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Berlin.—“Nachtansgabe” kams apginti bažnyčios tei- 
kiti hitlerininkų laikraš- sės nuo hitlerininkų.

Vatikanas. — Augšti ka-
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Katalikų kraujas.
Zigzagų kelias.
Grūmojimas mirčia

Rooseveltui.
Nepaprastas laimėjimas.

Rašo A. B.

Chicagos kunigų “Draugas” 
šaukia: “Nacionalistai pliekia 
Bilbao radikalus”.

Tie “Draugo” “nacionalis
tai” yra gen. Franco fašistinės 
gaujos.

Tie jo “radikalai” yra Bas
kų krašto žmonės, kurie dau
gumoje yra katalikai ir kurių 
partija stovi valdžios pryša- 
kyje.

Taigi, “Draugui” baskiečių 
katalikų liejamo kraujo negai
la. “Draugas” džiaugiasi jų 
mirčia ir sveikina gen. Franco 
už suruošimą jiems šios bai
sios kraujo ir mirties puotos.

“Draugo” redaktorium yra 
ponas šimutis. Toks baisusPUIIctO OlIIlUblO* lUhb UdlbUb I VVz

žmogaus užkietėjimas ir išsi- Į Murray, pasiuntė, telegramą 
gimimas. Beimdamas prisaky-j Jungtinių Valstijų teisda- 
mus nuo kunigų, ponas šimu
tis visai nebeteko nei sąžinės, 
nei žmoniški^ jausmų. Sąlygos 
silpnos valios žmogų sugadina 
ir amžinai nupuldo.

“Draugas” nėra lietuvių lei
džiamas ir pailaikomas laik
raštis. Jį finansuoja katalikų 
bažnyčios vyskupas. Buvo pa
skelbta, kad vyskupas kasmet 
“Draugo” išleidimui duoda de
šimt tūkstančių dolerių ar dau
giau.

Tai ve, šitas vyskupo šlamš-( 
tas, leidžiamas lietuvių kalbo-J 
je, skaito save lietuvių laikA 
raščiu ir daro pasaulio akysė 
gėdą visiems lietuviams. 'N/

Mirė Philip Snowdenas, vie
nas iš stambių buvusių Angli
jos Darbo Partijos vadų. Ka
daise Snowdenas skaitė save 
ir socialistu. Bet jis mirė An
glijos ponijos palaimintu ir 
aptituluotu žmogum. Mirė ne 
Philip Snowden, bet Viscount 
Snowden.

Snowdenas pabėgo nuo so
cializmo, atsižadėjo Darbo 
Partijos ir paskutiniais keliais 
metais sykiu su Ramsey Mac- 
Donaldu ėjo pareigas paties 
konservatiškiausio Anglijos 
kapitalo agento. Darbininkai 
jį keikė, o kapitalistai jį ant 
rankų nešiojo.

Toks žmogaus gyvenimas 
yra labai pigus. Pradėtas jis 
buvo gražiai, bet baigtas blo
gai. Tos idėjos, kurios buvo 
gerbiamos gyvenimo šviesiau
siose valandose, tapo paneig
tos ir išduotos gyvenimo sau
lei besileidžiant.

“Daily Worker” sučiupo ir 
f viešai paskelbė slaptus fašis- 

tuojančių kapitalistų doku- 
* mentus, kurie parodo, kad tūli 

amerikoniški torės rengiasi 
atsikratyti Roosevelto kulkos 
pagelba. Matomai, šitas ati
dengimas pasiekė ir Washing- 
toną. Pranešta, kad Baltasis 
Namas tapo dvigubai apgin
kluotas ir saugomas.

Juk žmogžudžio ranka nu
skynė Lincolną ir nudėjo Mc
Kinley. Tūli Wall Stryto ka-

niškų unijėlių. Tos kompa- 
nij°s išanksto sumobilizavo 

raHaf’prez'identĮ" RoVseve^ą'^engsterius prieš darbinin- 
skaito dideliu savo priešu ir J kus, kurie norėtų balsuot UŽ 

' savo uniją, priklausančią 
prie Industrinio Organiza
vimosi Komiteto (CIO).

ar gi jiems bus sunku gauti 
“didvyrį”, kuris revolverio pa- 
gelba sutiks tą jų priešą pra
šalinti . . .

* Dienraščio “Vilnies” suva
žiavimą reikia skaityti dideliu 
mūsų revoliucinio judėjimo pa
sisekimu. Draugai rašo, kad 
su pasveikinimais ir aukomis 
suvažiavimas dienraščiui davė 
$1,800 finansinės paramos.

Tai matote, draugai, kaip 
nesunku, mums visiems susi
tarus ir bolševikiškai pasipur
čius, parodyti “stebūklus”. 
Reikia nuoširdžiai dabar pa- 

‘ sveikinti tas organizacijas ir 
tuos draugus, kurie taip duos- 
niai ir gražiai pasveikino Chi- 
cagos dienraščio šėrininkų su
važiavimą.
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“Naujienų” redaktorius sa
ko: “Rusijos komunistai irgi 
daro neįvykinamą dalyką eko
nomijoje.” Tai ištisų devynio
likos metų to žmogaus pasaka. 
Ką tik balševikai pasibrėžė,

Viena Plieno Kompa
nija Terorizavo Kitos 
Kompanijos Unijistus

Pittsburgh, Pa. — Plieno
Darbininkų Organizavimo
Komiteto pirmininkas Ph.

rystės ministeriui H. S. 
Cummings, reikalaudamas, 
kad valdžia ištirtų, kaip Re
public Plieno Korporacija 
su savo privatine policija ir 
gengsteriais užpuldinėja ir 
terorizuoja darbininkus ki
tos plieno korporacijos, 
Jones and Laughlin.
į Republic plieno bosai net 
iš kitų miestų atsiuntė savo 

;razbaininkus su “gesinėmis 
paipomis,” kad daužytų 
Jones and Laughlin korpo
racijos darbininkus ragi
nančius balsuot arba bal
suojančius už industrinę 
Amalgamated Plieno Darbi
ninkų Uniją geg. 20 d. bal
savimuose,—nors tie balsa
vimai pravedami priežiūroj 
valdiškos Darbo Santikių 
Komisijos.

Industrinio Organizavimo 
Komitetas faktais parodo 
valdžiai, kad Republic Plie
no Korporacijos privatiniai 
policininkai ir gengsteriai 
mušė ir ’ terorizavo Jones 
and Laughlin Korporacijos 
streikierius.

To komiteto pirmininkas 
Ph. Murray įrodo, kad Re
public Plieno Korporacija 
specialiai atsiuntė septynis 
savosios policijos kapitonus 
iš Ohio, New Yorko ir kitų 
valstijų į Aliquippa, Pa., 
idant jie čia su būriais pa
daužų užpuldinėtų darbinin
kus Jones and Laughlin 
Plieno Korporacijos ir mu
šimais ir grūmojimais at
grasintų juos nuo balsavimo 
už savo uniją.—Aišku, kaip 
diena, jog pati Jones and!r’afas' 
Laughlin Korporacija pasi- te,” kuriame yra mangano, 
kvietė tuosv Republic Korpo- jįs kietesnis už stiklą ir 

esąs stipriausias iš visų ki
mi- tų žinomų mineralų.

Amerikos, Japonijos ir

racijos mušeikas.
Jau buvo “Laisvėje” 

nėta, jog tūlos plieno kom-
panijos reikalauja, kad vai- Vokietijos agentai varžosi 
diška Darbo Santikių Ko- kuo daugiausia gaut to mi- 
misija leistų joms padaryt neralo savo šaliai. AmerL 
balsavimus vardan kompa- !kos agentai jaupralenkė ja-

Senatorius Nori Sutaikyt 
Darbo Federaciją su CIO
Washington, geg. 20.— 

Demokratas senatorius Be
rry žada kreiptis i prezi
dentą Rooseveltą, kad pa
dėtu susitaikyt Amerikos 
Darbo Federacijai su Indus
trinio Organizavimosi Ko
mitetu.

viskas jam buvo negalima, ne
įvykinama. Bet jie viską pa
darė ir įvykino.

Sovietų Sąjungos komunis
tai ekonomijoje budavoja so
cializmą. Jie jau parodė, kad 
tas “dalykas” yra įvykinamas, 
nepaisant nei to, kad viso pa-.----- , v—.----- -c-------------------

šaulio “naujieniniai” redakto- tu valstijų teises ir todėl 
riai teigė ir tebeteigia, jog tas esąs “priešingas” Jungtinių 
neįvykinama. Valstijų konstitucijai.

KEARNY, N. J., LAIVA 
STAČIŲ STREIKAS

Kearny, N. J., geg. 20.— 
Jau trečia diena streikuoja 
2,500 darbininkų prieš Fe
deral Laivastatyklų Kompa
niją. Reikalauja įvesti 36 
valandų darbo savaitę, pri
dėti 15 nuošimčių algos, pri
imti atgal visus streikierius, 
pripažint industrinę Mari- 
ninkų ir Laivastačių Uniją 
ir duoti visiems darbinin
kams apmokamas vakacijas 
(atostogas).

•Streikui vadovauja In
dustrinis Organizavimosi 
Komitetas, kuriam priklau
so ši unija.

Eina derybos tarp unijos 
viršininkų ir kompanijos 
prezidento delei streiko bai
gimo.

FAŠISTAI GRASINA VISAI 
SUNAIKINT BILBAO

Paryžius. — Baskų kraš
to delegatai, iš šiaurinės Is
panijos, pranešė, jog fašis
tų generolas Molą grasina 
visiškai sunaikint Bilbao 
didmiestį, jeigu Baskai ne
užleis jo fašistams. . v , -

Baskijos prezidentas gen. griežtos, disciplinuotos ko- 
J. A. Aguirre pasiuntė skun- Y°s> idant sunaikint ispanų 
da Tarptautinei Nesikišimo fasistųs ir įsiveržėlius na- 
Komisijai prieš tokį fašis- ;zius ir Mussohmo juodmar-
tų planą.

IMPERIALISTŲ VARŽY
TINĖS DĖL KARO ME

DŽIAGOS ♦ AUSTRALIJOJ
Melbourne, Australija. — 

Šiaurinėje dalyje Australi
jos atrasta po žeme labai 
naudingas ginklams mine- 

, vadinamas “tantali- 

ponus ir vokiečius, nupirk
dami 600 svarų “tantalite” 
Jungtinėms Valstijoms.

Įnešimas Kongresui prieš 
Jaunamečiu, Vaiky Darbą

Was hington. — Senato
rius Black, iš Alabamos, 
įteikė kongresui sumanymą 
uždraust darban samdyt 
vaikus iki 14 bei 16 metų 
amžiaus, priklausant nuo 
darbo sunkumo bei pavojin
gumo. Sumanymas taipgi 
reikalauja užgint pervežt iš 
vienos valstijos į kitą tokius 
dirbinius, kuriems gamint 
buvo naudojama jauname- 
čiai vaikai.

Tai lygiai toks įnešimas, 
kaip 1916 m. kongreso pri
imtas įstatymas prieš vaikų 
darbą. Bet tą įstatymą pa
naikino šalies Vyriausias 
Teismas 1918 metais; pa
skelbė, būk jis varžąs atski- f 1 1 • • J • • t I _ 1

ŠĖLSTA NAZIAI, KAD CHICAGOS KARDI
NOLAS PASMERKĖ HITLERIO VALDŽIĄ Kauno Teismas prieš 

14 Klaipėdos Nazių, 
Kaip Hitlerio Šnipųir 

čiai reikalauja, kad popie
žius subartų Chicagos kar- talikų dvasiškiai, stovintie- 
dinolą Mundeleiną už nazių ji arčiausia prie popiežiaus, 
įžeidimą. sako, kad jis neatšauks kar-

Chicago, III. — Kardino- dinolo Mundeleino pareiški- 
las Mundelein,! kalbėdamas mų prieš Hitlerį ir nebars 
500 kunigų susirinkime, ste- kardinolą už nazių pasmer- 
bėjosi, kaip Vokietija gali kimą. Jie taipgi sako, jog 
pasiduot svetimšaliui Hitle- Mundelein, kaipo arkivys- 
riui, austrui “sienų popie- kūpijos galva, turi pilną tei- 
riuotojui.” Mundelein va- sę kalbėti panašiais atve
dimo žuliku Hitlerio propa- jais, visai nesiklausdamas 
gandos ministerį Goebbelsą. popiežiaus, 
kuris skleidžia “‘ 
apie 1 y t iškai-“: 
ištvirkimą katalikų kunigų tik raitosi nuo skaudaus 
ir vienuolių. [įgylimo iš kardinolo Mun-

Kardinolas Mundelein ra-, deleino pusės, ir rengiasi už 
gino amerikiečius katalikus tai keršyti katalikų bažny- 
padėti Vokietijos katali- čiai.

istorijas” I Tuo tarpu Vokietijos fa- 
sodomišką” ’ šistų spauda ir valdininkai

ISPANIJOS VALDŽIOS SUDRŪTEJIMAS
Valencia, Ispanija.—Nau

jasis Ispanijos ministerių 
kabinetas, vadovybėje soci
alisto dr. J. Negrino, vieni
ja visas jėgas kovai prieš 
fašistus. Iš visų šalies 
kampų darbininkai siunčia 
valdžiai išreiškimus vieny
bės ir pasitikėjimo.

Barcelonoj, centre troc- 
kistų-fašistų-anarchistų ne
senai daryto sukilimo, Jun
gtinė Darbo Unija, didžiau
sia darbininkų organizacija, 
atsiuntė valdžiai užgyrimą

Dar 4 Teisėjai Apleisią 
Vyriausią Teisiną

Washington, geg. 20.. — 
Pranešama, kad rengiasi 
pasitraukt dar keturi seniai 
teisėjai iš Vyriausio Teis
mo, apart Van Devanter’io, 
kuris jau kelios dienos at
gal pranešė prezidentui Ro- 
oseveltui, kad jis apleidžia 
Vyriausią Teismą nuo bir
želio 2 d.

Į Van Devanterio vietą 
būsiąs paskirtas demokratų 
vadas senate Robinsoh, ku
ris eina jau 6.5-tųs metus 
amžiaus. Nors keletas mė
nesių atgal prezidentas išsi
reiškė, kad nereikėtų skirt į 
Vyriausią Teismą žmones 
virš 60 metų.

Ištarnavusieji Vyriausia
me Teisme bent 10 metų ga
li iš jo pasitraukt su $20,000 
kasmetine pensija, kuri 
jiems žadama mokėti iki gy
vos galvos.

Elektros Kompanija Priver
sta Derėtis su CIO Unija
Saginaw, Mich., geg. 20.— 

Darban sugrįžo 1,500 elek
tros darbininkų, streikavu- tros darbininkų, streikąvu- Washington. — Preziden- 
sių Flinte, Saginaw, Bay tas Roosėveltas vetavo (at- 
City, Midlande ir Owosso metė) kongreso nutarimą, 
miestuose. Kada guberna- skiriantį $5,000,000 šalies 
torius Fr. Murphy paveikė (valdžios prisidėjimui prie 
Consumers Elektros Kom-11939 m. pasaulinės parodos, 
paniją, kad ji sutiko eiti į .kuri rengiama Didžiajame 
derybas su industrinės uni- New Yorke. Prezidentas 
jo r atstovais, tai unijos vice- sako, kad perdaug skiria- 
prezidentas W. Mortimer ir ma; be to, kongresas apsi- 

atgal lenkiąs su prezidento teisė
mis tokiais klausimais.

pašaukė darbininkus 
darban.

w

škinius. Dar stipresnius vie
nybės ir pasiryžimo pareiš
kimus atsiuntė Baskų, Gui- 
puzcoa ir Asturijos provin
cijų darbininkai.

Darbo žmonės visur ati
duoda pagarbą Komunistų 
Partijai, kad jinai jau se
nai reikalavo stiprios, vie
ningos centralinės valdžios 
karui prieš fašistus; ir visi 
mato didžiausią komunistų 
pasiaukojimą grumtynėse 
prieš tuos nevidonus.

(Tokias žinias prisiuntė 
iš Valencijos drg. R. Minor, 
Amerikos Komunistų Parti
jos Centro Komiteto na-

Valdžia Tyrinėja Tero
rą prieš Mainierius
Washington. — Jungtinių 

Valstijų teisdarystės minis
terija pasiuntė federalės 
valdžios agentus į Harlan 
apskritį, Kentucky valsti
joj, kad jie ten ištirtų, kaip 
anglies ir geležies kasyklų 
kompanijos su savo šerifais 
ir gengsteriais žudė uniji
nius darbininkus, ,ardė jų 
susirinkimus, apšaudė ir _ _ 
degino namus kovingesniu ! teikė New Yorko miesto 
darbininkų, grobė ir plakė, “įaisnių” (leidimų), komisio- 
streikų . vadus ir t. t.

Manoma, jog prieš tokius 
kompanijų viršininkus ir jų 
įrankius bus pritaikytas fe- 
deralis civilių teisių įstaty
mas, pagal kurį galima bau
sti iki 1 metų kalėjimo ir 
$1,000. Be to, gal būsiąs 
prieš tuos smurtininkus pa
naudotas Šalies Darbo San
tikių Įstatymas, kuris užti
krina darbininkam teisę 
laisvai organizuotis ir strei
kuoti.

ROOSEVELTAS PRIEŠ 
$5.000,000 SKYRIMĄ PA

SAULINEI PARODAI

NELEIST TURČIAM IŠSI
SUKT NUO TAKSŲ!

Washington. — Farmerių 
-Darbo Partijos kongresma- 
nas J. T. Bernard, iš Min- 
nesotos, reikalauja, kad ša
lies kongresas taip patai
sytų taksų įstatymą, idant 
toliau negalėtų išsisukt nuo 
taksų mokėjimo didieji ka
pitalistai, kaip kad J. P. 
Morgan, J. J. Raskob/ du- 
Pontai ir kiti.

Sutvarkius taksų išrinki
mą, sako kongresmanas 
Bernard, visai nereikėtų 
mažinti pinigų sumą pašal- 
piniams darbams. Tada gali- 
ma/būtų paskirt iki $3,000,- 
000,000 per metus bedar
biams ir farmeriams šelpti, 
ir neprisieitų valdžios iždui 
kentėt nuostolių, kaip nu
rodė Bernard.

HITLERIO BOMBININKAI 
SUPLEŠKINO MUNGUIA
Hendaye, Franc.—Hitle

rio lakūnai padegančiomis 
ir sprogstančiomis bombo
mis visiškai sunaikino ir 
Munguia miestelį, užfrontė
je, 10 mylių į šiaurių rytus 
nuo Bilbao, Baskų krašto 
sostinės. Nazių bombininkai 
sudaužė ir Munguia bažny
čią. Tai jau terčias hitle- 
riečių sunaikintas Baskijos 
miestelis.

Geg. 20 d. pranešimais., 
todėl, Baskai respublikiečiai 
turėję apleist Munguia ir 
užimt naujas apsigynimo 
pozicijas.

N. Y. Gubernatorius Atmetė 
Teatrų Cenzūros Biliy

Albany, N. Y.—New Yor
ko valstijos gubernatorius 
Lehman atmetė (vetavo) 
seimelio priimtą bilių dėlei 
griežto cenzūravimo teatri
nių vaidinimų. Tas bilius 

j nieriui galią atimti leidimus 
iš teatrų, kur bus perstato
mi taip vadinami “nepado
rūs” dalykai.

Tokią teatrų cenzūrą rė
mė katalikų kardinolas 
Hayes, bet aktoriai, rašyto
jai ir teatrų lankytojai su- 
siuntė gubernatoriui 150,- 
000 protestų prieš ta suma
nymą.

Cenzūros bilius buvo įneš
tas po to, kai New Yorke 
tapo uždaryti Minskio bur- 
leskai už “erzinančius” mer
ginų nusirengimus nuogai 
ant pagrindų. Paskui teis- 
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mas uzgyre tokių teatrų uz- (vo arjy^ Sovietų geležinke- 
darymą. ųus įr traukinius Tolimuose

Rytuose.
darymą.
BĖGA ŽYDAI NUO LEN
KŲ FAŠISTŲ POGROMO

Varšava, geg. 20.—Persi
gandę žydai bėga iš Kamien 
-Koszyrski miesto, bijodami, 
kad lenkai fašistai nepada
rytų naujo kruvino pogro
mo prieš juos.

Po paskutinio pogromo 
atrasta fašistų namuose 
daug įvairių tavorų, išplėš
tų iš žydų krautuvių.

Visų šalių Darbiiiinkaų 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Kaunas. — Lietuvos karo* 
teismas pradėjo tardyti ke- 
turioliką klaipėdiškių nazių, 
kaip pranešė Associated 
Press žinių agentija geg. 19 
d. Jie kaltinami, kad pri
klausė prie hitlerininkų or
ganizacijos, kuri buvo už
drausta Lietuvos valdžios.

Negana, kad tie naziai 
buvo nariai uždraustos or
ganizacijos, bet jie šnipinė
jo Hitlerio naudai prieš Lie
tuvą, kaip kad juos kaltina 
Kauno valdžia.

