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Birželio 18 dieną sukanka 
lygiai vienuolika mėnesių nuo 
to, kai Ispanijos fašistai pra
dėjo sukilimą prieš žmonių iš
rinktą valdžią.

Kai fašistai sukilo, mažai 
žmonių numatė, kad šis karas 
užsitęs metus ir daugiau. Fa
šistai skelbė, būk jie sumušią 
demokratiją į kelias dienas, bei 
kelias savaites.

Bet išėjo atbulai: valdžia su
mobilizavo darbininkus ir visus 
darbo žmones, apginklavo juos, 
ir šiandien jie sudaro galingą 
armiją kovoje su Italijos ir Vo
kietijos fašistais.

Be to, lojalistams stoja pa- 
gelbon kitų kraštų darbininkai, 
jų skaičiuje ir lietuviai.

Šiandien lojalistai yra galin
gesni, negu jie buvo prieš vie- 
nuoliką mėnesių. Tačiau jiems 
privalo stoti pagelbon kiekvie
nas, kuriam rūpi demokratijos 
paturėjimas. Atsiminkim: Is
panijos demokratijos gynimas 
yra ne vienų ispanų dalykas, 
bet viso pasaulio laisvę mylin
čių žmonių dalykas.

Birželio mėn. 16-tą dieną su
kako 20 metai nuo pirmojo visos 
Rusijos Sovietų Kongreso susi
rinkimo.

Jį sudarė daugumoj menševi
kų ir social-revoliucionierių at
stovai. Bolševikai teturėjo tik 
105 atstovus (viso delegatų bu
vo virš 1,000).

Tačiau antrajam kongrese 
bolševikai jau turėjo savo pu
sėje daugumą atstovų ir šis 
kongresas nutarė paimti galią į 
savo rankas.

Nedaug tuomet pasaulyj bu
vo žmonių, numačiusių, kad po 
20 metų Sovietai suvaidins 
vaidmenį, kokį suvaidino.

Vyskupas Būčys rašo:
Jei kada nors Kauną, 

Klaipėdą ir Merkinę su Pa
nevėžiu ir Zarasais užims ko
munistai ir užgesins tautinės 
sąmonės spindulius materia
listinės pasaulėžiūros kauše
liu, tai lietuvybė, kaip stum
brai zoologijos sode, išliks 
Amerikoje — nedidelė, bet 
gyva ir pagarbos verta.
Gali vyskupas ramiai miego

ti : komunistai tautinės sąmo
nės negesino ir negesins. Tai ne 
jų tikslas. Komunistams rūpi, 
kad kiekviena tauta—didelė ji 
ar maža—turėtų plačiausią lais
vę ugdyti savo tautinę sąmonę, 
savo kultūrą, savo kalbą.

Tautinė forma, socialistinis 
turinys, — komunistų formula 
tautinio klausimo rišimui.

Kunigai ir vyskupai apie 
tautinę sąmonę tik plepėti te
moka. O jie patys daugiausiai 
tą sąmonę gesina. Jau dauge- 
lyj lietuviškų parapijų bažny
čiose jagamasčiai angliškai pa
mokslus sako, o pačios bažny
čios airišių vyskupams užrašy
tos.

Gerasis mūsų draugas J. K. 
X. andai ir vėl paaukojo Agi
tacijos Fondui penkinę ir $5 
davė sekantį šeštadienį įvyk
siančiai pramogai (Brooklyne, 
“Laisvės” Salėje).

Ši pramoga — pirma tos rū
šies: Brooklyn© lietuvės ir lie
tuvaitės ruošia ją naudai tų, 
kurie yra Abrahomo Lincolno 
Batalione Ispanijoj ir grumiasi 
su barbarais fašistais.

Pramoga verta gausios para
mos.

Vokietijoj šiuo tarpu veikia 
dvi slaptos radio stotys: “Lais
vės Stotis” ir “Radio Milano” 
stotis. IŠ abiejų transliuojamos 
anti-fašistinės programos — ži-
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BASKU MOTERYS SYKIU SU VYRAIS GINA BILBAO
ęi

Plieno Streikieriu Vadas Reikalauja Šalies 
Valdžios Pagelbos prieš Kompanijas  H- - - - - -

Baski jos Lakūnai Nukirto Žemyn Keturis 
Fašistų Lėktuvus; Užbarikadavo Gatves - - - - - - - - - - - - - - - - - - - □

Korporacijos K r i m inaliai 
Laužo Darb. Teises

Wash ington. — Atvyko 
Philip Murray, pirmininkas 
Plieno Darbininkų Organi
zavimo Komiteto; tariasi su 
darbo ministere Perkins. 
Murray išdėsto, kaip “ne
priklausomos” plieno kom
panijos stengiasi sulaužyti 
sayo darbininkų streiką ir 
tuomi mindžioja Šalies Dar
bo Santikių Įstatymą. Lau
žo jos ir kitus įstatymus, 
pavyzdžiui, gabendamos iš 
New Yorko ir kitų valstijų 
skebus, gengsterius iš Ber- 
goff ir kitų streiklaužių fir
mų.

Pranešama, jog pirminin
kas Plieno Darbininkų Or
ganizavimo Komiteto kreip
sis ir į prezidentą Roosevel- 
tą, kad suvaldytų krimina- 
liškai veikiančias plieno 
kompanijas.

Reakcinis senatorius Van
denberg užsipuldinėja Roo- 
seveltą. Mat, Rooseveltas 
pareiškė, kad plieno kompa
nijos turėtų daryt raštiškas 
sutartis su industrine Plie
no Darbininkų Unija, jeigu 
jos žodžiu jau “sutinka” 
duoti darbininkam reika
laujamus pagerinimus.

Worcester, Mass.
Reed and Prince Fabriko 

Darbininkų Streikas

Jau ketvirta savaitė strei
kuoja 800 Reed and Prince 
fabriko darbininkų, meta
listų. Kompanija neva kal
ba apie sutarties darymą 
su darbininkais, bet į sutar
tį bruka vieną bjaurų savo 
punktą—kad kapitalistiniai 
teismai spręstų ginčus tarp 
darbininkų ir samdytojų. 
Tuomi kompanija išsisuki
nėja nuo sutarties pasirašy
mo. Nes bosai žino, kad 
darbininkai negali prisiimt 
tokį sutarties punktą.

Streikieriąi išleido lape
lius, kuriuose išdėsto Wor- 
cesterio piliečiams savo 
skundus prieš kompaniją, ir 
atsišaukia aukų, prašyda
mi jas siųsti šiuo adresu: 
Steel Workers Organizing 
Committee, Room 219, Park 
Building, Worcester, Mass.

Tarp streikierių yra ir 
lietuvių.

La Rochelle, Franci j a. — 
Karinis Anglijos laivas 
“Thurston” atvežė apsau
gai 2,065 dėžes meno daik
tų iš Bilbao.

nios apie Ispaniją, apie padėtį 
Vokietijoj, muzika.

Naziai pasiutusiai darbuoja
si suradimui šitų stočių, bet 
nebegali savo tikslo pasiekti.

Pasirodo, kad Vokietijoj anti
fašistinė opozicija jau ant tiek 
sustiprėjo, kad net dvi radio 
stotis gali slapta užlaikyti ir 
per jas pasakyti gyventojams, 
ką jie mano apie budelius fa
šistus.

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Birželio 18, 1937

Bosų Pastumdėliu Klasta 
Prieš Plieno Darbininkus
Youngstown, Ohio. — Gu

bernatorius Davey birž. 17 
vėl šaukė prezidentus Re
public ir Sheet and Tube 
plieno korporacijų paside
rėti dėl streiko baigimo. Bet 
jie išsisukinėja nuo dery
bų.

Youngstown Sheet and 
Tube fabriko bosai pasiun
tė savo gizelius pas korpo
racijos prezidentą Fr. Pur- 
nellį, neva kaip “9,000 dar
bininkų delegatus.” Tie 
skebai ir bosų pastumdėliai 
reikalavo atidaryt užstrei- 
kuotą didžiulį fabriką. Ten 
dirbdavo iki 14,000 plieno 
darbininkų.

Šerifas Rengias Kruvi
nai Kriušint Streiką
Youngstown, Ohio. — Še

rifas R. Elser užpirko didelį 
daugį ašarinių ir troškinan
čių bombų ir šautuvų ir ke
lis naujus didelius šarvuo
tus trokus, ir pasisamdė 
dar 100 padaužų “spešialų.” 
Rengiasi kruvinais užpuoli
mais laužyti masinius pikie- 
tus, kuriuos streikieriąi 
nuolat palaiko prieš Sheet 
and Tube plieno korporaci
ją
Fašistų Bombos Užkertan

čios Pabėgimo Kelius iš
Bilbao

Hendaye, Francijos-Ispa- 
nijos pasienis, birž. 17. — 
Fašistai sakosi išbombarda- 
vę visus pabėgimo kelius iš 
Bilbao, apart vieno tilto. 
Nazių lėktuvai bombomis' 
paskandino kelis perkelia-į 
muosius laivukus Nervion| 
upėj. Fašistų komanda skel
biasi, kad gal “tik kelios va
landos belikę jiem užimti 
Bilbao.”

Persergėjimas Sunkiosios 
Pramonės Komisarui

Maskva.—Sovietų Komu
nistų Partijos organas 
“Pravda” persergėja sun-1 
kiosios pramones komisarą 
V. L Mežlauką, kad geriau4 
sutvarkytų automobilių ga
mybą. Nurodo, jog kai kur 
dėl stokos tūlų dalių auto-; 
mobiliam visas fabrikas ap
sistoja kelioms dienoms. O. 
kupinai yra tinkamos ma
šinerijos ir įvairių medžia
gų, kad * nieko neturėtų 
trūkti nuolatiniam gamini
mui automobilių.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

numato giedrų orą šį penk
tadienį čia ir New Jersey.

Vakar temperatūra buvo 
78 laipsnių; saulėtekis 
5:23; saulėleidis 8:30.

BETHLEHEM PLIENO KORPORACIJA BIJO LEIST SAVO
DARBININKAM BALSUOT UNIJOS KLAUSIMA

JOHNSTOWN MAJORAS ŠAUKIASI VALSTIJOS IR 
ŠALIES KARĘIVIŲ PRIEŠ STREIKIERIUS

Johnstown, Pą. — Bethle
hem Plieno korpbracijai tar
naujantis Johndtown mies
to majoras Shields telegra
favo valstijos gubernatoriui 
Earle ir prezidentui Roose- 
veltui, kad atsiųstų kariš
kos pagelbos prieš Cambria 
plieno fabriko streikierius. 
Shields reikalauja išvyti 
streiko vadus, veikėjus In
dustrinio O r g anizavimosi 
Komiteto. Majoras Shields 
tuos vadus ir streikierius- 
kovotojus apšaukia “žmog
žudiškais gaivalais.”

Bet žodis “žmogžudiškas” 
labiausia tinka pačiam ma
jorui, kurio policija ir gin
kluoti gengsteriai užpuldi
nėja tvarkingus streiko pi- 
kietus, bombarduoja ašari
nėmis ir troškinančiomis 
bombomis, daužo buožėmis 
ir šaudo darbininkus.

Fašistai Atideda Paties 
Bilbao Ėmimą 

___ u
F a š is t ų štabas, Bilbao 

Fronte. — Mussolinio “juo
dosios strėlos” brigada ir 
kiti juodmarškiniai stengia
si užeiti Bilbao užpakalin, į 
pietų vakarus, vakarus ir 
šiaurių rytus (bet Bilbao 
gynėjai atmuša tas jų pa
stangas).

Fašistai pirma nori su
naikint liaudiečių apsigyni
mo pozicijas- Bilbao apygar
dose ir apgulti miestą viso
mis pusėmis, ir tik tada jie 
žada briautis į patį miestą. 
Dabar gi lįsti į Bilbao esą 
perdaug pavojinga.

Mussolinio ir nazių kar
eiviai su kitais fašistais už
ėmė Galdacano ir Echebar- 
ri į pietus ir rytus nuo Bil
bao. Bet Baskų liaudiečiai 
atmušė priešus Begonoj ir 
Deustoj.

