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Visų Salių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Neprąlaimesit, Tik Re

težius, o Islaimesit 
Pasaulj!

So. Bostono “Darbininko” re
daktorius labai susirūpinęs ko
munistiniu judėjimu. Jo laik
raščio špaltos taip ir mirga 
straipsniais prieš komunizmą. 
Pavyzdžiui, geg. 25 d. visas edi- 
torialinis puslapis užpildytas to
kiais straipsniais, štai jų pava
dinimai: “Dėl Religinės Laisvės 
Sovietijoje,” “Iš SSSR Darbi
ninkų Gyvenimo,” “Enciklikos 
apie Bedievišką Komunizmą 
Pagrindinės Mintys” ir “Ką 
Bendrą Turi Katalikybė ir Ko
munizmas?”

Visuose tuose straipsniuose, 
žinoma, teisybės nerasi. Redak
torius ir jo nelaimingi bendra
darbiai netiesa stengiasi su-/ 
pliekti komunizmą. Nors jie 
vargsta ir prakaituoja, bet jų 
pastangos veltui. Komunizmas 
ir Sovietų Sąjunga triumfuoja.

' Kasmet Jungtinėse Valstijose 
n dvidešimt penki tūkstančiai 

juodveidžių moterų gimdo kaipo 
pasekmė jų lytinio susinešimo 
su baltveidžiais vyrais. Jų vai
kai esti pusiau balti, pusiau 
juodi. Taigi, kasmet po dvide
šimt penkius tūkstančius balt- 
veidžių vyrų esti “išžaginti.” 
Vargšai! Pietinių valstijų “mo
rališkoji” ponija nė žodžio ne
sako prieš šitą mūsų vyrams at
liekamą “skriaudą.”

Kur tau jie sakys. Jeigu neg- 
as vyras nors tik pažiūri j 
altveidę moteriškę, jie skaito 
lisiu įžeidimu ir tuojaus jį 
^linčiuoja. Tuo tarpu baltvei- 
f^ai vyrai desėtkais tūkstan- 
čų negres gvoltavoja ir jie tyli. 
Daigiausia tie patys ponai ver
žiasi prie to “užginto vai-

* siaus.” Daugiausia jie savo neg
res tarnaites prisivilioja arba 
prievarta išgvoltavoja.

Mūsų korespondentų suva
žiavime keletas draugų teigė, 
kad korespondencijas skaito 
beveik išimtinai tiktai tos ko
lonijos žmonės. Bet tai ne vi
sai tiesa. Pavyzdžiui, per klai
dą redakcija korespondencijai 
iš Washirigtono valstijos uždė
jo vardą vieno Massachusetts 
valstijos miestelio. Ar tikėsite, 
ar ne, bet tos korepondencijos 
autorius tuojaus atšovė laišką 
ir išbarė mus, kad mes ant jo 
korespondencijos uždėjome 
klaidinga kepurę.

Nuo Washingtono valstijos 
iki Mass, valstijos yra 3,270 
mylių.

Liepos 6 d. vėl bus teisiami 
Scottsboro jaunuoliai. Tas pats 
teisėjas juos teis. Tik prokuro
ras bus kitas, nes Knight, Jr., 
nesenai pasimirė, žinotna, jo 
vieton Alabamos ponai suras 
kitą tokį pat žiaurų negrų 
priešą, kuris stengsis jaunuo
lius teismiškai nulinčiuoti.

Ar tik pasigarsinimui Sovie
tų lakūnai ir mokslininkai už- 

‘ kariavo šiaurės Polių ? Ne, ne 
tam tos didelės pastangos ir 
ta didelė rizika. Sovietijos 
♦mokslas bando atidaryti toli- 

? muosius šiaurius praktiškais 
sumetimais, šiaurės Poliaus ra
dio stotis bus 56-ta stotis. Iš 
jų plauks informacijos apie 
oro Stovį. Jų pagelba Sovietų 
orlaiviai galės saugiai lekioti 
prekybos ir, reikalui esant, ka
ro reikalais.

Draugas James W. Fordas, 
įžymus komunistas, lankėsi 
Ispanijoje. Kalbėjos su Lin- 
colno Bataliono kovotojais. Jis 
drąsiai teigia, kad Ispanijos 
liaudis laimės šį karą prieš fa
šizmą. Taip turės būti.

Roma. — Pas Mussolinį 
atvažiuoja Vokietijos karo 
friinisteris gen. Blomberg 
slapta pasitarti apie bendrą 
karišką frontą.
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JAU KETURI SOVIETŲ LĖKTUVAI 
ŠIAURĖS POLIAUS SRITYJE

Sustreikavo 80,000
Plieno Darbininkų
Penkiose Valstijose

Plieno Fabrikantai Ginkluojasi Prieš Streikierius
Youngstown, Ohio, geg. 

i27.—Prasidėjo didžiausias 
Amerikoj plieno darbininkų 
streikas nuo 1919 m. Su
streikavo 80,000 darbininkų, 
vadovybėje savo industrinės 
unijos.

Užstreikuota 27 plieno fa
brikai vadinamų “nepri
klausomų” kompanijų Ohio, 
Illinois, Indiana, Pennsylva
nia ir New Yorko valstijo
se.

Streikas vedamas prieš 
Republic, Inland, Youngs
town Sheet and Tube plieno 
komp. Pamatinė šio strei
ko priežastis yra, jog tos 
“nepriklausomos” kompani
jos išvien veikdamos, atsi
sakė daryt sutartį su Amal

Japonai-Mandžurai Vėl 
Isibriovė į Sibirą

Maskva. —15 Japonijos - 
Manchukuo kareivių įsibrio- 
vė į Sovietų Sibirą ir‘pra
dėjo šaudyti į Sovietų sar
gus už pusės mylios nuo sie
nos, kaip pranešama gegu
žės 26 d. Įsiveržėliai bandė 
apsupti ir suimti sovieti
nius sargus, bet tapo atmuš
ti ir atgal per sieną išvyti. 
Jie buvo įsibriovę ne tik su 
šautuvais, bet ir kulkasvai- 
džiais ties Grodekovo mie
steliu.

Skystakraujis Buvęs Ispani
jos Sosto įpėdinis

Havana, Kuba.—Vėl pra
trūko nesulaikomai bėgti 
kraujas grafo Covadongo, 
Ispanijos eks-karaliaus Al
fonso sūnaus, buvusio sosto 
įpėdinio. — Kaip žinoma, jis 
serga karališkaja hemofili- 
jos liga, kur kraujas taip 
skystas, jog sykį pratrukęs 
negali sukrekėti.

Eks-karalaičiui vėl įleista 
kvorta svetimo kraujo. Kai 
pasveiks, jis rengiasi susi
tuokti su dentisto dukteria 
Marta Rocafort. Tai bus 
jau antra jo pati. Su pir
mąja jis persiskyręs.

Derybos dėl Svetimą Karių 
Atšaukimo iš Ispanijos

London. — Ispanijos res
publika pranešė tarptauti
nei nesikišimo komisijai, 
jog sutiks, kad būtų iš
traukti svetimšaliai liuosno- 
riai kariai, jeigu komisija 
duos reikalingų užtikrini
mų, kad iš fašistų armijų 
bus atšaukti naziai, italai ir 
portugalai su savo oficie- 
riais ir generolais.—Ispanų 
fašistų armijose dabar yra 
120.000 Mussolinio ir Hitle- 
rio4tariuomenės.

Sovietų atstovas reikalau
ja uždraust lakūnams bom- 
barduot beginklius užfron
tės miestus, kaip kad daro 
fašistai.

gamated Plieno Darbinin
kų Unija, priklausančia 
prie Industrinio Organizavi
mosi Komiteto (CIO). Strei
kas buvo nubalsuotas pačių 
unijos lokalų.

Plieno Darbininkų Orga
nizavimo Komiteto pirmi
ninkas Murray sako, kad 
Republic Plieno kompanija 
prisigabeno k u Ikasvaidžių, 
šautuvų, bombų ir gengste- 
rių į savo fabrikus prieš 
streikierius.

Madrid. — Kanuolėmis 
bombarduodami M a d r ido 

’centrą, fašistai geg. 26 d. 
j užmušė dar 20 nekariškių 
žmonių.

Fašistai Sužeidė Franci
jos Lėktuvą

Bilbao, Ispanija.—Fašistų 
lėktuvai atakavo ir iš kul- 
kasvaidžių šaudė keleivinį 
Francijos lėktuvą “Air Py
renees,” kuris skrido iš Bi
arritz, Francijos, į Bilbao. 
Sužeistas lėktuvas pradėjo 
kristi žemyn, bet jo lakūnas 
L. Gaili saugiai jį nuleido 
ant lauko, arti Sopelana 
miestelio, už 12 mylių į 
šiaurių vakarus nuo Bilbao, 
nors ir pats buvo veidan su
žeistas sutaškytais langelių 
stiklais. Viena keleivė taip
gi ore sužeista, o trys kiti 
išliko visai sveiki.

Fašistų lakūnai šaudė jau 
ir nusileidusį lėktuvą, kaip 
liudija Sopelana gyventojai.

Parašas ant lėktuvo buvo 
didelėmis raidėmis, ir fašis
tai matė, kad tai ne Ispani
jos liaudiečių lėktuvas, o vis 
tiek stengėsi sunaikint jįjį 
su visais jame buvusiais 
žmonėmis.

Trockinis Rašytojas Išmes
tas iš Kom. Partijos

Maskva. — Iš Sovietų Ko
munistų Partijos tapo iš
brauktas Aleksandr Afino- 
genov, sceniškų vęikalų ra
šytojas. ' Jis kaltinamas kai
po šalininkas trockistų 
kontr-revoliucionierių.

Trys Chicagos Komunistai 
Kritę Kovoj prieš Ispanijos 

Fašizmą

Chicago. Ill. — Kare prieš 
Ispanijos fašistus krito trys 
chicagiečiai k o m u n i s tai, 
kaipo liuosnoriai respubli
kos kareiviai: Sam Horzich, 
Milton Pekow ir John Kunz.

Komunistų Partijos Illi
nois apskričio komitetas iš
leido pareiškimą, atiduoda
mas pagarbą tiems didvy
riškai žuvusiems draugams 
ir šaukdamas atkeršyti fa
šistams: juo stipriau, dva
siniai ir medžiaginiai rem
ti Ispanijos liaudį prieš fa
šistus.

Maskva, geg. 27.—Sovie
tų lėktuvas, vairuojamas 
Vasilijo Molokovo, iš Rudol
fo Salos tiesiai atskrido į 
šiaurės poliaus stovyklą.

Po Molokovo atskrido iš 
tos pačios salos lėktuvas, 
vairuojamas A. D. Alekse- 
jevo. Bet jis nusileido į 
pirmąją stovyklą, kuri buvo 
įrengta tuoj , kai pereitą 
penktadienį atskrido pats 
pirmutinis Sovietu lėktuvas, 
vairuojamas Vodopiianovo. 
Bet per paskutines dvi die
nas ta stovykla 'buvo per
kelta 12 mylių toliau. To
dėl Aleksėjevui liko tuzinas

IŠM1SLAS APIE NAUJA GEN. FRANCO PALIUOSUO- 
ANARCHISTŲ SUKILIMĄ JAS 45 LIUOSNORIUS
Perpignan, Francija. — 

Ispanijos fašistai skelbia, 
būk “anarchistai” įsteigę 
savo “respubliką” Barbast- 
ro miestelyj, Huesca pro
vincijoj, prieš liaudies val
džią.

Paryžius.— Ispanijos am
basadorius Francijai sako, 
kad Barbastro miestelyj ne
buvo ir nėra jokio anarchi
stų sukilimo. Tai tik fa
šistų paskleistas išmislas.

Išmestas už Suktybes Doriot, 
St. Denis Majoras

Paryžius.—Francijos val
džia išmetė fašistuojantį 
Jacques Doriot’ą iš majoro 
vietos Saint Denis’e, Pary
žiaus priemiestyje, kaipo 
sukčių ir grafterį. Pasiro
dė, kad jis darė suktybes, 
užsakydamas Saint Denis 
valdybos rūmui anglį ir ki
tus reikmenis. Komunistai 

I pirmi atkreipė dėmesį į Do- 
riot’o šmugelį ir pareikala
vo jį laukan išvyt. Jis bu
vo galva taip vadinamo 
“laisvės fronto,” reakcionie
rių.

20 PĖDŲ ILGIO ŽVĖRIES 
KAULAI

.Managua,v Nicaragua. — 
Arti Somoto atkasta kaulai 
kokio tai senovės milžiniško 
žvėries, kuris buvo 20 pėdų 
ilgio jr 10 pėdų aukščio.

PROF. ŠMITAS, 
vadas Sovietų Sąjungos orlai- 
vininkų ir mokslininkų, dabar 

tyrinėjančių šiaurinį polių.

mylių pasiekti naująją sto
vyklą.

Ketvirtas lėktuvas su la
kūnu I. P. Mazuruku ir tu
zinu kitų nusileido už apie 
35 mylių nuo šiaurės po
liaus, kaip praneša Associa
ted Press. Sakoma, kad su
gedęs jo radio:

Svarbiausias šiuo laiku 
tikslas sovietinių moksli
ninkų ant šiaurės poliaus 
ledyno tai tyrinėti oro sąly
gas, jūros gelmes, vandens 
srioves, žemės pritraukimą 
(gravitaciją), elektros, ra
dio veikimą ir šiaip gamtos 
reiškinius tame žemės “aš
ies” gale.

Salamanca, Ispanija. — 
Pranešama, kad fašistų ko- 
mandierius gen. Franco pa- 
liuosuojąs suimtus 45 liuos- 
norius, Tarptautinės Briga
dos narius, kariavusius po 
respublikos vėliava prieš fa
šistus. Jie būsią persiųsti į 
Franci ją.

Tarp paliuosuojamų esą 
23 anglai, tuzinas francūzų 
ir desėtkas kitų: latvių, len
kų, cechų, šveicarų, lietuvių 
ir rumunų.

EXTRA!
Ispanijos Skundas Tautų 
Lygai prieš Italijos Vedamą 

Karą

Geneva, geg. 27. — Ispa
nijos valdžia per savo at
stovus įteikė Tautų Lygos 
Tarybai įrodymus, kaip Ita
lija veda karą prieš Ispani
jos respubliką. Tarp įrody
mų yra ir Italijos karo mi
nisterijos slapti įsakymai, 
išduoti savo generolams ir 
oficieriams Ispanijoj. Tuos 
įsakymus sučiupo Ispanijos 
liaudiečiai, ypač kada Itali
jos kariuomenė buvo su
mušta Brihuegoj ir galva
trūkčiais bėgo atgal Gua- 
dalajaros srity j.

Fašistij Pranešimai Baskai Atmuša Fašistus
Hendaye, Franc., geg. 27. 

—Ispanijos generolo Molo 
fašistąii sakosi atėmę iš Ba- 
skijos liaudiečių San Ped- 
dro kalvą, užmušdami 50 
liaudiečių ir sužeisdami 100.

Fašistai Nužudė 45-Liaudie- 
čius Imtinius

Gibraltar, geg. ,27. — Is
panijos fašistai buvo pasta
tę 45 suimtus liaudiečius 
darban baigti būdavot Al- 
geciras-Tarifa tvirtoves. O 
paskui visus juos sušaudė.

Baskai Atidėjo Nazių La
kūnų Sušaudymą

Bilbao, geg. 27. — Baski- 
jos vyriausybė neribotam 
laikui atidėjo sušaudymą 
trijų nazių lakūnų. Jie bu
vo nusmerkti mirt už bom
bardavimą beginklių už-' 
frontės miestų ir žudymą 
jų gyventojų.

H. Fordo Gengsteriai 
Sužeidė Auto. Darbi-
ninku Unijos Vadus

Valdiška Komisija Tyrinėsianti Fordo Terorą
Detroit, Mich. — Auto

mobilių fabrikanto Henry 
Fordo kriminaliai mušeikos 
geg. 26 d. su žvėrišku įnir
timu užpuolė R. T. Frank- 
ensteeną, organizacinį di
rektorių Jungtinės Auto. 
Darbininkų Unijos; Walthe- 
rį Reutherį, unijos lokalo 
prezidentą ir eilę kitų veik- 
lių unijistų. Daužė, spardė!Rouge fabriko Dearborne, 
ir laiptais žemyn numetė nors Dearborno miesto val- 
Frankensteeną ir Reutherį dyba davė unijai leidimą 
ir sužeidė bent 30 kitų uni- skleisti tokius lapelius.
jistų, tarp jų apie 10 mote
rų darbininkių.

Tą kruviną užpuolimą 
Fordo gengsteriai padarė, 
kaip tik unijos vadai su ki
tais draugais veikėjais pra-

Naziai įkalino Protesto- Holandijos Naziai Šu
ny Religijos Vadus pliekti Rinkiniuose

Berlin.—Slaptoji Hitlerio 
policija suėmė visus penkis 
narius protestonų bažnyčios 
vyriausio komiteto. Šie pro
testonų kunigai buvo už
klupti nakčia ir nežinia kur 
įkalinti. Nazių spauda sle
pia net jų vardus. Jeigu ki
ti dvasiškiai1 išduotų tuos 
vardus, taipgi būtų areštuo
ti.

Minimi aukšti protestonų 
tikybos kunigai suimti to
dėl, kad jie nenorėjo ati
duoti savo bažnyčią Hitle
rio diktatūrai.

Šį penktadienį nazių pro-, 
pagandos ministeris Goeb
bels kalbės per radio; jis 
pliovos ypač Chicagos kar
dinolą Mundeleiną už tai, 
jog kardinolas pasmerkė 
Hitlerį už religijos persekio
jimą.

Žandarai Nušovė Albanijos 
Sukilimo Vadą Toto

Tirana, Albania. — Kara
liaus Zogo žandarai užklu-, 
po ir nušovė Ethemą Toto,1 
buvusį vidaus reikalų mini
sters, kuris vadovavo geg. 
15 d. sukilimui prieš dabar
tinę valdžią, žandarai už
tiko Toto su keturiais jo 
draugais Golemas kaime, 
pietinėj Albanijoj, ir apart 
jo nušovė dar vieną, o du 
suėmė.

Toto šaukė sukilti prieš 
karaliaus Zogo atsidavimą 
Italijos imperialistam ir 
prieš politinę priespaudą.

HARVARDO STUDENTŲ 
IR PROFESORIŲ PARA

MA ISPANIJAI

Cambridge, Mass. —Har
vardo Universiteto studen
tai ir grupe profesorių su
darė savo Komitetą dėlei 
Medikalės Pagelbos Ispani
jos Demokratijai. Jau su
rinko $200, bet pasiryžę 
gauti dar $1,200, idant ga
lėtų nupirkti ir pasiųsti 
ambulansą (ligonvežimį) Is
panijos respublikai. 

dėjo dalinti lapelius darbi
ninkams, kurie buvo šaukia
mi organizuotis į savo uniją 
ir kovoti už 6 valandų dar
bo dieną, už $8 algą dienai 
ir už unijos pripažinimą— 
“už unijizmą prieš fordiz- 
mą.”

Tas budeliškas užpuoli
mas padarytas prie Fordo

Washington. — Šalies 
Darbo Santikių Komisija 
pradeda tyrinėt H. Fordo 
mušeikų užpuolimą ant 
Jungtinės Auto. Darbinin
kų Unijos vadų ir narių.

. Haga, Holandija. — Ša
lies seimo rinkimuose tre
čiadienį demokratinės par
tijos laimėjo milžinišką at
stovų daugumą prieš fašis- 
tus-nazius. Tarp 100 atsto
vų bus ne daugiau kaip 4 
ar 5 fašistai.

Seiman išrinkta 3 komu
nistai, sprendžiant pagal 
dar nepilnai apskaitliuotas 
rinkimų pasėkas.

Ministerio pirmininko H. 
Coli j no Kalvinistų partijos 
atstovų skaičius seime padi
dėjo šešiolika. Katalikai ir 
socialistai—dvi stipriausios 
partijos seime—lieka su tuo 
pačiu skaičium kaip ir pir
ma. Liberalų demokratų 
partija turės 11 atstovų, tai 
yra, penkiais daugiau negu 
pereitame seime.

Kur 1935 m. naziai gavo 
1,475 balsus 65-kiuose rinki
mų apskričiuose, dabar su
rinko sau tik 789 balsus. Už 
kitų partijų kandidatus tuo
se pat apskričiuose pereitą 
trečiadienį paduota 29,371 
balsas.

Bilbao, Ispanija. — Bas
kų liaudiečiai skaudžiai at
mušė fašistus Lemona ir 
Orduna srityj, nukaudami 
didelį daugį priešų, už 9-10 
mylių nuo Bilbao.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

numato, kad čia ir apylin
kėse šiandien bus debesiuo- 
ta padangė ir gal bus lie
taus. Temperatūra būsianti 
vidutinė; panašiai ir New 
Jersey.

Įvairiose vietose rytinia
me pajūryje būsią lengvo 
lietaus.

New Yorke ketvirtadienį 
buvo 73 laipsniai šilimos, 
Fahrenheit; oro drėgnumo 
—78 punktai.