Tai antra didelė byla 
prieš nazius. Pirmoji byla 
įvyko 1935 m., kur 84 hitle
rininkai buvo atrasti kal
tais. Smetonos valdžia jau 
yra dovanojus bausmes 54- 
riems, o kiti dar tebesėdi 
kalėjime (kur, beje, Lietu
vos valdovai duoda jiems 
daug lengvatų).

i

EXTRA!
Franci]a ir Anglija Siūlo 
Ištraukt Svetimšalius Ka

rius iš Ispanijos

Paryžius, geg. 20.—Fran
ci j a sutinka su Anglija, kad 
turėtų būt ištraukta iš Is
panijos karo visi svetimša
liai kareiviai. Bet sakoma,, 
kad Mussolinis tam priešin
gas.

Nazių Lakūnai Kulkasvai- 
džiais žudo Bėgančias Mo

teris ir Vaikus
Bilbao, Ispanija, geg. 20. 

—Baskų valdžia praneša, 
jog naziai bombininkai ’ne 
tik degina ir sprogdina 
užfrontės miestelius Baski- 
joj, bet žemai lėkdami kul- 
kasvaidžiais žudo nekaris- 
kius gyventojus, vyrus, mo
teris ir vaikus.

oi
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SUŠAUDYTA 44 JAPONŲ 
ŠNIPAI TROCKISTAI

Maskva, geg. 20.—Asso
ciated Press pranešė, jog 
geg. 9 d., tolimame Sibire 
buvo sušaudyta 44 šnipai ir 
sabotažninkai trockistai, 
kurie veikė po komanda Ja
ponijos Šniukštų. Tarp su
šaudytų yra ir viena mote
ris. Juos nusmerkė Sovietų 
Aukščiausio Teismo karinė 
kolegija.

Sovietų vyriausybė taipgi 
ištrėmė daugį nužiūrimų 
svetimšalių kaipo Japonijos 
bei Hitlerio šnipų.

Vienas iš sušaudytų troc- 
kininkų užsiėmimų tai bu-
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NEW YORKO ORO BIU
RAS SAKO:

New Yorko apygardoj šį 
penktadienį oras bus gražus 
ir šiltesnis. Taip pat ir Nau
josios Anglijos pietinėj da
lyje.
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La Guardia, Tammany Hall ir 
Republikoniški Ku-Kluxai

New Yorko miesto majorališki rinki
mai įvyks lapkričio mėnesį. Prie jų en
ergiškai ruošiasi ypačiai Tammany Hall 
politikieriai. Šiuo tarpu aplink Tamma
ny Hall susispietė visi reakcininkai, toki, 
kaip “Al” Smith ir jiems panašūs. Bet 
Tammany Hall klika žino, kad ji viena 
savo pastatyto kandidato į majorus ne
išrinks. Jai tenka j ieškotis pagelbos pas 
republikoniškus ku-klux-klanus. Na, ši
tie ir ateina jiems į talką.

Jau kelintas kartas Queens priemies
čio (New Yorko miesto dalies) preziden
tas Harvey, republikonas, Ku Klux Kla
no narys, reakcininkas, fašistišku tonu 
išstoja prieš komunistus. Jis sako, kad 
su komunistais apsidirbti reikalinga var
toti ginklas, reikalinga vartoti viskas, 
ką vartoja Vokietijoj Hitleris. Aplink 
Harvey ir Tammany Hall šiuo tarpu 
spiečiasi visos reakcinės pajėgos. Jie 
bandys bendrai “nugalėti komunistus.”

Ką gi tie džentelmonai komunistais 
vadina? Ogi viską, kas yra pažangesnio: 
La Guardia jiems—komunistas; darbi
ninkai, kurie stoja už C. I. O. (Komitetą 
Industriniam Organizavimuisi),—komu
nistai. Žmonės, remia Ispanijos demo
kratinę valdžią—komunistai. Visi pa
žangesni žmonės jiems komunistai.'

Vadinasi, būsimuose, .municipaliniuose 
New Yorko rinkimuose šita reakcijos kli
ka bandys iškelti komunizmo baubą 
griežčiau, negu jie iškėlė pereituose pre
zidentiniuose rinkimuose, kuomet prezi
dentas Roosevelt buvo jiems “komunis
tas.”

Kas teks daryti žmonėms, kurie prie
šingi fašizmui, priešingi nešvariai susi
kompromitavusiai Tammany Hall politi
kierių klikai, priešingi Queens’o Hitleriu- 
ko Karvės politikai?

Nereikia nei aiškinti: jiems teks griež
tai kovoti prieš reakciją. Jiems teks ko
voti prieš Tammany Hall pasikėsinimą 
pasigrobti miesto rotušę.

Prie to reikalinga jau dabar ruoštis.

jai gauna kiek tiek įdomių informacijų...”
Šitaip rašo katalikų laikraščio rašy

tojas, simpatizavęs fašistams! Generolas 
Franco nemato reikalo turėti karo belai
svių stovyklas. Jis sušaudo kiekvieną be
laisvį.

Kur kas matė tokį nuožmumą, tokią 
niekšišką elgseną!

Šios savaitės savaitraštyj “The Na
tion” George Seldes rašo, kad jo gauto
mis žiniomis, generolas Franco yra pasi
ryžęs sušaudyti arba kitaip išžudyti du 
milionus Ispanijos marksistų. <

Tąją žvėrišką programą jis ir vykdo. 
Jei tūli pirmiau netikėjo George Selde- 
s‘ui, jei jie netikėjo komunistinei spau
dai apie nematytus žiaurumus, papildo
mus gen. Franco budelių, tai dabar jie, 
perskaitę Belgijos konservatyvų katali
kų dienraščio bendradarbio aprašymus, 
tikrai patikės!

Demokratiniai nusistatę žmonės priva
lo visa energija kovoti prieš barbariš
kus gen. Franco budelių žygius. Rem- 
kim Ispanijos demokratinę valdžią, Liau
dies Fronto valdžią. Ruoškimės prie Is
paniškos Savaitės, kuri prasidės su gegu
žės 30 d.

Katalikai darbininkai, raginam jus 
stoti su mumis talkon!

Nėl Baisi Žmogžudystė 
Jezno Valsčiuje

Kirviu Sukapojo žmogų į 
Kelis Kavalkus ir Išmėtė 

Girioje

Belgijos Katalikų Rašytojas apie 
Ispanijos Fašistus

Nelabai senai Belgijos katalikų laik
raščio, “La Libre Belgique,” korespon
dentas Andre Hoornaert lankėsi Ispani
joj ir tyrė padėtį fašistų užimtose srity
se. Sugrįžęs iš Ispanijos, p. Hoornaert 
spausdina savo įspūdžius paminėtam lai
kraštyj, kuris laikosi už-fašistinio nusi
statymo. Čia paimam tūlas p. Hoorna- 
ert’o korespondencijos ištraukas (jos bu
vo išspausdintos buržuaziniam dienraštyj 
“New York Post” už geg. mėn. 19 d.).

“Aš visad tikėjau į skelbimą teisybės, 
kad žmogus pirm visko turi būti bešališ
kas tiek prieteliui, tiek neprieteliui... 
Nelaimė būtų, jei istorija, po kelių me
tų, pasakytų, kad visi katalikai tylėjo...

“Tikėkit manim, rašau šitas eilutes su 
skausmu ir susijaudinimu. Aš būčiąu 
norėjęs apleisti Ispaniją su entuziazmu, 
su kokiu aš ten vykau, norėčiau pasakyti, 
jog nacionalistų (fašistų) tikslas yra ty
ras ir didingas... Vietoj to, esu priver
stas rašyti, su visu šių žodžių prasmes 
baisumu, kad nacionalistų (fašistų) už
imtoj Ispanijoj nėra karo belaisviu sto
vyklų ... Randasi keletas saugiai dabo
jamų budinkų, perpildytų vyrais, kurie 
verstinai imami į karo frontą, bet ten 
nėra karo belaisvių, tokių, kaip męs tuos 
Žodžius suprantame...

“Kiekvienas lojalistas, paimtas su gin
klu rankoj, tuojau sušaudomas. Pripuo
lamai, jei belaisviai atrodo inteligentiš- 
kesni už paprastuosius, iš jų keli teisiami 
militarinio tribunalo. Tuo būdu valdyto

Šių Metų Pirmoji Gegužės 
Lietuvoje

Kauno laikraščiai ramina savo skaity
tojus, kad šių metų “Gegužės Pirmoji vi
soje Lietuvoje praėjo visai ramiai be ypa
tingesnių incidentų.” Šitaip rašo “Liet. 
Žinios,” ten pat pastebėdamos, kad “vis 
dėlto pavieni darbininkai ir tarnautojai 
kai kur neatėjo į darbą...” Kai spauda, 
kuriai dažnai straipsnius rašo pati val
džia, šitaip apibūdina įvykį, tai galima 
suprasti, kad tų “pavienių darbininkų” 
buvo daug, jeigu matyta reikalo tą pa
minėti.

Toliau: “Iš pat ryto atokesnėse Kauno 
miesto vietose surasta ant stulpų ir me
džiuose įkeltų keletą raudonų vėliavų. 
Laisvės alėjoje pasirodė karvelis, perriš
tas raudonu kaspinu, kuris taip pat ne
trukus buvo sugautas... policijos sargy
ba buvo sustiprinta.”

Gegužės Pirmąją paminėjo “visa pa
žangioji studentija universitete.”

Dar prieš Pirmąją Gegužės Lietuvoj 
buvo padaryta areštai. “Tokių buvo ke
lios dešimtys visoje Lietuvoje.” O prieš 
Pirmąją Gegužės tą naktį Klaipėdoj su
areštuota du uosto darbininkai: Ant. 
Dzedziulionis ir Jonas Jovaišas, “kurie 
turėjo su’ savimi raudonas vėliavas, pa
rengę iškelti.” Pas juos rasta ir anti
fašistinės literatūros. Tas pats laikraš
tis žymi, kad “Dar kai kur Lietuvoje ra
sta iškeltų geg. 1 d. proga raudonųjų vė
liavų ...”

Taigi, suėmus viską, matome, kad pir
moji Gegužės Lietuvoj nepraėjo jau taip 
ramiai, kaip norėtų “Lietuvos Žinios” ir 
fašistai. Antifašistiniai nusistatę žmo
nės,—vyriausiai, žinoma, komunistai, — 
veikė visur, kaip tik buvo įmanoma. Ne
paisydami areštų ir reakcijos, jie tarp
tautinę darbininkų dieną paminėjo tin
kamai. Be abejo, darbininkiškoji spau
da praneš tikslesnių tuo reikalu žinių.

Suvados iš “Vilnies” Dalininkų 
Suvažiavimo

Darydama “Vilnies” Bendrovės šėri- 
ninkų suvažiavimo suvadas, chicagiškio 
dienraščio redakcija primena:

Gegužės 16 d. buvo didelė diena Vilnies 
gyvenime. Mes turėjom gražų ir pasekmin
gą šėrininkų suvažiavimą, didesnį negu per
eitais metais, stiprų idėjiniai ir labai duos- 
nų. šimtai mūsų draugų, kurie negalėjo 
atvykti suvažiaviman sveikino jį, prisiųsda- 
mi aukų ir gerų patarimų. Vilniečių armi
ja vieninga.
Ten pat tojiau:

Visas suvažiavimas sutiko, kad pereitų 
metų suvažiavimo nutarimas padaryti Vilnį 
liaudies dienraščiu vykinamas pasekmingai. 
Jau turime gerų rezultatų. Bet daug kas 
dar reikia taisyti, gerinti. Vienbalsiai pri
imtoj rezoliucijoj nurodoma, kad “Vilniai 
reikia daug platesnio korespondentų tinklo, 
jai reikia įvesti Komunistų Partijos veiki
mo skyrius, jai reikia daugiau raštų pama
tiniais komunizmo klausimais, jai reikia 
daugiau dailiosios literatūros.”
Suvažiavimas iškėlė obąlsį; tūkstantis 

nąujų skaitytojų dar šįftis rųetais. Re
dakcija nurodo, kad “pasiremiant praei-

(Korespondencija iš 
Lietuvos)

Jeznas, .Alytaus apskr.— 
Tai šiame kampe vėl tapo 
papildyta baisi žmogžudys
tė. Jau per kelis iš eilės me
tus papildoma žmogžudys
tės Jezno valsčiuje. Apie 
kelias pirmesnes žudystes 
esu rašęs jūsų laikraštin, 
tai dabar nepakartosiu. 
Šiuo tarpu nužudytas Jokū
bas Lukša (kurį čia vadina 
Kubačkia), iš Vaitkūnų kai
mo, nuo Užuguosčio.

Jezno valsčiuje tarpe Pa- 
zelvės ir Dukornonių kaimų 
yra nedidelis miškelis, ku
riame tik šiais metais din
go trys žmonės. Kaip tik 
įeina šin miškeliu, tai ir 
prapuola be jokių pėdsakų. 
Pirmiausia prapuolė tame 
miškelyje Pranas Nanarta- 
vičius, vėliau Prano žmona 
Adelė. Pastaroji ėjo Jeznan 
turgun pirkti karvę ir ne
šėsi 200 litų. Miškeliu įėjo, 
bet iš jo jau neišėjo: dingo 
“su dūšia ir kūnu,” kaip 
žmonės sako.

Dabar pereito balandžio 
mėnesį Jokūbas Lukša buvo 
nuėjęs Pazelvės kaiman pas 
vieną ūkininką kumelį iš
guldyti. Iš Pazelvės jis ėjo 
Dukurnonių kaiman pas tū
lą savo pažįstamą našlę ir 
su savim -turėjo 700 litų. 
Kaip tik Lukša įėjo tan miš
keliu, taip ir dingo kaip ug
nyje. Moteris, . nesulaukus 
savo svečio, pradėjo teirau
tis ir greit' pranešė Stakliš
kių policijai.

Policija greit pribuvo. 
Pagal žmonių nurodymą, 
kurioj vietoj paskiausia 
matė Lukšą, pradėjo j ieško
ti kokių pėdsakų tame miš
kelyje. Po neilgo j ieškojimo 
surado kelias žmogaus kūno 
dalis, šunų apgraužtas; su
rankiojo veik visą sukapo
tą žmogų.

Pirmiausiai puolė1 įtari
mas ant prie pat miškelio 
gyvenančio ūkininko Prano 
Arčikausko. Policija apstojo 
namą ir įėjus vidun rado 
namie tik vieną Arčikaus- 
kienę. Paklausus, kur yra

vyras, ji paaiškino, kad išva
žiavęs Alytun į teismą su 
kaimynu. Kvočiama mote
ris apie žmogžudystę, gy
nėsi nieko nežinojus apie 
tai. Bet tuo tarpu, beda
rant kratą, rasta kur tai už
kištas kruvinas kirvis. At
nešus prie moters kirvį ir 
paklausus, kodėl šis kirvis 
kruvinas, moteris nubalo, 
išsigando ir nežinojo nei ką 
atsakyti. Tuomet policija 
jai pasakė, kad jos vyras 
jau areštuotas ir viską pri
sipažino, ir dar uždavus 
moterei kelis kartus bizūnu, 
ji viską išpasakojo, tai yra, 
kur buvo paslėptas užmuš
tasis Jokūbas Lukša... To
kiu būdu policijai pasisekė 
išgauti iš Arčikauskienės 
prisipažinimą.

Tada policija grįžo Stak- 
liškėn ir telefonu pranešė 
Alytun sulaikyti Arčikaus- 
ką. Areštavus jį, pradėjus 
kvosti, jis išsykio gynėsi, 
bet davus gerai nagaikų ir 
pasakius, kad pati jau vis
ką išpasakojo, prisipažino 
ir jis pats... Dabar išėjo 
aikštėn, kad ir pirmiau čia 
dingę žmonės buvo Prano 
Arčikausko aukos—nužudy
ti del pinigų.

žmogžudis Arčikauskas 
išrodė ramus žmogus; kaip 
jis, taip ir jo žmona, eida
vo bažnyčion, poteriaudavo, 
eidavo išpažintin, ir tuo tar
pu žudydavo žmones, ku
riuos tik jis nužiūrėjo tu
rint pinigų*...

Kitas žmogžudys Jau 
Numirė Kalėjime

Užpereitą rudenį rašiau 
Jum, kaip Aitulionių kai
me bernas (tarnautojas), 
susitaręs su šeimininke, 
nakčia kirviu nužudė savo 
gaspadorių Dunojų. Bernas 
-žudikas — Karašauskas iš 
Nikronių kaimo, Aukšta
dvario vals., šiomis dieno
mis mirė Kauno kalėjime. 
Jis buvo nuteistas ant viso 
amžiaus. O nužudytojo žmo
na Dunojienė, kuri irgi bu
vo nuteista ant 15 metų ka- 
lėjiman, apako ant abiejų, 
akių, sąkoma, nuo verksmo. 
Dabar ji dar labiau verkia, 
kad jau nebegalės daugiau

matyt savų vaikų, kaip iš
eis iš kalėjimo.
Pasikorė Jauna žydelkaitė

Balandžio 22 d., Stakliš
kių miestelyj pasikorė žy
delkaitė, krautuvės savinin
kė Cipė Kaplaniutė. Pasiko
rė savo namuose. Tai labai

didelė katastrofa tarpe žy- > * 
dų, nes tai dar nebūtas nuo- 
tikis. Priežastį, kas priver
tė šią merginą pasikarti, 
žydai laiko didelėj slapty
bėj, ir smalsuoliai negali 
nieko sužinoti.

Navikėlis.

ALDLD Gavo 450 
Naujų Narių

Amerikos Lietuvių Darbiniu) 
kų Literatūros Draugija vajaus 
metu gavo 450 naujų narių. 
Tiek duoklių gauta už naujus 
narius iki 15 d. gegužės. Po se
kamą skaičių naujų narių ga
vo kuopos1:
Kp. Miestas Narių

2—So. Boston, Mass ....40
19—Chicago, 111....................27

137— Montreal, Canada ... .27
68—Hartford, Conn............. 24

138— Maspeth, N. Y..............20
123—Gary, Ind...................... 18
101—Bedford, Ohio ............ 16
104—Chicago, Ill....................15
47—Montreal, Canada .... 12 

217—Winnipeg, Man.............12
79—Chicago, Ill.................... 11
44—LowqII, Mass..................10

116—Chicago, Ill....................10
38—Donora, Pa......................8
37—Lawrence, Mass............7
87—Pittsburgh, Pa............. 7
11—Worcester, Mass........... 6
65—Racine, Wis................... 6

153—San Francisco, Calif. 6 
162—Toronto, Ont....................6

9—Norwood, Mass............. 5
10—Philadelphia, Pa........... 5

109—Toledo, Ohio ...............  5
131—Saginaw, Mich..............  5

1—Brooklyn, N. Y.............4
32—-New Haven, Conn. 4
51— Middlefield, Ohio .... 4
52— Detroit, Mich..............4
96—Sudbury, Ont.................. 4
8—Cambridge, Mass..........3

34—Rumford, Me.................. 3
77—Cliffside. N. J............. 3
92—Cicero, Ill........................ 3

142—Delair, N. J................. 3
188—Hamtramck, Mich.........3
212—Bayonne, N. J............. 3

Po du naujus narius gavo 18 
kuopų, po vieną naują narį ga
vo 38 kuopos.
Bostonas Laimėjo Vėliavą

ALDLD Centro Komitetas 
kas metai duoda gražią raudoną 
vėliavą tai kuopai, kuri gauna 
daugiausiai naujų narių, šie
met Raudonąją Vėliavą laimėjo 
'ALDLD 2-ra kuopa, So. Boston, 
Mass.

Antra šių metų dovana yra

Raudonosios Armijos Albumas 
arba trys setai anglų' kalboje 
knygų. Antroje eilėje stovi dvi 
kuopos 19-ča, Chicago, kuri tu
ri 27 narius ir 137 kuopa — 
Montreal su 27 naujais nariais. 
Pereitais metais 19-ta kuopa 
buvo laimėtoja Raudonosios Vė
liavos. Kaip matome, ji ir šie
met gražiai pasidarbavo. Centro 
Komitetas duos abejoms kuo
poms antrą dovaną. Centro Ko
mitetas duos antrą dovaną ir 
ALDLD 68 kuopai, Hartford, 
Conn., kuri gavo 24 naujus na
rius.

Centro Komiteto buvo pa
skelbta, kad kuopa, kuri vajaus 
metu padvigubins savo narių 
kiekį, tai ji gaus Raudonosios * 
Anurijos Albumą- Narių kiekį 
padvigubino ALDLD 123 kuo
pa, Gary, Ind.

Gražiai pasidarbavo ALDLD 
138 kuopos, Maspeth, N. Y., 
draugai, gavo 20 naujų narių. 
Gražiai pasirodė mūsų jaunu
tė 116 kuopa, Chicago, III., gau
dama 10 naujų narių ir laimė
dama Raud. Armijos Albumą. ,

Centro Komitetas skyrė do
vanas ir nariams, kurie gaus 
nemažiau 5 naujų narių. Drg. 
J. M. Rarsonas gavo reikalingą 
skaičių ir jam tenka viena iš 
šių dovanų: “šviesos” komplek
tai už 1934-36 metus, “Laisvės” 
ar “Vilnies” prenumerata pu
sei m. arba “Liaudės Balsas” 
metams. Kitų kuopų valdybos 
dar nepranešė ar pas juos yra 
atskirų narių, gavusių virš 5 
naujų narių.