Fašistai praneša, kad toj 
pačioj srity j jie atėmė iš 
liaudiečių San Roque ir 
Santo Domingo kalvas, bet 
jie pripažįsta, jog strategi
niai svarbus kalnas Archan- 
da tebėra Bilbao gynėjų 
rankose.

Angliakasyklų G e ngsteriai 
Grąsina Nužudyt Liudinin

kus prieš Juos

Washington.—Valdžia pa
skyrė savo agentus saugoti 
gyvybę R- Tacketto ir L. 
Howardo, Harlan apskrityj, 
Kentucky. Jiedu pirmiau 
buvo pašaukti į senatorių 
komisiją liudyt, kaip Har
lan angliakasyklų apmoka
mi šerifai ir kiti padaužos 
terorizuoja, grobia, plaka ir 
žudo unijinius mainierių
veikėjus. Kuomet L. Ho
ward ir R. Tackett sugrįžo 
po tokio liūdijimp iš Wash- 
ingtono, tuoj pradėjo jų pė
das sekioti šerifai ir kiti bo
sų agentai. Jiedu gavo ir 
grūmojimų, kad bus nužu-,~------ ------------ . -
dyti, jeigu neapleis Harlan busą su skebais; 
apskričio.

Majoras Shields deda 
visas pastangas, idant ati
daryt skebams fabriko var
tus ir sulaužyt streiką.

Plieno Darbininkų Orga
nizavimo Komiteto pirmi
ninkas Ph. Murray atsiuntė 
telegramą Bethlehem Plie
no korporacijos prezidentui 
E. G. Grace, kad leistų pa
tiems darbininkams nubal- 
suot, ar jie nori industrinės 
Plieno Darbininkų Unijos 
ar kitos kokios organizaci
jos, kaip savo atstovės. Mu
rray siūlė tokius balsavi
mus padaryt įstatymiškai, 
po priežiūra valdiškos Dar
bo Santikių Komisijos. Bet 
korporacijos prezidentas at
metė šį pasiūlymą. Jis ži
no, kad didelė Bethlehem 
Plieno 80,000 darbininkų 
dauguma eina su savo uni
ja.

Nusižudė Sov. Baltgudi- 
jos Pirmininkas

Maskva. — Dėl šeimyniš
kų įsipykimų nusižudė Al: 
G. Červiakov, pirmininkas 
Baltgudijos Sovietų Respu
blikos, "45 metų amžiaus. 
Bet jis turėjo ir partijinių 
nesmagumų.

Komunistų Partijos susi
rinkime Minske pereitą sa
vaitę nariai aštriai kritika
vo Červiakovą ir viršinin
kus kolektyvių ūkių ir ap- 
švietos komisariato. Nuro
dinėjo, kad kolektyvėse far- 
mose veikia Lenkijos šni
pai; kad tūli trockiniai vir
šininkai ardo lauko ūkio ga
mybą; kad jie įkalbėjo vie
nam gyvulių gydytojui skie
pyti galvijus choleros pe
rais ir t. t.

Tapo suimtas N. M. Golo- 
ded, buvęs pirmininkas 
Baltgudijos komisarų tary
bos ir 10 kitų buvusių narių 
įvairių komisariatų, kaipo 
trockiniai ardytojai lauko 
ūkio; areštuota ir 35 Čer- 
viakovo sėbrai. Įrodyta, 
jog Goloded žinojo apie są
mokslą trockininkiį ir apie 
jų kriminalį veikimą prieš 
Sovietų ūkį.

Kaukaze išbraukta iš Ko
munistų Partijos 5,362 na
riai kaipo netinkami ele
mentai. Eina Partijos va
lymas Ukrainoj ir kitose 
vietose.

Plieno Fabriko Gengsteriai 
Pavojingai Cubadė Du 

Streiko Pikietininku,

Johnstown, Pa. — Cam
bria plieno fabriko gengste
riai pavojingai, gal mirti
nai peiliais subadė du strei
ko pikietininku. Vienas jų
dviejų yra John Babik; ki
to vardas esąs nežinomas. -

Newark, N. J.—Hoffman 
gėrimų kompanijos strei- 
kieriai sustabdė ir apdaužė 

; sužeidė 
penkis streiklaužius.

Basku Jūreiviai Buvo Sutu
rėję Pabėgėlius Vyrus

La, Pallice, Franc.—Jūri
ninkai Ispanijos karinio lai
vo “Ciscar,” atvežę pabėgė
lius iš Bilbao, išleido tik mo
teris ir vaikus, o sulaikė 116 
vyrų. Jūreiviai sakė, kad 
tie vyrai turi grįžt atgal 
gint Bilbao. Du laivo ofi- 
cieriai pasipriešino jūrinin
kams; dėl to jūrininkai pa
grasinę sušaudyt oficierius; 
tada oficieriai pabėgo iš lai
vo į Franci ją.

Atėjus Ispanijos konsu
lui, jūrininkai buvo perkal
bėti ir išleido visus pabėgė
lius, apart vieno vyro.

5 Italą Lėktuvai Nušauti 
Huescos Fronte

I

Valencia, Ispanija.—Res- 
publikiečiai dviejuose griež
tuose susikirtimuose atmu
šė fašistus toliau atgal į va
karus nuo Huescos, fašistų 
tvirtumos, Aragon fronte. 
Atėmė iš priešų dvi pozici
jas Sierroj de Alcubierri ir 
nukirto fašistam susisieki
mus su Jaca.

Prieš respublikiečius čia 
pakilo 20 Italijos Fiat lėk
tuvų. Oro kovoj respubli
kos lakūnai nukirto žemyn 
penkis priešų lėktuvus. Žu
vo ir vienas respublikiečių 
lėktuvas.

Mūšiuose ant žemės res- 
publikiečiai nukovė tris fa
šistų oficierius ir apie 80 
kareivių.

Tyrinėjama Chicagos Poli
cijos žudynė prieš Plieno 

Streikierius

Chicago, Ill. — Jungtinių 
Valstijų senato komisija 
pradėjo tyrinėti žudynę, ku
rią policija padarė prieš Re
public Plieno fabriko mar
guojančius p i k i e tininkus, 
Memorial Dienoj. Septyni 
darbininkai tada liko nu
šauti bei mirtinai peršauti 
ir virš 90 sužeista.

Chicagos policijos komi- 
sionierius uždraudė teat
ruose rodyti judamuosius 
tds skerdynės paveikslus. 
Bet senatinė komisija da
bar studijuoja tuos judžius.

ISPANŲ FAŠISTAI SU
ŠAUDYS 15 BUVUSIŲ

. SAVO SĖBRŲ
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos fašistų teismas nus- 
merkė’ sušaudyt 15 buvusių 
savo sėbrų, kaip negana iš
tikimų generolui Franco’ui. 
20 kitų nuteisė kalėjiman 
iki gyvos galvos.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Tapo areštuotas genero
las Waldemiro Lima,' kaip 
vienas iš karininkų, kurie 
darę sąmokslą nuverst da
bartinę fašistinę valdžią.

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jus Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

Nazių Didžiosios Kanuolės 
Naikina Miestą

Bilbao, Ispanija. — Fašis
tai didžiosiomis vokiškomis 
kanuolėmis ardo Bilbao. 
Šaudo 12 colių storio šovi
niais. Tai didžiausi iki šiol 
patrankų šoviniai kare 
prieš respubliką. Sykiu su 
kanuolėmis naziai ir Musso
linio lėktuvai oro bopibomis 
naikina ir degina Bilbao. 
Visur gatvėse girdėt vaito
jimai ir klyksmai sužeistų 
žmonių iš po suardytų na
mų griovėsių. Didelis skai
čius nekariškių gyventojų 
užmušta ir sužeista. Tūks
tančiai moterų; vaiku ir ne
tinkamų karui vyrų bėga iš 
miesto į vakarus. O fašistų 
lakūnai užpuldami ir vyda
miesi žudo juos bombomis 
ir kulkasvaidžių ugnim.

Hendaye, Franci j a. 
—Smarkiai veikia Bilbao 
gynėjų kanuolės, šaudyda- 
mos į fašistų pozicijas prie
miesčiuose.

Trečiadienį pakilo ir Bas- 
kijos lėktuvai į mūšį su Vo
kieti jos ir Italijos orlaiviais. 
Įvyko šturmingos kautynės 
ore; ir keturi fašistų lėktu
vai tapo žemyn nušauti.

Fašistų lakūnu pasėti la
peliai grasina Bilbao gyven
tojams: “Jūsų laukia mirtis. 
—Franco.”'

Bilbao.—Baskai respubli- 
kiečiai prisijtatę barikadų 
Bilbao gatvėse prieš fašis
tus, kiekviename gatvių 
kampe. Už barikadų su 
šautuvais, kulkasvaidžiais 
ir rankinėmis granatomis 
stovi ne tik vyrai, bet ir mo
terys, jaunos ir senos.

Baskai taip energingai gi
nasi, jog fašistų komanda 
atideda Bilbao paėmimą 
“iki sekančios savaitės.”

Asturijos mainieriai pri
kasė dinamito po gatvėmis, 
kad susprogdint fašistų tan
kus, jeigu jie įvažiuos mie
stan.

Bilbao radio stotis pareL 
škė: “Mūsų narsa aukštai 
stovi.... Gen. Franco (vy
riausias fašistų komandie- 
rius) pardavė mūsų šalį Ik 
Mussoliniui ir A. Hitleriui, 
bet mes kovosime iki galo.”

Skaudžiai stokuoja mais
to Baskijos gyventojams. 
Fašistai dar neperėjo per 
Nervion upę, kuri jungia 
Bilbao su jūromis; bet faši
stų kanuolių šoviniai pasie
kia šią upę ir nepraleidžia 
į Bilbao laivų su maistu bei 
kitais reikmenimis.

EXTRA!
VALENCIA, I s p a n i ja, 

birželio 17.—Baskai, Bilbao 
gynėjai, pusiau perkirto ita
lų fašistų diviziją iš Ethio- 
pijos pas Bilbao ir suėmė 
nelaisvėn 2,000 italų.

Maskva.—Užsieniniai ko
respondentai spėja, kad Ma
skvoj areštuota apie 150 bu
vusių Partijos narių, kaip 
prieš-sovietinių gaivalų.
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the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

15.50 
$7.00 
$7.50 
$5.50 
$3.00 
$3.75 
$4.00 
$3.00

at

APLA 27-tas Seimas
Birželio mėn. 20 ir 21 dd., (Laisvės 

Svetainėje, po num. 1322 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.) įvyks 27-tas Augš- 
čiausios Prieglaudos Lietuvių Amerikoje 
Seimas.

Šiame seime, kaip jau ne kartą mūsų 
spaudoj buvo rašyta, bus svarstomas vie
nybes tarp APLA ir LDS klausimas.

Šis klausimas buvo iškeltas dar 1932 
metais, prieš Pirmąjį LDS Seimą. Tuo
met abiejų organizacijų Centro Komite
tai sudarė tam tikrą sutartį, vienybės 
dokumentą, kurį LDS Pirmasis Seimas 
priėmė vienbalsiai. Tuojau po to įvyko 
nepaprastas APLA Seimas, kuriame ta
sai dokumentas buvo priimtas daugiau 
nei dviem trečdaliais balsų.

Vadinasi, abi organizaciji jau senai 
pasisakė už vienybę, bet tos vienybės ne
buvo galima pasiekti, kadangi nusitęsė 
LDS įsiregistravimas Pa. valstijoj. O 
jis nusitęsė dėl visos eilės priežasčių.

Po to, kai LDS įsiregistravo Pa. val
stijoj, prisiėjo (reikalaujant valstijų de- 
partmentams) praplėsti patsai vienybės 
dokumentas. Vadinasi, dėlei šitų prie
žasčių ir pati vienybė nebuvo įvykinta 
gyveniman.

Mes viliamės, kad šis 27-tas APLA Sei
mas pasisakys už taip pageidaujamą vi
siems vienybę ir toji vienybė tuojau 
įvyks.

Abi organizaciji juk ‘kita kitai labai 
panašios savo tikslais ir savo darbais, 
tad kodėl nesivienyti? Kodėl palaikyti 
dveji ofisai, dvigubos išlaidos dviejų cen
trų užlaikymui?

