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

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

Kadaise Tėvynės Mylėtojų 
Draugija iš anksto užmokėjus 
Račkauskui už rankraštį trečio 
tomo “Istorijos”. Paskui jis tą 
rankraštį atidavęs Kauno 
“Kultūros” išleistuvei. Tatai 
padaręs su “Dirvos” redakto
riaus Karpiaus leidimu. Vadi
nasi, ir Karpius prisidėjo prie 
T.M.D. apskutimo.

“Naujienų” redaktoriui lie
žuvį tikrai niešti. Neiškenčia 
jis nekandęs bolševikų ir So
vietų Sąjungos ir gana. Ir da
bar, pavyzdžiui, Barcelonos 
anarchistų - trockistų - fašistų 
agentų sukilimą lygina su bol
ševikų pravesta 1917 metų ru
sų proletarine revoliucija. Tik
rai begėdiškas lyginimas.

Lietuvoje Smetona pradėjo 
vajų tarpe vaikų už taupymą 
pinigų. Jau esą sutaupyta 
sė miliono litų. Kas nors 
Tetų vaikams pagelbėti 
taupmenas apsaugoti nuo 
augusių smetonininkų.

pu- 
tu- 
tas 
su-

“Vienybė” sako: “Lietuva 
uždraudė darbdaviams išnau
doti darbininkus.” žmogus 
skaitai ir manai, kad Lietuvo
je jau nebėra išnaudojimo, ne
bėra kapitalistinės santvarkos. 
Deja, ten išnaudojimas ir iš
naudojimo sistema tebežydi 
visose tvorose.

Tysliava turėtų pasimokint 
politinės ekonomijos. Jis dar ir 
to nežino, kad be išnaudojimo 
darbininkų kapitalizmas nega
li gyvuoti. Visa ta sistema pa
remta darbininkų išnaudoji
mu.

Vėl labai gražiai pasirodė 
Philadelphija. Drg. Smithas 
rašo, kad “Vilnies” suvažiavi
mui pasiųsta pasveikinimas su 
$83. Puiki auka.

žinoma, Brooklynas Phila- 
delpiją šį sykį sukirto. Mes 
“Vilnies” suvažiavimą pasvei
kinsime su $115.

Gegužės 12 d. buvo laimin
ga. Gavau net du laišku tiesiai 
iš Ispanijos karo fronto. Rašo 
jauni draugai. Rašo entuzias
tiškai. Vienas tik pirmą sykį 
susipažino su apkasais ir fa
šistinių kanuolių šūviais. Abu
du pilni vilties, kad liaudies 
frontas šitą karą laimės ir Is
panijos fašizmą paguldys j 
karstą.

Jie išsiilgę laiškų iš Ameri
kos. Jie ragina mus nepailsti 
teikus Ispanijos liaudies kovo
tojams visokią pagelbą. “Fa
šizmas nepraeis,” šaukia mū
sų jauni draugai.

Kada Amerikoje, ar Angli
joje, ar Francijoje kilnoja val
dininkus iš vienos vietos į kitą, 
arba visai paleidžia iš tarnys
tės, tai nė lapė neloja. Bet 
jeigu Sovietų Sąjungoj pada
roma pakaitos, tai buržuazinė 
spauda plačiai atidaro 
kararinę, tartum ten 
kraštas būtų prasmegęs 
roję žemėje.

savo 
visas- 
kiau-

liau-Susimildami, draugai, 
kites rašę ir pasikalbėjimuose 
vartoję, kalbant apie katali
kus, tokius išsireiškimus, kaip 
“d a v a t k iniai”, “davatkos”, 
“klerikalai”, “šventakupriai.” 
Paprastų katalikų negalima 
vadinti klerikalais. Klerikalai 
yra politikieriai kunigai ir jų 
kolegos. Tokiais pavadinimais 
mes [žeidžiame darbininkus, 
kuriuos .norime laimėti kovai 
prieš kapitalizmą. —>

Brooklyne žmonės kalba, 
kad Stilsonas vaikštinėja ir 
jieško savo kromeliui pasko
los. Matomai, sklokos biznis 
eina velniop. Nežinia, ar ras 
tokį durnių, kuris gerus pi
nigus mokėtų už tą nusilupu
siais šonais kumelpalaikę.

Pasitaisė mūsų Montrealas. 
Gal pastebėjot, mes iš ten gau
name gerų korespondencijų. 
Pora gerų draugų pradėjo ra
šinėti. Iš Toronto nieko negau
name. Draugai balsiečiai turė
tų tuo reikalu pasirūpinti. ,

Ford bei Du Pont Nori 
Fašistų Diktatūros 
Jungtinėse Valstijose

DARBO FEDERACIJOS VADAI-KOIVIPANIJŲ 
BENDRADARBIAI, SAKO J. L. LEWIS

Reakcionieriai Smerkia Dod- 
dą, Išdavusį Fašistą Planą

Tik 7 Žodžiai Mussolinio 
Spaudoj apie Karūnaciją

Washington. — Demo
kratai kongresmanai J. J. 
O’Connell ir J.M. Coffee sa
ko, jog tai automobilių fa
brikantas H. Ford bei amu
nicijos fabrikantai Du Pon- 
tai yra tie bilionieriai, kurie 
norėtų įvest fašistinę dikta
tūrą Jungtinėse Valstijose.

Amerikos ambasadorius 
W, E. Dodd šiomis dieno
mis atrašė laiškus dviem 
senatoriam, kad jis girdėjo, 
jog vienas “arti-bilionie- 
rius” tik dairosi, idant su
rastų tinkamą kandidatą į 
diktatorius. Dabar savo pa
reiškime iš Berlyno amba
sadorius Dodd geg. 12 d. sa
ko, kad jau 1935 ir 1936 
metais tūli didieji Amerikos 
milionieriai svarstė planus 
fašistinės diktatūros įvedi
mui. Jis mano, kad jeigu ša
lies Vyriausias Teismas pa
siliks toks, kaip jis yra ir 
nebus pataisytas pagal 
Rooevelto planą, tai šis tei
smas irgi galės patarnaut 
diktatūros įvedimui.

Įvairūs atbulon pusėn 
traukiantieji sen a t o r i a i 
(kaip kad Van Nuys, Bo
rah, O’Mahoney ir kiti) py
ksta, kam Dodd paskelbė 
fašistinius milionierių są
mokslus ir dėl to reikalauja 
išmest Doddą iš ambasado
riaus vietos.

1,800 Darbininkų Streikas 
Prieš Brill Karų Komp.
Philadelphia, Pa. — Strei

kuoja 1,800 darbininkų 
prieš J. G. Brill kompaniją, 
budavojančią gatvekarius 
ir požeminių traukinių va
gonus. Tuo tarpu industri
nė Plieno Darbininkų Uni
ja veda derybas su samdy
tojais. Unijos organizato
rius E. J. Lever sako, jog 
kompanija jau priima dau
gumą streikierių reikalavi
mų. Ši unija taipgi yra na
rė Industrinio Organizavi
mosi Komiteto (CIO).

25 Streikieriai Sustabdė 
Darbą Dviejų Auto. Fabrikų

Flint, Mich. — Sėdėjimu 
sustreikavus 25 darbinin
kam Fisher Body General 
iMotors fabrike, dėl to turė- 
no porai valandų nustot dir
bęs ne tik šis fabrikas, bet 
ir Chevrolet, kuriuose pap
rastai dirba 2,000 darbinin- 
jkų. Streikieriai pareikala
vo 5 centų daugiau aflgos 
per valandą. Tuoj prasidė
jo derybos tarp industrinės 
unijos atstovų ir bosų. Ant 
rytojaus, gegužės 12 d., vėl 
visi grįžo darban.

Tas 25 darbininkų strei
kas svarbioj “linijoj” lai
kinai uždarė du fabriku to
dėl, kad vieno darbas pas
kui eina į kitą.

Franklin, Georgia. — Nu
sišovė 12 metų mergaitė 
Magdaline Daniel, kada mo
tina pagrasino ją nuplakti 
už nešvarią kalbą.

Roma. — Italijos oficialė 
žinių agentija Stefani tik 
tiek pranešė apie karaliaus 
Jurgio karūnavimą:

“Karūnacija k a r a Ii aus 
Jurgio šešto įvyko šį rytą.”

Bet ir tą pranešimą iš
spausdino tik vienas Itali
jos katalikų laikraštis. Vi
si kiti nė vienu žodžiu ne
prisiminė apie karūnavimą.

Respublikiečiai Užima 
Toledo Vieškelį

M a d r id. — Respublikos 
gynėjai atėmė 5 mylias vieš
kelio iš fašistų prie Toledo. 
Šiuo keliu respublikiečiams 
pasiekt Toledo telieka tik 
pusę mylios.

Fašistai kanuolėmis iš 
priemiesčių nuolat bombar
duoja Madridą. Stengiasi 
taip suterorizuot madridie
čius, kad jie pasiduotų fa
šistams. r

Nuo balandžio 1 d. iki ge
gužės 12 d. fašistų kanuo
lių šoviniai užmušė 217 Ma
drido gyventojų ir sužeidė 
693. Tame skaičiuje yra 
užmuštos 76 moterys.

Atlantic City,! N. J. — Ka
da į Sukniasiuvių Unijos su
važiavimą geg. 12 atėjo J. 
L. Lewis, Industrinio Orga
nizavimosi Komiteto pirmi
ninkas, jį labai karštai ir 
griausmingai pasveikino 1,- 
000 delegatų. Bet tarp svei
kinimo šauksmų buvo gir
dėt ir keli balsai, “mes no
rime vienybės,” reiškia, su
sitaikymo su Amerikos Dar
bo Federacijos vadais.

Tuo klausimu Lewis dau
giausia ir kalbėjo. Jis sakė, 
kad Green ir kiti Darbo Fe
deracijos vadai suardė vie
nybę. Kai susidarė Industri
nio Organizavimosi Komite
tas iš dešimties didžiųjų 
unijų, Greenas su sėbrais 
suspendavo tas unijas iš Fe
deracijos. Už ką? Už tai, 
kad jos organizavo neorga-. 
nizuptus darbininkus ir no
rėjo juos suvesti į Darbo 
Federaciją.

Lewis papasakojo, kaip 
jis pernai liepos mėnesį kal
bėjosi su Darbo Federacijos 
valdyba apie darbininkų or
ganizavimą. Jis užklausė, 
ar Federacijos vadai sutik
tų, kad bent plieno darbi
ninkai būtų organizuojami į

vieną didžiulę pramoninę 
uniją. Federacijos preziden
tas Greenas net su tuom ne
sutiko.

Lewis nurodė, kaip laike 
automobilių darbininkų 
streikų Green ir kiti Fede
racijos vadai kreipėsi į Mi- 
chigano valstijos guberna
torių, idant jis pasidarbuo
tų, kad kompanijos nedary
tų sutarties su Jungtine 
Automobilių Darbininkų 
Unija. Tie vadai siūlėsi Edi
son Elektros Kompanijai 
New Yorke įvest kompaniš1 
kas amatines unijėles, kad 
tik užkirst kelią darbinin
kų ^organizavimui į plačią 
vieningą uniją.

Lewis pareiškė, kad jis 
nėra priešingas vienybei, 
bet kai Industrinio Organi
zavimosi Komitetas sutelks 
milionus darbininkų į indu
strines unijas, tada “mes 
kalbėsimės apie taiką,” apie 

i vienybę. Dabar gi Federaci
jos valdyba tik kenkia tam 
darbui.

Užbaigus Lewisui kalbą, 
delegatai vėl griausmingai 
ir ilgai sveikino jį ir Indu
strinį Organizavimosi Ko
mitetą. šaukdami: “CIO, 
CIO, CIO!”

2,000,000 Unijistų Pikietuosią Jodžius
AUTOMOBILIŲ DARBININKŲ UNIJOS PIKIETAS 

PRIEŠ JUDŽIŲ TEATRUS DETROITE

ORLAIVIŲ NELAIMĖS 
PRIMETAMOS 
LAKŪNAM

Washington. — Valdiškas 
Orinės Prekybos Biuras at
randa, būk tai per “lakūnų 
kaičią” pereitą žiemą nukri
to du dideli lėktuvai prie 
Newhall tarpkalnės, arti 
Los Angeles, ir tuo būdu 
žuvo 17 žmonių. r

$500,000,000 Biznis iš Jur- 
J gio Šešto Karūnacijos
' London.—Karaliaus Jur

gio šešto karūnavimo cere
monijos lėšavo valdžiai de- 
sėtkus milionų dolerių; už
tat šimtai tūkstančių žmo
nių suvažiavę Londonan į 
tas. ceremonijas paliko apie 
$500,000,000 įvairiems biz
niams.
KEISTAS “HINDENBUR

GO” ŽUVIMO AIŠ
KINIMAS

Lakehurst, N. J. — Jung
tinių Valstijų laivyno ofi- 
cierius Ben. May sako, gal 
vienas “Hindenburgo” spar- 
nukas-propeleris, smarkiai 
besisukdamas nutrūko, pra
mušė “Hindenburgo” gesų 
maiša ir savo smarkumu 
taip įkaitino hydrogeno du
jas, kad eksplodavo ir sude
gė tas baliūninis f orlaibis.

Bet juk propeleriams ne
buvo reikalo taip smarkiai 
suktis, nes “Hindenburg” 
jau niekur nelėkė, ir tik bu
vo traukiamas virvėmis že
myn.

Philadelphia, Pa.—Veda
ma derybos Tarp 9,400 dar
bininkų ir 
kompanijos 
baigimo, 

i

Philco Radio 
delei streiko

Streikuosią 202,000 
Plieno Darbininkų už 
Unijos Pripažinimą

3
G. Bernard Shaw Neigia Ka
rūnaciją kaip Stabmeldystę

L o n d on. — Garsiausias 
Anglijos rašytojas G. Ber
nard Shaw savo pareiškime 
Anglų komunistų organe 
“Daily Workeryj” neigia 
karaliaus karūnavimo apei
gas ir paradus kaip stab
meldystę ir sako, kad tąja 
proga Londonas buvo taip 
nelemtai “papuoštas,” jog 
pabjaurino miestą, o ne pa
gražino.

Naziai [nirto Deginti 
Baskijos Miestelius

Jau Sustreikavo 27,000 
Prieš Jones & Laughlin

Hollywood, Calif. — Ju
damųjų paveikslų “žvaigž
diniai” aktoriai ir aktorės 
duoda nemažai aukų strei
kuojantiems judžių studijų 
mechanikams ir artistams. 
Bet streikieriai sako, kad 
daug geresnė jiems parama 
būtų buvus, jeigu Judžių 
Aktorių Gildija (unija) bū
tų išvien su jais streikavus. 
Gildija, laimėjus tūlus sa
vo reikalavimus, kaip žino
ma, tuoj pasirašė atskirą 
sutartį su judamųjų paveik
slų kompanijomis.

Šios savaitės gale prasi
deda judamųjų paveikslų 
teatrų pikietavimas didmie- 
ščiuose rytinėse ir vidurva- 
karinėse valstijose. Skait-

liuojama, kad iki 2,000,000 
unijinių darbininkų iš Indu
strinio Organizavimosi Ko
miteto ir Darbo Federaci
jos dalyvaus pikietuose 
prieš judžių teatrus. Tuo- 
mi darys galingą spaudimą 
Hollywoodo judžių, kompa
nijoms, kad patenkintų rei
kalavimus s t r e ikuojančių 
mechanikų-artistų.

Detroit, Mich. — Jungti
nės Automobiliu Darbinin
kų Unijos prezidentas Ho
mer Martin pranešė Holly- 
woodo judžiu studijų strei- 
kieriams, kad jo unijos na
riai nuo šio penktadienio 
pradės uikietuot 11 judžių 
teatrų Detroite.

Bilbao, Ispanija.—Naziai 
lakūnai numetė 100 bombų 
į Bilbao priemiesčius.

Fašistų orlaiviai pasmar
kino Bilbao bombardavimą 
dienoje Anglijos karaliaus 
karūnavimo, nes tą dieną 
Anglų atyda buvus dau
giausia nukreipta į karūna
cijos ceremonijas. Kitų 
buržuazinių šalių mintys tą 
dieną irgi buvusios daugiau 
Londone negu Ispanijoje.

Geg. 12 d. naziai bombi- 
ninkai sprogdino ir degino 
Baskijos miestelius Sorro- 
za, Larrauri ir Manguit, į 
žiemius nuo Bilbao.

Vėl labai trūksta maisto 
Bilbao gyventojams. Sako
ma, kad jo gana gauna tik 
respublikos kareiviai ir li
goninės.

Kol kas iš Bilbao laivais 
išvežta į Franciją tik apie 
10,000 vaikų ir moterų.

EDWARDO PRAŠYMAS 
DĖL SIMPSONIENĖS

Pittsburgh, Pa. — Plieno 
Darbininkų Organizavimo 
Komitetas (CIO) iššaukė 
streikan 27,000 darbininkų 
prieš Jones ir Laughlin 
Plieno Korporaciją Pitts- 
burghe ir Aliquippoj. Tai 
todėl, kad korporacija vis 
nedarė sutarties su indust
rine Plieno Darbininkų Uni
ja.

Dabar kompanija jau ne
va sutinka daryt sutartį su 
unija, ale reikalauja, kad 
unija pripažintų kompani
jai teisę tartis ir su neuni- 
jiniais “darbininkais,” bosų 
gizeliais.

Plieno Darbininkų Orga
nizavimo Komiteto pirmi
ninkas Murray panaujino 
derybas su‘bosais.

Tuo tarpu darbininkai 
masiniai pikietuoja užstrei-’ . 
kuotus fabrikus; nesitrau
kia iš pikietininkų eilių net 
per smarkų lietų.

Republic , Bethlehem ir 
kitos didelės “savistovios1’ 
plieno kompanijos atsisako . j 
nuo sutarties su Plieno 
Darbininkų Unija, priklau-‘ 
sančia Industrinio Organi
zavimosi -Komitetui. Jos 
išranda, būk šalies Vyriau
sio Teismo sprendimas apie 
Darbo Santikių Įstatymą 
“paliuosuoja” jąsias nuo 
tarimosi su šia unija.

Jeigu “ n e p r įklausomi” 
plieno fabrikantai ir toliau 
atsisakys nuo sutarties su 
industrine Plieno Darbinin
kų Unija, tai neužilgo galės 
įvykti 202,000 darbininkų 
streikas prieš tokius fabri
kantus.

Ispanų Fašistai Garsi 
naši Savo Žygiais

Vitoria, Ispanija. — Fa
šistai praneša, kad jie savo 
patrankomis ir kulkasvai- 
džiais jau atakuoja Larra- 
bezua tvirtumas,-už 5 mylių 
nuo Bilbao, Baskijos sosti
nės, šiaurinėj Ispanijoj.

Fašistai taipgi skelbia, 
būk Baskų milicininkai jau 
apleidę Amorebieta miestelį, 
8 mylios nuo Bilbao. Sako, 
būk liaudiečiai pasitraukę j 
“paskutinę Bilbao gynimo 
liniją.”

Salamanca, Ispanija. — 
Fašistų komandieriai garsi
nasi, kad jie vėl, atėmę stra
teginį Bizcargi kalnų išJBa- 
skų respublikiečių. 
gi šis kalnas jau. tris kar
tus perėjęs iš vienų rankų į 
kitas.

Tai-

Toledo Fronte Fašistai 
Atmušti 7 Mylias Atgal
Toledo, Ispanija, geg. 13. 

—Jau penkta diena , kaip 
liaudies armija šturmuoja 
fašistų valdomą Toledo mie
stą. Šioj ofensyvoj daly
vauja apie 20,000 liaudiečių.

Fašistai sakosi, kad jie 
nukovę bei sužeidę 3,000 re
spublikos karių ir apgynę 
savo pozicijas. Bet Ispani
jos valdžia praneša, jog To
ledo fronte fašistai tapo nu
mušti septynias mylias at
gal. Atakose prieš Toledo 
taipgi atsižymėjo Dimitro- 
vo Batalionas tarptautinių 
liuosnorių.

Washington. — Latvijos 
atstovybė ragina savo tau
tiečius Amerikoj siųst “na
mo” dirbtinų trąšų maišiu
kus kaip ' geriausias dova
nas Latvijos ūkininkams.

Monts, Franci j a, geg. 13. 
— Buvęs Anglijos karalius 
Edwardas telefonu prašė 
savo motinos Marės, našlės- 
karalienės, kad jinai pasi
stengtų, idant Anglijos val
džia užgirtų jo viešas ves
tuves su amerikiete persi- 
skyrėle Willis Warfield- 
Simpsoniene ir pripažintų 
ją Windsor kunigaikštiene. 
Karalius Jurgis Vi taipgi 
tam pritariąs, bet ministe- 
rių dauguma esanti priešin
ga.

Diktatorius Bijo Naują Sukili
mą Brazilijoje

Rio de Janeiro. — Eurazi
jos fašistinis prezidentas 
Getulio Vargas pasiuntė ka
ro laivus ir pulkus sau išti
kimiausios armijos prieš 
Rio Grande do Sul guberna-

EXTRA!
FAŠISTŲ ŽADAMAS 

“SAUGUMO PLOTAS”

Hendaye, Franc., geg. 13. 
—Ispanijos fašistų genero
las Molą paskyrė neva “sau
gumo plotą,” kur galėtų su
eiti norintieji pasišalint iš 
Bilbao.