Darbuokimės Visi
Mūsų organizacijos vajus pa

sibaigė, bet tas dar nereiškia, 
kad jau pasibaigė verbavimas 
naujų narių į ALDLD. Vasarą 
bus daug piknikų, išvažiavimų. 
Juos lanko mūsų simpatikai, 
Neužmirškime ALDLD organi
zaciją, paaiškinkime savo drau
gams zir draugėms ir pakalbin
kime juos įstoti.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

s |

ILGWA unijos demonstracija Atlantic City, N. J., aikštėj. Kaip žinia, ši unija per
eitą savaitę ten užbaigė savo konvenciją.

Binghamton, N. Y. ' i _ _  s iMūsų Ligoniai

ties patyrimu, tūkstantis naujų skaity
tojų tikrai galima gauti, bet reikės dirb
ti, smarkiai reikės dirbti. Tas darbas 
pradėta ant rytojaus po suvažiavimo.”

Charakteringa su “Vilnim” (aišku, tas 
pats ir su ^Laistė”), sako jos redakcija, 
kad

šėrininkų suvažiavimų reikšmė darosi vis

svarbesnė. Pas mus nėra ir nebus taip, 
kad maža grupė stambių šėrininkų prarytų 
mažesnius šėrininkus. Pagaliaus, stambių 
šėrininkų pas mus ir nėra. Visi mes lygūs, 
pas mus pilna (lemo.l<įrątija.

Tą gerai. įvertina nę tiję pątys mųsų 
bęndęovių šėrininkai, bet ir skąifyfojįaį įę 
apskritai visuomenė.

Drg. Jonas Strolis jau geraj 
sustiprėjęs po operacijos ir 
manome, kad trumpoje atei
tyje bus visai sveikas.

Drg. Antanas Navalinskas 
gana sunkiai prikentėjo per 
kelias savaites, bet dabar jau 
eina geryn.

Drg. Adelė Tvarijonienė ir 
drg. Kazys Dzidulionis jau 
sugrįžo iš ligonbučio, tai ženk
las, kad jųjų sveikata taisosi- 
eįna stipryn.

Dr^. Kazys Staniulis sun
kiai serga. Jam padaryta ope
racija. jis dabar randasi John
son City ligonbutyje.

Drg. Izidorius Vėžis išėjo į 
ligonbutį, kur trumpoje atei
tyje bus padaryta operacija. 
Jis randasi Binghamtono li- 
gonbutyj.

Visi minėti draugai yra 
LDS 6-tos kuopos nariai. Lin
kiu visiems draugams greitai 
pasveikti ir vėl dalyvauti or
ganizacijos veikime.

O. Girnienė.

Juo. toliau nuo pusiaujo 
(ekvatoriaus), tuo daugiau 
vąjkų serga dantų sugedi
mų? Pusiaujo rupžę jie gau
na. dąųgiąimm spift- 
dulįų, tarųąųjąncių šveis
tai.
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Spauda Socializmo 
Šalyje

Sovietų Sąjungoj išleid
žiama 9,250 laikraščių, 68 
kalbose, skaičiuje 38 milio- 
nų ekzempliorių..

1933 metais buvo leidžia
ma 7,252 laikraščiai; jų ti
ražas lyginosi 35 ir pusei 
milionų ekzemplorių.

Markso, Engelso, Lenino 
ir Stalino raštų 1936 metais 
tapo išleista 43,000,000 ek
zempliorių. Ir tų leidinių 
vien Markso ir Engelso ta
po išleista 1,900,000 ekz.. o 
Lenino — 10,200,000 ekz. 
Stalino gi išleista virš 26 
milionų ekz.

Stalino kalba stachano- 
viečių suvažiavime 1936 me
tais tapo išleista 36 kalbo-■ 
se skaičiuje viršaus biliono: 
ekzempliorių.

1936 metais Sovietų Są
jungoj tapo išleista 43.348 
atskiros knygos, skaičiuje 
571 miliono ekzempliorių, 
99-se kalbose. Senojoj Rusi
joj 1913 metais tapo išleista 
26,174 atskiros knygos skai
čiuje 86,700,000 ekz.

1936 metais Sovietų Są
jungoj įvairiose kalbose ta
po išleista 90 milionų ekz. 
meniškos literatūros.—V.R.

Juodieji Spinduliai Naktį 
Apčiuopia Lėktuvus Ore
Long Islando, N. Y., pa

kraščiais nesenai buvo da
roma kariški orlaivių ma
nevrai, per kuriuos išbandy
ta ypač infra-raudonųjų 
(arba žemiau - raudonųjų) 
spindulių mašina. Ta maši
na tikrai apčiuopia lėktuvo 
karštį, nors lėktuvas būna 
kelių tūkstančių pėdų auk
štyje. Kadangi jos spindu
liai nematomi, todėl, jie va
dinasi “juodaisiais” spindu
liais.

Šimtus sykių lėktuvai 
praskrido pro tam tikrą 
punktą, ir kiekvieną kartą 
juodieji spinduliai juos at
rado ore, tamsioj naktyj, 
nors visos lėktuvų šviesos 
buvo užgesintos. Orlaivius 
gi atrasdama mašina pati 
savaimi, automatiškai nu
taikė stačiai į juos tam tik
rus elektrinius švyturius. 
Vadinasi, tik imk ir šauk 
iš priešlėktuvinės kanuolės 
į “priešo” lėktuvą.

—V. C.

“Vokiečiy Dievo” Religija
Hitleris šiomis dienomis 

davė “vokiško dievo” reli
gijai lygias teises su protes- 
tonų ir katalikų bažnyčio
mis. Naujos religijos “me- 
sijošius” yra kaizerinis ge
nerolas Ludendorf; o savo 
pačią jis vadina “įkvėpta 
vokiečių dievo pranaše.”

Ta generolo ir generolie- 
nės “viera” dar tebėra ma-
žiukė sekta. Bet jinai ge
riau tinka nazių politikai, 
negu katalikų ir protestonų 
bažnyčios. —D. G.

Pernai Jungtinėse Valsti
jose nuo alkoholio mirė po 
du iš kiekvienų 100,000 gy
ventojų.

Prof. Wiggam sako, kad 
moterys mažiau yra linku
sios pagirti kitų gerą darbą 
negu vyrai. Argi tai tiesa?

KRAKMOLAS IR VĖŽIO GYDYMAS
Gal toks paprastas daly

kas kaip kukurūzų (kornų) 
krakmolas bus svarbi gy
duolė nuo vėžio. Apie tai 
galima spręsti iš New Yor- 
ko Universiteto profeso
riaus Rb. Chambers’o pada
ryto pranešimo suvažiavime 
Tarptautinio Instituto Vė
žiui Tyrinėti, Philadelphi- 
joj, geg. 15 d.

Prof. Chambers ir jo ben
dradarbiai pastebėjo, kad 
tūli baltieji kraujo kūneliai 
naikina vėžio kruopeles (ce
les). Tas padavė tyrinėto
jams mintį—jeigu būtų ga
lima sutrauki daugiau bal
tųjų kraujakūnių į vėžio 
skauduli, tai gal jie nuko- 
votų vėžį.

Todėl Chambers su kitais 
tyrinėtojais įskiepijo smar
kią vėžio ligą penkiem de- 
sėtkam pelių po pryšakinė- 
mis kojomis. Nuo tokio vė
žio pelė paprastai miršta 
bėgyje poros savaičių.

Už kelių dienų, kai pas 
vėžiu įskiepytas peles pra
sidėjo vėžiniai skauduliai, 
tyrinėtojai įšmirkštė krak
molo į tuos skaudulius; ir 
tuoj ėmė rumu spiestis bal
tieji kraujakūniai į vėžio 
lizdus. Taip pas 45 procen
tus užkrėstų pelių šie krau
jakūniai per 30 dienu visiš
kai išnaikino vėžio skaudu
lius; o pas likusius 55 pro
centus tų pelių žymiai pra
dėjo nykti vėžio lizdai.

Kitoms vėžiu įskiepytoms 
pelėms buvo į skaudulius iš
mirksta Ringer’s skiedinio, 
o dar kitoms—to paties 
skiedinio su dalelėmis tokių

Žalčių, Rupūžių Sy
vai Kaipo Vaistai
Iš nuodų, kuriuos išspjau

na žalčiai-barškučiai, yra 
gaminama skiepai, kuriais 
sėkmingai gydo nuo nuo
dingo žalčio įgylimo.

Pavojingiausio Indijos 
žalčio kobros nuodai yra 
vaistas nuo krečiančio j o 
paralyžiaus, kaip pranešė 
dr. D. I. Macht Bioligų Ty
rinėtojų suvažiavime Balti- 
morėj. Kobros nuodai taip 
gerai stabdo skausmus kaip 
ir morfiną. Jie naudojami ir 
sutirštint kraują ligoniam, 
sergantiem n e s u 1 a ikoma 
kraujotaka (hemophilia).

Nuodingų gyvačių (vipe- 
rių) nuodai Vienoj, Austri
joj, perdirbti į vaistą nuo 
slogų ir galvos gėlimo.

Bičių įgylimo nuodai yra 
vartojami reumatizmui gy
dyti.

Hawaii salų didžiulių ru
pūžių užausinės liaukos 
duoda gausiai adrenalino, 
kuris naudojamas gaivint 
•žmones, kurių širdis sustoja 
plakus. Iš poros tokių ru
pūžių (Bufo marinus) gau
na tiek adrenalino, kaip iš 
didelio jaučio. —N.

Didžiausios Iltys
/

Bronx Parko muzėjuj, 
New Yorke, yrą pora di
džiausių dramblių (slonių) 
ilčių. Abidvi iltys sveria 
292 svarus. Viena iltis turi 
11 pėdų ir pusšešto colio il
gio ir 18 colių,storio aplin
kui. Tai iltys sloniaus, ku
ris 25 metai atgal buvo nu
šautas Sudane, Afrikoj, ar

ti Ethiopijos sienos. 

medžiagų, kaip kaulų ang
lis, mangano dvidegis ir ki
tos vadinamos neutralės, 
arba “bepusiškos” medžia
gos. Bet šie išmirkštimai 
nedarė jokios veikmės, ir 
baltieji kraujakūniai nesis- 
pietė į vėžio apimtas vietas.

Bet kai į Ringer’s skie
dinį buvo įmaišyta krakmo
lo ir tada išmirkšta į vėžio 
skaudulius, tuoj j juos pra
dėjo mobilizuotis baltieji 
kraujakūniai. Čia jie ne tik 
sulaikė tolesnį skaudulio 
augimą, bet daugelyje atsi
tikimų ėmė marinti jau esa
mas vėžio celes; o kraujas 
tokias celes gėrė į save ir 
nešė laukan paprastais kū
no valymosi kanalais.

Jeigu šie patyrimai tiktų 
ir žmonėms, vėžiu sergan
tiems, tai būtų begaliniai 
svarbus atradimas. Bet da
lykas nėra dar gana plačiai 
-išbandytas, kad galima būtų 
taip tvirtinti, sako prof. 
Chambers. Sykiu jis prime
na, jog kai kuriose vėžio rū
šyse pas žmones būna daug 
baltųjų kraujakūnių skau
duliuose, o vis tiek vėžys 
auga. /

Antra vertus, didelė dau
guma gyduolių, patikrintų 
ant pelių, žiurkių ir kitų 
mažų gyvuliukų, tinka ir 
žmonėms. Todėl ir šie ban
dymai duoda vilties, jei ne 
šiandien, tai rytoj pagelbėt 
ir nelaimingiems žmonėms, 
sergantiems ta baisia liga.

—N. M.

Akiniai Būsią Lieja
mi, o nę Tekinami
Pritaikintų akinių stiklai 

(neskaitant rėmų) dabar lė- 
šuoja $5 iki $25. Daugeliui 
darbo žmonių, todėl, jie ne
prieinami..

Iki šiol akiniai buvo vien 
tik tekinami; o tam dar
bui reikia gerai išlavintų 
darbininkų, ir pats akinio 
ištekinimas ima palygint 
daug laiko.

Bet dabar jaunas vyras 
vardu Peter Koch de Goo- 
reynd išrado, kaip liete nu- 
liet akinius vietoj tekinimo. 
Kad tai nėra blofas, o tikrai 
praktiškas išradimas, tai 
paliudijo daugelis New Yor- 
ko “akinistų,” karštai svei
kindami ir puikiai vaišinda
mi tą išradėją.

Išradimas tame, kad nau
doja gatavas arba lengvai 
pagaminamas formas, į ku
rias pila ištirpdytą tinka
mą stiklą ir taip nulieja 
akinius pagal gydytojo re
ceptą. Tuo būdu vidutinėj 
akinių dirbtuvėlėj galima 
esą per valandą nulieti iki 
1,500 receptinių akinių stik
lų. Ir tam nereikią didelio 
išsilavinimo.

O jeigu akinius galima 
taip lengvai gaminti, tai 
juo lengviau lieti stiklus fo
tografinėms kameroms ir 
žiūronams, kurių formos 
yra daug paprastesnės ne
gu receptinių akinių.

Bet ar pagalvoja akiniu, 
žiūronų ir kamerų fabri
kantai, kas atsitiks su tūk
stančiais jų daębininkų-te- 
kintojų, kuomet pradės pla
čiai naudot šį išradimą?

—N. M.

Sovietu Vadu Kalbos 
Fonografų Rekorduose

Stalino pasakytos kalbos 
VIII Visasąjunginiam So
vietų Suvažiavime tano iš
leista 400,000 ekzempliorių. 
Drg. Molotovo prakalbos iš
leista 120,000 ekz. rekordų.

Taipgi yra rengiama iš
leisti, o kai kurie jau pri
rengti rekordai V. I. Lenino 
pasakytų kalbų. Yra užsili
kę 11 Lenino kalbų užrekor- 
duotų ant “matricų.” Pir
miausia bus prirengta kal
bos temose: “Kas tai ( yra 
Sovietų valdžia,” “Apie 
smulkiuosius valstiečius,” 
“Atminčiai d. Sverdlovo,” ir 
“Atsišaukimas į Raudonąją 
Armiją.” — V. R.

Auksingiausias Asmuo
. \ Hyderabado, Indijos pro
vincijos, kunigaikštis. turi 
susikrovęs $250,000,000 gry
no aukso; be to, jis turįs 
porą bušelių perlų, deiman
tų ir kitų brangakmenių.

Amerikos H. Fordas arba 
J. D. Rockefelleris. yra 
“daugiau verti,” bet joks ki
tas asmuo pasaulyje neturįs 
tiek gryno aukso, kaip tas 
Indijos kunigaikštis. Tai 
per amžius išsunktas iš 
vergų arba pusiau-vergų 
prakaito ir taupomas auk
sas. —N. O. H..

Priešorlaivinė Kanuolė Pati 
Atrandanti Priešą 

-------- ;
Jungtinių Valstijų karo 

ministerija ištobulino tokia 
priešorlaivinę kanuolę, kad 
jinai pati nutaiko (nucielia- 
voja) į skrendančius lėktu
vus. Kanuolė pritaisyta 
prie mašinerijos, kuri jaut
riausiai atsiliepia į garso ir 
elektros bangas.'

Amerikos armijos virši
ninkai laiko slaptybėje šio 
išradimo smulkmenas, bet 
United Press žinių agentū
ra geg. 18 d. štai ką abelnai 
sužinojo:

Pastatoma dvi ar dau
giau batatejos tokiu auto
matiškai nusitaikančių ka- 
nuolių. Kai orlaivis lekia, 
kanuolių vamzdžiai patys 
savaimi sukasi ir kilnojasi, 
kad visi pataikytų į orlaivį. 
Tatai tėmija batareju ko- 
mandieriai; vienas kitam 
paduoda ženklą ir tada vi
sos kanuolės sykiu “pi
la” į orlaivį. Sakoma, kad 
tai išradimas “apsigyni
mui,” bet reikia suprasti, 
kad ir užpuolimui. V. C.

Giedantieji Ežerai
Virš Shoshone ir Yellos- 

towne ežerų, Nacionaliame 
Amer. Yellowstone Parke, 
yra.girdima garsas kaip iš 
didelės vargonų dūdos. To
dėl jie yra vadinami “gie
dančiais ežerais.” Vieni, sa
ko, kad tą garsą daro išsi
veržiantieji vulkaniški ga
rai iš požemio. Kiti spėja, 
kad tas gaudžiantis garsas 
esąs atbalsis kokio kito, to
limo garso arba elektros 
sriovės arba paukščių lėki
mo. O dar kiti mano, kad 
slaptingąjį muzikalį balsą 
darąs vėjas, ošdamas pro 
kalni) viršūnes. Bet iki-šiol 
dar nėra tikro išaiškinimo 
tai gamtinei muzikai.

—J. H.

Ungurį lengviau užmušti 
smūgiu per uodegą negu 
per galvą.

SENĮ) GADYNIŲ AUKSO JIEŠKOTOJAI
Kas taip nutekino tą di

delį akmens šmotą? Kaip ji
sai atsirado Kazachijos (So
vietų Turkestane) dykumo
se? Kodėl akmens plyta, ne
lyginant kompasas, savo na
šly f uotąja puse teisingai 
nukreipta į rytų pusę? Pa
galios, kokios rankos sudės
tė tas akmenų eiles, suda
rančias teisingus trikam
pius?

Tyrinėtojai suprato, jog 
nušlifuoti akmens, ir tie su
daryti trikampiai—tai rak
tas į praeitį, į senovę. Bet 
kaip išrišt tą mįslį, kaip 
tuos akmenis priversti pra
kalbėt ?

Pagalios akmens visgi 
prašnekėjo. Jie papasakojo 
įdomią istoriją aukso įieš
ko to jų, kurie darbavosi ten 
apie 3000 metų tam atgal.

Akmeninės eilės, sudėsty
tos trikampių forma, ženk
lino rubežius aukso kasyklų. 
Akmens, kurių nušlifuotos 
pusės atkreiptos į rytus, 
matomai lošė rolę ženklų, 
parodančių kelią karava
nams.

Kas tie senieji aukso jieš- 
kotojai? Iškasinėjimų vie
toj tapo atrasta gerai užsi
likę dviejų žmonių skeleto- 
nai. Sprendžiant pagal ap
linkybes, tie žmonės užduso 
kasykloj, kuomet užgriuvo 
išėjimo skylė. Vieno aukso 
j ieškotojo ranka sugniaužus 
laikė kūjį, o kitoj rankoj bu
vo varinis kaltas.

Galvos kaulų forma rodė, 
jog aukso jieškotojai buvo 
mongolų gentės. Atrasti 
įrankiai rodo, jog aukso

Vidu rkelių Žymėji
mas Automobilistam

Los Angeles miestas pra
dėjo naudot baltą vingiuotą 
liniją vietoj tiesios baltos 
linijos atskirt automobilis
tams dešinę pusę kelio nuo 
kairės. Į baltą maliavą pri
maišo smulkutėlių stiklo ka
roliukų, kaip sniego krisle
lių. Tuo būdu balta linija 
žybčioja, mirguliuoja ir 
tamsoj. O vingiuotumas 
taipgi padedąs automobilis
tams lengviau atskirt vieną 
kelio pusę nuo antros.

Indianos valstijoj daroma 
naujas bandymas persergėt 
automobilistą, kad neišva
žiuotų į nesavo pusę vieš
kelio. Viduriu vieškelio 
pravedama keturios iškeltos 
cementinės linijos, kad au
tomobilistas pajunta, nors 
ir nematydamas, jog jis va
žiuoja “svetimon” pusėn ke
lio.

Indianoj taipgi tiriama, 
kiek būtų naudingi vidurke
lyje reflektoriai, vadinami 
“katės akimis.”- Tai jau ge
rai automobiliams pažįsta
mos “savaimi” žėruojančios 
naktį šviesos šalikėliais ar
ba ant kryžkelių. • Bet tos 
šviesos iki šiol nebuvo pla
čiau naudojamos kaipo žen
klai atskirt vieną vieškelio 
šoną nuo antro. N.

“Nespiriančios” Kanuolės
Washington.—Armijos in

žinieriai išrado tokias di
džiąsias kanuolės, kad šau
nant jos “nespiria” atgal. 
Nes tam tikri “kambarė
liai” tuoj sugeria dujas tuo 
momentu, kaip tik kulka iš
šaunama.

įieško jimas ėjo bronzos ga
dynėje. Bronza — tai buvo 
vienatinis metalas,, atrastas 
toje vietoje. Jokių ženklų 
geležies nebuvo. Net ir 
bronzinių įrankių buvo ne
daug. Didžiuma įrankių 
(kūjai, kaltai ir kitokį da
lykai) buvo padaryti iš ak
mens ir gyvulių kaulų. 
Sprendžiant pagal skaičių 
atrastų įrankių, kasykloje 
galėjo dirbt keli šimtai dar
bininkų.*

Arti kasyklų būta ir ma
lamieji fabrikai. Jie buvo 
tose vietose, kur tekėjo upės 
ir upeliai. Įrankiai tuose fa
brikuose buvo labai primi
tyviai: akmeninės plytos ir 
akmeniniai kūjai.

