only lasted a few days”.

“There was no trouble except that 
our delegate was almost killed”.

“That’s a lotta bunk”, the cop 
said.

“I was the delegate”, the clerk 
said.

“An’ you was almost killed?”
The clerk nodded. “Sure. The 

boss called me up to his office^to 
talk things over. He had a flock 
of orders and had to settle the 
strike quick. First he soft soaps 
me. Then he .tries to bribe me. And 
finally he threatens me. And I keep 
on telling him no dice. We wanted 
that ten percent raise and no Satur
day work and that was all there 
was to it. Well, the boss and me 
didn’t get anywheres, and I left.

“I W3« OH thnf l-n-< ,, .jg

a lotto bunk .
The clerk said: “My sole shoulder 

Was no bunk. And if I’d got a’ 
busted conk, that would’ve been no 
bunk. I’m telling you this to show 
that we don’t get any protection. 
The boss paid the cop to be else
where when I got slugged”.

The cop was sore. “I told you 
not to make no cracks like that. I 
was the cop on the beat then, an’ I 
don’t take no bribes”.

“That’s right”, the clerk said, 
smiling. “You’re okay. A real brick. 
Well, I gotta get back on the job? 
Put it on the bill, Pop. So long, 
copper”.

When the Clerk had gone, the cop^ 
said: “Strike leader, hey? I knew 
that kid was a radical. Givin’ me a 
bull .story, like that. The bastard!”

“He’s not a bad kid”, Pop said.
“He’s nothin’ but a damn liar. 

Hey! aint that guy out of the can 
yet? I want to wash up.”.

The cop walked to the back of 
the store, tried the door, and it was 
open. He washed his hands and 
face and then rolled up his sleeves 
and let the cool water run down 
his arms. He fingered a Iqng scat 
on his arm and pursed silently. It 
was a long jagged scar... the kind 
a slashing can opener would make.

i
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A. Gilmanas žiupsnelis keliones įspūdžių

Sainte Anne de Beauprė 6

(Tąsa)
Yra čia nemažai ir hotelių. Mat, tūli 

maldininkai neapeina visu vietų—“šven
tų” ir prakeiktų—tą pat dieną, tai pasi
lieka nakvoti.

Kiek pastebėjau, tai tą dieną čia galė
jo būti apie kokie trys šimtai automobi
lių. Tačiaus nemačiau nei vieno kana
diečio; visi iš Suv. Valstijų, ir iš visų 

■ kampų. Ir dar vis važiavo daugiau, nes 
ta diena buvo ketvirta liepos.

Nevien čia automobiliais privažiuoja: 
yra ir elektrifikuotas gelžkelis iš Quebe- 
co; važiuoja ir juo. Čia būta dviejų in
teresų reikalas. Kada tą gelžkelį atida
rė apie penkiasdešimt metų atgal, tai net 
patys bažnyčios didūnai, vyskupai ir ki
ti, atkeliavo jį palaiminti ir pašventinti.

Pirm, negu eisiu toliau, noriu primin
ti dar apie tuos “stebuklus” ant vande
nio, jūreiviams. Kiek man yra žinoma, 
tai pas francūzų kunigiją nėr pirmas at
sitikimas šitaip padaryti “stebuklingą” 
vietą. Matytis, tai yra jų metodas šito
kiu būdu daryti “šventas” ar “stebuklin
gas” vietas. Pas juos ant vandens, o Lie
tuvoje—“pasirodimai panelės švenčiau
sios” piemenėliams, arba “dievo baimin
goms” mergelėms ...

Būnant man Franci joj 1926 metais ir 
laukiant laivo Cherburghe, nuėjome tūlų 
vietų pažiūrėti, įėjome ir į tūlas bažny
čias, kurių čia taipgi nemažai yra. Vie
noj bažnyčioje pastebėjau gan didelę iš
kabą su užrašu francūziškai ir angliškai. 
Čia buvo sakoma, būk kadaise koks ten 
kunigaikštis ar kunigaikštė važiavus iš 
Anglijos į Franci ją. Jį ar ją užpuolus 
audra, mėtydama ir taškydama jų laivą 
taip, kad nebebuvę vilties išsigelbėti. Ta 
karališkoji asaba pradėjus karštai mels
tis, ir prižadėjo pastatyti bažnyčią ten, 
kur išsigelbės. Kaip bematant, audra 
nustojus, o karališka asaba atvažiavus 
Cherburghan be plauko praradimo. Ir 
ji savo prižadą išpildžius: pastačius šią 
bažnyčią.

Dabar prieisime prie dalyko, ko važia
vau į Sainte Anne de Beauprė. Čia ran
dasi, iš technikinio atžvilgio, stebėtinai 
puikus piešinys, kainavęs labai daug pi
nigų padaryti. Ir jis yra vienas iš trijų, 
tokioj formoj darytų, ^pasaulyj. Vienas 
yra Paryžiuje—Paryžiaus Apgula; kitas 
—Gettysburge—Mūšiai prie Gettysbur- 
go; trečias—čia—Jeruzalė Kristaus Kry- 
žiavojimo Metu.

Jį piešė šeši artistai, po vadovyste 
francūzo artisto Philippotau*, net penkis 
metus; ir čia jis randasi jau virš ketu
rios dešimts metų. Šis piešinys yra trijų 
šimtų šešios dešimt pėdų ilgio ir ketu
rios dešimt penkių pėdų aukščio. Jis 
yra sulenktas, kaip žiedas, arba lankas, 
galas su galu sudurta, taip, jog turi per 
apačią įeiti jo pažiūrėti.' Jam yra ir 
specialis namas pastatytas, apvalus, 
kaip bačka, ir ant dviejų aukštų.

Iš apatinio aukšto lipi viršun vyniojan
čiais laiptais. Tik nespėji galvą iškišti 
yiršutinin aukštan, kaip pasijunti esąs 
kitame svieto krašte. Kur nežiūrėsi, ten 
matosi kas nors—žemė, laukai, kalnai,
miestas, jūros erdvė—kaip tik stovėtum 
bile vietoj ir matytum horizontą aplink 
save.

Erdvė atrodo, kaip saulei leidžiantis, 
arba kaip apsiniaukus. Ne, gal bus ne 
taip; gal bus taip, kaip saulei aptemus. 
Ot, taip atrodų, kaip ir nejauku, kaip 
kas nenormalu. Tačiaus saulės nesima-

Žiūrint į žiemių pusę, matosi, netoli, 
kaip ir namas, ne namas, tiltas ne tiltas; 
tai Jeroboamo kapas, pastatytas iš dide
lių akmeninių plytų. Prie jo matosi pu
siau išdžiūvęs pistačio medis, kuris būk 
tai tebeesąs nuo Kristaus laikų. Nors ka
pas kelių tūkstančių metų, tačiaus dar 
cielybej.

Sukantis į rytus, matosi gan lygūs 
laukai, arba ganyklos, kur ir keli kuplūs 

L medžiai randas; bet žeme didžiumoj at- 
r rodo kaip ir nuoga, be žolės. Per tuos 

A laukus vingiuojąs! pora kelių, iš kurių 
vienas gan žymiai matos, einąs į Damas-

*.

V

ką, o kitas—į Jafą. Gale šių laukų, ma
tosi Viduržemio-Mediterranijos jūra. Šie 
laukai dikčiai panašus Lietuvos laukams. 
Tačiaus ūkių triobesių nesimato, kaip 
pas mus. Ar ištikrųjų tie laukai tada 
buvo dirbami, ganyklos, ar kas, negalima 
Įspėti. Tiesa, ant kelių, atokiai viens 
nuo kito, matosi namai, tačiau, sako, jie 
esą užeigos keleiviams ir pirkliams, ku
rie keliaudavo Jeruzalėn prekiauti. Ke
liai panašūs Lietuvos vieškeliams, vin-

Sukantis dar daugiau į rytus, prie
šais stovi skaluotas, prastos išvaizdus, 
kalnas, Golgota, už kurio matosi, toliaus, 
kaip ir moderniško styliaus budinkas; tai 
esą romėnų fortifikacijos. Kairėj pusėj 
kalno, randasi didelė minia, kaip ir ne
rami, o toliaus į dešinę, aukščiaus, stovi 
figūra ir kalba į minią. Jis būk mėgi
nąs nuraminti žydų minią, kuri protes
tuoja, kam ant Kristaus kryžiaus užka
bintas parašas: Jėzus Nazarietis, Kara
lius Žydų.