Šiandien, kai visam pasaulyj eina dide
lis vajus už apvjenijimą darbininkų kla
sės, mes trokštame, kad tasai vienijimas 
pasireikštų ir pas mūs, Amerikos lietu
vius.

Broliškai sveikindami 27-to APLA 
Seimo draugus delegatus, mes linkime 
jiems padaryti naudingų tarimų.

žygiais. Bet Francija ir Anglija tą už- 
glostė. Tautų Lygoj neprileido svarsty
ti, Londono Komitete taipgi numuilino.

(3) Fašistai per pustrečio menesio da
ro puolimus ant Baskijos sostinės Bilbao. 
Baskiečiai didvyriškai ginasi. Anglijos 
karo laivai praleido, kad penki Vokieti
jos ir vienas Belgijos laivas per keturias 
dienas gabeno ginklus, karius, amunici
ją, dideles kanuoles į Pasajes prieplau
ką prieš Bilbao. Vien kanuolių prista
tyta virš 400. Iš tų kanuolių Franco fa
šistai kulkomis užvertė -Bilbao ir jo prie
miesčius. Kodėl Anglijos laivai praleido 
tuos ginklus, juk jie blokaduoja Pasajes 
prieplauką? Kodėl Francija tyli, kurios 
pasienyj tas viskas atsitiko?

Čia mes suminėjome tik tris faktus. 
Tikrumoje jų yra daug, kurie įrodo, kad 
Anglijos ir Franci jos valdžios visaip kliu
do Ispanijos legalei valdžiai, kiša,koją, 
gaudo bent kokias jai vežamas prekes ir 
maistą, q tuom kartu, jeigu pačios nega
bena fašistams karių, ginklų ir amunici
jos, tai laisvai leidžia tą daryti Vokieti
jai ir Italijai. Jų pozicija link Ispanijos 
yra lygi pozicijai, kokia buvo linkui 
Ethiopijos.

Kas liečia tarptautines teises, tai jos 
laužomos, kojomis spardomos. Anglija 
ir Francija aklai pataikauja Italijos ir 
Vokietijos fašistams. Fašistai atviroj 
jūroj užpuldinėja ne vien Sovietų Sąjun
gos prekybos laivus, bet ir Franci jos, ir 
Anglijos, vienok tas viskas praleidžiama 
pro pirštus. Vokietijos ir Italijos fašis
tai apginkluoja Gibraltaro peria ją, bū
davo j a fortus, įsigali Ispanijos teritori
jose Afrikoj. Francija ir Anglija tą vis
ką pro pirštus leidžią. Per Francijos 
žemę naktimis kriokia dešimtys vokiškų 
lėktuvų, skrendančių į Ispaniją prieš 
liaudiečius, o Francijos Blumo valdžia 
tyli. Bet Blumo valdžia uoliausiai gaudo 
bent kokį trokelį, kuris su maistu ir ki
tomis reikmenimis nori prašliaužti iš 
Francijos į Ispaniją.

Ispanijos liaudis negalės be pasibjau
rėjimo prisiminti dabartinių Francijcįs ir 
Anglijos valdžių atsinėšimą linkui Ispa
nijos nepriklausomybės, jos tautinės lais
vės, demokratijos. Blumas -ir Anglijos 
kietakakčiai užtraukia gėdą ant tų šalių, 
padaro jas pagelbininkėmis Italijos ir 
Vokietijos karo avantiūrų. Už šimtus 
tūkstančių žuvusių Ispanijos žmonių gy
vasčių, už mirtį moterų, vaikų, senelių, 
civilių žmonių, už sugriautus namus, 
miestus, kultūros centrus, už kančias ir 
vargus Ispanijos gyventojų atsako ne 
vien budeliški Italijos, Vokietijos ir Por
tugalijos fašistai, bet ir dabartinės 
Francijos ir Anglijos valdžios.

LIETUVOS ŽINIOS

Francijos ir Anglijos Išdavystės
Kas kart vis aiškiau prieš Ispanijos 

tautinę laisvę, prieš liaudį, demokratinę 
tvarką, tarptautines teises išstoja Angli
jos ir Francijos imperialistai. Anglija, 
Francija, Vokietija ir Italija blokaduoja 
Ispaniją, svietui skelbia, kad jų tikslas 
neprileisti ginklų ir amunicijos nei vienai 
pusei. Bet tai kriminališkiausiąs melas. 
Pasaulis mato, kad tai tik priedanga ąt- 
viros pagelbos fašistams prieš Ispaniją.

Vokietijos ir Italijos fašistų tikslas pa
vergti tą šalį. Italijos ir Vokietijos fa
šistai ir suruošė fašistų užpuolimą. Bet 
Anglijos ir Francijos politika, tai veid
mainių politika. Anglijos imperialistai 
išsiderėjo pas Vokietiją, kad Baskijoj 
nebus paliestos jos metalo ir anglies ka
syklos. Francija išsiderėjo, kad atgal į 
Londono Komitetą Nesikišimui į Ispani
jos Reikalus grįžo Italija ir Vokietija, 
bet už tai sutiko, kad fašistai pavergtų 
Baskiją. Kas daugiau susitarta tąrp 
Italijos ir Vokietijos fašistų ir Francijos 
ir Anglijos “demokratų,” tai tik jiems ži
noma. Bet faktai rodo, kad ir Anglija, 
ir Francija leidžia Italijai ir Vokietijai 
atvirai kariauti prieš Ispaniją, kąd su
naikinus jos demokratinę tvarką, kad 
pavergus jos liaudį. Štai tik keli faktai:

(1) Ivize sala blokaduojama Francijos, 
o Ivize prieplaukose buvo atplaukę net 
šeši Vokietijos karo laivai, kurie atve
žė ginklų ir amunicijos Frankui. Kodėl 
Fraųcijps ląivai praleido? Kodėl nuty
lėjo? Kodėl atmetė Sovietų Sąjungos 
reikaląvimą ištirti tą dalyką?

(2) Vokiečių fašistų karo laivai su
griovė A-lmeriją. Sovietai pareikalavo 
ištirti tą dalyką. Visas demokratinis 
pasaulis pasipiktino budeliškais fašistų lietuviai.

Bendra Pagelba Ispanijai
Draugas G. Dimitrovas, Komunistų 

Internacionalo Centralinio Komiteto se
kretorius, rašo “Pravdoj” apie pamokas 
iš Vokietijos fašistų karo laivų užpuoli
mo ant Almerijos.

Dimitrovas nurodo, kad jokia organi
zacija negali toliau sėdėti ant dviejų kė
džių, kad jokis darbininkas, socialistas, 
tarptautinio solidarumo žmogus, negali 
toliau per pirštus žiūrėti, kad Ispanijoj 
kova yra ne vien Ispanijos, bet visos pa
žangios žmonijos, kad būtinai reikia ap
jungti visas jėgas prieš fašizmo užpuo
limą, už išgelbėjimą žmonijos nuq pa
saulinio karo. Jis savo straipsnį baigia:

“Ispanijos liaudies likimas ir pasauli
nės taikos reikalai būtinai reikalauja 
nuo visų tarptautinių darbininkų organi
zacijų bendro veikimo. Almerijos bom
bardavimas, tai rimta pamoka visiem 
dirbantiems, nepaisant jų politinių pa- 
žvalgų ir organizacinio priklausomingu- 
mo. Tai rimtas persergėjimas, prieš to
limesnį paskaldymą darbininkų jėgų. 
Bendras veikimas tarptautinio proleta
riato turi būti sudarytas, atsteigtas ir 
bus sudarytas.”

Ir Amerikoj ne visi pažangūs lietu
viai dar sujungė savą darbą bendrai pa- 
gelbai Ispanijos liaudžiai jos kovoj prieš 
barbariškus fašistus. Jau greitai bus 
metai laiko, kaip eina fašistų kąrąs prieš 
Ispanijos žmones, o mes Amerikoj dar 
neturime apjungtos visų pažangiųjų lie
tuvių organizacijos, kuri rūpintųsi pa- 
gelbą Ispanijos demokratijai. Mūsų kai
rioji sriovė daug sukėlė aukų, daug pa
gelbėjo Ispapijbs kovotojams, bet tupm 
reikalu turėtų rūpintis ir socialistai, ir 
demokratiniai nusistatę visi Amerikos

Nepaprastos Vestuvės 
Utenoje

Retai kuomet flegmatišką 
gyvenimą gyvenančioj Utenoj 
iškyla kokia; sensacija, bet jei 
jau iškyla, tai tuojau suskyla 
į šimtus varijantų ir mikliomis 
uteniečių lūpomis pasklysta 
po visą miestą ir plačią apy
linkę.

Dabar visa Utena tekalba tik 
apie vienas sensacingas vestu
ves ir jų pasėkas.

Skurdžios, apleistos ir nus
kurusios Daržų g-vės gale sto
vi lūšnelė, tikriau pasakius, 
kažkuomet buvusio namelio 
aplopyti griuvėsiai, kurių du
ris savininkės titulu varsto 
apie 85 m. turinti našlė, ute
niečių populiariai vadinama, 
Grasiliutė. Ši moterėlė be ki
tų savo gerų ypatybių turėjo 
dar vieną, buvo labai linkusi 
prie “stikliuko,” labai mėgo 
“gyvybes vandenėlį.” \

Nežiūrint tokio “kuklaus”— 
tik 85 m. — amžiaus, Grasi- 
liutei, pavasariui atėjus, kar
tu su gamta pradėjo atgimti ir 
jausmai. Ji, “nusižiūrėjo” vie
ną taip pat per 80 'pavasarių 
pervirtusį Juozapėlį, kpris sa
vo ūkelį Grybelių kaime buvo 
išmainęs ant mažų namlių 
Utenoj, Birutės g-vėj, kur pa
staruoju metu ir gyveno. Juo
zapėlis taip . pat nesispjaudė 
“stikliuką” pamatęs. Abiejų jų 
būdai buvo panašūs, abu bu
vo vienminčiai. Ir Juozapėlis 
pradėjo raityti ūsą, pamatęs 
Grasiliutė.

Tokiu būdu abu “įsimylėjė
liai” tapo sužadėtiniais, o. ne 
per seniai iš Utenos bažnyčios 
su visa vestuvininkų svita iš
virto du “jaunavedžiai”: Gra
siliutė ir Juozapėlis — teisė
tas vyras ir žmona.

Prieš jungtuves abu jauna
vedžiai pradėjo tvarkytį savo 
turto reikalus. Grasiliutė pri
kalbėjo, kad Juozapėlis par
duotų savo namus, kuriam ga
lui jiems reikią, dviejų namų? 
Laimingieji“ jaunavedžiai me
daus mėnesį’ir: paskui galėsią 
gyventi’ Grasilįutės namuose. 
Juozapėlis pardavė savo na
melius už 1500 lt., tuojau gau
damas 500.lt.

Vestuvės buvo atšvęstos la
bai iškilmingai: buvo svečių, 
buvo ir degtinėlės . . . Kitą ry
tą abu jaunavedžiai po pirmo
sios nakties nubudo su “likto
riais” paakiuose ir be šliubi- 
nių žiedų. Kaip vėliau paaiš
kėjo, juos mikhiauke . .. “pa
jauniai.” Taip pat Juozapėlis 
neberado kelių savo bankno
tų, kurių vertė buyo didesnė 
už visas vestuvių išlaidas.

Nubudusi jaunamartė pra
dėjo vyrui ^skustis, jog jai la
bai skelią galvą, mat, ji sirgo 
pagiriomis . . . Jautrusis Juo
zapėlis, kaip ir pritinka tik ką 
vedusiam vyrui, tuojąu susirū
pino gydyti savo brangią “prį- 
siegą.” Ir pats nuo pagirių 
svirdinėdamas, jis iškrapštė 
banknotą ir padavė jį Grasi- 
liutėi, kad ta parsineštų vais
tų. Grasiliutė išėjo, 0 Jupzapė- 
lis liko laukti jos ir grąžos. .. 7

Tačiau vargšui Juozepėliui
. teko labai ilgai laukti, net iki ną jos vyras Maženis naujagi- 

nakties Grasiliutė grįžę n ak- mį įvarte nužudęs, o kad nesi- 
ties pietų, ją “pasigydžiusią” vaidintų —nupjovęs jo galvą, 
parvedė kaimynai. Juozapėlis' Tai padaręs del to, kad kūdi- 
nebesulaukė grąžos, nfe's Grasi- kį esant laikęs kito tėvo ir ne-

liūtė pinigų visai nebeturėjo. 
Ji tik visiems skausmams nu
marinti parsinešė pusbonkį.