Kasyklose darbas ėjo 
primityviu keliu. Tas, kas 
dabar atsiekiama pagelba 
dinamito,-senieji aukso jieš
kotojai atsiekdavo pagelba 
ugnies ir vandens. Sukrau
davo laužus, įkaitydavo ak
meninę sieną, o paskui pil
davo ant jos šaltą vandenį. 
Akmuo trūkdavo ir subyrė
davo. Toks būdas akmenų 
skaldymo buvo vartojamas 
3000 metų atgal. Tačiaus 
reikia priminti, jog tūlose 
vietose panašus būdas bu
vo vartojamas beveik iki 
šių laikų — du-trys desėt- 
kai metų tam atgal.

Visus šiuos tyrinėjimus 
Sovietų archeologas Čudi- 
nas vedė ne vien tik moks
liniams tikslams, bet ir tani, 
kad atsteigt ten išnaujo au
kso kasyklas, kadangi se
novės aukso jieškotojai tik- 

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Kiek Sykių Reikėtų 
Valgyt per Dieną?
Mitybos “žinovai” pir

miau sakydavo, kad žmogui 
esą nesveika valgyt dažniau 
kaip tris kartus per dieną: 
kai kurie patardavo visai 
apleisti pusryčius ir tenkin
tis tik dviem pavalgiais per 
dieną.

Dabar tą klausimą išnau- 
jo tyrinėjo Yale Universite
to profesoriai, mitybos che
mikai Haggard ir Green ir 
priėjo skirtingos išvados. 
Jie sako, būtų sveikiau žmo
gui valgyti penkis ar šešis 
kartus bėgyje kiekvienų 24 
valandų. Jie pataria: kada 
esi nuvargęs, nusiminęs ar 
susierzinęs,—tai užvalgvk, 
o dažnai pataisysi sau ūpą.

Bet visiem dar tebeskam
ba ausyse senesnis patari
mas: nevalgyk, kai esi su
sijaudinęs ar nuvargęs.

Reikės daugiau įrodymų, 
iki galutinai pasitvirtins 
vienų ir kitų teorija. —A.

London. — Dr. de Bruyne 
pranašauia, kad būsią sta
toma lėktuvai iš “nemato
mos” medžiagos, taip per
šviečiamos kaip stiklas.

Šešių Colių Dantys
Margareta B. Church, 

Urbana Kolegijos mokyto
ja. rado Ohio klamnvnėse 
didžiulius dantis priešistori
nio dramblio, gyvenusio 10,- 
000 metų atgal. Dantys turi 
šešis colius ilgio ir tris co
lius skersai. Pats dramblys 
gi buvęs 10 pėdų aukščio ir 
20 pėdų ilgio.

Mirusiųjų Gyvūnų 
Atgaivinimas

Leningrado Karo-Medici- 
nos Akademijoj prof. I. P. 
Petrovas ir jo bendradar
biai padarė pasekmingų 
bandymų atgaivinime miru
sių gyvūnų.

Pasekmingai pavyksta at
gaivinti gyvūnus, mirusius 
nuo pasmaugimo, po tam 
kai jų širdis būna nustojus 
plakus per dvi minutes, o 
kvėpavimas būna sustojęs 
ne ilgiau kai 16 minutų. 
Prof. Petrovo laboratorijoj 
ir dabar gyvena katė, kuri 
keletas mėnesių atgal buvo 
tris sykius numarinta ir tris 
sykius jai sugrąžinta gyvy
bė.

Pagelba kraujo įleidimo 
tapo sugrąžinta gyvybė ke
letui gyvūnų, kurie buvo ne
tekę gyvasties nuo perdide- 
lio kraujo nubėgimo.

Įdomūs yra atgaivinimo 
bandymai pagelba širdies 
masažo (spaudymo). Masa
žuojant širdį iš viršaus kū
no pavykdavo atgaivint gy
vūnus, netekusius širdies 
veikimo per 19 minutų. Ma
sažuojant širdį rankomis 
(atdaroj krūtinėj), kaiku- 
riuose atsitikimuose pavyk
davo atgaivint gyvūnus po 
45 minutų nuo jų mirties.

—V. R.

Sovietų Turkestano Cukrinės 
Nendrės Amerikai

Sovietai Turkestane iš
vystė tokias cukrines nend
res, kad jos gali pakęsti šal
čius.

Kelios tokios nendrės, 
pargabentos Amerikon iš 
Sovietinio Turkestano, jau 
pergyveno žiema valdiškoj 
bandymų farmoj arti Wa- 
shingtono. Jos ten sveikos 
iškentė 82 dienas šalčio že
miau zero (Fahrenheit) 
praeitą žiemą.

Jungtinių Valstijų žem
dirbystės ministerija siun
čia savo žinovą plačiau pa- 
tyrinėt cukrines nendres 
Sovietiniame Turkestane. 
Norėtų jų plačiai auginti 
Amerikoje. —U. P.

KRAUJO VEIKLUMAS IR 
AMŽIUS

Nesenai padaryti tyrimai 
rodo, jog 10 metų vaikų 
kraujo kūneliai ketvertą sy
kių greičiau dauginasi ir 
auga negu 50 metų amžiaus 
žmonių.

6,000 Mėty Civilizacija
Šiauriniame Iraq’e, Tepe 

Gawra apylinkėje, tapo at
kasta miestas, gyvavęs 
6,000 metų atgal. Atkasimas 
padarytas 100 pėdų gilumoj. 
Toj pačioj vietoj įvairiais 
laikotarpiais buvę keli mie
stai. Kiekvienas laikui be
einant, pranykęs ir laipsniš
kai likęs apneštas žemėmis. 
Paskui buvęs kitas pabuda- 
votas.

Minimą ,miestą dabar at
kasė Pennsylvanijos Uni
versiteto ir Oriental Rese
arch mokslininkų ekspedici
ja. Rado puikiai išdirbtus, 
paveiksluotus puodus, auk
so karolius ir rašybos ženk
lus, kaulo klemotus, tris ge
rai planingai pastatytas ba
žnyčias ir ženklus, kad jau 
6,000 metų atgal tos vietos 
gyventojai apdirbinėjo tū
lus metalus. —T.
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Fašistų Šnipų Tinklas
Italijos, Vokietijos ir Is

panijos fašistai visame ka
pitalistiniame pasaulyje su
darė fašistų šnipų tinklą. 
Tie šnipai veikia prieš dar
bininkus, demokratiją, lais
vę žmonių ir šalių.

Jau pirma Hitlerio šnipai 
iš Gestapo plačiai veikė. Jie 
išvogdavo politinius pabė
gėlius iš Šveicarijos, Čecho- 
slovakijos ir kitų šalių, par
gabendavo juos į Vokietiją 
ir ten nukankindavo. Kitus 
užmušdavo kitose šalyse.

Jungtinėse Valstijose Am
erikoje jau nuo senai veikia 
skaitlingos gaujos Mussoli- 
nio ir Hitlerio šnipų. Jie tu
ri net savo viešas organiza
cijas. Tūli iš jų yra kartu 
valdžios įstaigose ir fašistų 
organizacijose. Aišku, toki 
gaivalai veikia prieš šios ša
lies demokratinę tvarką, 
prieš laisvę, fašistų naudai.

“Daily Workeris” Iškėlė 
Aikštėn šnipus

Komunistų Partijos dien
rašti “Daily Worker” pla
čiai atskleidė uždangą ir pa
rodė Hitlerio, Mussolinio ir 
generolo Franco šnipus. Jie 
turi susisukę gūštas. “Daily 
Worker” atspausdino net 
fotografijas fašistų agentų 
susirašinėjimo. Dokumentų 
teisingumas neginčijamas. 
Tuojaus senatorius Gerald 
P. Nye, veikiantis užsienio 
reikalų komisijoj, susipaži
nęs su tais dokumentais, 
pareikalavo šalies Kongreso 
ištirti fašistų agentų veiki
mą. Senatoriaus Nye rei
kalavimą parėmė dar 29 
kongresmanai.

Kapitalistiniai laikraš
čiai, kurie jautė, o kaip ku
rie gal ir žinojo apie fašistų 
agentų veikimą, jau toliaus 
negalėjo tylėti ir jie pradė
jo apie fašistų agentus ra
šyti, bet tiksliai užtylėdami, 
kad pirmas šnipų veikimą 
iškėlė komunistų dienraštis 
“Daily Worker.”

šnipų Lizdai ir Planai
Ispanijos fašistų genero

lo Franco agentai susisuko 
lizdus New Yorke ir kituo
se miestuose. New Yorke 
jie turi vieną centrą 17 Bat
tery Park name, kur yra ir 
Vokietijos fašistų atstovy
bė. Čia susisuko lizdą Gar
cia ir Diaz ponai. Šnipų gal
va yra buvęs pirmiau Is
panijos atstovas Jungtinėse 
valstijose Juan Francisco 
de Cardenas, kuris New 
Yorko viešbutyje Ritz-Carl
ton kambariuose susisuko 
sau .lizdą ir ten pat gyvena 
keletas jo agentų—Gregorio 
ir kiti.
, Faktai štai ką įrodo apie 

fašistų agentų veikimą:
(1) Ponas Juan Francis

co de Cardenas, per savo 
agentą Joaquin Sunye vedė 
derybas, kad iš Amerikos 
nupirkus kulkasvaidžių Is
panijos fašistų generolui 
Franco.

(2) Kiti fašistų specialės

džia, 8 d. sausio, 1937 me
tais, padarė nutarimą, kad 
neparduos ginklų ir amuni
cijos nei Ispanijos liaudie- 
čiams, nei fašistams. Ar 
manote, kad fašistai neap- 
eina tą tarimą?

Ispanijos generolo Fran
co agentai su pagelba Vo
kietijos ir Italijos, Portu
galijos ir kitų fašistinių 
valdžių atstovų, tą tarimą 
pavertė į nieką. Amerikoj 
smarkiai pradėjo augti fa
šistinių valdžių užsakymai.

Štai Argentina pereitą 
sausio mėnesį Jungtinėse 
Valstijose pirko tik už $18,- 
530 vertės ginklų, o jau ba
landžio mėnesį už $2,000,- 
000. rJDame skaičiuje pirko 
už $810,942 lėktuvus ir jų 
dalis, o už likusius pinigus 
kitus ginklus. Prie to dar 
už $1,398,320 yra duotas ki
tas užsakymas karo lėktu
vų, revolverių, ir kitokių 
karo pabūklų. Kur tie gin
klai plaukia? Kodėl taip 
Argentinos karo užsakymai 
padidėjo? Kiekvienas su
pras, kad jie per Argentiną 
plaukia Ispanijos fašistams.

Štai kiti faktai: Italija 
per pirmesnius tris mėne
sius sius pirko iš Amerikos 
karo lėktuvų už $43,600, o 
šio mėnesio pradžioje jau 
už $73,700.

Vokietijos fašistai sausio 
mėnesį Jungtinėse Valstijo
se pirkosi ginklų už $57,- 
337.95, o jau gegužes mė
nesį už $113,131.05 ir vis 
buvo daugiausiai karo lėk
tuvai. Prie to dar pirko už 
$88,000 orlaivių motorų.

Guatemala valdžia, kuri 
sausio mėnesį nei kiek gin
klų nepirko Jungtinėse Val
stijose, bet po to, kada ten 
apsilankė generolo Franco 
šnipai Manuel Diaz ir Mar
celino Garcia, tai balandžio 
mėnesį jau pirko už $48,668 
lėktuvų ir jų-dalių.

Portugalija, kuri tarnau
ja Ispanijos fašistams var
tais įgabenimui ginklų, kas 
kart vis daugiau didina sa
vo užsakymus Jungtinėse

tarybos • nariai Marcelino 
Garcia ir Manuel Diaz pa
siūlė, kad apginklavus lai
vus ir pasiuntus blokaduoti 
Yucatano užlają prie Me- 
xicos, kad iš ten negalėtų 
liaudiečiai gauti ginklų, šis 
fašistų agentų veikimas yra 
išstojimas prieš Amerikos 
nusistatymą.

(3) Garda ir Diaz vedė 
šnipinėjimo darbus apie ju
desį laivų, kurie vežė pirki
nius Ispanijos respublikai, 
kuri turi normalius ryšius 
su Jungtinėmis Valstijomis. 
Šie agentai siuntė fašistams 
žinias apie laivų išplauki
mą.

(4) Ispanijos fašistų ag
entai organizavo Amerikoj 
įstaigas, į jas įtraukiant net 
sios šalies piliečių^ ir tulus 
militaristus. Jie rinko au
kas paramai Ispanijos fa
šistų.

(5) Į Ameriką nelegališ- 
kai atvyko iš Bilbao miesto 
amunicijos pardavėjas Ma
nuel Azpiri ir čionai supir
kinėjo amuniciją Ispanijos 
fašistams, prieš Ispanijos 
liaudiečius.

(6) Iš viešbučio Ritz— 
Carlton kambarių 203-204- 
205 siuntinėjo fašistų agen
tams instrukcijas fašistų 
vadas Jose de Gregorio, ku
ris čia gyvena po diplo
matiniu pasportu.

(7) Ispanijos, Italijos ir 
Vokietijos fašistų agentai 
teikė Ispanijos fašistams ži
nias apie kiekvieną laivą, 
išplaukusį Ispanijos respub- 
likon iš Siaurių ir Pietų 
Amerikos.

(8) Manuel Diaz buvo nu
vykęs į HaVana, kur 8 d. 
balandžio vedė derybas su 
Kubos valdžia, prašydamas 
pripažinti fašisto generolo 
Franco valdžią, kaipo vie
natinę teisėtą Ispanijos 
valdžią.

Čia yra tik keletas sumi
nėta fašistų agentų žygių 
Amerikoj. Jie veikia ir kito- Valstijose".
se šalyse. Anglijoj generolo čia tik keletas faktų. Tai-

torių Louis Weinstock rei
kalavimą, kad fašistų agen
tai būtų išguiti iš Amerikos. 
Tokius reikalavius priima 
ir kitos unijos.

“Daily Workerio” iškelti 
faktai apie fašisto generolo 
Franco agentų veikimą yra 
nesumušami. Darbo unijos, 
darbininkų o r g a nizacijos, 
pašalpos draugijos, masinės 
sueigos turėtų priimti rezo
liucijas ir siųsti savo kon- 
gresmanams ir senatoriams, 
reikalaujant imtis griežtų 
priemonių prieš fašistų 
agentų veikimą. Sulaikyti 
bent kokią fašistams para
mą "iš Amerikos! Atidaryti 
duris Ispanijos liaudies val
džiai pirktis ginklus ir ki
tas reikmenis Amerikoj, nes 
ta valdžia yra žmonių iš
rinkta ir ji yra vienatinė le
gale Ispanijos valdžia!

D. M. š.

Teismas prieš Žmogžudį Po- 
licmaną, Nušovusį Penkis
Pittsburgh, Pa.—Teisia

mas Marlių Sullivan, 73 me
tų amžiaus, buvęs policinin
kas, kaipo didelis žmogžu- 
dis. Jis pernai gruodžio 
mėnesį nušovė du vyrus ir 
tris moteris ir sužeidė vie
ną vyrą. Tai todėl, kad jie 
apskundė jį kaipo 
mergaitės žagintoją.

Tas žmogžudystes 
manas M. Sullivan 
kada buvo vedamas
man. Vedęs jį konsteibelis, 
mat, įsigėręs su Sullivan sa- 
liūne, leido jam sugrįžt ne
va dėl kokio tai “užmiršto” 
dalyko. Tada Sullivan ir 
apsidirbo su skundikais bei 
liudytojais prieš jį. Kons
teibelis taip pat areštuotas.

mažos

atliko,

Aukos Ispanijos Res 
publikos Gynėjams

YONKERS, N. Y Manoma, kad greitai bus įkuj>- 
ta unija, nes labai daug dar
bininkų rašos į uniją. Kom- 

i panija pašaukė atgal darbanŽinios iš Mūsų Kolonijos
Masinis susirinkimas, kuris tris darbininkus (J. Read, J. 

buvo šaukiamas Ispanijos liau- Siurbį ir P. Šydį), kuriuos bu-
dies pagelbai, pavyko. Sukelta 
netoli $300.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo kuopos balius, reng
tas balandžio 10 d., nepasise
kė iš priežasties komiteto ne
apsižiūrėjimo. Reikia pridėti, 
kad LDS kuopa rengs išvažia
vimą birželio mėnesį, 
dar nepaskirta.

Diena

Gegužės 9 d. įvyko masinis 
susirinkimas Alexander Smith 
Carpet Co. darbininkų. Susi
rinkimą sušaukė CIO. Susirin
ko netoli 2,000 darbininkų ir 
darbininkių. Unijų atstovai 
aiškino darbininkų padėtį. Vi
si entuziastiškai su tuo sutiko.

vo išvariusi. Taipgi jiems už
mokėjo už jų sugaištą Taiką.

staiga mi- 
sena Yon- 
Priežastis

Balandžio 28 d. 
re E. Kumežienė, 
keršo gyventoja, 
mirties, sakoma, buvo kraujo 
užsinuodijimas dėlei sugedusio 
danties.

Kumežienė buvo katalikiš
kų pažiūrų moteriškė, bet pri
tardavo ir darbininkiškam ju
dėjimui. Tankiai matydavosi* 
darbininkiškuose parengimuo
se. Paliko nuliūdime vyrą 4 
Petrą Kumežių, sūnų John ir 
dukterį Maimę. Tegul jai bū
na lengva šios šalies žemelė.

Senas Yonkerietis.

Sekmadienį, 4 Liepos-July

Franco šnipai paveikė į lor- gi, apart to, kad Ispanijos | 
dus, kad jie neoficialiai pri- fašistai gauna daugybę ka- 
pažino Franco valdžios blo- ro ginklų ir amunicijos iš 
kadą prieš Bilbao-prieplau-j Vokietijos, Italijos, Portu- 
ką, kad _ badu išmarinus gali jos, gauna karo specia- 
šimtus tūkstančių vaikų ir listus ir armijos dalis, jie 
moterų. Tik kada Anglijos ginklų ir amunicijos perkasi 
darbininkai iškėlė milžiniš- ir kitose šalyse, tame skai- 
kus protestus ir tūlos laivų čiuje ir Jungtinėse Valsti- 
kompanijos prieš valdžios jose, apeinant visus kongre- 
norą pasiuntė laivus su Į so nutarimus.
maistu, tai tik tada Angli-! n . T> . . , 
jos yalžia pasiuntė karo lai-, Kelk,mc ^testus 
vus apsaugoti juos, kada jie i Visi demokratiniai nusi- 
yra jūroj. | statę, laisvę mylinti šios ša-

Veikia fašistų agentai (lies piliečiai turėtų griežtai 
Francijoj, Pietų Amerikoj, protestuoti prieš fašistų 
Centralinėj Europoj ir ki- agentų veikimą ir reikalau- 
tur.

Kaip Fašistai Gauna 
Ginklų?

P. Kuntz, Brooklyn, N. Y. $1.00.
Per S. Ivanauską, Wilmerding, Pa. $15.40. ■
Surinkta per Andrulio prakalbas, Torrington, Conn. $7.75.
Peter Walkins, Coal Center, Pa. $L00.
Montello Draugijų Bendras Frontas, Montello, Mass. $25.00.
LDS 3-čias Apskritys, Brooklyn, N. Y. $3.00.
Per J. Kazlauską, Hartford, Conn. $7.22.
APLA Centro Komitetas, Pittsburgh, Pa. $5.00.
Dr. Martin Luther Draugystė, Brooklyn, N. Y. $8.52.
Surinkta per 26 kp. balių, Girardville, Pa., $4.65.

Brighton© Liet. Pil. Kliubas, Brighton, Mass. $6.10.
Per M. Perednis, Hudson, Mass. $7.50.
Per A. Burt, Raymond, Wash. $5.82.
Per J. Kazlauską, Hartford, Conn. $6.68.
J. Šimkūnas, Philadelphia, Pa. $1.00.
Brooklyno Sąryšis $15.00.
Bangos Choras, Elizabeth, N. J. $5.00.

’ Per J. M. Lucas, Worcester, Mass. $6.16.
Per J. Grišką, Brooklyn, N. Y. $7.00.
Per Mary Slekienę, Gardner, Mass. $9.00.
John Masalsky, New Castle, Ind. $2.00.
A. Vertelienė, Linden, N. J. $4.00.
Nuo ALDLD 17 kuopos parengimo, Shenandoah, Pa. $24.62.
ALDLD 9 Apskritys, Shenandoah, Pa. $15.00.
Nuo Lyros Choro parengimo, Shenandoah, Pa. $20.60.
Per D. Lekavičių, N. S. Pittsburgh, Pa. $5.00.
Lithuanian Daughters Lodge, Rumford, Me. $21.55.
Ona Rimkienė, Brooklyn, N. Y. $1.00.
W. Prospest, Detroit, Mich. $1.00.
J. Schmidt, Scranton, Pa. 50c.
Per M. Bendincką, Summerlee, W. Va. $5.00.
Per J. Yaskevičių, Hudson, Mass. $15.50.
E. Kvietkus, Redding, Conn. 50c.
LDS 75 kuopa, Herrin, Ill. $2.30.
M-. Pūkis, Los Angeles, Cal. $4.00.
Joe Hillis, Nellis, W. Va. $1.00.
ALDLD 81 Moterų Kuopa, Brooklyn, N. Y. $7.00.
Per Roman Stashis, Cambridge, Mass. $7.75.

