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KRISLAI
Pavojingas Pasididžia

vimas.
Pasimatysime Rytoj.
Džiova ir Lietuvos

Žmones.
O Dabar Fordas.
Nežino, Ką Rašo.

Rašo A. B.

Vienas labai mokytas, bet 
siaurai protaujantis redakto
rius posmuoja: Oh, Stalinas 
kalba ir skundžiasi, kad Sovie
tų žemė apsupta kapitalizmo, 
kuris jai nuolat grūmoja. Jis 
bijo... O štai, Norvegijoj, 

4 Švedijoj, Danijoj, Francijoj so
cialdemokratai sėdi valdžioje ir 
nieko nebijo ir nebėdavoja!

Tai pasididžiavimas, žinoma. 
Labai kvailas ir pavojingas pa
sididžiavimas. Tas galvočius 
jau pamiršo, kas atsitiko su Vo
kietijos ir Austrijos socialdemo
kratais, kurie valdžioje sėdėjo 
ir nieko nebijojo, žinote, kas 
dabar valdo tas dvi nelaimingas 
šalis.

Mes tik trokštame, kad Da
nijos, Švedijos ir Norvegijos 
socialdemokratai būtų nepa
miršę Vokietijos ir Austrijos 
pamokų.

Rytoj turėsime “Laisvės” ko- 
r respondentų ir bendradarbių 

suvažiavimą. Pasimatysime su 
draugais, pasitarsime svarbiais 
dienraščio reikalais.

Korespondentų s u važiavime 
galės dalyvauti ir šiaip geros 
valios dienraščio prieteliai ir rė
mėjai. Jiems irgi labai rūpi 
“Laisvės” turinys.

Lietuvos žmonių vargą labai 
gerai paliudija ir baisus džio
vos išsiplėtojimas. Nesenai įvy
kusiam Lietuvos daktarų suva
žiavime Dr. J. Lašienė teigė se
kamą : Medicinos fakulteto Pa
tologijos institute per 13 metų 
buvo padaryta 1,200 lavonų 
skrodimų. Surasta, kad džiova 
buvo mirę 36 nuoš., bet džiovos 
žymių buvo rasta pas 56 nuoš. 
lavonų.

Dabar atėjo kaleina Fordo 
interesams. Apvienyta Auto
mobilių Darbininkų Unija ne
paliks jo ramybėje. Tai gali
ma užtikrinti. Ji paklupdė Ge
neral Motors ir Chryslerį. Ji 
dabar stovi ant tvirtų kojų. Nu
galės ir tą patį didžiausį prie
šą.

Committee For Industrial Or
ganization (C. L O.) pasileido 
darban organizuoti tekstilės ir 
žibalo darbininkus. Tai milži
niškos Amerikos industrijos. Jų 
daug šaknų randasi reakciniuo
se šautuose. Darbas bus ne 

* lengvas.

Aš patyriau, kad “N.” redak
torius labai dažnai rašo tą, apie 
ką mažiausios nuovokos neturi. 
Pav., jis prisimygęs teigia, kad 
Farnsworth, nubaustas už šni
pinėjimą Japonijos naudai, ne
buvęs kvočiamas slaptai. Vis
kas ėję prie atvirų durų. Tik 
vas. 26 d. pirmu sykiu per teis
mą jis prisipažinęs prie kaltės.

Bet tai nonsensas nuo pra
džios iki galo. Farnsworth bu
vo egzaminuojamas ilgai ir 
slaptai. O žinote, kaip Ameri
koje nužiūrimus egzaminuoja. 

» Visas pasaulis žino “third de- 
■ gree.”

Vas. 26 d. teismabutyj Fanrs- 
worth tik prisipažino viešai 
prie to, prie ko buvo prisipaži
nęs slaptai. Teismo prieš jį vi
sai nė nebuvo. Teisėjas tik už
dėjo bausmę.

Gi Sovietų teismų sistema 
pasirodė daug minkštesnė. Troc- 
kistams teismą davė. Jie galė
jo visaip teisintis ir užsiginti, 
jeigu tik norėjo.

Bet “N.” Sovietų teismų sis
temą visaip dergia, o Amerikos 
—šilkuose vynioja.

< ♦ Gražiai pradėjo sektis Ispa
nijos lojalistams. Ypatingai jų
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Chicagiečiy Sveikini
mas "laisvės” Šėri- 
ninky Konvencijai

Su Sveikinimu Atsiuntė $109 
Auką “Laisvei”

7 d. bal., 1937.
“Laisvės” Bendrovės 
Šėrininkų Konvencijai,

Brooklyn, N. Y.
Draugai Laisviečiai!

Sveikiname Jūsų konven
ciją ir tikimės, kad ji bus 
pasekminga visais atžvil
giais. “Laisvė” yra stiprus 
komunistinis liaudies dien
raštis ir jos atsiekimais 
mes visi didžiuojamės. Ir 
pas mus, Chicagoje, “Lais
vė” turi labai daug draugų.

Neabejojame, kad laisvie- 
čių konvencija suras būdų 
ir priemonių dar labiau pa
gerinti “Laisvės” turinį, pa
daryti ją dar labiau popu- 
liare.

Negalėdami dalyvauti Jū
sų suvažiavime, mes, chica- 
giečiai, betgi turime savo 
atstovą draugą Andrulį. 
Draugas Andrulis praneš 
Jums, kaip sekasi “Vilniai”, 
kaip mes darbuojamės Chi
cagoje, kaip mūsų judėji
mas stiprinasi vidurvakari- 
nėse valstijose.

Sveikindami 1 a i s v iečių 
konvenciją, mes siunčiame 
ir čekį, ant kurio išrašyta 
šimtas ir devyni doleriai.

Varde visų aukotojų siun
čiame širdingiausių linkėji
mų.

Draugiškai,
L. Prūseika.

Išmušė Streikierius iš Her
shey Saldainių Fabriko

Hershey, Pa. — Valstijos 
kazokai ir vietiniai šerifai 
išvien su skebais ir 3,000 
vadinamų “farmerių” išmu
šė streikierius sėdėtojus iš 
Hershey šokolado saldainių 
fabriko. Visa ta šaika buvo 
i š a n k s t o suorganizuota 
“labdaringųjų” fabrikantų.

Susikirtime su streikie- 
riais sužeista keli šimtai as
menų.

Kompanija sako pirkusi 
po 800,000 svarų pieno iš 
farmerių, kol nebuvo strei
ko.

NAZIAI PRIMETA KUNI
GAM BENDRĄ FRONTĄ 

SU KOMUNISTAIS

Berlynas. — Slaptas nazių 
teismas tardo vokiečių ka
talikų kunigus J. Rossaintą, 
K. Cremerį ir J. Clemensą 
ir keturis pasauliečius kata
likiško jaunimo vadus, kai
po “šalies išdavikus”. Pasa
koja, būk jie veikę vienu 
frontu su komunistais prieš 
Hitlerio valdžią.

orlaiviai stebina pasaulį.
Bet kovos dar tik pradžia, 

fašistai dar toli gražu nesu
pliekti. Vokietija ir Italija dar 
bandys jų kailį išgelbėti. Todėl 
mes turime visais būdais rem
ti Ispanijos draugus.

Ar reikia geresnių įrodymų, kad Mussolinis siunčia savo kariuomenę talkon 
Ispanijos fašistam? Štai 41 Italijos armijos kareivis, kurie pasidavė Ispani
jos liaudiečiams mūšiuose Guadalajara srityj. Tarp jų yra trys Italijos 

oficieriai.

REIKIA 3-JŲ BILIŪNŲ Atmetė Sumanymą prieš 
PAŠALPOS DARBAMS Negrą Lynčiavimus

Washington. — Amerikos 
Darbininkų Susivienijimo 
pirmininkas D. Lasser ir ki
ti vadai šalies miestų majo
rų konferencijoj reikalavo, 
kad ateinančiais metais bū
tų paskirta $3,000,000,000 
viešiems pašalpos darbams. 
Sykiu parodė, jog dabar 
mokama pašalpiniams dar
bininkams alga yra neuž
tenkama, ir turi būt pakelta 
20 procentų.

Viešųjų WPA darbų vy
riausias administratorius 
H. L. Hopkins, iš savo pu
sės pareiškė, būk valdžia 
negalėsianti pridėt algos 
pašalpiniams darbininkams.

Rado Lavonus Aštuonių Žu
vusią Orlaivio Nelaimėj
McNary, Ariz. — Jau su

rasta apdegę ir sudužę la
vonai 8 žmonių, kurie žuvo 
su dideliu orlaiviu pereitą 
šeštadienį. Jis skrido iš 
Burbank, Calif., į New Yor- 
ką.

Washington. — Senato
rius King pranašauja, kad 
Jungtinių Valstijų iždas šie
met turėsiąs 4 iki 5 bilionų 
dolerių nedatekliaus.

Senatas Smerkia Sėdėjimo
Streikus ir Bosą Šnipus

Washingtqn. — Jungtinių 
Valstijų senatas 75 balsais 
prieš 3 priėmė rezoliuciją 
bal. 7 d., kurioj smerkia sė
dėjimo streikus kaipo “ne
teisėtus”. Iš antros pusės, 
smerkia fabrikantus už tai, 
kad jie dirbyklose palaiko 
šnipus prieš darbininkus, 
kad nepripažįstą darbinin
kų unijų ir prieš jas palai-, 
ko savo kompaniškas unijė- 
les.

Ta rezoliucija perduota 
kongreso atstovų rūmui.

Detroit, Mich. — Neofi
cialiai skaitliuojama, kad 
streikas prieš Chryslerio 
automobilių fabrikus lėša- 
vęs $87,000,000 korporaci
jai ir darbininkams.

Washington. — Atžaga
reiviai pietinių valstijų kon- 
gresmanai ir republikonai 
sudarė 257 balsus prieš įne
šimą, reikalaujantį bausti
nai uždrausti negrų lynčia
vimus, ir pervarė tarimą, 
kad kongresas nesvarstytų 
to įnešimo.

Didelis Liaudiečią Lai
mėjimas Chimorroj

Madrid.—Ispanijos respu
blikos armija, apsupdama 
fašistus Calatraveno tarp
kalnėj ir Chimorra kalvoj, 
pusketvirtos mylios nuo Vil- 
lahartos, nukovė 400 priešų 
ir nelaisvėn paėmė 200; 
taipgi pagrobė dvyliką ka- 
nuolių, tris vokiškus tankus, 
priešlėktuvinių p a t r ankų 
batarėią, didelį daugį kul- 
kasvaidžių, keturis trokus, 
daugybę kulkų ir nemažai 
automobilių.

Kiti fašistai iškrikusiai 
pabėgo, o dalis slapstosi 
krūmuose ir tarp uolų kal
nuose.

Madride p r i p a žįstama, 
kad respublikiečiams Bilbao 
fronte šiaurėje netaip seka
si ; bet manoma, kad pačiam 
Bilbao miestui dar nesą tie
sioginio pavojaus.

10,000 Naują Italijos
Karią prieš Ispaniją

London. — Ispanijos am
basadorius Anglijai gavo 
patvirtintų įrodymų, jog 
kovo 22, 23 ir 24 d. buvo iš 
Italijos atsiųsta dar 10,000 
kareivių į talką Ispanų faši
stam, per Cadiz prieplauką.

“Matę” įtariamą žmogžudį, 
Bet Nepažinę

Tūli žmonės pasakoja, 
kad “matę” Stroudsburge, 
Pa., ir New Brunswick’e N. 
J., skulptorių Robertą Ir- 
winą, 'gaudomą kaipo žmog
žudį gražuolės Veronikos 
Gedeon, jos motinos ir jų 
burdingieriaus; bet “mačiu
sieji” tuo tarpu negalėję 
Irwino pažinti. ’

FORD "NIEKAD NEPRI
PAŽINS” UNIJOS?

Ways, Georgia. — Auto
mobilių fabrikantas Henry 
Ford bal. 7 d. viešai užreiš- 
kė, kad jis niekad nepripa- 
žinsiąs jokios darbininkų 
unijos, ir nušnekėjo, būk 
unija “kenkianti” ne tik 
fabrikantams, bet ir “pa
tiems darbininkams.”

Detroit,. Mičh. — 25,000 
automobilių darbininkų su
sirinko j Coliseum minėt pa
darytą sutartį su Chryslerio 
korporacija, kaipo didelį 
darbininkų laimėjimą. In
dustrinių Unijų Organiza
vimo pirmininkas John L. 
Lewis savo kalboj garsiai 
užreiškė, kad “Henry Ford 
permainys savo nuomonę,” 
ir bus priverstas skaitytis 
su Jungtine Automobilių 
Unija.

ŽINIŲ ŽINELES
Berlynas. — Nazių mėne

sinis organas “Neun Volk” 
atakuoja katalikų kunigus, 
kad jie nesiženija ir nedau
gina vokiško svieto.

Peoriit, III.—Sėdėjimu už- 
streikuota Caterpillar Trak
torių Kompanijos fabrikas. 
Kiti darbininkai šimtais pi- 
kietuoja fabriką iš lauko 
pusės.

Manila, Filipinai. —- Gais
ras sunaikino pusę ketvir- 
tainiškos mylios namų Ma
niloj. 10,000 žmonių liko be 
pastogės.

Madrid. — Liaudies ka
riuomenė atmušė fašistus 
beveik iki Cebreros, Avila 
provincijoj, į vakarus nuo 
Madrido.

Lima. — Peru respubli
kos seimas nutarė aptak- 
suoti įvairių biznių skelbi
mo lentas palei vieškelius.

Puerto Rico Seimelis Užgi
na Gimdymų Kontrolę 
San Juan, Puerto Rico.—

Šios salos seimelis padarė 
tarimą, kad gydytojai gali 
laisvai duot patarimus ir 
vaistus poroms, norinčioms 
apsisaugot nuo gimdymo 
nepageidaujamų kūdikių.

Mussolinis ir Hitleris 
Atsimesią nuo Bepu

siškumo Komisijos
Tada Urminiai Remsią Ispanijos Fašistus; Italijos Spauda' 

Rėkia prieš Sovietų ir Francijos Pagelbą Ispanijai
Roma, bal. 8.—Italijos fa

šistų spauda pradėjo įrodi
nėti, kaip “gausingai” So
vietai remią Ispanijos val
džią ginklais ir kitais karo 
reikmenimis.

Bal. 7 d. “Giornale d’Ita- 
lia” išspausdino ilgą litani
ją neva “įrodymų,” kaip 
daugmeniškai Franci ja pa
dedanti Ispanijos respubli
kai prieš fašistus.

Italijos fašistų laikraščiai 
pasakoja tokius dalykus:

Kad vienas Franci jos ge
nerolas vadovaująs visai 
kariškai Ispanijos organiza
cijai ir kad su juo veikią 25 
oficieriai iš Francijos gene- 
ralio štabo;

kad Franci j a aprūpinus 
liaudiečių armiją 155-mili- 
metrinėmis kanuolėmis ir 
kad didelis skaičius Franci
jos lėktuvų veikia prieš Is
panijos fašistus; kad Fran
cijoj esanti palaikoma mo
kykla lavint lakūnus Ispa
nijos valdžiai;

kad Francijoj priimta už
sakymas pristatyt liaudie- 
čiams 50,0QO Mauserio šau
tuvų ir 50,000,000 kulkų, 
ir t. t.
Francūzų Atsakymas Mus- 

soliniui ir Hitleriui
Paryžius.—Francijos val

džios nariai sako: Nors Is
panijos respublika gal kiek 
ir gauna karo reikmenų iš 
privatinių įstaigų Franci
joj, tačiau Franci j a vykdo 
bepusiškumo (nesikišimo) 
sutartį abelnai ir stabdo, 
kiek tik gali, karinius išve
žimus Ispanijon. Visai skir
tingai elgiasi Italija ir Vo
kietija, kurios pasiuntė de- 
sėtkus tūkstančių savo kar
eivių prieš Ispanijos valdžią 
ir privežė daugybę ginklų 
ir amunicijos fašistam.

Mussolinis ir Hitleris ren
giasi atsimest nuo tarptau
tinės nesikišimo sutarties, 
kas liečia karą Ispanijoj. 
Tai todėl jie dabar per sa
vo spaudą taip ėmė šaukti 
apie Francijos ir Sovietų 
duodamą “ daugmenišką” 
pagelbą Ispanijos valdžiai. 
O tada Mussolinis ir Hitle
ris, nesivaržydami sutarčia, 
jau urminiai gabentų savo 
kariuomenę, ginklus ir 
amuniciją’' Ispanijos fašis
tams.
Mussolini Laukia Hitlerio 

Generolo
Roma.—Laukiama vėl at

vykstant Hitlerio orlaivyno 
ministerio gen. Goeringo 
pas Mussolinį. Visi supran
ta, kad jiedu tarsis atsimest 
nuo tarptautinės bepusišku
mo komisijos ir tada taip 
stipriai remt Ispanijos fa
šistus, kad užtikrint jiem 
laimėjimą.

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Fašistai Priversti Atsipra
šyti Anglijos

London, bal. 8.—Anglija, 
nusiuntus du savo karo lai
vu į ispanų fašistų prie
plauką Paima, Majorca sa
loj, privertė karinį salos 
g u b e r n atorių atsiprašyt, 
kad fašistų lėktuvai mėtė 
bombas į Anglijos karo lai
vą “Galiant”. Gubernato
rius prižadėjo daugiau ne- 
kliudyt Anglijos laivų.

u-l

Fašistų Kanuolės Pasie
kiančios Bilbao

Bilbao, Ispanija, bal. 8.— 
United Press žiniomis, fa
šistai, padarydami staigias, 
smarkias atakas, prasimušė 
iki Lima priemiesčių, už 5 
mylių nuo Durango ir 16 
mylių nuo Bilbao, Baskų 
provincijos sostinės, šiauri
niame Ispanijos pajūryje. 
Taigi toli mušančios, iš Hit
lerio gautos, fašistų kanuo
lės jau galėsiančios savo šo
viniais pasiekti Bilbao.

Fašistai uždegė pušų miš
ką Barazar tarpkalnėje ir 
tuo būdu privertė iš ten pa
sitraukti respublikos mili
cininkus.

■v

Nukautas Amerikietis Stu
dentas Madrido Fronte
Madrid, bal. 8.—Tapo nu

kautas Paul Neipold, Bro
okwood Darbininkiškos Ko
legijos studentas, amerikie
tis narys Tarptautinės Bri
gados, kada jis norėjo iš
gelbėti vieną fašistų sužeis
tą draugą kovotoją.