Vakar čia saulė tekėjo 
5:30 vai. A. M., o nusileido 
8:16 P. M.
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Heywood Broun Atsiprašo Greeno
Prieš tūlą laiką Amerikos Laikraš

tininkų Gildijos (unijos) prezidentas ir 
žymus kolumnistas, Heywood Broun, ra
šydamas apie ADF ir jos prezidentą 
Greeną, tarp kitko, pareiškė, kad toji or
ganizacija pastaruoju laiku mažai domisi 
darbininkų labu.

Dabar jis atsiprašo p. Greeno ir jo ko
legų, pažymėdamas:

prisipažįstu, kad aš (taip tuomet sakyda
mas) klydau, ir štai čionai dabar viešai pa
reiškiu, jog Mr. Green ir jo kolegos įrodė 
apčiuopiamai ir aiškiai, kad jie nei kiek ne
sirūpina darbininkų reikalais.

Tai tikra tiesa. Greenas ir Ko. rūpi
nasi tik griovimu, ardymu darbininkų 
vienybės, bet ne jų organizavimu. Jeigu 
kas iki šiol to nemokėjo arba nesugebėjo 
suprasti, tai tegu dabar pasižiūri į Cin- 
cinati mieste įvykusią ADF biurokratų 
konferenciją. Kas gi ten buvo svarsto
ma? Ogi kaip ardyti darbo unijas, kaip 
sukelti (iš narių išplėšti) daugiau pinigų, 
kad jų pagelba skaldžius CIO!

P-nas Green kovojo prieš automobilių 
pramonės darbininkus Detroite. Jis ko
vojo prieš plieno pramonės darbininkus 
Pittsburghe. Jis kovoja prieš kiekvieną 
darbininkų grupę,’ pasirįžusią grumtis už 
savo geresnę buitį, už pripažinimą pra
moninės unijos.

Kad Green yra nusistatęs prieš pra
moninį unijizmą, tai nestebėtina, bet ste
bėtina, kad dar vis randasi dalis organi
zuotų darbininkų, kurie jį remia.

Komunistų ir visų jiems prijautėjų, 
esančių Amerikos Darbo Federacijoj, pa
reiga kovoti prieš tokią bjaurią sauvalių, 
prieš biurokratišką Greeno politiką; prieš 
jo pasimojimą varyti pirmyn darbo uni
jų skaldymo darbą.

Palyginkit
“Lietuvos Žinios” (už geg. 12 d.) pa

duoda sekančią žinią:
Prieš kurį laiką Apeliaciniai rūmai buvo 

nubaudę buhalterį Ražauską 7 metus kalėti 
už laikymą priešvalstybinės, literatūros. Ra- 
žauskas Apeliacinių rūmų sprendimu buvo 
nepatenkintas ir kasavo Vyriausiam tribu
nolui. Tribunolas Ražauskui patvirtino Ap
eliacinių rūmų sprendimą—7 met. kalėti.

“Prieš-valstybinė literatūra” reikia su
prasti prieš-fašistinė, kadangi fašistų 
teismai ir žvalgyba kiekvieną lapelį, tai
komą prieš fašizmą, už atsteigimą Lietu
voj demokratijos, apkrikštija “prieš-vals- 
tybiniu.” Lietuvos anti-fašistai (komu
nistai, social-demokratai, kairesnieji liau
dininkai, etc.), kovodami prieš fašizmą, 
podraug pabrėžia reikalą ginti Lietuvos 
nepriklausomybę. Jie sako, kad Lietuvos 
nepriklausomybė bus saugesnė, kai ten 
viešpataus demokratija, kai žmonės bus 
laisvi, kai jie galės laisvai susirinkti, lai
svai spausdinti savo laikraščius ir kny
gas,—panašiai, kaip Amerikoj.

Kadangi tokia nuomonė fašistam pa
vojinga, tai jie, štai, ir siunčia žmones 
net septyneriems metams kalėjiman!

Na, o tik keletas dienų atgal Lietuvoj 
buvo teisiami trylika nazių, dirbusių už 
atplėšimą Klaipėdos nuo Lietuvos ir pri
jungimą jos prie naziškos Vokietijos. 
Teisme jų kaltė buvo įrodyta. Bet sme
toniškasis teismas tenusmerkė juos tik 
tarp 1 ir 2-jų metų kalėjiman!

Tas aiškiai įrodo, kad vagius, kyšinin
kus, žulikus ir nazius smetoniški teismai 
teisia lengvai, kaip tik galima, o pasiga
vę anti-fašistą, kovotoją už demokratijos 
atsteigimą Lietuvoj, kovotoją už Lietu
vos nepriklausomybę, tie patys teismai 
taiko jam sunkiausią bausmę!

Štai kodėl fašistai yra neprieteliai ne 
tik Lietuvos žmonių laisvės, bet ir jos 
nepriklausomybės!

Ir Italijoj!
Italijos fašistų organas “Popolo d’Ita- 

lia” pareiškė, jog ir Italijoj gyvenan
tiems žydams bus kuriama pirtis, pana
šiai, kaip nazių Vokietijoj. Tasai laik
raštis pareiškė, kad*

(1) Italijos žydai turi atsisakyti nuo 
zionizmo, t. y., rėmimo žydų pastangų 
apgyvendinti žydais Palestiną;

(2) Jie turi nesipriešinti Vokietijos 
Hitlerio rasizmo teorijai, t. y., kad ari
jai yra už semitų rasę “gabesni” ir žydai 
turį būti izoliuoti nuo visokių atsakomin- 
gų vietų, suteikiant pirmenybę arijams;

(3) Jei Italijos žydai neklausys šito 
įsakymo, tai jie nustosią buvę Italijos 
piliečiais ir būsią genami iš Italijos.

Šitokį reikalavimai, šitokį grasinimai 
patiekti Italijos žydams. Ar patsai du
čė tam pritaria ir, jei taip, ar jis imsis 
vykinti tuos grasinimus gyveniman, yra 
dvi nuomonės: vieni sako, kad taip, kiti, 
kad ne. Yra spėjimų, kad šis fašistų 
organo pareiškimas yra vaidinimas tam 
tikros politikos sumetimais, nors jis gy
veniman gali pasilikti ir neįvykintas.

Kodėl gi Italijos fašistai surado rei
kalo išstoti prieš žydus, panašiai, kaip 
naziai? Juk Italijoj žydų nėra daug,— 
apie 70-80 tūkstančių išviso. Daugumoj 
jie prisitaikė prie fašizmo, jam pataikau
ja, nuolankauja, tyli, kaip ir daug pačių 
italų. Fašistus verčia du dalykai: Pir
mas, jie nori palaikyti gerus santikius su 
Vokietijos naziais ir dėlto aniems gerinu
si, atakuodami žydus, kurie nepritaria 
Hitleriui. Antra, ir tai svarbesnė prie
žastis: Italijos fašistai nori prisilaižinė- 
ti prie Afrikos ir Azijos mahometonų. 
Palestina yra Anglijos imperialistų val
doma. Palestinoj tebeverda griežta tarp 
žydų ir mahometonų kova. Mussolinis 
žino, kad anksčiau ar vėliau Italijos im
perialistams teks susirieti su Didžiosios 
Britanijos imperialistais dėl Viduržemio 
Jūros. Dėlto Mussolinis ir daro viską, 
kad jau dabar patraukus savo pusėn ma
hometonus.

Tik nelabai senai, kai Mussolinis lankė
si Tripoly j, Afrikoj, jis pradėjo mahome
tonus garbinti, pareikšdamas norįs su 
jais kuotaikiausiai sugyventi. Šis išsto
jimas prieš žydus, vyriausiai zionistus, 
yra “praktiškas” žingsnis, daromas įro
dymui, kad jo žodžiai buvo ne tušti, kai 
jis panašiai kalbėjo.

Fašizmas visuomet remiasi ultra-na- 
cionalizmu. Vienos tautos žmonės pju
domi prieš kitas tautas. Žmonės, kovoją 
už demokratiją ir taiką, privalo ku©uo
liausiai bendradarbiauti, nepaisydami 
tautybių.

Italijos anti-fašistai, be abejo, šitą Mu- 
ssolinio anti-semitišką politiką smerkia 
ir prieš ją kovoja. Panašiai, kaip Lietu
voj': visokių tautų Lietuvos anti-fašistai 
piliečiai bendrai kovoja prieš fašistinį 
gaivalą.

Amerikiečiai Geri Kovotojai
Sugrįžę iš Ispanijos, du Amerikos ko- 

munistinio judėjimo vadai, Ford ir Mi
nor, pasakoja, ką jie girdėjo toj šalyj. 
Jie turėjo ilgus pasitarimus su Abraho- 
mo Lincolno Bataliono nariais,—ameri
kiečiais kovotojais prieš fašizmą. Jie tūlą 
laiką su jais gyveno.

Visi amerikiečiai, sako Ford ir Minor, 
geri kovotojai, pasirįžę, drąsūs, ištver
mingi vyrai. Tai pripažįsta visi.

Abu veikėjai yra įsitikinę, jog lojalis- 
tai fašistus sukriušins. Ispanijos žmo
nės dabar išsilavino kovoti,—devynių 
mėnesių karas juos išmokė. Fašizmo Is
panijos liaudis šiuo tarpu neapkenčia la
biau, negu kitados.

Prieš kiek laiko Amerikos socialistai 
skelbė organizuoją Dėbso Batalioną. De
ja, jo ir po šios dienos ten nėra. Randa
si socialistų, bet jie kovoja Lincolno Ba
talione. Socialistai, kaip ir komunistai, 
laikosi drūčiai ir sutikimas bei discipli
na gera.

Taigi amerikiečiai pasiuntė Ispanijon 
visą eilę savo geriausių kovotojų, jaunų, 
pasirįžusių, gabių ir drąsių vyrų.

Mūsų uždaviniu dabar turi būti: padėti 
jiems.

Ispanišką Savaitę, kuri prasidės se
kantį sekmadienį, todėl, mūsų visų pa
reiga: surinkti kuodaugiausiai parąmps 
Ispanijos kovotojams ir mūsų broliams, 
amerikiečiams,—nariams Lincolno Bata
liono.

LIETUVOS ŽINIOS
ŠIAULIAI

Siaučia Pavojingi Vagys 
Įsilaužėliai r

Paskutiniuoju laiku Guberni
jos priemiestyje ėmė pasitai
kyti dažnos vagystes su įsilau
žimais. Pažymėtina, kad vagys 
įsilaužia pas tokius žmones, ku
rie turi butuose ir telefonus ir 
ginklus. Matyt, kad vagių esa
ma senų specialistų, nes įsilau
žę jie sugeba apvogti miega
muosius kambarius, paimti 
daiktus nuo naktinių stalelių 
prie pat lovų ir nepažadina sa-

ir iškasa medelius. Mok. J. Ka- 
siulaičio* sode (Dainių kaime) 
buvo išvogta vieną naktį net 20 
skiepų. Savininkas paskelbė 
duosiąs už vagių nurodymą net 
piniginę dovaną, tačiau tuo tar
pu vagys nesurasti.
Jurbarke Nėra Prieplaukos

Nors Jurbarkas ir labai svar
bus punktas, nuo kurio pradeda 
plaukioti garlaiviai į Kauną, 
bet prie kranto dabar dar nė
ra jokios prieplaukos: keleiviai 
pavasario ir rudens metu šąla 
ant kranto, neturi kur ir nuo

dovanų. Kalbėtojų artistė buvo 
aukštai įvertinta.

Ida Kaminskaitė širdingai at
sisveikino su žydų visuomene, 
nes šiomis dienomis ji grįžta į 
Lenkiją.

N izabeth, N. J.
Mūsų Naujienos

Smagu pažymėti, jog mūsų 
veikli draugė, LDS 33 kp. iž
dininkė A. Kentrienė, šiomis 
dienomis grįžo iš International 
Ladies Garment Workers Uni
jos konvencijos, atsibuvusios 
Atlantic City, N. J.

Draugė A. Kentrienė atsto-
vininkų. Jau rašėme, kad buvo . 
apvogtas apyg. teismo pirmi
ninkas p. Morkvėnas, adv. Le- 
mežis ir kt. Dabar vėl įvyko 
naujos vagystės. Pas dr. Gogelį, 
Aušros ai. 84, greta anksčiau 
apvogtojo p. Lemežio,. vagys įsi
laužė į priegonkį ir iš čia iš
nešė moterišką paltą. Buvo be- 
lindą į butą, bet dr. Gogelis 
pajuto, atsikėlė, ir vagys pa
spruko. Pas advokatą Šurną, 
Kudirkos g., taip pat mėgino 
įlįsti, tačiau šiam pradėjus šau
dyti, paspruko. Basanavičiaus 
g. 116 nr. iš pil. Šilkaus kori- 
dorio vagys 9 vai. vakare išvežė 
dviratį.

V. 2 d. vagys įlindo Kražių 
gatvėje pas kun. Lapį. Kunigas 
dirbo raštinėje, šalia kurios yra 
ir jo kabinetas. Vagis atsiraki
no parinktais raktais duris, 
paskui atsidarė stalčių, išėmė 
iš jo dėžutę su pinigais apie 200 
lt. ir niekam nepastebėtas iš
ėjo. Nuostabu, kad vagis visa 
tai atliko taip tyliai, kad čia 
pat gretimam kambaryj dirbęs 
kunigas nė nejuto. O nuosta
biausia yra tai, kad ^vagystė 
įvyko dienos metu, 5 vai. p. p.

Del vagių siautimo šiaulie
čius apėmė tikra panika.

Nušovė Meilužį ir Pats 
Nusišovė i" >1 , v

V. J.d. šiauliečius sujaudino 
senyvo amžiaus žmonių šeimos 
tragedija.

Vilniaus g. Milašiaus resto
rane prie staliuko gėrė trys 
žmonės: du vyrai ir moteris. 
Staiga vienas vyrų, 60 m. am
žiaus Juozėnas išsitraukė revol
verį ir pareiškęs: “Čia yra trys 
kulkos—tau, žmonai, ir man”, 
šovė į antrąjį vyrą Juozą Skrin- 
skį, kurį yietoje užmušė. Juo- 
zėno žmona, kuri taip gi jau 
apie 50 m. amž., tuojau spruko 
pro duris, o Juozėnas čia pat 
nusišovė. Tragedijos priežastis 
■—pairusi šeima: Juozėnienė 
mylėjosi su Skrinskiu, nuo ku
rio jau anksčiau buvo susilau
kusi kūdikio.

JURBARKAS 
Ir Tokių Esama Sodų 

Kenkėjų
Jurbarko apylinkėse pasta- ; 

ruoju laiku priviso daug sodų, j 
deja, atsirado ir jų kenkėjų, šį i 
pavasarį pasirodė labai savo
tiški kenkėjai, kurie darbuojasi 
tik naktimis. Tie naktibaldos į 
“revizuoja” jaunučius sodelius

lietaus pasislėpti. O tuo tarpu 
net menkesni punktai (pav., 
Kulautuva) tokią prieplauką 
turi. Laikas būtų ir Jurbarke 
tuo reikalu susirūpinti.

KAUNAS .

Buvusieji Valstybės Tary
bos Nariai Gali Turėti Dva

rus Ligi 230 Ha. žemės
Vakar paskelbtas toks nenu

savinamos žemės normos įstaty
mo pakeitimas:

“Lietuvos tarybos nariams, 
pasirašiusiems 1918 m. vasa
rio 16 d. Lietuvos nepriklauso
mybės aktą, nenusavinamoji 
žemės norma gali būti padidin
ta ligi 230 ha., jeigu jų nusa
vintoji žemė dar nesunaudota 
žemės reformos reikalams.”

Nelaimės Fabrikuose 
Tebevyksta

—Prieš keletą dienų “Liet
medžio” lentpjūvėje įvyko ne
laimingas atsitikimas. Krau
nant ąžuolines lentas, lenta lū
žo ir sudavė darbininkui Ma- 
siūliui Antanui į akį.

■—Magido Chaimo kalvėje, 
Karo Ligoninės g. 13 Nr., ka
lant geležį, kūjis nusmuko nuo 
koto ir darbininkui Zagovalo- 
vui šmueliui sužeidė kairiąją 
ranką.

—Plačiųjų geležinkelių dirb
tuvėse susižeidė du darbininkai: 
šaltkalvis Gitas Vilhelmas ir 
darb. Bartusevičius Petras.

Kauno Priemiesčiuose
Trūksta Pieno

Kauno priemiesčiuose per 
šeštinių šventes gegužės mėn. 
6 d. visose krautuvėse nebuvo
pieno. Ypačiai pieno trūkumas 
buvo jaučiamas Šančiuose.

Kauno žydai šventė Viešin- 
čios Lietuvoje Garsios žydų 

Artistės Sukaktį
Kino teatre “Metropoliten” 

Kauno žydų visuomenės buvo 
atšvęsta garsiosios žydų artis
tės ir režisorės Ida Kaminskai
tės 20 metų scenos meno darbo 
sukaktis. Sukakties proga buvo 
suvaidinta perpildytai salei rin
ktinių žydų žiūrovų pjesė “Di
džioji artistė,” kuri vaizduoja

vavo L L. G. W. U. lokalą 221 
iš Elizabetho. Pasikalbėjime 
su jūsų reporteriu, ji labai pa
tenkinta su atsibuvusios kon
vencijos nuveiktais darbais. 
Pačioj konvencijoj ji buvo pa
skirta į Jurisdiction Commit
tee. Tai veikli unijos narė.

Mano supratimu, Bangos 
Choras labai prastai padarė 
21 dienos gegužės susirinkime, 
nutardamas paimti du mėne
sius vakacijų. Rodos, pradėjo
me veikti geriau ir staiga pa
imti vakacijas, tai jau netaip 
gerai.

Draugė S. Pociunaitė, choro 
mokytoja, buvo padavus savo 
rezignaciją, bet, išdiskusavus 
šį klausimą, ji palikta vesti 
choro reikalus ir ant toliaus.

Labdi prastai bangiečiai da
ro, neprisilaikydami discipli
nos, nelankydami choro prak
tikų ant paskirto laiko, ne
rengdami jokių pramogų per 
visus metus laiko. Ar ne sar- i 
mata, draugai, taip daryti ? 
Argi mūsų kolonijoj meno 
darbai nesvarbūs?

ALDLD 54 kuopos susirin
kime, 19 d. gegužės, liuosno- 
riai apsiėmė visi 7 delegatai į 
ALDLD 11 Apskričio konfe
renciją. Išsirinkome ir visus 
darbininkus į Apskričio pikni
ką. Tai labai puikiai padary
ta.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
nuo rengtos “card party” liko 
'pelno $7.60.

27 dieną gegužės Elizabetho 
miesto valdžia išleido ant iš
pardavimo net $244,000 
|“bondsų.” Iš tų pinigų $75,- 
000 bus išleista abelniems mie
sto reikalalams. O $169,000 
bus paskirta naujiems mokyk-
los namams.

i

Westfield, N. J., poliemonas 
Clifford Long tapo pavarytas 
iš darbo. Mat, už “gerą pasi
darbavimą”, nes apvogęs yra 
29 namus, tame skaičiuje bu-
vusio miesto gaspadoriaus Fre
derick Tipson. Tai mat kodėl 
nesurandama vagišiai. Jo pa
sidarbavimu tapo apvogta ba- 
gočiausių piliečių namai.

Bet gudriai darė ir tai pa
darė klaidą, nunešdamas par
duoti vogtus daiktus į vietinę 
“pawn shop” ir paduodamas 
kito policisto vardą. “Pawn

Waterbury, Conn.
______ ; \

Lietuvių Laisvos Kapinės 
jau gyvuoja per daug metų. 
1902 metais verstinam reika
lui esant tapo įsteigta Lietu
vių Laisvos Kapinės. Įsteigi
mui kapinių buvo susidėję ke
lios laisvesnės pašalpinės 
draugijos, sudedamos po tam 
tikrą dalį pinigų, už kuriuos 
buvo nupirkta didelis sklypas 
žemės netoli Hamilton Parko, 
Waterbury, Conn.

Kapinės yra valdomos ir 
prižiūrimos per draugijų at
stovus, kurios turi įdėję ten 
pinigus.

Draugijų atstovai laiks nuo 
laiko turi savo susirinkimus, 
kuriuose apkalba visus kapi
nyno bėgančius reikalus iT 
kiekvieną metą gruodžio mė
nesio susirinkime išrenka visą 
valdybą ant vieno meto, kuri 
veda visus kapinių reikalus.

Kapinės yra laisvos pilnoje 
to žodžio prasmėje. Jose gali 
būt palaidota kiekvieno numi
rusio žmogaus kūnas, nežiū
rint, kaip jis gyvas būdamas 
gyveno, laisvai ar religiniai ir 
kokia mirčia jis mirė. Apie tai 
visai nekreipiama atyda.

Numirėliai galima palaidoti 
į pavienes duobes, arba jei 
kas nori, gali nusipirkti lotą. 
Lotai turi po 8 duobes kiek
vienas ir parsiduoda po $į00. 
Bet jeigu kas nori, tai gali 
gauti ir pusę loto nusipirkai, 
tai yra, 4 duobes už $55.