Prašome visų pasižymėti, 
jog sekmadienį, 4-tą liepos, 
įvyks “Laisvės” piknikas 
Brooklyne. Bus laikomas

ULMER PARK MUSIC HALL
Gale 25th Ave., Brooklyn, N. Y.

Sekantį pirmadienį, 26-tą ba
landžio “Laisvės” Bendrovės 
Direktorių taryba laikys savo 
susirinkimą, kur bus išspręsta 

sudarymas programos.

DVI DIENOS ŠVENTE
Ant rytojaus, po “Laisvės” finikui, bus neprigulmy- 
bės pasiskelbimo šventė, paprastai vadinama Fourth 
of July. Kadangi 4-ta liepos pripuola sekmadienį, tai 
Neprigulmybės Pasiskelbimo Šventė būna perkelia
ma į pirmadienį. Tai turime šventę po piknikui ant 
rytojaus. Puiki proga iš kitų ‘miestų atvažiuoti į 

pikniką ir pasisvečiuoti New Yorke.

Viso .......................
Pirmiau paskelbta

$286.12
2491.89

ti išguiti juos iš šios ša
lies. New Yorko penterių 
taryba, kuri atstovauja 13,- 

j 000 organizuotų darbinin- 
Jungtinių Valstijų val-'kų, įteikė per savo sekre-

Viso per “Laisvę” suplaukė.............  $2778.01
PAKLAIDOS PATAISYMAS: Andai, aukotojų Ispanijos 

publikos gynėjams paskelbime įvyko paklaida. Ten buvo pasa
kyta, kad iš Los Angeles, Cal., aukota per J. A. Babicz $20.00, 
gi turėjo būti $30.00 (trisdešimts dolerių). Paklaida įvyko ren
kant raides. Aukotojai ir d. Babicz teiksitės atleisti.

res-

Skubėkit Užsisakyti Naują Lietuvių
Kalba Knygų, Išleidžiamų SSRS,

Maskvoje ,

J. Stalinas
Apie partinio darbo trūkumus ir priemones likviduoti 

trockistinius ir kitus dviveidžius
Pranešimas ir užbaigos žodis VKP(b) CK Plenume 1937 m., kovo 3-5 

KAINA 15 CENTŲ.
•

Užsakymus siųsti antrašu:
USSR, MOSKVA,

UI. 25 Oktiabria 7,
Izd. Inostr. rabočich

Galima užsisakyti taipgi per “Laisvę” ir “Vilnį”.

PANEVĖŽIS
Teisino Raštininkas—Petu- 
chauskas, Teismo Antstolis 
—Petukauskas, o Besidary

damas Gaideliu Pateko į 
Kalėjimą

Panevėžyj teismo raštininku 
tarnavo Petuchauskas, kuris ve- į 
liau buvo paskirtas teismo ant
stoliu. Tapęs teismo antstoliu
•sulietuvino pavardės šaknį, pa
sirašydavo Petukausku, buvo 
veiklus visuomenininkas, plačiai 
gyveno, įgijo puikų dvarą ir 
jau nogėjo savo pavardę pa
keisti Gaideliu, bet atvyko re
vizija, patikrino įstaigą ir rado 
apie 20 tūkst. lt. trūkumą.

Petuchauskas, nespėjęs pasi
daryti Gaideliu, suimtas ir už
darytas į Panevėžio kalėjimą. 
Jis buvo žymus fašistų-tauti- 
ninkų veikėjas.

Italijos fašistų gen. Teruzi, kuris šiuo tarpu va
dovauja juodmarškiniams Ispanijoj.

Senų Gadynių Aukso 
Jieškotojai

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
tai nežymią dalį to metalo 
yra išėmę.

Šiais metais išvažiuoja į 
tą vietą antra mokslinė eks
pedicija, kuri dabaigs tyri
nėjimą pirmosios ekspedici
jos pradėtą.—V. R.

Ligonvežimiai ir Bedarbė
Didžiajame New Yorke 

kasdien iššaukiama tūks
tantis ligonvežimių (ambu- 
lansų) patarnaut žmonėms 
sužeidimuose ir įvairiose li
gose. Kiekvienas ligonveži- 
mio iššaukimas lėšuoja įs
taigai po $1.52 abelnai. Sun
kiausiais krizio laikais bu
vo 73 procentai daugiau iš
šaukiama ligonvežimių ne
gu dabar. Nes kuo didesnis 
skurdas žmonėms, tuo dau
giau jų ir serga. M.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

Pirmas Pavasarinis Piknikas
LIAUDIES DAINŲ DIENA

BUS ĮVAIRIŲ SPORTIŠKŲ ŽAISLŲ

Rengia Lietuvių Meno Sąjungos III Apskritys
Programos pildyme dalyvaus keturi chorai ir sporto grupės. Bangos Choras iš 
Elizabeth, Sietyno Choras iš Newark, Aido Choras iš ^Brooklyn ir Pirmyn Choras 

iš Great Neck

Sekmadienį, 23 d. Gegužės May, Pradžia 12 vai. dieną
P. VAILIONIO MEADOW GROVE PARKE, CRANFORD, N. J.

Z
, -----« t--------

PASARGA: Jei tą dieną lytų, tai piknikas įvyks L. D. P. Kliube, 408 Court 
Street, Elizabeth, N. J.Įžanga 25c

KELRODIS: Iš Elizabeth© ant West Jersey ir Broad gatvių imkite Union gatveka- 
rį 49 ir važiuokite į vakarus iki Garwood stoties. Išlipę eikit iki North Ave., sukite 
po dešinei iki Cedar Street ir paskui eikite Cedar Streetu iki Brookside Hospital, 
sukite po kairei ir Division Avenue iki Meadow Grove. Ten bus piknikas.

Automobiliais važiuokite į Elizabeth, N. J. Važiuokite North Broad Street iki 
Westfjpld Ave. Westfield Ave. važiuokite iki North Ave., Garwood, N. J. North 
Ave. važiuokite iki Cedar Street. Čia sukite po tiesei, kaip augščiau nurodyta.
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LAISVE YOUTH SECTION
WHO PAYS FOR THE R. 0. T. C.? FAMED BRITISH CIRCUS (CORONATION) HAS NOW ENDED

What One R. O. T. C. Member Thinks

compulsory military 
—the R. O. T. C. (Reserve 
Training Corps).
one decides to go to college 
have to choose one which

in “Military Science”, the

“It can’t happen here” says Sin
clair Lewis—naturally, because “it 
happened.” We are living in a strong 
armed Fascist state which, however, 
has the shining protective polish of 
Democracy and a Constitution.

This fact sharply stands out when 
one considers that we have in our 
universities 
training 
Officers

When 
he may
has no R. O. T. C. unit for a certain 
course. Perhaps on his curriculum 
he will find that he has to take a 
course 
science of how to kill your fellow
men wholesale—for your own de
fense, naturally—without going to 
the electric chair. Of course the Bible 
says “thou shalt not kill” and if one 
believes the Bible, as all good capi
talists do, he will say “Of course 
you shall not kill those who have 
done you wrong, but, however, it is 
justifiable to kill an enemy of the 
country(?)” whose death, inciden
tally, reaps $25,000.00 to some pa
triotic American munition maker.

However, your common sense, even 
before you never acquire a college 
education, tells you that it is wrong 
to kill, that you haven’t the heart to 
shoot a fellow man down in cold 
blood, and your mind is troubled. 
But you say, this is a free country 
(or have things changed lately?— 
Ed.) and a free institution, I’ll speak 
to the Dean. You approach the Dean 
and you state your objections. He 
will answer that nobody is forcing 
you to come here, why don’t you go 
to some other college or cut off 
your index finger or get color blind 
or become a cripple—then you won’t 
be compelled to take it. You. see, the 
army only wants the physically fit 
men because they can kill with more 
ease and proficiency. Therefore you 
realize that you can’t get out of 
“Military Science” (scientific mur-

BUILDERS CLUB PLAN 
IS ON ITS WAY!'

the

of normal

office, you 
the trophy

the Dean’s 
wander into 
are dazzled by the large 
awards and you begin to

der) because you are 
health.

Leaving 
happen to 
room. You 
display of
read the inscriptions. And what do 
you see? Hearst all over the place; 
all Hearst trophies—field events, 

, rifle, pistol etc. Once at a field 
1 event a representative of Hearst (the 
disgrace of the human race) award
ed 16 medals to R. O. T. C. mem
bers of New York University and 
said that as long as the “N. Y. 
American” knows we have enthw- 
siastic men as yąu in America, we 
need have no fear. “We” naturally 
means dirty Willie and the rest of 
the wolf pack.

You start piecing things together. 
You remember that Hearst is a Fas
cist, that he has been helping Euro
pean Fascists and here he was 
awarding trophies to the American 
Army. Being a arch-fascist he tries 
to build a greater market foi’ the 
slaughter of human beings, modern 
technology having proven that mass 
destruction is more profitable than 
mass production. How better could he 
accomplish this task than by ma- | 
king the market look attractive to 
the victims ? Thus by awards and 
rewards and contests he makes the 
market look attractive. Therefore, 
we see the American Youth (R. O.
T. C.) under the control of Fascists 
and getting ready for the slaughter 
house.

Rumors are going around the cam
pus that a certain Mrs. Gould (in
cidentally her name is plastered over 
half the Buildings) donated annually 
several thousands of dollars to N. Y.
U. on condition that the R. O. T. C. 
be maintained. (You’d want protec
tion too if you had that much mo
ney.—Ed. note.).

• You begin to realize the fact the 
R.O.T.C. is a place where American 
youth is brought together and prepar
ed for a bloody future—which inci
dentally, let me repeat reaps $25,- 
000.09 for American Munition Ma
kers for every carcass. (Maybe the 
price has gone up now?).

R. O. T. C. Victim.

'A&-<

that over $2,600,000.00 
week. While thousands

It is estimated 
took place last 
continues to lavishly spend millions for

was spent
of British
a spectacle worthy of P. T. Barnum.

British Government for the coronation whichby the
workment earn a bare subsistance, the Government

LARGEST SPRING PICNIC 
TO BE HELD SUNDAY

Youth Act Sponsors Im
prest Californians

Ten-Year-Old Goes To Sea 
—On A. Dairy Farm

Picket Line Romance
SHORT LOVE STORY BY HOWARD ADAMS

blocks 
whistl- 
blaring

WHEN Mickey Jones walked 
along the city street, few peo
ple knew him. Not that that 

put him in a separate class from 
the thousands of others who rub 
shoulders and duck autos together in 
blissful non-acquaintance, but Mickey 
Jones was famous. At least his songs 
were famous.

Although his sun-browned face, his 
blue eyes and his blond, wavy hair 
had never been introduced to the 
song singing populace by way of 
Puffed Rice endorsement advertise
ments or the movie screen, he could 
not walk more than two 
without hearing a passerby 
ing or humming—or a radio 
out—one of his recent hits.

• Right now, as Mickey was weav
ing his way through the crowds on 
Eastern Avenue, he could hear his 
“My Mamby-Pamby Miami Mammy” 
booming forth from the nickel-in-the- 
slot electric phonograph of Joey’s 
Cafe. From the radio of a car stop
ped at a traffic light he could catch 
the familiar words of a husky-throat
ed, female blues singer rendering his 
latest smash sensation, “My Heart’s 
Goin’ T’ Freeze When Ya Give Me 
the Breeze.”

To top off the street scene revue, 
a Western Union boy scuffed along 
beside Mickey whistling, off key and 
out of tune, but unquestionably dis
tinguishable, the old standby and 
most popular Jones creation. “How 
I Miss the Moonlight on Niagara’s 
Mist” (and the “Niagara Falls Baby 
Who Yearns to Be Kissed”).

Not to be outdone, Mickey, draw
ing inspiration from a fruit store 
window, began to hum a semi-ori
ginal stanza, occasionally mumbling 
a phrase that sounded suspiciously 
like, “she eats bananas, tum-tee-dum- 
tee-dum,—bananas, tee-dum...”

Lost in the intricacies of thoughts 
concerning girls who eat bananas 
and the jazzing of a few measures 
from Beethoven, Mickey was jolted 
into consciousness as he bumped into 
a soft and frilly bit of femininity.

“Oh, I beg 
muttered.

“That’s
lady, her lips 
displayed two even rows of milk 
white teeth. “Guess you 
ing about something and 
looking where you

As her brown 
Mickey, her smile 
change from one
one of friendly greeting. His heart 
beat quickened its tempo and took 
on a couple of grace notes as 
Mickey observed her peaches and 
cream complexion and her thick, 
chestnut hair.

Then the young lady (who began 
to hum a melody—in keeping with 
the musical tang in the air on that 
bright September morning, though 
it was not one of Mickey’s songs)— 
the young lady did a most unusual 
thing. Swinging on her heel, she 
turned completely around and be
gan to walk off in the same direc
tion from which she had come.

Mickey noticed for the first time 
that she was wearing a cardboard 

Salesgirls of this department 
do not pat-

From the depths of inaction 
BuiLDerS LDS Branch No. 200 is 
rising to even greater and more glo
rious accomplishments!

Fai' be it from us to be a branch 
that can offer nothing but dancing 
and ping-pong. In order to show to 
all prospective members that we have 
an organization worthwhile belong
ing to, we have started another new 
deal in branch organization.
"At our monthly business meeting 

on May 12 a plan for creating dif
ferent groups within the branch was 
placed before the members. Brief
ly the plan calls for making four 
groups that would cater to the tastes 
of those within the group. Thus far 
four groups have been made and tem
porary leaders selected: Johnny Grė
bus for the Social and Recreational 
Group; Mary Brown for the Drama
tic Group; Walter Kubilius for the 
Educational Group; and Charley 
Janush for the Gymnastic Group.

All of our members who desire to 
join any group must register with 
the leader and arrange their own 
meeting times. A member may join 
two grpups if he so wishes.

This is only the beginning! We 
have made a set of plans now watch 
us fulfill them! For quite a long time 
our branch has been considered half
dead and inactive.
have decided to become 
show our heels to all 
branches of the dear ole

Editors Note: Although “R. O. T. 
C. Victim” can speak with a certain 
amount of authority concerning the 
R. O. T. C., the outlook on youth is 
not so dark. There are a great many 
progressive youth in America who 
understand what is going on in the 
world and we can be sure they 
Won’t let themselves be taken for 
suckers in dying so that someone’s 
pockets may be replenished.

Montello Flashes

But no more! We 
serious and 

the 
LDS.

W.

other

THE READER WRITES
BROOKLYN, N. Y.

Dear Editor:
In a previous issue in the “Edi

torial” you asked the readers to 
write in and give their opinions on 
how to better the L. Y. S. So-o-o-o 
I decided I wouldn’t be left out.

I think some gossip make the L. 
Y. S. more interesting—but I, do 
think that when questions are ask
ed, they should be answered.

For instance, in “Vibby’s” column 
some time ago she wrote or rather 
asked “Who is the crowd that leaves 
laisve early and get home late?” 
and other questions. I don’t, doubt 
that some people do know, but the 
majority don’t know who 
Therefore the article isn’t 
esting as it might be if 
tions were answered.

I might also add that I
do others) the L. Y. S. was more 
interesting when it was four pages 
instead of its present form.

There is a rumor going around 
that the “Echo” might come out 
after its long sleep during the win
ter months. How true is it?

Gar Denia.

learned her name. It was Louise. 
What was more, he had become, 
knowingly or unknowingly, a part.of 
a two-man—or, rather, a one-girl, 
one-man—picket line.

“Hey, don’t go in there,” Mickey 
was saying. It burned him up to 
see a snobby looking, middle aged 
woman starting ’ to ente» the store. 
“This store’s on strike, the girls are 
being worked to pieces for eleven 
bucks a week. You wouldn’t want 
your daughter working that way, 
would you?”

The middle aged woman h 
pretended not to hear, and
through the door rather quickly.

“Well, I’ll be,” Mickey burst out.
“You’d think people would..."

“Don’t be so upset,” Louise inter
rupted. “We’re keeping most o£ b 
them out. Only a few who don’t 
know any better or have so much 
money they don’t care about any
body else going in. But lots of peo
ple who start for the door decide 
to go away when they see us."

It was then that the cop came 
around the corner. He was whistl
ing one of Mickey’s songs about 
sunflowers in a < 
cowbells and you—or something of 
that sort—when he stopped abruptly.

“What’s the idea? Is this a 
parade? Ain’t the street busy enough 
without marchin’ two abreast and 
blockin’ traffic? Ain’t it busy 
enough ?”

Now the last picket line—and the 
only other picket line—that Mickey 
had been on was when his orches
tra had walked out of a dine-and- 
dance joint in Chicago five years 
ago.

Mickey’s memory had lapsed on 
the fact that cops were as short 
tempered with pickets as they are 
amiable to employers who contri
bute to the legal police pension fund 
and other police funds of a more di- 

j verse, and sometimes not as legal, 
a nature.

Mickey really didn’t know what 
happened after he had exclaimed, 
“Now lookit here, we’re not block
ing any walk. There’s lots of room..."

Although he was as mad as a 
bull in a pit .trap, he had to laugh 
when he saw Louise clinging to him 
as they bounced on the wooden seat 
of the Police Department’s “Black 
Marie”. As the car sirened its way 
through traffic, the words and music 

1 to something like “just riding in a 
patrol wagon with you, a patrol 
wagon built for twenty-two” kept 
running through his mind no mat
ter how hard he tried to keep the 
silly combination out of his thoughts.

“We’ll have a benefit show for the 
strikers and I’ll bring my tuba,” he 
told her. “We’re going to win—tee- 
tee-dum. Side by side—together..."

Just then the patrol wagon lurched 
as it came to a full stop in front 
of the station house and, of course, 
when Louise was thrown into his 
arms, he held her tight and kissed 
her.

After being sealed up separately 
for three days by the justice of the 
court, Mickey and Louise were 
ed together permanently by a j 
of the peace. The fifth day 
them spending their time between 
the interior decorator’s and the picket 
line. On the sixth day the strike 

j was won and the Joneses spent an 
i evening at home. Mickey found time 
to go over a newly-written piece of 
music.

ey s songs uouuv 
clover field with

<

your pardon”, Mickey
< ’ - i

right,” smid the young1 
parted in a smile that

all
SACRAMENTO, Cal.-(YNS)— Be

cause 400 young men and women 
learned the technique of political 
pressure, California may soon have 
a youth commission and in a future 
session of the legislature a state 
youth act may be passed.

From seven universities,
schools, scores of clubs and churches, 
seven trade unions and 16 crafts, 
came the 400 youth delegates who 
converged on Sacramento recently

BIRMINGHAM, England-(YNS)— 
Ten-year-old Alan Jenkins of Bir
mingham set out to sea and ad
venture on a bicycle here recently. 
His gallant attempt ended ten miles 
from hom,e on a bicycle. When he 

| departed, he left this note:
; “I can’t stand it any longer. I’m 
leaving. Heading for nowhere.” A 
postscript declared: “You 
where I am—at sea.”

. I Alan was at sea—on a dairy farm 
and held the floor in the assembly ten miles from home, where he was 
chambers long enough to present the found 
case foi’ the youth act.

Songs as can only be interpreted 
by Aidos, Bangos, Pirmyn, and Sie
tyno Choruses! Dance music! Sports! 
Refreshments! Fun! Laughter! That 
is what the Lithuanian Art League 
(Meno Sąjunga, 3-čio Apskr.) offers 
you at Meadow Grove Park, Cran
ford, N. J. In general we are of
fering all that goes to make up a 
perfect day.

You’re going—everyone is going— 
(nobody wants to miss this dąy of 
days. May 28, 1937—this Sunday— 
an epoch making day for you and 
the four choruses which make up the 
Lithuanian Art League.

Dancing? Why sure, 
provided you with the best 
dance music. Fun? You
the whole purpose of the picnic—fun 
for you.

’The Lithuanian Art League invites 
you to come to the First Spring 
Picnic (Dainų Diena), at Meadow 
Grove Park, Cranford, N. J.—May 23 
—this Sunday. Picnic grounds shall 
open at twelve noon—admission is 
twenty-five cents. Remember! Every 
road leads to Meadow Grove Park 
that day as per the following direc
tions:

100

by a constable.

know

were think- 
you weren’t 
going.”

gazed
were
eyes

seemed to him 
of amusement

at 
to 
to *

“I thought you were going to 
bring i 
dinner.

j “I did intend to, but it got well.”

me a chicken for my SundayNEW HAVEN, Conn.-(YNS)— 
Norman Burdett Nash, D. D., has 
been appointed to fill the post left 
vacant by the suspension of Jerome 
Davis from the faculty of the Yale 
Divinity School, the Yale University 
Corporation announced Dr. Nash 
received a visiting lectureship on the 
Gilbert Stark Foundation.

ofI 
the

going to

and Nor
date we

see in the Y. S. that most 
choruses believe that the Mon

tello Chorus is breaking up. I can 
only say that the information is all 
wrong and that the chorus is still 
together.

The reason we stopped writing was 
that our elected correspondents 
claimed that they were 
write.

To Lawrence, Worcester 
wood: don’t forget that
made. I hope it doesn’t rain.

We wonder what interests the 
Hicktown boys in Montello because 
they are-always in Montello.