Tuo tarpu Juozapėlis iš jo 
namus nupirkusio asmens ga
vo dar kitus 500 lt. Meilinda
mosi Grasiliutė ir tuos 500 ki
tą dieną gauna į savo rankas.

Vėl “pasigydyti” eidama, 
Grasiliutė prižada tuojau grįž
ti ir Juozapėlis šiandien valgy
siąs kiaušinienę iš penkių 
kiaušinių.

Tačiau ir šį kartą Juozapė
lis negalėjo sulaukti savo Gra- 
siliutės, nė jos pažadėtos 
kiaušinienės.

Kaip Grasiliutė tą kartą grį
žo be pinigų neaišku, tačiau, 
aišku, kad Juozapėlio namie ji 
neberado. Pasiteiravusi ji su
žinojo, kad Juozapėlis grįžęs 
į Grybelių kaimą ir gyvena 
kambarėly, kurį buvo išsiderė
jęs parduodamas savo ūkelį.

norėjęs jo šeimoje laikyti ar 
kitur matyti. Nužudyme daly
vavę abu.

Tardomas Maženis kaltu ne
prisipažino ir pareiškė, kad 
kūdikis gimęs negyvas.

Abu kaltinamieji sulaikyti 
ir patalpinti Kauno s. d. kalė
jime. Jų byla šiomis dienomis 
buvo paskirta nagrinėti Pane
vėžio Apygardos teisme, bet, 
kadangi Maženienė kalėdama 
vėl

Iš Darbo Lauko

PANEVĖŽYS

Žiaurus Nusikaltimas

Prieš kokius metus Panevė
žio valse., Maženių k. darbštus 
pasiturįs, bet mažo išsilavini
mo ir prietaringas Vladas Ma
ženis vedė žmoną. Medaus 
mėnesiui praslinkus ir meilei 
kiek ataušus, Maženis paste
bėjo, kad jo žmona yra nėš
čia. Šis reiškinys Maženių šei
moj buvo juoda kate, kuri per. 
bėgo laimingo gyvenimo kelią. 
Maženis pradėjo nebeapkęsti 
savo žmonos. Ją persekiojo, 
mušė ir galop, kai gimė kūdi
kis, jie padarė žiaurų nusikal
timą.

1937 m. sausio 5 d. netoli 
nuo Maženių k. esančio Kairių 
km. ūkinink. Leono Bačiulio 
šuo iš kažkur parnešė nauja
gimio galvą. Bačiulis savo šu
nies radiniu susidomėjo .ir pa
sekė šunį, ,nogėdamas sužinoti, 
kur jis buvo radęs tą baisų 
radinį. Šuo Savo , šeimininką 
nuvedė į netolimo Joniškio;km. 
krūmus, kuriūosfe Bačiulis at
rado storą paklodę, šiek tiek 
spalių ir vaiko lavonėlio kau
lus, kurie šunų buvo ištąsyti 
į visas šalis.

Buvo įtartos kejios aplinki
nių kaimų moterys, mat čią 
ankstybas kūdikių gimimas dėl 
motinų kaltės buvo jau žino
mas. Kuriam laikui praslinkus, 
vis dėlto prie lavonėlio lieka
nų rastoji paklodė privedė 
prie tikrosios kaltininkės. Pa
klodės raštai ir audimas kaip 
tik buvo panašūs į Maženių 
audimus.

Įtartoji Maženienė kvočia
ma kalta ilgąf neprisipažino, 
bet liudininkai jai išsisukti ne
leido. Visas kaimas žinojo Ma
žonienę esant nėščia, tačiau 
kūdikio vis nebuvo. Praslinko 
nemažas laiko tarpas, o Mažo
nienei išnyko nėštumo žymės. 
Teko pasisakyti kur dėjo nau
jagimį. Sukinėjosi, sakėsi, kad 
kūdikis girnas negyvas, palai
dojusi, bet kur — nebeatme
nanti vietos.

Tačiau pagaliau Veronika 
Maženienė prisipažino, kad 
kai tik kūdikis gimęs kitą die-

gimdė, byla atidėta.

Sudegė Vaišnoriškių 
Lentpjūvė

Utenoj gauta tikrų žinių, 
kad gegužės 23 d. apie 5 vai. 
ryto sudegė Belgijon ekspor
tuojamo miško Vaišnoriškių, 
Linkmenų vai., lentpjūvė, ku
rioj buvo 4 lokomobiliai, 4 ga
teriai ir kitas inventorius. Kal
bama apie didelį nuostolį.

Gaisro gesinti buvo iškviesti 
Utenos ir Ukmergės ugniage
siai. Manoma, kad gaisras kilo 
iš kūrento lokomobilio 
čiaus.

ROKIŠKIS

pe-

Pirmoji Griaustinio Auka
Balaliai, Panemunio v. Ro

kiškio ap. Gegužės 12 dieną 
griaustinis trenkė į Januševi- 
čienė's tvartą ir jį uždegė. Tuo 
metu tvarte buvo ir pati šei
mininkė Januševičienė, kurią 
perkūnas pritrenkė ir ji ugny
je žuvo. Be to, sudegė keletas 
kiaulių ir kitų gyvulių. Tai Ro
kiškio apylinkėje šiemet 
pirmoji skaudi griaustinio 
ka.

Streikuoja

So. Bostone, ant 4th stryčio 
yra C. I. Brink Sb?ns Co. dirb-? 
tuvėlė. čia išdirba elektrines 
iškabas prie krautuvių. Dir
ba apie 200 žmonių. Dirbąjna 
po 8 vai. į dieną ir uždirbamą 
nuo $35 iki $65. Atrodo už
darbis geras. Bet ne taip jis 
atrodo ten dirbantiems. Jie iš
ėjo į streiką ir jau dvi savai
tės, kaip streikuoja. Reikalau
ja pakelti mokestį, už viršlair 
kį pusantro mokesnio ir ųž 
šventų dienų darbą — dvigu
bo mokesnio.

C. I. Brink Signs darbinin
kai labai gražiai dirbtuvę pi- 
kietuoja. Apie 60 žmonių, vy
rų ir moterų, poromis šalygat- 
viu eina ir eina į ratą. Jokių 
parašų, jokių šūkių. Skebų, ro
dos, čia nėra. Praeinant aną
dien man pro dirbtuvę,’ tik 
langų valytojas plovė dirbtu
vės langus, bet jam nieks ne-' 
kliudė.

Streikan darbininkus čia iš
vedė Amerikos Darbo Federa
cija.

bus 
au-

TELŠIAI

Priimtas Telšių Miesto Planas
Gegužės 14 d. komisija, su

sidedanti iš pirm, sauskelių in- 
spekt. inž. A. Novickio ir na
rių : Kauno m. s-bės matav. 
dal. vedėjo geod. inž. J. Dek- 
snio, Telšių m. burm. inž. J. 
šlabšio ir inž. V. Kopilavo, pri
ėmė Telšių miesto planą.

Plano sudarymas Telšių m. 
kaštavo apie 40,000 lt. ir bu
vo atliktas per 2,5 m.

Pinigai už šį darbą jau be
veik vįsi miesto savivaldybės 
sumokėti, liko nesumokta tik 
arti 7,000 lt.

Cukrinėje

“Domino” Sugar dirbtuvėj, 
nors didesnė darbininkų dalis 
jau susiorganizavę į C.I.O,.bet 
bosai unijos nepripažįsta ir ga
na. Jie vis perša A. D. F. Da
bar rengiamasi prie balsavimų, 
kurie parodys, kiek dartrinin- 
kų stoja už CIO, kiek už A. 
D. F., kiek unijai visai nepri
taria. Po balsavimų, tikimasi, 
dirbtuvė priversta bus CIO 
uniją pripažinti.

CIO Ofisas

CIO Bostone atidarė, savo 
viešą įstaigą (ofisą). Jis ran*- 
dasi ant 73 Tremont St. Jis ap
tarnaus visą Naująją Angliją; 
Direktorium paskirtas; Įtfięhaęl 
F. Widman.

•fv

Darbininkai, turėdami rei
kalų,. y įsu ome t gąli .tep/jkręipr., 
£is.<• i ' ;

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

1 „■.....i-i . i .
Skauda Strėnas, Pilvą, Koją 

ir Dar Ką.
Drauge daktare, ir vėl krei

piuos į jus patarimo per “L.” 
Labai jau daug man davėt pa
tarimų, ir jie man daug page
rino sveikatą. Bet va man vėl 
kas pradėjo užeit.

Esu moteris 43 metų, viduti
nio ūgio ir svorio. Jau kokia 
pusė metų, kaip labai daug 
sėdžiu — pradėjau siūti. Ir 
dabar bus gal kokios 2 savai
tės, man labai skauda strėnas 
žemai ir apačią vidurių. Ir be
veik kiekvieną dieną pasirodo 
kraujų, nedaug, bet galima 
matyti. Kai kada ir su pievu
kėmis, lyg siūleliai.

šiaip būtų gerai. Ir da man 
užeina kokie 2 metai. Kai gu

Plieno darbininkus-streikierius Monroe, Mich., mieste mušeikos užpuolė 
gazo Jjombomis. Streikieriai čia laike susirinkimą.

liu ir noriu apsiverst, tai man 
smarkiai suskauda vieną šoną, 
bet ir vėl tuoj pereina. Aš to 
nepaisau, bet pradedu rūpintis 
dėl tų kraujavimų. Ar galėtų 
tai paeiti nuo perdaug lytiškų 
susinėsimų ?

Ir man, jau koks mėnuo, 
pradėjo skaudėt kojos pėdą. 
Prasideda nuo vidurio pėdos 
ir eina iki užųpenčio ir paskui 
paeina aukštyn palei gyslas. 
Gyslos tenai pabrinkę stovi 
mėlynos.

Atsakymas
Nuo nusisėdėjimo gali jums, 

drauge, skaudėti strėnas ir pil
vo apačią. Gali ir tie krauja
vimai būti nuo nusisėdėjimo, 
ypač jei pirma to būdavote 
šiaip sau veikli, judri, o daĮiar 
prisėjo sėdėt įr sėdėtu siūk.

Kaip nors pakeiskite gyve
nimo būdą. Būtinai eikite pą- 
sivaikštinėt kas diena ir šiaip 
pasimankštykite. ’ Nuo nusisė
dėjimo kraujas gerai nevaikš
to. Apatinės dalys pributksta 
kraujaskysčiais, ir iš to ten • 
pradeda skaudėt. Nuo to pa
ties kraujo sukepimo gali būti 
ir tie kraujavimai. Vien tik 
nuo lytinių susinėsimų taip ne
turėtų būti. Vis tas pats nusi- 
sėdejimas, kraujo sukępimas 
iššaukia ir kojos skaudėjimą, 
venų išpurtimą. Pasivaikščio
kite. Dažnai kojas aukštyn iš
keltas palaikykite. Jei venos 
darosi garankščiuotos (vari
cose), reikėtų jos gydyti įčirš- 
kinimais (injection treat
ments). Pijatermiją (diather
my, short wave) ir uliįrą-vįjp- 
letiniai spinduliai daug jums 
padėtų tuos skausmus praša
lint, tą kraujo sukepimą iš
sklaidyti. Bet mažiau sėdėkite^ 
Nueikite pas gydytoją — tegu^ 
jus gerai išegzaminuoja. i

i 
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NAUJAS TUNELIO SUMANY
MAS PO LAMANŠU Telepatijos Sapnai AR VISAS ŽMOGAUS KŪNAS 

SYKIU NUMIRŠTA? Saulės Užtemimai

Puslapis Trečiaš

MASINĖ BANGŽUVIŲ 
SAUŽUDYSTE

‘f

*
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—Ką tik pamislijau apie 
tave, ir girdžiu, bar-bar-bar 
į duris: jau ir ateini,—sako 
Barbė.