Bet juk fašistai bombar
davo gyventojus ir toj dalyj 
Madrido, kurią buvo paskel
bę “saugumo plotu.”

NAZIAI TALKININKAI 
TOLEDO FAŠISTAM

Madrid, geg. 13. — Fašis
tams, ginantiems Toledo 
miestą, atvyko talkon dau
giau Hitlerio kareivių.

105 Metų Senis Nuėjo Kalė- 
Aviv ™ į j ima n už šunis
torių Cunha ir Sao Paulo | Oakland Calif.-105 me- 
gubernatorių Ohveirą. Pa- t senis A> r. Emory tapo 
starasis rengiasi kandida- kalėiiman už tai

j
rius Cunha.

Rio Grande do Sul ir Sao
Paulo provincijose įvesta 
griežtas karo stovis. Prez. 
Vargas bijo naujų plačių 
sukilimų prieš savo diktatū
rą.

šešis šunis. Įstatai leidžia 
kambariuose laikyt ne dau
giau kaip penkis šunis.

London.—Per žmonių grū- 
dimąsi laike karaliaus karū
nacijos du tapo mirtinai už- 
trėkšti ir 9,583 sužeisti.
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Garbė Buvusiems Didvyriams
Skaitytojai bus pastebėję vakar dienos 

“Laisvėje” vardus žuvusiųjų Abrahomo 
Lincolno Bataliono narių-kovotojų prieš 
fašizmą. Tai pirmas sąrašas Amerikos 
anti-fašistų, didvyrių, kovotojų prieš 
nuožmųjį fašizmą, pasikėsinusį nuversti 
demokratinę Ispanijos žmonių išrinktą 
vyriausybę. Čia pakartojame tų didvy
rių vardus:

Aquillino Navarre Couejos, Andree 
Menendez Garcia, Arthur Morris, Rob
ert Greenleaf, Clyde Lenway, Michael 
Russel, Milton Pekow, George Lackows- 
ki, Robert Norwood, John Johnson, Elias 
M. Eviezer, Andrew Van Der Brugge, 
John Tzeronis, Joseph Cambell, John 
Kunz, Fred D. Laskey, Charles H. Ed
wards, Abraham Cohen, Rudolpho De 
Armas, John Marlow Scott, Julius Rosen?- 
thal, Maurice Jelin, Carl Joseph Carlson, 
Robert C. Pick, James T. Byrne, Louis 
Ladman, Milt Rappaport, Ben Mantell, 
Rudolph Tieger, Robert Woin, David 
Shapiro, Alonzo Watson, Paul Niepold.

Ar šiame žuvusiųjų sąraše yra bent 
vienas lietuvis? Sunku pasakyti. Spren
džiant sulyg pavardėmis, tai John Tze
ronis gėli būti lietuvis,—gal Ceronis? Iš 
pavardžių labai sunku spręsti tautybę, 
kadangi' kitataučiai Amerikos jaunuoliai 
bando savo pavardes Šuamerikoninti, pa
daryti jas lengviau ištariamomis ameri
konams.

Lincolno Batalione garbingai kovoja 
keliolika lietuvių kovotojų. Dar tūli jų 
yra kelyje į Ispaniją.

Lenkiame galvas prieš žuvusius kovoje 
su fašizmu didvyrius. Podraug šaukia
me visus darbo žmones, priešingus fašiz
mui, stojančius už laisvę ir taiką, dar 
daugiau veikti, vykinti gyveniman žuvu
siųjų kovotojų dar neatliktus darbus. 
“Geresnio paminklo didvyriams nebus, 
kaip vykdymas jų idealo...”

“Boisevik” Apie Buchariną ir 
Rykovą

Visasąjunginės Sovietų Sąjungos Cen
tro Komiteto teoretinis organas “Bolše- 
vik” rašo apie reikalingumą pakėlimo 
partiniai-politinio darbo. Darydamas 
plačią ir visapusę apžvalgą trockistų ne
naudėlių veiklos, “Bolševik” gerai cha
rakterizuoja ir dešiniuosius kontr-revoA 
liucionierius, su Bucharinu ir Rykovu 
priešakyj. Apie juos “Bolševik” rašo:

CK Plenumas priėmė nutarimą išmesti iš 
partijos Buchariną ir Rikovą. . .

Iš esmės kontr-revoliucionieriai iš deši
niųjų nieku nesiskiria nuo trockistų - zi- 
novjeviečių kontr-revoliucionierių. Taip, 
pat, kaip ir pastarieji, jie jau seniai iš poli
tinės srovės darbininkų klesoje pavirto į 
samdytų žmogžudžių, diversantų, žalotojų 
gaują, j fašizmo agentūrą, į gaują, kuri sle
pia savo politines pažiūras, savo įsitikini
mus, bijo apie juos pasakyti tiesą. Nes tos 
pažiūros, ta linija į kuo šlykščiausią kovą 
prieš socializmą, į sąjungą su fašizmu ir 
baltagvardiečiais, su eserais ir menševikais, 
į kapitalizmo atstatymą mūsų šalyje, į tero
rą ir žalojimą, j sprogdinimo, diversijų dar
bą, gali rasti užuojautos tik pas aršiausius 
niekšus, pas niekšiškiausių socializmo prie
šų saujelę. Dešinieji nieku nesiskiria nuo 
trockistų-zinovjeviečių japonų-vokiečių agen
tų, ir todėl visai natūralūs blokas tarp šių 
kontr-revoliucionierių grupių, blokas, apie 
kur j kalbėjo dar teisiamieji rugpjūčio m. 
trockistų-zinovjeviečių teroristinio centro 
teisme ir kurio gyvavimą patvirtino antiso- 
vietinio trockistinio centro teismo medžiaga 
ir tolimesnis tardymas.

Partija davė visas galimybes dešiniesiems, 
tame skaičiuj Bucharinui ir Rikovui, ištai
syti savo klaidas ir stot į mūsų bendras ei
les. Jie, tačiau, perėjo vis prie šlykštesnių
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kovos metodų prieš partiją ir Sovietų val
džią.

Sumušti atviroj kovoj prieš partiją, jie 
XVI suvažiavime padavė pareiškimą apie 
tai, kad pripažįstą partijos liniją, teisinga, 
pripažįstą savo klaidas, liaująsi vedę kovą, 
kurią jau tada partija apibūdino kaip kovą 
prieš socialįzmą, už kapitalizmo atstatymą 
mūsų šalyje.

Vėliau pasirodė, kad tie dešiniųjų pareiš
kimai buvo dviveidiški, kad tais pareiški
mais dešinieji tik dangstė savo perėjimą 
prie naujų piktadariškų kovos metodų. Tik
rumoj jie užsikonspiravo, nuėjo palėpėn ir 
sudarė palepinęs kontr-revoliucines grupes, 
kurių priešakyj stovėjo centras iš Buchari- 
no, Rikoyo, Tomskio ir Uglanovo. Jie per
ėjo prie suokalbių, prie teroro ir žalojimo, 
padarė sąjungą su pikčiausiais Sovietų val
džios priešais ir pirmoj eilėj su trockistais 
kontr-revoliucionieriais.

Kai kurios tų grupių buvo anksčiau ati
dengtos,—kaip Riutino grupė, kaip Bucha- 
rino išperų—kontr-revoliucionierių Slepko- 
vo, Zaicevo, Mareckio, Ceitlino ir kt. grupė, 
kaip Eismonto ir Tolmačiovo grupė. Bet 
tik dabar pavyko apypilniai atident deši
niųjų organizaciją, jų kovos būdus, jų šlykš
čią, piktadarišką taktiką ir programą.

Bucharinas ir Rikovas dar savo laiku ko
vojo prieš Leniną. Bucharinas kovojo prieš 
Leniną klausimu apie proletariato diktatū
rą Bresto taikos laiku, VKP (b) VIII suva
žiavime partijos programos klausimais, tau
tiniu klausimu ir, pagaliau, klausimu apie 
profsąjungas.

Rikovas buvo, kaip žinoma, prieš socialis
tinę revoliuciją, buvo prieš Spalio sukilimą 
ir po Spalio perversmo pabėgo nuo savo 
darbo—Vidaus reikalų liaudies komisaro, 
reikalaudamas susitarti su eserais ir men
ševikais, už ką gavo iš Lenino streikbrėkė- 
rio vardą.

Pereinant prie išplėsto socialistinio už
puolimo Bucharinas, Rikovas ir Tomskis at
sistojo priešakyj dešiniųjų oportunistų par
tijoj ir vedė aršiausią kovą prieš partiją, 
gindami ir išreikšdami buožės ir buržuazijos 
interesus.

Jie savo kovoj prieš partiją ir Sovietų 
valdžią nudardėjo į tą pat, kruviną fašistinę 
bąlą, kaip ir trockistai-zinovjeviečiai.

Iš čia seka, kad mūsų partinės organizaci
jos turi aštrint savo politinį budrumą ne tik 
trockistų-zinovjeviečių dviveidžių pukauka- 
vimo linkme, bet ir dviveidžių iš dešiniųjų 
kontr-revoliucionierių eilių, kurie dirba tokį 
pat pardavikišką darbą. (Priekalo verti
mas) .

“Bolševik” ragina partijos narius būti 
budresniais, apsukresniais ir akylesniais, 
kad ateityj nedavus nenaudėliams pro- 
gds susisukti sau partijoj ir vyriausybės 
aparate lizdų.

Tas pats liečia ir kitų kraštų Komunis
tų Partijas, tame skaičiuje ir Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partiją. Kiekvienas 
komunistas turi lavintis, studijuoti poli
tiniai, patapti budresniu bolševiku, ge
resniu veikėju ir kovoti prieš visokius 
apsimetėlius darbininkų judėjimo prie
šus.

Kodėl Sovietų Sąjungos Atstovai 
Dalyvavo Jurgio Karūnacijoj?
Kai kurie draugai stato klausimą: Jei

gu komunistinė spauda pajuokia Angli
jos karaliaus karūnacijos procesą ir visą 
tą biznį, tai kodėl socialistinė Sovietų Są
junga pasiuntė tosna ceremonijosna savo 
atstovus? Buržuazinė spauda, rašyda
ma apie karūnavojimo ceremonijas, ne
pamiršta priminti, kaip apsirengęs buvo 
Litvinovas, Sovietų Sąjungos delegacijos 
galva, kur jis sėdėjo, etc., etc. Vadinasi, 
tiek draugų klausinėjimai, tiek buržuazi
jos spaudos žymėjimai Sovietų delegaci
jos elgsenos, rodo susidomėjimą sovieti
nės dęlegacijos dalyvavimu minėtose ce
remonijose.

Šitas ceremonijas, reikia žinoti, ruo
šė ne pats Anglijos karalius Jurgis VI, 
bet valgia, o Anglijos valdžia yra demo
kratiška. Reikia atsiminti, kad be val
džios žinios Anglijos karalius net mer
ginos negali pasirinkti apsivedimui. Kai 
Edwardas pasirįžo apsivesti su ameriko
ne Mrs. Simpsoniene, tai Baldwino val
džia, kuriai tas biznis nepatiko, jį išvijo 
iš karaliaus vietos.

Vadinasi, kitų kraštų į šitas ceremoni
jas kvietimus siuntinėjo ne Anglijos ka
raliaus šejma, bet Baldwino valdžia. Dėl
to ji kvietė ir Sovietų Sąjungą, su kuria 
palaiko politinius ir komercinius rys jus. 
Jei Sovietų vyriausybė būtų atsisakiusi 
dalyvauti tose ceremonijose, tąi, aiškų, 
tas būtų-įnešęs tarp abiejų kraštų tam 
tikrų nesusipratimų. Ar dėlto vertėjo 
Sovietams atsisakyti dalyvauti? Aišku,

LAISVI
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LIETUVOS ŽINIOS
MARIJAMPOLĖ

Amatininkų Būkle žymiai 
Pasunkėjusi

Šiandien Marijampolėj visiš
kai nepelninga verstis bet ko
kiu amatu, ir amatininko už
darbis labai mažai kuo skiriasi, 
o kartais ir visai nesiąkiria nuo 
darbininko uždarbio. Pav., kir
pėjas — darbininkas per mėne
sį uždirba, dirbdamas po 12-14 
vai. kasdien, 40*-70 lt., stalius— 
80-100 lt., batsiuvis—80-100 lt., 
siuvėjas — 40-120 Jt. ir tt. Kiek 
geriau gyvena dirbtuvių savi
ninkai, kurie uždirba tarp 80- 
250 lt. kas mėnuo. AmatininkJ 
būklė kasdien sunkėja, nes kiek
viena dirbtuvė paruošia kasmet 
dešimtis naujų amatininkų, ku
rie varo rimtą konkurenciją ne 
tik amatininkam-darbininkam, 
bet ir dirbtuvių savininkam.

Nčrą Perspektyvų, Kad Ne
darbas Vasarą Išnyks

Nors jau Marijampolėj pra
dėti statybos ir kt. pavasario 
darbai, tačiau jaučiama, kad 
šiemet vasarą darbų nebus dau
giau, negu 1936 metų vasarą, 
kai grupės darbininkų ištisas 
savaites rinkdavosi aikštėse, 
laukdamos darbo. Miesto savi
valdybė, paprastai, darbo prie 
viešųjų darbų duoda tik iki V. 
15 d. > •
Kauno-Marijampolės Plente 

Remontas
Kauno-Marijamp®lės plento 

keliose vietose'jau pradėti smul
kūs remonto darbai, kurie ta
čiau nesustabdo judėjimo. Kiek 
stambesni darbai vyksta ties 
Garliava.

Dvarininko Byla Su 
Nuominiųku 
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Rokiškyj posėdžiavo Panevė
žio apygardos teismo išvažiuo
jamoji sesija, pirmininkaujant 
p. Zdanavičiui. Iš įdomesnių by
lų pažymėtina dvarininko Rich- 
terio byla.

1934 m. atvyko iš Latvijos 
Polius ir išnuomavo iš Richte- 
rio Komariškio dvarą. Pirmai
siais nuomoš metais nuominin
kui nekaip sekėsi, nes buvęs 
blogas derlius, ir jis prikišęs 
apie 4000-6000 lt. savų pini
gų. Norėdamas išlyginti savo 
nuostolius, paliko nuomininku 
ir sekantiems metams, sekan
čių metų derlius pasirodė geres
nis ir Polius manė atitaisyti sa
vo paįrusią finansinę padėtį, 
bet sulaukus rudenio laiko, kuo-
met buvo galima pradėti reali
zuoti javų derlių, prasidėjo su

savininku įvairūs nesusiprati
mai. Richteris visokiais būdais 
pradėjo kliudyti Pojiui javus 
kulti, nusukdamas nuo mašinų 
monometrus ir kt., be to, per 
savo gimines, tarnaujančias po
licijos žinyboje, pasirūpino at
šaukti darbo leidimą anksčiau 
jo pasibaigimo laiko (taip Po
lius aiškino teisme), kad tuo 
jis, Polius, turėtų iš Lietuvos 
išvažiuoti ir nekulti javai palik
tų Richteriui. Bet įsikišus Lat
vijos atstovybei, leidimas buvo 
pratęstas, tiktai Polius turėjo 
pristatyti sutarties nuorašą, įro
dančią, kad jis Lietuvoje ver
čiasi žemės ūkiu.

Prasidėjo tarp Poliaus ir 
Richterio derybos ir naujų su
tarčių rašymas. Vieną pavasa
rio vakarą Richterįs pasikvie
čia Polių pas save prašydamas 
atsinešti senąsias i, sutartis, ku
riose buvo atžymėta Richterio 
pakvitavimai apie pinigą gavi
mą. Atsinešus Poliui sutartis, 
Richterįs iš Poliaus rankų jas 
ištraukė, norėdamas sunaikinti 
anksčiau duotus savo pakvitavi
mus, bet čia Polius greitai susi
griebė ir iš Richterio rankų iš
traukė ; tuomet Richteris išsi
traukė revolverį ir dviem šū
viais Polių sužeidė. Teisme 
Richteris aiškinosi, kad jį Po
lius užpuolė ir norėjo pasmaug
ti, bet teismas jo aiškinimui ne
tikėjo, nubaudė Richterį 6 me
tams sunkiųjų darbų kalėjimo 
ir vietoje besąlyginai areštavo.

MAŽEIKIAI
Pradžios Mokyklos Įsistei- 
gimo 30 Metų Sukaktuves

Mažeikių miesto Tumo Vaiž
ganto vardo pradžios mokykla 
š. m. birželio 5 ir 6 dd. rengia
si minėti savo įsikūrimo 30 me
tų sukaktį. Iki didžiojo' karo ji 
buvo vadinama “Saulės,” toliau 
—tiesiog' mokykla,7 nuo 1926 m. 
Nr. 1, o nuo 1934 m.—dabarti
nių vardu.

Šios iškilmingos sukakties 
minėjime mokykla norėtų ma
tyti ir pagerbti visus bet kuo 
buvusius susijusius su mokyk
la asmenis. Norima sudaryti 
atitinkamą minėjimo aktą buv. 
mokyklos steigėjų, mokytojų, 
kapelionų, tėvų komitetų narių 
ir auklėtinių-mokinių foto (ano 
meto ir dabartinių su trumpu
Į-yvenimo aprašymu) albumą.

Todėl iniciatoriai labai prašo 
visus aukščiau paminėtus asme
nis prisiųsti iki š. m. gegužės 
10 d. savo foto, šiaip iš mokyk
los gyvenimo atvaizdų, savo gy
venimo trumpą aprašymą, nors 
žiupsnejį atsiminimų ir adresą.
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Taip pat pranešti, kas galės 
minėjime dalyvauti. Atsiliepu
siems bus išsiuntinėti į šventę 
kvietimai.

Mokyklos Vedėjas.

BIRŽAI
Trūksta Zuperio

Paskutiniu metu į Biržus ne
spėja zuperio privežti. Prie že
mes ūkio draugijos kasdieną 
stovi eilėje šimtai ūkininkų, kad 
gautų zuperio, bet, deja, iš jų 
gauna tik apie pusė, o kiti iš
laukę keletą valandų eilėje turi 
tuščiomis važiuoti į namus. Jie 
zuperį užsisakė per pieno per
dirbimo bendroves, kurios tuos 
užsakymus įteikė ž. Ū. Draugi
jai.

Miesto pirkliai zuperio irgi 
neperdaugiausia turi, žydai sa
ko, kad jie su žemės ūkio drau
gija turi sudarę sutartį, pagal 
kurią normuoja zuperio atveži
mą. c

ŠIAULIAI
Matūzas Nubaustas 4 Men. 

Kalėjimo
Pernai vasaros metu Pagyžių 

g. į pil. Matūzo P. sodą įsikorė 
per tvorą 18 metų vaikinas L. 
Varnas pasiskinti žydinčių aly
vų. Savininkas Matūzas P. pa
laikė jį piktadariu, įlindusiu 
apvogimo tikslais, ir šovė į jį iš 
revolverio, sužeisdamas į koją. 
Peršautasis buvo nugabentas li
goninėn, o Matūzas patrauktas 
atsakomybėn už neatsargų ir ne 
vietoj ginklo vartojimą, šiomis 
dienomis Šiaulių apygardos tei
smas P. Matūzą nubaudė 4 mėn. 
kalėjimo ir už nustojimą dar
bingumo laike ligos priteisė nu
kentėjusiam L. Varnui 300 litų.

Keliautojo Poškos-Paškevi- 
čiaus Paskaita

Paskaita įvyko bal. 18 d. mer
gaičių gimnazijos salėje. Pas
kaitą surengė Turizmo Sąjun
gos Šiaulių skyrius. Klausytojų 
susirinko pilnutėlė salė, nes 
Azijos tema, matyt, sukėlė vi
suomenėje įdomumą. Keliauto
jas vaizdingai papasakojo savo 
kelionės įspūdžius, supažindino 
su Azijos tautų gyvenimu ir pa
reiškė keletą ypač charakterin
gų minčių. Prelegento nuomone, 
tauta be turizmo, sėdinti tik ka
vinėse ar namuose, yra suglebu
si tauta*, negalinti turėti dides
nių užsimojimų savo kultūros 
gyvenime. Turizmas — gyveni
mo mokykla, o geriausias turiz
mo pagelbininkas — esperanto 
kalba, duodanti progos visuose 
kraštuose rasti sau draugų ir 
brolių. Todėl turizmu esą rei
kalinga būtinai susidomėti, jį 
plėsti ir skatinti.

Ties <‘The Long Island Daily Press’’ dienraščio įstaiga: sustręikąvuę darbi
ninkams, Amerikos Newspaper Qildija išstatė savo pikietininkus, o policija 
jpqs persekioją.

kad ne. Šiuo tarpu, kaip Mussolinis ir 
Hitleris dūksta, ruošdamiesi prie karo, 
Sovietų Sąjunga daro viską palaikyti 
kaip galint glaudesnius ryšius su viso
mis demokratinėmis šąjipiįs, nepaisant, 
ar jos konstitucines monarchijos (kaip 
Anglijoj ir Skandinavijos kraštuose), ar 
respublikos.