We wish the Montello girls would 
organize a volley ball team or is 
it impossible? >

To Norwood: Your correspondent 
“A Member” claimed that our min
strel show was n—k and could have 
been improved a hundred percent. 
After seeing your minstrel show, we 

Isay the same goes for you! Your 
correspondent claimed our jokes werę 
old but we noticed that you used 
them again.

We wonder why the endmen sat in 
front of the stage on suitcases. Peek- 
a-boo, we saw the jokes hidden 
there!... The girl we liked best 
at the Norwood Minstrel show was 
the one with the red flowers in 
her hair. The color matched per
fectly.

To Worcester: I wonder who that 
noisy group of girls were in the 
front on the right hand side of the 
hall at the Noorwood Minstrel Show. 
See if we will give you any ice 
cream!... Shorty, for a small per
son, you made enough noise.

; Don’t forget that date to go swim
ming at Salisbury Beach. Where 
ever it is we will find it! Please 
remind Gardner. STOOGES.

we have 
in modern 
bet, that’s

Pedestrians: Having .arrived in 
Elizabeth take the 49 bus at West 
Jersey and Broad St. (on the West 
Jersey side of Goerke’s store). This 
bus will take you westward to the 
Garwood station. Get off the bus at 
the Garwood station and walk to 
North Ave. At North Ave. turn 
right and walk to Cedar Street; walk 
up Cedar Street to the Brookside 
Hospital and turn right at Division 
Ave. You will find the First Spring 
Picnic a little farther at the Mea
dow Grove Park.

Automobiles: At Elizabeth, N. J. 
turn into North Broad St and con
tinue to Westfield Ave. Turn into 
Westfield Ave. and continue to Gar
wood, N. J. from this point use 
the directions given pedestrians.

Notice: Special buses direct to the 
picnic grounds are leaving Elizabeth 
from the Lithuanian Club house, 408 
Court St. at 1:30 P. M. Fare is 
thirty cents’ round-trip—friends are 
asked to avail themselves of this 
comfort and convenience at a non
profit rate. S. Rengle.

New Boarder: “By gosh, this is 
excellent hash. What’s your receipe 
for making it?”

Landlady: “I have no recipe. It 
just accumulates.”

LIFE BLOOD FOR SPAIN’S WOUNDED it

good union 
time he had 
home town

sign, 
store on strike. Please 
ronize.”

Now Mickey was a 
man himself. Since the 
played the tuba in his
he had held a card in the musicians’ 
union.

But, to be openly frank and above 
board, Mickey was less interested ,at 
the moment in the department store 
strike than in the little chestnut 
haired picket. Walking up to her 
he engaged her’in conversation with, 
“What caušed the walkout?”

“Eleven dollars a
hours.”

By this time the 
to the end of the
line. As she turned about, Mickey 
turned around also and walked back 
with her. When she had covered 
the route a dozen more times Mickey

week for fifty

girl had come 
store’s building

“Quite good. Quite a rounded out 
piece of work to do in jail without 
a piano isn’t it?” he asked Louise. 
“Tum-dee-dum, tee-dum. Doesn’t go 
bad at all. At least it’s as good as 
anything I’ve ever written,” he told 
her. “How did you happen to be in- 

■ terested enough in plink-plunking to 
spend your time in jail writing this

. song?”
“Oh, that,” laughed Louise as she 

displayed her employment identifica- 
i tion card from the department store: 
LOUISE FOX—706—MUSIC D©- 

’ PARTMENT.

HICKTOWN ECHOES
Boys and Girls! How did 

the Norwood Minstrel 
think it was pretty good, 

were good and so was the 
singing was fair; some

—----------------------------------- r-T*
that guy who wrote that Ed 
and wants us writers • to 
from using dirt in our col 
Then what are we going to
about? So long till nex’ time.

“THE K TWINS”.
Editor’s Note: I’m the “guy” who 

• wrote that Editorial but I am sure

Hi yah 
you like 
Show? I 
The skits 
orchestra; 
jokes were new, but the rest—well, ‘1 did not say anything abo 
you had to scrape hard to get the 
mold off after their having been in 
use so many years.

Yes sir, and it seems that since 
the B’water chorus was organized 
they have someone representing them 
in each Minstrel show. Nice 
Helen. >

Now to tell all the other 
we think of them: 
Gardner: Our regrets 
able to participate

think (as tapping

choruses

Laisve Youth Section: Whose

for not 
in your

about the
and your 

know how 
how are its

they are. 
as inter

file ques-

what
To 

being 
hike.

To

Dr. Norman Bethune, famous Canadian surgeon, standing in front 
of a Canadian ambulance in the Madrid area and holding one of 
the instruments for blood transfusion. Blood is collected, bottled 
and refrigerated and taken by car to scores of hospitals on the 
war fronts. The work has saved hundreds of lives.

Editor’s Note: Yes, it’s sad but 
true. The “Echo”, the official organ 
of the Brooklyn L..DS. branches, is 
about to be ressurected. See Kay 
tells me that he and Floyd Dewey 
are working night and day to have 
it come out... the only difficulty 
being that Mrs. Floyd Dewey de
mands a woman’s page. Bachelor 
See Kay refuses.

ANNOUNCEMENT
FOR WORCESTER

There will be bowling Saturday, 
May 22nd at' Worcester. The teams 
will play without fail for the trophy 
.. . Worcester, Gardner and Norwood..

Al choruses interested- in Volley 
Ball and Soft Ball, please write to 
me or to this paper. J. KLZYS, 

Sports Chairman.

writers refraining from g 
merely asked if the readers ei 

i reading it as much as the 
(enjoyed writing it. As to wl 
can write about—well, there 
great deal. Why not give us 
details about your meetings? 

(not tell us more 
’ outings you had 
times? I^et us 

| chorus gets along, 
j bers and how are your 
j There could be a great deal to 
Į about, which, I am sure, the 
will enjoy reading.
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BOSTONO IR APIELINKES ŽINIOS
SO. BOSTON, MASS 

Radio
Šios savaitės radio progra

ma bus sekanti:
1- —.Ben Simmons orkestrą iš 

; Paquonock, Conn.
2— šešios Birutės iš So. Bosto

no po vadovyste V. Min- 
kienės.

Per stotį WORL, 920 kilo
cycles (randasi tarp stočių 
AYHDH ir WBZ). Programa 
bus 2 iki 2:30 valandą po pie- 
tij.

užsimokėjo duokles. Pamokos 
įvyksta kiekvieno pirmadienio 
7:30 vakarais kliubo kamba
ryje. Laike pamokų prašom 
kliubo narių nesimaišyti.

Jaunimo Savaitė

Steponas Minkus, 
garsintojas.

Svarbus Susirinkimas
IALDLD. 2 kp. susirinkimas, 

kfiris įvyks trečiadienį, gegu
žės 26 d>, 8 vai. vak., po num. 
876 Broadway, S. Boston, bus 
nepaprastai svarbus. Va, 4-ta 
liepos jau arti, tai diena pikni
ku mūsų spaudos naudai. Iki 
šiol dar nieko neveikėme. An- 
ti&, taipgi šiame susirinkime 
bfls svarbus pranešimas ir dis
kusijos temoj “Komitetas In
dustrinio Organizavimo (C. L 
<X). Kas gi CIO yra? Ką 
teikia darbininkų klasei ir ant 
kiek paliečia visos šios šalies 
gyventojus? Jeigu C.I.O. tei
kia tiesioginiai ar netiesiogi
niai dėl daug darbininkų šei
mų stalan daugiau ir geresnio 
maisto, tai iš kur tas viskas 
ateina ?

Todėl ALDLD. 2 kuopa pra
šo visų narių atsilankyt į susi
rinkimą ir užkviesti draugus- 
kaimynus taipgi. Dalyvauda
mi? susirinkime ir diskusijose, 
susipažinsime su itin svarbiu 
dienos klausimu.

Smagu Pasigirt
įvyksta pas mus So. Bosto- 

nę^kas tai nepaprasto. Pas
tangomis d-go A. Dumbrausko 
tapo suorganizuota skyrius 
Darbininkų Mokyklos So. Bos
tone. Gražus būrelis draugių- 
draugų pasižadėjo mokytis ir

Pradedant gegužės 24 d. iki 
gegužės 31 rengia Bostono 
Jaunimo Sekcija nepaprastą 
taikos kampaniją.

Gegužės 24 d. tema: ' “Ar 
fašizmas veda į karą?” Pre
legentė Mrs. Paul Sweezey. 
Patalpoj YWCA, 140 Clare- 
don St., 8 vai. vakare.

• Geg. 25 d.: “Taika,” vaiz
deliai, perstatymas, įvyks pa
talpoj YMCA, 316 Hunting
ton Ave., 8 vai. vak., įžanga 
25 centai.

Geg., 26 d.: Paveikslai (mo
vie) “Broken Lullaby” ir dis
kusijos, Burroughs’ Newsboys 
Foundation, 10 Somerset St., 
8 vai. vak.

Geg. 27: Politinis sympo
sium : “Taikos sutartis.” At
stovai bus nuo republikonų, 
demokratų, socialistų, komu
nistų ir Farmerių-Darbo Par
tijos. Įvyks Old South Meeting 
House, Washington St., 
vakaro.

Geg. 28:
St., 8 v. v.,

Geg. 29: 
kimas pastovaus jaunimo ko
miteto ir pietūs įvyks 1 :30 po 
pietų, First Methodist Church, 
39 Temple St. Įžanga 50c.

Geg. 30: Išvažiavimas (ou
ting) Scoutlan in Westwood. 
Bus žaislų, lošimų, scena iš 
“Palaidokite Mirusius.” Dis
kusijos. Dalyvaus kun. Do
nald Lothrop, pradžia 1:30 po 
pietų. Kaip nuvažiuot: Iš Fo
rest Hill imk karą Dedham, iš 
Dedham iki Dedham Square 
busas, iš Dedham Square imk 
Johnson busą iki Dover Street.

Gegužės
Perstatymas 
rys”, įvyks Parkman Band- 
Stand, Boston Common, 8 v. 
vakaro.

Šokiai, 6 
įžanga 35c.
Konferenc.

8 vai.

Byron

Išrin-

31: Dramatiškas 
“Nežinomas Ka-

Aist.

CHICAGOS ŽINIOS
^Nepaprastai Sėkmingas
::“Vilnies” Suvažiavimas
^Gegužės 16 dieną, Lietuvių 

Darbininkų Spaudos (Vilnies) 
Bendrovės dalininkų suvažia
vimas savo entuziazmu, duos- 
mimu dienraščiui, konstrukty
viškumu diskusijose ant admi
nistracijos, redakcijos bei di
rekcijos raportų parodė “Vil
nies” įtakos augimą, jos rolę 
darbininkų ir visos pažangios 
visuomenės judėjime.

Draugas Zikas raportavo 
nu'6 direkcijos.

“Draugė M. Savukaitė, knyg- 
vedė, davė finansinį raportą 
apie dienraščio pajamas ir iš
mokėjimus.

Draugas M. Zaldokas, ad- 
mįpistratorius, raportavo abel- 
nai apie biznį ir nurodė, kad 
reikėtų spaustuvę gerinti, pirk
ti naują linotypą.

J raugas L. Pruseika, redak- 
_us, raportavo nuo redakci- 
jo&apie dienraščio turinį, abel- 

nąLveiklą ir pravestas kampa
nijas. Prie pabaigos raporto 
pasiūlė, kad per ateinančius 
melus, pradedant nuo šio su
važiavimo, stengtumėmės pa
dauginti Vilnies cirkuliaciją su 
l,0£)0 naujų skaitytojų.

, • Priėmus direkcijos, knygve- 
dėa ir administratoriaus rapor- 
tusj ėjo plačios diskusijos ant 
redakcijos raporto ir dienraš
čio, klausimu.

•Ąnt raporto kalbėjo 19 
draugių ir draugų.

Buvo priimta visa eilė rezo- 
liudijų: Vilnies, Lietuvos, Ispa
nijos, darbo unijų, Komunistų 
Partijos ir kitais klausimais.

Sveikinimai ir Aukos

Aukų atėjo telegramom: iš 
Rochesterio $18.00, iš Cleve
lando per J. Mažeiką $20.

Stambiausia auka buvo nuo 
brooklyniečių—$132.50. Antra 
didelė auka iš tolimesnių kolo
nijų—Philadelphia—$82.75.

Iš Chicagos kolonijų geriau
sia pasižymėjo Marquette Pk. 
Tos kolonijos patriotas J. Ge
gužis ir suvažiavimo dalyvių 
tarpe smarkiai veikė. Kuomet 
jie viską daiktan suvedė, tai 
pasirodė, kad ši kolonija sukė
lė $169.20.

Viso dienraščiui, kiek buvo 
gauta iš anksčiau, laike suva
žiavimo, ir dar kiek atėjo po 
suvažiavimo, pirmadienį, susi
darė aukų $1,838.00.

Nauja Spaudos Bendrovės 
Direkcija

Bendrovės direkcija ne tik 
vadovauja visiem organizaci
jos reikalam, bet aktualiai

daug darbuojasi dienraščiui fi
nansų sukėlimui. Direkcijon 
šiem metam apsiėmė ir suva
žiavimas išrinko sekamus drau
gus ir drauges:
Direktoriai:

B. Salaveičikas, O. Joku- 
bauskienė, A. Yuris, J. šiubei- 
ka, A. Deikienė, St. Butkus, J. 
K. šarkiunas, M. Batutis, J. 
Dementis.
Alternatai:

A. Drobienė, A. Slančaus- 
kienė, U. Nedvaraitė, O. Re
meikienė.

Prie užbaigos, pirmininkau
jant S. Juškai ir O. Remeikie
nei, buvo pakviesta dalyviai 
suvažiavimą baigti sudainuo
jant Internacionalą. Vadovau
jant M. Batučiui, visi delega
tai ir svečiai griausmingai už
traukė tarptautinį darbininkų 
himną. Rep.

Drg. Petronis, iš Roselando, 
savo kalboje kritikavo vietos 
žinių vedėją, kad jis netalpina 
taip, kaip jos parašytos, ži
noma, pataisant rašybą. Ir čia 
apie chicagos žinias daug kas 
kalbėjo. Kalbėjo ir seni ko
respondentai, kaip Remeikie
nė, Jocius, Kazeliunas, Butvi
lą, Misevičia, R. šnukas, J. 
Bendokaitis, A. Yuris, J. Kuo
dis ir tt. Jų kalbos lietė kri
tiką ir sykiu gerinimą žinių, ir 
kad daugiaus būtų žinių “Vil
nyje” iš lietuviškų dirvonų.

Prie užbaigos konferencijos, 
drg. V. Andrulis padarė su
trauką diskusijų ir išvadą, kad 
reikia kuodaugiausia žinių iš 
kolonijų, bet kad jos būtų 
trumpoj sutraukoje 
čiančios dalyką, apie 
šai, taip kad žmogų 
tų skaityti, kad jis 
savo klasės reikalus.

,V. Kovietis.

septynių dainininkų parode, 
kaip rūpestingai susimokinę, 
kad ir mažas būręlis daininin
kų gali sudainuoti dideles, ge
ras dainas. Publika labai aty- 
džiai klausėsi ir nuoširdžiais 
aplodismentais lydėjo kiekvie
na daina.

Programą atidarė pats Ai
do Choras ir merginų grupė.

W orcesterietis.

Baltimore, Md

“Vilnies” Bendradarbių Ir 
Korespondentų Konferencija

nemažai 
kolonijų, 
Detroito, 
Chicagos

Vidur-vakarinių valst. “Vil
nies” bendradarbių ir kores
pondentų sėkminga konferen
cija įvyko gegužės 15 d. “Vil
nies” svetainėj, Chicagoj. Kon
ferencijoj dalyvavo 
draugų iš tolimesnių 
kaip tai, Cleveland©, 
East St. Louis, Ill. ir 
priemiesčių.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas d. G. Bendiks, iš East 
St. Louis, jo pagelbininku d. 
Kondrotas1 iš East Chicagos.

Drg. V. Andrulis, pradedant 
konferenciją, davė labai svar
bią ir pamokinančią lekciją 
delei mūsų rašėjų, kaip ir ką 
rašyti. Tai buvo lekcija delei 
ateities mūsų bendradarbiams.

Taipgi diskusijose dalyvavo 
visa eilė rašėjų. Drg. M. Va
lentienė, iš Clevelando, sako, 
kad šita mūsų konferencija 
duos didelę naudą ir suprati
mą, kaip kolonijose reikia ori
entuotis ir paduoti žinias į 
spaudą iš darbo žmonių veiki
mo ir iš įvairių atsitikimų ko
lonijose.

Drg. G. Bendiks, nurodinėjo 
vietos lietuvių ir tarptautinį 
veikimą, kad jie savais laikais 
turėjo korespondentų grupę 
susiorganizavę, bet dabar ji 
neveikia ir jiszją mano atgai
vinti.

Drg. L. Pruseika savo kal
boj daro spaudimą į visą pie
tinį Illinois, kad pas juos yra 
apsileidimo su padavimu žinių 
į spaudą, ypatingai West 
Frankforto, Zeiglerio, Spring- 
fieldo ir kitų miestelių. Pas 
mūsų draugus yra apsileidimo, 
o jį turėtų mesti ir stoti į dar
bą.

Draugė Astrauskienė, iš De
troito, kaltina tūlus korespon
dentus savo kolonijos, kad jie, 
rašydami žinias į spaudą, per
deda arba nedasako, kas ken
kia darbininkų judėjimui ir 
mūsų spaudai. Bet tuo pačiu 
sykiu detroitiečiai buvo apkal
tinti vilniečių nepadavimu ži
nių, kada ėjo streikai.

Meksikos prezidentas Cardenas šokiuose, ku
riuos suruošė Meksikos kariai.

nušvie- 
kurį ra- 
patrauk- 
su prastų

Worcester, Mass
Reed and Prence Kompanija 

prieš Ateivius
Reed and Prence kompani

jos dirbtuvėje dirba apie 800 
įvairių tautų darbininkų. Pa
starais pora mėnesių CIO (In- 
dust. Unijų Organizavimo) at
stovai vedė derybas su kom
panija už pripažinimą unijos.

Kuomet jau buvo galutinai 
susitarta ir prieita prie pasira
šymo sutarties, tai kompanija 
pareikalavo gana keistų privi
legijų. Būtent, sutarty j turi 
būt įrašyta, kad laike suma
žėjimo darbo būtų paleidžia
mi nepilieciai, ir darbo pa
skirstyme kompanija reikala
vo privilegijų — “feivoritiz- 
mo.” Ant to unija nesutiko, 
ir visas reikalas atsidūrė net 
Washingtonan pas sekretorę 
Perkins. Anglų spauda pažy
mi, kad, toks klausimas pa
duotas darbo sekretorei dar 
pirmu sykiu šio miesto istori
joj. Yra svarbu, koks bus atsa
kymas.

Gegužės 9 d. įvyko Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 48 
kuopos gegužinis išvažiavimas 
ant Ražaičio ūkio. Išvažiavi
mas buvo labai sėkmingas be-, 
veik visais atžvilgiais. Diena 
buvo labai maloni, gražus 
oras. Kuopai pelno liks. Da
bar komitetas norėtų padėka- 
voti visiems dalyviams, o ypa
tingai gaspadinėms už paga
minimą gardžių valgių. Gas- 
padinės buvo K. Raymondienė 
ir O. Pelanienė.

Buvo leidžiamas laikrodėlis 
ant išlaimėjimo. Laikrodėlį 
paaukojo II. Balsienė. Pelnas 
ėjo Ispanijos kovotojams. Ti- 
kietų parduota už $6.65. Bet 
draugė Balsienė pridėjo ir pa
darė visus $7 ir pridavė vie
tiniam Komitetui dėl Ispanijos 
Demokratijos Gynimo.

Atidarymas Rus ų-Ukrainų 
Dramatiško “šoro” įvyks ge
gužės 23 d. Prašome visus at
važiuoti ir dieną smagiai pra
leisti prie vandens ir tyro oro. 
O labiausia kviečiami LDS na
riai, nes jie mūsų parengimus 
irgi aplanko.

LDS 48 kuopos susirinkimas 
įvyks birželio 3 d., 8 vai. va
kare po num. 20 N. Calhoun 
St. Kviečiame visus kuopos 
narius dalyvauti, turime daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. 
Dabar eina LDS vajus, todėl 
reikia visiems pasidarbuoti 
dėl gavimo naujų narių.

Sekr. S. Raymond.

Balansuojama Miesto 
Budžetas Arlington, N. J

Miesto majoras Sullivan su 
savo pagelbininkais pasimojo 
sumažint miesto išlaidas, ir 
padidint įplaukas. Taip sa
kant, balansuoja budžetą. Vi
sų pirma nukirto pašalpinius 
darbus WPA ir miesto ligon- 
bučiui skiriamą sumą. Reiškias 
nepasitenkinimas slaugių ir 
daktarų tarpe. Gi sergą jau 
ir pirma nekokias sąlygas tu
rėjo, kurios, žinoma, dabar žy
miai pablogės.

Gegužęs 16 d. pasimirė 
Juozas Burakevičius, sulaukęs 
53 metus amžiaus. Gyveno po 
num. 20 Fairview Place. Ta
po palaidotas gegužės 20 d. 
Holy Cross kapinėse. Laidotu
vėms patarnavo graborius 
Bernard J. Shawkonis.