Permažai Liaudiečiam Lėk
tuvu Bilbao Fronte

Bilbao, Ispanija. — Siau
čia kruviniausios kovos ba
skų liaudiečių su fašistais, 
ypač Barazar tarpkalnėj, 
2,000 pėdų augštumoj, už 4 
mylių į žiemius nuo Ochan- 
diano.

Fašistai šiame fronte turi 
bent 30 Vokietijos ir Italijos 
didelių lėktuvų-bombininkų 
ir kelis būrius lengvesnių, 
greitųjų lėktuvų, 
čia turi daugiau 
negu respublikos 
Baskų laikraščiai 
Madrido valdžią 
daugiau lėktuvu.

7 fašistu lėktuvai bom
bardavo Bilbao.

Priešai 
orlaivių 
gynėjai, 

šaukia 
atsiųsti

Klaidą Atitaisymas
“Laisvės” Nr. 83, pirmame 

puslapyje, žinioje apie M. Pet
rausko mirtį, paskutiniame 
sakinyje, minint išvežimą jo 
kūno, praleista žodis “kovo?* 
Tas sakinys turi skaitytis 
šiaip: “Velionio kūnas kovo 
24 d. tapo išvežtas iš Kauno 
į Dusmenis, Trakų apskrity], 
ir ten palaidotas greta tėvų.“
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Mikas Petrauskas
Kovo mėn. 23 d. Kaune mirė Amerikos 

lietuviams gerai žinomas kompozitorius, 
chorvedys ir dainininkas Mikas Petraus
kas. Jis turėjo 64 metus amžiaus.

Mikas Petrauskas—stambi asmenybė 
lietuviškam pasaulyj. Kaipo kompozito
rius, jis pasižymėjo ne tik gausumu, bet 
ir tuo, kad pradėjo, palyginti, labai anks
ti kurti. Jau 1903 metais jis parašė ope
retę “Malūnininką ir Kaminkrėtį,” kurią 
ir šiandien daugelyj vietų mūsų mėgėjai 
tebevaidina.

1906 metais Petrauskas pabaigė Peter
burgo konservatoriją, o 1907 metais at
vyko Amerikon. Taigi šiemet sukanka 
lygiai 30 metų nuo Petrausko atvykimo į 
Jungtines Valstijas.

Amerikoj Petrauskas užsilaikė džen
telmeniškai. Palaikydamas artimesnius 
ryšius su t. v. vidurine sriove, jis visuo
met gražiai atsinešdavo linkui socialistų, 
q vėliau—komunistų. Pastariesiem jis 
gamino dainas, mokino jų chorus, palai
kė asmeniškus ryšius su atskirais veikė
jais.

Kai Amerikon pribuvo Vincas Kapsu
kas, Mikas Petrauskas buvo vienas pir
mutinių prisiuntusių jam karštus svei
kinimus. Su “Laisvės” redakcija velio
nis visuomet norėjo palaikyti draugiškus 
santikius.

Politiniai Mikas Petrauskas buvo kai
rysis liaudininkas. Apskritai, jis buvo 
liaudiškas žmogus, laisvamanis, nepatai
kaująs kunigijai.

Amerikoj Mikas Petrauskas yra pra
leidęs virš 20 metų savo geriausio am
žiaus. Čia jis daugiausiai sukūrė, dau
giausiai dirbo. Jo darbui dėka, ne vie
nas Amerikos lietuvių darbininkų įgavo 
daugiau žinojimo muzikoj ir apskritai 
mene.

Su Miko Petrausko mirtimi lietuviška 
pažangioji visuomenė neteko stambios fi
gūros, uolaus kultūros darbininko, liau
diško menininko.

(Platesnių žinių apie Miką Petrauską 
išspausdinsime kituose “Laisvės” nume
riuose).

Kitas Ryškus Laimėjimas
Užbaigimas Chryslerio automobilių fa

brikų darbininkų streiko sutartimi tarp 
unijos ir kompanijos reikia skaityti ant
ru automobilių pramonės darbininkų lai
mėjimu. Po 30 dienų streikavimo, paga
liau, kompanija nusileido darbininkų 
unijai. Ji buvo priversta nusileisti.

Atsimenam, kai tik sėdėjimo streikas 
buvo paskelbtas, pats Mr. Chrysler ir jo 
sėbrai šaukė, būk jie atsisakysią tartis 
su automobilistų unija, kadangi ji ne
kalbanti visų darbininkų vardu. Tas 
streikierių nenugązdino. Tuomet eita 
teisman, ten gautas sprendimas prieš 
streikierius, grūmota darbininkus išmes
ti iš fabrikų spėka, tačiau ir dėlto strei- 
kieriai nenusigando. Jie laikėsi tvirtai, 
kaip uola, pareikšdami, kad neisią iš fab
rikų, kol dalykai nebus sutvarkyti, kaip 
darbininkai pageidauja.

Na, tuomet samdytojai ir buvo privers
ti nusileisti: tartis su unija, daryti su ja 
sutartį, pildyti darbininkų reikalavimus.

Tiesa, padarytoji sutartis apima dau
giau mažiau tik principinius dalykus. 
Tuoj bus pradėta tartis dėl darbo valan
dų, algų, darbo sąlygų. Reikia, vienok, ti
kėtis, kad tolimesniuos pasitarimuos uni
jai bus. lengviau išgauti savo reikalavi
mus.

Ką gi ši sutartis mums rodo? Ji rodo 
tai, kad darbininkų vieningumas, pasirį- 
žimas ir kova gali pasiekti viską, ko jie 
reikalauja. Panašiai darbininkai laimėjo 
General Motors kompanijos fabrikuose, 
Flint, Mich., panašiai laimėjo Chryslerio 

fabrikuose, panašiai bus kova laimėta 
Fordo fabrikuose ir kitur.

Šių metų Pirmąją Gegužės automobi
lių, plieno ir kitų pramonių darbininkai, 
kurie iki šiol buvę neorganizuoti, galės 
pasidžiauti savo darbo vaisiais. Aišku, 
demonstracijose ir masiniuose milinguo
se jie ruošis prie tolimesnių ir didesnių 
laimėjimų.

Vermont e
Vermonto valstijos seimeliai—žemes

nysis ir augštesnysis—priėmė bilių, ku
riuo einant, toj valstijoj sėdėjimo strei
kai bus skaitomi nelegališki. Biliuj sa
koma, kad kiekvienas tos rūšies streikie- 
rys, nepaisant kur jis apskelbtų sėdėji
mo streiką, fabrike ar raštinėj, bus bau
džiamas iki dviejų metų kalėjimo ir vieno 
tūkstančio dolerių pabaudos.

Šis bilius pasiųstas gubernatoriui Ai
ken. Jei pastarasis jį pasirašys, tai bi- ' 
liūs tuojau pataps įstatymu. Vermont ; 
valstija yra pirmutinė Jungtinėse Valsti- , 
jose priėmusi tos rūšies įstatymą. Bet 
kitose valstijose (pav. Texas) samdyto
jai taip jau darbuojasi padarymui sėdė
jimo streikų nelegaliais.

Vermont valstija, kaip žinia, laike per
eitų prezidentinių rinkimų, padavė dau
giau balsų už Landoną, negu Rooseveltą. 
Tai Maine valstijos sesutė. Reakcija ten, 
matyti, stipriai įsigalėjusi.

Nereikia nei aiškinti, kad tos valstijos 
darbininkai nepaisys to įstatymo, bet 
skelbs sėdėjimo streikus ir tuomi laužys 
patį įstatymą. s

Reikia atsiminti,- kad buvo laikai, kuo
met “.paprasti” streikai daugelyj valsti
jų buvo nelegališki. Paskui buvo pikie- 
tavimas fabrikų nelegališkas. Šiandien 
tas viskas legališka. Kodėl? Todėl, kad 
darbininkai išsikovojo; jų soįidarumas, 
jų pasirįžimas padarė streikus legališ- 
kais. Tas pats padarys legališkais ir sė
dėjimo streikus.

Sako, Litvinovas ir Tuchačevskis 
Aplankysią Lietuvą

Pasak Helsingforso (Suomijoj) prane
šimų, sekančią vasarą Lietuvą ir kitas 
Pabalti jos valstybėles aplankysią Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų komisaras Lit
vinovas ir maršalas Tuchačevskis. Jie
du, sako pranešimai, sustosią Kaune, Ry
goj, Taline ir Helsingforse. grįždami iš 
Anglijos.

Jei tai tiesa, tai reikia tikėtis, kad jų 
ši vizitą reikš dar glaudesnį santikių su
darymą tarp Sovietų Sąjungos ir jos kai- 
minkų. O tai labai daug pasitarnaus tai
kos palaikymui.

Vyskupas Reinys Atvyks 
Amerikon

Kunigų spauda skelbia, kad sekančią 
vasarą į Jungtines Valstijas atvyks Vil
kaviškio vyskupas Reinys. Girdi, iš lai
vo jis išlips New Yorke, birželio 17 d. 
Amerikoje būsiąs iki rugsėjo mėnesio 1 
dienos.

Kunigų spauda pripažįsta, kad vysku
po Reinio misijos tikslas bus stiprinti 
klerikališką judėjimą Jungtinėse Valsti
jose. Reakcinė lietuvių kunigų politika, 
—jų rėmimas Lietuvos ir Ispanijos fašiz
mo, jų ėjimas išvien su reakciniais ele
mentais Jungtinėse Valstijose,—atšaldė 
nuo bažnyčios daug parapijonų. Daug 
gerų katalikų pasipiktino kunigų juodais 
darbais ir krypsta į pusę tų, kurie kovoja 
su fašizmu, už demokratiją ir gerbūviš- 
kesnį gyvenimą.

Savo tvirtovių stiprinimui kunigai bu
vo andai pasikvietę vyskupą Matulionį, 
kontr-revoliucininką, išvytą iš Sovietų 
Sąjungos. Šis jiems mažai kuo padėjo. 
Abejotina, ar klerikalai sustiprins savo 
pozicijas ir su vyskupo Reinio vizitą.

Aukso Rože Italijos Karalienei
Kauno kunigų laikraštis “XX Amž.” 

praneša, kad “Šv. tėvas Pijus XI šiemet 
paskyrė Aukso Rožę Italijos karalienei 
Elenai jos 40 metų moterystės sukaktu
vių proga.” Laikraštis nepasako, kiek 
toji aukso rožė verta, bet ir be pasaky
mo aišku, kad ji verta daug.

Kodėl gi “šventasis tėvas” duoda ir 
šiaip turtingai karalienei visokias bran
gias dovanas? Juk tasai auksas, tos do
vanos yra surinktos iš vargšų katalikų, 

iš prasčiokėlių. Kunigai, rinkdami iš pa- 
rapijonų pinįgus, sako, jie eisią dievui. 
Bet tai tik taip sako. Tikrumoj, tie pini
gai tenka dvasiški jai. Kunigai gyvena 
iš jų puikiausiai, ir mirdami palieka gas- 
padinėms milžiniškus turtus. Vyskupai 
taipgi sirpsta prabangoj, o “šventasis tė
vas”—pats nežino, kiek jis turto turi. 
Akiregyj to, tie patys dvasiškiai, skelb
dami “Kristaus žodžius,” sako, kad leng
viau kupranugariui perlysti per adatos

"Laisvės” Rėmėjų 
Balsai

75c, ir Lietuvos politiniam 
kaliniam 75c. Su pagarba,

J. Mineikis.”
Presas jau išmokėtas. 

Tiesa, aukų nesurinkom $2,- 
000 jam išmokėt; gavome 
virš $1,600. Keturius šimtu
kus pridėjome iš reguliario 
“Laisvės” iždo. Bet dabar, 
kaip jau pastebėjote iš ank- 
stybesnių pranešimų, gyvas 
vargas verčia pirkt naują 
Linotype mašiną, kuri kai
nuos arti $7,000. Tai tos au
kos, kurias draugai dabar 
skiria presui, eis Linotype 
išmokėjimui.

Aplaikėme geroką pluok- 
štuką laiškų nuo draugų su 
linkėjimais savo dienraš
čiui. Keletą iš jų pasiskai- 
tykim visi.

“Gerb. ‘L.’ Adm.: Gavau 
žinią, kad ‘Laisvės’ prenu
merata man jau pasibaigė, 
skubinuos atsinaujinti. Ne
noriu skirtis su “Laisve’, 
kuri darbininkų klasei rodo 
šviesų kelią į ateitį, negalė
čiau be jos būt. Čia prisiun
čiu $7.50, kuriuos prašau 
padalinti sekamai:-$5.50 už 
‘Laisvės’ prenumeratą, $1 
‘Laisvės’ palaikymui, o kitą 
$1 tai padalykite pusiau: 
50c. Ispanijos kovotojams ir 
50c. Lietuvos politiniam ka
liniam. Su širdingiausiais 
linkėjimais ‘Laisvei’ gyvuo
ti ir platintis.

J. Pasternak.”
Kitas gražiai skambantis 

laiškelis iš Washington, 
Pa.:

“Gerb. ‘Laisvės’ Redakci
ja! Prisiunčiu čekį vertės 
$8, kurie dalinami sekamai: 
‘Laisvės’ prenum. $5, (esu 
narė APLA 55 kp.), auka 
‘Laisvei’ $1, Agitacijos Fon
dui $1 ir $1 knygai “Virė
jai”, kurią moterų skyrius 
rengiasi išleisti. Draugiškai,

H. Alška.”
Ir dar keli gražūs žodžiai 

iš Bridgeport, Conn.:
“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.: 

Šiuomi prisiunčiu $4. $3 už 
‘L.’ prenumeratą pusei me
tų, o $1 aukoju preso išmo
kėjimui. Kadangi anksčiau 
presui neaukojau, tai nors 
dabar atlieku tą pareigą.

Draugiškai,
S. Thompson.”

Drg. Martin, iš Pitts- 
burgho, rašydamas kitais 
reikalais, pabriežė seka
mai: “Drg. J. Yodonis už
simokėjo prenumeratą me
tams ir $1 aukojo ‘Laisvės’ 
reikalams.”

Dar keli žodžiai nuo drau
go iš Kanados. “Draugai: 
Čia prisiunčiu $1 ir prašau 
prisiųsti man vieną sieninį 
kalendorių, o likusius auko
ju ‘Laisvės’ reikalam. Su 
pagarba,

J. Mazen.”
Kalendorius su pasiunti

mu kainavo 30c., o 70c. lie
ka “Laisvės” reikalam.

Ir dar keli žodžiai: “Gerb. 
‘L.’ Adm. Meldžiu prisiųsti 
man lietuvišką ir anglišką 
knygutes šu patarimais, 
kaip tapti Jungtinių Valsti
jų Piliečiu. Čia randate $1. 
Atsiskaitykite už knygeles, 
o kas liks, tai bus auka 
‘Laisvei’. Draugiškai, Frank 
Kaulakis, Marlboro, Mass.” 
Pilietinės knygelės kainavo

Jau anksčiau minėjome, 
kad kainos kyla ant visko 
taip smarkiai, kad sunku 
įplaukoms pasivyt išlaidas. 
Jei taip dalykai eis, gal būt 
prisieis pakelt “Laisvės” 
prenumeratą.' Iš to pavo
jaus galėtume išsigelbėti tik 
tuomet, jei atsirastų dau
giau tokių draugų, kaip tie, 
kurių laiškai aūgščiau telpa 
ir dar va, tokių kaip drg. 
J. S. Weiner, iš Poughkeep
sie, N. Y. Jis užsimokėjo 
prenumeratą dviem metam 
ir paaukojo $1 dienraščio 
atsilaikymui prie kylančias 
kainas. Drg. S. Reikaus- 
kas prisiuntė $1.50 aukų 
nuo drg. L. Ausieftės, iš 
Worcester, Mass. $1 “Lais
vės” reikalams ir 50c. Is
panijos’didžiosioms kovoms 
su barbarišku fašizmu.

*
Skaitykime dar vieną lai

škelį iš Brockton, Mass.:
“Gerb. Draugai: Prisiun

čiu $7: už ‘Laisvės’ prenu
meratą atsiskaitykite $5.50, 
‘Laisves’ preso išmokėjimui 

skylutę, negu turčiui įeiti į dangaus ka
ralystę !

Kiekvienam katalikui iš to turėtų bųti 
aišku, kad jų dvasiški j a, ypatingai aukš
toji, dangaus karalystės nepaiso. Jai čia 
dangus. Po smerties dangų jinai siūlo 
tik parapijonams, o pastarieji brangiai 
už tai užmoka.

Dabar aišku, kodėl “šventasis tėvas” 
su savo armija kunigų ir vyskupų skel
bia karą komunizmui ?

ŠYPSENOS

Ne Tą “Laisnį” Gavo?

35c., o 65c. lieka dienraščio 
reikalams.

Po 50c. “Laisvės” reika
lams aukojo sekami drau
gai:

Peter Saukus, Milwau
kee, Wis.; J. Žvinis, Ne
wark, N. J.; K. Levine, 
Turtle Creek, Pa.; K. Bal- 
sevičia, Gardner, Mass.; 
Kazimieras Romikaitis, Re
ading, Pa.; A. Petrikonis, 
Stamford, Conn.; George 
Murnik, Fitchburg, Mass.; 
Frank Bakaitis, Detroit, 
Mich.; Frank A. Miller, 
Flint, Mich.; J. Naujokai
tis, So. Bbston, Mass.; K. 
Blynas, Montreal, Canada; 
J. W. Brozosky, Detroit, 
Mich.; K. Grakauskas, Ma
rlboro, Mass.; A. A. Žiurin- 
skas, Yonkers, N. Y. ir G. 
Stankevičius, Detroit, Mich.

Gražu, kad draugai taip 
susirūpinę savo dienraščio 
palaikymu, supranta, kaip 
svarbu yra darbininkų kla
sei turėt savo spaudą, ypač 
šiuo taip įtemptų klasių ko
vų momentu. Pasirūpinkim 
dar ir tuomi, kad skaitlin
ga būtų “Laisvės” bendra
darbių konferencija 10 d. 
balandžio, kad skaitlingas 
būtų “Laisvės” suvažiavi
mas 11 d. balandžio ir kad 
perpildyta būtų didžioji 
Grand Paradise sale “Lais
vės” rėmėjais laike bankie- 
to ir koncerto 11 d. balan
džio vakare.

P. Buknys.
New Yorko miestas stovi 

17 mylių ir pusę nuo atviros 
jūros. Boston arčiau “priei
na” prie jūros.

Neseniai apsivedęs vyras, 
susitikęs teismo raštininką, 
sako:

“Atsimenate ^tą ‘laisnį,’ 
kurį pereitą mėnesį man iš
davėte? Ar jūs tikras, jog 
tai buvo vedyboms ‘laisnis’?

Raštininkas: “Žinoma,
jog vedyboms. O kam dar 
klausiate?”