Žmonių masė apsirengus įvairiais dra
bužiais. Daugiausiai matosi raudona 
spalva, tačiaus nemažai yra ir kitų spal
vų, ypatingai, po raudonos, daug matosi 
žalios; taipgi- geltonos ir kitos spalvos 
nemažai.

Dar toliaus į dešinę, matosi ir pats 
viršus—Golgotos kalnas, kur “Kristus” ' 
ir du “latrai” kabo nukryžiavoti: “Kris
tus” prikaltas, tie du—pririšti. Aplink 
maišosi nemažai žmonių, vyrų ir mote
rų, ir kareivių. Vieni jų kalbasi, ran
komis mosikuodami, kiti—taip stovi, o 
dar kiti-—klūpi. Tūlose dalysi kalnas 
gan status, tai čia ir kopėčios pastatytos 
žmonėms pasilipti.

Kaip minia, taip ir kabanti ant kry
žių, nupiešti taip natūraliai, kad net, 
rodosi, matai juos raitantis ant kryžių.

Toliaus į dešinę, į rytpiečius, matosi 
žali kalnai, kur prasideda ir Alyvų kal
nas. Taipgi čia prasideda ir Jeruzolės 
miestas, su aukšta, didele, raudonų ply
tų siena. Ta siena nesilenkia, kaip lan
kas, aplink miestą; jie eina labai zigza- 
giuotai, ir atrodo gan stora. Tūlose vie
tose matosi dideli vartai įeiti ir išeiti iš 
miesto.

Miestas matosi dikčiai tirštai apgy
ventas; namas prie namo. Prieš tamsiai 
žalią Alyvų kalną, miesto namai atrodo 
visi balti. Palyginus, didieji namai at
rodo labai panašus šių laikų namams, 
moderniški. Kaip eini žiūrėdamas iš kai
rės į dešinę, pirmiausia pasimato, iš di
džiųjų namų, tai Piloto palocius—pilis ir 
žydų Jeruzalės bažnyčia. Toliaus seka 
dideli ir maži namai, su puikia arkitek- 
tūra—dalinai egiptiečių, dalinai graikų, 
romėnų. Prie didesnių namų vartojami 
pilioriai, kas padaro juos išdidžiais ir 
stipriais.

Toliaus sukantis į dešinę, dešinėj va
karų pusėj, ^kitame gale miesto, randasį 
Herodo puikus, išdidus palocius; prie jo 
palociaus randasi ir jo brolio, pačios, ir 
kitų didžiūnų palociai. Tai puikūs na
mai, prilygstanti bile šių dienų gėrės* 
niems namams, kaip bankams, valdžios 
įstaigoms, ir panašiai.

Ypatingai Herodo palocius dikčiai pa
našus į vieną New Yorke esantį namą 
ant 14th St., kuris priklauso tūlai ap- 
draudos kompanijai.

Šiame gale miesto prieina ir tiedu ke
liai, einanti į Damaską ir Jafą. Čia ma
tosi daugelis važiuotų, raitų ant kupra
nugarių, ir pėsčių einant šiais keliais tie
siai miestan.

Čia taipgi, nelabai toli iš miesto, ma
tosi bonkos pavidale paminklas, kapas 
Absalomo, karaliaus Dovido sūnaus. 
Taipgi toliaus į dešinę, iš kur pradėjo
me, randasi ir tas į tiltiį panašus pamin- 
klas-kapas Jeroboamos.

Kiek vėl gryžus atgal, tįes viduriu 
miesto, ant kelio iš Damaskos, netoli 
miesto vartų, prekybininkai arabai, ku
rie atkeliavę iš toli miestan prekiauti, 
turi pasistatę balaganus, marškų būdas.

(Bus daugiau)
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Pittsburgh, Pa.

KONCERTĄ*

Koncertas Bus

Jersey City, N. J
Paremkite

Paraše R. Mizara

(4)

(5)

Siuskit užsakymus tuojau.

427 Lorimer Street,

(2)
(3)

Sweepstakes iš Į 
parduotų tikie-1

Rengėjai prašo šios apylin
kės organizacijų tą dieną 
nerengti ir jų narius kvie
čia dalyvauti šiame koncerte.

30, 
St., 
vai.

žada sudaryti gerą progra
mą, taip kad kiekvienas at

silankęs turės malonaus 
pasitenkinimo.

Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę?
Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos 

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

Ką tuomet dare, su kuo ėjo, dabartiniai 
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar?

Pažangiosios Bostono lietu
vių organizacijos rengia 
dienraščio “Laisvės” naudai

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama.
Knygutes kaina tik 5 centai

Platintojams, imantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kunie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

Knygele nedidele, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės 

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

|vyks sekmadienį

Lapk. 6 Nov

Devynių Chorų Kontesto Piknikas 
Lietuje Paskandintas

MONTELLO, Mass.—Rug
sėjo 18 d. buvo rengtas Lie
tuvių Komunistų Pirmo Dis- 
trikto piknikas, kaipo chorų 
kontestas. Antrą sykį tapo 
smarkiai sulytas. Pirmą sykį 
buvo rengtas liepos 24 d., 
bet dėl .didelio lietaus buvo 
atšauktas ir gavę parką ant 
rugsėjo 18 d.,vėl iš naujo ir 
labai pasekmingai prirengėm, 
plačiausia išgarsindami. Ti
kėtasi kelių tūkstančių svieto. 
Bet gamta parodė mums ne
palankumą ir šį sykį taip pat, 
ar dar ir smarkiaus, per die
ną smarkiai lijo.

Bet rengėjai šį sykį per ra
dio paskelbė, kad piknikas at
sibus. Todėl, nežiūrint lietaus, 
į pikniką suvažiavo apie 300 
pasirįžusių komunistų ir jų 
pritarėjų. Taipgi pribuvo su 
dideliu busu garsusis Worces- 
terio Aido Choras, Laisvės 
Choro Vyrų Grupė iš So. Bo
stono ir Lavinimosi Ratelio 
Choro Vyrų Grupė iš Nor
wood©. Bet chorų kontestas 
neįvyko, iš priežasties kitų 
chorų nepribuvimo. Rengimo 
komisija pasitarė su chorų 
vadovais J. Karsokiene, I. 
Yarmolavičiūte ir M. K. Bo
lių ir nutarė kontesto neturė
ti, bet atidėti ant žiemos ir 
surengti vienam iš didmiesčių 
svetainėje.

Bet pribuvę chorai sudai
navo po 3 dainas. Pirmas dai
navo Worcesterio Aido Cho
ras po vadovyste J. Karso- 
kienės. Sudainavo žavėjan- 
čiai. Choras didelis ir turi 
skambiai išlavintų balsų. Mat, 
tam chore dainuoja toki so
listai, kaip Jonas Sabaliaus
kas, T. Tumanis ir kiti. An
tra dainavo Vyrų Grupė iš So. 
Bostono Laisvės Choro, vado
vybėj M. K. Bolio. Sudaina
vo gražiai. Trečias dainavo 
Aido Vyrų Choras iš Worces- 
terio, vadovybėj J. Karsokie- 
nės. Dainavo tiesiog žavėjan- 
čiai, balsai balansuoti. 4-tas 
dainavo L. R. Choro Vyrų 
Grupė iš Norwoodo, vadovy
bėj I. Yarmolavičiūtės. Visi 
chorai, matyti, daug energi
jos įdėjo į prisirengimą šiam 
dainavimui, nes visi dainavo 
gražiai, maloniai. Bet kuriam 
yra geresnių balsų, kaip Ai
do Chore, tas, žinoma, gali 
smarkiau dainą demonstruoti.