L. L. Kapinių susirinkimas 
buvo laikytas 9 d. gegužės per 
draugijų atstovus ant kapinių. 
Atstovai apžiūrėję kapines nu
tarė, kad reikia kokiu nors bū
du nukasti tas didelis kalnas, 
kuris yra ant kapinių ir tam 
darbui buvo išrinkta komisija. 
P. Poškus ir J. Steponaitis įėjo 
į komisiją ir per jų pasidar
bavimą darbas jau yra varo
mas pirmyn. Kalnas kasamas 
žemyn ir žemės pilamos į že
mesnes vietas. Nukasus kalną 
ir išlyginus žemesnes vietas, 
be abejonės, kapinės pasida
rys daug gražesnės.

Taipgi nutarė rengti pikni
ką, kąd sukėlus kiek nors pi
nigų dėl pagražinimo kapinių. r 
Piknikas įvyks 30 d. gegužės, 
nedėliojo, prieš Decoration 
Day, Lietuvių Darže už Lake 
Wood ežero. Bus Merry Ma
kers Orkestrą. Pradžia pirmą 
valandą po pietų. \

Kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti šiame piknike ir 
praleisti laiką šviežiame ore. 
Pasišoksite prie geros Lietu
viškos orkestros, kuri grieš lie
tuviškus ir amerikoniškus šo
kius. Visi atsilankiusieji šiame 
piknike turės progą pasivai
šinti gerais gėrimais ir gar
džiais užkandžiais.

Komitetas.

Minersville, Pa.,

shop” savininkas užėjusiam 
piliečiui norėjo parduoti vie
ną vogtą daiktą, bet tas paži
no šį daiktą, kaipo savo nuo- 

v. . . . ,, . . VJ . . 'savybę, pranešė policijai, o ši
ronzickis, red. Kubmsteinas n , tyrinėdama surado kaltininką, 
kiti. Artistė gavo daug gėlių ir | “L.” Reporteris.

artisto ir scenos darbuotojų 
erškėčių kelią. Po vaidinimo 
įvyko artistės pagerbimas. Kal
bėjo dr. Sudarskis, adv. Cho-

Tampa miesto, Floridoj’ darbininkų demonstracija prieš Ispanijos fašistus, sunaiki-
nusius katalikų šventąjį miestą Guernica ir kt.

Mirė Mūsų Geras Draugas
Gegužės 19 d. mirė d. Pet

ras Karkavica, ukrainietis. Ve
lionis buvo dar ne senas, tik 
49 m., bet gyvas būdamas 
daugiausia sunkiai dirbo mai
nų tuneliuose, tai juodos ak
mens dulkės Petrą ir uždusi
no.

Pirmiaus jis prigulėjo vieti
nėj Komunistų Partijos viene- 
toj: daugelis tada ukrainiečių 
ir kitų prigulėjo. Bet užtai 
bosai ir pati U. M. W. of A. 
unija pradėjo persekioti ir iš
varinėti iš darbų, tai jie iš K. 
P. pasitraukė — sykiu ir Pet
ras. Tuoj po to Petras lankėsi 
Sovietų Sąjungoj, savo tėvy
nėj. Rodos ten pabuvo netoli 
metų laiko, sugrįžęs atgal p’as 
savo šeimą, jau nesuspėjo grį
žti į Partiją — nors žadėjo. 
Be to, P. K. prigulėjo prie
I. W. O. ir prie kitų ukrai
niečių draugijų.

Velionis mirdamas paliko 
savo draugę moterį su pen
kiais vaikais-mergaitėmis.

Kada karstas buvo išneštas 
iš namų, 1. W. O. organizato
rius pasakė labai gražią dar
bininkišką prakalbą, kurios 
ant gatvės klausėsi daug žmo
nių. Ant kapų prie karsto, d.
J. Brennan taipgi pasakė la
bai tinkamą prakalbėlę.

Palaidotas laisvai Lietuvių 
Liuosybės Kapuose. Ilsėkis, 
drauge, lai tau būna lengvi 
žemelė amžinasties.

Arbačiauskas. ;



KAIP NEREGIAI SKAITO KNYGAS ŠIAURIŲ VANDENS KELIAS

spinduliais, odoj susidaro

Vidurdieny, kada saule
iir stimpa nuo saules spin- ypač stačiai kepina, scnes-

spindulių, pradedant nuo,lės spinduliai duoda kūnui Jaus-

Antras dalykas,

Ar Galėtum Gyvent Be Skilvio?

niem žmonėm ir plikiem 
yre patartina prisideugt

rinktinai gerus balsus ir

padaryt lėtesnį jo sukimąsi, 
kad neapsisuktų daugiau 
kaip 33 sykius per minutę.

300 aklų WPA pašalpinių
' darbininkų dirba šimtus

dūlių “bombardavimo."
Kai kurie žinovai sako,

muštų. Jaunesniem žmo-

nepažiūrėtų” tie-

liną, kiaušinio
taukais ar Smetona.

Borinės

gamtos teikiama apsauga, .

Perdaug nudegus saulės llintą” vietą patept ir vaze-
baltimiu, naudingesnė languose

Penktad., Gegužės 28, 1937 Puslapis Trečias

Dalis aklų žmonių yra iš- prastą fonografą, tik reikia 
mokę pirštais skaityt savo
tiškai spausdintas knygas. 
Raidės tose knygose yra 
viršun iškeltos, kad pirštai 

*jas apčiuoptų: bet tai nėra 
, paprastos raidės, ale skir

tingos. Kiekviena raidė ak
lam yra tam tikras skaičius isiduodą tokia kaina, kaip lė-! 
iškeltų, savotiškai suderintų įšuoja pagamint, be pelno, 
taškų. Kožna taškų grupe Į Kartais pats knygos rašy

z reiškia vieną ar kitą raidę, tojas įkalba savo veikalą į stojimą. ° ’ 1
Jos yra įspaustos į stoią po- trekordą akliem, bet daz- ' žmonės turintieji skais- 
pierą iš atbulos puses. Tai niausiai tą darbą atlieka ra- £įa palta oda, greičiau nusi- j

Bet Jungtinėse Valstijose 
yra 120,000 neregių, nemo
kančių pirštais skaityti to
kias knygas. Jas taip skai
tyti gali tik vienas iš kiek
vienų keturių aklų žmonių.

Tat paskutiniais laikais 
pradėjo gamint neregiams 
daugiau “girdimų knygų.” 

*O “girdimos knygos” yra 
fonografiniai rekordai (plo
kštelės). Į tuos rekordus^ 
yra įkalbėta jau 200 apysa- j 
kų, poezijos, dramų ir šiaip 
populiarių knygų.

Užsideda neregys tokį re
kordą ant fonografo ir 
“skaito” ausimis, tai yra, 
dausosi.

“Knygynis” rekordas pa
rastai būna 12 colių sker
si išilgai. Jis kalba 16 mi- 
įčių.
Amerikinis Institutas Ak- ti žmonės naudojasi tais re
ms praneša, jog šį mėnesį kordais, nenorėdami akimis 
4 . 16,000 fonografinių1 skaityti. Antras dalykas,

nešinų taip tarnauja nere- tai tūli žmonės geriau atsi
ginus. Bet knyginiam re- mena girdėtą negu savo 
ko?dui galima naudot ir pa- akimis skaitytą. —N. M.

Kas Reikia Žinot apie Vasaros 
Saulės Spindulius

. ‘"•t n i Spiiltlllllcllb, 0(10 SllSlCldi O
I naujų specialių fonografų I nuodai-toksinai, kurie ge- 
I akliem. Tie fonografai par- ;rįasį į kraują, ir dėl to 

j žmogus kartais skaudžiai 
serga, nekalbant jau apie 
nusilupinėjusio “kailio” per-

Vasara ta medžiaga yra 
; ne

gu paprastas stiklas, kuris 
rūkšties (boric mažai teperleidžia ultra- 

acid) skiedinys taip pat violetinių spindulių, 
naudingas panašiuose apde- 
gimuose. Mėlyna padange atmuša 

. I žemyn naudinguosius saulės 
Ultra-Violetiniai Spinduliai į spindulius. Taigi jų galima 

din n r a n e šėrii-knlbetojm ’7^ .....•* i U 11 r a-violetiniai saulės Šauti ir pavėsyj, ypač jeigucho p i a n e sėjai kalbėtojai, .degina saule negu tie, kurių I vra dideli naikiu- « viršaus nėra kokio už-Pasirodo, kad jie tam la- oda tamsesnė spin uinai yia amen naikiu . . , , , n ,
himiąia ir tinka nes turi na l()Cia UU)1.stsac- v. įtojai ligų peru. Daugelis gi- dingo, kaip kad stogas Betblausia , ėst p< odos jrudimas yra pačios ųlaike pasauli- ultra-violetimai spinduliai

. r . .v ., . , . ,^-nitos teikiama apsauga, i - kc npgiio kol ios bu-'ateina ir pro atdarus lan-
y,ra..®Pe;cl;;lla11 lssllil.vintt?,!p l<ad perdaug nenusidegin- <"į°ap^iXį bet greitai gus _ir_j kambarį nors pati 

. . į pradėjo gyti, kai jos buvo saulė, ir “nepažiūrėtų” tie- 
atrištos ir laikomos prieš siog į langus.

Per šimtmečius jūrininkai j Įima plaukti į Sibiro žemę, 
bandė atidaryti šiaurių ten ir iš ten pristatyti reik- 
vandens kelią įš Europos į menis. Sovietai ant tu upių 
Aziją, bet jiems nevyko. 
Tik Sovietų Sąjungos val
džia tą padarė. Šis kelias 
atidarytas šiaurių puse -ap
linkui Sibirą.

U ž p e r e i tą sekmadienį 
“New York Times” plačiai 
rašė :

skaityti, kad, rodos, kalba 
be rašto.

Jeigu kalbantis į gamina
mą rekordą kostelėja, atsi- 
krankščia arba bent vieną 
žodį netinkamai ištaria, ar
ba perdaug kur staptelėja, 
toks rekordas jau laikomas 

!sugadintu ir dirbama nau
jas.

Vidutinei apysakai taip 
įskaityt-įkalbėt reikia 12 iki 

i 14 rekordų. Visa tokia apy
saka išklausoma per septy- 
Įnetą valandų.

Knyginiams r e k o rdams 
yra naudojama lengva, 
lanksti medžiaga, vadinama 
Vitrolak.

Kai kurie ir gerai matan-

turn saulės spinduliais.
Daugelis žmonių, i

•cių per ploną pdą, negali *sau]ę Bakterijos tik raitosi 
madingai nusirudint pries - J -

giU^ dažnai gauna, lQU "oomoaruavimo."
tik rudus taskus arba sasus 
nuo saulės.

Apsitepus alyvų
netaip skaudžiai įdegsi. | da daugintis ir augti ^rau-

aliejum, jog saulės spinduliai pade- galvą, idant saule jų neuž- 
nvLcuu oivciuuAiai lucKoi. Ida daugintis ir augti rau- uiustų. Jaunesniem zmo- 

Geriau yra laipsniškai . doniesiem kraujo kūneliam. |nem turintiem gana plau- 
pripratint kūną prie saulės l,_ Bet. svarbiausiajai, sau- V^,"era tokl° dldell° pav0‘ 

penkių minučių ir laipsniš- vitamino .D. O jeigu stoka 1 • • 1 • 11 *1 1 • j * • r'iTz-v tti r n vx'i i vi n 4- i ri i t r* ’ Kai del saulės naudingu- 
kai ilginant laika kaitinimo- šio vitamino, tai žmogaus' mo plaukam, tai pastebėta, 
si prieš saulę. |kaulai minkštėja ir genda, i--- -•------

Skaudžiai n u s i d eginus, | Per celophane pereina 
yra gaunama palengvinimas įvairūs saulės spinduliai ir 
išsitepant košele, padaryta pasiekia kūną. Todėl pajū- 
iš bicarbonate of sodium ryj galima prisidengti tokia 
(baking soda), iš krakmolo plonute peršviečiama me- 
arba miltų; galima “nusvi- džiaga.

jog tiesioginiai jos spindu
liai perdaug nudžiovina 
plaukus ir daro trapius, 
lengvai lūžtančius, nors, an
tra vertus, yra atsitikimų, 
kad saulė padeda naujiems 
plaukams ataugti. —N. M.

Kokie Paveikslai Pabudina Miegančius
Sėdint New Yorko Reel 

News krutamu jų paveikslų 
teatre, kartais šypsotis pri
sieina, kartais nuo pykčio 
kakta raukšlėtis pradeda. 
Štai, filmą mirktelėjo—ma
tai, kaip su elektros pagelba 
išperimi viščiukai; čia akro
batas šuniukas, šokinėja, 
vartosi—gavęs laišką, nune
ša ir atiduoda jo savinin
kui. Tai vėl blyksteli kita 
dalis filmos ir matai, kaip 

( Madrido miesto storiausios 
mūro • sienos subyra nuo 

*sproginių, didžiulių armotų 
kulkų; čia matai ir dramos 
truputį. Tai vėl švystelėjusi 
filmos juostelė jau rodo vė
liausius automobilių pato
bulinimus, pagerinimus.

Tiesa, visų žiūrėtojų akys

Armija Nuomaro Ligonių 
Jungtinėse Valstijose

liga Jungtinėse
500,000

Nuomaro
Valstijose serga 
žmonių.

Delikatni 
strumentai. naudojami mie- 
fl-avimui elektros sriovių, ei-' 

<*nančių per žmogaus smege
nis, parodo, jog pas nuoma
ru kritusi asmenį labai iš
krinka elektros srioveni- 
mas smegenyse.

H a r v a rdo Universiteto 
medicinos profesorius W. G. 
Lennox sako, kad gydant 
nuomaro ligą reikia suma
žini ligonio smegenų veiki
mą. Jis mano, kad daugu
ma nuomarininkų gauna tą 
ligą per paveldėjimą nuo 
tėvų-protėvių.

Daugelis naudoja bromi
dus nuo galvos skaudėjimo, 
ypač po smarkesnio įsigėri- 

( vmo. Bet bromidai, ilgesnį 
laiką juos panaudojus, blo
gai atsiliepia į protą.

moksliniai in-

atkreiptos į paveikslų pusę, 
tik deja, vieni į tokius pa
veikslus žiūri labai tingiai, 
o kiti pilnai snaudžia; kitur 
gali girdėti net garsoką 
knarkimą.

Muzika garsiau sugrojo, 
ir ant estrados išdygo dvi 
panelės su nuogais pečiais, 
krūtinės tartum piliakal
niai; jų maudymosi kostiu
mams tiek mažai suvartota 
medžiagos, ir tie patys kos
tiumai tartum priaugę prie 
jų liekno kūno—jos nei sto
ros nei plonos, nei pertrum- 
pos, nei perilgos;—tai pa
nelės, kurios laimėjo Cali- 
fornijoj gražuolių kontes- 
tus. Dar minutė, ir vėl nau
jas reginys: čia žiūrėtojų 
akivaizdoje atsistoja dvi 
panelės gražiai apsirėdę— 
tai modeliai, ant kurių gar
sinama vėliausios mados 
moteriškos drapanos, tik ką 
pripažintos tinkamomis Pa
ryžiaus plutokratijos.

Pastarasis paveikslas -mie
galius truputį prablaivo, bet 
muzikai nusiraminus, dar 
galima kai įcur girdėt knar
kimas, bet jau atmosfera 
daugiau darosi panaši į te
atro, o ne į miegamojo 
kambario.

Negalėtum nesakyti, kad 
teatre esančią publiką būtų 
elektros sriovė padilginusi, 
kuomet filmą suvirpėjo ir 
ant estrados pasirodė spor
to mėgėjų būrys—tai “ball 
game” žaislas prasidėjo. 
Vaje, vaje, koks triukšmas, 
plojimas, juokas ir klyks
mas; kiti taĘo taip suinte
resuoti šiuo žaislu, kad ne
jučiomis pradėjo grabalio
tis ;’ kitas nepataikė net ran
kas pasidėti ant savo kelių 
—lepterėjo ’ ant . svetimų, 
gretimai sėdinčiajam...

Veismūniškis.

Kam yra nežinoma, kad 
žmogus netekęs rankos ar 
kojos, ar kito kurio išlau
kinio organo, gali gyventi? 
Visi tą žinome. Nieko neu- 
jo. Kas kita, jei kas pasa
kytų, kad žmogus gali gy
venti, skilvio netekęs. Tai 
yra jau retenybe. O gal tūli 
'pasakys, kad be šio organo 
visai negalima apsieiti? Pa- 
galiaus, nesvarbu, kaip kas 
manome, o realiame gyveni
me visko atsitinka. Taip bu
vo atsitikimų, kad dėl ligos 
skilvys reikėjo išpjauti. Vie
nok žmogus gyvena. Kodėl? 
Tą ir bandysime įrodyti, tik 
dar luktelėkime—išvadų ne
darykime, iki negausime pa
tenkinančių faktų.

Virškinimo Syvai
Virškinimas yra atlieka

mas * tam tyčia pagamintų 
kūno organų sulčių. Tos 
sultys chemiškai vadinamos 
enzymai tai yra skysčiai, 
kurie raugina maistą. Jie 
yra organiniai, bet jų che
miška sudėtis nežinoma. 
Viskas, ką chemiškai žino, 
tai kad jų—enzymų—yra 
daug ir kiekvienas iš jų vei
kia ant skirtingos rūšies 
maisto. Kaip tai: enzymas 
seilių, vadinamas ptyalin, 
akstiną virškinimą skroby- 
lo-krakmolo ’maisto; enzy
mas skilvio, vadinamas pep
sin, akstiną proteidų virš
kinimą; o enzymas lipase 
veikia ant riebalų. Jų būtų 
galima ir daugiau suminėt, 
bet vėliau kai kuriuos pažy
mėsim. Dabar vieną jų ypa
tybę svarbu bus prisiminti, 
tai tą, kad enzymai patys 
neįeina į chemišką reakciją 
ir nebūna pakeisti, kada ei- Q . 
na maisto virškinimas, o tik ■ yį 
jie veikia, it koks stimuliam 
tas-akstintojas, katalystiš- 
kas (arba išskirstantis) tar
pininkas.

Virškinamieji Organai
ViršĮdnamasis aparatas 

Francijos armijoj yra susideda iš daugybės įvairių 
793,000 kareivių. Italijoj organų, kurie yra dalimi 
nuolat po šautuvu stovi maisto “malimo” bei yirš- 
805,000 armija; bet sakoma, 'kinimo. Tačiau mes čia pa- 
kad Mussolinis greitu laiku žymėsime tik pačius svar- 
galėtų sumobilizuot 1,600,-, buosius, sekamus: 
000 armiją.

Didžiosios Armijos
Vokietija jau turi 830,000 

kareivių pastovioj armijoj, 
apart šimtų tūkstančių ka
riškai išlavintų rudmarški- 
nįų nazių ir juodosios Hit
lerio policijos, kaip skai
čiuoja New Yorko Times 
korespondentas H. W. Bald
win, rašydamas iš Londono

1. Burna.—Ji, kaip ižino

įsteigė laivų prieplaukas i 
padarė jas susisiekimo ke
liais. Šiaurių Vandens Ke
lias ir unės pagelbės pa
daryti Sibirą kultūringu 
kraštu.

Sibiras turtingas. Vien 
apie šį naują svarbų!Tunguzu respublikoj yra 

vandens kelią. Iš europinės ’apskaitliuojama apie , 400.- 
Sovietų prieplaukos Mur
mansko tenka plaukti per 
Beringovo, Karsko, Lapte- 
vičo ir Sibiro jūras,iki Be
ringo perlajos. Paskui, per
plaukus tą perlaią, per Be
ringo Jūras, dalį Ramiojo 
Vandenyno ir Japonijos Jū
ras į Vladivostoką. Tai apie 
8,000 mylių vandens kelias.

Sovietų Sąjungai jis turi 
didelės svarbos, nes savo 
žiemės pakraščiu susijungia 
vakarai ir rytai. Jis turi 
didelės svarbos ir apsigyni
mui,

600,000,000 tonų anglies ir 
tiek daug aliejaus (žibalo), 
kad i o užtektų visai Sovietų 
šaliai. Sibiras turtingas ir 
kitais iškasamais turtais. 
Jis turtingiausias pasaulyj 
miškais, žvėrių kailiais, 
derlingomis žemėmis. Sibi
ro upės ir jūros žuvingos. 
Tik netikusios caro tvarkos 
laikais Sibiras buvo baisus; 
dabar jis virsta kultūringu 
kraštu ir jo gyventojai tur
tingais Sovietų piliečiais.

Chabarovskas savo laiku 
mui, nes ledlaužių pagelba buvo maža, gelžkelio. stotis, 
gali būti pravesta, karo lai-'o^abar jau turi^ apie 100,- 
vai iš vakarų į Kamčatkos 
ir Pamario prieplaukas. Ca
ras laike Rusi jos-Japonijos 
karo pasiuntė Baltijos Jūrų 
laivyną aplinkui Afriką ir 
Aziją. Sovietams to nerei
kia.