Naujavedis: “Matote, 
man abejotina, nes nuo pat 
to laiko man tenka šuns gy
venimu gyventi.”

Gabus Mokinys — žino.
Mokykloje buvo studijuo

jama magnetizmas. Baigda
mas aiškinimą, profesorius 
klausia:

“Robertai, kiek gi yra na- 
turališkų magnetų?”

“Du, tamsta,” pasigirdo 
stebinantis atsakymas.

“Ar gali juos įvardyti?”
“Taip, blondinės ir brune

tės, tamsta.”
(Šypsenų Rūkoriaus pas

taba. — Paties galingiausio
jo magneto — raudonplau
kių — tas gaidukas, matyt, 
dar nebuvo studijavęs.)

Surinko Juodvarnis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. M. Luk-ui, Montello, 

Mass.—Draugo rašinėlis “Pa
žvelgus Atgal” persilpnas 
spaudai; nepasinaudosim. Ra
šykit korespondencijų ir žine
lių. . •

Madrid. — Ispanijos liau- 
diečiai suėmė keturis gene
rolo Franco seserų vaikus, 
kurie iš fašistų , valdomo 
ploto buvo atėję į Asturiją 
pasimatyt su giminėmis.

Kiek bus tokių, kurie šiame paveiksle pažins save?
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Kraujo Pardavėjai

Karštis - Stebėtina Gyduol

uz

Graikų StenografijaBeždžionių Vestuvės

Senas Vincas

taip iššaukdamas 
tuose ligoniuose, 
nugalėjo jų sifilinį

Kaip Kiaušinis “Pats 
įlenda j Butelį

Tas atradimas

Reikalinga 40 Milionų 
Litru Boržomo

kelių ilgis 
kilometrų, 

(neskaitant 
Franci j a— 
kilometru,

ra, ir galviją, gavus} pora 
gerų lekcijų, jau nė su do
bilų vežimu prie tokios tvo
ros nepriviliosi 1

JAPONŲ SAU ŽODŽIŲ 
SALA

Karšta vanduo ne grei 
čiau šala už šaltą vandenį.

Puslapis) Trečias

“Tai kas gi?” paklaus, 
nustebęs farmerys ar mies
tietis: “Blofas, stebuklas, ar 
ta viela baisiai akstinuo-

KAIP DEŠIMTDALIU 
PAILGINT AMŽIŲ?

Kada Lietuvoj Bus Penki 
Milionai Gyventojų

Per paskutinius 15 metų 
Lietuvoj gimimai svyruoja 
tarp 58 ir 66 tūkstančiu, o 
mirimai tarp 33 ir 39 tūks
tančiu; taigi naturalis gy
ventojų prieauglis būna 
tam 25 ir 30 tūkstančių per 
metus. Jeigu ir toliau gy
ventojai po tiek daugėtu, 
tai. anot profesoriaus A. 
Rimkos, dvigubai didesnio 
gyventojų skaičiaus nebūtu 
galima susilaukti anksčiau 
kain po 60 metu.

15 metu ato'al Lietuva tu
rėjo 2,125.000 gyventojų, o 
dabar 2,500,000. A.

Leonardas Valulis, giri
ninkas Oregon valstijoj, jau 
treji metai kaip nenaudoja 
britvos, o skuta sau barzdą 
kirviu. Kirvis turi dvejus 
ašmenis. Vienus ašmenis jis 
taip nugalanda, kad sako, 
skuta geriau negu bet kokia 
britva, kurią jis kada turė
jo. Žinią apie tai su Valulio 
paveikslu išspausdino ir tū
li Oregono laikraščiai.^ A.

Dabar tapo išrasta tik 
vienos dratinės vielos tvo-

Vienaragis
Ar gali būt bulius su vie 

Apie tokius gy

1. Garsus Austrų gydyto
jas Wagner-Jauregg jau 
1891 m. išvystė karštį gydo
muose sifiliniuose proto li
goniuose tuom, kad įleido 
jiem į kraują negyvų džio
vos bakterijų. 1900 m. jis 
jau sėkmingai gydė sifilio 
suparalyžiuotus pamišėlius, 
įšmirkšdamas jiem po oda 
maliarijos drugio perų ir

LIETUVIS KIRVIU 
SKUTASI BARZDĄ

O ir dabar yra didelė 
banga norinčiu nusižudyti. 
Tokio mieste eilės stovi per
kančių tikietus ten plaukt 
laivais, o komo, parduoda 
tikietus tik į abi puses, nes 
taip daugiau pelno. Japoni
jos valdžia jau aptvėrė tą 
skylę ir pastatė sargybą, bet 
matyt, mažai kliudo saužu- 
džiams, kad tiek jų nusi
žudo.

mas.
Minima draugija sako, 

jog geriausi kraujo atbuda- 
votojai yra jautiena, kiauši
niai ir džiovintos vynuogės 
(rezinkos). Šiuose produk
tuose yra daugis organiškos 
geležies, reikalingos raudo
niesiems kraujakūniams. O 
Eckhardto maiste permažai 
geležies.
• Kraujo Perleidinė j i m ų 
Pagerinimo Draugija, be to, 
nepripažįsta Eckhardtą jo
kiu čampionu. Sako, čampio- 
natas galėtų priklausyt vie
nam bedarbiui Brooklyno, 
N. Y. gyv. Jis kas dvi savai
tės per paskutinius ketve
rius metus pardavė po pil
na kvortą savo kraujo ligo
ninėse; bet tuomi pakirto 
sau sveikatą, ir dabar vaikš
čioja mirtinai išblyškęs.

W. K.

Bombay mieste (Indijoj), 
dalyvaujant skaitlingai mi
niai žmonių, įvyko dviejų 
beždžionių vestuvės. Vestu
ves prirengė “šventas” as
ketas (užkietėjęs fanati
kas) Andrava Bhagvata, 

paties 
viduj i-

TVORA Iš VIENOS 
VIELOS

Chinijon, 
Lietuvon

Reikia 
boržomo 
apie 310.000 litrų minera 
linio vandens į parą.

V. R.

kuriame, anot j c 
tvirtinimo, veikia 
niai dievų balsai.” 

Anot Bhagvatos 
džionė-patinas Vitai 
pirmos linijos anūkas 
džionės-dievo Kanumano.

Po ilgų jieškojimų tapo 
surasta nuotaka—dar nie
kuomet nebuvus vedus— 
bezdžionytė Sūndery. Ves

tuvių ceremoniios buvo at
liktos nagai Vedo kulta. 
Jaunieji buvo apvilkti šilki
nėmis šlebėmis, padabinto
mis brilijantais. Verta pri
minti tas, jog vestuvių cere
monijos valandėlei tapo 
nertrauktos del to. kad nuo
taka griebėsi iieškot blusų 
pas savo jaunikį.

V. R.

Iki šiol Jungtinių Valsti
jų farmeriams prisieidavo 
daug išsikaštuoti, o dar 
daugiau darbo pridėti kai}) 
aptveriant, taip ir taisant 
savų ganyklų tvoras.

Pakelt' karštį žmogaus 
kūno viduje, kad būtų 105 
iki 107 laipsnių Fahrenheit 
gradusninko, tai yra ge
riausia gyduolė desėtkams 
pavojingų ligų. Pasekmin- 
gumą gydymo karščiu įrodė 
bent 25 specialistai pirma
me tarptautiniame suvažia
vime daktarų, kurie naudo
ja karštį kaip vaistą. Tas 
suvažiavimas įvyko New 
Yorke, pereitą savaitę, ir 
jame dalyvavo virš 200 žy
miu gydytojų iš Amerikos 
ir daugelio kitų šalių.

Daktarai A. E. Beit ir Al. 
W. Folkenberg iš Los An
geles, Calif., padarė prane
šimą. kad jie karščiu visiš- 

iš 64 žmonių, 
sirgusių lyties liga, vadina-

Įvairiuose muzėjuose ran
dasi nemažas skaičius ste- 
nografinių užrašų, parašy
tų senovės graikų kalba, bet 
iki šiam laikui tuos užrašus 
nieks negalėjo perskaityti, 
kadangi “raktas” į graikų 
stenografiją tapo pamestas. 
(Stenografija yra trump- 
raštis arba greitraštis, ra
šomas tam tikrais sutrum
pinančiais ženklais vietoj 
ištisų raidžių.)

Dabar gi tas klausimas 
jau beveik išrištas: Brita
nijos muzėjaus archyvuose 
tapo surasta papyrus’as, 
ant kurio yra užrašyti ste- 
nografiški ženklai, 
jų parašyta žodžiai 
graikų kalba.

Žmonės gali 10 procentų 
'pailgint savo amžių, jeigu 

; naudos tinkamesnius 
valgio .dalykus,—sako Co- 
lumbijos Universiteto Medi
cinos profesorius H. Clapp 
Sherman. O jis yra vienas 
iš dviejų ar trijų didžiausių 
maisto žinovų Jungtinėse 
Valstijose. Jis per 15 metų 
darė bandymus su žiurkė
mis ir kitais gyvuliukais ir 
atrado štai ką: duok, apart 
kitų maisto daiktų, tiem gy
vuliukam pieno, sūrio, ža
lių ir geltonų daržovių ir 
vaisių, o jie dešimtadaliu il
giau gyvens negu kiti ban
domi gyvuliukai, kurie vi
sai negaus šių dalykų arba 
permažai jų gaus. J. K.

Dabartinė Anglijos kara
lienė pasirašvd^vo laiškuo
se tik “Liže” pirma, negu 
atsisėdo ant sosto.

nu ragu 
vūnus tik senovės pasakose 
pasakodavo. Tačiaus šiuo 
laiku Jungtinėse Valstijose 
auga sveikas buliukas su 
vienu ragu. To buliuko su-| 
tvertojas yra Maine valst. 
univ. prof. Dr. F. Dave, ku
ris padarė operaciją ant tik 
ką paturėto veršiuko, per
keldamas į vidurį kaktos 
tuos kūno audinius, iš kurių 
išauga ragai. Panašias ope
racijas jau senai darydavo 
Himalajų kalnų piemens. 
Apie' tai minėdavo senovės 
rašytojas Plinij.

Rezultate tos operacijos, 
pas veršį išauga vienas ra
gas, kuris tarnaują jam 
stipriu ginklu. Bulius, jaus
damas savo galybę, tankiai 
tamna valdonu visos gyvu
lių bandos.

pavelys 
povaliai perskaityt visą 
graikų stenografinę litera
tūrą.

Senovės laikais Graikijo
je stenografija buvo gana 
prasiplatinus. Dar pirmuo
se krikščionybės amžiuose 
mokslininkai užlaikė po ke
letą stenografų, tankiau
sia jaunus žmones. Bažny
čios tėvas Origen turėjo net 
7 tokius sekretorius. Jų 
stenogramas skaitė kiti se
kretoriai, tankiausia mote
rys, ir vėliau perrašydavo 
paprastomis raidėmis.

V. R.

Ed. Eckhardt sako, kad 
jis atauginąs išeikvotą 
kraują, valgydamas konser
vuotų vaisių mišinį, medų, 
žuvį, daržoves ir po 30 Grin
džių per dieną.

Kraujo Perleidinėjimų 
Pagerinimo Draugija New 
Yorke atranda, jog atau
ginti kvortą sveiko kraujo 
reikia penkių savaičių laiko 
su geru valgiu ir poilsiu. 
Eckhardt gi pardavinėjo 
savo kraują sykį kas ketu
rios savaitės, bet supranta
ma, jog daugelyj atsitikimų 
jis pardavė tik po kokią 
puskvortę kraujo. Jeigu bū
tų kas mėnesį pardavinėjęs 
po pilną kvortą, būtų įsta
tęs į pavojų savo sveikatą 
arba ir gyvybę, ypač, kad jo 
maistas nebuvo tam tinka-

Yra sakoma, kad ir kiau
lėms, kurias ne bile tvora 
sulaiko, vienos elektrizuotos 
vielos pilnai užtenka. Esą, 
ir kiaulė, pora kartų nosį 
prikišus prie vielos ir ga
vus vis tokią pat lekciją, 
ne tik pati nosies daugiau 
nekišanti, bet ir savo vai
dui pasakanti, kad nekištų 
nosies, kur nereik.

Nors man neteko sužino
ti, kiek tokia batareja kai
nuoja, tačiau yra sakoma, 
kad vienos batarejos pilnai 
užtenka 4 mėnesiams laiko. 
Jeigu praktikoj šitas išradi
mas atsakančiai veiktų ir 
galvijai neišmoktų, kaip su 
tokia viela apsidirbti, kad 
išvengti sukrėtimo, besie
kiant savo tikslo.—farme
riams nors tvorų klausimo 
slogutis nuslinktų nuo jų 
minties.

Juodai nudažytas daiktas 
daugiau sugeria karščio ne
gu baltai, bet juodo žmo
gaus oda nesugeria daugiau 
karščio kaip balto.

MAŽIUKAS BUDELIS
Walter Hatterer, 9 metų 

berniukas, Camdene. N. J., 
įsitempė 5 metų vaikutį Le
roy Bonneri į apleistą na
mą. nuplėšė nuo jo visus 
drabužius; nuogą ii sumu
šė. uždarė i drabužių kama
raitę ir taip paliko jį šalt 
ir badant.

Praėjo daugiau kaip 24 
valandos, iki bedarbis kūdi
kio tėvas jį ten surado pus
gyvi. Vaikučio kankintojas 
Hatterer tapo suimtas ir 
prisipažino kaltas.

Nulupkite išvirtą kiauši 
nį. Paimkit tuščią sausą bu 
telį nuo pieno. Uždegkite 'jie 
truputį popieros. Įdėkite de
gančią popierą į butelį. Pa
dėkite kiaušinį smailagaliu 
ant butelio kaklo, ir jis įlįs 
į buteli. Nes butelyj bus iš
degę dalis oro oxygeno, pa
sidarys tuštuma, ir tuo bū
du oro spaudimas iš lauko

Karštis
pamiši-

Ne blofas, ne stebuklas 
ir viela visai paprasto, ly
gaus drato. Paslaptis tik 
tame, kad prie tos vielos 
pritaisoma elektros batare
ja ir suelektrizuoja vielą. 
Galvijas, sykį ar du palietęs 
tą vielą ir gavęs gerai su
krėsti, lyginai įsideda sau 
į galvą tiek, kiek ir mažas 
♦vaikas, kad sykį prie ug
nies prikišęs piršta, antru 
syk jau nekiša. Elektros 
sriovė, tik šešių voltų pajė
gos ir tik ant syk gerai su
krečia. palietusį vielą gyvū-

Boržomo versmių fabri
kas iki šiol pajėgdavo ap
valyt, supilstyt į bonkas ir 
išvežt tik apie 17 milionų 
bonku boržomo. O užsaky
mų del 1937 metų jau da
bar turi ant 21 miliono 
bonkų.

Manoma, jog užsakymai 
netolimoj ateityj gali padi- 
dėt iki 40 milionų litrų. Kad 
tuos užsakymus išpildyt, 
reikia pastatyt nauja fabri
ką bonkom daryt, kita fab
riką kamščiam išdirbinėt, 
vieta filtravimui ir tt.

Tie darbai jau dabar yra 
pradėti.

Boržomo mineralinis van
duo vartojamas gėrimui ne
tik sovietuose, bet ir už
sieniuose. Boržomą siunčia 

Latviion, Iranan, 
Amerikon ir kt.
primint, jog iš 
versmės išteka

Vorošilovgrade, Sovietų Ukrainoj, fabrikas vardu Spal 
Revoliucija budavoja naujus lokomotyvus, kurie, 
manoma, bėgs 85 mylių greitumu per valandą.

juos nuo užkrėstos jiem 
maliarijos.

Toliau patirta, jog kūno 
karštį galima pakelt, įlei- 
džiant žmogui į kraują šil
tinių skiepų, sieruoto alie
jaus, pieno, druskos skiedi
nio ir kitų “svetimų me
džiagų.”

2. General Motors inži
nierius Chas. F. Kettering 
nepersenai išrado tam tik
rą kaitinimo dėže, kurioj 
gydytojai laiko ligonį kiek 
reikia, ir tuo būdu pakelia 
vidujinį jo kūno karšti.

3. Dr. W. R. Whitney,
(Tąsa 4 pusi.)

Ta skylė darosi kaip ir 
“stebuklinga” vieta. Ir kur 
gi nebus “stebuklinga”? 
Pirmiau tarpe Tokio ir 
Oshima salos plaukdavo tik 
tris kartus i savaitę mažas 
laivelis, o dabar jau kas
dien plaukioja du dideli lai
vai ir kompanija prisilupa 

bilietus į abi puses.
Ant pačios Oshima salos 

pristeigta daug karčiamų 
ir kitokių užeigų ir visos 
daro sau gerą pelną, nes 
žingeiduolių, norinčių pa
matyt tą salą, vis daugiau 
randasi.

4 Pirmieji šios šalies kolo
nistai, kuomet jiems prisiė
jo kirsti miškus, rauti kel
mus ir steigti ūkius, nu
tverdavo tvoras iš kelmu 
arba nuragožiuodavo zig
zagais iš karčiu. Nauiosios 
Anglijos valstijose šimtai 
mylių tvorų nutverta iš ak
menų. Mat. ten labai ak
menuoti laukai, o kad juos 
padaryt dirbamais, prisiėjo 
rankioti akmenis, vežti į ša
lis ir akmeninėmis tvoromis 
žymėti ūkiu rubežius, ap
tverti ganyklas.
» Laikui bėgant, medinėms 
tvoroms sugriuvus, prisiėjo 

rpirkti dratinės tvoras, o ku
rie farmeriai neturi miško, 
net ir geležinius stulpus. 
Geležinė tvora ne tik daug 
kainuoja, bet reikalauja ir 
nuolatinio prižiūrėjimo: čia 
sutaisei, suvaržei, prikalinė
jai dratus. tik žiūrėk, atėjo 
kytresnė karvė ar bulius, 
užkabino ragu už drato kil
stelėjo galvą, vinys išlaks
tė. pasidarė spraga ir išsi
vedė visą kaiminę į tavo ar 
Kaimyno vasarojų.

o šalia 
senovės

Dr. Bar (iš Hamburgo) 
apskaitliavo, jog viso pasau
lio kelių ilgis (neskaitant 
miestų gatvių) lyginasi 17 
milionų kilometrų, t. y. dau
giau negu 400 sykių pervir
šija ilgumą žemės ekvato
riaus. Daugiausia kelių yra 
Amerikoje (jų ilgis yra 7,- 
200,000 kilometrų); mažiau
sia Afrikoj (730 tūkstančių 
kilometrų).