Laimėjo dovanas prie įžan
gos tikietų: 1-mą—H. Barris, 
16 Gainsville Rd., Dedham,. 
Mass., No. 2845 laimėjo $5. 
2-rą — W. Ambrose, 87 Up
land t Rd., Montello, Mass., 
No. 180, $3. 3-čią—J. Pu
tnius, 32 Linden St., Lynn, 
Mass., No. 1820, $2.

Piknike dalyvavo ir broliai 
socialistai — keletas iš So. 
Bostono, Cambridge’aus ir 
Norwoodo.

Nežiūrint iš rengėjų pusės 
dėtų visų pastangų padaryti 
pinigų, kad apsimokėti dideles 
išlaidas pikniko rengimo, nes 
per du sykiu rengiant, pasi
darė dubeltavos išlaidos, tiki
masi išeiti ant lygios, kuomet 
atėjo kiti mums į pagelbą. Pir
mas Aido Choras, kuriam pri
klausė $15, paaukavo Komu
nistų. Partijai. “Keleivio” ad
ministratorius Gegužis, kuris 
dalyvavo piknike ir linksmai 
tenorio balsu dainavo, irgi ža
dėjo bilas už garsinimą “Ke- 
leivyj,” $5 vertės, paaukauti. 
Chorų vadovai taipgi aukavo 
savo darbą.

Todėl visiems prisidėjusiems 
su parama Komunistų Partijai 
tariam širdingai ačiū. Ačiuo- 
jam visiems, o ypatingai cho
rams ir jų vadams: J. Karso- 
kienei, L Yarmolavičiūtei-Ku- 
gel ir M. K. Boliui.

Pikniko sąskaita bus pa
skelbta už poros savaičių.

Pikniko Reng. Kom. varde,
J. Grybas.

Kvietimas į Suvažiavimą

Pittsburgh© ir Apygardos 
Lietuvių Draugijų Sąryšis 
šaukia lietuvių draugijų de
legatų suvažiavimą. Jis įvyks 
nedėlioj, spalių (Oct.) 
LMD svetainėj, 142 Orr 
Pittsburgh e. Pradžia 1 
po pietų.

Pagal Sąryšio konstituciją, 
draugijos siunčia delegatus se
kančiai : Po viena nuo kiek
vienų 50 savo narių; turinti 
mažiau, kaip 50 narių, siun
čia vieną delegatą.

Pittsburgh e ir apygardoj.gy
vuojančios org a n i z a ei j o s , 
draugijos, kliubai, dailės rate
liai ir tt., yra kviečiami da
lyvauti šiame suvažiavime be 
skirtumo politinių bei religi
nių įsitikinimų, šis suvažiavi
mas yra labai svambus tuom, 
kad dar labiau sustiprintume 
bendrą frontą kovai už taiką 
ir demokratiją. Apart to, ge
resniam draugijų bendram 
veikimui Pittsburghe ir apy
gardoj.

Draugijos, kurios dar n e pri
guli prie Sąryšio, yra kviečia
mos prisidėti. Įsirašymo mo
kesčių jokių nereikia, vien tik
tai užsimokėti metines duok
les į Sąryšį, kurios yra labai 
mažos.

Draugijos, jau prigulinčios 
prie Sąryšio, ir kurios dar ne
užsimokėjo savo duoklių už 
šiuos metus, yra prašomos 
įduoti jas savo delegatams, 
važiuojantiems į suvažiavimą, 
atvežti ir užsimokėti.

Sąryšio sekretorius išsiun
tinėjo draugijoms užkvietimo 
laiškus dėl šio suvažiavimo. 
Bet jei kurios draugijos tokio 
laiško negautų, dėlei neturė
jimo jų antrašų, tai yra pra
šomos šį kvietimą priimti už 
oficialį ir prisiųsti delegatus.

F. Rodgers,
PALDS Pirm.

Vienas iš kiekvienų šešių 
Amerikos gyventojų perka taip 
vadinamus laimėjimo įvairių 
gemblerysčių tikietus, prisiųs
tus iš Europos. Lyga Legali
zuoti Gemblerystę Amerikoj 
paskelbė, kad nuo 1936 metų 
birželio mėnesio iki birželio mė
nesio 1937, amerikiečiai nupir
ko laimėjimo tikietų už $24,- 
000,000. Franci jos National 
Lottery turi geriausio pasiseki
mo. 69,800 amerikiečių laimėjo 
įvairias sumas pinigų. Kana
dos francūzai daug kuom! pri
sideda prie platinimo tikietų 
amerikiečių tarpe.

' Irish Hospitals Sweepstakes 
užima antrą vietą. Prie Irish 
Sweepstakes dirba 3,000 darbi
ninkų. Ligonbutis, kuris su 
valdžios pagelba leidžia laimė
jimus, pasilaiko iš surinktų pi
nigų 20-tą nuošimtį ir iškaš- 
čius. Amerikoj buvo laimingų, 
kurie laimėjo Irish Sweep- • 
stakes, 9,500 pasiimdami $16,- j 
000,000.
kiekvienų 
tų vienas

lutinai kalbama prisidėjimas 
prie Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo. Teko patirti, kad iš
rinktoji Laisvės Draugijos ko« 
misija yra jau galutinai sutar
tį su LDS padarius ir tik rei
kės narių užgynimo. Sutartis, 
sakoma, Laisvės Draugijos na
riam esanti priimtina.

K. Biuras.

Praga. — Čechoslovakijos 
valdžia sako, kad dauguma 
žmonių Sudetų vokiečių sri
tyje yra priešingi Hitleriui.

Irish 
1,500 
laimi.

*
Hoboken — tai Jersey City: 

kaimynas. 15-tą d. rugsėjo po, 
atviru dangum Hudson Square 
Parke Workers Defense League 
suruošė masines prakalbas. 
Pirmininkui Matson tik pradė
jus prakalbas, į kurias susirin
ko pusėtinai klausytojų, chuli
ganų likosi užpultas, platfor
ma, nuo kurios kalbėtojai turė
jo kalbėti, nuversta. H. Mat- 
son sumuštas. Jo moteris par- 
mušta, ir policija, kuri stovėjo 
nuošaliai, nedarė tvarkos ir ne- ’ 
suareštavo trukšmadarių, bet i' 
suareštavo vakaro pirmininką 
Matson, padėdami po $5000 
kaucijos, kaltindami jį betvar
kės kėlime. Laikraščiai kaltina 
unijų frakcijai ir kad būk tai 
prieplaukų darbininkai, prie
šingi CIO, užpuolimą padarė. 
Bet reikia priminti, kad tai tik 
figos lapas, kuris pridengia pa
čius kaltininkus. Visiem yra ži
noma, kaip miesto administra
cija atsineša linkui kairesnio 
nusistatymo darbininkų.

* sK *
Spalių mėn. 9-tą Laisvės 

Draugijos susirinkime bus ga-

Lietuvių Salėje
E ir kampas Silver Sts.
SOUTH BOSTON, MASS.

Prašome visos apielinkės 
pirmeiviškosios lietuvių vi
suomenės įsitėmyti dieną ir 
vietą šio koncerto ir stengtis 

jį pamatyti.

8-tą d. spalių bendrai Jersey 
City ir Bayonnės Literatūros 
Draugijos kuopos rengia balių 
paramai dienraščio “Laisvės.” 
Tikietai platinami iškalno ir la
bai pigus, tik 35 centai. Balius 
ivyks Liberty Hali, 329 Broad
way, kampas 15th St., Bay
onne, N. J.