000 gyventojų. Komsomols- 
kas tik keturi metai atgal 
pradėtas budavoti. o dabar 
jau miestas su 90,000 gy
ventojų. Ten išbudavota lai
vų statymo fabrikai, kito
kios dirbtuvės mokyklos, te- 

“šiaurių kelias turi Sovie- at.rai> moderniški gyvenna- 
tams didelės ekonominės anai; o pirma buvo tik ke- 
reikšmės,’nes visos galingo- stubų žvejų kaimelis, 
sios Sibiro upės—Obi, Je- j Yladivostokas dabar turį 
nisei, Lena, Indigrija, Ko- Jau apie 300,000 gyventom. 
Ivma ir kitos įplaukia į šiau- puSa, plečiasi miestai, dide- 
rių jūras. Tos upės vande- la sovietiniai ir kolektyviai 
ningos, didelės, galingos, ir zemes ūkiai, pravedama 
tūkstančius mylių jomis ga-1 (Tąsa 4-tam pusi.)

pusiau pervirškintas mais
tas maistas yra nuryjamas.

Seiliij enzymas neveikia 
chemiškai ant proteidų ir 
riebalų valgių. O tik suvil
go juos, suskaldo į mažus 
gabalėlius, kurie, 
rengti, duoda 
skilvio syvam 1 
pradėti virškinimo procesą, j mišėliams talpina 500,000 
kada jį maistas pasiekia. 1: T>'"“

2. Skilvys—tai stiprus, 
raumeningas maišiukas — 
rezervas, kuriame maistas 
nurytas turi pasilikti apie 
3-4 vai. laiko. Jis įtalpina 
apie dvi kvortas maisto. 
Skilvio vidus turi nesuskai
tomą kiekį mažų liaukučių, 
iš kurių syvai išeina, kada 

j nurytas maistas paakstina
(Tąsa 4-tam pusi.)

Proto “Suskilimas” ir Jo Gydymas
Sergantieji proto ligomis 

užima 52 iš kiekvieno šimto 
taip pri- lovų ligonbučiuose šioj ša- 

galimybės lyj. Keturi šimtai valstiji- 
tuč-tuojaus ^niu ir miestinių įstaigų pa-

Tankai ir Lėktuvai

I proto ligonių. Per vienus 
metus suserga protligėmis 
dar po 125,000 asmenų. Iš 
kiekvienų 100,000 gyventojų 
New Yorke 505 yra proti
niai nesveiki.

Kaip sumažint protligių 
skleidimąsi? kaip gydyt ser
gančius protiniai?—tai bu
vo svarbiausi klausimai, 
kuriuos svarstė Amerikos 
Gvdytojų-Psychiatrų Drau
gijos suvažiavimas pereitą 
savaitę Pittsburghe, __
Suvažiavime dalyvavo 2,000

mentia precox protligė. In
sulinas vra svvas ištrauktas • 
iš gyvulių vidujinio organo, 
vadinamo blužnim, saldžią
ja liauka arba “kasa.” Pir
mas ši vaistą naudot pra
dėjo daktaras Manfred Sa
kei Austrijoj. O insulinu 
gydo štai kaip. Išmirkščia 
ligoniui į kraują tiek insu
lino, kad pradeda jam 
traukvti rankas ir kojas, 
visą išpila prakaitas ir pa
sidaro sunku kvėpuot. In
sulinas dažnai taip sujaudi
na ligonį, kad jis įeina į 
pašėlimą ir reikia jį surišti.

i Insulino įleidžia į kraują 
i kasdien prieš pusrvčius. ir 

p^| ligonis per pusdieni mėtosi, 
tąsosi, blaškosi iki pietų.

(Tąsa 4-tam pusi.)
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Sovietų Raudonojoj Ar- me,.susideda iš tvirtų kau- 'įvairių karinių laivų. Stip- 
mijoj yra 1,200,000 vyrų, lų žiaunių, muskulų ir dan- riausiai ginkluota ant jūrų 
Sovietai turi treja tiek dau- tų. Maistas paimtas į bur- Anglija, paskui seka Fran- 
giau gyventojų negu Vokie- ną yra sužlebčiojamas, su-1 ei ja, Italija, Vokietija. So
ti ja. Taigi pagal gyventojų malamas, ir sumaišomas su | vietinis jūrų laivynas nedi-
skaičių, naziai laiko dveja 
tiek daugiau nuolatinių 
reivių nekaip Sovietų Są
junga.

ka-

ar-Europos nuolatinėse 
mijose dabar yra 6,000,000 
vyrų.

seilių syvais. Seilės turi ir 
enzymą ptyaliną, kuris pra
deda skrobylo maisto virš
kinimą; o galutinas suvirš
kinimas šio maisto baigiasi 
laibojoje žarnoje. Mat,' mai
stas burnoje nebūna ilgai, 
tai, tiek trumpą ?

f ’ j> v • ■’ž1/ ii • tV / V;-
4*. :

laiką tik N.

Protligių gydytojų suva
žiavime Pittsburghe, dak-

bai dažnai išsivysto pas jau
nuolius.

Schizofrenija pažįstama

A * ./ C * | Žila v 1111G a 1

proto: jautuliai traukia vie- |taras c B Thompson par0. 
non pusėn, o galva—kiton: I .-L, .
taip ir pasidaro “dvasiniai (^e’* užkietėję, p esi ai. 
perskilęs” asmuo. Ši liga la- vaRYs ir kiti kriminalistai

Pasirodė, jog labiausiai 
plečiasi protligė, vadinama 
schizofrenia (bei dementia 
precox). Schizofrenia reiš
kia, kad tokio ligonio “dva
sia suskilus” — jausminiai 
patraukimai atsiskyrę nuo

I London. — Kapitalistinių 
šalių diplomatai spėją, kad 

‘ į Sąjunga turinti 
4,500 tankų ir 4,500 karinių 
lėktuvų; Vokietija 1,800 

' tankų ir apie 3,000 karo lėk
tuvų; Francija —•• 2,000 tan- 
Ikų ir 3,000 lėktuvų; Italija 
I—1,800 tankų ir 4,000 kari
nių lėktuvų; Anglija turinti 
apie 1,000 tankų ir 3,000 ka
ro lėktuvų; Lenkija — 650 
lėktuvų; Č e c h o s lovakija 
apie 1,100 lėktuvų. Kiek pa-1 
skutinės dvi šalys turi tan- iš tokių ženklų, kaip nieko 
kų, nepaduodama.

Prie jūrų prieinančios ša
lys Europoj turi apie 1,000 • • • • 1 • • *1* 1 •

delis, apart submarinų. Bet 
manoma, kad submarinais 
Sovietai viršija visas pašau- j 
lio šalis. Submarinai yra i 
ypač tinkami apsigynimui.' 
Sovietų Sąjunga tik ir ren- čiai

nepaisymas, protinis atbu
kimas ir šalinimasis nuo ki
tų žmonių, šia liga sergan
tieji gali laipsniškai taip 
nupūti, kad lieka protiniai 
nabašninkai ir gyvena tik 
kaip kokie augalai. Dabar
tiniu laiku schizofrenikai 
sudaro 60 procentų visų 
proto ligonių.

Gydymas Insulinu
Paskutiniais laikais pla- 

1 naudojama insulinas 
giasi apsiginti; ji neturi jo- kaip vaistas gydyti sergan- 
kių užpuolimo planų. Ičius schizofrenia bei de-

■t'V

Ar Kriminalistai Protiniai 
Sveiki ar Ne?

abelnai nėra silpnapročiai. 
89 jų iš kiekvieno šimto yra 
protiškai normalūs. Kas 
ypač matoma pas įpratusius 
kriminalistus, tai kad jie tu
ri didelį patraukimą kuo 
greičiausiai gaut pinigu ar 
nuosavybės; bet užsidirbti 
ar paprastais biznio keliais 
bandvt prasigyventi tai kri
minalistam atrodo perdaug 
lėtas dalykas.

Pastebėta, jog piniginiai 
žulikai ir lytiški merginų 
apgaudinėtojai turi didžiau
sio palinkimo kuo gražiau
siai, “pliuškiškai” rėdytis.
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Julius Janonis—Pirmasis Lietuvių 
Proletarinis Poetas

I

V. KAPSUKAS
(Tąsa)

Tat, rankos pūslėtos, veidai prakaituoti, 
Ko laukiat?
Jūs bijot? Bet ko gi? Dykūnų tik sauja, 
O jūs milijonai! Tai kam gi ta baime! 
Tiktai susitclkit!

poezijoj, nors, jie ir stengėsi duot “in
dustrinį ritmą”. Reikalauti gi, kad Jano
nis 1914—16 metais pieštų fabriko darbą 
taip, kaip kad piešia jį išliūosuoto iš ka
pitalo vergijos darbo poetai, kad jis “in
dustrinį ritmą” vartotų—tai reiškia rei
kalauti iš jo visiškai negalimų jo laikais 
daiktų. Ir vistik dėlto, kad pas Janonį

nebuvo “industrinio ritmo” ir kad jis 
nedainavo linksmos, su tuo ritmų sude
rintos, darbo dainos, nenustoja jis buvęs 
proletariniu poetu, atvaizduojančiu pro
letariatą ir jo kovą revoliucinio judėji
mo pakilimo metu ir sunkiausiais didžio
jo karo reakcijos laikais.

(Daugiau bus)

Panašus motyvas ir eilėse “Darbinin
kui”, 1917 m. pradžioj parašytose.

1917 m. pradžioj, trumpai prieš caro 
valdžios sugriovimą, jis rašo “Kovą Pra
dėjus” (57 puslap.):

Pasilsėti da ne laikas.
Tai da tik kovos pradžia;
Nors jau dreba, bet da laikos 
Biurokratinė valdžia.

Varžo žodį, varžo spaudą, 
Varžo, gniaužia draugijas; 
Kas doresnį žmogų gaudo, 
Siundo žabalas gaujas.

Provokuoja, kaip įmano, 
Susitelkusius draugus, 
Lieja platų kraujo tvaną, 
Sėja kritusiais laukus.. . . 

Pasilsėti da ne laikas....♦
Iš šių eilių jau galima nujausti, kad 

revoliucija jau nebetoli. Jau dreba, bet 
da laikos caro sostas. Da didesnio pasi
ryžimo reikia—ir jau sugrius caro val
džia. Kovo pradžioj ji jau buvo sugriau
ta. Ir vėl Janonis, pats revoliucijos iš ka
lėjimo išleistas, šaukia į tolimesnę kovą:

Neverkit pas kapą narsiųjų draugų: 
Kas krito kovoj—tie didvyriai.
Kiekviena kova reikalinga aukų— 
Laimingi už laisvę numirę....

Minėkit ne pragaištį, mirtį, kapus,
Bet kovą, vien kovą be galo: 
Geresnio paminklo didvyriams nebus, 
Kaip vykdymas jų idealo (60 p.)
(Šios eilės parašyta pagal rusų kalbą, 

bet ne blogiau už originalą.)
Janonio nepatenkina buržuaziniai de

mokratinė pervarta, įvykusi per 1917 m. 
kovo revoliuciją. Jis .griežtai kritikuoja 
koalicinę Kerenskio valdžią, kaipo revo
liucijos slopintoją. Jis kartu su bolševikų 
partija stoja už Sovietų valdžią, už so
cialistinę revoliuciją. Bet štai jisai gegu
žės 30 (17) d. tragingai pabaigia savo 
gyvenimą. Tai duoda progos tokiems ne
sąžiningiems buržuaziniams sutvėri
mams, kaip Kemšiai, padaryti išvadą, 
būk jis nusivylus savo “auksinėmis sva
jonėmis” ir “skaisčiosios vilties” nustojęs, 
dėlto ir nusižudęs. Bet Janonis savo tes
tamente—paskutiniam laiške draugams, 
parašytame mirties angoje, gegužės 30 
(17) d., kuoaiškiausiai sako:

“Esu dirbęs, ką galėjau. Gal da bū
čiau Jūsų tarpe ir daugiau padirbęs, bet 
nelemtas likimas sulaužė sveikatą ir ne
leido toliau dirbti. Pagaliaus, sveikata 
privertė net išsibraukti iš gyvenančių 
tarpo. Persiskirdamas su gyvenimu, nie- 

♦ ko kito negaliu jums palinkėti, kaip tik 
dirbti, dirbti ir dirbti revoliucinės so
cialdemokratijos (t. y. bolševikų. V. K.) 
darbą, neįsileisti į organizaciją oportu
nizmo ir juogreičiau žengti prie galutino 
tikslo—socialės revoliucijos realizavimo. 
Nesulaukiau aš jos, bet Jums Draugai ir 
Draugės, likimas gal bus nuolankesnis ir 
jūs išvysite naują atgimusį pasaulį.

Dvasia ir aš jame gyvenau. Paskutine 
mano mintis—tai prisiminimas, kad jau 
atsiranda ženklų, rodančių, kad socia
lizmas jau pradeda vykdintis ir kad jo
kia mūsų gadynės vaidentuvė negali įsi
vaizdinti tų įstabių visuomenės ir as
mens išorinio ir vidujinio gyvenimo per
mainų, kurios paseks pilną socializmo 
tvarkos įvykinimą. Linksmu šypsuliu 
sveikinu Jus, sakydamas:

Tegyvuoja socializmas!
; Tegyvuoja jo vykintoja revoliucinė 
socialdemokratija!

Visa dvasia su ja buvęs Jūsų draugas 
Julius Janonis.” '

Ir savo atsisveikinamas eiles jis bai
gia ta pačia mintim: jis nešasi į kapus 
meilę

To plataus, dailaus pasaulio, 
Ką it pumpuras da sprogsta.

Nesulaukiau jo pražystant, 
Bet širdy užsiauginęs, 
žengdamas į šaltą kapą, 
Sveikinu jį greit bujosiant.

Aišku, kad jis sveikina greit bujo
siant socializmą. Kas, turėdamas tokių 
davinių, vistik kalba apie Janonio nusi
vylimą socializmu ir bolševikais ir apie 
jo išsižadėjimą socialistinės revoliucijos, 
tas sąmoningai faktus kraipo.

Ir laiške draugams ir atsisveikina
mose eilėse Janonis aiškiai nurodo savo 
nusižudymo priežastį. Jis sako (31 p.):

Ir svajojau siekti laimės
Su visu plačiu pasauliu,
Kam nuo kojų pančiai krinta, 
Kam dievų aušra sušvito.

Milžino darbai vaidenos.
Aš tikėjau juos atliksiąs, 
Herkulės ir Prometejaus 
Tveriančius žygius nupinsiąs.

Bet, lyg beržas žalialapis, 
Sprogstant, kirmėlės pagraužtas, * 
Kad gyvam nesutrūnyti, j
Pirma laiko—jaunas žūstu.

Pirma laiko jaunas žūstu, 
Nė jėgų neišmėginęs. 
Ateities žygius nešuosi 
Su savim į šaltą kapą.. .

Taip žuvo Janonis, kaip žūva ne vienas 
proletarinis kovotojas, tos visų pirma 
proletarinės ligos—džiovos pakirstas. 
Tikrai, reikia sutikt su Janonių, kad jis 
žuvo da nė jėgų, kaip reikiant, neišmėgi
nęs, ir ateities žygius nusinešė į šaltą 
kapą. Nė vieno didesnio kūrinio, plačiau 
apimančio gyvenimą ir darbininkų kle- 
sos kovą dėl savo išsiliuosavimo, jis ne
suspėjo sutvert. Poemėlė “1906 m. ru
dens vidunaktį”—tas buvo tik pirmas 
mėginimas jį sutvert. Jis ten tik siluetus 
davė, o ne poemą; vienok ir tie siluetai ir 
poema “Tarp siaučiančių marių” rodo 
jį galėjus ir didesnių kūrinių duoti. Jo 
talentas da anaiptol nebuvo išsekęs. Ger 
riausia tai rodo jo paskutinės eilės “Avė 
vita, moriturus te salutat!” (Tegyvuoja 
gyvybė! Einąs miriop tave sveikina) 
Jose jis pasiekė tokio aukštumo, kurį ir 
pirma retai jam pasisekdavo pasiekt.

Vistik Janonio poezija užima neturtin
goj proletarinėj lietuvių literatūroj ir 
dabar da pirmutinę vietą. Ir dabar da jo 
neviršija nė vienas lietuvių proletarinis 
poetas, norint dabartiniai poetai jau ra
do pramintus sau takus, turi Sovietų 
Sąjungą, nematytais tempais statančią 
socializmą, ir labai pakilusį revoliucinį 
judėjimą kapitalistiniuose kraštuose, tu
ri didelį akstiną iš Sovietų Sąjungos pro
letarinių poetų pusės, turi proletarinės 
literatūros teoriją. Tai davė jiems gali
mybės. tūlais žvilgsniais žymiai pirmyn 
nužengti, ypatingai tematikos žvilgsniu, 
ir daug labiau, negu Janonis, pasiliuo- 
suot nuo buržuazinės poezijos įtakos. 
Vienok vaizdų gražumu, ypatingai eilių 
lengvumu, jų aštrumu kapitalo išnaudo
jamai darbininkų klasei negali susilygin
ti su Janonių dargi geriausias šių dienų 
lietuvių proletarinis poetas drg. Žalioms. 
O reikia atsiminti, kad Janonis pirmą
sias lietuvių proletarinės literatūros va
gas varė, neturėdamas gangreit jokių 
proletarinės poezijos pavyzdžių. Šis fak
tas da aukščiau jį pastato.

Aušrotas-Valaitis, apibūdindamąs Ja
nonio poeziją “Naujojoj Gadynėj” 1922 
m. gale, rašė:

“Jo eilės rašytos daugiau ‘senąja,’ ‘kla
siška’ forma ir jose nedaug teužtenka in
dustrinio ritmo—fabrikų mašinų—gi
gantų, fabrikų žaizdrų, kūjų, fabrikų 
virdulių (?), plieno mechanizmo ritmo, 
—kas vien ir apima industrinės poezijos 
sąvoką”...

Žinoma, jei taip suprast “industrinę” 
(proletarinę?) poeziją, tai Janonis nebu
vo “industrinis” ir proletarinis poetas. 
Bet ištikrųjų net ir tuose kraštuose, kur 
dąrbininkai šiandien jau nebe mašinų 
vergai, o jų “viešpačiai”, proletarinės 
poezijas sąvoka toli gražu neišsemiama 
“vien” ‘‘industriniu ritmu”: ritmas—tai 
tik forma, kuri turi reikšmės, bet da ne
nustato ne proletarinės, nė buržuazinės 
poezijos esmės. Gali būti vienose ar ki
tose eilėse tiek ir tiek fabrikų mašinų 
gigantų ritmo, fabrikų žaizdrų, pyškėji
mo, kūjų kalimo—ir vistik gali da ne
būti jose proletarinės poezijos, kaip, pa
vyzdžiui, nebuvo jos trečiafrontininkų

Ar Galėtum Gyvent 
Be Skilvio?

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
jo pamušaią-plėves. šie sy
vai turi ir enzymą pepsiną, 
kuris turi galingą įtaką į 
virškinimą proteidų mais
to.

Kitas svarbus /• skilvio 
skiedinys, tai hydfdchlorinė 
rūkštis. Ji išmirko, išbrin- 
kina proteidų maistą, kad 
jis vėliau duodasi lengvai 
viršinimo įtakai. Kaip ši 
rūkštis, taip ir skilvio sul
tys dar nepajėgia,proteidų 
suvirškinti, o tik pusiau su
virškinę į laibąją Žarną iš
leidžia, kartas nuo karto, 
bėgyje 3 ar daugiau valan
dų.

Skrobylų, arba krakmolų 
maistas skilvyje nėra virš
kinamas, nes tam pakenkia 
cheminės aplinkybės skilvio 
rakšties: seilių enzymai 
veikia maistą tik šarmiško- 
se, alkalinėse apystovose 
maisto. Tik pasiekęs laibą
ją žarną šis maistas yra vėl 
virškinamas, kur jis tarpi- 
nimo, malimo procesu yra 
ir užbaigiamas.

Tas pat ir .apie riebalus 
galima pasakyti, nes ir jie 
skilvyje nėra suvirškinami, 
o tik kūno šilimos ištirpina
mi. Jų galutinam “perma- 
limui” reikalinga yra kito
kių sulčių, o jomis ir bus 
taip vadinamos saldžiosios 
liaukos ir tulžies syvai.

8. Laiboji Žarna. — Ji 
prasideda nuo skilvio apa
čios ir susijungia su pra
džia storosios žarnos. Lai
bosios žarnos ilgis yra apie 
20 iki 23 pėdų. Jos sienos 
yra net iš keturių sluogsnių 
subudavotos, kurių- vidus 
turi milionus liaukučių, iš 
kurių yra išleidžiama sul
tys virškint maistą. Taipgi 
kraujagyslės arterijos įei
na į šią žarną ir mažytės 
kraujinės gyslytės, vadina
mos kapilarais, kad suvirš
kintas maistas lengvai per 
jas yra sugeriamas į krau
ju

Taipgi apie 3-4 coliai že
miau skilvio yra kanalas į 
laibąją žarną, per kurį įei
na saldžiosios liaukos (pan
creas) ir tulžies syvai.

a) Saldžioji Liauka.—Ji 
turi syvų-enzymų, kurie ga
li veikti ant trijų maisto 
rūšių: proteidų, skrobylų ir 
riebalų.