Į naminę kitų kraštų tvarką Sovietai 
niekad nesikišo ir nesikiš. Kiekvienos 
šalies,piliečiai patys sprendžia savo ša? 
lies reikalus. Jei jiems ta ar kita tvąr- 
ka nepatinka? jie turi patys pakeisti. O 
Sovietų Sąjunga, trokštanti palaikyti 

. pasaulyj taiką, bando draugiškai sugy
venti su kiekviena šalimi.
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Latvija Atsisakė Nuo Mo?

kyklų Konvencijos su 
Lietuva

Kaunas. Latvijos vyriausybė 
pranešė, kad nuo šių metų lie
pos 20 d. ji atsisako nuo Lietu
vos ir Latvijos mokyklų reika
lais konvencijos, pasirašytos 
1931 m., sausio 25 d. Mokyklų 
reikalais yra numatomi abiejų 
vyriausybių pasitarimai.

Vienas Fabrikas Paskelbė, 
kad bus priimamos darbininkės. 
Jų susirinko gana daug. Buvo 
priimtos tik kelios, o kitoms te
ko išsiskirstyti. Viena kita dar
bininkė dar bandė prašyti, kad 
ir jas priimtų. Tada fabriko bu
halteris ir sargas ant darbinin
kių pradėjo pilti vandenį.

Suėmė Dr. G. Veicmaną
Per Virbalį Kaunan atvyko 

iš Palestinos Lietuvos pil. dr. 
jur. Giršas-Peisachas Veicma- 
nas. Veicmanas jau seniau bu
vo tardytojo j ieškomas publika
cijos keliu, kaip kaltinamas už 
dokumeptų suklastojimą.

Balandžio 23 d. kriminale po
licija dr. Veicmaną Kaune suė
mė. Byla perduota IV apylinkės 
tardytojui.

DERYBOS SU UžSIE- * 
NIAIS

Su Belgais Baigiama 
Susitarti

Lietuvos-Belgijos perky bos 
derybos ėjo sklandžiai ir jau 
buvo bepasirašoma sutartis, ta
čiau belgai netikėtai sumažino 
sviesto kontingentus ir del to 
derybos kiek užsitęsė. Aiškina
mos susidariusios kliūtys ir su
tartis numatoma netrukus pasi? 
rašyti.

Klyringinė Sutartis su 
Italiją

Automatiškai pratęsta dar 
trims mėnesiams. Sutartyj yra 
numatyta, kad šalys apie sutar
ties nutraukimą viena kitai turi 
pranešti ir po pranešimo sutat- 5 
tis turi būt peržiūrėta. Sutar- , 
ties terminas baigės kovo mėn., / 
bet nei Lietuva nei Italija apie 
sutarties nutraukimą viena an
trai nepranešė.

Derybos su SSRS
Neseniai Sov. Sąjungoj lan

kėsi Liet, odos pramonės atsto
vai ir tarėsi del odų eksporto į 
SSRS. Norima didesnius odų 
kiekius į Sovietų Sąjungą eks
portuoti. Dabar Lietuvon yra 
atvykę rusų tabako trusto at
stovai, kurie tariasi su Lietu
vos tabako pramonininkais. 
Mat, pagal Lietuvos SSRS pre
kybos sutartį Lietuva iš Sovietų 
turi pirkti per metus už 1 mil. r 
litų. v

Iš Lietuvos tabako pramoni
ninkų teko sužinoti, kad vakar 
sutartis jau pasirašyta. Taba
ko sindikatas užpirkęs tabako 
už 500 tūkst. litų.

Derybps su Vokietija
Prekybos sutartis su Vokieti

ja pernai sudaryta vieneriems 
metams ir baigiasi šiemet rugp. 
1 d. Prekybos derybos su Vo
kietija numatomos pradėt birže
lio mėn. Dabar rengiama dery
bų medžiaga.

Kongresmanai Nubalsavo 
Apribot CCC Darby Stovyklas t 

- - - - - - - »
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas reikalavo 
palaikyt neribotam laikui 
pašalpinių .darbų stovyklas 
CCC ’ jaunuoliams bedar
biams. Bet kongreso atsto
vų rūmas 224 balsais prieš 
34 “pataisė” šį reikalavimą, 
kad CCC darbų stovyklos 
būtų palaikytos dar tik dve
jus metus. Priešininkai pa
stovių CCC stovyklų įrodi
nėjo, kad jos perbrangiai lė- 
šuojančios — bent $300,000,- 
00Q per metus.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Dilgelei, Cleveland, Ohio.— 

Apie motinų dienos demons
traciją gavome pirmiau ilgą 
korespondenciją ir dedame. 

Atleisite, kad jūsų netilps. .

*



^Hindenburg” ir Zeppelinai RAUDONOJI JŪRA IR ŽYDŲ 
BĖGIMAS Iš AIGIPTO Diesel Inžinai SAULES PLĖTMAI KAIPO 

. LIGŲ NEŠĖJAI
Gegužės 6 dieną, 7:23 va

landą vakare, Lakehurst, N. 
J., supleškėjo Vokietijos oro 
laivas, dirižablis, “Hinden
burg.” Jis iš eilės buvo 129- 
tas Zeppelinas. “Hinden
burg” buvo didžiausias oro 
milžinas. Jis turėjo 812 pė
dų ilgio, 147 pėdas storio 
diametre (skersai į visas 
puses; keturis Dyzelio (Die
sel) motorus, bendrai išvys
tančius 4,400 arklių jėgų. 
Jis galėjo lėkti iki 84 mylių 
per valandą. Jo tvirtos gu
mos įtalpos paimdavo 7,063,- 
000 kūbiškų pėdų hvdroge- 
no (vandenylio) duių, daug 
lengvesniu už orą. Tas “gc- 
sas” ir laikė jį ore. Jis ga
lėjo vežti 473,000 svarų kro
vinį.

“Hindenburg” jau buvo 
pasiekęs stotį, numetęs vir
ves pritraukimui jo prie 
pririšimo bokšto, kaip stai
ga užsiliepsnojo ir supleškė
jo. Jame tuo laiku buvo 105 
žmonės, įgulos nariai ir ke
leiviai.

Kai “Hindenburg” lėkda
mas į Lakehurst suko ant 
New Yorko, iš jo motorų 
neišpasakytai rūko. Kodėl 
jis žuvo, dar nežinia. Spė
lioja, kad gal buvo sugedę 
elektros perlaidai ir jie pa
siekė tą milžinišką dujų 
daugį ir uždegė; kiti mano, 
kad motorai buvo netvar
koj, nes jie perdaug rūko ir 
oro laivą uždegė. Kaip ten 
nebūtų, bet jis supleškėjo, 
kaip kokia žvakė. Su juom 
žuvo 33 žmonės, o daugelis, 
skaudžiai apdegę, puolė že
myn. Kai kurie nušoko dau
giau kaip 200 pėdų žemyn. 
Tūli iš “išsigelbėjusių” jau 
mirė.

Pelnai Galvažudžiai
Nežiūrint, kokia buvo 

pradinė priežastis “Hinden- 
burgę” susprogimo, dau
giausia jo žmonių žuvo nuo 
eksploduoiančių hvdrogeno 
dujų. Vokietijos Zeppelinų 
kompanija būtų galėjusi 
gaut pirkt iš Amerikos ne- 
eksploduojančių helium du
jų, ale jų nepirko del dviejų 
priežasčių. Viena, helium 
dujos yra desėtku nuošim
čių sunkesnės už hydrogeno 
gesą. Tuo būdu “Hinden
burg” būtų galėjęs 42,940 
svarų mažiau vežti, jeigu 
būtų naudojęs heliumo du
jas. Antra, tai 1,000 kūbiš
kų pėdų helium geso lėšuo- 
ja $8, o toks pat kiekis hy
drogeno geso tik $2.50. To
dėl Zeppelinų kompanija bi- 
zniškais sumetimais naudo
jo pigesnį, bet pavojingą 
hydrogeno gesą.

. Tenka pažymėti, kad dau
giausiai vokiečių Zeppelinai 
skrajojo vadovystėje jų spe
cialisto ir būdavo to j o dak
taro Hugo Eckener’io. Bet 
dabar to senio nebuvo, ir 
Zeppeliną valdė Max Pruss. 
Eckener praeitą rudenį pa
teko Hitlerio nemalonėn, 
kada jis atsisakė už Hitlerį 
agituoti, ir po to išvyko Au- 
strijon.

Pereitame kare Vokieti
jos imperialistai nemažai 
padarė talkininkams nuos
tolių, veikdami savo Zeppe- 
linais. Viso jų Vokietija pa- 
sibudavojo karo metu 67. Iš 
to skaičiaus 57 žuvo kare.

Po karo Zeppelinų tyno 
oro laivai atliko nemažai
kelionių. Daugiausiai jų at- laikoma per dieną bėgyje 
liko ir labiausiai pagarsėjo reikalingo skaičiaus savai- 
vokiečių oro laivas “Graf ičių ar mėnesių. Vaikas tada

■ Zeppelin.” Jis yra išlekiojęs 
apie milioną mylių.

Daugelis oro laivų žūda- 
mi nusinešė nemažai gyvas
čių. Iš svarbesnių galima 

‘ pažymėti:
1925 metais, rugsėjo 3 d. 

sulūžo Jungtinių Valstijų 
oro laivas “Shenandoah” ir 
žuvo 14 žmonių.

1921 metais, sausio 29, su
pleškėjo Anglijos oro laivas 
“R-34” su 34 žmonėmis.

1922 metais, vasario 21 d., 
Jungtinėse Valstijose sudu
žo Italijos oro laivas “Ro
ma” su 44 žmonėmis.

1923 metais, gruod. mėn., 
virš Viduržeminių Jūrų žu
vo Franci jos oro laivas 
“Dixmude” su 54 žmonėmis.

1928 metais, geguž. mėn., 
virš šiaurių ledynų sulužo 
Italijos oro laivas “Italia.” 
Astuoni žmonės žuvo, o ki
tus Sovietu lėktuvai ir led
laužis išgelbėjo.

1930 metais, spalių 5 d., 
Franci]oi supleškėjo Anrli- 
ios didelis oro laivas “R- 
101” su 46 žmonėmis. Daug 
žuvo Anglijos viršininkų. 
Po tos nelaimės jinai su-

10 Proc. Šviesesnes 
Elektrinės Lempos

Kada T. A. Edisonas 50 
metų atgal išrado elektrinę 
lemputę, tik 3 procentai ele
ktros energijos tedavė švie
są iš jos; o 97 procentai eik- 
vojosi pavidale šilimos. Da
bar naudojamos lempos 
duoda jau 13 procentų švie
sos; taigi vis dar 87 procen
tai elektros sriovės “išga
ruoja.”

Paskiausiu laiku, tačiaus, 
General Electric Kompani
ja pagamino lemputę, kuri 
jau 23 procentus sriovės pa
verčia į šviesą, kaip prane
šė tos kompanijos vice-pre- 
Izidentas W. F. Peterson 
!geg. 10 d.

Šiose naujausiose lempo
se yra naudojama trumpes
nė, bet labiau surangyta 
tungsteno vielutė ir jos pri
pumpuotos nitrogeno (azo
to) ir argono dujų.

Jeigu visi Amerikoj var
totų naująsias lemputes, tai 
gautų $16,500,000 daugiau 
vertės šviesos už tą pačią 
kainą. Bet dar nėra žinios, 
kaip brangiai kompanija 
pardavinės šias savo lempu
tes. — N. M.

Žvairumo Atitaisymas
Daugelis, vaikų mokyklo

se primerkia arba užmerkia 
vieną akį, kada rašo ar 
skaito.

Palinkimas vieną akį dau
giau naudoti gali paeit iš 
įvairių priežasčių. Kokliušas 
ar kitokia liga gali blogiau 
paveikti vienos akies rau- 
menėlius ar nervą; ir tada 
vaikas bus palinkęs daugiau 
naudot antrą akį. Taip ma- 
žu-pamažu ir išsivysto žvai
rumas. v

Bet vaikų žvairumas ga
lima be operacijos pataisy
ti daugumoj atsitikimų, sa-. 
ko dr. W. C. Viyian, Penn- 
sylvanijos Valstijos Opto- 
metrijos Kolegijos profeso
rius. Jeigu vaikas, pav., dau
giausia naudoja kairią akį, 
tai ši akis užrišama ir taip

i griovė kitą tokį pat oro lai
svą “R-100” ir daugiau jų 
nebūdavo j a.

1933 metais, balandžio 4 
d., New Jersey pakraštyj 
sudegė Jungtinių Valstijų 
milžiniškas karinis oro lai
vas “Akron” su 73 virši- 

; ninkais. Jo išbudavojimas ir 
Į įrengimas atsiėjo $4,000,- 
■ 000.

1935 metais, vasario 12 d., 
Ramiajame Vandenyne nu
skendo Jungtinių Valstijų 
karinis oro laivas “Macon.” 
Žuvo tik 3 žmonės. Šis ba- 
liūninis oro laivas taipgi lė- 
šavo išbudavoti $4,000,000.

Tiek galima pasakyti tik 
apie stambesnes katastrofas 
oro laivų, lengvesnių už orą. 
Daugelis specialistų mano, 
kad jie netinkami naudoji
mui. Kiti mano priešingai, 
nes “Graf Zeppelino” kelio
nės daug kalba už juos. So
vietų Sąjunga dabar turi 
septynis oro laivus, nors 
daug mažesnius už “Hin- 
denburgą.” Jie sėkmingai 
skrajoja Sovietų šalyj.

D. M. š.

Naujausieji Motorai 
Lėktuvams

Wright Co. išdirbinėja 
naujos rūšies galingus mo
torus lėktuvams. Tie moto
rai turėsią po 14 cilinderių, 
kurie būsią sudėti į dvi ei
les, panašiai kaip “Čyčlone” 
motorai.

Tie nauji motorai būsią 
naudojami dideliems lėktu
vams, kurie dabar yra bu- 
davojami del Pan-American 
Airways Co. Sakoma, jog 
tarp didžiųjų lėktuvų, būsią 
pabudavota ir tokių, kurie 
turės vietos dėl 72 keliau
ninkų ir 8 patarnautojų. Tie 
lėktuvai galėsią pakelt pu
santro tono bagažo ir galė
sią lėkt po 320 kilometrų į 
valandą. — V. R.

“Krikščionių Mokslo” 
Nevykę Blofai

Vadinamo “krikščionių 
mokslo” bažnyčios įsteigėja 
Mary Baker sakė ir rašė, 
tik stipriai tikėkite į Kristų, 
o nesirgsite ir gyvensite 
kiek norite, be jokių vaistų 
ar daktarų. Bet pati per pa
skutinius 10 metų savo am
žiaus naudojo narkotišką 
svaigalą morfiną ir gydėsi 
pas brangiausius daktarus.

Dabar mirė vienas iš bu
vusių vyriausių tos bažny
čios direktorių, J. V. Ditte- 
more, sulaukęs 60 metų am
žiaus. Taip ir akis užmerkė, 
šnekėdamas, kad stiprus jo 
Tikėjimas į Kristų “moksli- 
ninką-gydytoją” nugalės li
gą kaipo “velnio išmislą” ir 
palaikys jį gyvą, kol tik jis 
nori. — K.

Tirščiausiai Apgyventa Vie
ta New Yorke

Ant vienos ketvirtainiš- 
kos mylios prie šiaur-ryti- 
nio kampo Central Parko 
New Yorke gyvena 217,300 
asmenų. Tai tirščiausiai ap
gyventa miesto dalis.

turiv naudot dešinę akį. o 
nuo. naudojimo jinai stiprė
ja, ir po tam tikro laiko su
silygina su kairiąja akim. 
Tada vaikui jau abidvi akys 
panašiai tarnauja. —ž.

Raudonoji Jūra yra labai 
ilga, o siaura. Ant žemlapio 
ji atrodo kaip upė, pavyda
le aprėžto brūkšnio. Vie
nam jos šone Aigiptas, ki
tam šone Sinai pussalis, o iš 
abiejų galų, dideli vande
nynai: iš vieno galo Vidur- 
žeųiio Jūra, iš kito galo — 
Arabiška Jūra prie Indiško 
okeano. Kuomet ties Raudo
nąja jūra įvyksta didelis at
mosferos spaudimas, tas pa
gimdo labai smarkius vėjus. 
Tiems vėjams pučiant į vi
sas puses, didžiųjų jūrų 
vandenis nustumia tolyn 
nuo Raudonosios Jūros ga
lų, tai iš šios jūros vande
nys pasitraukia palikdami 
dugną tarpais visai gryną. 
Vėjams aptykus, vanduo at
slūgsta atgal.

Geografinis mokslas, tarp 
gamtos mokslo ir tikybos, 
maž daug bešališkas. Geo
grafijos teisingumas viso 
civilizuoto pasaulio užkirta*. 
Gi apie Raudonosios Jūros 
vandens pasitraukimus ge
ografija štai kaip parodo:

“Sinai pussalis yra tai 
kaipo pratęsimas Sirijos iš
kilimo, jungiantis Arabiją 
su Afrika; j šiaurius atsi
remia jis į Viduržemines 
Jūras, iš vakarų gi ir rytų 
turi siauras užtakas Raudo
nųjų Jūrų Suez ir Akaba, 
iš kurių laike smarkių vė
jų pasitraukia su visu van
denys; laike vieno iš tokių 
pasitraukimu ir perėjo iz
raelitai (žydai), bėganti iš 
Egipto.”

Taigi tos visiem žinomos 
tikybinės pasakos, būk Mai- 
žiešius savo rankos ištiesi
mu perskyrė Raudonąsias 
Jūras dėl žydų perėjimo tik | 
tušti išmislai. Toliau tose I 
pasakose tačiaus “dievo ste-1 
būklai” surišta su gamtos 
veiksmais. Pav. biblija sa
ko: “O kaip Maižiešius sa
vo ranką ištiesė ant marių, 
Pons Dievs joms davė nu
bėgti, ir vėjui drūtai pu
čiant per visą naktį, iy iš
džiovino mares, ir vandens 
persidalijo.” Kaip matom, 
paskutiniais žodžiais prieš
tarauja sau ir pramėkčioja 
gamtai.

Todėl kas protauja, daly
kus studijuoja, tai žino. O 
kada žino, tai netiki, nes ži
nojimas ir tikėjimas tai du 
visai skirtingi dalykai ir jie 
pas žmogų kartu negali bū
ti. A. Arbačiauskas.

Sloniai Alkoholikai
Bombay miesto prieplau

koj (Indijoj) vienas kon- 
traktorius vartojo slonius 
del perkraustymo tavorų. 
Kiekvieną rytą sloniai eida
vo į darbą ir dirbdavo visą 
dieną. Prieš saulei nusilei
džiant gyvuliai gaudavo po 
bonką ryžių degtinės. Vieną 
sykį kontraktorius nedavė 
jiems degtinės. Sloniai ra
miai nuėjo į daržinę ant na
kvynės, bet ant rytojaus, 
nepaisant patarnautojų pra
šymų, nėjo darban. Vakare 
gyvuliams buvo išduota pa
didinta degtinės porcija ir 
ryto metą sloniai be jokio 
pasipriešinimo vėl išėjo 
darban. — V. R.

Jungtinių Valstijų plieno 
fabrikai niekad negali visi 
pilnai dirbti, nes 11-tas jų 
nuošimtis visuomet turi būt 
įtaisoma.

Paskutiniais laikais Ame
rikoj gana sparčiai platina
si naudojimas Diesel (ištark 
Dyzel) inžinų, vietoj papra
stų motorų.

Dieselio inžinui nereikia 
elektros batarejų, kibirkš- 
čiuotojų ir kitų elektrinių 
įtaisų, kaip kad paprastam 
gazolino motorui.

Dieselio inžino pistonas 
įsiurbia orą į savo cilinde- 
rį ir taip suspaudžia, kad 
išeina 500 svarų spaudimo 
ant kiekvieno ketvirtainio 
colio. Nuo tokio spaudimo 
pasidaro 1,000 laipsnių kar
ščio (Fahrenheit).

Į taip įkaitusi orą šmirkš- 
čia kerosinas ar panašus pi
gus aliejus. Jis nuo karščio 
pats užsidega, ir tuo būdu 
smarkiai stumia pistono 
“galvą” ir varo inžiną.

Daugelis manė, kad ne
priklausydamas nuo elek
tros įtaisų “naravo,” Diese
lio inžinas būtų saugesnis ir 
orlaiviams negu elektrinis- 
gazolininis motoras. Bet 
“Hindenburgo” nelaimė ke
lia abejones apie visišką 
Dieselio saugumą ore. Zep

Žuvies Elekra Užmuša 
Žmogų ir Arklį

Nesenai sugrįžęs iš Pietų 
Amerikos, mokslininkas R. 
T. Cox sako pats matęs, 
kaip vadinami elektriniai 
unguriai užmuša arklius ir 
kitus didelius gyvulius vien 
tik savo elektra. Nemažai 
jie užmušę ir žmonių.

Tos rūšies ungurys, apie 
4 pėdų ilgio, gali paleisti 
500 voltų ir daugiau elek
tros. Todėl šių “žuvyčių” ki
taip negalima čiupinėti kaip 
tik su geromis gumos pirš
tinėmis.

Cox parvežė rinkini elek
trinių ungurių New Yorko 
žuvynui (Akvariumui).

Kai kurie newyorkieciai 
atsimena laikus, kada tu un- 
gurių elektros sriovė buvo 
naudojama žibint lemputes 
žuvy no priekyje. — N.