Į balių kviečiame netik jer- 
siečius ir bayonniečius, bet ir 
mūsų kaimynus iš Elizabeth 
Port. Newarko draugai irgi ra
ginami dalyvauti, bus šeštadie
nis ir sekmadienį dirbti nerei
kės. Padarykime šį parengimą 
šimtu nuošimčių sėkmingu.* * *

25 d. liepos šių metų Hudson 
& Manhattan kompanija pakė
lė važinėjimo kainą per Hud
son Tubes. Už trijų minutų 
važiavimą reikia mokėt 8 cen
tus. šiomis dienomis paskelbta 
koki iš to rezultatai, kaip ke
liauninkai reaguoja ir ar visi 
važiuoja, taip, kaip ir pirmiaus 
važiavę. Pasirodo, kad kiekvie
ną dieną kompanija . nustoja 
7,000 keliauninkų. Bet kompa
nija giriasi, kad kiekvieną die
ną padaranti 1,000 dolerių dau
giau pelno, kuomet pakėlė va
žinėjimo kainą ir jeigu tai tie
sa, ką kompanija sako, tai į 
metus laiko jos pelnas pakils 
365 tūkstančiais dolerių.

Pakėlus važiavimo kainą per 
Hudson Tubes, geriausia pakilo 
pelnas Central Railroad. Hobo
ken, N. J. piliečiai didžiumoje 
važiuoja ferėmis. Pennsylvani- 
jos ferų stotys baisiai apleistos 
ir nors kaina važiavimo per 
upę tik penki centai, tačiaus 
neturi gerų pasekmių.

20-ties Mėty Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Liisvė” išleido spe

cialist masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Brooklyn, N. Y

*



Nauja L. Prūseikos Knyga

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

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

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

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

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

pašto stampomis, 3c ar 5c vertės.

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

Penktadienis, Rugs. 23, 1938

Ezabeth, N. J

3,000

lauke

Linden, N. J.
427 Lorimer St.

Kru-

bus 
vai. 
Na-

DEMOKRATIJOS ŠALININ
KAI LAIMĖJO

ir vi- 
vedė-

mas su judziais ir prakalbomis. Bus 
rodomas puikus Sovietinis veikalas 
“Čapajev.” Kalbės pagarsėjusi vei
kėja ir prakalbininkė Elizabeth Gur
iy Flynn. Ji kalbės apie dabartinę 
situaciją Europoj, taipgi apie rinki
mus. Įvyks Vanderveer Svet., 9 ir 
Washington Sts., 8 vai. vak. Įžanga 
25c. Ruošia Komunistų Partija. Už- 
kviečiame .visus. (223-224)

WORCESTER, MASS.
Sekmadicnj, rugsėjo 25-tą, Olym

pia Park įvyks gražus piknikas, ku
isį rengia Amerikos Lietuvių Kong
reso Vietinis Skyrius. Prasidedant 
žiemos sezonui ALKS turi daug 
svarbaus darbo, kuriam reikalinga 
finansai. Šiuom tikslu Skyrius ren
gia tą pikniką. Kviečiame kaip vie
tos, taip ir apylinkės lietuvius skait
lingai dalyvauti. (222-223)

LEWISTON-ABURN, ME.
ALDLD 31 kp. rengia pikniką, 

įvyks 24 d. rugsėjo pas Joną Plan- 
dunį, ūkėje. , Kviečiame visus lietu
vius, senus ir jaunus dalyvauti. Tu
rėsime gerą orkestrą šokiams, grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 
Taip pat bus valgių ir gėrimų.

(222-223)

atnaujinimo 
mo- 

$1.50; “Laisvės” fondan 
Ispanijos kovotojam 50c. 

P. Vizbaras.

vę da aukos yra 
Nes Vokietijos ir 
dieji fašistai dar 
Ispanijos liaudį 
kraują srovėmis,
tis aukauti bei parinkti aukų 
įvairiose sueigose ar vestuvėse.

PHILADELPHIA, PA. ,
Sekmadienį, 25 d. rugsėjo įvyks 

LDS 5 kp. Hot Roast Beef piknikas 
Mikolaičio Sodne, Eddingtone. Pra
džia 10 vai. ryto. Šokiams gros pui
ki orkestrą. Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti. Kelrodis: Automo
biliais važiuokite Frankford Avė. iki 
City Line. Sukite po kairei į 
Knights 2-d ir tėmykit po kairei 
pikniko vietą. Gatvekariu No. 66 
važiuokite iki City Line, o nuo čia 
nuveš į pikniką. (223-224)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 25 

d. įvyks LDS piknikas Mikolaičio 
ūkėje. Iš ryto nuo 9- 10 vai. susi
rinkit draugai prie City Line, ku
rie neturit karų, būsit nuvesti. Ar- 
dysim “Laisves’’ pikniko stalus ir 
sukrausim Mikolaičio pastogėj. — 
Veik. Kom. Vald. (223-224)

> PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

I sekmadienį, rugsėjo 25 d., 2-rą 
p. p. Svetainėje, 143 Pierce St.
riai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes turime keletą svarbių dalykų 
aptarti kaip tai, balių, kuris įvyks 
ateinantį mėnesį. Taip pat nepa
mirškite ir duokles užsimokėti. —

I L. Tureikis. (222-223)

Laisvės” 
sužinosi 

prenumeratos baigi- 
mosi laiką. Ir tuomi sutaupiusi
“Laisvės” lėšas.

Paukščio vertimas; daugiau 
panašių apysakų. )

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-Q191

Sekdami pėdsakomis neuž
miršto pirmojo Elizabetho 
garbingo demokratijos pilie
čio ir kovotojo James Cald
well, kariavusio už įsteigimą 
šioj šalyj demokratinių lais
vių 1776 metais, šio miesto 
demokratinių teisių mylėtojai 
puikiai ir. garbingai išlaikė 
James Caldwell’o revoliucines 
demokratines tradicijas 15-tą 
dieną rugsėjo. Milžiniška mi
nia įvairių politinių bei reli
ginių įsitikinimų, įvairių tau
tų ir rasių žmonių susirinkę 
prie Eintracht svetainės, pa
reiškė, kad Elizabethe nė
ra vietos viduramžių barba
riškiems Hitlerio pasekėjams.

Apie 6 dieną rugsėjo Irving- 
tono naziai paskleidė agitaci
nius lapelius vokiškoj kalboj 
fikslu suorganizuoti nazių or
ganizaciją Elizabethe. Tuose 
lapeliuose jie aiškino demago
giniu būdu, būk vokiečių tau
tos žmonės šioj šalyj kenčia 
priespaudą ir kad nazių orga
nizacija išganysianti juos iš 
tos nelaimingos priespaudos.

Tas jų atsišaukimas tiesiog 
ragino kelti riaušes prieš 
jiems nepakenčiamas rasines 
grupes.

Sužinoję apie tai, demokra
tijos šalininkai subruzdo veik
ti. 9-tą dieną rugsėjo vietinis 
skyrius Amerikos Lygos už 
Taiką ir Demokratiją sušaukė 
preliminarę konferenciją Brit*. 
tan Inn, kurioj buvo priimti 
pirmi tuomlaikiniai žingsniai 
masiniam veikimui.

licistų ir detektyvų, minia su 
įtemptais nervais laukia ko 
tai nepaprasto. Taip belau
kiant, staiga pasirodo ant es
trados pirmininkė vietinio sky
riaus Amerikos Lygos už Tai
ką ir Demokratiją, Nancy Cox 
Parker, pareikšdama, kad šis 
mitingas yra atidaromas varde 
laisves ir demokratijos. Iš
tarus jai šiuos žodžius, pasi
girsta visoj svetainėj neper
stojanti griausmingi aplodis
mentai. šiek tiek nusiraminus 
delnų plojimui, ji perstato už 
kalbėtoją Adolph Friedrich, 
atstovą nuo Amerikos Vokie
čių Kultūrinės Lygos. Kalbė
tojas prabyla į susirinkusius 
šiais žodžiais: “Jokiu būdu 
negalima vienu ir tuo pačiu 
sykiu priimti nazių skelbiamą 
ideologiją ir būti ištikimu šios 
šalies piliečiu. Ar jūs tikite 
į Jungt. Valstijų konstituciją 
ir Deklaraciją Nepriklauso
mybės, kuri nusako, kad visi 

I piliečiai yra lygūs? Arba, ar 
jūs susirinkę tikite į hitleriz- 
ma ?” c

Ant šio paskutinio paklausi- 
j mo susirinkę griausmingai at
isako: “Ne! Ne!”