Proteidų maistas, kuris 
skilvyje buvo tik pusiau 
pervirškintas, dabar yra ga
lutinai suvirškintas, sumal
tas laibojoje žarnoje ir jau 
prirengtas sugėrimui į 
kraują per kapilarus. Mat, 
ši liauka turi enzymą tryp- 
tiną, o laiboji žarna skiedi
nį erepsiną, kurie bendrai 
veikdami garbingai baigia 
proteidų virškinimą.

Skrobylas akstinamas yra 
enzymo amylase, kuris turi 
spėką pakeisti krakmolą į 
maltose, arba į tirpstantį 
cukrų, kuris jau tinkarhas 
įtraukimui į kraują per ka
pilarus.

Iš skilvio labai mažai tė
ra sugeriama cukraus, pep- 
tonų-proteidų maisto. Dėlei 
aiškumo imkime tyrimą 
vandens. 500 kūbiškų centi
metrų šuniui sugirdžius, tai 
per 25 minutes 495 kūbiški 
centimetrai į laibąją žarną 
suėjo, o tik 5 kūbiški centi
metrai tebuvo per skilvio

nėra būtinas organas, kaip 
virškinimui maisto, taip ir 
sugėrimui į kraują suvirš
kinto maisto, nes aukščiau 
įrodėme, kad skilvyje mais
tas nėra galutinai suvirški
namas, o tik pusiau pervirš- 
kinamas. Jo virškinimas už
baigiamas laibojoje žarno
je, iš kurios kapilarais jis 
ir į kraują sugeriamas.

Todėl skilvys gali būt iš
imtas be jokių tiesioginiai 
pavojingų rezultatų gyvy
bei.

Keletas atsitikimų yra 
užrekorduota, kad skilvys 
išimtas chirurgo, o gerklė 
(esophagus) susiūta su lai
bąja žarna, ir gyvuliai gy
veno normaliai, nors reikė
jo specialiai būdai vartoti 
jų maitinimosi reikale. Tiks
liau sakant, vietoje tris kar
tus į dieną šert}, jie turėjo 
būt šeriami gal kas valanda 
ar panašiai. Mat, maistui 
sandėlis, rezervas, kuriame 
galėtų nurytas maistas sto
vėti 3 ar 4 vai., buvo pa
šalintas.

Taigi nėra jokis stebuk
las medicinoje skilvį paša
linti, kuomet žinoma, kaip 
fiziologiniai veikia 1 įvairūs 
virškinimo organai ir kaip 
pakeist maitinimo būdą. Xa- 
da žmogus be skilvio, turė
damas palankias sąlygas, 
galėtų jaustis taip laimin
gai, kaip ir tie, kurie nešio
jasi skilvį.

J. Gužas.

Šiaurių Vandens Kelias

Proto “Suskilimas” ir Jo 
Gydymas

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Tada jam duoda cukraus 
arba gliukozo (gamtinio 
cukraus), ir tas tuojaus nu
ramina ligonį. Po to pas jį 
atsiranda didžiausias noras 
valgyti.

Tūluose atsitikimuose ši
taip beveik iš pirmo sykio 
pagydo sergantį schizofre- 
nia; bet kartais tenka žmo
gų varginti insulinu tris 
mėnesius.

Vienas iš blogumų, tai 
kad pradedantieji sirgti 
proto suirimu nenori prisi
pažint ir gydytis. Jie mano 
sau: kitas tai gali sirgti 
protlige, “bet ne aš.”

N. M.

Transjordan i joj, Yemene 
ir kituose arabiškuose kra
štuose gyventojai vis veik
liau bruzda prieš Anglijos 
imperializmą.

Fašistų Pranešimai apie 
Žygius Baskų Fronte

St. Jean de Luž, Franci j a. 
—Pranešama, kad fašistų 
generolo Molos armija, Ita
lijos kareiviai ir naziai at
stūmė Baskų respublikie- 
čius atgal į Lemoną mieste
lio apygardas, pusdevintos 
mylios nuo Bilbao. Jeigu 
fašistai paimsią Lemoną, tai 
jiems teliksią tik viena my
lia iki Baskų tvirtovių eilės, 
vadinamos “geležiniu lan
ku,” kuris saugoja Bilbao. 
Tarp Amorebietos ir Du
rango fašistai atėmę iš bas
kų Manaria, Yurre ir Dima 
kaimus. _______
Nazių Karas prieš Katalikų 

Ir Protestonų Kunigus
Berlin.—Slaptoji Hitlerio 

policija areštavo 11 protes
tonų kunigų. Keli protes
tonų dvasiškiai jau užrakin
ti koncentracijos stovyklo
se. Šiomis dienomis naziai 
išvijo 15 protestonų kunigų 
iš parapijų ir keturiolikai 
visiškai uždraudė sakyti pa
mokslus.

Tuo tarpu hitlerininkai 
smarkiną veiksmus prieš 
katalikų kunigus ir įmetė 
kalėjiman dar kelis jų neva 
už “lytišką sugedimą.”

□----- -------------------------------------

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 0-8.

Nėra valandų sekmadieniais.
0-------------------------------------------

0

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
nauji gelžkeliai, plentų ke
liai, išplėstas oro susisieki
mas.

Pereitais metais 65 laivai 
atliko keliones Šiaurių Van
dens Keliu. Tūli iš jų nu
plaukė ištisai visą kelią į 

i vakarus, kiti į rytus. Išilgai 
j vandens kelio įsteigta 19-ka 
I prieplaukų. Ant to kelio vie
tomis yra ledų, tad laivus 
aptarnauja ledlaužiai. So
vietai būdavo ja daug naujų 
galingų ledlaužių, kurie 
palaikys tą kelią atdarą lai
vų plaukiojimui.

Pereitais metais išilgai to 
kelio, Sibiro pakraščiais 
veikė 46-šios mokslinės eks
pedicijos su 380 mokslinin
kų ir daugeliu darbininkų, 
kurie atliko didelį ištyrimo 

J darbą. Pakraščiais pristeig- 
jta daug radio stočių, dirb
tuvių, kur apsigyvenę mok
slininkai tyrinėja orą ir ra- j 
dio bangomis praneša apie 1 
oro permainas.

Sibiro pakraščiai apsigy- 
vendina; jūrose veikia žve
jų laivai, kurie turi didelio 
p a s i s e kimo. Pakraščiais, 
ypatingai Kamčatkos ’ pu- 
siausalio, pribudavota daug j 
žuvų kenavimo fabrikų. 
Žvejų ir tavorinių laivų lai
vynas nuolatos auga, galin
gąja. Vien pereitais metais 
|bangžųvių medžiojimo lai
svai nušovė virš 600 bangžu- 
vių ir savo gamybos planą 
pralenkė 122 procentais.

Sovietų Sąjungos moksli- 
lininkai su dideliu entuziaz
mu nugali žiaurią šiaurių 
gamtą, atidaro naujus ke
lius, padaro gerą, malonų 
gyvenimą ten, kur pirmiau 
jis buvo labai sunkus.

D. M. š.

Kure Beach’iuj, North 
Carolinoj, yra fabrikas, ku-
ns is jūrų vandens traukia 

sienas į kraują įsigėrę. bromido chemikalą, naudo- 
Kas čia pasakyta, pats jama automobilių gazoline, 

už save kalba, kad skilvys idant jis nepyškėtų.

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

HI-HAT 184 W. 54th Street * 
BAYONNE, N. J.

NAUJAI ĮRENGTAS KABARETAS 
Tai gražiausias visoje Hudson County

•

PROGRAMA KAS VAKARĄ
Dainuoja žymūs talentai

PENKIŲ KAVALKŲ ORKESTRĄ
Kas vakarą griežia šokiams

Savininkai šios Įstaigos Yra

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

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
ginus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Yo

T 
.......................    ...v.----- X
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LAISVĖTO U TH S ECTION
IN THE YEARS GONE BY

Younger Days of People in the News
________________________________

POPEYE AND BETTY HOOP GO ON STRIKE
t /

WILLIS VAN DEVANTER
When Associate Justice Willis Van Devanter started packing his brief

case to move out of the Supreme Court building after sitting on the high 
court bench for twenty-seven years, it was not the first time that he had 
packed up and moved out to a new way of life.

In 1884, at the age of 25, he left his home town, Marion, Indiana, 
with a childhood sweetheart as his bride and headed West. He reached 
the then Territory of Wyoming at a time when cattle-rustlers and two-^un 
badmen roamed its plains, lie was one of few lawyers in a lawless land.

He brought with him a solid legal training and college background. 
Following in the footsteps of his father, a successful attorney, he attended 
De Pauw University and after graduation took a law degree at Cincinnati. 
His trip West cut short a law practice that he had started as an associate 
in his father’s office.

The Union Pacific Kailroad was elbow-deep in land-grabbing when Van 
Devanter arrived. He saw his chance and lined up with the railroad men 
and their political allies. This policy soon paid him rewards. Senator 
Warren, boss of Wyoming politics, pushed the career of young Van Devan
ter. At twenty-six he was appointed commissioner to revise Wyoming’s 
territorial statutes, a year later he became city attorney of Cheyenne. At 
twenty-eight he was elected to the territorial legislature and two years 
later he found himself chief justice of the Wyoming Supreme Court.

Van Devanter’s career moved in seven-league boots in these early 
days. With continued pushing from the Union Pacific and Wyoming poli
ticians he became Assistant Attorney General in charge of public land 
cases involving the railroad. Later years’ events raised him to the bench 
of the Eighth Circuit Court of Appeals from where it was a short step 
to the Supreme Court. Once hale and hearty, but now a slight shriveled 
old man, Van Devanter has been on the bench since his appointment in 
1910 and when he resigned he was the oldest justice in point of service.

Van Devanter knew at an early age on which side his bread was but
tered. His resignation this week leaves him free to eat his butter in 
quiet but places President Roosevelt in a position where, Capitol observers 
say, the President will be forced to eat crow on his Supreme Court plan.

Artists are people and have to eat too—and as the pickets of the Artists and Designers Local point 
out, you can’t buy much spinach on salaries which Fleischer’s Studios pay. The strike was called at 
the New York Headquarters where the famous characters are “animated”.

EDITORIAL >

WAR! WILL YOU FIGHT?
What To Do With This Ballot

Upder each section of the Ballot check the points which represent 
your opinion. (You may check more than one)

Sign your name and address if you wish to. Indication of age and 
sex is compulsory. Return your Ballot immediately to World Youth 
Congress Committee, Suite 508, 8 W. 40th Street, New York, N. Y.

A. In Case of Armed Conflict, The United States Should

[ ] 1. Prohibit the shipment of munitions and other war materials to 
all countries at war.

[ ] 2. Sell munitions and other war materials to all countries impar
tially.

[ ] 3. Allow munitions and other war materials to be supplied only to 
nations attacked.

B. When War Threatens In Other Parts of the World, The 
Policy of The United States Should Be To

[ ] 1. Refuse to take part with other countries in any attempt to pre
vent war.

[ ] 2. Consult with other nations for the prevention of war.
[ ] 3. Act together with other nations for the prevention of war (for 

example—barring munitions and other supplies from attacking 
nations) but under no circumstances use armed force.

[ ] 4. Join with other nations in whatever steps may be necessary to 
check war.

C. I Will Fight For
[JI. The United States Government only in case our country is in

vaded.
[ ] 2. The United States Government under any circumstance.
[ ] 3. The United States Government under no circumstances.
[ ] 4. Democracy against fascism.

D. I Believe That The Best Means of Settling World Problems 
Are

[ ] 1. War.
[ ] 2. Cooperation among nations for the prevention of war, directed 

against those provoking war (collective security).
[ ] 3. Policy of isolation.
[ ] 4. More even distribution of raw materials, such as oil, rubber, 

and metals.
[ ] 5. World socialism.

E. I Favor Reduction of Our Present Military and Naval 
Budgets.

[ ] 1. Under no circumstances.
[ ] 2. If reductions are also made by other great powers.
[ ] 3. No matter what other nations do.

Age...............  Name. .

Sex...............  Address

City........................... State..............

VIENNA, Austria.—The stork as 
regulation equipment has taken the 
place of the Imperial Eagle in one 
more country. Government announce
ments reveal that families with many 
children will henceforth receive 
special social welfare aids. Gas rates, 
electricity, water rates and similar 
services are also cheaper for large 
families.

OKLAHOMA CITY, Okla.—(YNS) 
—Dr. W. A. McKeever of the “Lov
ers Church” asked his listeners, for
ty men and 150 women, to exchange 
telephone numbers. “If you get to 
work”, he told the women, “you 
ought to be wearing an engagement 
ring in ninety days.”

A Harvard medical authority as
serts appendicitis is a young peo
ple’s disease and that young men 
are more commonly afflicted with it 
than young women.

X_________
Johnnie: Go and listen to my 

speech and you will leave a happier 
man.

Walter: Yes, I always feel better 
after a good sleep.

Laisve Youth Editor: I receive 70 
letters a week.

Tiesa Youth Editor: Huh, I receive 
100 letters.

Laisve Youth Editor: Yes, but 
mine aren’t bills!

Philadelphia Cracks 
And Chorus Bits

DAFYNIT1ONS:
Piece work: When I take a nite 

off in the midst of my daily grind 
to piece this little column together 
from the many pieces of paper that 
go toward the piecing of this pieces 
column. Hey, who started this, any
way? I will have to stop now so 
there will be peace.

Spring Fever: When boys begin 
thinking about what girls have been 
thinking about all winter.

—^-0-----
Pardon me for shouting but:

The Chorus has started preparing 
for the Laisve picnic to be held in 
N. Y. on the 4th of July. The mem
bers are working hard selling “chan
ces” to raise money for bus fare. So, 
if you hear the words “wanna buy a 
chance?”, and you see the earnest 
face of Lyrosite, don’t refuse. It’s 
for a good cause.

While we’re on the subject of pic
nics, keep the Lyros Chorus picnic 
in mind. The date: June 13th, with 
a good program which includes 
wrestling by the Lithac A. A. mem
bers, singing by the chorus and 
dancing till evening on the new floor 
at Mikolaičio’s farm. What more 
can you plan to spend on an enjoy
able day? (this sounds good to me 
too).

I still think that certain boys can 
restrain, themselves and not go tear
ing down decorations which have 
been put up with so much care.

----- 0-----
I would like to meet the guy who 

wrote:
Early to bed
Early to rise
Makes a girl healthy
But gets her no guys!

There’s a certain fellow, in the 
chorus wandering around in a daze. 
There has been a suggestion madb 
that he’d look well in a sign which 
states: “Dead, but too lazy to drop.”

Then there’s also a very active 
girl in the chorus who has started 
to wear a wrist watch so that she 
would have a little time on her 
hands. A Little Red.

WORCESTER REMARKS
Amigos mios, it was a very sad 

night for Worcester when they lost 
all claims to the bowling title and 
trophy. No wonder Joe went home 
so early! He was broken hearted, 
pobre muchacho! Well, we can say 
adios to the trophy until next year.

As if we didn’t have enough pun
ishment, we had to go to Gardner 
the next day for mountain climbing. 
Beautiful weather. Oh yeah? Who 
said that?

After taking all these sport meets, 
hikes and climbs, why can’t we show 
as much interest in coming to chorus 
rehearsals? Wouldn’t it be wonder
ful? Yes, Amigos, we must attend 
rehearsals!

Do not forget that we sing at 
Olympia Park on Sunday, May 30, 
and then we go to Waterbury, Conn, 
on June 6th. So let us all get to
gether !

Why is it that all those whd left 
the chorus, for an unspoken reason, 
are always glad to see those that did 
not leave the chorus? Suppose we 
all get together one night and talk 
over the why’s and if’s? How about 
it? Let us at least try, are you 
game? Amigo Mio.

EDITOR’S NOTE: All correspon
dents from the choruses anffl Lith or
ganizations should mark down the 
following deadlines: Wednesday af
ternoon for Friday’s issue. -Friday 
afternoon for Tuesday’s issue.

Please try to get your correspon
dence in as early as possible.

Lithuanian Youth Activity 
Crosses Border

One of the most interesting forms 
of activity is the exchanging of pro
grams among the various cities. 
Recently the Detroit Aido Chorus 
visited Toronto and displayed their 
talent in the way of music. Still 
more recently Toronto’s Drama 
Group gave Rochester a sample of 
their acting abilities. This interna
tional exchange of programs has 
aroused a great deal of interest in 
both parties concerned.

We Torontonians found the Ro
chester Liths a very sociable and 
lively group. We were all well re
ceived and well taken care of. I 
regret that I am not able to speak 
officially on behalf of the Toronto 
group but I would like to personally, 
and on behalf of the family, thank 
Mr. and Mrs. Mikeatiaš, Mr. and 
Mrs. Braus, Mr. and ,Mfs. Yanchis, 
Albert Shurkus, Lillian, Francis and 
Marian Williams for the excellent 
accomodation, meals and wonderful 
time.

Last Saturday evening there was 
a dance and concert put on by both 
Rochester and Toronto. Both groups 
revealed wonderful ability. At the 
close of the dance (4:00 A. M.) a 
banquet was given in Toronto’s 
honor. I am sure I can safely ex
press the thanks of all the Toronto 
group when I state that the commit
tee in charge is capable of receiving 
the President!

With the fear of being cut short 
I close by saying that more of such 
exchanges should be encouraged.

Young Lith.

Spotlight on Elizabeth

NEWS OF SPORTS
On Saturday, May 23, 1937, at the 

Strand Bowling Academy, the Gard
ner Chorus Bowling Team defeated 
Norwood and Worcester for the title 
of “Bowling Champions of the LMS 
2nd Dist.” I won’t try to take up 
too much space so I shall give just 
the total 3 string score:

Gardner—1525 
Norwood—1375 
Worcester—1268

Norwood should have had the low
est score because they had only four 
people and got an average for two 
other people who were not present.

High string—John Netzel, 160 
High 3 string total—Joo Netzel, 299

Both are Gardner’s, and it’s the 
best team in the district! Any cho
rus that doesn’t think so should get 
a match with them and see the dif
ference!

All the trophys will be properly in
scribed and presented to the win
ners at the LMS 2nd Dist. picnic in 
August. Watch this page for the 
picnic announcement.

So far no chorus has written to 
me about volley-ball or soft-ball. 
Come on—let’s get started!

J. Kizys, *
District Chairman of Sports.

Spotlight is back with the same 
vim and vigor—BUT—willing to eat 
humble pic.

Sincerest apologies to the Red 
Star Sextette, the Organizer of Ban
gos Chorus (who has lately been 
sitting on pins and needles), Baifgos 
Chorus and the Vanguards in general, 
and many others whom Spotlight has 
criticized during its existence. Apo
logies are due because of the per
nicious literature supplied by out
side sources.

Spotlight Secret Service has been 
banned.
Vanguard News:

A real honcst-to-goodness cam
paign has been started by Kay Au
gules and a few other boys to get 
new LDS members into the organi
zation... The dance held May 16, 
sorry to say, was a distinct flop 
which was no fault of the Van
guards. The boys would certainly 
have appreciated it had some of the 
Sextette girls not left. This dance 
was a -case of too many boys and 
not many girls. . The very impor
tant matter of electing competent 
officer^ has as yet not come into 
effect. What are you waiting for? 
Let’s get a little activity under way 
so that the Vanguards will come in
to the Spotlight again.
Bangos Chorus News:

Wow! Watta meetin’ youse boids 
i had Spotlight hears. And is Spot
light glad it wasn’t there—was my 
cars red when I hoid about it... Ap
parently, Bangos Chorus doesn’t like 
to be Spotlighted—is Spotlight fi

ltered! Seriously though, Spotlight 
really thinks the folks back home 
have him in a corner. Spotlight has 

. made a habit of secretly consulting

the opinions of outsiders and insid
ers as to activity. Majority opinions 
have appeared as the doctrines of 
Spotlight... Spotlight is sorry to 
hear that the Red Star Sextette 
does not like the opinion handed 
down by Spotlight. Again I repeat 
that opinions were taken from the 
public who witnessed the spectacular 
performances of the Red Star Sex
tette. (Spotlight didn’t think much 
of the performances and the excuses 
offered). Of course, Spotlight must 
offer its apologies to save their 
face... The meeting last Friday was 
a grand performance and the actors 
did fairly well. Bangos Chorus should 
take a hand in producing a play; 
we have excellent talent... Bangos 
Chorus has declared a two months 
vacation with hopes of recuperating 
from its slump and getting a new 
maestro. We regret that our maes
tro is leaving her post. No regrets 
are expi'essed to the organizer in 
spite of his hopes of resigning... 
Rain or no rain the folksies had a 
wonderful time at the Meno Sąjun
gos Picnic last Sunday. Everyone 
including the Red Star Sextette, did 
their utmost in making this a great 
picnic. Gee whiz, all is forgiven 
Sextette, you did a marvelous job 
of helping... Spotlight and many 
others yearn for the good old days 
when everyone had a heck of a 
good time enjoying themselves re
turning home. Many familiar faces 
were missed on the bus.