Lėktuvas-Taranas
Viename Anglijos žurna

le tūlas autorius duoda su
manymą pabudavoti karinį 
lėktuvą-taraną daužymui 
lėktuvų-bombarduotojų. Au
torius nurodo, jog toks lėk
tuvas turės priklausyt nai
kintojų grupei. Kad lakūnas 
galėtų išlikt sveikas po susi
dūrimui su bombarduotoju, 
jo “cabin’a” turės būt įtai
syta kiek galint toliau nuo 
pryšakinės dalies lėktuvo. 
Po susidūrimui su bombar
duotoju lakūnas galėsiąs 
nusileist su “parašiutu.” O 
kad ajjsisaugot nuo kulka- 
svaidžių ugnies, autorius 
pataria tokį lėktuvą aptai
syti plieniniais šarvais.

Kaikuriuose atsitikimuo
se toks lėktuvas galėsiąs 
numušt bombardutoją nesu
gadinant . savęs. Geriausias 
būdas užpuolimo būsią ata
ka iš viršaus. Ačiū tokio 
lėktuvo greitumui ir galėji
mui visaip skraidyti, tai bū
tų sunku į juos pataikyti iš 
bombarduotoju kulkasvai- 
džių. — V. R.

(Taranas — tai yra tvir
tas rąstas, pritaisytas ant 
keturių ratų. Pirmagalis rą
sto yra toli išsikišęs. Jo ga
las būdavo tvirtai apkausty
tas ir panašus į avino gal- 

pelinas “Hindenburg” buvo 
varomas vien tik Dieselio 
motorais.

Vokietijos bombininkai su 
Dieselio motorais Ispanijoj 
negalėjo išvystyt reikalingo 
greičio. Jie tik iš pradžios 
mėgino kovoti su sovieti
niais lėktuvais; bet paskui 
vengė tų lėktuvų kaip mir
ties.

Dieselio motoras išrastas 
Vokietijoj 1892 metais. Jo 
išradėjas buvo inžinierius 
Rudelf Diesel. Jis žuvo 1913 
m., beplaukdamas laivu į 
Angliją. Spėjama, kad jį ga
lėjo nuo laivo nustumt šni
pai Anglijos ar kitos impe
rialistinės šalies. Nes buvo 
manoma, kad jo išradimas 
perdaug patarnaus Vokieti
jai ateinančiame kare.

Dieselio motoro gerumas 
yra tame, kad jis tik pusę 
kuro tesunaudoja, lyginant 
su elektriniu-gazolino moto
ru. Be to, kerosinas, ku- 
riuom eina Dieselis, yra pu
siau pigesnis už gazoliną. 
Bet Dieselio motoras viduti
niam automobiliui lėšuotų 

(Tąsa 4-tam pusi.)

Smegenų Elektra Paro
do Žmogaus Ūpą

Jeigu žmogus ko geidžia, 
bet abejoja, ar galės pasiek
ti arba bijo ar gėdijasi, tuo
met jo smegenų elektra ne
lygiai banguoja. Nėra lygu
mo jos bangavime ir tada, 
kai žmogus savo mintyse 
sumišęs arba susierzinęs ar 
užsispyręs ar supykęs. Ta
tai įrodyta bandymais; apie 
kuriuos buvo raportuota su
važiavime Amerikos Gydy
tojų Psychiatrų Sąjungos, 
Pittsburghe, Pa., geg. 10 d.

Pagal daktarų H. Daviso, 
H. H. Jasperio, W. A. Haw- 
ke’o ir I. C. Nicholso pada
rytus' pranešimus, kiekvie
na smegenų celė (narvelis) 
išdirba elektrą, bet tos celės 
įvairiose dalyse sveikai vei
kiančių smegenų leidžia ele
ktra sutartinai, ritmiškai.

Stambesnės elektrinės 
smegenų bangos, vadinamos 
Alpha, pereina po 10 sykių 
per sekundą, o smulkesnės, 
Beta bangutės tuo pačiu lai
ku perbėga apie 25 kartus 
per sekundą.

Pilkajame, “mąstančia
me” smegenų sluogsnyj yra 
keli bilionai celių; ir kiek
viena jų yra “savivaldiška” 
gyva esybė. — N. M.

UŽDARBIS IŠ BUKŲ 
STUDENTŲ

Cambridge, Mass., yra 
privatinė mokykla, kuri 
per dieną uždirba po $1,000 
nuo bukų ar tingių Harvar
do Universiteto studentų. 
Jinai padeda jiem išmokt 
lekcijas.

Baskų liaudiecių savival- 
diškos provincijos preziden
tas J. A. Aguirre yra jaunas 
katalikas advokatas.

vą. — Tai senovės graikų 
karo pabūklas tvirtovių sie
nom daužyti. Įsibėga ištolo 
ir muša į sieną. Šiais mo
derniškais laikais panaši ro
lė skiriama atlikti tam lėk- 
tuvui-taranui. Jis įsilėkęs 
duos į lėktuvą-bombarduo- 
toją ir tas turės krist že
mėn ir susimušt.)

Senovės gydytojai dauge
lį ligų aiškindavo tokiomis 
priežastimis, kaip “paga- 
da,” saulės spinduliavimo 
atmainos ir kt. Dabar be
veik visus nesveikumus aiš
kina bakterijomis. Bet se
novės daktarai turėjo daug 
tiesos, sako Illinois Univer
siteto medicinos profesorius 
Petersen. Jis Pathologų 
Draugijos susirinkime geg. 
10 d. parodė, kaip oro nepa
stovumas ir skirtingas dau
gis saulės išduodamų spin
dulių veikia į žmogaus kū
ną.

Prof. Petersen atrado, 
kad daugiausia žmonių ser
ga ir miršta tais laikais, ka
da ant saulės išsivysto dau
giausia plėtmų; ir jis paro
dė, kad didžiausios mirimų 
bangos nuo 1860 iki 1934 
metų supuolė su plačiausiais 
saulės “dėmių” plotais.

Kuo daugiau ir didesnių 
plėtmų ant saulės, tuo dau
giau žmonių miršta tokio
mis ligomis, kaip džiova, 
gimdymo karštis, influenza, 
eppendicitis, kūdikių para
lyžius, smegenų įdegimas ir 
kt. Tokiais laikais daugiau
sia žmonių serga ir skilvio 
ir žarnų skauduliais (ul
cers).

Kuomet ant saulės išsivy
sto didieji plėtmai, kaip kad 
dabar, žmogaus organizmas 
silpnėja ir nepajėgia nuko- 
voti ligų perų, su kuriais jis 
apsidirbtų kitais laikais.

Dabar irgi gyvename tokį 
saųlęs. dėmių laikotarpi. Jos 
plėtmai vis dar eina didyn, 
bet jie neužilgo jau pasiek
sią plačiausią savo išsivys
tymą ir vėl pradėsią mažėti.

Skaitant nuo 1860 m. iki 
šiol, didieji saulės plėtmai 
kartojasi kas 10-11 metų ir 
tęsiasi nuo dviejų iki šešių 
metų. — N. M.

Kodėl Meksikiečiai Nevalgo 
Nukautų Bulių Mėsos

Meksikiečiai niekad ne
valgo bulių, nudurtų kauty
nėse su vyrais, nors tų bu
lių mėsa yra geros rūšies. 
Meksikiečiai mano, jog bu
liaus įdūkimas per grumty
nes taip įkaitina jo kraują, 
kad jis užnuodija visą jo 
mėsą. —H.

Kas Yra Konstitucija?
Dabartinis vyriausias tei

sėjas Aukščiausio Teismo, 
C. E. Hughes jau virš 30 
metų atgal viešai pasdk,ė, 
kad “šalies konstitucija yra 
tas, kuom ją teisėjai pada
ro.” —H.

75 PROCENTAI ŽMONIŲ 
ŽEMIAU 45 METŲ 

AMŽIAUS
Imant 11,000,000 gyvento

jų New Yorke ir arčiau
siuose miestuose, 75 žmonės 
iš'kiekvieno šimto yra že
miau 45 metų amžiaus. Tai
gi ši sritis negali pasigirt 
ilgumu amžiaus savo gyven
tojų.

Columbijos Universiteto 
profesorius dr. H. Emerson, 
New Yorke; numato, jog ne
užilgo skaičius mirimų vir
šys gimimus rytinėse šios 
šalies valstijose.

Paryžius. — Lenkijos val
džia kreipėsi į Franciją, kad 
paskirtų kokį plota savo ko
lonijose, kur Lenkija galėtų 
išsiųsti “perviršį” savo žy- 
dų.
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KETURI DRAUGAI Gaisras "Danguje”
B. Gendler.
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(Iš Ispanijos Liaudies Kovų)
Viename kaimelyj, dvylika kilometrų 

į piet-rytus nuo Tardijantos, buvo nepa
prasti piliečių karo mūšiai. Tatai buvo 
prieš aštuonias dienas ,.prieš fašistų užė
mimą vienos apdrūtintos liaudiečių pozi
cijos. Mūšy j iš rankų į rankas pereidavo 
tos pat pozicijos. Ir štai, tuo momentu, 
kada fašistai pradėjo imti viršų, stumtis 
pirmyn, keturi draugai milicininkai, kul
kasvaidžio pagelba, stengėsi sulaikyti fa
šistų gaujas, kad leisti tvarkoj pasitrau
kti į naujas pozicijas milicininkams ...

Savo laiku vienas karininkas, žiauriai 
nugalėjęs Šiaurinės Afrikos rifus, dabar 
pagelba tų rifų, žudė ispanus. Jis išleido 
pranešimą, kuriame tarpe kitko skambė
jo: “visi komunistai išžudyti.”

Aragonijos kasyklos degė. Kas tik gy
vas apleido sodžius ir pabėgo į kalnus ir 
miškus. Ant gatvių voliojosi užmuštų la
vonai. Kadangi jau visi komunistai buvo 
išmušti, tai pavargę fašistų kariai mąstė 
apie poilsį. Jie labai troško gerti. Pasie
kę vandenį iš šulinio, jį gėrė gyvuliškai.

Pasigirdo trumpi, bet įsakanti koman
dos balsai. Fašistų karių būrys leidosi 
kaimelio gilyn. Ant gatvių gulėjo lavo
nai, kaip ant kurių jau suko didelės ža
lios musės. Vienas kareivis psibjaurėjan- 
čiai spjovė ir užsiėmė nosį. Antras suri
ko, kad jis turi ukvatą žudyti, bet nie
kaip negali pakęsti užmuštųjų lavonų.

Fašistų oficierius nudavė negirdįs jų. 
Tai buvo jaunas žmogus, išbalęs, sausas 
ir atrodė mažai tinkamas karo veiks
mams. Būryj jį praminė “mergaite.”

Centralinė gatvė griežtai sukosi prie 
dviejų aukštų namo, kuris vienas kokiu 
tai stebuklu išlikęs čielas. Ir kaip jis išli
ko, kada kiti virto griuvėsiais? Fašistų 
kanuolės be jokio pasigailėjimo bombar
davo kaimelį ir, rodosi, viskas turėjo bū
ti sugriauta.

—“Mergina” gaus kambarį ir lovą,— 
tarė vienas kareivis.—Paoficieriai taipgi 
name susiras vietą, o kas liečia mus, tai 
mes sugulsime ant žemės,"kaip ir visada. 
Tarusį šiuos žodžius, vadino Gonzalesu 
pirmu, nes būryj dar keturi Gonzalesai 
tarnavo.

Prisiėjo laukti. Bandymai perdaug gy
vasčių kainavo ir oficierius, patsai sužei
stas į ranką, mąstė apie sužeistuosius, 
kurie gulėjo ant gatvės ir retas kul- 
kasvaidžio stuksėjimas damušinėjo juos.

—Vilkite kanuolę!
Kanuolė vienatinė priemonė prieš gu

driai pasislėpusius keturis draugus. Se
noji kanuolė, kuri jau daugely j mūšių 
buvus, tapo atvilkta. '

—Bum!—trenkė pirmas šūvis.
Pro langelį pasirodė žmogus ir garsiai 

nusijuokė. Fašistai kariai nustebo.
—Vum!—trenkė antras kanuolės šū

vis. Šiuom kartu jis išvertė namo sienoj 
skylę, per kurią galima įsigauti į jo vidų. 
Fašistų oficierius įsakė bėgti prie jos.

—Ta-ta-ta-ta-ta!—vėl sutratėjo kulka- 
svaidis. Dar keletas karių išsitiesė ant 
gatvės, bet kiti priešakyj su oficierium 
bėga prie namo. Greitai aštuoni žmonės 
dingsta pro skylę, o kiti taip greitai sku
binasi kulkasvaidžio apšaudomi, kaip na- 
gaikos plakami.

Aštuoni fašistų kariai, laikydami pa
ruoštus šautuvus, užlipa ant pirmo aukš
to. Nieko nėra. Jie užlipa ant antro ir 
ten nieko neranda.

—Jie, veikiausiai, pastogėj visi guli ne
gyvi,—tarė vienas karys.

Laiptai veda į pastogę. Oficierius ir 
kareiviai lipa jais viršun. Staigiai dure
lės prasiveria ir ant jų išpila čielą bon- 
ką sierinės rūkšties.

Oficierius, skaudžiai šaukdamas, krin
ta nuo laiptų žemyn. Išdegintos jo akys, 
o visas veidas pavirtęs į baisią žaizdą. 
Kareiviai visi nudeginti sierinės rūkšties.

o O o
Visur užviešpatavo tyla. Temstant 

naujas liaudiečių būrys išvijo fašistus iš 
sodžiaus ir pasiekė pastogę. Kariai, lai
kydami revolverius rankose, užlipo.

Pastogėj, ant grindų, gulėjo keturi la
vonai. Jų tarpe du—jaunuolis ir graži 
jaunuolė mergina. Mergina graži net po 
mirties. Jaunuolis apie aštuoniolikos me
tų amžiaus, perdaug sausas, sumenkęs.

Greta lavonų guli revolveriai. Tas ro
do, kad keturi draugai patys nutraukė 
savo gyvenimą. Gretimai fašistų žiau
riai sudraskyta raudonoji vėliava.

Vertė V. S.
o O o

Fašistų būrys buvo apie 150 pėdų at
stu nuo dviejų aukštų namo. Kariai 
maršavo tankiomis eilėmis, nes čia gatvė 
susiaurėjo. Oficierius pažvelgė į apvalą 
langelį, kuris staigiai atsidarė namo pa
stogėj ir metėsi jam mintis, kad iš ten, 
per žiūroną jis galėtų sėkmingai apžvelg
ti liaudiečių miliciją.

Tuom pat momentu visai netikėtai su
tauškėjo kulkasvaidis.- Langelyj pasirodė 
galva, trenkė kelis prakeiksmo žodžius į 
fašistų būrį ir po to dar daugiau patan- 
kėjo kulkasvaidis. Fašistai kariai pirmo
se eilėse krito ant vietos pakirsti, kiti 
leidosi bėgti ir kur tik gali slėptis. Virš 
penkiasdešimts karių ant vietos užmušta.

Kaimelyj dar yra liaudiečių.
Kulkasvaidis nutilo. Fašistų oficierius 

ir paoficieriai, pasislėpę, sa^p tarpe ta
rėsi.

—Reikia iš visų pusių apsupti namą,— 
pabaigoj pasitarimo tarė oficierius,—ir 
nelauktu užpuolimu prasimušti jo vidun.

Tatai buvo lengva pasakyti, bet ne pa
daryti. Pasiųsti žvalgai apžiūrėjo1 ir su
rado, kad iš trijų pusių namas neįvei
kiamas, kad vienatinė išeitis — pulti iš 
priekio.

—Nieko nepaveiksi,—tarė oficierius,— 
prisieis atakuoti iš priešakio.

Jis susišaukė būryj esančius du šimtus 
fašistų karių ir jiems pareiškė:

—Vardan Jėzaus, iš jūsų būrio jeigu 
gyvais liktų nors 10 ir tie turite paimti 
šį namą. Jį būtinai reikia paimti, nes 
greitai liaudiečiai gali susilaukti padrū- 
tinimo ir tada jie mus paims į ugnies 
lanką.—Jo balsas sudrebėjo.—Užmirški
te išalkimą, troškulį, nuovargį... Pir
myn!

Fašistų būrys povaliai, besinaudoda
mas kiekviena krūva griuvėsių, šliaužė 
namo link. Sukaukė švilpukas—signalas 
ir kareiviai pašokę puolė pirmyn.

—Tra-ta-ta-ta-ta!... Ta-ta-ta-ta! — 
skaudžiai sutratėjo kulkasvaidis. Kulka
svaidžio kulkų lietaus sutiktas būrys ir 
vėl buvo atmestas atgal. Bėgo į visas pu
ses. Dar virš penkiasdešimts karių nuklo
jo gatvę prieš namą.

Rėkia, kriokia, lyg padūkęs
Miško gyvulys,

Storpilvis, žmogus nutukęs, 
Kaip koks meitelys.

Tuoj visi tarnai pajuto,
Kad ponui blogai,

Gal susirgo? Gal pasiuto? 
Spėlioja tarnai.

Greit kaip žaibas atskubėjo 
Gauja jo tarnų, 

Suprato, kad jam reikėjo
Pagelbos nuo jų.

Suprato, ko ponas bliauja 
Iš jėgų visų,

Mat,- jo vergai reikalauja 
Savųjų tiesų.

Seniaus, vergas keliais ėjo 
Trupinių maldaut, 

Dabar, sėdėdam’s pradėjo 
Tiesų reikalaut.

^Gelbėkite, nes bus galas ’ 
Man ir jum visiem!”

Suriaumojo kapitalas 
Taip tarnam , saviem.

Dvasiški j a, spauda, valdžia, 
Tikri tarnai jo, 

Streikierių, tų, kurie sėdi, 
Vardas “C. I. O.”

Tarnai jau įstatus kala, 
Greit pradės vykdyt,

Sėdėjimo streikam galą 
Trokšta padaryt.

Darbininkai iki galo
Kovos ir streikuos!

Kol šią tyarką kapitalo
Nuo žemės nušluos!

Raguotis.

(FELJETONAS)
Supleškėjo vokiečių orlai

vis “Hindenburg,” sudegė 
penkių aukštų mūrinis na
mas, prezidentas Roosevel- 
tas sugavo karalių žuvį, vi
sa tai gali būti. Bet kaip 
“dievas” galėjo patekti į tą 
pat kalėjimo kamerą No. 1, 
kur seniau sėdėjo Lindber- 
ghų vaiko vagis, Bruno 
Hauptmann? Kaip galėjo 
ištikti danguj gaisras, kad 
“angelai,” “archangelai” ir 
kiti “šventi” nuogi turėjo 
bėgti iš liepsnos? Turėkite 
biskutį kantrybės ir tas pa
aiškės.

“Dievas” Kalėjime
Kada patenka streikierys, 

demonstrantas, p i k ietinin- 
kas į kalėjimą, tai natūralu, 
juk kapitalistinė tvarka be 
kalėjimų negali apsieiti. Bet 
kada “dievas visagalis, ste
bukladaris” atsidūrė kame
roj No. 1, tai jau naujas 
stebuklas.

“Dievo” Father Divine vi
sos neščėstys prasidėjo iš 
priežasties moterų. Viena 
mergina išpirko prieš jį va
rantą, “angelas No, 1,” pa
skelbė dievą “paprastu kvai
lu seniu,” kitos pradėjo rei
kalauti tūkstančių dolerių, 
tai “savų” pinigų, tai “už 
sugriovimą jų normalio gy
venimo su vyrais.” “Die
vas” turėjo bėgti. Bet ma
žo miestelio Milford, Conn
ecticut valstijos, policija su
griebė “dievą,” kaip kokį 
razbaininką ir atvilko į 
žmogvagio Bruno Haupt
mann kamerą. Negras po
licininkas tarė, rodydamas 
duris:

—Right this way!
Štai tau ir gyvenk tokia

me moderniškame didmies
tyje — policija rodo dievui 
kelią. Tai buvo naktį. “Die
vo” Divine “angelai” suži
nojo ir pradėjo skristi iš vi
sų kampų linkui kalėjimo. 
Lėkė negrai ir balti. Antrą 
valandą nakties jau buvo 
virš 1,500 “angelų.” Papras
tai jie visada stojo už taiką 
—‘Peace’—buvo jų obalsiai. 
Bet dabar dievas kalėjime 
ir jo garbintojai užtraukė 
mūšio dainą:

—Jis dievas---Father Di
vine yra dievas!

—Father
—Father 

derful!
—Father

Almighty (Tėvas Divine 
yra dievas visagalis)!

—Dieve, dieve, tu visaga
lis, — šaukė mažiukas ne
gras.

—Brangus dieve! Mes ne- 
apleidžiame tavęs! Neklau
syk tų pasakų, būk tavęs 
išsižadame! Mes čia. mūsų 
dieve, mes čia!—šaukė bal
ta moteris Glorios vardu 
praminta.

—Dieve, ar tu žinai, kad 
mes čia? — šaukė žilas ne
gras.

' —Žiūrėkite, dvi dienas 
New Yorke lijo lietus, o 
kaip tik dievą pargabeno, 
tai jis jį sulaikė!— šaukė 
sena moteris.

—Stebuklas, dar vienas 
stebuklas!

—Brangus tėve, mieliau
sias tėve, saldus tėve, geras 
tėve! — šaukė sutartinai 
kelios moterys,

—Quiet! — tarė policijos 
kapitonas Patrick McVeigh.