Europoj, kur 
siekia 6,280,000 
pirma vietą 
SSRS.) užima 
754 tūkstančiai 
antrą — Vokietija su 401 
tūkst. kilometrų, trečią An
glija—329 tūkst. kilom., pas
kui eina Lenkija—261 tūkst. 
kilom., Italija—196 tūkst. 
kilom, ir tt.

Svarbumas, suprantama, 
ne tame, kiek ilgio turi ke
liai vienoj ar kitoj šaly, o 
tame, koks ilgis tų kelių yra 
palyginus su žemės plotu. 
Pagal “tirštumą” kelių Eu
ropoj pirmą vieta užima 
Franci j a, paskui seka Ang
lija, Belgija. Luxemburgas, 
kur vienas kilometras kelio 
pripuola ant pusės kvadra- kai išgydė 59 
tinio kilometro ploto. Ant
rą vietą užima Vokietija, 
Lenkija, Holandija, kur vie
nas kilometras kelio pripuo
la ant vieno kvadratinio ki
lometro ploto. Ispanijoj vie
nas kilometras kelio pripuo
la ant 20 kilometrų ploto, o 
Francūziškoj Gvianoj—vie
nas kilometras kelio pripuo
la ant 1,240 kvadratinių ki
lometru ploto.

(1 kilometras yra maž
daug du trečdaliai angliš
kos mylios).

Japonijoj, į pietus nuo 
sostinės Tokio, yra saliukė 
vardu Oshima. Ji užsitarna
vo saužudžiu varda. Ant tos 
salos veikė savo laiku ug- 
niakalnis. Dar ir dabar yra 
garuojanti skylė, kurią va
dina “Kalnas Mihara.” Per 
pastaruosius šešis metus 
ten daugiau 2,000 . japonų 
nusižudė. Vien pereitais 
metais ten nusižudė 619 
žmonių.

Vokietijos pilietis Ed
mund Eckhardt, 35 metų 
amžiaus, laiko save “čam
pionu” kraujo pardavinėji
mo ligoniams, kuriems rei
kia įleisti svetimo sveiko 
kraujo. Nuo 1933 m. iki šiol 
jis pardavęs kraujo pen
kiems desėtkams ligonių.

ma gonorrhea arba pūlia- 
tekiu. Jie pakėlė tų ligonių 
vidujinę temperatūrą iki be
veik 107 laipsnių, taip ją pa
laikė 10 valandų, ir vienu 
pradėjimu išgydė net nuo 
įsisenėjusios gonorrhejos.

Šios ligos gydymas karš
čiu tinka ypač moterims, 
nes paprastais vaistais sun
ku jas tikrai pagydyt nuo 
gonorrhejos, ir dažnai, to
dėl, reikėdavo joms daryt 
pavojingų operacijų.

Daktarai F. 1 
man, R. C. Majoi 
Doub iš Fordo ligoninės De
troite karščiu visiškai išgy
dė nuo džiovos keturis šu
nis iš aštuonių vienoje gru
pėje ir du iš septynių kitoje.

Vidujinio karščio pakėli
mas iki 106 ar 107 laipsnių 
yra tikriausias būdas išgy
dyt visuotiną paralyžių su 
pamišimu (paresi), parei
nantį iš sifilio. Neginčija
mai įrodyta tokio karščio 
nauda ir gydant aklumą, 
gautą nuo lytišku ligų* perų, 
kaip raportavo Dr. Jacaues 
Mawas iš Paryžiaus ir Dr. 
John S. McGavic iš Cincin
nati. Ohio. z

Dirbtinai pakeltas viduji
nis .karštis bent laikinai 
mažina vėžio lia'os skaudu
lius. Jis pasirodo geresnė 
gyduolė nuo smegenų įdegi
mo negu skienai-serumai. 
Karščio pakėlimas kūne 
taipgi duoda stebėtinai ge
ru pasekmių tokiose ligoje, 
kaip: arthritis (sąnariu įde
gimas bei sukietėiimas), 
reumatizmo skausmai, reu- 
matiška širdies liga, skau
dus nervu įdegimas (neuri
tis ), dusulys (asthma), si
filis. regėjimo nervo gedi
mas ir kt.

Kaip Pakelia Vidujinį 
Kūno Karšti?
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Apie Ispanijos
aro Eiseną

Pereitą savaitę dar daugiau 
pasaulis sekė įvykius Ispanijoj. 
Dar pirmu kartu po fašistų ka
ro pradžios prieš Ispanijos liau
dį, taip fašistams nesisekė, o 
liaudiečiai atsiekė didelių per
galių. Taip tik ir skambėjo net 
kapitalistinėj spaudoj antgal- 
viai: “Pietų Fronte Fašistų Ar
mijai Grūmoja Sunaikinimas!... 
Liaudiečiai Trijuose Frontuose 
Muša Fašistus!“ Ir tam pana
šūs. Džiaugėsi Ispanijos liaudis 
savo pergalėmis, džiaugėsi su ja 
ir viso pasaulio darbo žmonės 
ir visi laisvę mylinti, nes pirmu 
kartu fašistai gavo mirtinus 
smūgius.

Pietų Fronte Pergales
Bet karo laimikis pasisuko 

prieš fašistus. Pietą fronte 
liaudiečių armija parėjo į ofen- 
syvą linkui Cordoba ir čia su
mušė 10,000 italų kareivių. 
Liaudiečiai čia strategiškai,

KARO FRONTAI
Ispanijoj yra keturi karo 

frontai: Katalonijos frontas, 
kuris tęsiasi nuo Franci jos sie
nos iki Tarul. šiame fronte 
mažai buvo mūšių. Toliau pra
sideda Centralinis frontas, tai 
lankas aplinkui Madridą, nuo 
jo į pietus iki Viduržeminių Jū
rų yra Pietinis frontas. Gi prie 
Biskajaus užlajos yra baskiečių 
tautos respublika, kuri atkirsta 
nuo liaudiečių, bet didvyriškai 
kovoja prieš fašistus ir čia yra 
ketvirtas frontas — Baskiečių. 
Visuose frontuose, išimant Ka- 
taloniios, fašistai skaudžiai su
mušti.

kaip rusai bolševikai 1919 me- į sipiktinti. 
tais d. Stalino vedami puolė1 
generolą Denikiną per anglies! 
kasyklas, taip dabar jie pasuko 
savo smūgius ant Pozoblanko. 
Liaudiečiams padėjo iš užpaka
lio mainieriai ir fašistus suplie
kė. Pozoblanko su savo turtin
gomis sidabro kasyklomis grei
tai pateko į liaudiečių rankas. 
Daug fašistų išmušta, daug jų 
ir karo medžiagų pateko į ne
laisvę. Ties Brihuega 1,500 fa
šistų suėmė į nelaisvę; ties Al- 
caracejas 1,000 fašistų suimta.

ir baskiečių fronte dar vis eina 
dideli mūšiai.
Sukilimai Prieš Fašistus
Didį smūgį fašistams uždavė 

jų pačių tarpe sukilimai. Suki
limai prasidėjo Morokkos prie
plaukose Ceuta ir Tetuan. Fa
šistai sušaudė šimtus saviškių. 
Jiems sukilimus padėjo slopinti 
pribuvęs Vokietijos fašistų ka
ro skraiduolis ir <1,100 Italijos 
fašistų. Bet tas dar daugiau 
privertė Ispanijos fašistų ap
gautus žmones savo ponais pa- 

Kada eilėj fašistų 
j valdomų miestų maršavo vo- 
į kiečių ir italų fašistai, tai žmo- 
i nes pradėjo piktai prieš juos 
šaukti. Visi daugiau mato, kad 
jeigu laimėtų ispanai fašistai 
su Italijos ir Vokietijos pagel
ba, tai Ispanija būtų payersta 
į Italijos ir Vokietijos kolonijas 
ir tuomi piktinasi.

Po kelių dienų pirmų sukili
mų, 3 d. balandžio vėl atėjo 
žinios, kad nauji sukilimai prieš 
fašistus prasidėjo EI Ksare,

lė. Po to jų lėktuvai nulėkė 
toli į užfrontę, ten užpuolė fa
šistų lėktuvus jų laukuose ir 
dar kelis desėtkus sudegino. 
Nuo to laiko fašistai ore silp
ni. Visas laikas atsibūna ore 
mūšių, bet fašistai pralaimi. 
Korespondentas sako, kad da
bar į kiekvienus 2 liaudiečių 
numuštus lėktuvus jie numuša 
11 fašistų lėktuvų.

Ir dabartinėse liaudiečių per
galėse jiems daug gelbėja orlai
viai. Guadalajara fronte fašis
tai nuklojo laukus lavonais, ka
da ant jų užpuolė 80 liaudiečių 
lėktuvų ir pradėjo mušti iš kul
kas vaidžių ir mesti bombas. 
Baskiečių prieplauką bombar
davo fašistų šarvuotis “Espa
na” ir kruizeris “Velasco.” At
skrido liaudiečių lėktuvai ir 
pradėjo mesti ant fašistų laivų 
bombas. “Espaną” sugadino ir 
nuvijo. Penkiolika greitų liau
diečių lėktuvų smarkiai bom
bardavo fašistų armijos punk
tus Cordoboj, o paskui, kaip 
žaibas nulėkė. Liaudiečiai bom
bardavo fašistus ir Ceutoj, ir

lėti. Jau ir Barcelonoj prakišo 
anarchistai, kurie trukdė apvie- 
nytam karui prieš fašistus. Fa
šistų armijos sumuštos pietų ir 
centro frontuose. Net Anglijos 
karo specialistas kapitonas B. 
H. Liddel Hart sako, kad “mir
tini smūgiai fašistams užduoti.” 
Generolo Franco šėrai nupuolė. 
Liaudiečiai turi pilną galimy
bę laimėti.

D. M. šolomskaę.

Rochester, N. Y.

Morokkoj ir Ceuto.i. Ceutą ge- Tetuan0 prieplaukoj.
Liaudiečiai ištaškė Italijos, Vo- nerolo Franco lėktuvai net iš
kietijos ir Ispanijos fašistų jė
gas. Rašant šias eilutes, liau
diečių armija jau yra tik apie 
10 mylių nuo Cordoba, fašistų 
ginklų centro, nukirtus 15,000 
Italijos ir Vokietijos fašistų ar
mijai pasitraukimą nuo Penar- 
roya.
Granadai, prie kurios jau visai 
arti priėjo. Pliekia fašistus 
pajūryj ties Motril. ♦

Baskiečių Fronte
Pereitą savaitę prasidėjo 

deli mūšiai baskiečių fronte. 
Fašistai sutraukė apie 75,000 
kareivių, daug tankų ir virš 100 
karo lėktuvų, kaip praneša As
sociated Press, prieš baskiėčius.

Liaudiečiai grūmoja ir skaudų smūgį 
' tams.

oro bombardavo. Matyti, kad j 
'sukilėliai ją buvo užėmę. Ge- 
' nerolas Franco išleido atsišau- 
! kimą į maurus juos apgavinė- 
; damas, kad jeigu jis laimės, tai 
jiems suteiks daug lengvatų. Iš 
to matosi, kad tie sukilimai 

uždavė fašis-

kad kovo 
liaudiečių 

fašistus, 
kartų jie

So. Boston, Mass.
Mūsų Radio Programa

Sekmadienį, balandžio 11 
programa per stotį W0RL, 
920 kilocycles (randasi tarp 
senos WHDH ir WBZ stočių), 
įvyks nuo 2 iki 2:30 valandą 
po pietų. Programa bus sekan
ti :
1— Radio Ramblers Orkestrą 

iš Lynn.
2— Lynn Jaunuomenės Choras,' 

po vadovyste Adolfo Kru- 
šo.

3— Kalbės filologas Juozas 
Rimavičius-R a y m o n d iš 
Thompson, Conn.

Steponas Minkus,
garsintojas.
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Pirmą smūgį fašistai gavo 
Centraliniame fronte, ties Gu
adalajara. Kada keturių mėne
sių fašistų atakos ant Madrido 
iš -vakarų-pietų—šiaurių buvo
niekais paversta, tai jie suma-, Fašistų Generolai Molą ir Fran- 
nė paimti Madridą iš šiaur-ry- co nusprendė, kad pulti ant bas- 
tų. Sovietų korespondentas M. ' kiečių, sumušti juos ir paimti 
Kobeliev aprašo tas jėgas, 
kios ten buvo ir tą smūgį, 
kį fašistai gavo.

Ties Guadalajara fašistai
traukė keturias Italijos juod- 
marškinių fašistų divizijas, 4 
batalionus italų kareivių basa- 
gleri (geriausių Mussolinio pės
tininkų) ir dvi brigadas vokie
čių fašistų. Viso čia buvo ne
mažiau 40,000 Italijos, Vokie
tijos ir Ispanijos fašistų armi
jos su 100 tankų, su mechani
zuota artilerija, daugeliu prieš- 
orlarvinių kanuolių ir daugeliu 
trokų ir kitų transporto įmonių. 
Fašistai puolimą pradėjo 8 d. 
kovo. Liaudiečiai iškarto trau
kėsi ir tuom kartu pergrupavo 
savo jėgas. Kovo 10 dieną liau
diečiai jau turėjo čia prieš fa
šistus daug greitai šaunančių 
kanuolių, virš 100 tankų ir apie 
120 karo lėktuvų. Tą dieną pir
mą didelį smūgį fašistai gavo. 
Liaudiečių lėktuvai, kaip pra
neša “New Yorko Times” ko
respondentas Herbert L. Mat
thews, viena diena numetė 880 
bombų ant fašistų kareivių ir 
iš kulkasvaidžių į juos palei
do apie 20,000 kulkų. Liaudie
čių orlaiviai sumušė fašistų or
laivius ir nuvijo. Jie bombar
davo fašistų armijos susisieki
mo kelius, mėtė bombas ir mušė 
iš oro kulkų lietum. Fašistai 
neišlaikė ir pradėjo bėgti. Fa
šistų oficieriai šaudė į karei
vius, kad juos sulaikius, tas 
dar daugiau padidino betvarkę.

jų prieplaukas Bilbao, Santan
der ir kt. Baskiečiai iš trijų pu
sių — rytų-pietų-vakarų — ap
supti fašistų, o iš ketvirtos jū
rų. Jų yra apie 1,500,000 gy
ventojų. Jie sumobilizavo 90,- 
000 milicijos, jų pirmas prezi
dentas Jose Antonio de Aguirre 
patsai pasiėmė ginklą ir stojo 
už savo tautos ir laisvės apgy
nimą. Baskiečiai, matydami 
fašistų prisirengimą puolimui, 
patys pirmieji puolė fašistus, 
įžengė į Burgos provinciją ir 
pasiekė tik 20 mylių atstu nuo | ti. 
Burgos, fašistų generolo Fran
co sostinės, punktą. Fašistai iš
vystė prieš baskiečių sostinę 
—Bilbao puolimą ir iš karto tu
rėjo pasisekimo net Gorbea kal
ną užimdami ir pasiekdami tik 
20 mylių punktą nuo Bilbao. 
Bet baskiečiai atmušė fašistus, 
atsiėmė nuo jų Gorbea kalną, 
suėmė daug fašistų ginklų ir 
kartu liaudiečiai nuo Madrido, 
iš kitos pusės, tai yra nuo pie
tų, pradėjo savo ofensyvą prieš 
fašistų sostinę Burgosą. Jie 
baskiečiams į pagelba pasiuntė 
daug mūšio ir bombanešių lėk
tuvų. Ir čia fašistai pralaimė
jo, bet, kaip pietų fronte, taip

Liaudiečių Orlaivynas
Geriausio pasisekimo turi 

liaudiečių orlaivynas, kuris plie
kia fašistų lėktuvus ir armi
ją. Pereitą sekmadienį “New 

: York Times” jo koresponden- 
• tas iš Ispanijos Herbert L.
Matthews rašo straipsnį: 
“Liaudiečiai Valdo Orą.” Jis 
smulkmeniškai aprašo, kaip iš- 
pradžios fašistai turėjo galią 
ore. Dar lapkričio mėnesį jie 
po kelis kartus bombarduodavo 
Madridą į dieną. Vokietijos ir 
Italijos fašistai ispanams fa
šistams davė didelius bombane- 
šius “Junkers”, mūšio lėktuvus 
“Heinkel” ir “Fiat”. Tie fašistų 
lėktuvai atskrisdavo ant Mad
rido ir kitų liaudiečių miestų, 
mėtydavo bombas, griovė na
mus, uždegi nėjo, žudė moteris, 
vaikus ir senelius, šaudė žemai 
nusileidę iš kulkasvaidžių į 
žmones. Liaudiečių orlaivai 
mažai jiems galėjo pasipriešin-

Liaudiečiai turėjo tik apie 
50 orlaivių.

Bet lapkričio mėnesio pabai
goj padėtis persikeitė. Tada at
skrido daug fašistų lėktuvų ant 
Madrido ir pradėjo jį bombar
duoti. Prieš fašistus pakilo 2 
liaud. lėktuvai. Fašistų orlaiviai, 
kaip pasiutę šunės, užpuolė 
juos. Bet štai tuom kartu virš 
fašistų lėktuvų ore sukriokė ke
li desėtkai liaudiečių, iki tol 
dar nematytų, labai vikrių ir 
greitų lėktuvų ir, kaip vanagai, 
puolė ant fašistų lėktuvų. Pra
sidėjo mūšis. Fašistai sumušti. 
Liaudiečiai numušė 11 fašistų 
lėktuvų, o kitus nuvijo. Tai pir
moji buvo liaudiečių ore perga-

Balandžio 4 iš Ispanijos pra
neša H. Matthews, 
mėnesį 135 kartus 
lėktuvai bombardavo 
Iš to skaičiaus 112
mėtė bombas ir iš oro apšaudė 
fašistus kareivius, o kiti už
puolimai buvo ant gelžkelių ir 
kitų militarių centrų. Kovo mė
nesį atsibuvo 23 oro mūšiai tar
pe liaudiečių ir fašistų, fašistai 
tuose mūšiuose neteko 18 lėk
tuvų, o liaudiečiai tik 5.

Paskutiniu laiku smarkiai 
pradėjo veikti ir liaudiečių jū
rų karo laivynas, kuris bombar
davo Centą, Tetuaną ir kitas 
fašistų valdomas prieplaukas.