, Say, is Stan Rengle, our organiz
er, practicing to be a Tarzan No. 2? 
He certainly raised a rumpus on that 
bus. How’s your voice, Stan ?... 
Steve Pociūnas and Eddy Drutchas 
got a kick out of managing the bus. 
Bid I say “kick” ?.., Eddy Drutchas

May 30th has been set aside as a national- holiday in 
memory of the Americans who died in past wars. For many 
years this holiday has been commemorated with appropriate 
parades and flag waving. On that day America’s youth bows 
its head in reverence for the dead and vows that “it Shall not 
happen again”.

Over the seas the war drums begin to throb. Children 
are trained in the art of slaughter. Girls become reproduction 
machines in order to grow more soldiers. Skoda, Krupp and 
Schneider-Crusot are busy 24 hours turning out weapon^ for 
the next dance of death. Each day the danger of war grows 
larger. Already fields are shell-torn in Spain. The question 
now is “how long till we are called?”

In the face of feverish war preparation the youth, of 
America remember their dead. Remember—and take heed.

It is only fitting that Memorial Day should be adopted 
by the youth as a day on which to strengthen the forces of 
peace and to stress the peace sentiments of young Americans 
who do not wish to be slaughtered in a useless war. •

United Youth Day—May 30th—has therefore become a 
day on which plans for continued peace action are formulated 
and on which an intensive program of peace education is 
conducted. *

On Sunday all over the country young people will meet 
to discuss the danger that threatens them and to voice their 
hatred of war. They will gather from the churches, from the 
Y’s, the trade unions, the settlement clubs and all their other 
organizations; they will meet in their large numbers; they will 
spend a day of festivals and sports; they will dance, sing, and 
play; but above all, they will proclaim:

SCHOLARSHIPS, NOT BATTLESHIPS!
SCHOOLS AND PLAYGROUNDS, NOT ARMAMENTS!
YOUNG AMERICA WANTS PEACE NOT WAR!

THE RICH ARE CLEVER
By ISABELLE LEGMALIS

Some matrons of the rich in old Baltimore,
Beset by the servant problem,
Passed weary hands through carefully waved hair.
We need servants, they murmured,
Who will work cheaply, oh, very cheaply—
With never a word of complaint.
But where to find such precious jewels? ' .
Brilliant idea! Of course, the feeble-minded!
Husky creatures, hard workers, just the thing!
Off the ladies hied to the institution...
Tricky lawyers, unscrupulous judge, brow-beaten superintendent.
Presto! The thing was done. t .
Feeble-minded at work in homes of wealthy.
Now, why didn’t we think of that before?
The grim sordid story unrolled.
Deaths from malnutritution, overwork, disease.
Poor mental defectives.
Used up; cast out into a strange world
To live as best they could.
Callous death added to his hoard.
But the living, what of them?
Prostitution and bastardy, unfit marriage.
Scattering defective seed, sowing disease...

But never mind.
The wealthy matrons saved their money;
The crooked lawyers made their money.
Why cavil? The feeble-«ninded didn’t complain.
They knew no better. • —nh $
But we do, we the workers.
Soon we shall clean out that wealthy slimy brood;
Shake the sickly world that spawned them, 
And make a better world.
♦Based on a Daily Worker story, May 18, 1937.

THE READER WRITES
Detroit, Mich.

Dear Editor:
Here’s a contribution to your Sec

tion if you care to use it.
If. I knew anything about art, I 

would give the criticism Kairukštis 
asks for. Anyway, the articles are 
provoking and full of meat. I hope 
he continues writing.

Isabelle Legmalis.

Toronto, Canada. 
Comrade Editor:

For the past two years it has been 
rather difficult for the Canadian 
Liths to write more often to the 
“Laisve” and know what to write. 
I would like to request the American 
Liths to write to our paper “Liaudies 
Balsas” and let us know what is 
going on in the Lith Youth Move
ment of the States.

Young Lith.

and Stan must have formed some 
blood tie, they’re certainly making 
sure of not losing sight of one an
other. Not that Spotlight is jea
lous...

With an eye to the future Spot
light hopes we get a good maestro, 
more members, and thaf we have a 
mass participation in the Laisve Pic
nic. Let’s start working for these 
things... On to a better Bangos 
Chorus! Spotlight.

• :...

United Youth Day 
Peace Festival

This Sunday a “Peace Festival” 
will be held at Randall’s Island.

Jack Dempsey, idol of the prize 
ringį will speak and give peace 
greetings to the thousands of youth, 
who will attend.

The program which begins at 2 P- 
M. will include athletic drills, mass 
marching, acrobatics, a peace dance 
drama by a professional troupe, a 
community sing led by a college 
glee club, folk dances in codtume, 
brief peace talks by youth leaders, 
baseball games, picnics, and supper. 
There will be an evening of dancing 
to a twelve piece band.

This United Youth Day Peace Fes
tival will be held on a Memorial Day
dedicated not only to the great war 
dead but also to a peaceful happy 
future for America s living young.

“Where were you born?”
“Ireland”
“Why?”
“I wanted to be near my

Little deficit
Don’t you cry!

You’ll be a CRISIS 
By and by!

I kin eat my wife’s cookin’ s 
long,” squinted the hillbilly. A 
cabin-dweller drawled. “Yea 
takes that long to chew it.”
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BOSTONO ŽINIOS
RADIO

pro- 
920 
sto-

iš South Bos-

Zavišienė, dai- 
Bostono.

Šio sekmadienio radio 
grama per stotį WOHL 
kilocycles (randasi tarp 
čių WHDH ir WBZ). Progra
ma įvyks 2 :00 iki 2 :30 po pie
tų.

1— Orkestrą 
tono.

2— Marijona 
nininkė iš So.

3— Dainininkai Jonas Var
nas ir Robertas Audickas iš 
So. Bostono.

4— Mykolas Petrušaitis, kor_ 
netistas iš South Bostono.

Prašome parašyt po progra
mai į stotį WORL, Myles Stan
dish Hotel, Boston, Mass., kaip 
patiko šios savaitės programa, 
ir jei norit išgirst kokią dainą 
ar muziką.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

R. McKenzie ir Franklin Vyrų 
Choras iš Montello, Mass.

Franklino V. Choras (kodėl 
jie tokį keistą vardą pasirinko 
—man nesuprantama. Dainavo 
vis patriotines, Lietuvos ka
riuomenės dainas, o patys va
dinasi kažin kokiu Frankli
nu) susideda iš 20, su viršum, 
vyrų. Visi puošnioj uniformoj. 
Turi gerų balsų, bet dainavo 
labai lengvutes liaudies daine
les. Sustojus chorui scenoje — 
žmogus manai: na, bral, kad 
užtrauks, tai užtrauks! šitokis 
choras! O jie... “pupos, pu
pos, pupos, pupos . ..”

Jaunasis Buinys sparčiais 
žingsniais žengia .pirmyn. Dar 
tik apie du metai, jis buvo tik 
šokių muzikantas dėdės Biti
nio orkestroje. Dabar jis jau 
tikras artistas. Tikiu, ateityj, 
mes, lietuviai, L. Buiniu galė
sim didžiuotis.

iš-
II.

Kubiliukas (turi būti Ig. Ku
biliūnas.—J. K. P.) — komu
nistas. S. Minkus gi yra nei- 
tralus.

“Pažiūrėsim kaip viskas 
eis. Visgi smarki yra p-lė 
Sadauskaitė, kad suvedė
krūvą keturius peštukus. Dai
na, mat turi pajėgos!”

Taigi pažiūrėjot! Viskas iš
ėjo labai gerai. Jūsų tuščiam 
krepšyj neįlėks nei vienas pe
nas. Bet gėda tau, Klausuti, 
viduriuoti dėl to, kad suėjo 
keturi įvairių įsitikinimų žmo
nės, ir sutartinai gražų darbą 
atliko. Sveikinam juos už tai. 
Nors girdėjom, kad J. Roma
nas gavo peklos nuo kleboni- 
nių, o Mockus, aišku, gaus nuo 
savo “frentų.” Bet juk tai ne
gražu ! J. K. Patrimpas.

Elenos Sadauskaitės 
Koncertas

Bridgeport, Conn

centų : R. Barauskas, P. Bugai- 
liškis, P. Malinauskas, V. Las- 
tauskas; po 25c: P. žirgulis, J. 
Bulis, P. Barzdaitis, F. Matei- 
kis, P. Vaivodienė, J. šopis,
J. Miller; S. Gendrenas 30c; 
Motiejūnas 15c; po 10 centų:
K. Anderson, Baronas, A. Mo
ckus, D. Brazis. *

Suaukauta $11.60. ALDLD 
50 kuopa pridėjo $6.40, viso 
pasiųsta “Vilnies” pasveikini
mui 18 dol. nuo Rochester ko
lonijos. M. D.

maišų buvo prasiveržę lau- (elektra, susirinkusi apie tą todėl, girdi, ir žuvęs “Kin
kau hydrogeno dujos, 
rias galėjo padegti statiška

ku- orlaivį, jam belekiantį tai denburg.

Sadauskaitės koncertas su
traukė labai daug publikos. Ir 
visą Lietuvių Salė sutalpino (ne 
tiesa, kaip “Keleivis” sako, 

_________ _ __ __________ kad publika salėj netilpo). Ša
tė. Sadauskaitė jau kuris lai-(dauskaitė prikėlė iš miego ir 

kur miegančius mūsų profesiona
lus. Daugelis mūsų inteligentų 
akių nerodo vietos lietuvių pa
rengimuose. Labai išponėjo. 
Ten jiems perprasta. Geriau 
jie susimeta į Blinstrub Vil
lage ir ten pasistumdo “two 
steps’.”

Sadauskaitės koncerte matė
si beveik visi mūs daktarai, 
advokatai ir kiti. Publiką su
darė pilkoji liaudis, darbinin
kai. Ypač plačiai dalyvavo 
mūsų draugai progresyviai 
(komunistai, socialistai, san- 
dariečiai ir tt.). Katalikų ’čia 
veik nesimatė. Tą patį vakarą 
jų vargamistra, ant 5th-stry- 
čio (bažnyčios skiepe) suren
gė “teatra ir koncertą” (štai, 
kain tie žmonės koją kaišioja, 
kad ir gražiausiam lietuviš
kom parengimui! Kunigai sa
vo paranijiečius tain atydžiai 
“gano,” kad tie neturi progos 
net meniškos dainos išgirsti, 
“žinokit tik nntifonus, karun- 
kas ir rąžančius, ir pinigus, 
vienokiu ar kitokiu būdu, at
neškit tik klebonui”—mato
mai taip galvoja mūsų kuni- 

Parapijonų sukultūrini-

Gegužės 16 d. So. Bostone 
koncertavo p-lė E. Sadauskai-

BEN GOLD, 
naujasis kailiasiuvių unijos 

prezidentas

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 pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

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

Bitininkų Atydai

čionai 
Gar- 

60

ATIDARYMAS
OLYMPIA PARKO

WORCESTER-SHREWSBURY, MASS

Bus Gegužės-May 29,30 ir 31
Šeštadienį, May 29 Šokiai Prie Geros Muzikos
Sekmadieni, May 30 Yra Užkviesti Dainuoti Aido ir 

Aušrelė Chorai
Pirmadienį, May 31 Sporto Žaislai ir Laimėjimai net 

$100 prie įžangos Bilietų.

kas apsistojus Bostone, 
dalyvauja “Great Waltz.” 
Ta proga ir mes turėjome lai
mės ją dainuojant išgirsti.

Ir tikrai, buvo ko pasiklau
syti! Sadauskaitė ne tik turi 
gražų balsą, ne tik gražiai 
dainuoja, bet ji kartu ir vai
dinti gerai moka. Tai meninin
kė pilna to žodžio prasme.

Gana gilų įspūdį publikai 
Sadauskaitė padarė, kuomet 
ji pranešė: “Dabar padainuo
siu Miko Petrausko atminčiai, 
jo paties kūrinius: “Kaitink 
šviesi saulute” ir Birutės 
ariją iš operetės “Birutė”. Mi
kas Petrauskas — tęsė Sadau
skaitė — buvo mano pirmas 
dainų mokytojas. Aukščiau 
minėtą dainą jis mane išmoki
no dar man mergaite esant.”

Taip, taip!... Mikas Pet
rauskas daugeliui davė pra
džią. Daugeliui įkvėpė dainos 
ir dailės meilę. O daina ir dai
lė ir skurstančiam proletarui 
maloni. Daina saldina jo kar
tų gyvenimą. į

Imkim, kad ir pačią Sadau
skaitę. Keletas bostoniečių pa
žįsta ją nuo kūdikystės dienų 
Scrantone, Pa. Pažįsta jos tė
vus. Ir tie žmonės šiandien 
man pasakoja, kad Sadauskai
tės tėveliai — neturtingi žmo
nės. Darbininkai. Pasakotojai 
stebisi, kaip Elenutė galėjo ši
to laipsnio pasiekti.

Iš čia galim spręsti, kad 
p-lė Sadauskaitė jau nuo ma
žens turėjo gražų balsą, mei
lę prie dainos, turėjo turėti 
daug energijos, kantrybės ir 
pasišventimo šio laipsnio atsie- 
kimui.

gai.
mas jiems nerūpi).

Beje! Tūlam sandariečiu ly
deriui įsimetė dieglys i užpa
kali, kad E. Sadauskaitės ne
pasigavo sandariečiai ir kad 
ne jie surengė jai koncertą. 
Todėl tūlas slapukas “Klausu
tis”. “Sandaroj” dejuoja:

“Vienjj. žymiausių daininin
kių Amerikoj p-lė Helen Sa
dauskaitė dainuos gegužio 16 
diena Lietuviu Namo svetainė
je. Sykiu dalyvaus ir Franklin 
Vyru Choras iš Montello, 
Mass.

“Rengimo komitetą sudaro 
;_______ ____ o____ ___ keturi vėjai: (mūsų pabrauk

tus, pianistė Agnes Olsen, če- ta) : S. Mockus—sandarietis;
lįste Irma B. Coffin, fleitistas J. Romanas — federantas; F.

Apart Sadauskaitės, koncer
te* gražiai pasirodė jaunas 
smuikininkas Lionginas Bui-

Elizabeth, N. J. ir Apielinkes 
«sr PIKNIKAS

Streikai

Apie pora savaičių 
sustreikavo “Ash and 
bage” vežikai skaičiuje
darbininkų. Jų reikalavimai 
buvo sugrąžint prašalintą iš 
darbo darbininką, pakeist 
jiems nepatinkamą “bosą” Su- 
livaną ir pripažint uniją, ku
ri po CIO forma buvo suorga
nizuota. Miesto majoras “so
cialistas” McLevy streiką su
laužė, išmokėjo visus sustrei
kavusius darbininkus ir su ske- 
bais pradėjo darbą iš naujo, 
duodamas po motorcycle po- 
licmoną prie kiekvieno troko 
apsaugoti skebus nuo streikie- 
rių.

Dabar sustreikavo (geg. 21 
d.) trijų neprigulmingų kom
panijų lokalinių busų draive- 
riai. Kompanijos, imdamos pa
vyzdį iŠ McLevy, taipgi sako, 
kad visi streikuoją draiveriai 
yra atleisti iš darbo už tai, 
kad sustreikavo nedavę kom
panijoms jokios žinios. Geg. 
22 d. pats McLevy sušaukė 
kompanijų, streikierių ir val
džios atstovus reikalu streiko 
sutaikymo. Kokios pasekmės 
bus, pamatysime, bet streikie
rių atstovai sako, kad kaltini
mas streikierių už nebandymą 
be streiko taikytis “bjaurus 
melas.” Matyt kompanijos pa
seka McLevio forma streikus 
laužyti, dėlto bando primesti 
streikuojantiem dar bininkam 
prasižengimus.

Streikuojančių draiverių yra 
71. Yra nariais Amalgamated 
Association of Street and Elec
tric Railway and Motor 
Coach Operators of America, 
kurie priguli prie AFL. Kokie 
jų reikalavimai, vietinė spau
da nesako. Linkime streiką 
laimėti.
Laukiama ir Daugiau Streikų

Turbūt nerasi nei vienos iš- 
dirbystės čionai, kad nesior- 
ganizuotų į industrijines uni
jas. Vienur jau darbas gerai 
pradėtas, turi didelį skaičių 
prisirašiusiu į uniją darbinin
kų, kitur tik pradžia padary
ta. Abejotina, kad kompanijos 
pripažins unijas ir geresnes 
darbo sąlygas be kovų, be 
streikų.

Viena iš 
čių būtent

UžSIDARĖ JAPONŲ AT
ŽAGAREIVIŲ PARTIJA

Tokio. — Užsidarė kari- 
niai-fašistinė Japonijos par
tija Showakai. Tai buvo vie
natinė partija, kuri rėmė 
generolo Senjuro Hayashi 
valdžią. Bet rinkimuose ši 
partija tepravedė tik 24 sa
vo atstovus į šalies seimą. 
O pažangesnės partijos, 
priešingos tai valdžiai, iš
rinko 442 savo atstovus.

Nupuolusi Showakai par
tija sako, kad jinai paro
džius pavyzdį, jog ir kitos 
partijos turi “pasiaukoti” ir 
išsisklaidyti. (Tuomet fašis
tiniams karininkams leng
viau būtų užkart savo dik
tatūrą Japonijai.)

Kodėl Žuvo “Hindenburg?”

Lakehurst, N. J. — Zep- 
pelinų inžinierius Hugo Ec- 
kener sako, kad, matyt, iš 
“Hindcnburgo” g u m i n ių

Montello, Mass

Tinkama Užeiga
Lietuvių Tautiško Namo Pa
talpoje Yra Tinkamiausia 

Lietuviams Užeiga

ANTANO RAILOS
Restauracija ir Gėrimai

Puikūs Valgiai, Amerikos Išdirbi
nio ir Importuotos Degtines, 

Vynai ir Geras Alus

Dekoracijų Dienos Šventėm, 
Lankydamiesi Montello Už

eikite Pas Railą

Nelaukit iki inspektorius ateis ir 
privers bites sudegint del Amerikoniš- 
ko-Europiško {puolančio arba Juodo 
Puvimo (Foul Brood).

Negana, kad turėsit nuostuolį, bet 
būsit priversti atlikti barbarišką dar
bą.

Minėtos ligos lengvai yra išrengia
mos. Mes padirbanti prietaisą ir para
mom patarimus, lietuviškai ir angliš
kai, ir siunčiam į visas dalis pasaulio, 
tik už Vieną Doleri.

Naudojant mūsų patarimus su prie
taisais, netik ligos dingsta, bet ener
gija su produkcija padidėja iki 75 
nuošimčių. Į kitokius klausimus per 
laiškus neatsakinėjam.

K. S. BARANOWSKY ;
15 Franklin Street

TEL. 524-W HUDSON. MASS.

Tol. Stagg 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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Slialins
(SALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&štų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po icrmeni) pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Baksuosis Vincas Deilida su Joe McCarthy 
Risis Stanley Orchyk su Henry Lafluer

Skaitlingai susirinkite pasilinksmint ir tuom pat 
kartu paremi Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugiją

Josephine Kasmočius’ Pavilion ||
Šiuomi pranešama, kad Mrs. Josephine Kasmočius 

naujai įtaisė puikiame sodne, po tyrum dangum 
šokiam platformą bei pavilion.

JOSEPHINE KASMOČIUS’ PAVILION
91 Steamboat Road, Great Neck, N. Y.

Naujam Kasmočių Pavilione'bus šokiai prie geros or- 
kestros kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį. Tad norė
dami pasilinksmint važiuokite pas Kasmočius į puikų 

sodną, tyram ore pasišokt ir pasivaišint.

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

Degtinių, Vyno ir Alaus

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

PUIKI VIETA VAKAC1J0M
Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

Kainos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.

vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York,
kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R. F. D. 2, Cauterskill Road
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 890F4

Ši

Atidarymas Liet. Tautiško Namo Parko
Kuris Yra ant Winter St., Montello, Mass.

RENGIA KAZIMIERAS CHALKONIS
Irving Siūtų Kliubo Manadžeris

Šis piknikas bus ypatingesnis už kitus piknikus. Valgiai ir gėrimai 
per visą dieną bus veltui ir įžanga tik $1.00 vyrams, o moterim 50c.

K-

Įvyks Sekmadienį, 30-tą Gegužės-May
. PRADŽIA 12 VA L. DIENĄ

1. Pas BILL HUGGANS, White House Grove, 2223 St. 
r! George Ave., Lincoln Highway, tarpe Linden ir Rahway 
Hf*"- r Jei tą dieną lytų, tai nenusigąskite, yra didelė svetainė, kur 

daug pastogės pasilinksminimui
K TAIPGI BUS DOVANOS BEI LAIMĖJIMAI

į| Vyriškas Siūtas $30 Vertes, Moteriškas Siūtas $30 
Vertes, Vyriškos Kelnės $10, Moteriškas ‘Skirt’ $10

z Šokiams Grieš A. Gurskio Orkestrą

didesnių išdirbys- 
General Electric 
sakoma, susitaikė 

su unija be streiko. Turbūt tu
rėjo gerą pamoką, nes kituose 
miestuose tos pačios kompani
jos darbininkai yra streikavę 
keletą kartų ir dabar, rodos, 
streikuoja.