—Nutilk, tu prakeitasis! 
—suriko baltas vyras. — 
Dievas tavo velniško balso 
nenori girdėti. — Paskrj 
atsisuko į kalėjimą ir mal
davo: — Atleisk man vieš
patie visagalis, aš nežinau 
ką darąs, J

—Leiskite mane į kalėji
mą! Leiskite pas dievą!— 
šaukė jauna negrė.

Iki šeštos valandos ryto 
garsiai šaukė. Iš šalies klau-

Divine is God!
Divine is won-

Divine is God

sant atrodė, kad Kristaus 
litaniją gieda. Bet vis vien 
kalėjimo sienos negriuvo, 
kaip Biblijos pasakoj rašo 
apie Jericho. “Angelai” iš- 
alko ir kas tai iš jų nupirko 
kiaušinių sanvičių, kavos ir 
pasiuntė į kalėjimą dievui.

—Dievo mylimiausias ry
te valgis—šeši kiaušiniai, 
kava, grėtienė ir pienas,— 
paaiškino “angelas.”

Tuom kartu už kalėjimo 
sienų ėjo procedūra — die
vo paliuosavimui po kauci
ja. Policijos viršininkas 
klausė:

—How old are you?
—I couldn’t say, — atsa

kė dievas.
—Ar you over 21? — pa

kartojo policininkas.
—Yes ... No,—dievas at

sakė, mat jis be galo ir. be 
pradžios.

Policijos viršininkas už
rašė jam 60 metų. Gavo 
$500 kauciją ir paleido. Die
vas nužengė nuo kalėjimo 
laiptų, kaip iš dangaus. An
gelai pagriebė ji ir nunešė 
į “Dangų No. 1,” kuris yra 
po antrašu 20 W. 115th St., 
New Yorke.

Užsidegė Dangus
Kada “dievas” sėdėjo ka

meroj No. 1, tai tuom kartu 
atsitiko nelaimė aukštutinėj 
New Yorko valstijos dalyj, 
Ulster apskrityj, kur yra 
apie dvidešimts dangų, vie
nas dangus užsidegė. Jis tu
rėjo 22 kambarius, buvd 
2-jų aukštų. Tai buvo kaip 
sykis antrą valandą nakties. 
Angelai, pajutę, kad dangus 
dega — ritosi pro langus. 
Daugiausiai bėgo nuogi. 
Gaisro nuostoliai apskait- 
liuojama siekia $25,000. Gai
sro priežastis nežinoma.

1 Rytą' “dievas” Divine su
žinojo, kad supleškėjo vie
nas dangus New Paltze. Jis 
nenusigando. Ir kam bau
gintis, juk jo turtai siekia 
apie pusę miliono dolerių, 
vien bankuose turi virš 
$200,000. Pasekėjų tūkstan
čiai, jie paaukaus po doleru- 
ką, kitą ir naujas dangus 
bus išbudavotas.

“Dievas” Divine pareiškė: 
“Mes pirksime visas nuosa
vybes Ulster apskrityj ir į 
sudegusio vieno dangaus 
vietą išbudavosime dvide
šimts du dangus. Nauji dan
gūs bus moderniški, turėsi
me vėrauzes, viešbučius, 
galvijų farmas, fabrikus, 
dirbtuves ir kalėjimus.” Jis 
sakė, kad Greenkill Fallse 
tuoj aus budavos naują dide
lį dangų.

“Bobos” — Nelaimė
Ką reiškia moderniškam 

“dievui” supleškėjimas ko
kio vieno dangaus, kada jis 
jų turi kelis desėtkus! Men
kas dalykas areštas, $500 
kaucijos, “dievui” tik nusi
spjauti. Bet visa nelaimė 
— moterys. Viena Jieva 
praganė Adomo rojų pa
klausius žalčio patarimų, 
dabartinės moderniškos Jie- 
vos iškėlė visą bataliją 
prieš “dievą” Father Divine 
ir jo “angelus.”

Vienas “angeles” Kalifor
nijoj apreiškė naujai panai 
—studentei.” Visas dalykas 
atsidūrė teisme. Nors ange
lai buvo belyčiai, bet tai tik 
praeityj, dabartiniame mo
derniškame laike visi ange
lai dalinasi į vyrus ir mote
ris. Bėda su jais.

Didžiausia bėda, kad vie
nas po kitam moteriški “an
gelai” neduoda ramybės pa
čiam “dievui.” Vienas jau-t 

■ nas mergiškas “angelas” iš-’ 
pirko varantą. “Dievas” sla
pstėsi, bet vis vien pateko 
kalėjimam Kitas “angelas,” 
kuris žinomas buvo kaip 
“dievo dvasios pati” arba 
“Angelas No. 1”, baisiai įpy-

ko, kam senis užsiima su 
jaunais “angelais” ir pas
kelbė “dievą” esančiu “pa
prastu kvailu seniu, nemo
kančiu jokių stebuklų dary
ti.” “Marė Ištikimoji,” kuri 
sveria 250 svarų, o jos tar
naitė 298 svarus, paskelbė 
tikrą revoliuciją “dievui,” 
kaip tas licipierius ir ren
giasi “dievą” į peklą išmesti 
iš dangaus karalystės. “Ma
rė Ištikimoji” sako, kad tik 
dabar ji tikrai naktimis ge
rai pailsi. Ji pasistačius 
“gin” degtinės bonką, bak- 
są alaus ir nesigaili svečius 
pavaišinti. Ji pati pasiskel
bė dievu. Kada apsilankė 
reporteris ponas Mitchell, 
tat ji numetė iš po pažas
ties piniginę, kurioj buvo 
virš $7,000. Bepiga tokiam 
dievui ir “gin” gerti.

Daug vargo “dievas” tu
ri su “pasiutusia boba”, už
simaniusia tapti dievu, bet 
tuom bėdos dar nesibaigia. 
Štai, buvusi pas “dievą” ke
turis metus už virėją Vi ran- | 
da paskelbė “dievą žuliku” 
ir patraukė teisman,- reika
laujant nuo jo $4,476.00. Ji 
sako, kad ne tik turtą “die
vas” nuo jos perėmęs, bet ir 
“šeimyniškus normalius gy
venimo reikalus trukdęs jos 
su vyru.”

“Dievas” turtingas, turi 
pinigų, kelis desėtkus dan
gų, automobilių garadžius, 
grosernes, bučernes ir kito
kį judinamą ir nejudinamą 
turtą. Vargas jam, kada 
jauni ir seni moteriškos ly
ties “angelai” pradėjo pri
duoti bilas. Viena Jieva pra
žudė Adomo rojų, dar grei
čiau keli “angelai” pražu
dys “dievo” Father Divine 
modernišką dangų.

Prekybos Derybos su 
Argentina

Jau kuris laikas eina Lietu- 
vos-Argentinos prekybos dery
bos. Sutartį norima sudaryti di
džiausio palankumo principu.

Iš Argentinos Lietuva įveža 
žaliavinę odą ir gaišuojamąsias 
medžiagas, o Argentina iš 
tuvos perka celulozą.

Diesel Inžinai

H i HBHI

Lie-

(Tąsa iš 3-čio puslapio)
• ■$500 daugiau negu papras
tas motoras. Todėl Dieselis 
dar neapsimoka vidutiniams 
automobiliams.

Dieselio motoras daro 
perdaug trukšmo ir dvokia 
labiau negu paprastas mo
toras; be to, jis ne taip grei
tai veikia, kada tenka daž
niau sustoti ir vėl mašiną 
paleisti, kaip kad miestuose. 
Kas kita dideli trokai, va
žiuojantieji šimtus ir tūks
tančius mylių nuo miesto 
iki miesfo, kur mažai terei
kia stapčioti. Čia Diesel yra 
didelis kuro lėšų taupytojas. 
Tai dabartiniu laiku jau ir 
veikia 2,500 Dieselio trokų 
ant Amerikos vieškelių.

Dieselio motorais varomi 
laivai gali 50 procentų to
liau nuplaukti be naujo ku
ro pasiėmimo, negu gariniai 
laivai. Šie motorai ypač 
naudojami naujuose karo 
laivuose.

Dieseliniai lėktuvai su ly-K J 
giu daugiu kuro gali dve
ja tiek toliau skristi negu 
orlaiviai su paprastais mo
torais. Ale Dieselio inžino 
mechanizmas turi būt bai
siai tikras ir gludus; o jei 
ne, tai gali tuoj įvykt nelai
mė.

Dieselio motorai yra pla
čiai naudojami elektros ga
minimui.

General Motors automo
bilių korporacija žada grei
tu laiku pasibudavot Diese
lio motorų fabriką viename 
Detroito priemiestyje. Fa
brikas lėšuosiąs $2,000,000.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvuęio 107 Union Avenue.

Dr. Herman Mendlowitz
S3 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

nuo
OFISO VALANDOS 

1—3 dienų ir nuo 7—8 vakare
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalja- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.t Glenmore 5-6111

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

j 84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway

Į WOODHAVEN, L. L, N. Y.

m J I Ą rp 184 W. 54th Street - 11 A i BAYONNE, N. J.

NAUJAI ĮRENGTAS KABARETAS
Tai gražiausias visoje Hudson County

Programa 
Kas Vakarą 
Čia Dainuoja 

Kostancija 
Menkeliuniutė

Penkių Kavalkų 

Orkestrą 
Kas Vakarą 

Griežia Šokiam

C. Menkei 
Savininkai šios Įstaigos Yra

J. STANEUS ir S. RUTKOWSKI
184 W. 54th Street Bayonne, N. J.

...... --4MĮ
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News Of Montreal
Howdy Folks! Guess you’se guys 

and gals will be thinking I’ve for
gotten that I am your correspondent. 
Henceforth I will be writing quite 
regularly.

The party our Sports Club gave on 
April 6th was quite a flop, wasn’t 
it? Joe G’s behavior by wrestling 
with a girl wasn’t quite right. Both 
should have known better.

Also, who was the girl who ask
ed a guest (Tony V.) to go fetch 
her something when she should have 
been waiting on him instead? Rude, 
I call it, of a Lithuanian Vytauto 
Youth member.

Oh boy! was Alex’s face red when 
I overheard a certain remark that 
wasn’t meant for me. Of course 
Alex didn’t know that I was behind 
him. Oh yes! thats me: always 
around when I shouldn’t be!

What young man keeps warning 
people to be careful of what they 
say when I am around? Oh boy, 
what a pal—like heck. Same chap 
asked me to tell the girls some
thing for him. I’ll give you his 
very words as I think he’s quite 
true in his statement. It was the 
night of the party and he said: “Why 
don’t you tell the girls not to try 
to be the whole cheese at these af
fairs and run everything. You know, 
‘Snoopin Peep’, the boys don’t* like 
it although they never say any
thing’’. Now, there’s one of our 
own male member’s very own words 
and he was perfectly sober! So, 
come on girls, take heed this chap’s 
outburst and see if our next party 
can be a success instead of a com
plete failure.

Well, I guess I’ve babbled enough 
so I better sign off but remember 
that next time everybody better do 
their share—or else! Toodle-oo-oo!

Your Montreal Corresp.,
“Snoopin Peep”,

BRUSSELS, Belgium—Belgian 
Young Socialist Guards have dis
patched an ambulance to Madrid, 
it is announced. Large stores of 
equipment are accompanying the 
unit.

BROOKLYN BUILDERS 
HAD LARGE OUTING
This past Sunday the BuiLDerS 

LDS went out where men are men 
and women are baseball players! 
Yes sir! the summer outing to Alley 
Pond Park did the impossible and 
made athletes out of the home-lov
ing girls and nature lovers out of 
the boys who haven’t been to a 
park since—God knows when.

On the bright Sunday morning of 
May 9, at 11:30, twenty happy and 
enthusiastic youth rode through the 
El lines and busses singing songs 
and bringing tears to the eyes of 
sentimental strap hangers who have 
not heard a decent chorus for years. 
Ever listen to 20 people sing 4 dif
ferent songs at once? If you did, 
then you know how it sounded!

At Alley Pond Park (way out 
east) a magnificent lunch was serv
ed of crackers, milk, sandwiches and 
tomahto juice. After being gorged 
the members became serious and 
played a game of baseball with 
seven on each side. What did the 
girls do? Don’t be silly! Of course 
they played baseball! (Who made_ 
that crack about the “weaker” sex?)

Most of the afternoon was spent 
playing ball games, shot pptt, swing
ing on swings and walking through 
a Nature Trail nearby. Tis no ques
tion about it, everybody had a good 
time!

Came twilight and we started 
homeward bound, on foot! After 
walking twenty-eight long blocks our 
brąve marathon walkers decided to 
take a bus. On the way back the 
train was filled with choral music 
(Lithuanians may call it “riksmas”) 
as tired but happy LDS’ers went 
home to a well deserved rest. Twas 
the end of a perfect day, don’t cry, 
those of you who were left behind, 
we will have another outing some 
day in June. W. Y. K.

Lyros Chorus News 
Of Philadelphia

Now that John Bulack is teaching 
us again I hope he will get full sup
port from our meynbers by their com
ing out in full force this Friday.

We are starting to prepare for the 
picnic invitations that we have re
ceived for the summer. Our first 
appearance will be this Sunday for 
the JLD.S. 5th Branch who are hold
ing their picnic at Mikolaičio’s Farm.

And speaking of picnics, keep June 
13th open. More particulars will be 
given later.

We are sorry to hear that Alice 
Piyarunas, a former chorus rnember, 
is ill in the hospital. We ajl wish 
her a speedy recovery.

Found: One small black zipper 
bag. Contents noted: rouge, powder 
apd puff. Any one claiming owner
ship pj#^ęe see the has
“Lltbac” on tne back of his car.

A LITTLE RED.

A CHURCH MASS AT THE FRONT

A scene in the devoutly Catholic and ardently loyalist Basque region 
of Spain; as government militiamen hear mass behind the lines during 
a lull in the fighting. Recently Fascist planes bombed the holy city of 
Guernica and killed a priest in Durango near where this picture was 
taken. The republic has pledged complete religious freedom and priests 

back the government, yet foreign Fascist propaganda claims that 
religion has been wiped out.

MOST CCC BOYS ARE BETWEEN
17 AND 19

WASHINGTON, D. C.—(YNS)— 
The typical young man at a Civilian 
Conservation Corps camp is between 
17 and 19 years of age, has finish
ed school but has never held a steady 
job. This was shown in a report 
from the Department of Labor com
piled for Robert Fechner, director of 
Emergency Conservation Work.

Lithuanian YCL’ers
To Hold Theatre Party

The Lithuanian YCL Branch of 
Williamsburg will hold a theatre 
party to see “Candide and How Long 
Brethern” this Tuesday, May 18. It 
will take place at the Bayes WPA 
Theatre. Tickets may be purchased 
from Alda Orman.

This theatre party will be one of 
the activities in a series of events to 
interest Lithuanian Youth in the 
YCL. The Lithuanian YCL Branch 
will have further notices of its ac
tivities in the Youth Section.

T. R.

NEW KIND OF BOWLING 
ALLEY STRIKE

ANN ARBOR, Mich.-( YNS)—A 
strike in a bowling alley here varied 
from the usual “ten-strike”. This 
time it was labor trouble among the 
pin boys, members of the Student 
Workers Federation, unique Student 
labor organization at the University 
of Michigan.

Five of the pin boys were arrest
ed for picketing the rooms of the 
Ann Arbor Recreation Company, 
while two others were seized ’when 
they questioned officers about the 
other arrests. ‘They face trial on 
charges of loitering.

Pin boys, more than half of whom 
are students at the University of 
Michigan, went on strike for five 
cents a line rather than four cents, 
the prevailing rate in Ann Arbor. 
Their union, set up after the strike 
began, is sponsored by the Studept 
Workers Federation, a collective bar
gaining organization of students who 
have part-time jobs.

PUT A NICKEL IN IT
PETERBQRO, Ont.-( YNS)—Miljc 

bottles are expected to replace pay 
telephones as the place where pepple 
look for spare nickels, Aiderman R. 
S. Cotton, youngest town councillor, 
now believes.

“You talk about your pasteurized 
milk and how clean it is,” he tolj 
a finance committee here. “But J 
have found nickels in the bottom 
of the bottles, not once, but' a dozep 
times.”

“Dpn’t tell everyone what com
ply h i$,” Mww A- G- MkPpmM 
retorted. “We don’t want tod many 
changing over to it at once.”

A Card From Spain WORCESTER REMARKS
GREETINGS DEAR FRIEND:

As surely and as strongly as 
the arm op the front of this post
card has sharpened the means of 
crushing reaction, so are the users 
of the weapons carrying out their 
duties. Fascism is on its last 
legs in Spain. There is optimism 
ip the air.

We here understand that much 
of the press is even becoming 
truthful about conditions in Spain. 
Of course they aren’t Utopian for 
there is war in progress, but they 
are tolerable. Salud!

SCRIBBLINGS

BIG SCHOOLS SNUB 
GOETTINGEN BID

NEW YORK.—Leading American 
Universities, almost without excep
tion, will not be present when Ger
man National Socialist officials open 
the bicentennial celebration of the 
University of Goettingen on June 30, 
reports from university towns 
throughout the United States indi
cate.

An expected nationwide controver
sy over the issue of American par
ticipation in the fete has turned 
lately to an almost universal cold- 
shoulder to the German university. 
Among the Big Three of American 
schools, Harvard, Yale and Prince
ton, only Harvard has given so much 
as a tentative acceptance. And Har
vard will be represented, its state
ment said, only “if a senior mem
ber of the Faculty is in Germany on 
June 30.”

Meanwhile, as refusals continued 
to mount up, Professor Jerome Davis 
of the Yale Divinity School, presi
dent of the American Federation of 
Teachers, scored participation in ą 
statement to Youth News Service. 
“If any university .in America sends 
greetings to Goettingen on this oc
casion, it seems to me these should 
embody a clear protest against the 
violations of academic freedom which 
have been so universal in Germany 
under the Nazi regime.”

Goettingen officials suffered their 
keenest defeat thus far in the refusal 
of Princeton, Goettingen’s “brother 
university”, to attend the ceremony. 
Goettingen and Princeton were 
founded by King George III of Eng
land and Hanover at about the 
same time and Goettingen had been 
particularly desirous of securing 
Princeton’s attendance.

Y^le University has also decided 
to be “among the missing” on June 
30. Unlike, at Princeton, where the 
Daily Princetonian favored participa
tion and Faculty sentiment proved 
the deciding factors Yale undergrad
uates and the Yale Daily News 
sharply condemned Aiperįcap partici
pation.

Nice Work if You Can 
Get It

HOLLYWOOD, Calif.-(YNS)—Hol- 
lywood stars would be well protect
ed if a 16 year old New Jersey 
youth, arrested here for possessing 
a revolver, had his way.

“I figured a lot of movie stars 
need protection against gangsters 
ąnd it would be a cinch to get a 
bodyguard job,” he told police.

Acting on the strength of his be
lief the boy bought a .45 caliber re
volver and sent himself a telegram 
offering himself a Hollywood job. 
After seeipg the telegram the boy’s 
father advanced him $100 for the 
trip.

NEWS ITEM: “Almost 12 billion 
dollars of gold is now secreted in 
Fort Knox”.

Strange peopre these human be
ings. They eagerly dig gold out 
of the ground and just as eagerly 
bury it back.

•
Two New Yorkers killed in the 

Lincoln Battalion have Lithuanian- 
sounding names. John Tzeronis and 
George Lackowski. Anybody know 
them ?

Speaking of Cnc Lincoln Battalion 
reminds me that a group called 
“Friends of the Lithuanians in the 
Lincoln Battalion” is now being or
ganized in Brooklyn. Their activities 
will be to hold dances to get funds 
for their comrades, create sewing 
circles, discussion groups and open 
forums concerning events in Spain 
that are so near to their friends 
“over there”.

O
“The Loyalists are washed up” my 

friend said the other day. Another 
friend said seven months ago: “Ma
drid will be taken in five days.” To 
the best of my knowledge Madrid 
still fs free and I think the Loyal
ists are far from “washed up”.

NEWS ITEM: “American citizens 
of German extraction are making 
the necessary arrangements for the 
transportation 'of '500 little Basque 
refugees to this country”. That will, 
in a measure, redeem the honor of 
the German ‘people for Hitler’s 
slaughter of-'the Catholic citizens of 
Guernica. '■ '

B. K.

Elizabeth Vanguards
To Hold Large Dance

May 16 should be noted by every
one as the day the Vanguards of 
Elizabeth, N. J. are to actually begin 
on their upward road to recovery.

The membė'rh have been hard at 
work from the beginning of this 
week in preparing for a dance to 
celebrate the occasion. Since this is 
not to be an ordinary affair we have 
taken pains to have good music by 
a fine five piece orchestra which we 
know all of you will enjoy.

The fairer sex are also busy 
planning refreshments which will be 
given free with your admission!

L.D.S. VANGUARDS.

Amigos mios, if I’m correct, Į 
think we were to sing on Sunday, 
May 9th, Mother’s Day. Why didn’t 
you all appear for the occasion? 
Was .it because you care for your 
mother so little, or was it some [ 
movie house ? I think that most of 
us are a lot of “viento”.

The muchachos and muchachas 
from the “Žiburėlis” showed us up. 
I heard that they didn’t have any 
rehearsals, well, that was real nice 
of them! Now suppose we all take 
the example that the Žiburėlis has 
set! BUT Wli NEED REHERS A LSI

Well it seems that the sports com
mittee has some kind of plan for 
going on a deep sea fishing trip. I 
think it would be a grand idea.