—O aš susitikau ir praė
jau pro vieną vyrą gatvėj, 
ale dirst atgal ir pažiūrė
jau, o jis irgi krypt galvą 
užpakalin, ir žiūri į mane — 
sako Magdė:—Taip, žmonių 
mislys susitinka.

—Aš irgi aną vakarą ma- ‘ tiškiems 
nau sau, eisiu pakozyriuot 
iš pinigų su Čaliu, ir taip 
jaučiu, lyg kas sakyte sako, 
kad būtinai turiu išlošt; na, 
ir išlošiau. Štai kaip vienas 
nujaučia apie kitą!—stebisi 
Džiovas.

Ir visi sykiu tvirtina: 
Taip, taip. Vieno žmogaus 
mislis persiduoda kitam, ir

Idėja iškasimo tunelio po 
Lamanšu (jūrų susmauga 
tarpe Francijos ir Angli
jos) gimė pradžioje XIX 
amžiaus, bet visuomet susi
burdavo su Anglijos karo 
vyriausybe, kuri del tokio 
tunelio įmatydavo pavojų 
Britanijos salų izoliacijai.

Tunelio kasimui buvo 
priešinga ir Vokietija, dėl 
kurios tunelis (pagal gen. 
Moltkės išsireiškimo) “ga
lėjo būt pražūtingu, atsiti
kime konflikto.” Ištikrųjų, 
laike pasaulinio karo, nebu
vimas tokio tunelio labai 
blogai atsiliepė į talkinin
kus.

Dabar francūzų inžinie
rius Basdevan išdirbo nau
ją tunelio projektą po La
manšu, apie kurį daug kai-'būna nujaučiama, kas kitur 
ba Anglijos spauda.

Skirtingai nuo kitų pla
nų, Basdevan per tunelį siū- kitam arba 
lo nutiest ne geležinkelį, bet 
kelią dėl automobilių. Visas 
tas darbas būsią galima at
likt į pusantrų metų, išlei
džiant tam tikslui viso labo 
apie 800 milionų frankų.

Vieni vartai į tuneli bus 
! netoli miesto Cales (Kale), 

o kiti ant'Anglijos kranto, 
netpli miesto Dover. Visas 
tunelio ilgumas būsiąs 50 ki
lometrų; ilgumas gi povan
deninės tunelio dalies — 39 
kilometrai (apie 25 mylios).

Tunelį manoma kasti gi
lumoje 100 metrų po vande
niu.

Ypatingą domė buvo 
j kreipiama į tunelio ventilia

ciją, kurio oras bus nuolat 
nuodijamas i š 1 e i džiamais 
♦automobilių gazais.

Projekte siūloma po van- 
I deniu pabudavot milžinišką 

I* “kondicionierį”, kuris va
lys orą nuo gazų ir dulkių, 
pravėdys jį ir pagalios “ozo- 

| nizuos,” nuolat dapildant 
orą oxigenu. Apart to, nuo
latos bus traukiamas švie
žias oras iš Įauko.

Basdevan tvirtina, jog tu
nelis greitai apsimokės net 

I jeigu. už pervažiavimą bus 
imama tiktai pusė tiek, kiek 
dabar kaštuoja pervažiavi- 

' mas jūromis iš Anglijos į 
Franci ją. —V. R.

I 'žmogaus Didumas Nepri
klauso nuo Veislinio Kiau

šinėlio Dydžio
Didžiausio vyro užvei- 

siantis gaivaliukas yra ne 
didesnis už mažiausio vy
ruko. Iš lygaus dydžio kiau
šinėlio išsivysto dideli ir 
maži žmonės. Didumas iš
aiškinamas tuom, kad dide
lio žmogaus celės daugina
si smarkiau ir per ilgesnį 
laiką, sako dr. G. L. Stree- 
ter? Catnegie Instituto gam
tininkas Washingtone. —Z.

ĖDRIAUSIAS GYVŪNAS
Žiurkės yra vieninteliai 

žinomi .gyvūnai, kurie ėda 
’’faktinai viską: mėsą, žuvį, 
kiaušinius, riešutus., vaisius, 
grūdus ir kt. O jei tų pri
trūksta, jos ėda viena kitą.

i

E

blausia rūpėti. Kai kada 
tardytojai šį bei tą supran
ta iš areštuoto žmogaus 
“minos” ir iš balso, kokiu 
jis atsako į klausimus. Bet 
čia nebus jokia stebuklinga 
telepatija. Čia bus dalinis 
žinojimas, rymantis ant ap
linkybių ir nutėmijimų.
. Kodėl, tačiau, vis dar 

| daugis žmonių tiki telepa- 
“n u m a t ymams,” 

“minčių supuolimams” ir 
tt. ? “Tai todėl,—atsako Illi
nois Universiteto profeso
rius G. D. Higgins,—kad 
jeigu žmogus ko neatspėja, 
tai greitai užmiršta, o ką 
atspėja, tai ilgai atsimena 
ir vis pasakoja kitiems.

M

yra ar turės būti.
Minties “p e r s įdavimas” 

. “numatymas” 
bei “nujautimas” vadinasi 
telepatija. Yra ir gabių 
žmonių, kaip, pav., rašyto
jas Upton Sinclair, kad tiki 
telepatijai, lyg jinai būtų 
įrodytas “mokslas.” Bet tai 
žmonės, kurie jieško stebuk
lų, yra prietaringi arba ne
gana supranta gamtmoks- 
lius. Nes grynasai, tikrais 
ištyrimais paremtas moks
las atsisako patvirtinti tele
patiškus persidavimus min
ties, nujautimus arba nu
matymus.

Šiomis savaitėmis ką tik 
užbaigta telepatijos bandy
mai Illinois Universitete, ir 
jie parodo, kad “nujauti
mai” bei “slaptingi numa
tymai” yra tik. spėjimai.

Ten buvo duota 339,000 
bandymų trims šimtams 
psichologijos studentų ats
pėti daiktus bei ženklus 
“pagal telepatiją;” ir gauta 
šitokia išvada—lygus skai
čius teisingų atspėjimu, 
kaip ir praspėjimų pro šalį.

Be kitko, buvo daroma 
spėjimai ant kortų. Vienas 
studentas laiko kortą; žiū
ri įsmeigęs akis į ją ir kie
tai galvoja tik apie ją. An
tras studentas mato tik kor
tos nugarą; bet jis stengia
si persistatyt jos “veidą”, 
kaip kad kortos “veidą” ma
to ir kaip apie jį galvoja 
pirmasis studentas. Savo 
minčia antrasis studentas, 
spėjikas stengiasi įlįsti į 
pirmojo galvą, per kokias 7 
minutes. Bet jokių stebuk
lų nesidaro. Jis ne daugiau 
atspėja, kaip ir bile kas ki
tas, visai nemąstydamas, at
sitiktinai atspėtų.

Imant tik ' dvi kortas, 
pav., vynų ir gilių tūzus, 
buvo pasakyta šių kortų 
vardai; paskui jos uždeng
tos ir leista keliem šimtam 
žmonių spėti, katra korta 
yra katros “mosties;” ir 
skaičius visų telepatiškų at
spėjimų ir praspėjimų išėjo 
beveik lygus; pasėkos abel- 
nai tokios pat, ar kas il
giau apie tai mąstys, “kon
centruosis” ar tuojaus spės, 
kaip papuolę.

Reiškia, telepatija, vieno 
žmogaus minties ar žinoji
mo persidavimas kitam, 
yra ne mokslas, o tik spėlio
jimas. Bet vis dar įvalias 
randasi lengvatikių, kuriem 
bizniški telepatai su savo 
“lėmimais” ir “numaty
mais” aptuština kišenius.

Kartais, tiesa, galima 
kiek suprast, ką žmogus

Dabar tik pusė tiek vai
kų tarp 5 ir 15 metų temirš
ta Jungtinėse Valstijose, 
kaip 21 metai atgal.

Sofia, Bulgarija. — Kara
liaus Boriso pati, Joanna, 
Italijos karaliaus duktė, pa
gimdė sūnų, “sosto įpėdinį.”

Bronchoskopas
Ch.Philadelphijos dr.

Jackson yra išradėjas bron- 
choskopo, kuriuo išima 
įstrigusias giliau vaikam į 
gerklę atsegtas špilkas ir 
kitus pavojingus daiktus. 
Prie to instrumento įkiša
mo galo yra pritaisyta elek
tros lemputė, kad galima 
per dūdelę matyt, kas yra. 
kur įstrigę. Dūdelėje, žino
ma, yra tokie stiklai, kad 
jie parodo daiktą, nežiūrint 
jos užsilenkįmų. Prie dūde
lės pritaisyta taip gerai vei
kiančios repliukės, kad jo
mis, galima, veikiant .ranka 
iš lauko, uždaryt atsegtą1

Viskas gamtoje, kas yra 
gyva, anksčiau ar vėliau 
miršta. Ta gamtos taisyklė 
neaplenkia ir žmogaus. Jis 
miršta. Tačiau mokslininkai 
nesitenkina mirties “dekre
tu”. Jie tyrinėja toliau mi
rimo eigą, ir suranda, kad 
žmogus staiga visas nemir
šta, kaip yra manoma, o tik 
svarbieji organai, kaip tai: 
širdis, kvėpavimo aparatas 
ir nervų veikimas sustoja 
vienas po kitam. Kiti orga
nai lieka nesustoję ir eina 
savo pareigas kur kas il
giau.

Kodėl taip yra? Mes be 
vargo galime sau atsakymą 
rasti. Na, imkime gerai iš
tobulintą miestą, kur viskas 
yra įtaisyta, kad “knypkio 
paspaudimu” puiki ausiai 
veikia, sukasi, tvarkosi vi
sas apartas. Dabar lai stai
ga vulkanas toj vietoj išsi
veržia. Kas atsitiktų? Ar 
jau čia viskas sustotų veikę 
su akies mirktelėjimu? Nie
ko panašaus. Pats centras 
gal jau daugiau neveiktų, 
bet likusi dalis ar priemies
čiai dar eitų tūlas ‘savo pa
reigas. Tokiam mieste būtų 
dar kuro ir maisto išliku- 
siems piliečiams tūlam lai
kui, jei ir nebūtų gaunama 
iš kitur.

Panašiai ir žmogui mirus Fritz Holland, 40 metų am- 
atatinka, nes ir jo organiz
mas nesustoja visas, bet tu
ri rezervą (atsargą) ku
riam laikui eiti tūlas parei
gas. Pav., vyrui mirus, 
barzda dar auga.'\ Tūlos 
liaukos, valymosi organai, 
raumenys, atsiliepia į jų er
zinimą. Vienu žodžiu, žmo
gui mirus, gyvybės požy
miai neužgęsta per keletą 
valandų visam organizme.

Kaulai ir kai kurios kitos

Nuo 1932 m. jau buvo 
keturi visuotini saulės užte
mimai skirtingose vietose. 
Paskutinis užtemimas, įvy-

Pacifiko Vandenyno, buvo 
visų aiškiausias ir įspūdin
giausias, nes dabar pasitai
kė skaisti ir giedri padan
gė.

Be kitų, šį saulės užtemi
mą tėmijo mokslininkai 
Princetono U n i v e r siteto, 
Franklin Instituto ir Cook 
Astronomiškos Observatori
jos, kurie specialiai laivu 
nuplaukė į tą sritį. Jie ten 
nuvyko su naujausiais mok
sliniais įtaisais. O mokslin
čiam padėjo ir paprasti jū
rininkai, kaip rašo “Steel
maker” laivo kapitonas E. 
D. Lucas. Laive viso buvo 
34 žmonės.

Pilnas saulės užtemimas 
tęsėsi 7 minutes ir 6 sekun
das. Laivas plaukė tuo ruo
žu, kur link ėjo saulės už
temimo šešėlis. Tuo 
užtemimas buvo matomas

keturias sekundas ilgiau, 
negu jei laivas būtų stovė
jęs vietoj.