Darbininkams prisieina vi
sada atsargiems būti, ir or
gan i z u o ti Farmerių-Darbo 
Partiją, tai ir kovos bus leng
vesnės ir laimėjimai bus už
tikrinti. O tokie McLeviai su 
savo streikaužiška politika ga
lės atsistoti, kur jie priguli.

Darbininkas.

Rochester, N. Y

Pasižymėkite Antrašą:

666 MAIN STREET
MONTELLO, MASS.

Atdara ir Sekmadieniais nuo ank
sti ryto iki vėlai vakare.

FOTOGRAFAS ,
Traukiu paveikslus familijų, ves-

.......... _ . J ir pavienių.

Trijų Dienų ir Trijų Naktų Pasilinksminimas
Prasidės Geg. 29, 30 ir 31 May

Bus Sekama Sporto ir Dailės Programa

KELRODIS: Iš Elizabeth, N. J. važiuoti St. George Avė., ir 
pravažiavus Linden, N. J. apie vieną mylią bus Stiles St., ir dar 
pravažiuosite antrą streetą, Linden Ave. čia sukite po kairei,— 
rasite pikniko vietą. Prie pat kelio matysite iškabą. Galima iš 
Elizabetho ir busais No. 32 ir No. 134 nuvažiuoti, jie važiuoja tuo 
pačiu keliu, važiuoja pro šalį.

Pasveikinimui “Vilnies” šė- 
rininkų suvažiavimui aukas 
davė žemiau minėti asmenys:

J. Stančikas $3, po dolerį, 
M. Duseika, G. Mikita, K. 
Pauža, B. Černiauskas; po 50

tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks-. A 
lūs ir krajavus ^1 
sudarau su ame- 
rikoniškais; Rei- 
kalui esant iropį; 
padidinu tokio 
dydžio,' kokio pa- 
geidaujama. 

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 5 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 8-6191

Šeštadienį Geg. 29
ATIDARYMAS PARKO 

2 Vai. po Piety 
Šokiai ir Kitokį 

{vairumai

Sekmadienį Geg. 30
MUZIKALIŠKA PROGRAMA

Sportiški Žaislai
Karnivalas nuo 12 Dieną 

Ir Kitoki Įdomumai

---------------------------------------—----- E

Pirmadienį Geg. 31
PIKNIKAS NUO 12 DIENĄ 

Sportiški Žaislai 
Šokiai nuo 4 Vai. Dieną

Laimėjimai Dovaną

Šokiams Grieš Don Russells Orkestrą
$50 PINIGINIŲ DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS BILIETŲ
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Penktad., Gegužės 28, 1937i

Worcester, Mass Wilkes Barre, Pa
Atidaroma Drabužių Rinki
mas Lietuvių Tarpe Ispanijos 

Žmonėms
Draugai ir draugės! Lietu

vių Draugijų Bendras Veiki
mo Komitetas, laikytam savo 
susirinkime gegužės 18 dieną, 
nutarė atsisaukt į Worceste- 
rio lietuvius, prašant paauko
ti įvairių drabužių bei apava- 
lų tinkamų nešiojimui, kurie 
turite atliekamų. Taipgi pra
šom draugus parinkti kur tik 
galite nuo savo pažįstamų, 
kaimynų ir biznierių. Visus 
drabužius pristatykit į Lietu
vių Svetainę, 29 Endicott St.

Svarbus masinis 
mas Ispanijos reikalais 
28 d. gegužės Washburn 
Visi draugai skaitlingai 
vaukite šiame mitinge ir 
dinkit kitus. Bus svarbu 
sti jauną, ką tik grįžusį 
vininką iš Ispanijos kovos 
ko, ir kitus kalbėtojus, 
džia 7 :30 vakare.
Rengiamės Prie Ispanijos 
mokratijos Gynimo Savaitės.

Su pradžia birželio mėnesio 
prasidės Ispanijos Demokrati
jos Gynimo Savaitė. Per visą 
šalį demokratijos mylėtojai- 
įkainuotojai dės pastangas su
kelti paramos didvyriškiem 
Ispanijos liaudies kovotojams. 
Lietuvių Bendras Veikimo Ko
mitetas prisidės prie abelno 
tarptautinio komiteto ir ben
drai dirbs — gelbės jam laike 
šio vajaus. Tėmykit tolimes
nius pranešimus. B.D.V.K.

susirinki- 
įvyks 
Hali, 
daly- 
pava- 
išgir- 
orlai- 

lau- 
Pra-

De-

Pirmas Sėdėjimo (Sit Down) 
Streikas; Sustreikavo Reed 

& Prince
Antradienį, po pietų, su

streikavo Reed & Prince kom
panijos darbininkai. Streikas 
prasidėjo 100 nuošimčių soli- 
dariškai. šiuo tarpu Reed & 
Prince dirba apie 800 darbi
ninkų. 300 su viršum pasiliko 
dirbtuvėj, kaipo sėdėtojai. Ki
ta likusi dalis sudarė pikietą 
iš lauko pusės. Pirma diena 
jau atnešė susikirtimų tarp 
streikierių ir trojeo. vežiko, ku
ris bandė vežt tavorą.

CIO vedė derybas su R,eed 
& Prince kompanija už pri
pažinimą unijos apie kelias 
savaites. Keletas dienų atgal 
buvo pranešta “Laisvei,” kad 
kompanija pareikalavo privi
legijų, kurios turi būt įrašytos 
į kontraktą, ant kurių unija 
nesutiko. Svarbiausias kompa
nijos reikalavimas, kad, suma
žėjus kiek darbui, būtų atlei
džiama ateiviai, nepiliečiai. 
Unijai nesutikus, kompanijos 
prezidentas pasiuntė klausimą 
Darbo Sekretorei Frances Per
kins, kad ji pareikštų savo 
nuomonę šiuo klausimu. Gau
tas atsakymas nuo Darbo De- 
partmento, kad jie negali nei 
pareikšt savo nuomonės, nei 
nuspręst šį klausimą. Kompa
nijai atsisakius pasirašyt su
tartį su unija, liko iššauktas' 
streikas.

Reed & Prince dirba ir lie
tuvių pusėtinas būrelis.

Linkėtina greitai ir sėkmin
gai laimėti kovą.

Darbininkas.

Šis Tas iš Bedarbių Veikimo
Gegužės 22 dieną Workers 

Alliance turėjo demonstraciją 
ant Public Square, žmonių 
buvo apie 900 ir veikiantieji 
draugai iš Workers Alliance 
pradėjo aiškinti apie W. P. A. 
ir pašelpos politikierius, ko
kius blogus darbus jie atlieka. 
Bet mūsų draugams ilgai ne
teko kalbėt, tuojau policija 
nutraukė .nuo pagrindų B. Ži
linską. Kada jojo vietą užėmė 
Harold Spencer, tą patį pa
darė ir su juom. Ant greitųjų 
buvo kreiptasi pas miesto gas- 
padorių, kodėl toks užpuoli
mas yra daroma ant ramiai 
susirinkusiu bedarbių.

Tai buvo sužinota, kad 
WPA politikieriai nenori, kad 
jųjų blogus darbus bedarbiai 
sužinotų. Todėl jie ir darė vis
ką, kad neleist tas prakalbas 
laikyt. Patys policistai sakė, 
kad WPA politikieriai čia turi 
skaičių mušeikų ir kada jie 
leis laikyt prakalbas, tai bus 
muštynės. Vietoj suareštuot 
tuos gengsterius mušeikas, tai 
jie išvaikė žmones iš parko ir 
nedavė baigt prakalbų. Dau
giausia darbavosi suardymo 
šių prakalbų WPA bosas, di
delis politikierius, tūlas Patsy 
McGovan.

Nors ir daroma visoki už
puolimai, bet bedarbiai veda 
kovą prieš tuos apgavikus ir 
vis daugiau jųjų blogų darbų 
iškelia į viršų. Sužinojęs.

PHILADELPHIA, PA.
Žiemos šalčiai pasibaigė, vasara 

jau čia. žmones laukia sekmadienių 
ir pasiėmę užkandžius vyksta j par
kus, farmas ir į kitas šviežesnio oro, 
gamtos apgrąžintas vietas. Fair
mount Parkas yra geras parkas, bet 
jame daug gaso išpučiama iš bėgan
čių mašinų. Tyriausias ir augščiau- 
sias oras randasi Mikolaičio farmoj, 
pas kurį lietuvių organizacijos laiko 
piknikus/

Šiemet jis pastate naują, daug di
desnę šokių svetainę. Parkas pasken
dęs žaliuojančioj žolėj su laukinėmis 
gėlėmis bežydinčiomis visokiais žie
miais. čia yra vienatinė poilsio vieta. 
Čia bus ALDLD 10 kp. didelis pikni
kas, šį sekmadienį, 30 d. geg. Todėl 
prašome netik Philadelphijos, bet ir 
iš apylinkės svečius'atsilankyti. Ga
lima nuvažiuoti Frankford Ave. ir 
gatvekariu No. 66. Nuo City Line 
būsite nuvesti. Mašinomis važiuoki
te Knights 2nd keliu. (125-126)

HUDSON, MASS.
šeštadienio vakare, 29 d. gegužės, 

H. L. Piliečių Kliubo svet., įvyks 
prakalbos ir bankietas. Pradžia 8 v. 
vak. Kalbės R. Moore, TDA Naujo
sios Anglijos Distr. Organizatorius- 
Sekretorius. Po vakarienei įvyks lin
ksmus šokiai griežiant Hudsono Tri
jų žvaigždžių Radio Orkestrai. Įžan
ga 40c Šokiams 25c. Šio parengimo 
pelnas yra skiriamas vedimui kovos 
dėl išlaisvinimo Tom Mooney, kuris 
jau 21 metai kaip nekaltai Kalifor
nijos bankierių ir fabrikantų sufre- 
muotas ir nekaltai pūdomas San 
Quentin bastilijoj. — Kviečia Kom.

PATERSON, N. J.
šv. Kazimiero Pašalpinė Draugija 

rengia linksmą pikniką. Įvyks 30 d. 
gegužės, šokiams grieš Sunset Swing 
Band. Vieta — Village Barn, (Sau- 
rusiavičiaus farmukėj) North Hale
don, N. J. Pradžia I vai. po piet. 
Įžanga 35 centai asmeniui. Kviečia
me visus atsilankyti. — Kom.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARRISON-KEARNY, N. J.
Svarbus Pranešimas ALDLD 136 

Kuopos Nariams
Pereitam susirinkime tapo nutar

ta perkelti susirinkimus iš šventa
dienių į šiokius vakarus, bent vasa
riniam sezonui. Tokiu būdu, sekan
tis susirinkimas įvyks 4 d. birželio, 
7:30 vai. vak., 15-17 Ann St., Har
rison, N. J. Draugai ir draugės, ma
lonėkite ateiti į šį susirinkimą, nes 
bus labai svarbių reikalų aptarimui. 
Taip pat turime žinoti, kad šis su
sirinkimas bus paskutinis prieš pik
niką, prie kurio turime prisirengti. 
Taip pat turime žinoti, kad mes visi 
turime užsimokėti už šį metą duok
les, nes kitaip mūsų organizacija ne
galės išleisti šių metų puikią kny
gą. — Zelin. (126-128)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmadienį, geg. 31 d. įvyks Vie

tinių Draugysčių Bendro Veikimo 
Komiteto susirinkimas pas J. Kas- 
močius, 91 Steamboat Rd., 7 vai. 
vak. Šiame susirinkime svarstysime 
kaip galėsime pagelbėti Ispanijos 
kovotojams prieš fašizmą, kaip ga
lėtume suteikti greitą pagclbą mo
tinoms, kūdikiams ir seneliams, ku
rie randasi šiandien didžiausiame 
skurde ir varge. Todėl mes kviečia
me visus kaip draugysčių narius, 
taip pat ir pavienius draugus-es 
silankyti į šj susirinkimą.

(126-128)

at-

EASTON, PA.
šeštadienį, 29 d. gegužės, Komu

nistų Partija rengia draugišką pik
niką, Hackett Park, naudai darbi
ninkų vasarines mokyklos. Bus mu
zika šokiams, užkandžių ir gėrimų, 

į Kviečiame visus skaitlingai atsilan
kyti ir paremti svarbų tikslą. Pikni
kas prasidės 1 vai. po pietų ir trauk
sis iki vėlai nakties. — Rengėjai. x

(126-127)

D’ORTA, .. 
Brooklyn, r

Puslapis Septinta
=

Philadelphia, Pa
Svarbu Visiem

Didelis Piknikas
Rengia ALDLD. 10 kp.

NAUJA SVETAINĖ
Pradžia 10 valandą ryte

ĮŽANGA 25 CENTAI

NOTARY PUBLIC
Par-

Telefonas: EVergreen 7-4335

BROOKLYN EDISON COMPANY, INC. Į

■4

Programą pildys Lyros Choras

Bus Gera Orkestrą Šokiams

Įžanga, iš 
Bus gera 

Kom.

P

72nd St.,

Raminame

...antra tiek palengvino man virimą

(<.

Telephone: EVergreen 8-9770

svori ir kainas.

r

DEALER

I

S

168 Grand Street

Brooklyn, N. Y.

50 Court Street

VZ

vVA<-
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Nedėlioj, 30 d. Gegnž.
M1K0LAIČI0 FARMOJ

KELRODIS: Važiuokit Frankford 
Avenue iki City Line ii' tuojaus 
už tiltuko sukit po kairiai į kelią 
Knights 2nd. Gatvekarį persimai- 
nykit Bridge St. No. 66 ir važiuo
kit iki sustos. Iš ten būsite nu- 
vešti.

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. laikys savo mėnesinį 

susirinkimą geg. 28 d. Liet. Svet., 
180 New York Avė., 8 vai. vak. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite susirin
kime, nes bus daug svarbių dalykų 
apsvarstyt. Taipgi nepamirškite ir 
duokles užsimokėti, nes beveik puse 
|metų praslinko, o dar mažai narių 
užsimokėjo, tas labai trukdo darbą. 
Taipgi reikės išrinkti darbininkai 
ateinančiam piknikui. — Org. G. Ž.

(125-126)NEWARK, N. J.
Gegužės 30 d: įvyks Kom. 

jos smagus piknikas, Willick’s 
North Stiles St., Linden, N. 
kiams grieš Fischer Musical 
Radio Orkestrą. Bus visokių 
turėsime gardaus gėrimo ir 
užkandžių. Įžanga tik 15c. 
me visus atsilankyti ir smagiai pra- ! 
leisti laiką , su mumis. Iš Newarko progą laimėt net tris dovanas
busai išvažiuos 10 vai. lyto iki 12 prjc bangos tikintų, šokiams bus ge-
val. dieną nuo 516 Clinton Avė. or]<cstra. Bus gerų valgių ir gė-

Broome St. Kelione į abi puses ■ rinla> rpa(i draugai, kurie turite ma-
, 20c. Automobiliais imkite kelią: £jnas> šmeruokite jas ir kvieskite

SGox Llnc^ n_H1ghway Įprilarėjus važiuoti, ir tuos priimkite, 
kurie neturi mašinų, kad nuvažiuo
tume pilnais vežimais didelis būrys.. 
Dalyvaus iš plačios apylinkės drau
gų ir pažįstamų. Bus proga su jais 
pasimatyti ir smagiai laiką praleisti. 
— Binghamtonietis. (124-126)

Parti- 
Grove, 
J. šo- 
Bakers 
žaislų, 
skanių 

Kviečia-

BINGHAMTON, N. Y.
Pirmas Išvažiavimas.

Draugai ir draugės, jau laikas tar- 
itis važiavimui į ALDLD 12 Apskr. 
i pikniką, kuris įvyks geg. 30, Valley 
View Parke, Inkerman, Pa. Turim 

; pasamdę svetainę šokiams, ir šokėjai

Patinka mano elektrinis pečius?

Aš myliu ji!
SAKO MISS M. 
1731 ____ ___ ___ ,
“Jis toks greitas. Mes na- , 
mie gaminame daug spag
hetti ir vanduo turi virti la
bai smarkiai—tai puiku su 
mūsų elektriniu pečium! 
Aliejai, kuriuos aš naudo
ju padažams, pasilieka gra
žūs ir šviesiai geltoni taip
gi; jie niekad nepasidaro 
tamsūs ir nesudega. Ir su 
visais jo gerumais, aš at
randu, kad mano elektrinis 
pečius yra labai nebrangus.“

,i II J iMMW

KIFtKV1ENA MOTERIS, kuri " 
jšbnndo elektrinį virimą, sako:

1 a.1 Puiku. Už nieką jo nemai
šyčiau.” Kai kurios stebisi jo 
greitumu. Kitos kalba apie jo pa-” 
tankumus, automatiškus kontro- 
luotojus, kurie palaiko lygią tem

peratūrą ir užsuką karštį, kada 
virimas kepimas užbaigtas.

Daugelis negali net atsidžiaugt,,.. 
Kaip lengvai jis veikia ir kaip 
pilnai pasitikimas.

Jis taipgi ir taupus. Susikuo- 
Pęs vielų rinkėse karštis, kuo
met užsukate elektrą, mažina iš
laidas. Ir naujos elektrai kainos 
nupuola net iki 2c kilowattui va-" 
landai, kai jūs pilnai naudojate 
sriovę.

laupykite sau laiką ir darbą, 
virdamos elektriniai. Mūsų pa- 
i andavojimas išbandymui paleng
vina pačiai jį išmėginti.

v'\
vYX'W-

l’ASISAMDYKITE BROOKLYN EDISON ELEKTRINI PEČIŲ 
IŠBANDYT PASITENKINIMUI — JDEDAMAS UŽDYKĄ

RDDIS

tik 
25 
iki North Stiles St. — Kom.

PATERSON, N. J.
Tarptautinis Bendras Komitetas, 

Gelbėjimui Liaudies Fronto Ispani
joj, rengia balių šeštadienio vakare, 
29 d. gegužės kaip 7 vai. Lazzara 
Svet. Šokiams grieš Madrido Kliubo 
Orkestrą taipgi bus leidžiama laimė
jimui spausdinama mašinėle. Įžanga 
25c. — Kviečia Kom. (125-126)

ROCHESTER, N. Y.
Penktadienio vakare, 'įvyks Choro 

linksmas vakarėlis Gedemino Svet. 
Choristams įžanga veltui. Choristai 
kviečia visus simpatikus dalyvauti 
šiame vakarėlyj. Bus gera orkestrą 
šokiams. Galėsime visi linksmai lai
ką praleisti. Taip pat girdėjęs, kad 
12 (1. birželio Choras duos Meno Va
karą Binghamtone, kur manoma, kad 
bus daug svečių.—M. D. (125-126)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. rengia šokius, šeš

tadienį, geg. 29, 7 v. v., 920 E. 79th 
St. Liet. Darb. Svet. Mes kviečiame 
visus dalyvauti šiame parengime ir 
linksmai laiką praleisti, 
anksto 10c, prie durų 15c.
orkestrą šokiams. — Kviečia 

(124-126)

EASTON. PA.
Eastono Kompartija rengia pikni

ką, 29 d. gegužės Hacketts 
pradžia 2 vai po pietų ir tęsis iki 
vėlumai nakties. Grieš 8 muzikantai. 
Taip pat turėsime gražių dalykų lai
mėjimui vertes $325 (5 dalykai). 
Laimėjimo tikietas tik 15c. — Kom.

PATERSON, N. J.
šeštadienį, gegužės 29 d., 7 v. v.,

I Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
123 kp. rengia paskaitą sveikatos 
klausimu LDS Dr. Kvotėjui Palevi- 
čiui iš Detroit, Mich., 62 Lafayette 
St.

Dr. Palevičius dar pirmu sykiu 
skaitys paskaitą Patersone kaip dar
bininkai turi užsilaikyti, kad palai
kius sveikatą geram stovyje ir kaip

Trasi- išvengti susirgimų. Įžanga vęltui. 
Kviečia visus LDS 123 kp.

(126-127)

A. A. Velionio Povilo Trasikio 
Šeimynos Vieša Padėka 

Draugams
Mes, žmona Elzbieta Trasi- 

kienė (žalvaičiutė) ir dukte
rys Malvina ir Genovaitė, — 
šeima velionio Povilo
kio, kurį negailestinga mirtis 
atskyrė nuo mylimos šeimynos 
ir draugų gegužės 8 dieną, 
širdingai dėkuojam visiem 
draugam ir draugėm, už nuo
širdų ir skaitlingą atlankymą 
laike pašarvojimo, ir palydėji
mo jo į amžino poilsio vietą— 
kapus. Taipgi už, suteikimą 
draugiško suraminimo mums 
mūsų liūdnoje valandoje.

A. a. velionio Povilo Trasi
kio šeima:

Jo gyvenimo draugė
Elzbieta Trasikienė,

Dukterys:
Malvina ir Genovaitė.