Y pprque no se queda Ud? When 
some of you come up for rehearsals 
you stay for a while, but as soon as 
things get going you remember that 
you forgot something somewhere and 
must go out and find it. I wonder 
how many of the parents know about 
this? Que lastima to act like that!

Remember amigos, we have a lot 
of songs to learn for the Waterbury 
trip June 6th. So, con su permiso, 
come to rehearsals regularly in order 
that we can make a good showing.

Amigo Mio.
EDITOR’S NOTE: It seems that the 
news from Spain has affected our 
correspondent and made him use 
Spanish words and phrases. Some 
explanation is thereby needed. “Vien
to” is “wind”. Muchachos and Mu- 
chchas are boys and girls. “Y por- 
que no se queda Ud?” means “Why 
don’t you remain”. “Que lAstima” 
and “con su permiso” mean “what 
sorrow” and “with your permission”. 
In the future I will see to it that 
Amigo Mio writes all his letters in 
English!

GIRL GIGOLOS AT MOVIE 
CĄPITjAL

HOLLYWOOD, Calif.-(YNS)—The 
out-of-town visitor who finds > that 
movie stars are not so easy to “date” 
may nevertheless find a pretty girl 
companion for the evening in Holly
wood.

The World Wide Escort Bureau, 
which has been doing a brisk busi
ness since its establishment a few 
weeks ago; will provide such a com
panion' if the man can pass investi
gation, apd will post a $10 fee for 
the dinner and theatre evening. The 
girl is paid by the bureau at the 
rate of $1 per hour and transpor
tation.

Although the average applicant 
has no definite preference in girls, 
according to Que Chamberlin, the di
rector, intelligence counts more than 
beauty, and foreign travel counts 
more than a degree. Girls are not 
supposed to take more than two 
drinks an evening, and take action 
(such as calling a cop) if the gen
tleman forgets to behave in the 
proper manner.

“I insured my voice” stated the 
famous singer, “for “50,000.”

“And what”, asked his rivaj, “have 
you done with the money?”

Mark Twain had the best reccipe 
for insomnia. He said: “If you can
not sleep try lying on the very edge 
of the bed; you might drop off.”

; DINER: “I see that tips are for
bidden here.”

j WAITRESS: “Lor’ bless yer, mum, 
' so was the apples in the Garden of
I Eden.”

THE STUFFED SHIRT TRIBE:

“No, just the staff.”

EDITOBIAL
Editorials have been rather scarce in the Laisve Yoath 

Section lately. But being good rebels and not bound by con
ventions, we decided to break the precedent and write an edi
torial, a thing that everyone has been clamoring for. A fęw 
weeks ago we received the following letter through th© mail 
and we now offer it to you for your consideration:

7.4

2. 
should

3.

rY.

NEWARK, N. J.
I’m getting fed up. Week after week J eagerly sea© 

the Youth Section, hoping to see an improvement in the 
articles, but its no use! Each time I find the same child* 
ish writings, repetitions of the same theme—Mwhy don’t 
the chorus members come to rehearsals?—<what’s wrong 
with the branch?” and the same sly digs which nobody 
but the persons mentioned know anything about. Aren’t 
you ever going to grow up? We’re supposed to be th© 
most progressive element of the Lithuanian youth but 
you’d never know it from reading the printed articles.

The correspondents are not wholly to blame, how
ever. Our editor has done very little to raise the stand
ard of writing. He seems willing to print anything that’s
submitted (with the exception of some of my article?) sp j 
there really is no incentive to better them.

Another thing—we have no editorial—. For a pro
gressive paper, with so much social, political and econo
mic turmoil going pn in the world, the absence of a print* 
ed editorial policy is inexcusable. Is the editor too busy 
to write an editorial? Or doesn’t he want to?

Finally there should be more interest shown in ar
ticles other than your own. Too many writers read only 
the material they send in and ignore the rest.

I want to offer these concrete suggestions in closing: 
A rewrite man should be added to the staff. 
Instructions on how to write for publication 
be printed in weekly installments.
Repetitious material should be eliminated.

4.. Gossip that is of no general interest should be 
excluded,

5. An editorial column should be made a regular 
feature.

6. A conference of youth correspondents should be 
held at the same time as the conference of Adult Corres
pondents.

7. Lessons in Lithuanian: grammar, as well as the 
history and traditions of Lithuania, are needed for the 
culture angle.

A rewrite man would make the articles easier to 
read and free them from meaningless ramblings. The gist 
of the articles, as well as the original fjavpr, .would be 
retained.

Some time ago an outline of instructions for writer^ 
and correspondents was printed in Lithuanian. Why can’t 
a translation be made and printed in the Youth Section?

Why can’t we have a series of lessons dealing witfh 
the Lithuanian language? Are we ashamed of the Lithu- , 
anian tongue? Surely among our writers there is some 
one who can draw up a course of study.

And let’s drop the pessimistic and defeatist attitudes 
in writing about the choruses. You will not attract meip- 
bers to an organization that continually tolls a funeral 
bell. J

And when in h-1 am I going to get some criticisms 
on my articles? AI Kairukštis.

•i •

Well, thanks Al.
A page, such as the Laisve Youth Section, is made up 

mainly by the readers. The type of reader creates and ; 
tains the cultural and intellectual standard of tJhe newspaper. 
An Editor's duty is to select articles of general interest to > 
Lithuanian youth and to record theii’ activities by printing 
their correspondence. That, in a sentence, is the main duty 
without counting the technical details: selection, typing, cor- : 
rection, answering correspondence, setting up dummy pages, 
writing, and composition.

As you can now see, an Editor leads but does not com
mand. Ris only barometer of reader interest are the few 
letters he receives (Ah! too few!) By these few letters he 
must judge the intellectual duality of the reading public .1 
and base his page upon that deduction.

—. YAA IS
Al, your letter came at a most opportune moment. The 

Laisve Youth Section has had several changes in ftie fact that"’ 
it is now one page coming out every Tuesday and Friday, and 
in the fact that a new Editor is leading it. For this reason 
I want to ask the readers just what they think of the Laisve 
Youth Section. What sort of articles interest you? What sort ; 
should be eliminated ? In what ways can the Section be im-/ 
proved? Should gossip be censored? Should we have article^ 
on the Lithuanian language apd its history ? Should we haveB 
short stories?

Send in your thoughts, ideas, criticisms and comment^ toO
Laisve Youth Section
46 Ten Eyck Street 

Brooklyn, N- V.

Teacher: “Now, Robert, what are 
you doing—learning something?”

Robert: “No, sir: I’m listening to 
you.”

He had just stolen a hurried kiss. 
“Don’t you know any better than 

jthat?” she demanded indignantly.
“Sure!” he replied, “but they take 

more time.”

SON: “Daddy dear, Wkat is 
actor?” •

DADDY: “An actor? My son, an.Y 
actor is a man who can walk to 
side of a stage, peer into the 
filled with theatrical prop?, <jirt 
dust, other actors, stage-hands, old i 
clothes an<| other claptrap, and o©HH| 
‘What a lovely view there is frOlįj/f 
this window’.”



spalvų žmonės marguoti kartu 
prieš fašizmą.”

Kun. Klements kalbėjo nuo

LAISVE! ' Puslapis šeštas

Clevelando Kronika
5,000 Motinų Dienoj Parodavo 

Už Taiką 
Demonstravo prieš karą ir fa
šizmą: “No pasaran!” šaukė 
Ispanų 800 kolumna; Lietuviai 
gražiai pasirodė; ugningos 
kalbos pasakyta už apvienytą 

kovą prieš fašizmą

Gegužės 9, motinų dienos 
dejnonstracijoj dalyvavo apie 

! 5,000 motinų, studentų, vaikų 
ir ^suaugusių, kurie griežčiau
siai pasmerkė fašizmą, kaipo 
didžiausį visos pažangos, tai
kos ir žmonijos priešą, po 
obalsiu: “Not a boy, not a 
dollar for war and fascism.” 
Reiikalauta buvo taikos, pa
žangos, mokslo, gyvenimo. . . 
o fte rengiamos mirties, žu
dynės, sunaikinirpo ir juodų 
kapinių, kurias šiandiena fa
šizmas vykdo Ispanijoj. Eisena 
užėmė apie valandą ir pusę 
laiko. Jos ilgis galėjo būti pus
antros mylios. Nuo E. 21-mos 
Et&lid gatve d e m o n s t racija 
žyjfiavo į Public Square, kur 
atsibuvo mitingas ir pasakyta 
nuo- įvairių organizacijų ir de- 
notninacijų kalbos, smerkian
čiu fašizmą-karą, taipgi ragi-' 
nant vystyti apvienytą fron
tą-kovai su fašizmu.

r: ,.•» v ••

Mrs. Royce Day Fray Vedė 
Demonstraciją

.Parado priešakyje, tarpe 
dviejų nuo Amerikos Jaunuo- 

jj lių. Kongreso atstovų, ėjo Mrs.
Fray, pirmininkė Tarptautinės 
Moterų Lygos už Taiką ir 
Laisvę. Už jų ėjo mūsų LDS. 
55 kp. narys ir darbuotoja0 
Amerikos Lygoj Prieš Karą ir 
Fašizmą, J. W. Petrauskas su 
kitais dviem šio komiteto na
riais, nešini didelį obalsį: 
“Apvienytą Motinų Taikos 
Demonstracija Maršuoja už 
Taiką.” Motinų dienos demon
stracijoj dalyvavo penki di
džiuliai benai. Trys nuo vie
tos aukštųjų mokyklų ir du 
nuo Negrų Elks kliubų—vyrų 
ir moterų benas.

Bkpanų Kolumna Vaizdingiau- 
| šia Visoj Demonstracijoj

toj Motinų Dienos demonstra
cijoj ėmė dalyvumą virš šim
tas. Jos susidėjo iš moterų, 
bažnyčių, unijų ir įvairių įsiti
kinimų, stojančių už taiką ir 
prieš karą ir fašizmą.
Reikšmingos Kalbos Pasakytos 

Viešoje Aikštėje

Demonstracijai pasibaigus ir 
jos dalyviams sumaršavus apie 
Tom. L. Johnson stovylą, pra
sidėjo trumpos, bet reikšmin
gos kalbos. Pirmiausiai kalbėj- 
jo kun. Howard M. Wells 
(priesbiterijonų bažnyčios), 
kuris reikšmingai pasakė: 
“Mes darome istoriją Cleve- 
lande. šiemet motinų dienos 
demonstracija už taiką ir prieš 
fašizmą du syk didesnė už 
pernykštę. Ji bus daug dides
nę kitą metą. Neužtenka, tik 
motinij dienoj demonstruoti 
prieš fašizmą. Reikia su šia 
žmonijos plėga išvystyti kovą 
kas dieną, kol nebus toji plė
ga prašalinta nuo paviršiaus 
žemės.”
Miesto Tarybos Narys Craig 

Kalbėjo prieš Fašizmą

Septimus E. Graig (negras), 
miesto tarybos narys pasakė: 
“Per šimtmečius mes garbino
me karinę spėką. Ir kas iš to 
išėjo? Europa šiandien yra ka
ro stovykla. Ypač labiausia 
taikai pavojus gręsia nuo trijų 
valstybių, kurios garsiai šauk
damos ginkluojasi ‘dėl taikos.’ 
(Jis turėjo mintyje: Vokieti
jos, Italijos ir Japonijos fašis
tines valdžias.—J. M.) Kuo
met Kolumbus atvyko šion ša
lin, Europą skyrė nuo mūsų 
žemės keli mėnesiai; šiandien 
tik 48 valandos. Mes negalime 
būti apsaugoti nuo karo, sto
vėdami su savo neutralitetu. 
Už taiką ir prieš fašizmą tu
rime jungtis su tom šalim, ku
rios stoja už taiką ir prieš fa
šizmą. Kitaip mes tik švaisto- 
mės žodžiais. Kovai už taiką 
ir prieš fašizmą reikia dau
giau dirbti darbu, o ne vien tik 
tenkintis žodžiais.”

Amerikos Jaunuolių Kongreso. 
Jis nurodė, kaip arti yra 
karo pavojus. Sako: “Du me
tai atgal pasaulio valstybių 
valdžios karo reikalams-gink- 
lavimuisi išleido 5 bilionus do
lerių metams, šiemet tų pačių 
šalių ginklavimosi išlaidos sie
kia 11 bilionų dolerių. Visos 
šios organizacijos, kurios da
lyvavo'demonstracijoje už tai
ką ir prieš fašizmą, turi padi
dinti savo veikimą ir jį išplėsti 
iš vienos dienos į visas kitas 
364 metų dienas.”

Motinų dienos demonstraci
ja paliko gilios reikšmės Cle- 
velande. Vietos spauda buvo 
priversta aprašyti jos reikš
mę, taipgi atžymėti fašizmo 
pavojų, net ir mūsų demokra
tinėj šalyje.

M-ka.

Great Neck, N. Y.

visų mylima dainininkė O. 
Pikuniutė, kuri pasirodė ke
lioliką sykių mūsų parengi
muose, sudainuodama solos ir 
merginų trio ir visam chore. 
Taip pat Pikuniutė buvo cho
ro sekretorė ir gaidų komisijos 
narė.

Vienu žodžiu, jinai buvo 
uoli choro veikėja. Dabar 
Pikuniutė gyvens Brooklyne, 
N. Y. Aš tikras, kad ji ten pri
klausys prie Aido Choro ir vėl 
dirbs nenuilstančiai.

Gegužės 2 d. turėjo įvykt 
choro pamokos, bet choristai 
pakeitė, nusitarė laikyti susi
rinkimą. Buvo išrinkta į O. 
P i k u n i u t ė s vietą sekretorė 
Motuzienė ir į gaidų komisiją 
J. Bliujus. Kiek teko girdėti iš 
draugų, tai visi rūpinasi gavi
mu naujų dainininkų ir padi
dinimu choro, kad galėtum ge
rai pasirodyt piknikuose, ar 
šiaip parengimuose. Tad visi, 
kaip vienas, kas sekmadienis 
6-tą vai. vakare lankykim Ly
ros Choro pamokas.

Choro Korespondentas.

Priešakyje Ispanų kolumnos 
ėjo moterys savo tautiniuose 
drabužiuose, apsikaišę rožė- 

■ Imis plaukus, su barškučiais 
rankose vaizdino savo tautos 
būdą įražnos ir dailos. Po jų 
vyraiz baltuose drabužiuose, 
nešini ant naščių sužeistą mili- 
cijantą kovoje su tarptautiniu 
fašizmu. Jie reiškė reikalą me- 
dikalės pagelbos Ispanijos lo- 
jalistams. Už jų sekė vaiku
čiai milicijos drabužiuose, ne
šini obalsį, kuris atkreipė di
džiausios atydos: “Mes dar 
per jauni mirti.” Obalsiai: 
Madridas bus kapinės fašiz- 
mul; Ispanija kariauja su 
tarptautiniu fašizmu, ir pana- 

ų daugiaus. Ispanų kolum- 
j buvo 800 demonstruotojų 
Clevelando, Loreino ir kitur.

ieiuvių Dalyvavo irgi Gražus 
Būrys

Lietuviai maršavo vadovys
tėje ALDLD 15-to Apskr. mo- 

komiteto. Moterų gražus 
>ūrys priešakyje, viduryje vy

rai ir paskui juos LDS-Lyros 
jaunuoliai. Buvo jų apie pus
antro šimto. Apie tiek pat ma
tėsi mūsų žmonių ant šaligat- 
vių-ir vėliaus mitinge ant vie
šosios aikštės (Public Square). 
> Organizacijų šioj apvieny-

, --■■■ ■ --------------------- —

Kiti Kalbėtojai

Mrs. Rodgers iš Oberlin, 
Ohio, pasakė labai reikšmingą 
kalbą. Ji sakė: “Kad panai
kint karus, pirmiausia reikia 
sunaikinti fašizmą.”

Aleksandras F. Whitney, 
pirm. Gelžkeliečių Brolijos 
unijos, pasakė: “20 metų at
gal taikos skelbėjai turėjo 
tamsiomis gatvėmis vaikščioti, 
kad būt- neužtėmytais šios ša
lies piliečių; jie visur buvo iš
statyti pavojun ir niekinami. 
Dar ir dabar mus, už taiką 
veikiančius, apšauks radikalais 
ir kitokiais. Bet mes turime to 
nepaisyti. Turime dirbti, kad 
visi darbininkai, visos bažny
čios persiimtų propaganda už 
taiką ir prieš fašizmą.”

Lewis (negras), atstovas 
nuo gelžkelio stočių Porterių 
Unijos, pareiškė: “Kuomet 
raudonkepuris patarnautojas į 
jumis kalba, žinokite, kad jis 
dirba už vieną dolerį dienai. 
Jis už tokią ‘algą’ turi gyventi 
ir auklėti šeimyną. Tokį gyve
nimą, tokias darbo sąlygas aš 
vadinu fašizmu!. . . Mes išmo
kome oru skraidyti ir po 
vandeniu, kaip žuvis nardyti. 
Bet toli gražu mum siekia iki 
mes išmoksime bendrai visų

Paskutinis Užkvietimas

Pirmyn Choro koncertas 
įvyksta šį sekmadienį, gegu
žės 16 d. su labai puikia pro
grama ir gera orkestrą šo
kiam. Kaip visados Choro pa
rengimai būna dideli ir links- 
mūs, mes manome, kad ir ši
tas mūsų koncertas duos daug 
naujo, žavėjančio ir užganė
dins visus tuos, kurie atsilan
kys. Great Necko ir apylin
kės lietuvių visuomenė visa
dos ir ant kiekvieno Choro 
parengimo pasirodydavo su 
savo širdingu prijautimu, tai 
yra, skaitlingu atsilankymu, 
už ką užsitarnauja didelės 
pagarbos nuo Pirmyn Choro. 
Todėl mes tikimės, kad ir šį 
sykį mūs prašymas bus išklau
sytas ir skaitlingai dalyvaus 
šiame koncerte.

Dabar žodis kitas reikia 
tarti Brooklyn o-Maspetho 
draugams-gėms. Ačiū Aido 
Chorui ir Aidbalsiam, kurie 
pildys mūsų programą. Bet to 
neužtenka. Juk mes turime 
daug dailės mylėtojų ir abel- 
no judėjimo rėmėjų ir šiaip 
svetingų draugų, tad jie turi 
dalyvauti mūsų-'parengime šį 
sekmadienį. Mes iš savo pusės 
pasirengę jus užganėdinti, ne 
tiktai puikia programa ir 
draugiška I nuotaika, bet ir 
gamtos grožybe, kuria reteny
bėje jums tenka gėrėtis. Todėl 
mes kviečiame visus dalyvauti.

Vietinis.

Sumerlee, W. Va.
Ir Mes Neužmirštame Savo 

Pareigų
Nors mes čia esame mažas 

būrelis lietuvių, bet vis tiek 
nepamirštame Ispanijos liau
dies jos kovoje prieš fašizmą, 
šiuo kartu suaukavome $5. 
Aukavo sekamai: M. Bendinc- 
kas, P. Česnauskis ir J. Česr 
nauskis po $1, J. Jononis $2.

Galima pasigirti, kad tai ne 
pirma mūsų auka. Buvome au
kavę ir pirmiau. Visiems auka
vusiems varde Ispanijos liau
dies kovotojų tariu širdingą 
ačiū ir kartu širdingai raginu 
visus dar neaukavusius tam 
svarbiam reikalui, prisidėti 
nors su maža parama. Visados 
atsiminkime, kad jeigu ne ge
raširdžių aukos, tai Ispanija 
būtų senai puolusi po fašizmo 
letena, o sykiu su Ispanija mes 
visa žmonija būtumėme pasi
likę dar ilgiau pavergti fašiz
mui, kapitalizmui ir visokiems 
išnaudotojams.

M. Bendinckas.

So. Boston, Mass.

Shenandoah, Pa.

P. G. Golovin, garsusis Sov. Sąjungos orlaivininkas, 
••nai nusileidęs ant Rudolf Salos, tik 560 mylių nuo 
turinio poliaus. Jis ten lekioja mokslinio tyrinėjimo

??;tHc«lais: manoma įsteigti ten orlaiviams stotis. 
$

Iš Lyros Choro Pavasarinio 
Parengimo

Pai-engimas buvo pasekmin
gas ir liks chorui gražaus pel
no. Kiek teko išgirst nuo pu
blikos, tai visi pilnai buvo pai- 
tenkinti choro parengimu. 
Taip pat choras ir Mainierių 
Kvartetas sudainįvp kelioliką 
dainelių, kuriomis palinksmi
no publiką.

Paskiau K. Naravas atsišau
kė į publiką, kad vįsi susido
mėtume dabartiniu $ padėjimu 
Ispanijoj, kuomet; i fašizmas 
įniršęs pavergti liaudį. Tat 
mes prisidėkinį nors su centu 
kitu.

Aukas rinkoj O. Pikuniutė 
ir M. Nikelsonienė. Aukų rin
kėjos pridavė sekamas pavar
des aukotojų: V. Mauriukas 
$2.25, K. Naravas $2.00, P. 
Kvalkauskas $1.50; po $1, Ar- 
ditskas, K. Motuzą, Apanikas, 
Grabauskienė, J. Stakniunas, 
M. Tuleikienė, J. Garkauskas, 
P. Križinauskas, A. Kazokas 
ir V. Judzentavičius; po 50c. 
V. Leimonas, Pikunienė, Nara- 
vienė, O. Overaitienė ir A. 
Stankevičius; po 25c. Yanio- 
nienė ir P. Grabauskas. Viso 
aukų surinkta $20.60c. Vi
siems aukotojams dėkojam už 
parėmimą liaudies fronto.