Jau, turbūt, visiem musų 
skaitytojam žinoma prie
žastis, kodėl saulė užtems
ta. Ogi žemės ir mėnulio 
judėjimas priveda prie to, 
kad mėnulis atsiduria tie
sioj linijoj tarp saulės ir že
mės ir tuo būdu uždengia 
saulės veidą.

Saulės temimui prasidė
jus, tuoj nustatyta judamų
jų paveikslų traukimo apa
ratai su tokiomis filmomis, 
kad jos nutraukia natūra
liai spalvuotus vaizdus. 
Taigi judžių teatrų lankyto
jai turės progos matyti sau
lės temimą su jo įvairiomis 
gamtinėmis varsomis, nors 
tas gamtinis reginys įvyko 
už kelių tūkstančių mylių.

' Saulės temimas, geriau 
sakant, mėnulio šešėlis ėjo 

I priekin su 1,000 mylių grei- 
i tumu per valandą iš rytų 
! pusės. Laivo dailydė, turin-

Romansas ir Tragedija

Birželio 4 d. Brocktono 
(Mass.) fabrikantas čeve- 
rykų “arch supporters”

spilką vaiko gerklėje ir ta- kūno , dalys, liekasi, gyvomis 
da saugiai ištraukt laukan, medžiagomis dar ir ilgiau. 
Bronchoskopas, supranta- Štai kodėl galima juos pa- 
ma, yra naudingas ir suau- naudot operacijoms ir “ver
gusiems tam tikruose atsiti- !• sodinimams” kitiemjs, 
kimuose. — J. C. 'nėm. • ...

Bronchoskopas,

I nėm.
, zmo- 

—J. Guzas.

žiaus, pasiėmė vieną gra
žią savo dirbtuvės 18 metų 
darbininkę Alice Balchunas, 
ir išvažiavo abu “tyru oru 
pakvėpuot”-. , Jie sustojo 
Squantum Parke. Kuomet 
parko policistas atėjo prie 
jų, norėdamas paprašyti 
porelės, kad važiuotų sau 
kitur romansuoti, žiūri, kad 
vyras guli ant žolės kniūps
čias, o Alice stovi prie jo 
nusigandus. Pasirodė, kad 
Fritzas Holland negyvas. 
Alice sakė, jog Fritzas pa
sakęs, kad jį kas tai troški
na ir tuoj griuvo ant žolės.

—Už.

NAUJI SVARBŪS ATRADIMAI MEDICINOJE
“Medicinos mokslas yra 

pažengęs toliau pirmyn, ne
gu kuris kitas fizinis moks
las,” sakė daktaras Chąs. G. 
Heyd, ką tik savo tarnybą 
užbaigęs prezidentas Ame
rikos Gydytojų Susi vieni ji- 
jimo, laike šios organizaci
jos suvažiavimo pereitą sa
vaitę Atlantic City, N. J.

Geltlige Sulaiko Sąnarių 
Sukietėjimą

Geltligė pareina iš nesvei
ko veikimo tulžies ir kitų 
kūno sulčių bei audinių. Ta- 
čiaus geltligė bent laikinai 
stabdo sąnarių sukietėjimą 
(arthritis), kaip raportavo 
Mayo Klinikos daktaras P. 
S. Hench.

Instrumentas Girtumui 
Pažinti

Indianos U n i v e r b iteto 
medicinos profesorius R. 
N. Harger pranešė apie 
išradimą instrumento, ku- 
rjuo paprastas policmanas 
gali pažinti, ar automobilio 
vairuotojas yra girtas; tik 
vairuotojas turi atsikvėpęs 
papūsti savo kvapo į tą in
strumentą, kuris ir parodo 
girtumo laipsnį.

Vaistas nuo Nutukimo
C h i c a g os Universiteto

Prie pietinio Afrikos 
sausžemio išsikišimo į jūras, 
kuris vadinamas “Gerosios 
Vilties” išsikišimu, šimtai 
“klastingų draskūnų” veis
lės bangžuvių šoko į krantą 
ir užsimušė ant uolų. (Tos 
bangžuvės turi vardą “klas
tingų draskūnų” todėl, kad 
turėdamos didelius dantis, 
o maitinasi tiktai smulkiais 
jūrų’ gyvūnėliais.)

Vienas mačiusių tą vaiz
dą pasakoja:

—Netikėtai pasirodė ban
gose gyvūnai suglaustomis 
eilėmis ir plaukė linkui 
kranto... Tie, kurie nežuvo 
nuo atsimušimo į uolas, tai 
beprotiškai šoko viršun, 
bandydami nušokti ant 
smėlio. Nė vienas gyvūnas 
nesistengė sugrįžti į jūras. 
Smėlis ir vanduo tarpe uolų 
tapo nudažytas raudonai.

Tai buvo antra masinė 
bangžuvių saužudystė prie 

“Gerosios Vilties” išsikiši
mo (pirmoji įvyko 1928 
metais). Liudininkai pirmo
jo atsitikimo pasakoja, kad 
jie bandė grąžint į jūras 
jauniausius gyvūnus, turin
čius vos 3-4 metrus ilgio, 
bet bangžuvės, gavusios 
nrogos pavartoti savo ga
lingus pelekus, vėl grįžda
vo prie kranto ir, pagalios, 
žūdavo.

Panašūs atsitikimai buvo 
užregistruoti Škotijoj, Zan- 
zibare ir Tasmanijoj.

Gavę žinią apie masinę 
bangžuvių saužudystę, prie 
kranto 'suvažiavo daugelis 
gamtininkų, kurie apžiūrėjo 
bangžuvių kūnus ir nerado 
jokių ženklų kokios nors li
gos. Taipgi negalima ma
nyti, jog bangžuvės norėjo 
pabėgti nuo audros, kadan- 

I gi tą dieną jūros buvo vi
siškai ramios.

Kai kurie mokslininkai 
tokį keistą bangžuvių pasi
elgimą bando išaiškinti tuo- 
mi, kad jos intinktyviai no
ri surast vandens perėjimą, 
kuris toj vietoj buvo; nes 
seniau vanduo buvo užliejęs 
didžiumą dabartinio sausže
mio išsikišimo.

Šios teorijos šalininkai 
nurodo, jog unguriai Ko
lumbijos upėj neršte j imo 
periode nuplaukia labai toli.

Kiti mokslininkai palygi
na bangžuvių elgimąsi su 
pasielgimu lemmingų. Tie 
maži gyvūnėliai, nemokė
dami plaukti, kartais tūks
tančiais puola į jūras ir ten 
žūsta, instinktyviai bandy
dami sugrįžti į tą stichiją, 
iš kurios paėjo jų* protė
viai.
Bangžuvės ’“klastingų dra

skūnų” veislės, kaip spėja
ma, 
ant

r

tis geras akis, švilpuku da
vė mokslininkams ženklą, 
kad jau prasidėjo visuoti
nas saulės užtemimas.

Saulės “Karūna”
Kada mėnulis visiškai 

stojo saulės veidą, tai 
link mėnulį pasirodė septy
ni dideli sauliniai švytu
riai, kaip skaisčios šviesos 
ragai; taipgi ir keli mažes
ni. Didieji šviesos ragai bu
vo beveik dveja tiek ilgio, 
kiek mėnulis turi pločio. 
Dar įdomiau, kad aplink 
mėnulį pasirodė keturi rau
doni saulės plėtmai, kaipo 
jos “kalnai”, “kalvos” arba 
“bangos.” Tai įrodymas, 
kad saulė nėra taip apvali, 
kaip paprastais laikais ma
tosi plikai akiai.

Dar saulei visiškai neuž- 
temus, jau skaisčiai suspin
dėjo planeta Venera, taip
gi Merkuras ir kelios di
džiosios žvaigždės. Bet ir 
per visišką saulės užtemimą 
buvo gana šviesos, kad 
skaityt laikraštį. Mėnulio 
šešėlio ruožas buvo dausose 

[matomas per 150 mylių iš 
tolo.

Spind uliuojanti šviesos 
“liežuviai” nuo užtemdintos 
saulės pro mėnulio kraštus 
vadinasi “corona,” arba 
“vainikas.”

Daug ko nustebėjo moks
lininkai iš šio gamtinio “te
atro;” bet jie sako, kad ju
damieji paveikslai parodys 
daugiau dalykų, kurių ne
pajėgė jų akys įžiūrėti.

Saulės temimus moksli- 
(Tąsa 4-tam pusi.) '

uz- 
ap-

j

stedt ir J. van Prohaska.su-' Philadelphijos daktarai W. 
rado organišką vaistą “lipo-1 J. Erickson ir J. B. Feld

man.
Dažai, Milteliai Kartais 

Gadina Odą
Lūpų dažai ir veido milte

liai, taipgi čeverykų ir ko
jinių (pančiakų) dažai kar
tais gadina jautrių žmonių 
odą, sako daktarai J. Good
man ir Marion Sulzberger.

Sulfanilamide <
Nesenai išrastas vaistas 

sulfanilamide (arba proton- 
sil) yra sėkminga gyduolė 
užsikrėtusiems perais gono
rėjos, smegenų plėvių įde
gimo ir streptokokais, bet 
šis vaistas'gali būt pavojin
gas kitokiuose užsikrėti
muose, kaip parodė bandy
mai padaryti Johns Hop
kins Universitete.
Kviečių Sėklinių Kruopelių 
Aliejus Iššaukia Vėžio Ligą

Yra žmonių, kurie skel
bia, kad vidurinės, sėklinės 
kviečių kruopelės esą stebė
tinai geras, beveik .“stebuk
lingas” maistas. Bet trys 
Philadelphijos daktarai: L. 
G. Eowntree, G. M. Dorran
ce ir E. F. Ciccone patyrė ir 
įrodė, kad aliejus išsunktas 
iš kviečių sėklinių kruope-

(Tąsa 4-tam pusi.)

caic’a,” kuris būsiąs taip 
naudingas nutukusiem žmo
nėm gydyti nuo riebumo, 
kaip insulinas kovoj prieš 
cukraligę.
Riebioms Pavojinga Gimdy

ti Kūdikius
Daktarai H. B. Mathews 

ir M. G. Der Brucke, iš 
Brooklyno, N. Y., pranešė 
apie pavojus riebioms moti
noms gimdyti kūdikius. Jie 
ištyrė daugelį nėščių mote
rų sveriančių po 200 svarų 
ir atrado, jog 75 iš kiekvie
no šimto taip nutukusių 
moterų turi per aukštą 
kraujo spaudimą, inkstų li
gas ir įvairius sutinimus.

Iš daktaro Al. R. Dochez 
raporto pasirodė, kad dar 
nėra surasta jokio tikro 
vaisto nuo paprastų slogų.
Inkstų Akmenėliai ir Vita

minas A
A k m e nėliai susidaranti 

inkstuose yra viena iš bjau
riausių ir pavojingiausių li
gų. Žmonės, kurie turi tuos 
akmenėlius, tai neturi savo 
kūne vitamino A. Bet pasi
rodo, jog taip sergančių kū
nai ir neprisiima to vitami
no—jis išeina laukan su iš
matomis, kaip kad patyrė

Katrie Ilgiau Gyvena — ar 
Vyrai ar Moterys? kada tai senai gyveno 

sausumos. —V. R.
v -?

■4

Gūžiai ir lodinaAnt kiekvieno šimto' ge- 
mančių Amerikoj mergaičių 
gema po 106 berniukų. Bet 
berniukų daugiau miršta 
taip, kad iki 14 metų lieka 
beveik tiek pat berniukų 
kaip ir mergaičių. Paskui 
irgi miršta daugiau vaikinų 
jaunuolių ir vyrų, negu 
merginų ir moterų. Pana
šiai ir po apsivedimo.

Štai kodėl visuomet yra ir 
moterų našlių daugiau ne
gu našlaujančių vyrų. Tie 
skaičiavimai yra paremti 
milionais mirimų, o ne pa
vieniais atsitikimais, kad va 
Jonienė ar Baltrienė mirė 
jaunesnė negu jos vyras.

&

os.

1

Jungtinių Valstijų auto
mobilistai pernai sumokėjo 
$694,000,000 taksų už gazo
liną vien tik atskirų valsti
jų valdžioms.

Ištyrus 700 studenčių ko
legijose, pasirodė, kad far- 
merių mergaitės daugiau-’ 
šia išlaiko “nekaltybę.”