L o n d on. — 29 žymesnės 
šalys Europoj dabar išlei
džia ginklavimuisi apie $10,- 
000,000,000 per metus, tai 
yra, apie $20,000 kas minu
tę.

Park,

GARDNER, MASS.
Gardnerio lietuviai rengia 

pikniką atidarymui Bendrovės 
ko, gegužės 30 ir 31 dd. Pradžia 1 
vai. po pietų ir trauksis' iki vėlumos. 
Bus muzikantai per abi dienas, taip
gi bus užkandžių ir gėrimų. Kvie
čiame visus dalyvauti. — Kom.

(125-126)

CLEVELAND, OHIO
Pirmas Lyros Choro piknikas įvyks 

30 d. gegužės, Mičiutos darže. Pra
džia 12 vai. dieną ir trauksis iki vė
lumos nakties. Bus gera orkestrą, 
kur galėsim smagiai pasišokti. 
Įžanga tik 25c. — Rengimo Kom.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

30 d. gegužės, 2 vai. po pietų, 302 
S. Main St. Najaus Svet. Visi nariai 
dalyvaukite laiku, turėsime daug 
lykų apsvarstyt ir 'nepamirškite 
simokėti duokles. — Kom.

da 
už

MINERSVILLE, PA.
AK P vienetas ir ALDLD 14-ta 

kp. bendrai rengia pikniką, 30 ir 31 
dd. gegužės, Duch Hali Giraitėje, toj 
pačioj, kur pereitą vasarą įvyko. 
Rengėjai pasistengs užganėdinti pu
bliką visa kuo kaip ir pirmesniuose 
piknikuose. Kviečiame visus atsilan
kyti ir paremti šių organizacijų vei
klą dėl darbininkų klasės. — Rengė
jai. (125-126)

Mes įdėsime veltui 
vienos ar dviejų šeimynų 
namuose Brooklyne naujo
višką baltą porcelėninį el
ektrini pečių, ir jeigu bėgy
je 14 menesių jūs perkate 
sau elektrinį pečių, mes pri- 
skaitysime prie pirkimo kai
nos visus jūsų sumokėtus pi
nigus už pasisamdymą. Ar 
jūs samdote ar perkate, įdė
jimas uždyką.

KILOWATT (Jusu elektrinis tarnas) 
UŽDYKĄ Mes turim nau
ją 38-nių puslapių Virtu
vės Planavimo Knygutę. 
Kaip sunaujovint. Pilna 
nurodymų laik ui taupyti. 
5 puslapiai įvairių valgių 
receptų. Prisiųskite šj ku- 
l>oną gaut sau knygutę.

BL-19

CAMBRIDGE, MASS IR 
APYLINKĖ

Gerbiamieji! šeštadienį, 29 d. ge
gužės bus labai puikus “Minstrel 
Show”, kurį duos Laisvės Choras iš 
So. Boston. Pradžia 8 v. v., Lietu
vių Svet., 163 Harvard St. Bus vi
sokių žaislų, juokų, dainų, šokių 
ir visko. Labai puikiai pašoks Šve
daitė- ir Stasiak. Kviečiame visus 
dalyvauti ir praleisti labai linksmai 
laiką, nesigailėsite. — Kom.

(126-127)

DEL SMULKMENŲ ŽIO- 
RĖKITEŠJO ŽENKLO AR 

TELEFONUOKITE 
TRiangle 5-6000

Brooklyn Edison Co., Inc.
380 Pearl Street, Brooklyn, N. Y.

Atsiųskit!' man nemokamai naują 
Virtuvės Planavimo Knygutę, duo
dančią nurodymus naujoviškai virtu
vei.

Vardas..

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Tel. Triangle 5-3622

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

lei. Evergreen 8-7179

GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ 

KRONIŠKOS
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasekmes

Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abclnas Nusilpimas, Skilvio ir 
Žarnų Sugedimai, Hemorroidai 
ar kiti Mcšlažarnės bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai, 
Nosies, Gerkles, 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 manęs su pasitikėji
mu, ir jūsų nesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei
dimai, ir čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prieinama—Sąlygos 

Štily g Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI 

IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. Kasdien 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

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

‘•'"•"L'
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Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O t P 

kirpimas 

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

J. GARŠVA
• • i

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktoriuj“

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y

Lietuviy Angliy 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.

Tejefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

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

Siunčiame duonų per pąstą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimų, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

Cheese Cake, 
Cake. Stollen, 
ir Jelly Rolls. (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

.■•■b-' •?
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Puslapis Aštuntas Penktad., Gegužes 28, 1937

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
| RepuHikoiiai Imasi Dėl La !
i Guardijos Kandidatūros BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Lietuvių Komunistu 
Frakcijos Veikla

Lietuvių Komunistų Frakci-! 
jos susirinkimas įvyko gegu-j 
žės 24, “Laisvės” Svetainėj.
*• ? Buvo išduotas raportas iš ; 
rengtos vakarienės gegužės 9 I 
d. Pelno liko $32.18. Tai ačiū ! 
dalyviams tos vakarienes, ko- ’ 
misijai, taipgi gaspadinėms, 
kurios gerai pasidarbavo. 
Frakcijai reikėtų turėti du pa
rengimu kas metai. Vieną ge
rą vakarienę svetainėj, o kitą 
vasaros metu atvirame ore, 
kur ant ūkės ar miškuose.

Buvo apkalbėta, kokiu bū
du mūsų frakcija galėtų duoti 
greitą pągelbą Ispanijos ko
votojams prieš fašizmą, už de
mokratinę liaudies valdžią. Iš
rinkta komisijon P. Taras ir 
A. Balčiūnas, kurie pasitars su 
E. New Yorko - draugais, pra
šydami, kad jų išvažiavimas 
būtų rengiamas Ispanijos ko
votojams pagelbėt.

Lietuvių Kom. Frakcijos 
santikiai su Amerikos Komu
nistų Partija yra geri. Gegu
žės 8 New Yorke turėjom su-; 
sirinkimą kalbinių biurų. Ta
me susirinkime apkalbėta vie
tinis veikimas. Tais klausi-

Kova Prieš Skurdą Yra 
Kova už Sveikatą

Kad Saugiai Važinėt, 
Reikia Žinojimo

WPA Darbininkai 
Sulaikė Darbą

Fon-

New 
kuri

Skurdas yra didžiausia mir
tingumo priežastimi, kaip pa
sirodo iš United Hospital 
do raporto.

Pavyzdžiui, didžiajame 
Yorke vien tik džiova,
yra pripažinta biednuomenės 
liga, miršta kas metai 192 
amerikiečiai negrai iš kiekvie
no. šimto tūkstančių negrų gy
ventojų. Gi portorikiečių ir ki
tų tamsia oda žmonių miršta 
341 iš 100,000 gyventojų, kas 
yra labai daug palyginus su 
62 iš kiekvieno 100,000 mirš
tančių baltųjų nuo tos pat li
gos. O baltųjų biednų mirtin
gumas vėl kur kas didesnis už 
mirtingumą labiau pasiturin
čių, gyvenančių geresniuose 
butuose, sekcijose.

Taigi, kovojantieji už geres
nes algas, butus ir abelnai ge
resnį gyvenimą yra kovotojai 
ir už visuomenės sveikatą.

Daugelis automobilių nelai
mių neįvyktų, jei vairuotojai 
žinotų vieną svarbų dalyką 
apie savo mašinos vairavimą. 
Tuo yra tolis, kuris reikalin
ga sulaikymui mašinos, einan
čios tam tikru greitumu.

Mes tankiai girdime išsireiš
kimą : “Aš galiu sulaikyt ma
šiną ant dešimtuko.” Tas, ži
noma, yra perdėjimas. Tačiau 
vairuotojas privalo žinot, kiek 
pėdų per sekundą eina jo ma
šina bile kuriuo greičiu lei
džiant. Tas lengva, kadangi 
būna beveik lygiai pusantro 
karto tiek, kiek mylių per va
landą. Reiškia, 10 mylių per 
valanda einanti mašina daro 
15 pėdų per sekundą ir tt.

Išbandykit savo vairavimą, 
kad žinoti, už kiek tolio jūs 
galit sustot įvairiuose greitu
mo laipsniuose.

Trafiko Stotis “K.”

Williamsburge Kalbės 
Angelo Herndon

Lietuvius Nuteisė 
Už Apiplėšimą

Ketvirtadienio rytą visuose 
WPA Projektuose sulaikyta 
darbas protestui prieš mažini
mą WPA darbų, nukapojant 
jiems paskyras. Jie nurodo, 
kad su dabartinėm paskyrom 
— $1,500,000,000 - vienas
trečdalis visų WPA darbinin
kų bus išmesta iš darbo. Rei
kalauja paskirt $3,000,000,- 
000.

Masinis pikietas vesta prie 
visų projektų, taipgi prie cen- 
tralines WPA raštinės, 70 Co
lumbus Circle, N. Y.

Projektų prižiūrėtojams 
streiko strategijos komitetas 
leido pasilikti savo vietose, 
bet jie pasižadėjo aukoti die
nos uždarbį protesto paramai.

Rašytojų projektas jau nuo 
seniau paskelbė sėdėjimo 
streiką. Trečiadienį jie gavo 
algos čekius ir po 10 išeidinė- 

Įjos juos iškeist, paskui sugrįž- 
’ dnmi Inai (joflSiimn

Penkiolikto Distrikto Repu- 
blikonų Kliube, (kuris žino
mas, kaip “šilk-pančiakių kliu- 
bas) trečiadienio vakaro mi
tingo stipriai susiimta dėl La- 
G u ar d i j os k an d i d at ūros.

Vieni stojo už LaGuardiją, 
kaipo vienintelį žmogų, su ku
rio kandidatūra būt galima 
sumušt Tammany. Jo šalinin
kams vadovavo Stanley M. 
Isaacs ir aldermanas A. New- 
bold Morris.

Kiti stojo prieš nominavi- 
mą LaGuardijos, nes jis “pa
drąsinęs komunizmą mokyklo
se,” taipgi jis paakstinęs tak
sių, viešbučiu ir kitų industri
jų streikus. Frederick L. Bel
linger ir Bronson Trevor va
dovaujama LaGuardijos prie
šų grupė sakė, kad šiuose rin
kimuose svarbiausia esą pas
tatyti “amerikonizmą prieš 
komunizmą.”

SUSIRINKIMAI

darni tęst sėdėjimą.

Darbininkų Susivienijimo 90 
susirinkimas įvyko. . . , , ! kuopos ....... ....... ....... z

mais greitoj ateityj bus daug trečiadienį, 26 gegužes. Orga-
rašoma “Daily Workeryj” ir
kalbiniuose dienraščiuose ir

nizatorius savo raporte pažy
mėjo, kad Williamsburgo be-

savaitraščiuose. Bus dnug dis- darbių judėjimas auga ir bu-
kusuojama amerikoniškose ir 
tautinėse organizacijose. Lie
tuvių Frakcija pagelbsti fi
nansiniai K. P. vietinei 6-tai- 
sekcijai.

joja. Įstoja naujų narių, o se
nieji labai subruzdo veikt, tad 
pavyks nugalėt visus trūku
mus.

Penktadienį, gegužės 28 d.,
Lietuvių Komunistų Frakci- 8 vaL vakar0> 285 Rodney St.,

ja rengiasi prie vasarinio iš
važiavimo. Vietą ir laiką skel
bsime vėliau.

Frakcijos k ores p.
G. Kuraitis.

Browderis Šaukė Remi 
Teismo Reformą

i kalbės Angelo Herndon, Darb. 
S-mo vice-pirmininkas, kuris 
dabar apvaikščioja savo ir vi
sų darbininkų laimėjimą. Ji
sai už bedarbių vadovavimą 
Georgia Valstijoj buvo nuteis
tas 20-čiai metų Chain-Gang 
(retežių) kalėjimo. Bet darbi
ninkai bendromis spėkomis iš
kovojo negrui jaunuoliui lais-

Kalbėdamas “New Masses” Į vę. Į prakalbas įžanga 10c. 
surengtame masiniame mitin- New Yorke yra 126 bedar-
ge Carnegie Hall pereitą tre- bių kuopos ir visos stropiai 
čiadienį Earl Browder, Ko- rengiasi
munistų Partijos generalis se- • Milwaukee mieste įvyksiančios 
Jkretorius, šaukė visomis pajė-1 Darbininkų Susivienijimo Kon- 
gomis remt prezidento Roose- vencijos. Silpnesnės kuopos 
velto Augščiausio Teismo rė- planuoja pasiųsti nors po vie- 

" ’ ną delegatą.
Nutarta, kad visi turi padė

ti streikieriams pikietuoti 
Bender mėsinyčią, 519 Grand 
St., kur streikas tęsiasi jau 4 
savaites. Masiniai pikietavimai 
pėtnyčiomis ir subatomis grei
čiau prives prie baigimo ir lai
mėjimo streiko. Kaimietis.

prie 22 d. birželio

Dr. JOHN WALUK
161 NO. «th 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.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

formos planą.
“Roosevelto planas teisda- 

rybės reformai yra pirmas 
smūgis prieš reakcijos tvirto
vę,” sakė Browderis. “Dėlto jo 
pasisekimas turi didelės reikš
mės darbininkų klasei, farme- 
riams ir Amerikos vidurinės 
klasės darbo žmonėms, taip 
pat demokratiją ir taiką my
linčioms masėms visame pa
saulyje.”

Ištisa Browderio prakalba 
. tilps “Daily Workeryj,” šeš
tadienio laidoje. x

Gyventojai Reikalauja 
Geresnių Namų

f ‘Fašistai Prieš Progresyvį
B Krautuvninką

, Kad atbauginti apylinkės 
gyventojus nuo rėmimo Ispa
nijos lojalistų, keturi fašistų 
simpatikai pereitą antradienio 
vakarą pikietavo Kastenbaum 
it Siegal krautuvę, prie Lef- 
.ferts ir Liberty Avės., Rich
mond Hill.
' Fašistų rūstybę krautuvnin- 
kai užsitraukė leidimu savo 
krautuvėj laikyt pastolį, ant 
kurio sudėta šiaurių Ameri
kos Komiteto Gelb. Isp. De
mokratijos išleista literatūra.

Pikiętus pastatė Katalikų 
Karo Veteranų Postas 45-tas, 
kuris deda pastangas ten 

- įsteigti fašistų organizaciją.

Trečiadienį įvyko teismas 
Antano ir Jono Adomaičių, 
pastaruoju laiku gyvenusių i 
397 South 5th St., sakoma, ne-1 
senai atvykusių iš Conn. An
tanas turi 31, o Jonas 23 me
tus. Šio mėnesio 17 d. broliai i 
dalyvavę apiplėšime S. Masių-1 
lio užeigos, 518 Grand St., kur 
juodu ir sugavo. Apskričio 
Teismabutyje prie teisėjo P. 
J. Brancato “džiūrė” pripaži
no juos kaltais pirmo laipsnio 
plėšime. Antanui gręsia nuo 
20 iki 40 metų kalėjimo, kai
po dalyvavusiam apiplėšime 
antru kartu. Rep.

Rengias Tunelio Statybai
Tunelių viršininkai atidarė 

j varžytines vidurmiesčio tune- 
I lio statybai ir jau gavo du pa
siūlymus. Viena kompanija su
tinka padaryt išgręžimo ir 
statybos darbą už $24,500,- 

1000, o kitą už $27,787,535. 
Gręžimas bus vedamas vienu 
kartu iš abiejų upės pusių. 
Statybą finansuoja WPA, duo
dant 11 milionų paskyrą ir 47 
mil. paskolą. Tunelis bus tarp 
E. 41 St., N. Y. ir Borden 
Ave., Long Island City.

BROOKLYN, N. Y.
Penktadienio vakare, 8:30 vai. 

įvyks didelis masinis susirinkimas 
Brooklyn Labor Lyceum, 949 Wil
loughby Ave., rėmimui Ispanijos de- 

. mokrati jos. Brooklyno ir Queens 
darbininkai maršuos i šį susirinki
mą. Jie susitiks prie Vokiečių Darb. 
Kliubo, Linden St. ir 
Prašomo visų dalyvauti 
mis. Atsiųskite savo 
vėliavom ir iškabom.

Myrtle Ave. 
kartu su mu- 
delegatus su 

(124-126)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Kriaučiška šapa su 

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

(125-126)

Dr. Herman Mendlowitz

Išgelbėjo Vaikus, Prarado 
Sermėgą

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

Garlauskutis Mirs Elektros 
Kėdėj

. Apeliacijų Teismas Albany 
vienbalsiai palaikė vietinio 
teismo nuosprendį sudeginti 
Antaną Garlauska elektros kė
dėj už nužudymą Ike Shain 
laike apiplėšimo. Su juo kartu 
yra nuteisti ir kiti trys, Nor
ton, Edwards, Eisenberg.

Du mokyklos vaikai nuėjo 
į tuščią lotą ant Dean St. žais
ti. Jie rado gasolinos ir ėmė 
ją pilstyt. Gasolina užsidegė 
ir vaikai skaudžiai apdegė. 
Nežinomas praeivis padėjo 
juos išgelbėti. Jo sermėga su
degė. Pirm nueisiant jis bėda- 
vojęs: “Kur dabar gausiu ki
tą sermėgą.”

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

NEDfiLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
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LIETUVIU DIENA
IR

Penkių Metų Jubiliejaus Lietuvių Radio Valandos

PIRMAS ŠIO SEZONO PIKNIKAS

MORKUI 51 BATHS

Russian *>uamhoom

MOPftfj i

ACCOMMODATIONS

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 DIENA IR NAKTĮ

Vyrams 
dieniais, 

niais

Trečiadieniais, Ketvirta- 
Penktadieniais, šeštadie- 

ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktį 
šeštadienio naktį 75c. 

Speciales kainos savaitei.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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

Kiekvieną subątą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui . su 
moterimis. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.3Pastaruoju laiku vystosi sti

prus judėjimas už panaikini
mą laužynių, statant jų vieto
je naujus namus, kurių rendos 
būtų ne daugiau $5 už kamba
rį per mėnesį. Taip pat reika
laujama pataisyt tam dar tin
kamus namus, prisilaikant taip 
vadinamo Multiple Dwelling 
Law (daugbučių namų įstato), 
po kuriuo paeina visi trijų ir i 
daugiau šeimynų namai.

Kadangi butų ir rendų klau
simas paliečia didelę didžiu
mą šio didmiesčio gyventojų, 
tad juo susidomėję platūs 
sluogsniai žmonių ir jų orga
nizacijų. Tą programą remia 
ir progresyviai mažų namų sa
vininkai. Mat, rendauninkų or
ganizacijos, rėikalaudamos 
pataisų, sykiu reikalauja, kad 
būtų sulaikytas atiminėjimas 
mažų namų nuo jų savininkų, 
numažintos palūkanos (pro- 

I centai), taipgi duodama iš 
miesto specialė parama reika
lingoms pataisoms. G-a.

♦ n—— MM —MH —tt«-—IMIIMI —IU(—— U *

VAIKUČIŲ MOKYKLĖLĖS SEZONO BAIGTUVĖS
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MILŽINIŠKAS KONCERTAS
DALYVAUS GARSIAUSI SOLISTAI, CHORAI, KOMIKAI IR ARTISTAI

I —

3
hl

3 
3

MAY=3O-GEG
DECORATION DAY

3

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji) tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikStynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan A Ve.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

A. J. BUKENAS
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

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

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

KLASIŠKŲ ŠOKIŲ 
ARTISTĖS

ŽAISLAI IR DOVANOS 
VAIKUČIAMS

3
3
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043
GRAŽUOLIŲ KONTESTAS

BILIETAI 50 CENTŲ PRADŽIA 4 VAL. P. P.

prie

5
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Puikiai įrengtos dyi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

0------------------------- s
ŠOKIAI BE SUSTOJIMO PRIE 24 MUZIKANTŲ

DVIEJŲ GERIAUSIŲ ORKESTRŲ
ADOMO JEZAVITO ir J. KAZAKEVIČIAUS

? 
i

Gaisrininkams Kursai
^Long Island City atidaryti 

4’nauji kursai, kuriuos turės pe
reiti 1,200 gaisrininkų. Juose 

’ mokina pažint eksplozijų pa
vojų, kurį sudaro visoki che
mikalai ir aliejai, plačiai nau
dojami dirbiniams, pajėgai, 
šilumai, šaldymui.

New Yorko vidurinėj ir že- 
inutinėj dalyse 9,000 barberių 
išėjo streikan. Brooklyn ir 
Queens skelbsią streiką 14 bir
želio, jei iki tol bosai nepa
darys sutarčių.

Laikrodininkai Sutvėrė 
Uniją

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIVS 
660 Grand Street, Brooklyn

s
3

L a i k r o d ininkai sutvėrė 
Watchmakers Industrinę Uni
ją, kuri bando prisidėt 
CIO. Vienas narys buvo pra
varytas iš Bulovą ' Co., 5th 
Avė. ir 47th St., N. Y. Unija 

i padavė skundą Nac. Darbo 
'Santikių Tarybai.

Klasčiaus Parke
MASPETH AND BETTS AVĖS. MASPETH, N. Y.