Lyriečių Atydai

Gal ne visi žinote, kad mū
sų vienas dainininkas, tai yra, 
L. Motuzą sunkiai susirgęs ir 
dabar randasi Locust Moun
tain ligoninėje. Tat turėtų visi 
choristai ir pažįstami atlankyt 
tą jaunuolį.

Choras pasiuntė gėlių, ir lin
kėjimus kuo greičiausio pa
sveikimo.

Apleido Lyros Chorą mūsų

Radio Programa

Šio sekmadienio programa 
per stotį W0RL, 920 kilocyc
les (randasi tarp stočių WH 
DH ir WB'Z). Prqgrama įvyks 
2 iki 2 :30 valandą po pietų:
1— Lietuvių Radio Trio iš So.

Bostono.
2— Dainuos artistė Elena Sa

dauskaitė, iš “The Great 
Waltz” operetės.

3— Kalbės svečias iš Lietuvos, 
V. V. S. delegatas Vincas 
Uždavinys.

Prašome parašyt laišką ar 
atvirutę po programos į stotį 
WORL, Lithuanian Program, 
Boston, Mass., pranešdami 
kaip patiko šios savaitės pro
grama.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

fašistiniai taksų
SUKČIAI

New York. — Jungtinių 
Valstijų apskričio teismas 
nusprendė, kad C. E. Mit
chell, buvęs prezidentas Na
tional City Banko, turi at- 
mokėt valdžiai $728,709 nu
suktų taksų. Jis pasakojo, 
būk “turėjęs nuostolių,” 
pardavinėdamas serus savo 
pačiai; todėl “teisėtai” jam 
nereikėję mokėt tų taksų.

Tardoma fašistinės Liber

ty Lygos vadai milionieriai 
J. J. Raskob ir P. S. duPont, 
kurie būk tai “turėję nuos- • 
tolių,” pardavinėdami savo 
serus vienas kitam. Valdžia 1 
mato, jog tai buvo apgavya*1 
te, ir todėl reikalauja atmo-I 
kėt jai $1,600,000 nusuktų 
taksų.

Philadelphia, Pa. |
Aukų Surinkta “Vilnies” Su

važiavimo Pasveikinimui 
Philadelphijoj $82.75

Kadangi Phila. “Vilnios” 
skaitytojų yra mažai, tai “Lai
svėje” kiekvienas aukautojas 
pastebės savo auką.

Visi aukautojai entuziastiš
kai aukojo dienraščiui “Vil
niai”. Jei būt ir kiti prisidė
ję prie aukų rinkimo, tai būt 
sukelta lengvai virš Brookly- 
no galvos. . .

Aš pats aukauju sąraše ir 
aukauju visas mašinos išlaidas, 
padarytas arti dvidešimt dole
rių. Yra žmonių, kurie lei
džia nepamatuotus paskalus 
apie “nuošimčius,” “pasipelni- 
jimą,” bet nei vienas tokis ne
dirba, nepasiaukauja nei ju
dėjimui, nei jokiai veiklai. To
kios kalbos kriminaliai šmei
žia veikėjus. Skūpumas, užvy- 
dėjimas ir kerštingas nusista
tymas nepakels tokio žmogaus 
prestižą.

Išreiškiu širdingiausią padė
ką tiems draugams, kurie pri
sidėjo prie aukų dienraščio 
“Vilnies” suvažiavimo pasvei
kinimui.

Visi mes aukautojai bendrai 
sveikinam “V.” dalininkų su
važiavimą ir linkime geriausio 
pasisekimo. Aukotojų vardai 
tilps ir “Vilnyje”.

Aukotojų Surašąs
L.D.S. 5 kp...................$5.00
ALDLD 141 kp......... $3.00
A.L.D.L.D. 149 kp. . . $2.00 
A.L.D.L.D. 10 kp. . . . $2.00 
A. Bakšys ............... $2.00
Po $1.00:
A. J. Smitas, P. Bulota, 

Frank Patesky, J. Matiejaitis, 
J. Rainys, M. Kanišauskienė, 
P. Poškienė, J. Petrellas, J. 
Masionis, R. Merkis, Žilins
kas, J. Andriulionis, J. Moc- 
kūnas, Reginevičiai, J. Rut- 
kus, R. Samulis, Sal. Juknie
nė, Fishermanų kliubas, F. 
F. Aleksander, J. Mikitas, A. 
Samulionis, W. Talunas, P. 
Angelis, Mery Scotch, Ben 
Stupelis, J. Stankus, J. Šim
kienė, A. Tumonis, T. Bačans- 
kienė, J. G. Alekna (iš N. J.), 
D. Garijonis (iš N. J.), M. 
Miliauskas, Lastauskas (iš 
N. J.), J. Krasauskas, B. 
Lamsargienė, U. šapranaus- 
kienė, Papeliučka, J. Butvilą, 
A. Kupronis, Šimkūnas, J. Ge- 
gžnas, Klimka, Martin, B. El- 
nionis, Vain or, J. Stasiukaitis, 
J. Vaitieka, B. Baranauskas, S. 
Mankus, Dr. Stankus, Kalaku
tas.

Po 50 centų:
A. Petrikis, J. Kasparas, A. 

Misikonis, J. Stankus, . H. 
Prots, J. Klimas, T. Miller, A. 
Kupčiūnas, J. Vogonis, A. Va
lančius, J. .Vaitkus, Nele Da
nauskas, J. Ružauskas, A. 
Meškauskienė, V. Medelis, J. 
Strumskis, Dovidonis, E. Ma
cey, F. Rikickienė, Juknevi
čius, J. Mickus, Lubinas, J. 
Gružauskas, J. Baranauskas, 
Griciunas, Pajuodienė, A. Wa- 
lant, Petkus. Matejatis 35c.

Po 25 centus:
E. Lasauskas, Laurinavičie

nė, K. čekanauskienė, Ker- 
šanskis, M. Abraitienė, P. Pi
lėnas, P. Kunsevičius, M. Jo
nikienė, Skirvainis, N. Bal- 
čaitienė, Valančius, Bizulis, 
Banionis; Urba 15c.

A. J. Smitas.

Svarbi Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anfįhį kalboje yra išleista labai svarbi knygute su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.•
Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

Mimina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.•

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

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

popierų bei liūdijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje” Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

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

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVĖ", 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

A. F. STANKUS
LAIDOTUVIŲ PARLOR

♦
PATARNAUJA

ALESĖ O. STANKIENĖ
1023 MT. VERNON ST. PHILADELPHIA, PA

BELL TELEPHONE: POPLAR 7545

Nauja Literatūra
Tuojau jsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

ISPANIJA
Parašė V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

•

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą 
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

Ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

•

KOMUNISTŲ programa
Prašalinimui Karų ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ.

KRIKŠČIONYBE
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

Parašė A. M. METELIONIS.
Puikus rinkinys faktų, kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovos. Stebuklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas, žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Kryžeiviai. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir darbo 

žmonės ir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KRIKŠČIONYBE
Ar

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog Marksiz- 
mas-Leninizmas yra mokslas, kurio vaduojantis žmo
nija pasiliuosiuos. O kunigas S. Kneižis pasakoja, 

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ IŠ 32HPUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

•

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

i
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Detroit, Mich.
Amerikos Lietuvių Kongresas 

Detroito Skyrius
Raportas nuo susiorganiza- 

vimo konferencijos balandžio 
29 d., 1936 metais, iki kovo 
31 d., 1937 m.:

Prie vietinio komiteto yra 
prisidėjusios 20 lietuvių orga
nizacijų; užsimokėjo po dole
rį sekančios organizacijos: 
LSS 116 kuopa, SLA 352 kp., 
SLA 21 kp., L. P. P. Kliubas 
(Detroito), D. L. K. Keistučio 
Draugystė, L. A. P. Kliubas 
(Hamtramcko), Liet. Amer. 
Brolijos Kliubas, Lietuvių Ra
dio Kliubas, APLA 47 kp., A 
LDLD 52 kp., ALDLD 188 kp., 
LDS 21 kp., LDS 86 kp., Ai
do Choras, Moterų Lyga Prieš 
Aukštas Kainas, Kom. Partijos 
Liet. Frakcija ir Tarptautinio 
Darb. Apsig. Kazio Giedrio 
kuopa. Viso sumokėta $17.00.

Nemokėjo jokių mokesčių 
sekančios organizacijos: Lais
vės Choras (Hamtramcke), 
kuris jau senai yra prisidėjęs 
prie konferencijos; LDD 19 
kuopa ir Laisvamanių 2 kuo
pa, kurios dar nesenai prisidė
jo prie šios konferencijos. Tad 
viso yra 20 organizacijų.

Kongreso Centraliniam Ko
mitetui Chicagoje, per mūsų 
draugijų vietinį Komitetų savo 
metines mokestis užsimokėjo 
sekančios organizacijos: LSS 
116 kuopa $5.00, SLA 352 
kp. $1.00, SLA 21 kp. $1.00, i 

PAGĖGIŲ PANEMUNĖS
MELIODIJOS

Mūs Panemunė kaimas ne miestas, 
Dėlto ir gatvės kreivai ištiestos.

Daug kas nematė ir nė nežino, 
Kad čionai yra Baccar Cazino.

Baccar Cazino Raulette sukas, 
Ir visi lošia kas tur valiutos.

Kas tik pralošia veidų suraukia, 
Krupjie su lazda pinigus braukia.

Lotto Raulette Baccar septynka, 
Jei kas išlošia veidas nušvinta.

Pakišt devynką vienas ponulis, 
Iš viso biznio išėjo nulis.

Cazino lanko daugiausia žydas,
Iš ten išeina gaidžiams pragydus.

Yr “Birkenkopfo” verandos gražios, 
Bet čia klijentų lankos per maža.

Daugiau čia lankos iš Tilžės miesto, 
Nes trūkstant markių kitur yr riesta.

Mūsų kaimynas jau pasitaisė 
Atėjęs šišion dešrų jis raito.

Vurštės užvalgo, sūrio užkanda, 
Ir sotus traukia į faterlanda.

Jei Birkenkopfe suvalgai kliopsų, 
Alaus išgerti eina pas Japsų.

Kupčių būdelės žaliai dažytos, 
Jos dėl gešefto čion pastatytos.

Perka parduoda ir handeliuoja, 
O kartais biškį ir šmugeliuoja.

Pirktų, parduotų ir sumainytų,
Jei tik muitinė nepakratytų.

Muitinė krato ir biškį gnyba,
Be to dar yra sienos sargyba.

Ji viskų mato ir visur žiūri, 
Be to Bajoruos ji “Vilų” turi.

Jei kas nugirsta arba pamato, 
Siunčia Bajoruos taisyt sveikatų.

Mūs Panemunė kaimas ne miestas, 
Dėl to ir gatvės čia neapšviestos.

Kaimo taryba galvas sau suka, 
Kur pakabinti vienų lemputę.

Dvasia Lietuvių po maž atgyja, 
Kam nepatinka, tie seilę ryja.

Duokit mums laiko nors trupučiukų, 
Mes apstatysim ir vokiečiukų.

Praeivis.
(“Kuntaplis”)

Dar vienas vaizdas iš Lewiston, Maine, darbininkų streiko lauko: 
policija velka kalėjiman darbininkę pikietuotoją.

Liet. Amer. Brolijos Kliubas 
$1.00, APLA 47 kp. $1.00 ir 
ALDLD 52 kp. $2.00.

Su pabaiga 1936 ,m. Cent
ran sumokėta $11.00.

Sutrauka
Vietiniam Komitetui sumo

kėta $17.00; Centraliniam Ko
mitetui Chicagoje sumokėta 
$11.00. Viso Draugijos sumo
kėjo $28.00.

Pelnas nuo pikniko iš rug
pjūčio 30 d..................... $114.97

Tame piknike aukų su
rinkta Liet. Pol. Kai. . . 24.88

Koncerto pelnas lapkr.
29, 1936 m........................121.54

Tame koncerte aukų su
rinkta Ispanų liaudžiai 44.29.

Viso įeigų ............. $305.68
Draugijų sumokėta

1936 metais.................... 28.00

Viso įeigų 1936 m. $333.68
Išlaidos 1936 Metais

Rugsėjo menesį pasiųsta
į Centrą Chicagon.... $25.00 

Lietuvos Pol. Kaliniam
per Centr. Kom. Chicag. 24.88 
Ispanijos liaudžiai per Centr. 
Kom. Chicagos............. 25.00

Lapkričio 30, pasiųsta
Ispanijos Liaudžiai. . .44.29
Gruodžio 26 pasiųsta

Centran Liet, liaudies
pagelbai ...................... 100,00

Pasiųsta į Centrą Dr-jų 
sumokėtos met. mok. 11.00

Už svetainę susirinkimam Su gruodžio 31 d. 1936 m.
8 sykius ......................... 16.00 ižde buvo $82.21. Nedateklius

Pasiuntimas pinigų ! 1937 met. $6.41. Kovo 31 d.

Š Y P SENOS

Centran 4 sykius...................52
Ekstra taksai už alų

piknike rugp. 30 d......... 2.06
Sekretoriaus išlaidos 1.83
Protokolų knyga .... 89

Viso išlaidų ......... $251.47
Sutrauka

Įeigų buvo.............. $333.68
Išlaidų .................... 251.47

Ižde liko 1936 m. $82.21
Atskaita nuo Sausio 1 iki 

Kovo 31, 1937
Nuo sausio mėn. 1937 m. iki 

kovo 31 d. į Centralinį Komi
tetą užsimokėjo mokestis se
kamos organizacijos:

, ALDLD 188 kp. $1; LDS 86 
kp. $1; Tarpt. Darb. Apsig. 
Kazio Giedrio kp. $1. Viso 
sumokėta $3.00.

Įeigos
Parengime vasario 14 d. au

kų surinkta Ispanijos liaudžiai 
$11.11; Draugijų sumokėta 
$3. Viso įeigų $14.11.

Išlaidos
Kovo 18 d. pasiųsta į Cent

rą aukos Ispanijos liaudžiai 
$11.11; Trijų draugijų mo- 
kestys—$3; Persiuntimas 13c ; 
Nedateklius parengimo vasa
rio 14 d.—$6.28. Viso išlaidų 
$20.52.

Abelna Sutraukta

1937 m. ižde yra $75.80.
Pr. Jočionis,

Skyriaus,. Pirmininkas.
Nuo Red. šio raporto kopi

jos nebuvome gavę nuo jokio 
Miko. Jei jis teigia, kad mums 
siuntė, tai negražiai meluoja.

Iš kitų laikraščių jokių ra
portų mes nerankiojame.

Paterson, N. J.
Gražį “Vilniai” Auka

Gegužės 9 d. ALDLD 84 
kp. laikytam susirįnkirpe buvo 
skaitytas atsišaukimas “Vil
nies” direktorių, “Vilnies” šė- 
rininkų suvažiavimo reikalu. 
Atsišaukimas priimta ir kuopa 
iš savo iždo “Vilnies” suvažia
vimą sveikina su $5.00. Taipgi 
drg. P. Sakat susirinkimui pra
nešė, kad jisai jau turi “Vil
nies” pasveikinimui nuo drau
gų-gi ų: LDS 123 kp. $2.00,
J. K. Gilius $2.00, J. Strimilas 
$2.00, P. Sakat, F. Prapiestis, 
G. Yankus ir B. Kerševičius 
po $1.00. J. Bimba, O. Ker- 
ševičienė, S. Bimbienė po 50c.,
K. čerkauskas 45c. Gi R. Au- 
čius, B. Makarskis ir J. Vil
kas po 25c. Viso $17.70.

Reikia pažymėti, kad drg. 
J. Matačiunas išdavė gana 
platų ir gana žingeidų rapor
tą iš atsibuvusio “Laisvės” su
važiavimo.

Yau buvo kalbėta, kad su
organizuoti nors 2—3 busus į 
“Laisvės” būsiantį pikniką, 
liepos 4 d., tačiau tas reika
las palikta sekamam kuopos 
susirinkimui, kuris įvyks bir
želio 12 d., o ne 13, nes 13 
dieną įvyks ALDLD 2-ro aps
kričio piknikas. Visi važiuo
sime! P. S.

Bayonne, N. J.
Biskutis iš Stajięierio 

Aliejaunės.
Vieną dieną susitikęs vieną 

Standard Oil Co. “darbinin
kų” delegatą užklausiau, kas 
yra naujo daifbma, tai yra, ką 
jie turi apt savo veikimo pro
gramos? Ir jis man papasako
jo gerų dalykų. Sako: “Turi
me padavę bosams reikalavi
mą, kad susirgus darbininkui 
būtų mokama pilna alga. (Lig 
šiol buvo mokama tik pusė al
gos). Ir kiekvienas darbinin
kas, išdirbęs metus laiko, turi 
gaut dvi sakaites apmokarpų 
vakacijų iki penkių metų. Po 
penkių metų, kad būtų pailgi
nama vakacijos po vieną die
ną nuo metų. Tai yra, jeigu 
darbininkas yra išdirbęs šešius 
metus, tai jo vakacijos turi būt 
dvi savaitės ir viena diena, iš
dirbus 7 metus,—dvi savaitės 
ir dvi dienos, ir tt.”

Tai labai geri reikalavimai, 
jeigu jie liktų priimti. Mat, 
jeigu darbininkai būtų organi
zuoti, tai be abejonės, privers
tų bosus dar didesnius reikala
vimus pripažinti. Bet prie da
bartinių aplinkybių, tai prisi
eina abejot. Nes dabartiniai 
“mūsų” delegatai tankiai kal
ba už darbininkus, o dirba dėl 
bosų naudos.

Vienas iš Visų.

Kiek Katalikų Amerikoj?

New York. — Katalikų 
Direktorija rodo, kad Jung
tinėse Valstijose ir joms 
“priklausomuose” kraštuose 
yra 20,595,134 katalikai. 
1936 m. jų skaičius paaugęs 
436,081.

PRANEŠIMAI B KITUR

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. rengia paskaitas 

penktadienį, 14 d. gegužes, 8 vai. va
kare, A. Tenib Svetainėje, 16th St. ir 
Winans Ave. Draugai ir draugės, tu
rime ant rankų dvi paskaitas, kurios 
dar nėra skaitytos neurastenija arba 
priepuola ir kaip maitintis, kad būti 
sveikų. Kviečiame visus atsilankyti 
ir išgirsti, nes sužinoti, ką nors apie 
sveikatą yra visiems svarbu.

O. Vertelienč.

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, gegužes 16, Rusų Sve- 

tąinšje? 735 Fąir^ynt Ąvpų 
rodoma puikus Sovietų judis “Sni
per” su angliškais titulais. Prdžia nuo 
7 iki 11 vai. vak. (bus du rodymai).

111 1 . ........ Įtesss

Įžanga 25c., vaikams 15c., Ruošia 
IWO 3021 kuopa.

Visus Sovietų judžius galima gauti 
per Novy Mir, darbininkišką rusų 
laikraštį. (114-115)

GREAT NECK, N. Y.
Gegužės 16 d. įvyks linksmas kon

certas Kasmočių Svet., 9.1 Steamboat 
Rd. Šį koncertą ruošia Pirmyn Cho
ras. Įžanga 50c. Šokiam 40c. Vai
kam 20c. Pradžia 5 vai. vak. Loši
mas prasidės lygiai 6 vai. vak. Bus 
puiki koncertinė programa. Šokiams 
grieš Wm- Norris orkestrą. Kviečia
me visus Great Necko ir iš apylinkės 
dalyvauti šiame koncerte ir išgirsti 
puikią programą. Kom.

(113-115)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5-ta kp. rengia gegužinį pik

niką, kuris įvyks 16 d. gegužės, Mi- 
kolaičio ūkėje. Įžanga 25c. Prie įžan
gos bus duodama 5 dovanos. Pradžia 
10 vai. ryto ir tęsis iki vėlumai nak
ties. Bus gera orkestrą šokiam. Kel
rodis: automobiliais važiuokit Frank
ford Ave. iki Cify Line. Už tiltuko 
tuojaus sukit po karei į kelią 
Knights 2d. Tėmykite iškabas. Gat- 
vekariu: imkite No. 66 prie City 
Line; iš ten būsite nuvežti į parką. 
Programoj dąlyvaus ir Lyros Choras.

Kviečiame visus dalyvauti.
(113-115)

MINERSVILLE, PA.
APLA 48 kp. rengia balių, Ispa

nijos Liaudies paramai. Balius įvyks 
15 d. gegužės, Darb. Svet., 8 vai. v. 
Įžanga 15c. Turėsime skanių valgių 
ii' gėrimų, taipgi gera orkestrą grieš 
šokiam. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti šiame baliuje, 
nes visas pelnas šio parengimo yra 
skiriamas Ispanijos liaudiečiams.