Perspektyvos
Ispanijos liaudis yra prieš 

fašizmą. Ji jau senai būtų su
naikinus fašistus, jeigu ne Vo
kietijos, Italijos ir Portugalijos 
fašistų pagelba. šis karas yra 
viso svieto fašistų karas prieš 
Ispanijos liaudį. Ir dabar, nors 
neva yra blokaduojama Ispani
jos pakraščiai, bet fašistams 
pagelba plaukė ir plaukia. Prieš 
sukilėlius į Ceutą pribuvo Vo
kietijos kruizeris ir Italija at
vežė 1,100 fašistų sukilimą slo
pinti. Kovo 5 d. į Cadizą Ita
lija atvežė 5,000 fašistų karei
vių ir juos pavadino “dakta
rais”. Balandžio 3 d. iš Gibral
taro pranešta, kad trys Itali
jos laivai vėl į Cadizą atvežė 
10,000 italų kareivių prieš liau- 
diečius. Jie ten pribuvo 22, 23 
ir 21 dienomis kovo, nepaisant, 
kad Mussolinis sako “daugiau 
nesiųsiu liuosnorių.” Kada jis 
tą sako, tai reiškia, kad 
daugiau siunčia. Liaudiečių 
das generolas Jose Miaja 
daug dokumentų įteikė ir 
Virš 2,000 dokumentų
Londono Nesikišimo Komitetui, 
kuriais įrodo Italijos ir Vokie
tijos armijų dalyvumą kare 
prieš Ispaniją.

Bet liaudiečių jėgos vis tvir
tėja. Niekšiški trockistai nuga-

Seattle, Wash.

Pastaba

ALDLD 50 kuopa nutarė 
šaukti ateinantį susirinkimą vi
suomenišką. įvyks utarninko 
vakare, 13 d. balandžio (Ap
ril), Gedemino Svetainėj. Su
sirinkime bus skaityta paskai
ta apie Ispaniją: Ispanijos plo
tai, jos fiziška geografija, jos 
minerališki turtai; ispanų ko
vos už demokratiją, ginkluoti 
svetimų šalių fašistų užpuoli
mai ant Ispami liaudies, Ispa
nų liaudžiai parama pasauli
nio proletariato, intelektualų 
ir demokratijos šalininkų.

Paskaita priruošta gana aiš
ki. Norinti plačiau susipažinti 
su Ispanijos situacija, pribūki
te į susirinkimą.

Po paskaitos bus prakalba 
apie CIO, jos pradžią, tikslą, 
kovas ir rezultatus; apie nau
ją metodą streikų (Sit-Down 
strikes) ir skaitlingus Ameri
kos darbininkų vėlesnius lai
mėjimus.

Visus kviečiame atsilankyti.
Kuopos narių susirinkimas 

prasidės 7 vai. vakare, o vi
suomeniškas valanda vėliau, 
t. y., 8 vai.

ALDLD 50 Kuopos 
Komitetas.

Įvairios Naujienos

Kovo 25 čionai kalbėjo An
na Louise Strong apie Ispani
ją ir Sovietų Sąjungą. Nupie
šė bendrą frontą Ispanijos 
darbininkuose. Aš esu girdė
jęs Strong kalbant daug sy
kių, bet šį sykį ji pasakė ge
riausią prakalbą. Ji priminė, 
kad ir Amerikos darbininkai 
nėra liuosi nuo fašizmo pavo
jaus. Jeigu Ispanijos darbi
ninkai pralaimėtų kovą su fa
šizmu, tai ir kitose šalyse fa
šistai pakeltų galvas.

Aukų prakalbose surinkta 
$295. Tas parodo, kad darbi
ninkai simpatizuoja Ispanijos 
kovotojams.

žmonių prakalbose buvo 
apie trys tūkstančiai. Iš lie
tuvių visai mažai tesimatė. Tai 
peiktinas jų apsileidimas.——o--

Washington© valstijos sei
melis perleido ir gubernato
rius pasirašė bilių, kad visi 
valstijos teisėjai (sūdžios) 
gautų pensiją, kuomet sulau
kia 70 metų amžiaus. Ir tei
sėjas, ištarnavęs dešimt metų, 
gali atsisakyti tarnystės ir

Minersville, Pa
Mano patilpusioj korespon

dencijoj “Laisvėj” balandžio 
5 d., įsiskverbė tokis negeisti
nas neaiškumas, kuris su ori
ginaliu pranešimu nesutinka, 
ir būtinai reikia pataisyti.

Rašoma: “Bet tapo atlikta 
vienas ir labai svarbus uždavi
nys. Viduryj programos, d. 
Naravui pirmininkui paaiški
nus, įr sudainavus “Neverkim 
prie kapo,” ir tt. Išeina, kad 
pirmininkas paaiškino 
sudainavo.

Turėjo būti: Chorui 
jant “Neverkim prie
pirmininkas paprašė publikos 
sustoti, pagerbimui Ispanijos 
liaudiečių, žuvusių 
fašistais.

Šita klaida, rodos, įvyko del 
taupymo vietos dienrašty j ? 
Nieko blogo apkapojimas ko
respondencijų, jeigu tik ori
ginaliai nuotikiai nelieka sve
timi. Bet kada originalo nega
lima pažinti, tuomet būtinai 
reikia klaidą pataisyti, nes 

, žinanti 
pilnai nuotikius, primes rašė- 
juj, kad nežino, ką rašo.

J. Ramanauskas.

ir pats

dainuo- 
kapo,”

kovoj su

vis 
va
jau 
dar

įteiks

įtaisą trumpų radio bangų, 
kurias naudodafnas gydy
tojas gali pakelti ligonio 
karštį iki reikiamo laipsnio.

Visi šie trys kraujo kaiti
nimo būdai duoda panašių 
vaisių.

Dauguma žinovų sako, 
jog ne pats pakilęs kūno 
karštis užmuša ligos perus, 
bet vidujinė ukaitra” susti
prina žmogaus sistemą, pa
smarkina kraują ir taip nu
gali žalingąsias bakterijas.

C. J. K.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y

r

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCC

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Per kelias dienas liaudiečiai 
nugrūdo virš 40 mylių fašistus 
atgal, suėmė daug kanuolių, 
amunicijos, virš 200 kulkasvai
džių, 60 trokų su karo pabūk
lais ir daug italų į nelaisvę. 
Fašistų generolas Emilo Molą, 
kuris čia komandavo, ir gene
rolas F. Franco paskelbė, būk 
“iš priežasties lietaus” pasi
traukė. Bet vėliau buvo pri
versti pripažinti, kad liaudie
čiai ištaškė geriausias fašistų 
karo jėgas. Mussolinis, kuris 
buvo Libijoj, Afrikoj, greitai iš 
ten pasiskubino namo. Sujudo 
visi fašistai. Mussolinis pasiun
tė telegramas savo generolams 
į Ispaniją, reikalaudamas lai
mėti pergales ir išgelbėti Ita
lijos fašistų garbę.

Ispanijos Tarptautinės Brigados vadai d iskusuoja karinę strategiją. Tarptautinė 
Brigada, susidedanti iš desetkų tūkstanč ių liuosnorių iš viso pasaulio kampų, kil- 
ningai pasižymėjo mūšiuose su fašistais ir juos atstūmė keliuose frontuose.

1 f jW$hsWKwl

Tcl. StagR 2-0783 NOTARY
Night Tcl. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume- 

' ris buvusio 107 Union Avenue.

gauti pensiją, tai yra, tris tūk-* skaitydami padavimą,
stančius dolerių į metus. Tai 
yra gera alga seniems “sti- 
fams”.

Vienas Seattle teisėjas yra 
81 metų amžiaus, mažai mato 
ir neprigirdi, bet apie atsisa
kymą nuo tarnystės visai ne
mano. Jis dabar gauna še- 
šius tūkstančius dolerių per 
metus, o ant pensijos gautų 
tiktai tris tūkstančius. Jis jau 
yra ištarnavęs dvidešimt pen- 
kius metus. Pirmiau jis buvo 
neprastas teisėjas, bet dabar 
pradėjo išduoti kompanijoms 
indžionkšinus prieš darbinin
kus. Jo vardas yra Judge J. 
T. Ronald.

Kada ateis kiti rinkimai, tai 
darbininkai nepamirškite pa
žinti savo priešus. Valstijos 
seimelis paskyrė ponams to
kias riebias pensijas, bet be
darbiams nepaskyrė nei cen
to daugiau. Darbininkai, ku
rie dirba prie P. W. A; dar
bų, gauna tiktai po 55 dolerius 
į mėnesį—nėra skirtumo ar 
jis turi du, tris, ar daugiau 
šeimynoje žmonių. O tokių 
yra tūkstančiai, kurie gyvena 
pusbadžiai.

Darbininkai furi organizuo
tis į bendrą frontą prieš iš
naudotojus ir reikalauti, kad 
jiems būtų užtikrintas atsa
kantis pragyvenimas.

Senas Gluosnelis.

KARŠTIS—STEBĖTINA 
GYDUOLĖ

(Tąsa iš 3-čio puslapio)
buvęs General Electric inži
nierius, pabudavojo speciali

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaušinių Dūdų, Inkstų Netvarkomai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai. Serumų Įleidi
mai ir Ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves-
*........... _ _ . ‘ J ir pavienių.

GARSINKITES SAVO BIZNI 
DIENRA5TYJ “LAISVĖJE”

Y

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M. 
(MES KALBAME LIETUVI AK AT)

tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lui ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokie 
dydžio, kokio pa 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion StM kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6181
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Bus

318 GRAND ST., BROOKLYNPARADISE SALĖJE,BUS GRAND

Petro Retikevičiaus-Rich Orkestrą Grieš Šokiams

Iš anksto 
Įsigykite 
Įžangos 
Bilietus

Dorothy Bubniutė
Klasiška šokikė

Nesivelinkite 
Prasidės 

Lygiai paskirtu

Aldona Klimaite
Koloratūra Sopranas

Mainierių Kvartetas, iš Shenandoah, Pa.
Vadovaujamas D. Zdaniutes-Judzentavičienes 

Iš kairės j dešinę: Antanas Kuzmickas, Petras Grabauskas, 
Stasys Kuzmickas ir Vitalis Judzentavičius.

Šiame bankiete bus daug svečių iš kitų miestų, nes bus suvažiavusių j “Laisves” Konvenciją. Turėsite progos pasimatyti su 
senais pažįstamais ir įsigysite naujos pažinties. Ypatingai daug bus jaunimo. “Laisvės” rėmėjai privalo rimtai rūpintis, kad kuo

TRUMPA BET ŠAUNI PROGRAMA:

Dorothy Bubniutė, klasiška šokikė
Ji savo puikiu išsilavinimu linksmins publiką.

Aidbalsiai, vadovaujant Šal’inaitei
Pasirodys naujom, gražiom dainom.

Aldona Klimaite, koloratūra sopranas
Dainuos solus ir teiks susirinkusiems malonumo.

Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa.
Jis jau porą kartų yra dalyvavęs Brooklyne ir savo 
dainavimu yra sukėlęs daug entuziazmo publikoje.

Vakarienė bus duodama lygiai 
Nuo 7-tos valandos vakaro 

įžanga vakarienei ir šokiams $1.25 

Vaikam vakarienė 50 centų 
Šokiai prasidės 7-tą valandą vakaro 

Vien tik šokiam 45 centai 

Koncertas bus 9-tą valandą vakare.

Visi “Laisvės” bendrovės dalininkai-šėrininkai būkite konvencijoje sekmadienį, 11 dieną balandžio (April). Kurie dar nesate 
šėrininkais įsigykite Šerus iki sekančio sekmadienio ir dalyvaukite savo dienraščio konvencijoje su pilnu balsu. 

«•
Taipgi mielai bus priimami ir svečiai į konvenciją. Kas tik įdomaujate dienraščio “Laisvės” reikalais ateikite į konvenciją.

! Konvencija bus Grand Paradise didžiojoje salėje-Ballroom, prasidės 10 valandą ryte.
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Daily Worker ir Sun 
day Worker Cirku

liacijos Vajus
ir

Gardner, Mass.

(Komunistu Partijos Centro Komiteto Pareiškimas)
Kampanija sukėlimui fondo palaikymui “Daily Workei 

“Sunday Worker” davė puikius rezultatus. Partijos nariai ir sim- 
patikai savo darbštumu įrodė, kad dienraštis ir savaitraštis 
augs ir bujos. •

Šiuo laiku, kuomet toks didelis pareikalavimas iš darbininkų 
duosnumo—Ispanijos paramai, streikieriam ir visai nesenai Par
tijos kampanijai — vienok buvo sukelta $93,036.39 suma del 
“Daily Worker'' ir “Sunday Worker."

Ištiesų yra kuo pasididžiuoti. Bet 1937 metai nėra tas laikas, 
jog galėtume ant laimėjimo laurų ilsėtis. Dešimtys metų susi
deda iš metų, iš mėnesių ir net iš savaičių ir, aišku, yra reikalas, 
kad mes augtume kasdien. Dabar tas reikalas yra didesnis, negu 
kada pirmiau. Kaip mes galime pasiekti raibomis darbininkų, ku
rie krypsta į industrinio judėjimo sriovę, stoja už darbininkų 
vienybę, už politinį veikimą ir už gelbėjimą Ispanijos demokra
tijai?

Žinant, kad šitas “Daily Worker” vajus buvo didžiausiu jo is
torijoj, taipgi turime žintfti, kad randamės periode, kur turime 
augti greičiau, negu bent kada, jog palaikyti gretimą eigą pir
myn su masėm.

Daugelis distriktų suprato problemą ir paspėjo kopti augštyfi 
besitveriančioj situacijoj. Tą galima matyti iš fondo vajaus. 
Tas galima pažymėti apie tuos distriktus, kurie savo kvotas iš
pildė šimtą nuošimčių: Pittsburgh, Connecticut, New York ir tt. 
Bet iš kitos pusės tenka pažymėti, kad Minnesota ir Wisconsin 
distriktai nepasirodė taip gerai. Jie nesusiorganizavo tam, ko iš 
jų buvo tikėtasi.

Tačiau tie distriktai turi progą parodyti savo sugabumą. Rei
kia pasakyti, kad ir tie distriktai, kurie labai pasekmingai fondo 
vajų pravedė, jog tai buvo tik viena pusė laimėjimo kovos fronte.

Dabar turi prasidėti mūs atakos cirkuliacijos fronte.
Centro Komitetas priėjo išvadą, kad šiame periode yra galima 

ir būtinai reikalinga padidinti “Daily Worker” cirkuliaciją 
25,000. Taipgi galima ir būtinai reikalinga pakelti “Sunday 
Worker” cirkuliaciją 100,000 egzempliorių daugiau, negu da
bar yra.

Cirukliacijos vajus jau pradėtas. Mes šį didelį darbą pradė
jome su Paryžiaus Komunos paminėjimu, kovo 18 ir tęsim iki 
liepos 4, Amerikos nepriklausomybės paminėjimo dienai.

Jūs įrodėte, kaip svarbi yra darbininkų spauda savo aukomis 
ir darbu sukeliant $100,000. Nagi dabar parodykime mūs laimė
jimą vajuje už naujų skaitytojų gavimą—-cirkuliacijos fronte.

IFM. Z. FOSTER, pirmininkas, 
EARL BROWDER, sekretorius.

Clevelando Kronika
Pamatėm Fašizmą Pilnoj Švie

soj — Sako CIO Vacuum 
Darbininkai; ADF Greeno- 
Frey Šalininkai-Vadai su 
Gengsterių ir Policijos Pa
gelba Norėjo CIO Darbinin
kus Suvaryti j Dirbtuvę ir

Bal. 5 d., anksti ryte nuvy
kau prie Electric Vacuum 
Cleaner Co. dirbtuvęs, kuri 
randasi 1735 Ivanhoe Rd., 
East Clevelande, kad patirti, 
kaip ADF suvarys darbininkus 
į dirbtuvę ir į savo “uniją.” 
Viršminėta dirbtuvė paliepimu 
ĄDF vadų buvo uždaryta 22 
dieną kovo, kuomet 85 nuoš. 
darbininkų atsisakė varu stoti 
j ADF siūlomą uniją. Kiek 
anksčiau, rodos, 18 d. kovo, 
ADF McKinnon gengsteriai, 

. pasitarę su kompanijos bose
liais, nusitarė varu darbinin
kus sugrūsti jiems įkirėjusion 
iki gyvo kaulo, geriaus sakant, 
kompanijos unijon. Darbinin
kai gerai pamena, kaip pirmu 
kartu 1935 metais jie norėjo 
susiorgaizuoti į M. E. S. A. 
Tuomet kompanija pasikvietus 
tuos pačius “vadus”—McKin- 
nonus, kurie ne tik sulaužė 
streiką, bet ir jų organizaciją, 

i Tuomet tie ponai iš ADF 
pasikakino streiko sulaužymu 
ir M. E. S. A. pakrikdymu. 
“Lokalas” buvo palaikomas 
tik iš kokių poros tuzinų na
rių. Užėjus sėdėjimo strei
kams ir darbininkam laimėjus 
daugelyj vietų, o ypač Gene
ral Motors ir plieno industri
joj, ir Electric Vacuum Clea
ner Co. darbininkai pradėjo 
mąstyti apie CIO organizaci
ją? Juodadarbiai tą pajutę su 
bosų pagelba paskelbė, kad 
visi turi rašytis į ADF. Dar- 
bmiųkai 90 nuoš. į tai atsakė 
sėdėjimo streiku, kaipo pro
testu, kad jie nenori būt varo
mi ten, kur jie nenori. Ir ma
nyta, kad pusdienio sėdėjimo 

streiko, kaip protesto, užteks. 
Bet 22 d. kovo atėję prię dirb
tuvės darbininkai rado ją už
darytą ADF McKinnon šaikos 
įsakymu.

Nuo viršminėtos dienos veik 
80 nuoš. darbininkų susirašė 
į CIO Elektrikos Darbininkų 
Uniją. Ir CIO vadai darė vis
ką, kad susitaikyti su ADF 
vadais, bet pastarieji išdirbo 
planą su kompanijos pagelba, 
kur kompanija “pripažino” 
ADF “sole bargaining agency,” 
nežiūrint, kad pastaroji netu
ri daugiaus čia narių, kaip 
10 nuošimč. Ot šito plano vyk
dymas ir prasidėjo šį rytą (ba
landžio 5 d.), apie kurį rašau.

Pribuvus pas dirbtuvę, ra
dau visą grupę ADF nutukė- 
lių ir poleminio pasaulio slo- 
gerių ir gensterių su pagarsė
jusiu Mayfield Mussolinio ba
talionu. Na, ir prie to viso bu
vo East Clevelando policija.----------------- ------------ ------------------------- ■ 1CIU1YLA 11 CtU C* O U 1Y Cl 1Y L U V 1 U 

š apie|ir Sykiu dalyvauti darbininkiš- 
apsiginklavusių į kam judėjime ir remti darbi300 vyrų, ; 

lazdomis, knukeliais, “peiliais 
ir visu, kuom juodasis gengste- 
rizmas atsiduoda. Apstoję 
dirbtuvės vartus laukia darbi
ninkų einant į dirbtuvę.