Po šios trumpos prakalbos- 
ant"'estrados užlipa vietinis 
policijos čyfas Frank Brennan, 
prabildamas į minią užleist 
estradą nazių kalbėtojui su ta 
išlyga, kad jam bus valia sta
tyti klausimus, pasiremdamas 
tuomi, kad naziai esą pasamdę 
svetainę. Tuo pačiu sykiu 
per svetainę pereina po po
licijos 
nazių 
slėpta 
nazių 
licijos 
girsta
riksmas?

M aty d am as n e p ermal d au j a- 
mai griežtą opoziciją prieš 
nazius, policijos čyfas nulipa 
nuo estrados pasitarimui.

apsauga keli nedaaugę 
vaikėzai su pusiau pa
nų if orma ir užvyniota 

svastika. Ant tokio po- 
čyfo reikalavimo pasi- 
visoj svetainėj protesto

Beje, ant greitųjų' rašęs pa
daviau labai konservatyvę 
skaitlinę. Mano buvo paduo
ta 2,000 susirinkusių. Bet 
“Newark Ledger” korespon
dentas davė 5,000, o 
beth Daily Journal” 
žmonių.

Pačioj svetainėj ir
įvairių laikraščių fotografistai 
traukė paveikslą po paveiks
lo susirinkusios publikos ir 
kalbėtojų.

“L.’* Reporteris.
Nuo Redakcijos. Special} 

laišką su korespondencija ga
vome tiktai šeštadienio ryte ir 
tegalėjome įdėti į pirmadie
nio numerį. Ar tai ta pati ko
respondencija ? Jeigu apie tą 
pačią demonstraciją rašėte ki
tą korespondenciją ir, kaip 
sakote, išsiuntėte ketvirtadie
nio vakare, tai mes jos ne
gavome—bent jokiu būdu ne
suradome jos pėdsakų. Atleis
kite, jeigu koks nors nesusi
pratimas įvyko iš mūsų pusės. 
Paprastai mes stengiamės spe
ciales korespondencijas įdėti

Rugšejo 11 d. buvo sureng
tas pokilis paminėjimui M. 
Vertelienės 80 metų gimimo 
dienos. Pokilis įvyko Rupšio 
svetainėj. Dalyvavo apie trys 
šimtai vietos ir apylinkės sve
čių. v Iniciatyvą šiai vakarienei 
padarė Vertelienė ir B. 
pinskionė.

Vakarienė buvo skani t 
sus patenkino. Vakaro
jas buvo Jonas Brajus iš Ba
yonne, N. J. Jis vakarą ve
dė gabiai ir iššaukė keletą da
lyvių pasakyti ką nors. Kal
bėjo vietinis graborius Budrec- 
kis, Dr. J. J. Kaškiaučius, An
tanas Stripeika ir kiti. Visi 
sveikino M. Vel’telienę sulau-

Ispanijos .kovotojam už lais- 
rei kai ingos.

Italijos juo- 
pebeskerdžia 
ir lieja jos 

Mūsų užduo-

“Laisvės” prenumeratą at
naujinant nereikia laukti para
ginimo atvirutės. Tik reikia pa
žvelgti į numerį virš adreso ir 
potam vėl pažiūrėti į 
numerį ir, 
“Laisvės

Administracijai:
čia rasite čekį ant 8 dol. Tai 

bus dėl “Laisvės
$5.50, ir ALDLD metinė
kestis
5()C ;

Vokiečiai naziai buožes 
Klaipėdoj atsisako parduot 
pieno, Smetonos ar kitų pro
duktų kapitonams ir jūri
ninkams p r a p 1 a u k iailčių 
Lietuvos laivu. Kalbinami 
lietuviškai, jie piktai atsa
ko vokiškai; bet iš vokiški! 
atsakymų matyt, kad jie 
supranta lietuviškai, kaip 
skaitome “Lietuvos Žinio
se.”

ŽUVŲ NYKIMAS LIETU
VOS UPĖSE

Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

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.

Brooklyn, N. Y,

PITTSBURGH, PA.
Kvietimas į Diskusijas

Pittsburgh© ir apygardos Lietuvių 
Draugijų Sąryšis rengia diskusijas, 
kurios įvyks rugsėjo 25 d., L. M. D. 
Svet., 142 Orr St. Diskusijų tema: 
“Už Taiką ir Demokratiją.” Pradžia 
2-rą vai. p. p. Įžanga nemokama. 
Kviečiame skaitlingai dalyvauti, nes 
dabartiniu laiku, kuomet visas pa
saulis gyvena kaip ir parakas bač
koj, ir galima sulaukti eksplozijos 
bile laiku, tai būtų kitas pasaulinis 
karas. Susirinkime, apkalbėkime 
kaip geriausia kovoti prieš tokio ka
ro pavojų ir kartų kitus svarbius 
klausimus. — ‘F. Rodgers, BALDS 
Pirm. ' i >jr/‘ ' ’ (222-223)

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
dens ir netarpsta jame.

Gal būtų galima valdiškai 
apribot graibymą persmul- 
kių žuvyčių iš upių ir dau
giau jų palikt1 augimui ir 
veislei; bet trąšų vartoji- 
jimo varžyt begalima. Dėl 
to negalima laukti ir žymes
nio žuvų padaugėjimo Lie
tuvos upėse..; L — L.

GARSINKITE “LAISVĖJE

Clement Vokietaitis

a

SKAITYTOJU BALSAI
salėje. — Rast. J. J.orga-

VARPO KEPTUVE

LIGOS
GYDOMOS

du-

mano

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

durų, 
minią 

svetainėn, 
led-ne-led

Eliza- 
daly-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Taipgi 
mūsų 
penk- 
Moc-

Stagg 2-5938 Brooklyn, N.
Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

lapelius 
miesto 

didžiųjų

va-
ra-

ir

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metu^ ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

daugelyje 
ve, taip 
skaitymo, 
istoriškus 
gvildena.

Didžiuma 
gyventojų 
nes pusė 
vokiečiais

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

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

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada- 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė' su nepiliečiu vyru.

EASTON, PA.
Judžiai ir Prakalbos

Sekmadienį, 25 d. rugsėjo yra 
rengiamas labai svarbus susirinki-

Pirmoj konferencijoj daly
vavo 11 įvairių organizacijų 
atstovai, tame skaičiuje ir at
stovas nuo vietinio Lietuvių 
Draugijų Sąryšio, kaipo dalies 
Amerikos Lietuvių Kongreso.

Tame susirinkime nutarta 
atspausdinti lapelius, kaipo 
atsišaukimą į vietinius gyven
tojus, nurodant pavojų šios 
šalies demokratijai iš nazių 
pusės. Taipgi tarta pasiųsti 
plačią atstovų delegaciją pas 
vietinį majorą, pranešant jam, 
kad nazių .organizuojamas mi
tingas 15 dieną rugsėjo yra 
nepageidaujamas šio miesto 
gyventojams. O prie galutino 
prisirengimo šaukti kitą mitin
gą, atsikreipiant į kitas 
nizacijas.

Kitoj konferencijoj 
beth Carteret viešbutyj
vavo nuo 20 įvairių organiza
cijų atstovai, pripildydami pil
ną viešbučio svetainę.

Jeigu pirmoj konferencijoj 
buvo šiokių tokių neaiškumų 
bei stokavo tikro nusistatymo, 
tas viskas išnyko šioj konfe
rencijoj, nes visi dalyviai buvo 
dažinoję, kad miesto majoras 
gavo protestų nuo įvairių or
ganizacijų ir įtakingų piliečių, 
bet nemano daryti jokių žings
nių prieš nazių organizuojamą 
mitingą.