Kviečia Rengėjai.
(113-114)

NEWARK, N. J.
Gegužės 30 d. įvyks linksmas pik

nikas “Willick’s Grove, North Stiles 
St., Linden, N. J. Šį pikniką ruošia 
New Jersey Valstijos Kom. Partija, 
šokiams grieš Fischer Musical Ba
kers Radio orkestrą. Bus gera pro
grama ir visokių žaislų. Taip pat tu
rėsime gardžių užkandžių ir gėrimų. 
Įžanga 15c. Kelrodis: Iš Newarko 
Busas išvažiuoja 10 vai. ryto iki 12 
vai. pietų nuo 516 Clinton Ave. ir 53 
Broome St. Automobiliais važiuokite 
keliu 25 ar 27. Galima imti seną ke-

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teįsų^gįąusiog lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbųsio 
D-ro Robinsono ir aiškiui, 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. 

Reikaląvjmps su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

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

S
 GYDOMA 

VYRŲ IR 
MOTERŲ 

KRONIŠKOSLIGOS
Patenkinančios ir Greitos 

Pasekmes
Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
Žarnų Sugedimai, Hemorroidąi 
ar kiti Mėšlažarnės bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų CĮėlimas, Sciatipa, Ne
uralgia, Nęrvų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai, 
Nosies, Gerklės, Plaučių, Pląu- 
činių Dūdų, Inkstų Netyarku- 
mai ir kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgimtomis rpeto- 
dpmis; o jeigu turite kokią ligą, 
kurios jūs nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėji
mu, ir jūsų ųesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri- 
JTiąi, ^-spinduliai, Serumų Įlei
dimai, ir čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Pripinaipa—Sąlygos 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI 

IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Bet. 4th Ave., & Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. Kasdien 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

lią Lincoln Highway iki North Stiles
St. Kom. (113-114)

BALTIMORE, MD.
Gegužės 15 d., įvyks didelė de

monstracija, Mt. Vernon Pt., Charles 
ir Monument kampo. Demonstruosi
me prie Italų Konsulo ofiso, protes
tuosime prieš siuntimą Italijos ka
riuomenės gelbėti Ispanijos fašistus. 
Pradžia 12 vai. dieną. Kviečiame 
kiekvieną dalyvauti šioj demonstraci
joj. Kom.

(113-114)

CLEVELAND, OHIO
Gegužės 16 d. įvyks piknikas, ku

rį ruošia Moterų Bendras Frontas 
prieš fašizmą. Piknikas įvyks Nepp 
Rd. Vakarienė bus duodama 4 vai. 
po pietų. Įžanga 25c. Bus gera or
kestrą šokiam. Kelrodis: Imkite gat- 
yekarį EJuclid Beach, važiuokite iki 
galo linijos. Čia rasite busą, paduo-. 
kite “transfer” ir tik už vieną centą 
atvež iki Nepp Rd.

Kviečiame visus. (113-114)

DETROIT, MICH.
Gegužės 15 d. įvyks ALDLD 52 

kp. susirinkimas, 7 vai. vak. Draugi
jų Svet., 4097 Porter St. Visi nariai 
būtinai lankykitės į susirinkimą, nes 
bus labai svarbių reikalų. Atsiveski
te ir savo draugus ir drauges, nes 
dabar yra verbavimas narių, gavi
mas į ALDLD 52 kp. laike vajaus. 
Kas dabar prisirašys gaus gerą kny
gą dovanai. Sekr. J. Gugas.

(112-114)

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vič^am duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių- 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cakey 
Coffee Cąke, 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 pareįkalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas. \

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefopuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grapd St., Brooklyn, N. Y. 
Rampas Union Aye. ir Grand St.

Charles’ Up To-Date , 
BARBER SHOP • • • K. Degutis Savminkat

PLAUKŲ OEp ‘ 
KIRPIMAS fl
SKUTIMAS 15c

Prielankus Patarnavimas
306 Union Ave.

Brooklyn, N. Y.k 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. ’

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

A '...... *.. . .............
i! Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Clement Vokietaitis
į LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622

I Brooklyn, N. Y.

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
■■■■..... ■■■■■■' '



tislapis Aštuntas

Jieškomą Angį Rado Negyvą

Penktad., Gegužes 14, 1937

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Bedarbiai Pikietuos i Williamsburg© Bedarbiai

Kongresmanus Kovoja už Pašalpą ir 
Remia Streikus

Prasideda Šokėju 
Konvencija

Sarmata Miestui

-Protestui prieš kongreso pa
yru sub-komiteto pasimoji- 

nukapoti prezidento Roo- 
elto paskyras $1,500,000,- 

00 pašalpai ir viešiems dar- 
ams iki vieno biliono, Darbi- 

kų Susivienijimas šį vaka- 
, 14 gegužės, pikietuos kon- 
esmanų namus nuo 9 vakaro 
i vidurnakčio. To pikieto iš- 
ngs tik keturi, kurie jau pa

sisakė už Roosevelto planą ar
ba Boileau ar Maverick Bi- 
lius, kurie reikalauja dar dau
giau paskyrų, negu Roosevelto 
plane numatyta.

Pasisakiusiais už tinkamą 
alpą yra: William B. Bar- 

, Emanuel Cellar, 
Sirovich

O’Day.
v . Pikietai 

bert L.

ir Mrs.
William )• 
Caroline

sekamų :bus prie
Bacon, Westburry; 

atthew J. Merrit, Flushing;
. W. Curley, Charles E. 
ckley ir James M. Fitzpat- 

ck, Bronx; Samuel Dickstein, 
Cris J). Sullivan, John J. Boy- 
top, John J. O’Conner, Theo
dore A. Peyser, Martin J. Ke
nnedy, Sol Bloom, James J. 
Lanzetta ir Joseph A. Gava- 
gan, Manhattan.
/■Brooklyne Pikietuos Šiuos:

Joseph L. Peifer, 58 Bush- 
wick Ave.

Thomas II. Cullen, 215 Con-
ess St.
Marcelius II. Evans,

4th St.
Andrew L. Somers, 

President St.
John J. Delany, 25
reet.
Daniel L. O’Toole, 246 75th 
eet.

Eugene J. Keogh, 1247 Han- 
ck St.
James O’Leary, 771

ve., W. N. Brighton.

305 E.

1328

Clark

Bard

lajoras įsakė Atidaryti 
Vaikams Žaislavietes

►nu

je į Los Angeles iš To- 
majoras LaGuardia tele- 
įsakė atidaryti vaikams 

etes, kurias parkų ko- 
Moses buvo už-

Am. Darbininkų Susivieniji
mo 90-tos kuopos susirinkimas 
įvyko trečiadienį, gegužės 12.

Organizatorius savo raporte 
pažymėjo, kad gegužės 22 d., 
11 vai. ryto, ant Columbus 
Ave., WPA ir bedarbiai turės 
demonstraciją už reikalavimą, 
kad federalė valdžia paskirtų 
pašalpai ir viešiems darbams 
$1,500,000,000. Todėl turime 
gerai darbuotis, kad į demons
tracijos vietą sutrauktume nuo 
40,000 iki 50,000 darbininkų, 
tad mūsų darbas bus pasek
mingas. Reakcionieriai šaukia, 
kad nereikia skirti pinigų pa
šalpai ir viešiems darbams, o 
mes nenorime badu mirti, tai 
turime išsikovoti pašalpą ar 
darbą.

Darbininkų Susivienijimas 
ateinančią savaitę siunčia savo 
delegaciją į Washington, D. C. 
Delegacija susidės iš 150 mo
terų ir jos Washingtone išbus 
visą savaitę, aplankys visus 
kongresmanus ir senatorius su 
reikalavimais paskirti virš mi
nėtą sumą pinigų.

Antra iš eilės Darb. Su-mo 
konvencija įvyks Milwaukee, 
Wis. Williamsburgo 90-ta 
kuopa irgi siunčia delegatą. 
Kelionės lėšų padengimui na
riai turi sumokėti po 25c. Visi 
su tuo pasiūlymu sutiko.

Į susirinkimą buvo 
unijos organizatorius 
nešimu, kad Bender 
čios, 519 Grand St., 
riai streikuoja jau 4-ta savai
tė. Priežastis streiko tame: 
įsirašė į uniją, o Benderis su
žinojęs pavarė iš darbo. Drai- 
veriam pritardami ir kiti dar
bininkai sustreikavo.

Darbininkų Susivienijimo na
riai padarė tarimą, kad pėtny- 
Sios ryto* 11 vai. ir su bato j per 
visą dieną visi bus pikiete. 
Draugai, darbininkai, padėki
te Benderio darbininkams iš- 
kovbti geresnes sąlygas, visi ir 
visos pikietuokite bučernę.

Kaimietis.

Amerikos Šokėjų Sąjunga 
šiandien atidaro savo pirmą 
metinę konvenciją New School 
for Social Research kamba
riuose. Konvencija bus aptari
mui naujų požymių šokių sri
tyje, taipgi atžymėjimui trijų 
žymių grupių (American 
Dance Association, New 
Dance League ir Dancers As
sociation) susiliejimo į vieną.

Pirma sesija bus penktadie
nio vakarą.

šeštadienio pirma sesija pra
sidės 10 vai. ryto. Bus foru
mas mokytojams apie mėgėjų 
ir-~profesionalų mokinimo pro
blemas. Per pietus, 12 :30, bus 
forumas p r o f e s i o nalams, 
įimant ekonomines, taipgi spe- 
ciales solo ir kritikos proble
mas. Po pietų 4-tą vai. demon
struos mokinimą vaikų.

Šokių filmos bus rodomos 
šeštadienio ir sekmadienio po
piečiais.

Kuomet plėšikai sau nekliu
domi siaučia po miestą, tai 
policija pastatyta prižiūrėti 
142 žaislaviet., kurių specialiai 
tam parinktus ir lavintus pri
žiūrėtojus ir žaislų vadus par
kų komisionierius Moses atlei
do dėl “nebuvimo pinigų.”

Argi ištiesų New Yorko 
miesto ir federalė valdžia jau 
taip nubiednėjo, kad nebega
li užlaikyti žaįslaviečių prižiū
rėtojų ? Gyventojams reiktų į 
tai 
sis

•Pabėgusi nuo 250 Sumner 
Ave. aną ketvergą “nepavo
jingoji” šešių pėdų gyvatė sa
vaitei suėjus rasta negyva su
sivyniojus ant tvoros basebo- 
lės žaidimo kieme, 64 Beaver 
St. Ją rado vaikai ir greit pra-į 
nešė policijai. Tuomi ir pasi
baigė susiedų baimė, taipgi 
policijos medžioklė, kurion 
buvo užkinkyta kelios dešimt 
policistų.

Pašauktas Muile, nuo kurio 
ji pabėgo, stebėjosi, kaip ji 
galėjusi nukelįauti 12 blokų.

Sulaikytas jūrininkas Maj 
Moller už bandymą įšmuge- 
liuoti nuo danų laivo “Anna 
Maersk” 1,325 uncijas rūko
mo opiumo, vertės $50,000.

Riomerius

uždaryta, kada 
administratorius Somer- 

pareikalavo atleist virš 
darbininkų, dirbusių par- 

departmente. Moses pasi- 
tą išpildyti, tačiau tas 

davėsi. Vienos žais- 
uždarymas ėmė virš 4 

ir pusėtiną pulką 
O visas sekretas to 

buvo tame, kad vai- 
ir motinos* iškėlė stiprų 

Virš šimtas jų susė- 
45th St. žaislavietėje, N. 
ir nesijudina.

ji uždaryta žaislavietė 
taip vadinamoj Praga- 

srityj, West 17th 
9th ir 10th Avenues, 

pastaruoju laiku automo- 
užgavo gatvėse žaid- 

vaikus ir apylinkės 
yra labai pasipiktinu- 

uždarymu žaislavietės.
avo ir sekamą 

nuėjo majoro raštinėn, 
amos atidaryti žais-

etės

dasi taip 
Virtuvės

tarpu atleidinėjimai iš 
darbų tebetęsiami. Iki 

birželio manoma atleisti 
WPA darbininkų.

tingas Prieš Fašizmą
Amerikos Prieškarinė-Prieš- 

flfeistinė Lyga jau turėjo ir 
dar ruošia eilę mitingų visamaar ruošia eilę mitingų visam 
Sueens Apskrityje, kad supa
žindinti gyventojus, kas yra 
•Queens prezidentas Harvey, 

Y kuris taip griežtai priešinasi 
mažiausiam darbininkų pasi- 

# Judinimui ir rūpestingai globo
ji- ja fašizmą.

Vienas tokių mitingų įvyks 
Wateinantį pirmadienį 17 gegu- 

vakarą, Bergers Hall, 81st 
wgHftL & Rockaway Beach Blvd., 
JB^teckaway.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

giliai pažiūrėti, o tada 
ir pinigų.

Ar Nenori Dirbti?

ra-
Ridgewoode prie De Kalb 

ir Cypress Avės, prasidėjo cir
kas, kuris tęsis visą savaitę.

Edisono Co. Šaukiama 
Į Darbo Tarybą

ir

atėjęs 
su pra- 
Mėšiny- 
draive-

Pakeitė IRT Rinkimų 
Vedimo Tarybą

IRT Kompanijos darbinin
kų balsavimai už pasirinkimą 
unijos įvyks jau šį šeštadienį, 
15 gegužės. Balsuos mašino
mis, nuo 7 ryto iki 11 vai. va
karo, 244th Field Artilery Ar- 
morėj, 14th St., N. Y.

Rinkimų Taryboj. vėl įvyko 
permainų. Tai jau trečiu kartu 
nuo paskelbimo referendumo 
unijos turi iš naujo informuoti 
savo narius apie pakaitas, šį 
kartą nuo atsakomybės už bal
savimus pasitraukė Miesto In
dustrinių Santikių Taryba. Jos 
vieton federalis teisėjas Julian 
W. Mack paskyrė komitetą iš 
trijų. Tais trimis yra: Ben 
Golden, buvęs Nac. Darbo San
tikių Tarybos patarėjas, Wil
liam J. Mack ir Paul Herzog, 
advokatai.

Michael J. Quill, preziden
tas Transporto Darbininkų 
Unijos, kuri nesenai prisidėjo 
prie CIO, sako, kad numato
ma, jog apie 85 nuošimčiai vi
sų 13,500 IRT darbininkų 
balsuos už tą uniją.

Consolidated Edison Co. 
šešios kitos jos kontrolėj esan
čios firmos pašauktos į Nacio- 
nalę Darbo Santikių Tarybą 
pasiaiškinti apie sulaužymą 
Wagnerio Akto.

Tos Tarybos direktorė šioje 
apylinkėje, Elinore M. Her
rick, remdamosi United Elec
trical and Radio Workers of 
America (CIO unija) skun
du prirengė kaltinimus.

Skundas nurodo, kad kom
panija atsisakė tartis su mi
nėta unija. Vieton to, kompa
nija pripažino Int. Brother
hood of Electrical Workers, 
kuri teturėjo tik keturių narius 
tarp 36,000 kompanijos dar
bininkų.

Skunde taip pat pažymėta, 
kad kompanija leido pripa
žintai keturių narių “unijai” 
darbo laiku šapose agituoti 
darbininkus už tą uniją ir ap
mokėjo tiems agitatoriams al
gas, taipgi davė savo ofisuose 
jiems vietas.

Pirmas perklausinėjimas 
įvyks 1 birželio, Nac. Darbo 
Santikių Tarybos raštinėje, 45 
Broadway.

Unijos Reikalauja Tirt 
Franco Šnipijadą

Stiprios ir kovingos maliorių 
unijos vadas Louis Weinstock, 
varde 13 tūkstančių narių, pa
reiškė, kad iškėlimu aikštėn 
Franco šnipijados “Daily 
Workeris” puikiai pasitarnavo 
demokratijai, taipgi kad ta 
šnipijada privalo būt greičiau
sia iššluota iš Jungtinių Vals
tijų.

Pikietas Prie Namų Parodos

nu-

Streikieriy Mušeiką 
Išteisino

Streikieriai ir kiti darbinin
kai, buvusieji trečiadienį 
Bronx teismabutyje, pasipikti
no teisėjo Mogilevsky pasiel
gimu. Penki asmenys liūdijo, 
kad streiklaužiaujantis maši
nistas James Lamonica sumu
šė ramiai pikietuojančią strei- 
kierę Dorothy Levitt prie Nat. 
Um Bag Co. šapos, 288 South
ern Blvd, tačiau teisėjas mu
šeiką paleido be bausmės.

Tos šapos 275 darbininkai, 
daugiausia merginos, streikuo
ja jau trečia savaitė. Reika
lauja didesnių algų. Priklauso 
Am. Darbo Federacijoj.

Trečiadienį Madison Square 
Gardene atsidarė namų paro
da (housing show), kuri, sa
koma, verta miliono dolerių. 
Regis, gražus dalykas, bet tie 
realistai... Visą gerą skonį 
sugadino.

Būriams žmonių skubinant 
pamatyti geriausių architektų 
subudavotus geriausius namus, 
(kuriais dabar naudojasi po
nai ir kuriais darb. naudosis 
ateityje, kada išsikovos) pasi
rodė 200 pikietų su iškabomis: 
“Mes negalime gyventi ryto
jaus namuose, duokit mums 
namus šiai dienai.” Jie reika
lavo remt Wagner-Steagall Bi- 
lių su pataisa, kad 10 milio- 
nų gyvenamų namų, su $5 už 
kambarį rendomis per mėnesį 
būtų pastatyta bėgiu sekamo 
dešimtmečio.

Majoras LaGuardia šią va
sarą apsigyvens College Point, 
Queens, kur bus jo Vasarinė 
Miesto Salė. Pereitą vasarą jis 
buvo nusikraustęs į Pelham 
Manor.

PAJIEŠKOJIMAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

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

6—8 vakare
1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ
VALANDOS:

9—12 ryte
<. (DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
221 SO. 4th ST. Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

VALANDOS:
( 9—12 ryte 

2—8 vakare
499 GRAND ST.

■ -................... — ■ •— —

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

■" -......- " -..... ...................... .....
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Mes tankiai girdime užme
timus, kad tiek daug žmonių 
esą be darbo dėlto, kad nenorį 
dirbti. Gerai, štai mažas 
vyzdėlis, dėlko tie žmonės 
dirba.

Gaisro Departmentas
skelbė, kad ims 3,800 naujų 
gaisrininkų, nes tiek pasida
rys vietų perėjus ant 8 valan
dų darbo (3 platoon sistemą), 
už ką Komunistų Partija stip
riai agitavo ir už kurią siste
mą didelė didžiuma piliečių 
pasisakė pereito rudens rinki
muose.

Ir kas atsitiko? Vieno vietai 
radosi po apie 10 kandidatų, 
32,000 vyrų pasiėmė aplikaci
jas norėdami gauti darbą.

Mano brolis Domininkas Karoblis 
kada tai gyveno Athol, Mass.; jeigu 
gyvas, tai atsiliepk. Sesuo Fortunata 
Masilioniene gyveno Lawrence, Mass., 
pamiršai savo brolį. Taipgi ir sesuo 
Franusia Piragienė. Jūsų brolis dar 
gyvas Baltarusijoj. Mano antrašas 
toks: V. V. Karoblis, Kalkoz Sviet- 
laja Zarja, Krupskago Rajona, Poch. 
Otdel Abczuga, USSR.

(114-115)

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Mirė Nuo Gasų Mašinoje
John Slater, 23 metų, 

111-03 Northern Blvd., Coro
na, mirė nuo apsinuodijimo 
monoxide gasu automobiliuje, 
pastatytame garadžiuje.

Automobilius sužeidė pen
kis vaikus, sėdinčius ant suo
liuko prie namų, 488 Snedic- 
ker Avė. Automobilio draiverė 
Anna Katz, 490 Williams 
Ave., sakėsi smarkiai pasukus 
mašiną, kad prasilenkt tiesiai 
ant jos važiuojančio troko.

Sulaikytas R. Rinaldi, 32 
Seeley St., kaltinamas pašo-

REIKALAVIMAI
Reikalinga bartenderis saliūne, ku

ris mokėtų biskį virti. Mes turime 
pilnus gėrimo laisnius. Valandos nuo 
7 ryto iki 5 vaE vakaro. Alga, nuo 
$15-20 į savaitę. Nedėliom nereikia 
dirbti. Dėl daugiau informacijų kreip
kitės: 148 Grattan St., kampas Va- 
rick Avė., vienas blokas nuo Flu
shing Ave., Brooklyn, N. Y. Tel.: 
Ev. 8-8792 (114-116)

v# * v j ii cvi vau cvi 11 cvo įjciou

vime WPA darbininko Vetie-|*r 
‘llo.

Valgykite Medų
“Laisve’ 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 arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
• pasiimkite tyro bičių me

daus, vartokite vietoj cukraus.

Telefonas: Humboldt 2-7964 ' • .

DR. J. J. KASKIAUČIUS

Nėra valandų sekmadieniais.

530 Summer Ave., arti Chester Avė. 
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

----------------------------------------------------------

NATURAL - LAX - HERB TEA

HERBS
MEDI
CINAL 1 BOX

NATURAL-LAX  -HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

STANLEY MASIULIO.
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis ‘turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi. *

> Stanley Masiulio įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Ave. ir Lorimer Street

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

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

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

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 prū
das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

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

50c UŽ DIENA IR NAKU

dieniais, Penktadieniais, šeštadie
niais ir Sekmadieniais—Visą 

Dieną ir Naktj 
šeštadienio naktj 75c.

Speciales kainos savaitei.
, ..... ■■■■■

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parčm, krikfitynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
. (Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

A. J. BUKENAS
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

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

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N

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

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas
# bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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