Beje, pranešė, kad tik bal
tom kortom ir ADF nariai bus 
įsileisti dirbtuvėm Tuom pa
čiu kartu, kuomet šita gauja 
stovėjo prie dirbtuvės ant ša- 
lygatvio, skersai dirbtuvės jie 
atidarė raštinę, kur darbinin
kai turi pasirašyti, kad stoja 
jų unijon ir, gavę kortą,* eiti 
dirbtuvėn. žiūrau aš ir kiti 
darbininkai, kaip tas viskas 
eis, kiek jie čia turi narių. Pa
sirodė, kąd daugiaus, kaip 30 
asmenų nesuėjo. Darbininkai 
pasakojo, kad visgi ADF turi 
čia apie 80 narių. Pasirodė, 
kad ir jų nariai, pamatę štur- 
merius-gengsterius, dh trečda
liai nėjo.

Praeina valanda, daugiaus 
neina ir tiek. Palaukę dar ke
lias minutes, desperacijos ap-

imti ADF vadai ėmėsi vykdy- 
i ti ant “greitųjų” sumanytą 

planą. Sumanyta padalyta.
Pirmiausiai po 30 gengėmis 

iš abiejų pusių gatvės ėmė 
varu varyti darbininkus į dirb
tuvę. Sakydami: “Go to work, 
we assure you full protection.” 
Matydami, kad darbininkai 
nenori jųjų “protekcijos,” pa
balę iš pykčio, klykdami, ėmė
si juos vyti nuo šaligatvių: 
“Get the hell out of here, if 
you don’t want to workI... ”

Darbininkės-kai m a tydami, 
kad jie nori išprovokuoti 
muštynes ir kraują pralieti, 
pasitraukė pora blokų toliaus. 
Bet tas juodadarbius dar la
biau desperacijon įvarė. Tuo
met jie persitvarkė po dides
nėm gengėm, po 50 ar dau
giau, ėmė vaikyti ir daužyti 
visus darbininkus-žiūrovus, ku
rie tik pasimaišė.

Prie mano akių, pats ma
čiau, sužalojo šešis darbinin
kus, kurių trys buvo žiūrovai, 
gyvenanti netoliese dirbtuvės. 
Taipgi pasigavę CIO advoka- j 
tą Griff sumušė. Vėliau užpuo
lė CIO darbininkų buveinę.

Čia dirba apie 900 darbiniu 
kų-kių.

Kas toliau bus, greitai pra-' 
nešiu. Bet kad ADF vadams į 
tas neneša naudos, tai jau aiš- j 
ku. Vacuum darbininkės-dar-i 
bininkai, po drauge ir apie-1 
linkiniai, kurie matė šitą tero-i 
ristini patrakusių ADF vadų i 
aktą, sako, “pamatėm fašizmą 
pilnoj šviesoj.”

Reporteris.

Gera Sueiga, Graži Parama 
Ispanijos Kovotojams

Kovo 28 d. buvo surengta 
“surprise party” del draugų 
Stanislovo ir Zanės Jokubėnų 
paminėjimui jųjų žcnatvės 25 
metų sukaktuves. Susirinko 
būrelis svečių ir jubilėjantams 
pridavė gražių dovanų.

Svečiams bejuokaujant ir 
besišnekučiojant drg. M. šlei
va prisiminė; apie Ispanijos 
liaudies kovą prieš fašizmą ir 
paprašė kiek išgali tam tikslui 
paaukoti. Aukavo šie: po $1, 
S. Jokubėnas, Z. Jokubėnienė 
ir J. Jokubėnįas; po 50 centų, 
F. Necel, B. Necelienė, M. šlei
va, A. šleivienė, V. Kalanta, 
V. Kalantienė, J. Aukštikal
nis, K. Aukštikalnienė, J. 
Prunskas, O. Prunskienė, A. 
Punis, A. Stružienė, S. Dagis 
ir J. Tamulienė. Viso surink
ta $10.

Visiems aukotojams tariu 
širdingai ačiū, varde Ispanijos 
liaudies kovotojų. Pinigai pa
siųsti per dienraštį “Laisvę”.

Draugai Jokubėnai yra lais
vi ir draugiški žmonės, pri
klauso prie Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos (ALDLD.) 53 kuopos. 
Taip pat yra “Laisvės” skaity
tojai.

Vėlinu jums, draugai, su
laukti ir auksinių sukaktuvių 

ninkų klasės reikalus, kaip iki 
šiol rėmėte.

Sykiu Dalyvavęs.

Scranton, Pa
Parapijonų Bėdos

Jau “Laisvėj” buvo rašyta, 
kad čionais mirė kunigas Ku
ras. Kad mirė, nieko tokio, tai 
natūralūs dalykas. Numirė, pa-, 
laidojo ir jau, rodos, turėtų 
būt užbaigtas dalykas. Vienok 
taip nėra. Parapijonams yra 
daug bėdos dabar, kad neįsi
leisti pralotą Mieliauską, ku
ris, jau senai, dar kun. . Kurui 
esant gyyam, skverbėsi į 
Scrantono Šv. Juozapo para
piją. Kun. Mieliauskas, matyt, 
yra didelis airių vyskupo išti
kimas tarnas, nes mirus kun. 
Kurui, vysk. O’Reilly greitai 
jį paskyrė į Kuro vietą. Dabar 
parapijonai pikietuoja klebo

niją ir šv. Juozapo bažnyčią, 
kad neįsileisti Mieliauską. Pa- 
rapijonai net kiaule vadina 
kun. Mieliauską. Sako: “Ko 
jis čia lenda, kaip kiaulė, kad 
mes jo nenorim?”

Visi parapijonys, apart ke
lių biznierių, priešingi kun. 
Micliauskui ir aršiausiai jo ne
nori į savo parapiją. Matyti, 
kad geras paukštis tas dvasios 
vadas kun. Mieliauskas.

Kuomi užsibaigs šis parapi- 
jonų ir kun. Mieliausko susi
kirtimas, teks palaukti ir dau
giau apie tai parašyti.

Balandžio 3 dieną pasimirė 
senas Sdrantono gyventojas 
Jonas Gėgžnas. Drg. Gėgžnas 
jau buvo apie 75 motų am
žiaus, bet dar gana drūtas ir 
sveikas. Plaučių uždegimu pa
sirgęs 4 dienas mirė.

Velionis Gėgžnas pirmiau 
prigulėjo prie ALDLD vietinės 
kuopos ir skaitė “Laisvę” iki 
ištesėjo kuo užsimokėti, bet 

(paskutiniais laikais tik nuo 
I draugų pasiimdavo ir skaity- 
, davo. Taip jau prigulėjo be
darbių organizacijose ir te- 
inais veikliai dirbo; platino 
j “Sunday Workerj”, nešioda- 
i m as po stubas ir tt.

Velionis Gėgžnas šioj šaly 
i išgyveno daugiau 50 metų ir 
į daugiausia Scrantone. Buvo 
! liuesas nuo religi jinių įsitikini- 
' mų, vienok šeimyna yra ištiki- 
' ma tautiškos bažnyčios rėmė
ja. Todėl ir pats velionis Gėgž- 

j nas tapo palaidotas tautiškos 
i parapijos kapuose Chinchilla, 
l Pa. ALDLD 39 kp., pagerbi
mui savo buvusio nario ir 

■draugo, nupirko gyvų gėlių 
vainiką, šermenų apeigomis 
rūpinosi T. J. Klimaitis.

susidomėjimo, kad 
įvyks arbatos vaka- 
traukimas laimėjimo 
dovanų. Prie to, dar

Balandžio 18 diena atbėga 
paskubomis, bet pas ALDLD 
39 kp. narius dar vis matosi 
permažai 
tą dieną 
ruškos ir 
piniginių 
teko nugirsti, kad bus ir pui
ki programa iš dainų, muzi
kos ir kitų dalyk (j. Tik neži
nia, kodėl komisija tą viską 
laiko paslaptyj ? Vakaruškos 
atsibus Darbininkų Centre, 
218 Lackawanna Ave., Scran
ton, Pa. Prasidės 7 v. vakare. 
Įžanga tik 15 c.

?

San Francisco, Calif
Iš Darbininkų Kovos Lauko.

Balandžio 1 d. šio miesto 
P.W.A. darbininkai paskelbė 
streiką. Savaitė atgal jie tu
rėjo masinį mitingą ir vienbal
siai priėmė rezoliuciją už aš- 
tuonius reikalavimus.

Ryte, 6 valandą, didelis bū
rys darbininkų susirinko savo 
unijos svetainėn ir iš ten gru
pėmis su iškabomis numarša- 
vo pikietuoti skirtingus pro
jektus. Vėliau atėję darbinin
kai dirbti pamatė, kad yra 
streikas. Kai kurie nuėjo na
mo, o kiti prisidėjo prie pikie- 
tavimo.

Po pietų geras būrys darbi
ninkų iš unijos svetainės nu- 
maršavo prie P. W. A. rašti
nės ir prikalbino visus , trijų 
“fliorų” darbininkus paskelbti 
sėdėjimo streiką. Ten dirba 
apie du šimtai darbininkų. 
Dauguma išėjo namo, o kiti 
pasiliko sėdėti ofise. Ofiso vir
šininkai labai persigando ir 
griebėsi už telefono. Bet nie
ko nepešė. Tada pradėjo man
dagiai kalbėtis su unijos va
dais ir prižadėjo šešius iš as
tuonių^ reikalavimų išpildyti. 
Taip pat prižadėjo, kad jie 
viską darys, idant viskas būtų 
išpildyta.

ALDLD 153 Kp. Koresp.

FAŠISTŲ NUSKANDIN
TAS PANAMOS LAIVAS

Santa nder, Ispanija. — 
Pranešama, kad fašistų ka
ro laivas, nuskandinęs Pa- 

narnos garlaivį “Andra” už 
12 mylių nuo Bilbao. “Aud
ra” buvo pasamdytas vienos 
Anglų kompanijos ir gabe
no mineralus.

Raymond. Wash.
Rengiasi į Kovą

Wood Working Federation 
rengiasi prie streiko. Streikas 
palies visus medžio apdirbimo 
ii1 miškų darbininkus, viso 
apie 85,000. Sawmill Timber 
Workers Unija reikalauja 
$5.20 minimum algos už 8 va
landų darbo dieną ir 40 va
landų darbo savaitę. Darbda
viai siūlo $5 į dieną.

Streiko klausimą unija lei
do nariams nubalsuoti. Aštuo- 
niasdešimts penki procentai 
narių balsavo prieš priėmimą 
bosų siūlomos sutarties. Tai 
dabar vėl eina derybos.

Unija nesitiki nieko gauti 
be kovos, čionai darbininkai 
yra organizuoti ant devynių 
dešimtu nuošimčiu. Jie kovos 
už savo reikalus, už geresnį 
gyvenimą. A. B.

Great Neck, N. Y.
Prakalbos, kurios įvyko ko

vo 31 d., pavyko gerai. Publi
ka buvo gana skaitlinga. Visi 
ramiai ir atydžiai klausėsi. 
Matyt, jie suprato, ką d. An
drulis jiems pasakojo ir kaip 
sunki yra kova prieš juodąjį 
fašizmą. Ir d. Andrulis plačiai 
nušvietė dabartinį baisųjį Is
panijos civilį karą. Nurodė, 
kaip pasiryžusiai žmonės ko
voja už demokratiją.

Buvo keletas klausimų, į 
kuriuos d. Andrulis atsakinė
jo. Vėliaus pirmininkas atsi
šaukė į publiką, kad padėtų 
padengti prakalbų surengimo 
ir kalbėtojo kelionės išlaidas. 
O kas liks, tai eis Ispanijos 
kovotojams. Aukojo sekamai: 
po $1,—Jausis, Povilas ir F. 
Urcinas; po 50 centų—J. Kup
činskas, A. A. Lideikienė ir F. 
Marson; po 25 centus, — J. 
Laužaitis, F. Klaston, K. Janų- 
šis, A. Klim, A. Marson, A. 
Fertzik, P. Beeis ir F. B. Li
deikis. Smulkiomis per drau
gus surinkta $4.57. Viso aukų 
pasidarė $11.07.

Prakalbų kaštus padengus, 
Ispanijos kovotojams liko 
$3.71.

Visiems aukotojams, varde 
ALDLD 72 kuopos, tariame 
širdingą ačiū. Komitetas.

DAR VIENAS ŽMOGŽU- 
DIS ŽAGINTOJAS

Los Angeles, Calif.—Poli
cija sako, kad niekšas, ku
ris plyta užmušė rašytoją 
Edną Wordenienę ir jos 12 
metų dukterį, taipgi bandė 
išžaginti šią mergaitę. Bet, 
bijodamas suėmimo, pabė
go. Spėjama, kad tai jis 
pirmiau užmušė ir 19 metų 
amžiaus moterį Rožę Val- 
dezienę.

A. J. BI RENĄS 
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

New Deal Auto Service 
436 E. Girard Avenue 
PHILADELPHIA, PA.
Didele Įstaiga Taisymui 

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

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 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) į

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa- ( 

sivažinėjimams. ;
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

Harrison, N. J.
Telefonas: Harrison 6-1693

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

Vj-PAIN-EXPELUtlYj

!
li .1^ 

A ,dlf 

u 

U

Patikėtinas linimentas, 
palengvina gėlimus ir 
skausmus nuo ištampy- 

mų ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER 
vatsbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse.

M'

WOFl.O FAMOUS

LI N I M E N T

. Lil
■’A .i

Phone Stevenson 5993

Dr. S. Goldberg
DANTISTAS

Paiso dantis be skausmų ir už 
labai žemą kainą.

1623 N. 7th Street
PHILADELPHIA, PA.

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Pariamdau automobiliui veituvėm, 
parčm, krikfitynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335 ’

i



Penktad., Balandžio 9, 1937 Puslapis Septintas

A. Tarasov-Rodinov Verte D. M. šolomskas

PASKUTINIS CARAS
NEWARK, N. J.

(Tąsa)
—Tyliau!
—Tyliau!—šaukė iš visų pusių. Po va

liai rėkavimas apsiramino.
—Draugai!... Draugai kareiviai!— 

pradėjau kalbą.—Ar jūs žinote kas daro
si Petrograde? Caro valdžia jau trečia 
diena, kaip iš kulkasvaidžių su pagelba 
žandarų ir policininkų šaudo mūsų bro
lius darbininkus ir kareivius, kurie atsi
sako ant toliaus badauti, kurie nenori 
toliau kraują lieti už imperialistų reika
lus. Žandarai šaudo darbininkus už tai, 
kad jie streikuoja už 8-nių valandų dar
bo dieną, kad jie kovoja už savo ir vals
tiečių reikalus, tame skaičiuje už perda
vimą valstiečiams žemių, kurias dabar 
valdo caras ir ponai. Nejaugi mes nepa
laikysime savo brolius kareivius ir dar
bininkus?

—Ura!... Pagelbon Petrogrado dar
bininkams!,... Į pagelba!... Ura!—su
drebėjo visas kareivinių kiemas. Šauks
mai ir šautuvų tratėjimas. Aš pasitai
siau kardą ir atkišau rankas raminda
mas.

—Kaip kurie kareiviai manęs klausia: 
“Ar jie nebus paskui atsakomingi už da
bartinius įvykius?” Aš kaipo šios moky
klos vadovas įsakymų eiti Petrogrado 
darbininkams į pagelba, negaliu duoti. 
Bet mes einame į mūšį, o ne paradą. Ir 
kas tik yra teisingas, sąžiningas, tai tas 
bus su mumis, o bailių mums ir nereikia!

—Teisybė!
—Teisybę sako!
—Ne, neteisybė.—Kas tai sušuko ir 

jau prie manęs lipa šenšinas.
—Neteisybę sakė oficierius. Kur gi čia 

tiesa? Mes einame į pagelba^ Petrogra
do kareiviams ir darbininkams, einame į 
mirties mūšį, o čia, užpakalyj, paliksime 
bailius? O kas bus, kada jie mus užpuls 
iš užpakalio? O kas bus, kada jie mus 
pradės svilinti iš kulkasvaidžių?

—Bet gi mes kulkasvaidžius ir amuni
ciją su savim imame,—kas tai įsimaišė.

—Ne, nevisus. Dar Orembaume daug 
caro šunelių yra pasislėpusių,—nepasi
duoda šenšinas.

—Visus paėmėme... Visus!
—Ne, nevisus. Jūs manote, kad oficie- 

riai mažai ginklų turi paslėpę? Negalim 
čia nieką palikti!... Negalima!

—Teisybę sako!... Visi marš!
—Visi marš! !
—Visi į Petrogradą!
—Teisybę sako šenšinas!—šaukiu ir 

aš.—Visi marš!... I
—Broliai,—jau prie manęs šaukia pa- 

oficierius Ševelevas.—Visi, tai visi, bet 
mums oficierių komandierių nereikia ... 
Aš patsai valstietis ir valstiečio reikalai 
apeina...

—Ir tavo krautuvė!—kas tai sušuko.
—Mums tokių oficierių nereikia, ku

rie nuo pulkininkų per telefoną priimdi
nėjo kontr-revoliucinius įsakymus,—to
liau jis šaukia taikydamas prieš mane.

—Teisybę sako!
—Teisybę’.—palaikė kareiviai iš penk

to zvodo.
—Teisybė, tai teisybė,—jau stovi gre

ta manęs Kuprius ir galingu balsu šau
kia.—Ševelevas išstoja prieš mūsų oficie
rių Tarasovą-Radinovą. Bet mes žino
me, kad mūsų oficierius buvo vienas iš 
žmoniškiausių, o ševelevas visaip prie 
kareivių kabinosi.

—Teisybė!.. Teisybė ’.—šaukia • karei
viai. ♦

—Draugai,—pradėjau.—Draugai! Aš 
netarsiu žodį užtarimui oficierių. Kapi
talistų ir dvarponių vaikai, kurie šaudo 
į darbininkus ir kareivius, yra mūsų 
priešai. Bet reikia atskirti vienus oficie
rius nuo kitų. Štai, Ševelevas norėda
mas pakenkti man Čia kalbėjo, būk aš 
priešrevoliucinius įsakymus priimdinė
jau telefonu. Tas taip, toki įsakymai bu
vo. Pulkininkas Žervė ir kapitonas Lok
tevas davė telefonu įsakymus, kad aš iš
vesčiau mūsų mokyklos kareivius slopini
mui Orembaumo kareivių sukilimo. Bet, 
kaip tik toki įsakymai atėjo, tai netik 
juos nevykinau gyveniman, bet ir tele
fono vielas patsai nupjoviau. Galite nu
bėgti į raštinę ir persitikrinti...