Amerikos prezidentų Bal
tąjį Rūmą nuodugniai išva
lyt sykį per metus lėšuoja 
$20,000.

Philadelphijos ir Balti- _ . v. _ ..
morės prieplaukos yra už mąsto arba jaučia,, tėmijant

\J_00 mylių nuo • atviros jū- jo veido išraišką ir žinant,
kas jam tuo laiku gali la-medicinos profesoriai Drag-

New York. — Dr. Andre 
Crotti, kalbėdamas tarptau
tiniame chirurgų suvažiavi
me pereitą savaitę, atmetė 
tvirtinimą, būk “goiteriai” 
(kaklo gūžiai) užauga žmo
nėms dėl iodinos stokos. Sa
ko, tie gūžiai atsiranda nuo 
tam tikrų pelėsių bei mažy
čių grybelių, kuriuos žmo
gus nuryja su vandeniu ir 
daržovėmis.



/Aff

Puslapis KetvirtM
>■ ' —■ *..................A. . *  , ■ ' 'M—.«■_ r ■ ■ . ■    w *l.   . =

Dzūkelio Didvyriškumas
(VAIZDELIS)

SENAS. VINCAS
Registeris nei tai čiaudėdamas, nei tai 

kosėdamas vis rijo ir rijo popierinius bei 
sidabrinius pinigus. Alutis putojo ant 
baro, ant stalų ir net ant lūpų, kurie ne
susiprato nusišluostyti. O degtinėlės bu
teliai ir buteliukai, tarsi alučiui užvydė- 
dami, lyg patys save siūlydamiesi—stovi 
kakliukus ištiesę iš anapus baro ir, rodo
si, kalba:

“Aš gardi, o mano sesutė dar gardes
nė... Pasirink, prie kurios iš mūsų ta
vo širdelė labiau linksta.”

Ir kur tik žvelgsti, ten tavo akys atras 
vis naujus tipus, vis skirtingesnį vaizdelį 
atvaizdinančius. Pakeli akis į lubas ir 
ten, tarsi pilki debesėliai sukiojasi, plau
kioja tai šen, tai ten pasinešdami cigarų 
bei cigaretų dūmai. -

Kyštelk nosį į šokių svetainiukę, ten ir 
vėl kas staliukas, tai skirtingas spek
takliukas. Štai, čia pat viena porelė, 
stiklais susimušdami, akimis jaudyda- 
miesi, girkšnoja. Jis, nei katinėlis, prie 
jos glaudosi ir kaž-ką patyliukais jai į 
ausį burkuoja.

Apie kitą stalą apsėdę ir jau pusėtinai 
įkaušę keturi rusai, rusiškai ginčydamie
si, o angliškai būdvardžiuodamiesi, jau 
vienas kitam apie antausius kumščiomis 
švaistosi. Prie kito stalo vėl, rankomis 
skėtriodami, karščiuojasi du italai. Vie
nas net abi, sugniaužti kumšti drebinda
mas, garbiniuotą čiupryną papurenęs, 
baltus plačius dantis sukąsdamas—ak
centuoja savo žodžius, kad tik daugiau 
svarbos jiems priduoti.

Prie kitų, atskirų staliukų, magaryčias 
geria dvi, kaip špėtnybės išsitepusios ir 
po kostumerį pasigavusios “gudtaimer- 
kos.” Muzika pradeda trenkti džiazą ir 
“gudtaimerkos” išsitempia savo jau pu
sėtinai apsiskutusjus kostumerius molio 
minti. Jos kraipo, zulina, demonstruoja 
savo ekvatorius, jušina ir jaudina vyriš
kius. O tie, tarsi joms neapsileisdami, 
kraipo, blaško savo nusmukusiomis keli
nėmis sėdynes, tai sustumdami pilvą su 
pilvu, tai vėlei atitolindami.

Į šokėjus spokso akis įdėbęs bedantis 
senis ir net liežuvį iškoręs ir nesitverda
mas šokio gražumu, ploja delnais ir leip
sta iš juoko. Juo šokėjai labiau darkosi, 
tuo senis daugiau šėlsta, tuo seilė ilgesnė 
driekiasi.

Prieik prie baro, jautiesi, kaip į Tau
tų Lygos posėdį pakliuvęs. Čia dienos 
problemos rišama—anglų, italų, rusų, 
lenkų ir lietuvių kalbomis. Čia visi iš
mintingi, tvirti, apsukrūs ir protingi.

Jau gerokai įkaitę, girkšnoja ir keturi 
lietuviai, bet ir jie visų keturių vėjų su
pūsti—žemaitis, dzūkas, kapsas ir zana
vykas. Dzūkelis atrodo mandriausias ir 
prašmutniausias. Stiklams ištuštėjus, 
dzūkelis įkerta:

“Tai kū-šy-čėsų? Kad geriam, tai ger
kim. Ei, Maiki! Duok ant many dar 
vienų rozų.”

“Palauk. Aš dar sykį užveju ir einu 
namon,” neužsileido zanavykas.

“Nugi kap... Namie visada, o čia tik 
kap kada,” pastebėjo kapsas.

“Boba nesitvers namie viena palikus,” 
pasiteisino zanavykas.

“Jeigu in bobų žiūrėsi, tai ir pac in bo

bų pavirsi. Kas per pėdy neišsigeria, tai 
nei bobos nevertas ba gimdzyc negali... 
Kam tu vyras? Kam kepurė ant galvos? 
Juo daugiau, broluti, bobų tapnosi, tuo 
daugiau ji savo šerį pradės stacyc!” są- 
protavo dzūkas.

“Vyriškaį, vyriškai, kaimynei. Mano 
boba taįp mun įsizlastino, kad net ožiu 
pradėjo atsidūti,” pridėjo savo grašį že
maitis.

“Tai žinai kū ? Išgainiokime bobas, su
eikime in vienu auzū gyvenc, užsiaugin
kime barzdas ir bukimą staravieriais,” 
įnešimą padarė dzūkas.

Visi pradėjo juoktis, girti dzūkelį ir 
gerti. Dzūkelis, įgavęs dar daugiau drą
sos, patampė gerklę, pasismaukė žemyn 
apikaklę, pasistaipė nei gaidys ir uždai
navo:

Išleidau dukrely in marcelas, 
Įdaviau rūcely in rankelas....

“Jū skvėred polak, šiarap!” Riktelėjo 
šalę jo stovįs jenkė.

“Tai jū šiarap! Big čiūtabaki, bom!” 
atšovė dzūkelis.

“Nepristok tun, bomun... Matai,-kad 
unts prisisprogys.... Išsigarkam,” drau
dė žemaitis.

“0. už kū jis prie many priskabino? 
Kad jis skradžiai žemėn nueitai, nestu- 
pysiu! Tuoj mo.rdū sugurysiu!”

Į Kiti dalyviai nustūmė dzūkelį į kampą 
ir jis savo užkaitimą pradėjo gesinti šal
to alučio dideliais gurkšniais. Po tam vėl 
prasidėjo, kalbos ir šunų korimai ant tų 

.nedorėlių bobų. Tokių kalbų padrąsintas 
ir zanavykas pritarė:

“Jeigu jau visos bobos tokios pasiutę, 
tai ir gerkim! Nerimsta viena namie, lai 
eina ir pasikaria!”

“Vyras už tai! Jeigu tik užsileisi boba, 
tai nei nepasijusi, kaip atsidursi jos an- 
daroke, o ji tavo kelinėse!”

“O man ant bobos cik nusispjauę! 
Trept kojų in padlagy, dzinkt kumščiu 
in stalu ir cik cvakt ir prikalė bobos lie
žuvis.”

Tai pasakęs, pasitaisė kepurę truputį 
ant šalies ir pasižiūrėjęs į priešais esantį 
veidrodį, atstatė krūtinę ir pirštu į ją 
rodydamas, pasididžiavo:

“Kepurė ant šalies, krūtinė pirmyn, 
stiklas alučio rankoj, iš kelio, bobą! Vy
ras pareina!”

Bet.... O tu nelaimingasis dzūkeli! 
Tuom tarpu tik šmakšt, didelio dzūko, 
mažiutė bobelė į vidų, dirst į vieną kam
pą, dirst į kitą—capt dzūkui už atlapų, 
tykšt per vieną ausį, tykšt per antrą; 
pro duris lauk, šast batuku į sėdynę, 
džingt durimis ir spektakliukas atlošta.

Visam saliūne, tarsi kalakutų žardy j, 
pasigirdo klegėsis ir komplimentai. Vieni 
kreditavo bobą, kiti vadino ją pasiutusia 
ir prisiegąvojo, kad su tokia boba neiš- 
trivotų nei 24 valandų gyventi.

0 dzūkelio draugai, ištuštinę stiklus, 
pasižiūrėję vienas į kitą ir prislėgtame 
ūpe, niekam nieko nepąsąkę—iškiūtino 
pro tas pačias duris ir nukiūtino pas tas 
nedorąsias bobas, kad ir juos tokia šiūra 
neištiktų.
gausis, 1937, Gibbstown, N. J.

*
Penktad., Birželio ‘e Peiucuu

SAULĖS UŽTEMIMAI

NAUJI SVARBŪS AT
RADIMAI MEDICINOJ

na regėjimą; o stingant kū
nui vitamino C, jis lengvai 
užsikrečia įvairiomis ligo
mis, kaip atrado Johns Hop
kins Universiteto prefeso- 
rius E. V. McCollum;

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
lių duoda vėžio ligą. Užšė- 
rus tuom aliejum baltąsias 
žiurkes, jos apserga vėžiu 
per dvi iki šešių savaičių. O 
tada šių žiurkių vėžio skys- _
timu galima užkrėst ta pa- li^F^rhTrt^^krpndnnH 
čia liga ir kitus gyvūnėlius, pasauli i iauatlėkė ‘ i
Y-anindnlini Hk nneklnirln T™ pasaulį, JdU atieKe |

Calcuttą, Indijoj.

Madrid, birž. 16. — Tolr.nutę sprogo po 20 iki 
mušančios fašistų kanuolės • priešo šovinių Madrido cenAĮ 
taip pašėlusiai bombardavo tre ir priemiesčiuose. 
Madridą, kaip dar niekad Tokiu pat smarkumu val-Tokiu pat smarkumu vai
pirmiau per visus septynis džios kanuolės bombardavo 
apgulos mėnesius. Kas mi- pozicijas fašistų artilerijos.

Karachi, Indija, birž. 17. 
-^Amerikietė lakūnė Ame- 

ap-čia liga ir kitus gyvūnėlius. 
X-spinduliai tik pasklaido 
tokius vėžinius skaudulius 
po. kūną, bet jų negydo.

Kviečių sėklinių kruope
lių aliejus tai dar pirmas 
žinomas augalinis aliejus, 
nuo kurio išsivysto vėžio li
ga pas gyvius.
Vaistas Alkoholikų Sugedtį

siem Nervam
Vitaminas B yra vienas 

geriausių vaistų tiems, ku
rių nervai sugenda nuo 
perdaug alkoholio gėrimo.

Ko Nevalgyt Slogose
Sergant slogomis, vengki- 

te cukraus, riebalų ir krak
molų (skrobylų) valgių. 
Proteinai (kaip kad liesa 
mėsa) geriau tarnauja slo- 
gininkui negu saldainiai, 
riebalai ir krakmoliniai val
giai, sako Illinois Universi
teto medicinos profesoriai' 
Spiesman ir L. Arnold. Jie-' 
du pataria sergančiam slo
ga karštai iš ryto išsimau
dyti ir bent vieną valanda 
per dieną lauke praleisti, Dovana—Pinigais 
nežiūrint, koks būtų oras. rec,a )ovana“ 
Taipgi patartina vengti rū-1 
pėsčių. i

I

Be Vitamino A Silpsta i 
Regėjimas

Stoka vitamino A silpni-

----------------------------------------- j------------------------------------------------------------------------------------------

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Paterson, N. J.

PIKNIKAS
Rengia

Kliubas
Nedelioj,

Birželio (June) 20,
SAUR’S VILLAGE
PICNIC GROUNDS

High Mountain Road
North Haledon, N. J.