Toks majoro nusistatymas 
įvairiems organizacijų atsto
vams nepatiko. Visi, kaip vie
nas, suprato, kad viena išeitis 
tai veikti masiniai, parodant 
savo galia, kad nazių organi
zacijai nėra vietos Elizabethe.

Visi atstovai entuziastiškai 
pasiėmė pagamintus 
išdalinimui visuose 
kampeliuose ir prie 
dirbtuvių vartų.

Kiti strateginiai žingsniai 
buvo, priimti, kad visi demo
kratijos šalininkai išanksto už
imtų visas svetainėj vietas, o 
lauke suformuoti galingą ] 

. kietų būrį prie svetainės 
rų su įvairiais obalsiais.

Man atėjus 7:30 vai. 
kare prie svetainės 
dau ‘ jau skaitlingą 
daugelį einančių 
Man įėjus vidun 
susiradau sau vietą $prie vie
no rusų tautos draugo.

Lauke ir viduj svetainės 
buvo daugelis uniformuotų po-

Ir po nekurio laiko vėl už-j]<us gp metų amžiaus, 
lipęs ant estrados pareiškia, i 
kad šiuomi nazių susirinkimas 
tampa atšauktas ir prašo su
sirinkusius išsiskirstyt. Minia 
nesiskirsto, netiki jo žodžiams. 
Matant tokį minios tvirtą nu
sistatymą, šluostydamas pra
kaitą nuo galvos, sako:

“Duodu savo garbės žodį, 
kad nazių mitingas šioj svetai
nėj šį vakarą neįvyks.”

Tik po jo tokio pasakymo 
ir Nancy Cox Parker užgyri- 
mo minia pamažu pradėjo 
skirstytis iš svetainės.

Išėjęs iš svetainės pamačiau 
gausingą minią žmonių apie 
svetainę, pikietuojančią de
monstraciją su įvairiais obal
siais.

Tarpe pikietuojančių matė
si daugel hillsaidiečių lietuvių. 
Tai garbė jiems už tai.

Nežinau, kodėl mūsų eliza- 
• bethiečių lietuvių mažai ma
tėsi tenai. “Laisvėj” tilpo at
sišaukimas tame reikale ir 
LDS kuopos susirinkime dis- 

:kusavome apie tai. žodžiais 
kalbame už demokratiją, o 
darbais ne. Negražu.

Būtinai reikia pabrėžt, kad 
iniciatoriai nazių mitingo buvo' 
Irvington, N. J., tūlas Kohler, 
o ne Elizabetho vokiečiai. 
Klaidinga tų draugų nuomonė, 
kad didžiuma vokiečių prita
ria naziams. Šis mitingas pa
rodė visai ką kįtą. 
Elizabetho vokiečių 
priešingi naziams, 
svetainės prisipildė

1 anti-naziais.
Irvingtono nedaaugę vaikė

zai po policijos apsauga tapo 
(išlydėti ten, iš kur jie atvyko.

Baigiant reikia pastebėt, 
i kad man nepatinka “Laisvės”

Magdalena Vertelienė išau
gino du sūnų Juozą ir Pe
trą ir tris dukteris, kurios yra 
vedusios ir vadinasi po vyrais 
L. Mickevičiene, Amšiejiene ir. 
Dobuliene.

Vertelienė atvyko Amerikon 
15 metų atgal. Senutė, matyt, 
dar gerai atrodo ir gerai m 
to. Ukrinas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BRIDGEPORT, CONN.

ALDLD 63 k}\ ‘susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugsėjo' 23, 7:30 v. v., 
407 Lafayette St. Kikviename susi
rinkime turėsime tam tikras pas
kaitas iš šios Draugijos išleistų raš
tų. Todėl visi nariai dalyvaukite, 
atsiveskite ir savo draugus, 
prašome narių įsi temyli, kad 
susirinkimai bus mėnesio 4-tą 
tadienį 
kaitis.

BRIDGEWATER, MASS.
Paskutinį šios vasaros pikniką 

rengia bendrai dviejų miestų pro
gresyvūs organizacijos, Bostono ir 
Bridgewater. Įvyks sekmadienį, 25 
d., Grange Park, Bridgewater. Pra
džia 11 vai. ryto. Bus gera muzika, 
kurią parūpins Bert Orris. Turėsime 
visokių užkandžių ir'gėrimų. —Įžan
ga voltui. Kviečia Komisija.

(222-223)

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

“Melsvoji Knyga”, tai origi
nale apysaka, tilpusi 
“Laisvės” numerių, 
mane ir traukė prie 
Tai pilna faktų ir 
nuotikius nuosekliai
Ją skaitydamas įgauni gilų įs
pūdį ir gerą pamokinimą ir 
taip jau satyros įvalias. Todėl 
turėtų būti' atspausdinta į kny
gą ir rastų pasisekimą tarpe 
skaitytojų. Tai yra drg. V.

CHRONIŠKOS

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

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS*
Įsisteigęs per 25 Motus

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

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

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

atsinešimas į speciales kores
pondencijas: Pašvęsk laiko ir 
extra išlaidų, nes tą patį va
karą tuojaus parašiau - trum
pą žinutę ir “special delive
ry’’ pasiunčiau, žinoma, nesi
tikėjau rasti žinutę ant kitos 
dienos, bet tikras buvau ma
tyti šeštadienio laidoj, tačiau 
neradau. Tas puldo 
energiją rašinėt.

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboj’e Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN 
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS”

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c arba 5c U. S. A. pašto 
ženkleli’ai-stamps.

LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

36-42 Stagg St. Tel.
Varpo Keptuvės Keksai

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skar 
niausiu ‘ 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 svorį Ir kalnas.
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NewYorko^zM^ifeZInii«
Naujoji Dalyba Gavo Didelių Laimėjimų PAS1TIKOM VETERANUS

New Yorko Nominacijose
jas, bet ir iš 
nusinešė arti

sai yra po jo priežiūra.
Asmeniškai, W. Frantz yra 

i linksmaus būdo žmogus. Lin- 
jkiu jam daug laimės savo 
'darbe L.

Ch. Callahan, 
būdamas 
sigrobtu ambulansu su dviem j 

i lavonais
i stulpan, sulaikytas kvotimui, 

p o j) i e- į ___________ :-----
Yorke
17 gy-

į

Penktadienis, Rugs. 23,1938
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Įdomių davinių duoda per- 
ą antradienį praėjusios no

minacijos. Reakcinės Senosios 
Dalybos šalininkai gauna spy
rį net savo pačių partijose. 
Naujosios Dalybos šalininkai 
išeina laimėtojais arba gauna 
didelį skaičių balsų.

New Yorko garsioji East 
Side išspyrė senadalybininką, 
jau buvusį kongresmanu, John 
J. O’Connor iš Demokratų 
Partijos kandidatūros l\mo 
Kongresiniame Distrikte, jo 
vieton pasirinko naujadalybi- 
ninką James H. Fay.

Balsų gavo sekamai:
FAY—8,352.
O’CONNOR—7,799.
Fay didžiuma—553.
Republikonų nominacij o s e 

O’Connor gavo 2,953. Dulles 
—1,969. Sakoma, republiko- 
nai labai nepasitenkinę radę 
savo tarpduryje Tammany 
Hali pamestinuką O’Connorą 
ir pąrtijos viršininkams teksią , 
gerokai vėjo . Fay jr Marcantonio laimėji-

Fąy tuiėjo asmenis ą pi e maj par0(j0> kad mases nelen- 
zidento tooseve o uzgyrimą ^va apgaut. Dar niekad ne- 
ir buvo remiamas darbiecių. buyo prjeg nominacijas pasku_

Kitu dideliu Naujosios Da- tinėmis valandomis tiek daug 
]ybos laimėjimu yra nom.inavi-: kriminališkų fabrikacijų, kaip 
mas Vito Marcantonio.