Tuajau keli kareiviai nėrė į raštinę.
—Draugai, jūs einate Petrogrado dar

bininkams ir kareiviams į pagelbą ir aš 
einu su jumis.

—Ura!... Ura!—šaukia kareiviai... 
Tuom kartu išbėgo iš raštinės kareiviai 
ir praneša visiems, kad tikrai telefono 
vielos nupjautos.

—Ura!... Nešioti Tarasovą!—Minia 
šaudo, šaukia, nutvėrę ant rankų kilnoja. 
Kareiviai džiaugiasi, kad jų oficierius 
tikrai buvo su baudžia o ne su caru.

—Į eiles!—komanduoja jau Ševelevas. 
—Į eiles! Kiekvienas zvodas savo vieton. 
Kulkasvaidžius ant vežimų pirmyn!

Kareiviai pratę eilėmis maršuoti grei
tai sustoja tvarkom Bet džiaugsmas, 
naujų pulkų kareiviai, vieni pas kitus 
bėgioja ir eilės krinka. Vis vien Ševele
vas komanduoja:

—Viens!... Du!... Trys!... Viens!... 
Du L. Trys!

Aš nušokau nuo vežimo.
—O, kaip jūsų blagarodija,—kreipiasi 

fedfęibelis,—o kaip paliksime čia karei
vių dėžes?

—Palikti keturis kareivius sargybai, o 
visiems kitiems eiti į Petrogradą.

Greitai bėgu sniegą taškydamas, kad 
dar užbėgti į kambarį, pasiimti revol
verį ir patronus. Mūsų eilė iššliaužė iš 
sodo prie plento. Plentas visas užkimštas 
kareivių dalimis, kurios traukia į Pet
rogradą. Visi skubinasi pirmyn, pir
myn. Tūkstančiai kareivių muša dide
liais batais į šaltą plentą. Cypimas ir 
žviegimas kulkasvaidžių ratų, kurių šim
tai: kas dešimts kareivių ir vienas ar du 
kulkasvaidžiai. Vežimų ratų dundėjimas, 
kuriais velka amuniciją. Giria plieno 
durtuvų. Kalbos, rėkavimai, tos galin
gos ginkluotos upės, kuri plaukia bro
liams į pagelbą. Virš vieno būrio galvų 
sukasi aidai!

“Nei dievas, caras, nei galiūnas, 
Mums išliuosavimo neduos.
Vaikai garbingosios komunos, 
Save iš skurdo išvaduos.”

Aš vos perėjau į kitą pusę, per žmo
nių upę. šenšinas ir Kuprius mane ly
dėjo. Kulkasvaidis visai netoli piktai su
lojo.

-LMušk juos! Šaudyti tuos kalės vai
kus!—šaukė kareiviai ir bėgo durtuvus 
atstatę linkui Finijos užlajos. Mes pase
kėme juos. Kairioj, ant kalnelio, sniege, 
piktai loja kulkasvaidis “Maksim.” Toli 
ant užlajos, ant ledo juoduoja tamsios 
figūros, kurios bėga tolyn nuo krašto.

—Bėga, niekšai! Nenori visi kartu eiti, 
bijo pražūti! Pasislėpti nori,—piktai kal
ba greta stovintis kareivis. Jis kietai 
prispaudžia prie peties šautuvą ir tren
kia vienas paskui kitą šūviai, siųsdami 
kulkas.

Kronštadas miega tolumoj nakties 
tamsoj. Nesimato nei žiburio, nesigirdi 
nei balso. Ten ant regračio, prie pat 
Petrogrado, supasi rausvi debesiai. Ne
jaugi tai gaisras? Dangus ant jų tai pra
švinta, tai vėl temsta. Taip, tai gaisras. 
Dega Petrogradas. Aha, reiškia, dar ne
bus vėlu. Didelis troškimas greičiau įsi
veržti į Petrogradą su tūkstančiais kul
kasvaidžių iš Orembaumo pulkų. Į pa
gelbą sukilusiai liaudžiai prieš caro fa
raonus!

Pribėgau prie gyvenamio vartų, jie 
kietai uždaryti. Mušu kumščiais. Prie 
stiklo iš vidaus pasirodė veidas.

—Nikita, atidaryk! Tai aš.
Už kiek laiko durys atsidarė.
—Nikita, uždegk žiburį.—Ir patsai 

jau jieškau briežiukų.—Nikita, tu vienas 
čia paliksi. Aš išvažiuoju į Petrogra
dą...

Galinga žmonių upė plaukia ištisai 
plentą linkui Petrogrado. Tai masės 
kareivių, sukilusių Orembaume ir Mar- 
tyškine. Į mūšį, į mūšį, į mūšį!... Aiš
kiausiai matosi žmonių vingiuojanti upė, 
kada ji lipa prieš kalną, arba leidžiasi 
iš kalno. Tankiau pokši šautuvų šūviai. 
Plaukia galinga upė pro caro giminių ir 
ponų dvarus, kurie tamsūs šio pavojaus 
laiku. Dulka sniegas, sukeltas dešimčių 
tūkstančių batų. Priėjome naują kareivi
nę ir dešimtys balsų:

—Išeikite!... Visi į Petrogradą!
—Išeikite!

(Bus daugiau)

Baisi Jaunuolių Kriminalystė
Dviejų Newarko jaunuolių 

gyvastys aptemdintos elektros 
kėdės šešėliu. Lietuvys Stan
ley Kukas, 20 metų amžiaus 
ir Stanley Paul Wnorowski, 19 
metų, liūdnai sėdi Newarko 
kalėjimo k n m e r o j, apimti 
graudingumu savo žygio, žy
gio, kuris gali juos pasodinti 
elektros kėdėj. Jie kaltinami 
užmušime Juozo Litvino, 53 
metų amžiaus.

Štai kaip Wnorowskis išaiš
kina dalyką:

“šeštadienio vakare mes 
nusipirkom “paintę” šnapso ir 
gatvekariu važiavom miestan. 
Gatvekaryje ištuštinom bonku- 
tę ir jau lipant iš karo, ma
nau, kad svyravome, nes vie
nas vyras pasijuokė iš mūsų. 
Mes jam drožėm į žandą.

“Tada mes žengėm linkui 
Market gatvės, kur pamatėm 
negrą vyrą. Jį pasiviję, Ku
tas drožė jam į veidą, man 
sakydamas: ‘Tai smagu! Pri
sidėk.’ žinoma, tai ir aš puo
liau ant negro. Kuomet jis iš
sitraukė peilį apsigint, mes pa
bėgom.

“Dabar jau jautėmės labai 
gerai ir Kukas sakė: ‘Užmuš- 
kime negrą’. Mes radom pai- 
pos galą ir Kukas tarė : ‘Kaip 
tik tinka užmušimui ko nors’.

Kadangi jaunuoliai nematė 
negrų, jie nusprendė užmušti 
pirmutinį žmogų, kurį jie su
tiks. Jie sutiko Litviną. Jiedu 
jį užpuolė. Wnorowsky dro
žė jam į veidą, o Kukas—per 
galvą su “paipa”. “Litvinas 
krito’’, sako Wnorowsky “ir 
kraujai pradėjo bėgti iš gal
vos. Mes labai išsigandom ir 
pradėjom bėgti. Už kelių blo
kų mes užėjom į karčiamą iš
sigerti.’’

Vienas praeivis, Stanley Ok- 
rasinski, rado kraujuose pa
plūdusį Litviną ir jį nuvežė 
į Miesto Ligoninę, kur už dvie
jų valandų sužeistasis mirė.

Tas viskas įvyko anksti sek
madienio ryte, o policija juo
du susekė sekmadienio vakare, 
jų namuose. Kuko gyvenna- 
mis randasi po num. 260 Bel
mont Ave., o Wnorowskio— 
463 Hunterdon St.

Abiejų jaunuolių tėvai gyvi. 
Kukas turi du brolius ir sese
rį, Wnorowsky—vieną brolį ir 
seserį. Kor.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
Koncertas! ir Šokiai Spaudos Naudai

Sekmadienį, balandžio 11 d., Len
kų Katalikų Svetainėj, ant E. 65th ir 
Lansing gatvių yra rengiama 
“Spring Festival and Dance.” Nuo 
lietuvių ims dalyvumą Lyros Choras 
ir Tillie Rollins (Raulušaičiutė). Ki
tos tautos turės savo. Pradžia 4 vai. 
po pietų, šokiams grieš Cavaliers Or
kestrą. Lietuviai skaitlingai dalyvau
kime. Imkite E. 55th-Through gatve- 
karį, kuris nuveš j vietą.

Komisija.
(84-85)

EASTON, PA.
Šaunus Balius!

Rengia bendrai ALDLD 13 kp. su 
Ukrainų fWO kp. Įvyks subatoj, ba
landžio 10 d., Vanderveer Hali, 9th 

■ir Washington Sts. Prasidės kaip 7:30 
v. v. Grieš garsi Polka Dots Orkes
trą. Taipgi bus duodama dovanos prie 
įžangos. Kviečiam visus dalyvauti ir 
praleisti linksmai laiką.

Bendra Kom.
(84-85)

perkate, įdėjimas
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VISĄ POPIETĮ NEBUVAU NAMIE, O MANO 
ELEKTRINIS PEČIUS GATAVAI PAGAMINO 

VAKARIENĘ!” SAKO MRS. JOHN .1. KELLY, 91 Hem
lock St., Brooklyn, labai veikli mokykliniuose, 
socialiuose ir pilietiniuose darbuose, taipo pat 
gabi vedėja gerai tvarkomų namų. Laikas jai 

yra svarbiausias dalvkas.

š ATLIEKU daug socialio ir 
draugijų darbo, ir pirma negu 

įsigijau elektrinį pečių, aš visada 
. apleisdavau susirinkimus per vidurį, 
skubėdama namo gamint vakarienę. 
Dabar aš viską sudedu j keptuvų, 
pirm išeinant iš namų, užstatau sa- 
vaimi veikiančius kontroliuotojus ir 
karia sugrįžtu namo, tai man nieko 
daugiau nelieka daryt, tik kavų už- 
kaist. Tatai man duoda daugiau lai
ko kitiems dalykams.

“Viskas taip gardžiai išeina, irgi. 
Mes mėgstame gerų maistų, ir mes 
jį dabar tikrai gaunapie su kur kas 
mažiau darbo, kad aš turiu elektri
nį pečių.”

Išbandykite šį naujoviškų būdų 
valgius gaminti. Jūs jį mylėsite . . . 
elektra nudirba tiek daug darbo už 
jus. Mūsiškis pasamdymo planas lei
džia lengvai išbandyti. Ar jūs per
kate ar pasirandavojate, mes veltui 
duodame visus nurodymus, kokių tik 
jum reikia, net pagaminame jums 
pirmų valgį.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
BROOKLYN EDISON 
ELEKTRINIS PEČIUS 

ĮDEDAMAS VELTUI!
(RANDOM PASITENKINIMUI)

Mes įdedame veltui j vienos-ar dviejų 
šeimynų namus Brooklync naujoviš
kų baltų porcelaninį elektrinį pečių, 
ir jeigu bėgyje 14 mėnesių jūs per
kate sau elektrinį pečių, mes pri- 
skaitysime visų jūsų įmokėtų rendų 
prie pirkimo kainos. Vis tiek, ar jūs 
pasirandavojate ar 
veltui.

' i APPROVED 
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SENĄJĮ PEČIŲ

i reikės datbinihkų. Gavome svarbų 
laišką iš Centro. Taipgi nariai, ku
rie pardavėte Darb. Kalendorių, būtų 
gerai, kad gražintume! pinigus. At
siveskite naujų narių.

Fin. Rast. L. Tureikis.
(84-85)

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. rengia teatrą ir 

koncertą. Bus sulošta veikąlas “Mei
lė Visų Ligų Gydytoja.” Koncertą 
išpildys Rusų Mandolinų Orkestrą, 
Dorothy Šidlauskaitė ir Raudonos 
žvaigždės Sekstetas. Pradžia 7 v. v. 
Po programos bus šokiai prie geros 
orkestros. Į.žanga suaugusiems 40c., 
vaikams 15c., vien tik šokiams 25c. 
Įvyks Linden Hall (kampas Wood 
Ave. ir 16th St.)

Kviečia Kom.
(84-85)

M

bininkų Name, 88 Hawthorne St., 
sekmadienį, balandžio 11 d. (du ro
dymai), nuo 7 iki 11 v. v. Įžanga 30 
c., vaikams—15c. Šie judžiai yra su
ruošti rusu darbininkiško dienraščio 
“Novy Mir.” (83-84)

YONKERS, N. Y.
Paskutinis viešas pranešimas ir už- 

kvietimas Centro ir Apskričio drau
gams, taipgi Yonkerio ir iš apylin
kes lietuviams. Draugai, mes esame 
pavojuje. Šitas perkėlimas nuo 3 d. 
į 10 d. balandžio, mums padarys nuo
stolius ir be jūsų pagelbos mes ne
galėsim to smūgio pakelt ir galimas 
daiktas mus atstumtų nuo tolesnio 
veikimo ant ilgo laiko. Todėl drau
gai, iš visur malonėkit dalyvauti

baliuje, kuris įvyks 10 d. balandžio, 
šeštadienį. Bus skanių valgių ir gė
rimų taip pat ir lietuviškų dešrų. 
Muzikantai pradės griežti 7 v. v. 
Įžanga^ 35c. Drg. Ormanas aiškins, 
ką reiškia LDS. Įvyks Odd Fellows 
Hall, 72-74 No. Broadway.

Kviečia Rengėjai.
(83-84)

CLEVELAND, OHIO
Mažų namų savininkai rengia žuvų 

vakarienę, šeštadienį, balandžio 10 d., 
Lietuvių Darb. Svetainėje, 920 E. 
79th St. Pradžia 6 v. v. šokiam grieš 
gera muzika. Įžanga ir užkandis tik 
20 c. Kviečiami visi seni ir jauni at- 
slankyti. . p. N.

(82-84)

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

SO. BOSTON, MASS.
Žydiška Vakariene

Rengia Laisvės Choras, nedėlioj, 
balandžio .11 d., 37G Broadway, pra
džia 7 v. v. Bus muzikališka progra
ma, dainuos Laisvės Choras. įžanga 
50c.

Kviečia Komitetas.
, (84-85)

PHILADELPHIA, F*A.
Apsigynimo 9 kp. susirinkimas 

įvyks 11 d. balandžio, 2-rą vai. po 
piet, 735 Fairmount Ave. Malonėkite 
visi nariai dalyvauti šiame susirinki
me. Katrie turite paėmę blankų su
rinkti pinigų vaikučiams ant pieno, 
prašome sugrąžinti. Susirinkime da
lyvaus ir di'strikto organizatorius.

Valdyba.
(84-85)

PHILADELPHIA^ PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, balandžio 11 d., 2-rą vai. 
po pietų, 143 Pierce St. Būkite visi 
šiame susirinkime ir laiku, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarsty
mui, būtent “Laisvės” Bankietas, čia

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. balandžio, 2-rą vai. po pietų, 
36 N. 7th St. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti ir naujų atsivesti.

(83-84)

į APLA už pusę įstojimo. 
Sekr. J. K. Alvinas.

(84-85)

Sekr. K. B.
(84-85)

iŠ

DETROIT, MICH.
APLA 47 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. balandžio, 2-rą vai. po pietų, 
Draugijų Svet., 4097 Porter St. Visi 
nariai dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų kuopos ir Centro. 
Taipgi dar galima įrašyti naujus na
rius į APLA už pusę įstojimo.

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. ir LDS 79 kuopa 

rengia prakalbas, kurios įvyks ba
landžio 9 d., Laisvės Choro salėje, 57 
Park St. Pradžia 7:30 v. v. Kalbės 
drg. V. Andrulis, iš Chicagos. Įžanga 
veltui. Taipgi turėsime pasikalbėji
mą 8 d. balandžio 9-tą vai. vak. 
Kviečiame visus skaitlingai atsilan
kyti.

LEWISTON, ME.
ALDLD 31 kp. rengia vakarienę, 

10 d. balandžio (April). Kviečiame 
kuo skaitlingiausiai susirinkt į šį pa
rengimą. Bus skanių valgių ir gėri
mų. Po vakarienės bus šokiai prie 
geros orkestros. Užkviečiam Rumfor- 
do ir Portlando lietuvius. Įvyks Šv. 
Baltramiejaus Svetainėje. Kom.

(82-84)

LAWRENCE, MASS.
“Song of Happiness” 
(Džiaugsmo Daina)-

Gražus Rusiškai kalbantis judis su 
angliškais paaiškinimais, bus rodomas 
Rusų Darb. Name. 287 Erving Ąve., 
šeštadienį, balandžio 10 d. Pradžia 2 
vai. po pietų. Įžanga 25 c., vaikams 
—15c.

Taip pat antras gražus rusiškai 
kalbantis paveikslas su angliškais pa
aiškinimais “The Youth of Maxim” 
(Maxim’o Jaunystė) bus rodomas se
kančiuose miestuose: Hartford, Conn., 
Capitol Hall, 320 Ann St., penkta
dienį, balandžio 9 d. (du rodymai), 

1 nuo 7 iki 11 v. v. Įžanga 25c., vai
kams—15c. Chelsea, Mass., Rusų Dar-

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, Čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausią 
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 duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir# kainas.

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

mies-
senus į

“Lai-
meti-

Puslapis Aštuntas

.11‘

Penktad., Balandžio 9, 1937

&

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Nedėlioj Visi į “Laisvės” Bankietą!

ra-------------------------------------------- ----------

50,000 Policininkų Jieško 
Skulptoriaus Irwino

Vieni Džiaugiasi,—Kiti 
Skundžiasi

' tOB--
ONE HUNDRED AND FORTY-NINB

UCCESStot
; Iud“"’ PAID DEPOSITORSi M BUSH WICK

SAVINGS BANKBANK
GRANO 6I.ATGRAHAM AVE.. BROOKLYN
INTEREST FOR H 0/ QUARTER ENDING 
MAR. įist AT^/OjP E R ANNUM

INTEREST FROM PAY OF DEPOSIT

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

*

Sekmadienį, 11 d. balan- 
io, 10 valandą ryto, Grand 

Paradise Svetainėj, 318 Grand 
St., Brooklyn, prasidės metinis 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mas. Kaip visada, taip ir šie
met bus šimtai draugių ir 
draugų atvykę iš kitų miestų 
ir miestelių.