Rep.

Peabody, Mass

Puslapis šeštas r

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų 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- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

piliete 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 liudijimų.
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.

Nauja Literatūra
Tuojau įsigykit 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:

K

Ispanijos Gelbėjimui Komite
tas Rengiasi Prie Didelio

Mitingo

Gegužės 28 d., Worcesterio 
publika turės progą girdėti du 
gerus kalbėtojus Ispanijos 
reikalais. Tai bus jaunas ame
rikonas lakūnas, kuris išbuvo 
kovos lauke šešius mėnesius ir 
Community bažnyčios ministe- 
ris G. Lothrop. Prakalbos 
įvyks Washburn Hall, taipgi 
bus rodoma ir paveikslai iš Is
panijos kovų.

Du Koncertai
Kadangi koresp ondentai 

nieko apie juos neparašė į 
spaudą, tai aš nors trumpai 
prisiminsiu. Gegužės 2 d., Lie
tuvių Piliečių Kliube įvyko 
Elenos Sadauskaitės koncer
tas. šis Sadauskaitės pasirody
mas buvo pirmas mūsų koloni
joj, ir turėjo sutraukt gerą 
būrį žmonių. Bet pasirodė ne- 
taip. Publikos buvo mažai, 
apie vienas šimtas. Sadauskai
tė dainuoja gražiai. Turi ge
rą, aiškią tarmę, ir nors ne
labai galingą, bet pilūą, gero
kai pralavintą, balsą. Jos pro
gramoj dalyvavo ir Aušrelės 
Choras, sudainuodamas kelias 
dainas. •

Balandžio 25 d. Aido Cho
ras turėjo koncertą, kuriame 
dalyvavo grupė brooklyniečių 
po vadovyste šalinaitės. šio 
b r o o k 1 y n iečių pasirodymo 
Worcesterio publika laukė ir 
skaitlingai susirinko jų pa
klausyti. Publikos buvo pilna 
Lietuvių Svetainė.

Brook lyniečių Aidbalsiai 
šauniai pasirodė, sudainuoda
mi gerą grupę liaudies dainų, 
su jų. prasmės paaiškinimu 
per B. šalinaitę. ši grupė iš

Čia įvyko 4-rių kliubų atsto
vų suvažiavimas. Tapo aptar
ta ir paskirstyta dėl kiekvieno 
kliubo gegužinė diena. Išva
žiavimai prasidės iš eilės, t. y., 
Lynno kliubo 6 d. birželio, 
Peabody kliubo 20 d. birželio, 
bus laikomas Lowellio kliubo 
kempėje. Lowellio kliubo iš
važiavimas įvyks 11 d. liepos. 
O Haverhillio kliubo bus vė
liausia, dar dienos nėra pa
skirtos. 

f

Peabody suvažiavime daly
vavo šie atstovai: Peabody — 
M. Petkus ir W. Usevičius; 
Lynno—J. Ginkus, A. Stalio- 
nis, J. Kilmonis ir K. Prai- 
tis; Haverhillio—J. Valukevi
čius, J. Masavičius ir Jonas 
Valukevičius; Lowellio — R. 
Ainoris, S. Saulėnas, J. Rusas, 
S. Stadalnikas ir S. Kandrotas.

Suvienytų 4-rių kliubo išva
žiavimas įvyks 29 d. rugpjū
čio. Vyriausiu rengėju išrink
tas J. Valukevičius 
ninkai kitų, kliubų 
ypatą. z

Šis išvažiavimas
mas Haverhillio kliubo 
pėje.

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų ir FaJizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CFNTŲ.

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.

Y

ir pagelbi- 
po vieną

bus laiko- 
kem-

Koresp.

WPA Pramokino 700,000 
Suaugusių Amerikiečių 

Skaityt ir Rašyt

Washington. — WPA vie
šųjų darbų-projektų mo
kyklos išmokino 700,000 su
augusių amerikiečių skaity
ti ir rašyti. Tose mokyklose 
darbavosi 5,785 mokytojai 
kaipo pašalpiniai bedarbiai. 
Tai raportas WPA admi
nistratoriaus H. L. Hopkin- 
so.

KRIKŠČIONYBE

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 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

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

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, ’ Brooklyn, N. Y.
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Clevelando Kronika
CIO darbininkai laimėjo; be

darbių vadai “kalti”; Fi
sher Body lokalas remia be
darbių kovas; “N.” kor. pa
staba; Kąrpius ir Smetonos 
skymas.
Geg. 9 d. Apvienytam Dar

bo Kongreso susirinkime Be
ryl Peppercorn, pirm. Amal
gamated Clothing Workers 
Unijos pranešė, kad C. W. 
Poe Co., 235 tekstilės darbi
ninkai baigė streiką su laimė
jimu 40 vai. darbo savaitės ir 
10 nuoš. pakėlimu algų. Taip
gi pridūrė, kad sėkmingai ei
na kitose dviejose tekstilės iš- 
dirbystėse organizavimo dar
bas, kuris greitu laiku bus pa
skelbtas.

agitaciją dėl Ispanijos demo
kratijos gynėjų. Drauge, padė
kite savo pusę ton linkmėn iš
judinti. Mes būsime pirmi pa
kelti už “jūsiškius” ranką.

si ir 1-mo distr. viršininkai. To 
pasekme, čia jau streikai veik 
likviduoti. Tikimąsi ir 9-tame 
distrikte greit su jais apsidirb
ti.

Savaime aišku, mainieriai 
tuomi savo vado veiksmu labai 
nepatenkinti.

Požeminis.

laiko. Bus išduotas raportas iš vie
tinio bankieto. Jau atspausdinti 
“Laisvės” pikniko laimėjimo įžangos 
tikietai, tai visuotinas susirinkimas 
su apylinke įvyks 28 d. geg., j kurį 
drg. Buknys atveš tikietus. šiame su
sirinkime visi pristatykite laimėjimų 
tikietus “Ispanų Fiesta,” 
27 d. geg., 8:30 vai. v., 
nut.

mėjimų. Visi iš visos apylinkės daly
vaukite minėtam piknike. Čia sueisite 
daug pažjstamų.

Kvečia Rengimo Kom.

kuris įvyks
2027 Ches-

Valdyba.
(120-121)

Geg. 11 d., taipgi CIO. va
dovystėje, baigta streikas su 
darbininkų laimėjimu, Dili 
Manufacturing Co. Kompani
ja laikėsi iki paskutinios, bet 
išgirdus CIO. Apvienytos Au
tomobilių Unijų Tarybos nuta
rimą gelbėti šį streiką moraliai 
ir finansiniai, pasidavė, išpil
dydama didžiumą darbininkų 
reikalavimų. Unija pripažinta, 
pakelta 5c valandai tuojau ir 
kiti 5c. seka su 1 d. liepos šių 
metų.

Ohio CIO. unijos ir jom pri
tariančios rengiasi prie plačios 
konferencijos. Tikslas įsteigti 
pastovų ir centralinį kūną, iš 
kurio labiaus sukordinuotai 
būtų galima vesti organizavi
mo darbas tarp neorganizuotų. 
Taipgi šiame suvažiavime bū
sią svarstoma ir politikos, bei 
bedarbių kovos klausimai.

Geg. 12 d. penki Workers 
Alliance vadai prisaikintųjų 
džiūrimenų rasti “kaltais” už 
priešinimąsi jų evikcijai bal. 
9 d., kuomet delegacija norėjo 
įteikti peticiją gub. Davey ir 
kartu užprotestuoti prieš jo 
planą 350,000 bedarbių “pe
nėti zupe.” Liudininkai, ku
riuos state Columbuso valdžia, 
visajp melavo prieš Workers 
Alliance, kad ji esanti komu
nistų organizacija suirutei kel
ti. Workers Alliance gynėjai 
advokatai reikalaus naujo teis
mo. Jei to negaus, apeliuos į 
aukštesnį. Bausmę, teisėjas 
Weber sako, paskirsiąs geg. 
22 d. Jiem gręsia bauda $500 
pinigais ir 30 dienų kalėjimo.

Fisher Body Automobilių 
unijos lokalas 45 savo pasku
tiniame susirinkime išnešė 
griežtą pasmerkimą gub. Da
vey už evikciją ir sumušimą 
Workers Alliance delegacijos. 
Taipgi pasisakė, kad padės 
bedarbiams kovoti už žmoniš
ką pašalpą.

“Naujienų” kor. klaidingai 
informuoja c 1 e v e 1 a ndiečius 
apie čionai esamą CIO dar
buotę. Pasak jo, tai Dili 
Mftg. Co. streiką vadovauja 
Amerikos Darbo Federacija. 
Gi tekstilės darbininkus “tik 
organizuoja,” bet nepasako 
kas. O tikrenybėj abejuose at
vejuose darbas buvo ir yra 
vedams CIO. Kam pavydėti 
garbės tam, kuriam priklauso?

Ir vėl “N.” korespondentui 
nepatinka, kad jis užtiko “ko
munistų laikraštyje ....didelį 
komplimentą saviesiems jau
nuoliams.” Girdi, “iš Ameri
kos važiuoja kautis su Ispani
jos fašistais tik komunistinio 
nusistatymo jaunuoliai.” Kam 
čia, rodos, užsigauti, kad taip 
yra “komunistų laikraštyje,” o 
to negalima užtikti jo bendra
darbiaujamam dienraštyj. Ko
munistam kuolabiausiai patik
tų, jei “N.” rašėjas galėtų to
kius komplimentus teikti savie
siems.

Jau desėtkai komunistų jau
nuolių kaunasi su fašistais Is
panijoj. Jie ne tik patys važia
vo, bet neužmiršo ir kitus anti
fašistiniai nusistačiusius jau
nuolius raginti stoti Abraham 
Lincoln batalijonan. Tas pats 
su finansine ir kitokia parama. 
Žiūrėkite, per mūsų dienraš
čius jau sukelta apie $5,000 
pinigais. Užtikrinu, kad per 
vietos komitetus bus ir nema
žiau. Mūsų spauda, draugijos 
ir tie ‘/nepatinkanti” komunis
tai varo ant kiekvienos pėdos

Karpius savo gazietojc iške
lia savo uošvio sumanytą sky- 
mą, kaip “darbininkus aprū
pinti tinkamais butais.” Ma
tyt, kad Lietuvos fašistai įsi
vaizdina, kad Kauno fortai 
yra pergeri darbininkams ir 
pasidaro pavojingi Smetonos 
režimui. Tad Smetonos skirta 
komisija, kuri “susirūpinus” 
darbininkus aprūpinti tinka
mais butais, siūlo:

1. Prie stambesnių ūkių 
(dvarų —J. M.) steigti kume
tynus ir,

2. Įkurdinti darbininkus 
nuosavuose sklypuose.

O daroma tam, kad “kume
čiai ne tik patys būtų nuolati
niais žemės ūkio darbininkais, 
bet priaugančiosios jų šeimos 
galėtų patenkinti ir pavienių 
samdinių p a r e i k a lavimą.” 
(Mano pabraukta. —J. M.) 
Smetonos planas sugrąžinti 
Lietuvon 17 šimtmečio kume
tynus, kur Lietuvos fašistų pa
vergtos šeimos galėtų paten
kinti naujų dvarininkų fašistų 
pareikalavimą samdinių.

Kas sakė, kad lietuviški fa
šistai neturi gero apetito dar 
labiau pavergti ir išnaudoti 
Lietuvos liaudį?

Skaitant p. Karpiaus edito- 
rialą tuo klausimu, taip ir ma
tosi Smetonos žento smalsu
mas turėti dvarą su dideliu ku
metynu, kur Lietuvos vargdie
niai jam vergautų. Tai tokį tu
ri apetitą p. Karpius prie pa
vergimo savo tautiečių.

M-ka.

Wilkes Barre, Pa.
Kaip skaitytojams žinoma, 

kietųjų anglių lauke buvo ki
lusi streikų banga dėl 'prie
žasties, kad baronai nesilaikė 
kontrakto, kuriame pripažino 
7 vai. 'darbo dieną šios indus
trijos darbininkams. Nors ba
ronai ir pasirašė tokią sutartį, 
bet jų tikslas buvo šią sutartį 
apeiti verčiant darbininkus 
dirbti aštuntą valandą jiems, 
kaipo prezentą ir tuomi tą su
tarties paragrafą padaryti ne
gyvu, kaip daugelis jų yra per 
juos padaryta. Čia baronai ap
siriko. Čia angliakasiai masi
niai pasipriešino ir jokiu būdu 
neapsiėmė dirbti 8 vai. už 7. 
Tada baronai sumanė skymą, 
kad priversti kontraktinius 
dirbti aštuntą valandą. O kad 
tiems duoti progą tą atlikti, 
tai sumanė naktinių pakaitų 
darbininkus neleisti į mainas, 
kad anie, kurie mėgs dirbti, 
išdirbs aštuntą vai. Čia taip 
lygiai buvo masiniai pasiprie
šinta ir reikalauta, kad nak
tiniai darb. būtų leidžiami 
darban po 7 vai. ir pusės po 
to, kaip dieniniai pradeda 
dirbti. Baronai šį darbininkų 
reikalavimą atmetė (maža da
lis jų sutiko). Darbininkai su
streikavo. Streikan išėjo 15,- 
000 darbininkų, 9-tame dis- 
trikte (Shenandoah; Pa., apy
linkėj) ir tiek pat 1-mame dis- 
trikte (Wilkes-Barre ir Scran
ton, Pa., apylinkėse) ir dar 
daugelis tūkstančių rengėsi 
streikan.

Darbininkai laikėsi gerai ir, 
žinoma, streikai dar labiau 
būtų įsibangavę ir, be abejo
nės, baronai būtų buvę pa- 
klupdyti.

Ypatingai streikas buvo įlei
dęs šaknis 9-tame distrikte, 
būtent Philadelphia and Rea
ding kom. darbininkuose. Bet 
čia atsiskubino Lewis, UMWA 
vadas, prisiųsdamas vienam 
lokalui seno, nudėvėto turinio 
telegramą, išvadindamas strei- 
kierius “kontrakto laužyto
jais” ir “žodžio nesilaikan
čiais.” O 9-to distr. preziden
tui įsakė pasekti jį ir visus 
streikuojančius lokalus pana
šiai išbarti ir sugrąžinti dar
ban, o “nesusipratimus” tarpe 
darbdavių ir darbininkų išrišti 
prižadėjo “taikymo boarde” 
(Copciliation Board).

Šio Lewiso įsakymo griebia-

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PATERSON, N. J.

Tarptautinis Bendras Komitetas 
Gelbėjimui Ispanijos Liaudies Fron
to, rengia balių, šeštadienį, geg. 
(May) 29, pradžia 7 vai. vak., Laz- 
zara Svetainėj, šokiams grieš Madri
do Kliubo Orkestrą, taipgi bus lei
džiama, laimėjimui spausdinama ma
šinėlė. Įžanga 25 centų asmeniui. 
Komitetas kviečia visus atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 23 d. gegužės, 2 vai. 
po pietų, 143 Pierce St. Draugės ir 

I draugai, malonėkite būti šiame su
sirinkime, nes turim keletą dalykų 
aptarimui. Daugiau kaip pusė drau
gų dar yra nepasimokėję duokles už 
1937 in. Draugai pasimokčkite.

(119-120)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Veikiančio Komiteto 

Susirinkimas

LAWRENCE, MASS.
Bendro Fronto vakarienė atsibus 

šeštadienį, geg. 22, Maple Parke. 
Kviečiame visus prijautėjus pribūt ir 
ir iš kitų miestų. Parkas bus atda
ras nuo 3-čios vai. po pietų.

Rengėjai.
(120-121)

Gegužės 24, ateinantį pirmadienį, 
įvyks svarbus susirinkimas, 735 Fair
mount Ave., 8 v. v., dėlei “Laisvės” 
atsibuvusio bankieto raporto pertik- 
rinimo. Visi draugai pagelbėsite per
tikrinti tikietus, barčekius ir bilas. 
Raportas sutvarkytas, ilgai neims

su-

H

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Pranešimas LDS Trečio 
Apskričio Tarybai

Sekmadienį, gegužės 23 įvyks 
sirinkimas LDS III Apskr. Tarybos,
419 Lorimer St., prasidės 10 vai. ry
ta

Visi malonėkite atsilankyti į su
sirinkimą, nes turime daug bėgan
čiai reikalais pasikalbėti ir apie or
ganizaciją abelnai turėsime padisku- 
suoti, pasitarti.

LDS III Apskr. Sek r.
(120-121)

apskr. 
Valley 
Turim 

šokėjai

BINGHAMTON, N. Y.
Pirmas Išvažiavimas

Draugai ir draugės, jau laikas tar
tis važiavimui j ALDLD1 12 
piniką, kuris jvyks geg. 30, 
View Parke, Inkerman, Pa. 
pasamdę svetainę šokiams, ir
turės progą laimėt net tris dovanas 
prie įžangos tikietų. šokiams bus ge
ra orkestrą. Bus gerų valgių ir gė
rimų. Tad draugai, kurie turite ma
šinas, šmeruokite jas ir kvieskite 
pritarėjus važiuoti, ir tuos priimkite, 
kurie neturi mašinų, kad nuvažiuo
tume pilnais vežimais didelis būrys. 
Dalyvaus iš plačios apylinkės drau
gų ii’ pažjstamų. Bus proga su jais 
pasimatyti ir smagiai laiką praleisti.

o Binghamtonietis.

MONTELLO, MASS.
Penktadienį, 21 d. geg. (May) va

kare, Tautiškam Name, įvyks “Lais
vės” ir visų dienraščio “Laisvės” 
mylėtojų susirinkimas, šiame susi
rinkime dalyvaus vienas iš “Laisvės” 
štabo, kuris raportuos apie “Lais
vės” reikalus ir abelnai apie darbi
ninkų judėjimo reikalus. Kiekvienas 
darbininkiško judėjimo rėmėjas ir 
apšvietą mylintis privalo būti šiame 
susirinkime. (119-120)

WORCESTERMASS.
Gegužės 23 d. įvyks piknikas, kurį 

rengia bendrai ALDLD .11 kp. ir 155 
kp. Piknikas įvyks Olympia Park, 
Shrewsbury. Bus programas ir viso
kių žaislų. Taipgi turėsime gardžių 
užkandžių ir gėrimų. Kviečiame vi
sus dalyvauti.

BRIDGEWATER, MASS.
I

Bostono ir Bridgewaterio du mies
tai bendrai rengia pikniką, kuris 
įvyks Grange Parke, Bridgewater, 
23 d. gegužės. Tai tradicinis pinikas 
įvykstantis kiekvienus metus, labai 
tinkamoj vietoj dėl ankstyvų piknikų, I 
nes yra daug pastogių, sėdynių ir sta- _ 
lų. Bus puiki orkestrą, visokių už- ‘ 
kandžių ir gėrimų. Kas met dalyvau
ja tūkstančiai, tikimės, kad ir šie
met bus iš apylinkių miestų. Prašo- j 
me visus dalyvauti. Įžanga veltui.

, (118-120) j

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė, 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-43SK

fZ

Dr. Herman Mendlowitz

Kom.
(119-121)

worcester,mass.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadienį, 10:30 vai. 
ryto, 23 d. gegužės, Lietuvių Svet., 
29 Endicott St. Gerk. nariai, ateikite 
į šį susirinkimą ir užsimokėkite 
duokles. Nepamirškite, kad tą pačią 
dieną įvyks piknikas Olympia Parke.

O r g. J. J. B.
(119-120)

ELIZABETH, N. J.
Svarbus pranešimas elizabethie- 

čiams! Katrie važiuosite į pikniką 
“Dainų Dieną,” 23 d. gegužės (May), 
Meadow Grove, Cranford, N. J. Visi 
susirinkite 408 Court St. Busas išeis 
kaip 1:30 po pietų. Nesivėlinkite, 
būkite laiku.

83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vakare

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

> 6

Clement Vokietaitis
k

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O C 0

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas
• 306 Union Avė.

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

■,n

Telephone: EVergreen 8-8770

I

■ ■

J. GARŠVA •• 
Grab orius (Undertaker)' 

o 
Laidotuvių Direktorius ' 

Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; parr’t 
samdo automobilius ir karietas '1 
veselijoms, krikštynoms ir pa- 

sivažinčjimams.
231 Bedford Avėnue 

Brooklyn, N

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

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

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvos Dukterų Draugystė ren

gia didelį pikniką, geg. 23, Mikolai- 
čio (Gudavičiaus) Sotie, Eddington, 
Pa. Šukiams grieš šauni orkestrą. 
Bušai išeis iš sekamų vietų: 11 vai. I 
ryte. Nuo S. 2nd ir Tasker gatvių ir 
Liet. Taut. Kliubo, 928 E. Moyamen- 
sing Avė., 12 vai. dieną. Nuo 10th 
ir Fairmount Avenue, Richmond ir 
Allegheny Avenue, taipgi nuo Lietu
vių Kliubo; Melrose ir Margaret Sts., 
Frankford. Visus kviečia komitetas.