Marcantonio, reguliaris Am. 
Darbo Partijos kandidatas, 
lengvai nugalėjo tammanietį 
James J. Lanzetta ADP no
minacijose. Tiesa, pastarasis | smulkmeningų 
laimėjo demokratų nominaci- karnose laidose.

IŠ UNIJISTŲ MITINGO 
ISPANIJOS PARAMAI

jeigu

ten Marcantonio 
pusę visų demo- 
Sudėjus sykiu 

balsus, gautus darbiečiuose, 
demokratuose ir republiko- 
nuose, Marcantonio gavo bal
sų sekamai:

AM. DARBO PARTIJOS 
Marcantonio—1,759.
Lanzetta—170

REPUBLIKONŲ 
Marcantonio—2,296. 
Kuppferman—199. 

DEMOKRATŲ 
Marcantonio—1,930. 
Lanzetta—4,252.
A pro kuoja m a, kad

Marcantonio rinkimuose gau
tų panašų nuošimtį balsų, tai 
jis sumuštų Tammanės kan
didatą apie 3,000 balsų di
džiuma. ‘žinoma, tas priklau
sys nuo pažangiųjų ir visų 
naujadalybininkų pasidarbavi
mo, kad masės dalyvautų rin
kimuose ir kad būtų supažin
dintos su Marcantonio nuopel
nais liaudies, reikalams.

šiemet panaudota prieš nau- 
jadalybininkus kandi d a t u s , 

i vienok jie vis vien išėjo lai- 
I mėtojais.

Apie kitus laimėjimus 
i žinių bus se-

Virš 5,000 publikos užpildė 
Windsor Palace, kur įvyko Is
panijai remt masinis mitingas 
pereitą trečiadienį. Jį sušžttikė 
Darbo Unijų Ispanijai Remt 
Komitetas.

Mitinge kalbėjo svečiai kal
bėtojai : Leon Jouhaux, Franci- 
jos Darbo Konfederacijos gene
ralis sekretorius, ir Gonzales

Trokmanai Svarsto 
Pasiūlymus

Veikiančio miesto majoro 
Newbold Morris, įgaliotinis 
trečiadienio vakarą pareiškęs 
viltį, kad “abi pusės” priim- 

i siančios miesto administracijos 
pasiūlymus, kaipo pamatą de
ryboms, kurios užbaigtų prekių 
išvežiotojų streiką.

Trokmanų streiko komitetas 
sušaukė streikierius įPeną, Ispanijos UGT (unijų) .tuojau

Taipgi ^’tą masinį mitingą svarstyt 
Charney pasiūlymus, pareikšdami, kad 

jų priėmimas ar atmetimas pri
klauso nuo pačių streikierių.

Streikierių tarimąsi kai ku
rie suprato užbaiga streiko ir 
taip spaudoje paskelbė, tačiau 
streikieriai sako, kad tai netie
sa, kad tai tik paliaubos. Strei
kieriai sutikę jas priimt iki se
kmadienio, su tuo supratimu, 
kad tuo laikotarpiu samdytojai 
ištikrųjų dės pastangas susi- 
tart-išpildyt streikierių reikala
vimus. O jei tas nebūtų įvykin
ta, kad unijos viršininkai leis 
unijistams nubalsuot streiko 
klausimą. Viršininkai pasisakę, 
kad jie leis balsuot, prieš narių 
norą nedarys jokių sutarčių.

generalis sekretorius, 
kalbėjo vietiniai: B.

. Vladeck, Miesto Tarybos na
rys; Mrs. Elinor Herrick; Dr. 
Fernando de los Rios, Ispanijos 
ąmbasad.; Dr. Karl Deutch, 
Čechoslovakijos Social-Demo- 
kratų Partijos ir Sudeten vo
kiečių vadas. Pirmininkavo Da- 

' vid Dubinsky.
Mitingas irgi neišvengė au

dros pasekmių: jo eigoje užgę- 
so šviesos, tačiau mitingas tęs
ta pasišviečiant su rankinėmis 
lemputėmis (flashlights). Pu
blika entuziastiškai sveikino 
kiekvieną kalbėtojų pareiškimą 
apie reikalą remt Ispaniją ir 
Čechoslovakiją, ir apie t,ų šalių 
liaudies kovas už demokratiją.

’ ' Tiria mirtį 2 metų berniuko
P. Lyons, mirusio išgėrus bu
telį vyno, kuriuomi jo tėvas 
žadėjęs “pavaišint” perkraus- 
tytojus į naujus namus, 398 

' 12th St. .

Prie 125th St. stoties, N. Y., 
šunelis sulaikė 8th Avė. lini
jos traukinį ir įkando jį iš
gelbėjusį motormaną. Šuo pa
duotas ištirt, ar neturi pasiu
timo perų.

Nežiūrint nepaprastai au- 
Į dringo oro, būrelis artimiausių 
|draugų, laisviečių, aidiečių ir 
| kitų nuvyko pasitikt iš Ispa- 
nijos grįžtančius veteranus, 

I tame skaičiuje ir brooklynietį 
lietuvį—Charles Young-Yušą.

Apie jo patyrimus-;pergyve- 
nimus neteko išgirst, nes lai- 

'van nueit neturėjau paso, o 
išėjus iš laivo nebuvo kur pa
sitarimus vest, reikėjo jieškot 

; pastogės ir šilumos, tačiau iš 
j pasikeitimo keliais žodžiais ir 
iš jo ūpo matosi tiek, kad 

i jis, kaip ir visi demokratįjos j 
gynėjai, parsivežęs apie Ispa
niją puikią nuomonę.

Be abejo, Ispanijai Remt 
I Komitetas neužilgo suruoš ko- 
į kią nors pramogą, kur visi 
kartu galėsime išgirst pirmuti
nio sugrįžusio lietuvio brook- 

Įlyniečio, Ch. Young, įspū
džius Ispanijoj.

Audra Padare Daug 
Nuostolių

Pereito trečiadienio 
tį praėjusi audra Nev 
|ir apylinkėj nusinešus 
vybių. Daugiausia pasigenda
ma tuo tarpiu buvusių ant jū
rų. Kai kurie iš. jų gal bus 
išgelbėti išsilaikiusių laivukų, 
bet daugelis žuvę. Pajūriuose 
ant krantų priverstos krūvos | 
griuvėsių nuo sudaužytų val
čių ir dokinių tiltų. Kiti dar 
sveiki laivukai vėsulos su ban- 

j gomis užmesti ant krantų.
Vien sugadintais laivais-valti- 

jmis aprokuojama apie $2,000,.
000 nuostolių.

Pats blogumas audros dau
giausia palietęs Long Island, 
tačiau ir kai kurioms miesto 
dalims Leko gana bėdų. Dau
geliui aplupinėjo stogus, 
vartė kaminus, išrovė 
džius, jais užblokuodami 

įves. Prie Ulmer Parko? i 'būna “Laisvės” piknikai, 
kamienas

nu-
me-

Rep.

“MENULIO JTAKA”
Herman Heppel, 19 m., 

Union City, N. J., buvo teistas' 
Brooklyne už pavogimą čionai i 
mašinos pereito gegužės mėne-|ir lietuvių, 
šio 18-tą dieną ir važiavimą su k° kieme išrovė medį, 
ja iki Mt. Vernon, N. Y., .kol Haičio 
atsimušė į busą. Jo gynėjas aiš- stiklai suvirto šapon. 
kino, .kad “mėnulio pilnatis” Į darbininkų nesužeidė, 
keistai paveikianti į Heppel ir Lietsargių dirbėjai, be abe-

kur 
krin- 

iš;tančio medžio kamienas per- 
! kirto mašinos viršų ir įsmigo 

i i skersai mašinon. Nepamiršo 
Laisviečio Zablac- 

Atko- 
šapos kai kurių langų 

Laimei,

jis tuo laikotarpiu esąs neatsa- 
komingas už savo darbus.