Gi vakare, toje pat svetai
nėje atsibus metinė “Laisvės” 
vakarienė ir šokiai, šimtus ti- 
kietų jau iškalno nusipirko bū
simi svečiai, dar daug galima 
gauti. Kaip kiekvieną metą, 
taip ir šiemet, laike vakarie
nės bus duota ir gera koncer
tinė programa, kurią išpildys: 
Dorothy Bubniutė, klasiška šo
kikė; Aidbalsiai (Aido Choro 
parinktų dainininkų grupė, va
dovystėje B. Šalinaitės); Aldo
na Klimaitė, koloratūra sopra
no; Mainierių Kvartetas iš 
Shenandoah, Pa., vadovystėje 
Judzentavičienės.

. Tikietų kaina į vakarienę 
$1.25; o vaikams tik 50 cen
tų ; įžanga tik šokiams bus 45 
centai ypatai. Vakarienė pra
sidės 7-tą valandą vakare, o 
koncertinė programa 9-tą va
landą.

Apart to, kad vakarienė bus 
viena iš skaniausių, geriausiai 
pagamintų ir išgirsite gerą 
koncertinę programą, galėsite 
pasišokti prie šaunios ir dide
lės orkestros, dar kiekvienas 
ir kiekviena turėsite geriausią 
progą susipažinti su kitų 
tų veikėjais ir susitikti 
savo pažįstamus.

Po kiekvienos metinės 
svės” vakarienės, arba 
nio pikniko daugelis džiaugia
si, kad gavo progą pamatyti 
ir sueiti senus savo draugus ir 
su daugeliu susipažinti.

Į šių metų “Laisvės” suva
žiavimą ir vakarienę ketina 
daug draugų atvykti iš Chica- 
gos, Pittsburgh, Philadelphia, 
Wilkes Barre, Scranton, Wa
terbury, Montello, Bostono, 
Patersono, Elizabeth, Newark 
ir daugelio kitų artimesnių ir 
tolimesnių miestų.

Todėl, kas tik mylite darbi
ninkų judėjimą, kam tik apei
na ir brangi yra laisvė ir‘in- 
feresuojatės pažangių žmonių 
gsažia sueiga, visi brooklynie- 
čiai ir kitų kolonijų lietuviai 
ir lietuvės, esate kviečiami da
lyvauti suvažiavime ir vaka
rienėj. •

Prašom Svečiams Nakvynių
Atvažiuoja daug svečių j 

‘Laisvės” korespondentų kon-

žiavimą.
draugam, atvykusiem iš toliau. 
Tad prašome vietos draugų su
teikti svečiam nakvynių. Ku
rie turite vietos pernakvinti 
vieną kitą svečią, malonėkite 
pranešti į “Laisvės” ofisą.

Reikės nakvynių

Vaikas Devynių Metų Važiavo 
Automobiliam

Berniukas James Glennon, 
metų amžiaus, gyvenąs 172 

St. Anns Ave., Bronx, surado 
ant gatvės “paparkytą” John 
Molley automobilių. Automo- 
biliuj buvo ir raktas. Berniukas 
atsirakino jį, įdėjo į “girą” ir 
pradėjo važiuoti. Ant 142-ros 
gatvės jis parmušė Leną Ma- 
yėrienę, mirtinai sužeidė, kuri 
greitai po to ir mirė. Toliau 
tas vaikas atsimušė automobi- 
lium į liuteronų bažnyčią ir 
mašiną pusėtinai aplamdė, 
licija areštavo berniuką 
automobiliaus savininką už 
tvarkoj paliktą mašiną.

Po- 
ir 

ne-

Lietuvių Vaiky Mokyklos 
Sukatoj Nebus

Lietuvių vaikų mokykla šį 
šeštadienį neįvyks, nes “Lais
vės” svetainė bus užimta ben
dradarbių ir korespondentų 
suvažiavimu. Taigi visi moki
niai raginami namie užduotas 
lekcijas pakartoti. Pamokos 
įvyks kitą šeštadienį, 17 d. ba
landžio, ir mokiniai turi gerai 
išmokti pirmą linksniuotę.

Knygos atėjo, tai kitą šeš
tadienį gausite pasiskaityti, 
kas norės ir nusipirkti.

Geo. Kuraitis.

o

Geri Judžiai New Yorke

Vorošilovo Rai-

2nd Ąve., ir 
rodo Sovietų ju- 

Prisoners.”

PIRMOS GEGUŽĖS
REIKALE

fe . Visų organizacijų komisijos, 
kurios išrinktos prisiruošimui 

( . prie Pirmos Gegužės apvaikš- 
čiojimo,—būtinai būkite “Lai
svės” patalpoje šį vakarą, t. 
y. balandžio 9 d., 8 vai. vak. 
ę Turime daug dalykų aptar
ti, kad geriau prisiruošūs prie 
besiartinančios mūsų tarptau
tinas šventės.

, K. P. Liet. Frakcijos Kom.< L

Nuteisė po 20 Metų
| Teisėjas Fitzgerald nuteisė 

^Harry Weissą ir Martin 
Scholsmaną po 20 metų kalė
jimo. Jie abu buvo kaltinami, 
kad 9 dieną kovo pavogė P. 
H. Wendelj. Abu kaltinamie
ji teisinosi ir tada, kada buvo 

* jau paskelbtas teisėjo spren
dimas, jie sušuko: “Mes 
mę nekalti!”

>

esa-

am-E. Petrovsky, 48 metų 
... x^aus, 2810 Olinville Ave., nu- 

> ' ; inire 4 blokai nuo teismabu-
/čio.. Mirė, kada jis ėjo į teis- 
mabutį su savo advokatu. Jis 
buyo kaltinamas, būk su kitais 
dviem vyrais apiplėšė M. Li- 

\ dermaną.

New Yorko policija daug 
paleido visokių blofų apie nu
žudytą gražuolę Veroniką Ge- 
deoniutę, jos motiną ir įnami. 
Pirmiausiai ilgai kamantinėjo 
Gedeoniutės tėvą, kuris su sa
vo žmona negyveno. Bet da
bar, jau 50,000 policininkų 
jieško skulptoriaus Roberto 
Irwino. Sako, kad jis savo lai
ku mylėjosi su Veronika.

Miesto komisionierius Tay
lor, kuris tvarko namų taksus, 
paskelbė, kad tik į seses die
nas šiemet namų savininkai 
sumokėjo net $15,000,000 dau
giau, kaip pereitais metais 
tuom laiku, žinoma, jis ir kiti 
ponai džiaugiasi, bet namų, 
ypatingai smulkių namų, savi
ninkai sunkiai sukelia tuos pa
keltus taksus.

Dar Du Išvažiavo Moky<: 
Lietuvos “Sportininkus” Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

Muzikė Šaknaitė apie 
Miką Petrauską

Ruošiasi prie Jaunųjų Ko
munistų Konvencijos

Dabar New Yorke sekamuos 
teatruose galima matyti gerus 
judžius:

Cameo, Broadway ir 42nd 
St., New Yorke, jau ilgai ro
do Sovietų filmą “Beethoven 
Concerto” ir 
telius.”

Roosevelt,
Houston St., 
dj vardu

Sonotone, 66 E. Vt(n Buren, 
jau ilgokai rodo “Greater 
Promise” arba “Birobirdžan”, 
Sovietų judį iš žydų autono
minės respublikos gyvenimo.

Wallack Theatre, 8th Ave. 
ir 42nd St. yra rodoma Sovie
tų filmą “Son of Mongolia.”

Carnegie Hall, Julien Bryn 
rodys tik šį vakarą 10,000 pė
dų ilgio filmą apie Sovietų 
Sąjungą po vardu “Russia Re
born.”

Areštavo Aukso Sukčius
Antradienį New Yorke areš

tuotas Dapper Don Čollins, 
tarptautiniai žinomas sukčius, 
ir keli kiti palaikantieji su juo 
ryšius. Jais yra: Fred Becker, 
29 Broadway; Helmuth Hart
man, 144 W. 75th St.; ir Ru
dolph Hecht, 122 E. 34th St., 
New Yorke. Jie šmugeliavę 
auksu ir falšyvais pinigais.

Su $5 kišeniuje ir kaltinimu 
apvogime, Kenneth Buckner, 
prisiviliojęs be jos tėvų žinios 
17-nę, apsivedė. Dabar jam 
prisidėjo merginos pagrobimo 
kaltinimas.

Antradienį, New Yorke, jau 
buvo 70 laipsnių šilumos, 
šilčiau, negu bent 
miaus buvo tuom 
1891 metų.

kada 
laiku

Tai 
pir- 
nuo

Sužinojęs apie mirtį Miko 
Petrausko, “Laisvės” reporte
ris užklausė chorvedės ir mu
zikės Bronės šalinaitės, ką ji 
mano apie kompozitorių.

“Petrauskas,” sakė muzikė 
šalinaitė, apgailestavus jo mir
tį, “buvo didelis žmogus. Jis 
pasiliko Amerikos lietuviuos 
nepamirštamas, kaipo kultū
ros darbininkas, kaipo moky
tojas ir muzikas;

“Petrausko didumas yra ta
me, kad jis buvo uolus liaudies 
dainų rinkėjas ir sutaisytoj as 
joms muzikos; jis gausiausias 
operečių kompozitorius lietu
viuos; jis buvo originalus lie
tuvis kompozitorius. Ir šian
dien mūsų darbininkiški cho
rai savo repertuaruose turi 
daugybę Petrausko kūrinių.”

Draugė šalinaitė žadėjo pa
rašyti apie Miką Petrauską iš
samesnį straipsnį greitoj atei
tyje.

Dainininkė Lilija Kavaliaus
kaitė, apgąįlestavusi Miko Pet
rausko mirtį, pareiškė, 
jos dainų repertuare 
riančiąją pusę sudaro 
Petrausko kūriniai.

kad ir 
nusve- 

Miko

Rep.

Iš Bedarbių Veikimo
Trečiadienį, 7 d. balandžio, 

įvyko bedarbių 90 kuopos su
sirinkimas. Organizatorius ra
portavo, kad šalpos biurai tan
kiai, gavę pinigus iš valstijos, 
pasilaiko ir neduoda bedar
biams, teisindamiesi, būk jie 
negavo, neturi, o kaip turės, 
tai ir duos. Tankiai atima pa
šalpą tiems, kuriems ji reika
linga.

Kuopa nutarė, kad kada at
eina investigatorius pas bedar
bį ir pradeda klausinėti, tai jis 
turi atsakyti, kad priguli prie 
Workers Alliance (Bedarbių 
Susivienijimo), ir lai eina pas 
komitetą klausti, o jeigu in
vestigatorius pradeda jieškoti 
pečiuje ir puodose maisto, tai 
tuoj aus įsakyti jam apleisti 
namus.

Bedarbių yra rengiamos 
prakalbos, kurios įvyks penk
tadienį, 8 vai. vakare, Grand 
St. Extention ir Havemeyer 
Sts. kampas. Kalbėtojai aiš
kins bedarbės atsiradimą, jos 
priežastis ir reikalą kovos 
prieš karą ir fašizmą.

Kaimietis.

Pienas po 5 Centus
Varžytinėse už prekybą, pie

no kainos East Sidėj ir Brown- 
svillėj nupuolė iki 5c už kvor
tą. Kitur tebesilaiko tarp 7 
ir 11 centų. Pieno Kontrolės 
Taryba sako, būk 5 centų už 
kvortą kaina esanti dviem 
centais žemiau pieno nupirki
mo ir pristatymo kaštų.

L. Castelli, 20 metų am
žiaus, įkrito į keltuvo skylę, 
viešbutyj Bossert, kur jis dir
bo, ir ant vietos užsimušė.

Gegužės 2 dieną, Madison 
Square Garden, New Yorke, 
atsidarys Jaunųjų Komunistų 
Lygos Konvencija. Manoma, 
kad bus apie 1,000 delegatų 
ir delegačių iš visų Jungtinių 
Valstijų. Tai bus Aštunta Na- 
cionalė Konvencija. Ji prasidės 
7:30 vai. vakare. Prasidės ma
siniu susirinkimu, šioj konven
cijoj atstovai dalyvaus nuo 
13,000 jaunų šios šalies komu
nistų. Į atidarymo konvencijos 
prakalbas kviečiama masiniai 
publika, nes bus geriausi kal
bėtojai.

Rytoj Bus “Laisvės” Kores
pondentų Suvažiavimas
šeštadienį, 10 balau., 1 vai. 

po pietų, “Laisvės” svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne, 
atsibus “Laisvės” bendradar
bių ir korespondentų suvažia
vimas. Mūsų dienraštis darosi 
lietuvių liaudies dienraščiu 
Amerikoj. “Laisvė” visada bu
vo ir yra darbo masių ir visų 
pažangių žmonių reikalų ap
gynėja. “Laisvė”1 turi šimtus 
bendradarbių ir koresponden
tų, kurie teikia žinias iš kolo
nijų, darbaviečių, parengimų, 
įvairių atsitikimų. Turi gražų 
buri bendradarbių, kurie ne
nuilstančiai rašinėja į savo 
dienraštį, šis suvažiavimas tu
rės dar daugiau pagelbėti, 
kad ant rytojaus mažiau reik
tų kalbėti apie mūsų kores
pondencijų turinį, o galima bū
tų daugiau pašvęsti laiko abel- 
niems dienraščio reikalams.

Pageidaujama, kad vietinių 
draugų ir draugių kuo dau
giau atsilankytų į šį suvažiavi
mą, kad būtų galima aptarti ir 
planus padaryti, kaip dar pa
gerinus “Laisvės” vietos žinias.

Pereitą trečiadienį, laivu 
Queen Mary, Į Lietuvą išvyko 
du “basketbolininkai,” Felixas 
Krause-Kraučiunas iš Chica- 
gos, ir Pranas Talžiunas iš Ci
cero, 111., Jie yra Amerikoj gi
mę lietuviai ir tapo pasamdyti 
per Lietuvos valdžią, kuri 
jiems mokės algą ir visas ke
lionės išlaidas, padarytas ryšyj 
su mokinimu tų “sportininkų”, 
kuriuos Lietuvos fašistinė vy
riausybė pereitą rudenį pasky
rė atvažiuoti į Ameriką šį lie
pos mėn. ir po priedanga spor
to skleisti smetoninę-fašistinę 
propagandą.

Matyt, nekokius sportinin
kus fašistai paskyrė, jei reikia 
net iš Amerikos jaunuolius 
traukti jų treiriiravimui.

Prašome lietuvių visuome
nę įsitėmyti, kaip fašistai nori 
mus prigauti. Jei būtų buvę 
lenktynės Lietuvoje dėl važia
vimo Amerikon, tai būtu nėr 
reikėję samdyti specialistus 
treinirtiotojus iš kitur.

Smetonos valdžia, kaip teko 
vėliausiai sužinoti, paskyrė 30 
geriausių fašistukų (jų tar
pai! įsileido ir keletą katalikų 
jaunuolių, kad Amerikos Vy
čiai remtų delegaciją), o iš jų 
dabar išrenka tuos 14, kurie 
turi palinkimus prie sporto. 
Dabar net iš Amerikos samdo
ma specialistai juos treiniruo- 
ti.

Tie “sportininkai” atvyks 
New Yorkari liepos 4 ar 5 d., 
kartu su grįžtančiais treinira- 
vimo specialistais, kurie išvyko 
pereitą trečiadienį ir tais, ku
rie dabar jau Lietuvoje.

Brangiai atsieis Lietuvos 
žmonėms tie “sportininkai.”

Atvažiuoja Drg. Gudeliauskas
Iš Minersville, Pa., atvažiuo

ja į “Laisvės” vakarienę drg. 
R. J. Gudeliauskas. Sako, kad 
atvyks pilnas automobilius. 
Jis yra ALDLD narys ir nuo
latinis “Laisvės” skaitytojas.

Žinąs.<L

Sako, kad Umušė Modelį ir 
Padarė Jos Maską

Brooklyniečių Sveikata
Vėl du mirė nuo diphtheri- 

jos pereitą savaitę, kas sudaro 
10 mirčių per pirmas 13 sa
vaičių šių metų. Visam did
miestyje bendrai jau buvo 16 
mirčių, kuomet pereitų metų 
tuo pat laikotarpiu buvo tik 
5. Sveikatos komisionierius 
Rice sako, kad čiepijimas kū
dikių prašalintų šią nelaimę.

Skarlatina ir tymais susirgi
mai mažėja, tačiau bėgiu sa
vaitės skarlatina dar susirgo 
152 ir 
susirgo

Viso 
557. Iš
nelaimėse, 
mirė 60, influenza—5.

Gimė per savaitę 838.

Policijos autoritetai tvirtina, 
kad skulptorius Robert Irwin 
tikrai nužudė, gražuolę—mo
delį Veronica Gedeoniutę ir 
būk po to, kaip jis ją užmušė, 
tai padarė jos veido maską. 
V. Gedeon buvo nužudyta 
kartu su jos motina ir įnamiu 
namuose, velykų sekmadienį.

Piliečiai reikalauja, kad 
būtų įsteigta vaikučiams žaidi
mo vieta ant Linden bulvaro, 
tarpe Pennsylvania Ave. ir 
Cleveland St.

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte

1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte

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

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

NEWARK, N. J.

Nira valandų sekmadieniais.
<9
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- SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
žinomos Kaipo The Morrell Street Baths

29-31 Morrell St Brooklyn, N. Y.
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prii- 
das maudytis su Šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra- Vyrams 
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 dieniais, 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

ACCOMMODATION

NOTARY PUBLIC

»

mats

Trečiadieniais, Ketvirta- 
Penktadieniais, šeštadie- 

ir Sekmadieniais—Visų 
Dienų ir Naktj 
šeštadienio naktį 75c. 

Speciales kainos savaitei.

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

f

1 vienas mirė, tymais 
70 ir 1 mirė.
mirčių Brooklyne buvo 
tų 6 žuvo automobilių 

Plaučių uždegimu

T. D. A. Prašo Aukų
T a r p t a utinis Darbininkų 

Apsigynimas išsiuntinėjo apie 
50,000 laiškų prašant, kad 
“Labor Defender” skaitytojai 
ir politinių kalinių rėmėjai 
siųstų pasveikinimus geguži
niam “Labor De/ąnder” nume
riui. Laiko yra mažai. Siųskite 
sekamu antrašu: Labor Defen
der, 80 E. 
York, N. Y.

Valgykite Medų
“Laisvė” tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant ąrbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, korte kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

11th St

RANDAVOJIMAI
PASIRAND'AVOJA keturi šviesūs 

kambariai. Del daugiau informaci
jų kreipkitės krautuvėje, 518 Grand 

, N. Y. Pageidaujama, 
būtų be vaikų.

(82-84)

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

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

New St.. Brooklyn,
Į kad šeimyna 1

m

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