(118-120)

DETROIT, MICH.
Ateinantį sekmadienį, 23 d. gegu

žės, įvyks pirmas Aido Choro links
mas, su gražia programa piknikas. 
Dainuos Aido Choras. Pradžia 1 vai. 
po pietų. Įžanga 25c. Bus linksma 
orkestrą šokiams, taip pat gaspadi- 
nės skaniai pavaišins svečius. Visi 
Detroito ir apylinkes lietuviai be 
skirtumo esate kviečiami atsilankyti į 
Beechnut Grove -šį ateinantį sekma
dienį. Kom.

(118-120)

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y. < t

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

FOTOGRAFAS
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Josephine Kasmočius’ Pavilion

ir

PROGRAMA KAS VAKARĄ
Dainuoja žymūs talentai

Savininkai Šios įstaigos Yra

Kasmočiai moka tikrai gražiai priimti svečius. Kas tik atsilanko 
jaučiasi pilnai patenkintas.

Šiuomi pranešama, kad Mrs. Josephine Kasmočius 
naujai įtaise puikiame sodne, po tyrum dangum 

šokiam platformą bei pavilion.

NAUJAI ĮRENGTAS KABARETAS
Tai gražiausias visoje Hudson County
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PENKIŲ KĄVALKŲ ORKESTRĄ
Kas vakarą griežia šokiams

Naujam Kasmočių Pavilione bus šokiai prie geros or
kestrus kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį. Tad norė
dami pasilinksmint važiuokite pas Kasmočius Į puikų 

sodną, tyram ore pasišokt ir pasivaišint.

Čia yra Restauracija, kur gaminama visokį valgiai 
yra geriausių Amerikos išdirbimo ir Importuotų 

Degtinių, Vyno ir Alaus

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
JONAS STOKES

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

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

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 a tinai la
voju įvairiom 
spalvom.

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Draugove 

rengia didelį metinį pikniką, kuris 
vyks per tris dienas ir tris naktis, 
savame parke prie Winter St. ir Kis- 
wick Rd. Piknikas’ su visokiais įren
gimais prasidėt šeštadienį po piet, 
geg. 29, šokiai nuo 8 vai. vak. ir 
tęsis iki 12 nakties. Sekmadienį, geg. 
30, piknikas prasidės nuo 12 d. 
“Band Concert”, kaip 2 vai. po piet. 
Muzikališka šokių orkestrą 4 vai. 
Kalbės miesto majoras ir kiti valdi
ninkai. Bus visokio sporto, valgių ir 
gėrimų, tęsis iki vėlumos. “Mid-Way 
Carnival” per visą piniką. Pirmadie
nį, geg. 31 pikniko pradžia 12-tą 
vai. dieną, šokiai prasdės 4 vai. po 
piet. Bus visokio sporto, šokiams 
grieš Don Russell’s orkestrą. Bus 
leista ant laimėjimo $50 prie įžan
gos tikietų, išdalinta ant aštonių( lai-

(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k^štų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

JOSEPHINE KASMOČIUS’ PAVILLION
91 Steamboat Roąd, Gręat Neclįj, N. Y.

Į T | T y A np 184 W. 54th Street 
01-11 /Y 1 BAYONNE, N. J.

4 STANĘL1S ir S. RUTKOWSKI.
184 W. 54th, Street Bayonne, N. J

GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ 

KRONIŠKOS
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasekmės

Krąujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
Žarnų Sugedimai, Heniorroidai 
ar kiti Mėšlažarnės bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai, 
Nosies, Gerklės, Plaučių, Plau- 
činių Dūdų, Inkstų Netvarku- 
mai ir kitos ligos Vyrų ir Mo- 

: terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgirtomis meto- 
domis; o jeigu turite kokią ligą, 
kurios jūs nesuprantate, pasi
klauskite ipanęs su pasitikėji
mu, ir jūsų nesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei- 
cjimai, irs čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prieinaipa—Sąlygos 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI 

IR PASITIKIMAI

DR. L ZINS
Virš 25 Metų Praktikos 

11Q. East 16. St, N. Y 
Be(. 4tĮ|, Ąve„ & Irviąg PI.

j Valandos 9 A. M, iki 8 P. M. Kąsdįen 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

\ (MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cakft, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato^ 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir bainap.*.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N:

Cake. Stoll erę.

Lietuviy 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.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N» Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Liet Meno Sąjunga Ruošia 
" Pagerbimui M. Petrausko 

Vakarą

Šį Vakarą Gražus Koncertas ir Prakalbos 
Ispanijos Demokratijos Rėmimui

Kaip jau buvo spaudoj 
Skelbta, birželio mėnesio 11 
dieną, Lietuvių Piliečių Kliu- 
be, Brooklyne, Lietuvių Meno 
Sąjungos Centro Komitetas 
ruošia mirusiajam komp. Mi
kui Petrauskui pagerbimo va- 
kąrą.
* Bus sudainuota eilė Miko 
Pėtrausko dainų ir pasakyta 
Ą^ie velionio gyvenimą ir dar
bus kalba-referatas.

Visa eilė dainininkų pasiža- 
dėjo dalyvauti vakare. Smulk
menos bus paskelbtos vėliau.

Brooklyniečiai šį vakarą ne
gali sunaudoti laiką gražiau ir 
-tiksliau niekur kitur, kaip tik 
dalyvaudami viename iš pui
kiausių koncertų, kuris taip 

i pat rengiamas kilniam tikslui 
i —kovotojų už demokratiją Is
panijoj paramai. Jį rengia 

i Draugija Teikimui Techniki- 
inės Pagelbos Ispanijos Demo
kratijai.

Koncertas-prakalbos bus šį 
vakarą (penktadienį), 21 

įgūžės, Brooklyn Academy of 
‘Music, 30 Lafayette Ave. Vie

ta randasi Brooklyn© dalyje 
vadinamoj Boro Hall; priva
žiuojama Fulton eleveiteriu. 
Pradžia 8:30 vakaro. Įžanga 
25 ir 40 centų.

Programoj dalyvauja daini
ninkai, šokėjai, koki girdimi- 
matomi tik geriausiuose teat
ruose. Jais yra Mordecai Bau
man, Sol Kaplan, Rex Ingram, 
Leopoldo Gutierrez, Sophia 
Delza. Kalbės buvęs kongres- 

Vito Marcantonio ir
moteris Ispanijos vadovė Er- 
nestina Gonzales Fleischman.

ge- manas

< yr.’..: ......... ..................................

Ateities Žiedas Išsirinko 
Pilną Valdybą

Lietuvių kalbos ir rašybos 
pamokų sezonui einant prie 
pabaigos, Ateities žiedas per
siorganizavo į Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Ateities 

. žiedą, nes didžiuma mokinių 
yfca LDS. nariais. Tad, kad 
per vasarą neiškriktų A. ž., 
išrinkta pilna organinė valdy
ba. Bet' kaip moksle, taip ir 
valdyboje mergaitės ima vir- 

t'
. j»«-Už pirmininką didžiuma 

balsų išrinkta Anna Janulavi- 
čiutė, vice pirm.—Albertas 
Navikas, užrašų rašt.—Edna 
Yumplot, fin. rašt. — Sylvia 
Pužauskaitė, kasierium—Ade
lė Naktinaitė. Visi viršininkai 
yra tarpe 8 ir 13 metų am
žiaus.

Suprantama, LDS Ateities 
žiedas bus LDS 1-mos kp. glo
boje, kuri' turės vaikučiam, 
reikalui esant, pagelbėti bei 
pridaboti, kaip tvarkosi vasa
rok laiku. O vėl prasidėjus 

—pamokų sezonui bus tvarkomi 
mokyklėlės komisijos.

LDS Ateities žiedas, rodosi, 
galės laikyti savo susirinkimus 
tą pačią dieną, kaip ir LDS 1 
kp. laiko, tik valandą anks- 
čfau, tai yra kas pirmą ket- 
^rtadienį kiekvieno mėnesio, 
‘‘Laisvės” svetainėje, 6:30 ar
ija 7 vai. vakare.
•J Taipgi 1-ma kuopa turėtų 

vaikučiam prigelbėti arba ir 
suruošti išvažiavimą nors ir 

z Forest Parke, ir tuomi jau rei
kėtų pradėti rūpintis.

Berods, mokyklėlė dar tęsis 
mažiausia iki pusės birželio ir 
tėvai turėtų žiūrėti, kad jų 
vaikai be reikalo nepasiliktų 
gatvėse, nes per tą laiką dar 
daug gali pramokti.

M. Komisija.

Žudeiką Motiną Apleido 
“Ramumas”

‘ Atsidūrus tarp grotų ir 
elektros kėdės už nužudymą 
7. metų dukrelės ir bandymą 
nužudyt 5 metų sūnaus, Tier- 
nienė įpuolė isterikon. Trečia
dienį du kartus šauktas gydy
tojas ir nuolat dabojama, kad 
nenusižudytų. Mergaitė palai
dota. Vaikutis sveiksta. Jį ap
lankė senukas Tiernienės tė
vas. Tiemienės meilužis Chris
tie padėtas po $50,000 kauci
ja, kaipo svarbiausias liudi
ninkas.

Susekė Apdraudos Raketą

Bedarbių Delegatė Sugrįžo Iš 
Washington; Ruošias 

Demonstracijai
Williamsburgo Darbininkų Su

sivienijimo susirinkimas įvyko 
trečiadienį, gegužės 19 d. Or
ganizatorius raportavo, kad 
gegužės 22 d., 10 valandą ry
to susirinkti 285 Rodney St., 
o 11 v. visi D. S. nariai turi 
pribūti į demonstracijos vietą, 
70 Columbus Ave., New Yor
ke.

Pažymėjo, kad turi suorga
nizuoti dar du lokalus Wil- 
liamsburge. Vienas bus italų, 
antras—įvairių tautų. Į vieti
nę kuopą šią savaitę gauta 14 
naujų narių.

Delegatė sugrįžusi iš Wash- 
ingtono raportavo, kad jos 
aplankė visus kongresmanus. 
Vieni delegates vadino “rau
donomis tinginėmis,” kiti at
sisakė kalbėtis, treti sakė— 
nesą pinigų šelpimui bedarbių 
ar skyrimui viešiems darbams. 
Gi Williamsburgo distrikto 
kopgresmanas John J. Delany 
pasisakęs už rėmimą Roose- 
velto paskyrų—$1,500,000,000 
(pusantro biliono). Buvo ir 
labai draugiškų kongresmanų, 
kurie pasižadėjo gelbėti dar
bininkus kovose.

Delegatas iš darbo konfe
rencijos raportavo, kad daly
vavo apie 1,000 delegatų nuo 
įvairių org. ir unijų. Visi pasi
žadėję remti bedarbius ir ko
voti, kad federalė valdžia 
paskirtų Viešiems darbams 3 
bilionus dolerių. Daugelis išsi
reiškė, kad karo laivų buda- 
vojimui ir kitokiam prisirengi
mui prie karo skiriami pinigai 
būtų atiduoti ant viešųjų dar
bų. Kaimietis.

Miko Petrausko Paminėjimo 
Vakaras

Fašistą Mitingas Menkas;
Katalikai Boikotavo

Bandymas pasigaut katali
kus darbininkus į fašistų 
pinkles ne kaip išdegė. Jau 
buvo rašyta, kad vietos fašis
tai, po priedanga Amerikos 
Komiteto Ispanijos šelpimui, 
ruošė masinį mitingą Madison 
Square Gardene. Mitingo pro
gramoj turėta didžiausis Pau- 
listų Choras ir teatrališkos 
spėkos. Panaudota subvės ir 
kitos žymios kapitalistų įstai
gos garsinimui. Jį iš sakyklų 
ir visaip garsino stambioji ka
talikų kunigija. Tačiau su
traukė tik apie 10,000 publi
kos, kurios apie 2,000 sudarė 
programos pildytojai.

Apie tą mitingą daugelis 
darbininkų katalikų išsireiškė: 
“Malda ar pamokslas tai vie
toj, bet jau iš ambonų’ragini
mas remti tokių pačių katali
kų darbininkų, kaip mes, sker
dikus fašistus, tai jau per
daug.”

Taigi, kai .kurie taip išsireiš
kė, o dar daugiau taip pamanė 
ir pasėkos buvo tokios, kad tie 
iš tūkstančių narių sudaryti 
chorai ir teatrininkų grupės tu
rėjo lošti - dainuoti pustuščiai 
svetainei. Suėjo klebonai su 
gaspadinėmis, suėjo visi fašiz
mo agentai ir vienas kitas dar
bininkas smalsumo dėlei. Gi 
masės katalikų darbininkų pa
sižymėjo nebuvimu ten, kur 
šaukiama remti juodąjį fašiz
mą. - ..

Ar Jau Turite Vietą Buše 
Važiavimui į Dainą 

Dienos Iškilmes?
DAINŲ DIENA jau čia pat. 

Ji įvyks šį sekmadienį, 23 ge
gužės, P. Vaičionio Meadow 
Grove Parke, Cranford, N. J. 
Rengia Lietuvių Meno Sąjun
gos 3-čiaš Apskritys.

Programą pildys keturi šios 
apylinkės lietuvių chorai: 
Banga iš Elizabetho; Aidas, iš 
Brooklyno; Sietynas, iš New- 
arko; Pirmyn, iš Great Necko. 
Taipgi dalyvaus sporto grupės 
su žaismėm. Gera orkestrą šo
kiam. Graži aplinkuma.

Kad palengvint brooklynie- 
čiams pasiekti tą šaunią pra
mogą, yra paimti busai, kurie 
išvažiuos nuo “Laisvės” sve
tainės (kampas Lorimer ir 
Ten Eyck Sts.), 11 vai. ryto. 
Kelionė į abi puses tik $1. 
Norintieji užsitikrinti buse 
vietą privalote kuo greičiausia 
ją užsisakyti. .

ši pirmoji pavasario pramo
ga laukuose su linksmais cho
ristais, bus viena iš smagiau
sių sezone. Bet, tai ne viskas. 
Menas yra gražiausias požy
mis mūsų visame organizaci
niame gyvenime ir jo auklėji
mas yra visų pareiga. Dalyvu- 
mu Dainų Dienos iškilmėse 
paremsime meną, padėsime 
jam augti, bujotu tad visi me
no mylėtojai šį sekmadienį tu
rėtų pasukti į Cranford, N. J., 
į menininkų pirmą pavasarinį 
pikniką.

M. A. K.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Prakalbos ir Susirinkimas
Amerikos Darbo Partijos Lietuvių 

Skyriaus susirinkimas įvyks gegužes 
21 d., 7:30 v. v., Amerikos Piliečių 
Kliubo Svetainėje, 280 Union Avė.

Šiame susirinkime bus kalbėtojai, 
kur išaiškins Amerikos Darbo Part, 
tikslą ir jos reikalingumą darbinin
kų klasei. Taipgi bus daug reikalin
gų klausimų dėl apsvarstymo. Daly
vaukite kuo skaitlingiausiai. Įžanga 
veltui. Kviečia Am. Darbo Partijos 
Liet. Skyriaus Valdyba.

(119-120)

Valgykite Medų
“Laisvė” tik dabar vėl ga

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

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

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

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambarys, garu 

apšildomas, šiltas vanduo, valgį 
gali pasigamint namie, nes yra gasas 
ir visi įrankiai. Matyt galit iš ryto 
lygiai 11 vai. kas dieną. 294 Union 
Avė., tarpe Stagg ir Ten Eyck St., 
Apt. 30, Brooklyn, N. Y.

PASIRANDAVOJA gražus kambarys 
su valgių ar be valgio. Geram žmo

gui gera vieta. Kam reikalinga pra
šau kreiptis: P. A. 233 Avenue B 
(50th St.), Bayonne, N. J.

(118-124)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA vedusi pora prižiūrė

jimui žydų tautos Synagogos. Po
ra gali būt lietuvių arba lenkų tau
tos, be vaikų. Alga $30.00 į mėnesį. 
Gaus kambarius su gasu ir elektri
ku veltui. Kreipkitės bile laiku pas 
Mr. Weisblum, 329 So. 5th Street, 
Brooklyn, N. Y. (Ant viršutinių lu- 
bu).

(119-121)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Kriaųčiška Šapa su 

vienu kambariu užpakalyj. $10 ren-* 
dos į mėnesį. Gera vieta padaryti 
pragyvenimą. Parsiduoda labai pigiai 
ir greit. Kreipkitės po num. 1323 
Jackson St., Scranton, Pa.

Parsiduoda barzdaskutykla su 3 
kambariais užpakalyj. Renda 15 do
lerių į mėnesį. Gera vieta padaryti 
pragyvenimą, arti lietuviško kliubo. 
Parsiduoda labai pigiai. Pardavimo 
priežastį sužinosite ant vietos. Gali
ma matyt kiekvieną dieną ir sekma
dieniais. 86 Jefferson St., Yonkers, 
N. Y. (119-121)

Telefonas: Humboldt 2-7964

KOMUNISTAMS

Visų Didžiojo New Yorko 
Lietuvių Komunistų Partijos 
narių susirinkimas įvyks šį 
pirmadienį, 24 gegužes, 8 v. 
vakaro, “Laisvės” svetainėje.*

Frakcijos Komitetas.

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

NEWARK, N. J.
* VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 

Nėra valandų sekmadieniais.
1^0----------............................ ..................... ?-------- r-------- -------------------------------------------------------------------- ---------- '

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

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.
, 1

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

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
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktj 
šeštadienio naktį 75c. 

Speciales kainos savaitei.

MATEUŠAS SIMONAVIČĮŲS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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- 
h'omis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET,
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

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

Didžiajame New Yorke su
sektas apdraudos raketierių 
Uždas ir 14 asmenų areštuota. 
Raketui vadovavęs daktaras, 
pora advokatų, apdraudos 
kampanijos tarn autoj as ir 
šiaip suktų žmonių. Jie užves- 
davę prieš apdraudos kompa
nijas suklastuotas bylas, iš
gaudavo atlyginimus, iš kurių 
dalis eidavus šaikos gerai iš
lavinti ems “ligoniams,” o 
stambios sumos pasilikdavu- 
sios paketo vadams.

Įvairius nužiūrimus egzami
nuojant slaptosios policijos 
buvęs įtaisytas fonografiškas 
rekordavimas jų prisipažini
mų. Rekordai būsią panaudoti 
teisme.

Pereitą trečiadienį Lietuvių 
Piliečių Kliubo Svetainėje, 
Brooklyne, grupė mirusiojo 
komp. Miko Petrausko mylė- 
tojų-menininkų suruošė jam 
paminėti vakarą. Buvo dainų 
ir kalba, kurią pasakė komp. 
J. Žilevičius, trumpai apibu
dindamas Miko Petrausko 
darbus ir kelis gyvenimo bruo
žus. Koncertinę programą 
(Petrausko s u a komponuotas 
dainas) išpildė: Lietuvos Dai
nos Ensamblis, vadovaujamas 
p-lės Tamkiutės ir šie daini
ninkai : K. Hoffmanas, V. 
Tamkiūtė, P. Stankūnas, M. 
Strumskienė, E. Atkočaitienė, 
M. česnavičiūtė, ir Z. Vitaitie- 
nė. Pianu akompanavo R. 
Kurdinaitis, Tamkiūtė ir Kra- 
sauskaįtė.

žmonių nebuvo daug. Ko
dėl? Sunku • atsakyti.

Rep.

Politikauja Žaislavietėmis

Išvyko Ispanijon Kita 
Medikališka Grupė

1 1 ■ I

Trečiadienį laivu Norman
die išvyko Ispanijon didžiau
sia iki šiol išvykusių medikališ- 
kų grupių. Jai vadovauja Dr. 
Barney Melbon, seniau buvęs 
Cook Apskričio Ligonbutyje 
daktaru, Chicagoje. Grupę su
organizavo Ispanijos Demo
kratijos Gelbėjimo Medikališ- 
kas Biuras.

Kliubo Bazaro Baigtuvės
Lietuvių Am. Piliečių Klių- 

bas šį vakarą, 21 gegužės, tu
rės išpardavimą likusių nuo 
bazaro daiktiį. Tai bus lyg ir 
bazaro baigtuvių “šurum-bu- 
rum,” kur apart progos eit 
varžybų už pirkinius bus pro
ga susieit ir pasilinksmint. Vis
kas dėsis savoj patalpoj, 280 
Union Avenue.

Rep.

NATURAL - LAX - HERB TEA

12
MEDI
CINAL

HERBS
IN

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: v

JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom 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

Tammanės ir parkų komi- 
sionieriaus Moses užsimoji
mas pastatyti savus civilės 
tarnybos darbininkus prižiū
rėjimui žaislaviečių, vietoj at
leistų WPA darbininkų, kol 
kas nepavyko. Tammanės pa
siūlytoji rezoliucija išleidimai 
$660,000 vertės bondsų finaA- 
savimui Moses programos ta
po pavesta komitetui. Siūlyto
jai norėjo, kad Aldermanų 
Taryba tuojau nubalsuotų.

Pataisa
Pereitos savaitės Moterų 

Skyriuje, aprašant Motinų 
Dienos minėjimą, praleista 
nepaminėtas programos pildy- 
tojas Maželis, kuris pertrau
koje sakė eiles. O jis yra vie
nas iš pastoviųjų Ateities žre- 
do Mokyklėlės mokinių ir ne 
kartą yra sakęs eiles paren
gimuose.

Dalyvė.

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 Avė. ir Lorimer Street

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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