Teisėjas O’Dwyer jį paliuo- 
savo nuo kalėjimo ir pasiuntė 
pataisos namuosna. Kažin, ar 
teisėjas įsitikinęs apie “pilna- 
čio” veikmę?

PECORA LEIDO BYLA KELT 
PAS KITA TEISĖJA

Aukščiausio Teismo teisėjas 
Ferdinand Pecora leido Hineso 
bylą perkelt į Generalių Sesijų 
Teismą, taigi ir pas kitą teisė
ją. Tačiau jis atsisakė paten
kint kitą Dewey reikalavimą— 
perkelt bylas trijų prokuroro 
žymių liudininkų: J. Richard 
(Dixie) . Daviso, George Wein- 
bergo ir “Big” Harry Schoen- 
hauso.

Pirmiau Hineso byla buvo 
vedama prie teisėjo Pecoros. 
Jis tą bylą nutraukė esą dėl 
neatatinkamo klausimo vienam 
Hineso liudininkų per prokuro
rą Dewey.

Neleidimas perkelt pas kitą 
teisėją bylų žymių Rūdininkų, 
kurie patys buvo raketo daly
viais ir kurie tikėjosi, kad po
būdis suteiktų valdžiai žinių jų 
liūdymuose paveiks į jų baus
mes jų pačių bylose, galįs nein, 
giamai paveikt į liudininkus.

jo, turės darbo. Kaip papras
tai, žmonės norėjo apsigint 
nuo lietaus lietsargiais, kurių 
didžiuma išsivertė apačia Į 
viršų, o kiti 
dausas.

“Laisvės” 
palyginamai, 
Tačiau ne 
čia, ant Dean St., kaminas su 
visom elektros vielom per sto
gą ir lubas atsikraustė virtu
vėn. Taigi, niekas, niekur 
nebuvo saugus.

Potvinio paliestos kai kurios 
pajėgos ir šviesos pristatymo 
stotys buvo suparalyžiuotos ir 
elektra varomi traukiniai tū
lose vietose sulaikyta. Dau
gelyje vietų visame didžiaja
me New Yorke per apie va
landa laiko neturėta šviesų.

Sugadintos elektros vielos 
priežastimi keleto gais-

norėjo 
lietaus 1 i ets a r g i a i s, 

išsivertė
visai paspruko į

apylinkėj audra, 
praėjo ramiai, 

per toliausia nuo

Nukelia Prakalbas
Lietuvių Komunistų Kuopa 

praneša, kad jų prakalbos 
apie Čechoslovakiją ir Klaipė
dą nukeliamos iš 27-tos j 
penktadienį, 30-tą šio mėnesio. 
Įvyks Liet. Pil. Kliube, 280 
Union Avė. Kalbės H. Jagmi
nas iš Chicagos, taipgi A. 
Bimba ir D. M. Šolomskas, 
vietiniai.

kuris girtu
pasivažinėjo” pa-

ir paskui įvažiavo

Lavintas šuo. kasdien veda 
j T. Gilmartin, neregį jaunuolį, 
į nuo 118th St., Richmond Hill, 
į į Queens Kolegiją. Gilmartin 

gero mokinio rekordą.i turi

Aidiečiy Atydai
Šį penktadienį, rugsėjo 

čia, Aido Choro repeticijos 
neįvyks. Vieton repeticijų, 
bus mėnesinis susirinkimas. 
Visi aidiečiai būtinai turi da
lyvauti, nes yra daug reikalų 
svarstyti. Taipgi yra kviečia
mi ir CHORO GARBĖS NA
RIAI dalyvauti šiame susirin
kime. CHORO PIRM.
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REIKALAVIMAI
Reikalinga moterų išrinkti skudu

rus, turi būti patyrusios. Kreipkitės 
pas J. Eisenberg & Son, 195 
mouth St., Brooklyn, N. Y.

(222-227)

Ply-

prieRcikalinga mergina dirbti 
lengvo namų darbo. Rašykite se
kančiu antrašu, pažymėdama kiek 
patyrimo turite prie tokio darbo, ir 
kiek algos reikalausite. Mrs. Eisen
berg, 71 Ocean Parkway, Brooklyn, 
N. Y. (222-2227)

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas fe. 23rd Street

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Sbalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

buvo
ru.c

ATOSTOGAUJANT

Philip Zito$ 57 m., 482 Court 
St., kuris pereito kovo mėne
sį peiliu suraižė savo žmoną 
dėlto, kad ji prieš jo valią ėjo 
parengiman, norėdama pama
tyt savo vaiką pildant progra
mą, nuteistas 7M> metų į Sing 
Sing.

Viena moteriškė, apsiginkla
vus šautuvais ir gera sauja pa
tronų krepšelyje, bėgiu kelių 
valandų apiplėšus vieną ir pa
šovus kitą vyrą.

H. S. Marmelstein, 36 m., 
50 Cook St., nuteistas me
tams kalėjimo už daugpatystę.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

n.

- t

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
1—2 p. p.

• 6—8 vakare 
ir pagal sutarti.

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

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

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

NOTARY 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.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras .kamba. 
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.
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426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
• • damos mylimiems pašarvoti dovanai

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JpSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
PrieS Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

u

Kuomet aš atostogavau per
eitą savaitę pas savo tetą ir 
dėdę Mičiulius, Minersvillėj 
(Pennsylvania’os valstijoj), tu
rėjau progą susipažinti su 
vienu Prūsų lietuviu Vincu 
Frantz. Jisai kalba gerai lie
tuviškai ir angliškai. Yra sa
vininkas William Frantz Bus 
Line Kompanijos. Užlaiko 
keturis didelius, gražius bu- 
sus, kurie veža pasažierius 
nuo Minersville į Buck Run, 
Mechanicsville, Port Carbon 
ir į kitus kaimyniškus mieste
lius. Taip pat ir išrandąvoja 
busus piknikams bei išvažia
vimams.

W. Frantz man pasakojo, 
kad 1922 m. nusipirko antra- 
rankį busą ir važinėjo darbi
ninkus į darbavietes ir šiaip 
nedarbo žmones į miestus ir 
užtai, kad geras užlaikymas 
busų, geras patarnavimas 
žFnonėms, vengiant akcidentų, 
jis pradėjo gauti daugiau pa- 
sažierių ir turėjo pirkti dau
giau busų. šiandien Miners
villėj .randasi William Frantz 
Bus Line. Jis tikisi, kad lai
kui bėgant jam reikės padėti 
daugiau busų ant kelio.

Jis taipgi užlaiko didelę 
krautuvę, kurioj galima gauti 
visokių reikalingu, dalykų prie 
automobilių, už šios krautuvės 
randasi didelis garadžius, čia 
tai randasi visokios mašineri
jos, visoki įrankiai dėl pageri
nimo ir valymo busų. Visi bu-

Telephono: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

m., 487

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4885

Lietuvos-Amerikos Importo 
Ir Eksporto Bendrove

Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto 
B-vės Konservuotus kumpius ir Picnic hams 
didelėse ir mažose skardinėse, raugintus 
agurkus ir kepeninį paštetą (Liver Paste).

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams kaip 5 dėžės

LITHUANIAN-AMERICAN IMPORT 
& EXPORT CORPORATION

NEW YORK Tel. Rector 2-278Ė

Už 4-tą Plėšimą Baigs 
Dienas Kalėjime

Arthur Russell, 40
E. 156th St., Bronx, pirmiau 
papildęs prasikaltimų ir už 
juos buvęs nuteistas. Sugrįžęs, 
jis ir vėl imdavęsis blogda- 
rysčių. Pereito vasario mėne
sį jis vėl areštuotas kaltini
mu, kad jis BMT Church Ave. 
stotyje primušęs senyvą kelei
vį ir atėmęs nuo jo piniginę 
su $33. Kadangi šis jau bu
vo ketvirtas teismas už kri- 
minalystes, tad jis nuteistas 
visam amžiui į Sing Sing.

RESTAURACIJA

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

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.

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI P

■

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

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

V