Pradžia 1 Vai. po Pietų; 
Tęsis iki Vėlumai Naktį

Šokiams Gros Frank 
Bayek Orkestrą 

©
TAIPGI BUS LAIMĖJIMŲ

Pirma Dovana—Tonas Anglių; Antra 
Penki Doleriai;

..........  ............. -Elektrinis Laikro
dis;, Ketvirta Dovana—Rašomoji 

Plunksna
i Neužmirškite, kad kiekvienas turi 

galimybę laimėti gerų dovana

ĮŽANGA LABAI PIGI 
TIK 25 CENTAI ASMENIUI

_____ ____ _ _ •
Angly kalboje yra išleista labai svarbi knygute su 

nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 
Jungtinių Valstijų piliečiu.

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

simina. laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

piliete moteriškė su nepiliečiu vyru.

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

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

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

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

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

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
ninkai tyrinėja dėlei dauge
lio dalykų, kaip kad: radio 
bangų veikimas; saulės
plėtmų įžiūrėjimas, ypač 
jos pakraščiais; elektronų 
veikimas; visatiniai spindu
liai, ir tt.

Jūreiviai Padėjo 
Astronomams

Astronomas Stewart tik
riausiais mokslo įrankiais 
mjęravo užtemdytos saulės 
s p i n d u liuobančius “liežu
vius” pro mėnulio kraštus, 
o jūrininkai Nach, Kieran, 
Milliken ir kiti jam padėjo. 
Šičia mokslininkai pasirodė 
žmoniški “džentelmanai” ir 
viešai pripažino nuopelnus 
jūreivių ir laivo darbininkų. 
Tai, mat, ne gaudagrašiai 
kapitalistai, kurie darbinin
ką apluptą ir neduoda jam

kredito už protą, gabumus 
ir darbą.

Saulei užtemus, tuoj stai
ga nupuolė temperatūra. 
Pirm užtemimo buvo be
veik 86 laipsniai ant Fah
renheit gradusninko, o pa- 
baigon užtemimo jau tik 
apie 81 laipsnis.
Tamsios Senovės Pasakos 

Apie Saulės Užtemimus
»

Tams ioj.e, prietariškoj.e 
senovėje buvo, susidarę vi
sokių pasakų apie saulės už
temimus. Yra net tų gady
nių raštų, kaip “smakas” 
arba “velnias saulę prary
ja;” kaip saulės užtemimas 
reiškiąs ateinančią “dievo 
rųstybę ar rykštę:” karą, 
marą, badą arba kokią di
delę gamtinę nelaimę.

Šiandien gi saulės užte
mimas tai lauktinas moks
lininkams įvykis, kad juo 
pasinaudojant galima būtų 
patirti daugiau gamtos pa

slapčių. Q tokių paslapčių 
atidengimas gali pątarnau- 
ti ir tiesioginei žmonių nau
dai, jeigu ne dabar, tai atei
tyje, kada žmonija pasiliuo- 
suos iš išnaudojimo siųstų.

—M.

ŠAUKIĄ ISPANIJOS RES
PUBLIKINIUS GREIT 

SUVALYT DERLIŲ

Madrid. — Ispanijos val
džia atsišaukė į kaimiečius, 
kad kuo. greičiausiai suva
lytų pavasarinį kviečių 
derlių nuo laukų. Nes su
prantama, kad fašistai oro 
bombomis bandys deginti 
kviečių laukus respubliko
niškoj Ispanijoj. Pasisku
bint su derliaus •surinkimu 
ragina ir žemės Darbo Uni
ja. Madride ir kituose mie
stuose susidarė, savanorių 
darbininkų brigados, kurios 
vyksta į laukus padėt ūki
ninkam greičiau- suįmt der- 

1 liu. €
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Išvažiavimas
Dainos ir Ristynčs

Rengia ALDLD 3-čias ir LDS 5-tas Apskričiai

Sekmadienį

une
1937

Merrymakers 
Orchestra

Trijų Round’ų
Ristynčs

Ristikai iš New Yorko

AL. NORKUS
Ristikas 170 sv. vogos Įžanga 25 Centai

JOHN GUDIŠKIS 
Ristikas 175 sv. vogos

LIETUVIU PARKE, Už Lakewood, WATERBURY, CONN
Programoje dalyvaus: Laisvės Choras iš Hartford, Jaunuolių Choras iš Torrington, 

pirmu kartu pasirodys Waterbury j e, Vilijos Choro Dubeltavas Kvartetas irgi pirmu kar
tu dainuos. Tai bus puiki sporto ir muzikos programa.

širdingai kviečiame visus skaitlingai atsilankyti, pasigėrėti gera programa ir smagiai 
pasišokt. ' RENGĖJAI.
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| < EDITORIAL > j
THE AMERICAN YOUTH CONGRESS

WORCESTER ITEMS ONE BIG STRONG MAN!

Amigos mios, we 
contest in Montello 
it’s very, very sad 
did not win.

took part in the 
last Sunday but 

to think that we

On July 2nd representatives of Young America will meet in a Model 
Congress of the United States in Milwaukee. This will be the fourth 
annual congress of young men and women who feel the necessity of a 
active progressive youth movement.

This Congress will bring to a point the past year of youth activity 
which had the Youth Pilgrimage to Washington and the Student Peace 
Strike of April 22 and the demanding of the American Youth Act. The 
Congress will meet and discuss the program of the past year and discuss 
national problems, particularly those that affect youth. The purpose behind 
this Congress as explained by their invitation is:

“to give the nation’s youth an opportunity to consider its mutual prob
lems, seek its own solutions, and strengthen the cooperative efforts among 
organizations of youth and organizations serving youth. It will provide 
the means by which these organization^ can accomplish things together 
which they could not accomplish alone. In a spirit of real fellowship it will 
offer young Americans a chance to learn from each, other’ and from their 
elders how they can best work together to contribute to the welfare of 
their generation, their country and their world.”

Today as never before we feel the necessity of answering such a call. 
All over the country school terms are being shortened and even being 
shut down. Entrance requirements to public colleges are being raised and 
a college education is more difficult. Despite the growing need for technic
al labor, youth has no opportunity for a technical educational when it 
cannot afford it. The tremendous surge in the labor movement as exemp
lified by the C.I.O. brings new problems of organization to the thousands 
of youth now employed.

Fascist countries, such as Italy and Lithuania, are sending their youthful 
sportsmen to vaunt their homelands and fool the youth of America into 
thinking that democratic opportunity exists there. The threat of Fascism 
hangs also over American youth. The CCC is having manuevering prac
tices and the war budget of the USA is the largest in American history.

In Spain open war is waged by Hitler and Mussolini against a people who 
had elected their own democratic government. A Fascist victory will tend 
to bring the world nearer to war..

Is it not suprising that the youth of the United States have formed 
their own People’s Front to fight and preserve their own rights to a job, 
peace, freedom and a chance in life?

Qur own Lithuanian youth in the textiles, in the mines, in,the factories 
and in the fields feel those things that mean so much to them and this 
July you will find many Lithuanian youth at the Congress representing 

'their L.D.S., their youth organizations and their clubs.
This Youth Congress will not be merely a gathering of interested youth 

but will make itself voice the feelings and thoughts of America’s youth— 
be they Protestants, Catholics, Jews or Atheists.

The issue is clear—shall America’s youth be a lost generation or shall 
it have a decent chance in life without the dangers of war and Fascism 
facing it? The American Youth Congress will be a step forward and show 
to the lawmakers of Washington that our youth is wide awake to all that 
goes on. 1

On the way to Milwaukee let us find our own Lithuanian-Americans 
marching with their brothers to make America a better place for our 
younger generation.

SPORTS AND FASCISM IN LITHUANIA
Sports in Lithuania is humorously interesting for one thing: the whole 

set-up smells with politics and dictatorship. All youth organizations that 
have not the personal O. K. of President Smetona are illegal. The 
“Young Lithuanian Sports Organization”, of which Smetona is the head, 
is sending thirteen sportsmen for a sports tour of the U. S. At first 
glance you cannot recognize Fascism in that but...

No elimination contests were held to decide who would best represent 
Lithuania. All the athletes were handpicked.

Two of Smetona’s “seimo” are tagging along to show the Lithuanian 
Americans that Smetona’s government is sports-lovYng and to advertise the 
fascist government. Those sportsmen are being used as bait to build 
up prestige for Smetona’s government and get the endorsement of Lith
uanians living here.

It is fortunate that in America we have our own democratic organi
sation which really has a democratic sports movement—the L.D.S.

Some while ago the Lithuanian Basketball team defeated Italy, Egypt 
and Latvia for the Championship. We congratulate them but we also 
note that three Americans, Felix Kraučiunas, Frank Telžiunas and ono 
Žukas were on the team that was supposed to be one hundred percent from 
Lithuania!

It all goes to prove what has been said so often: Under a Fascist gov
ernment even a fine, clean thing like sports becomes tainted.

The Editor.

What the judges did is unforgiv
able. When Worcester was on the 
stage singing, the said judges were 
partaking of refreshments. When 
Worcester finished and were leaving 
the stage, then, and only then, did 
they'show up and ask? “Who has 
been singing ”.

That was one bad point, the other 
was this: The So. Boston girls’ group 
sang and they were allright and 
counted in the contest, but when the 
Worcester girls sang the teacher 
objected and said that the group was 
not large enough to compete in the 
contest. Well, the girls sang very 
beautifully, and I mean it.

And third: Amigos, to think that 
Worcester won great honors a week 
before in Waterbury but didn’t even 
come in for thrid prize! Well, what 
do you think? If any one was to 
get first prize, it was Montello. 
They got two chances to sing. But 
it almost seems as if the Judges had 
made up their minds before.

Where is “Chin Chat?” Let’s hear 
from you. Who was making all that 
noise in back of the bus on our way 
home? At our first stop for ice 
cream Shorty went spooning. How 
many have you now ? Do you think 
it will fill the set? Joe. sure must 
love his ice cream, eating from one 
cone and holding the other. Boy, can 
he put it away!

The teacher just loves sandwiches 
and he’s always hungry.
To M. D.

And to think, amiga, that once 
you criticized me for what I wrote. 
How about yourself senorita?

Amigos, do not forget we made 
a promise to go to Gardner, June 
20, and sing at their picnic. Don’t 
forget your mud suits as they have 
some nice puddle to go in dunking 
(swimming to you).

Amigo Mio.

SAN FRANCISCO, Cal.—(YNS)— 
What is claimed to be the only train
ing school for Chinese houseboys is 
being conducted here by the local 
Works Progress Administration. They 
receive $40 to $80 a month with 
room and board.

SO. BOSTON WINS CONTEST!
EXTRA — EXTRA!!!!

And it is extra!! News that’s good 
news!!

S. B.—South Boston js once more 
on the map. Haven’t you heard ?!!! 
Sunday—June 13 (lucky day)—the 
C. P. Lithuanian Section held a pic
nic in Montello where six choruses 
competed for three cash prizes. The 
outing was a success with a large 
number of people attending it. It 
did my old heart good to see so 
many youths at the picnic. Try as 
the choruses would to act coolly and 
impartially where the contest was 
concerned the air was still full of 
bets between the competing cities. 
Anyone interested to see our good
looking contest winners please follow 
the “Laisvė” as we winners had our 
pictures taken for the papers. '

I think it’s about time our public 
knew who won the contest. Here 
goes:

3rd—Bridgewater.
2nd—Norwood.
1st—South Boston.
The first prize that South Boston 

won will probably rescue it from, the 
“scrap heap” as the chorus spirit had 
quite a slump just before the picnic. 
The contest was a timely event. Let’s 
have more of them!!! Before I leave 
the C. P. picnic, I say hooray!!! for 
all who tried. And let’s all us young 
ones attend, all the outings in as full 
force as we came to this one.

P. S. 1 There is an important Pops 
Concert—June 21—Monday — Sym-

phony Hall, Boston for all of us 
who can attend. It’s a fine pro
gram—“Negro music and artists” 
and let’s show our solidarity!!

P. S. 2 So. B. Laisves Chorus Par
ty is scheduled for 6-18-37. It’s es
pecially arranged for the girls who 
worked the hardest to make the Cho
rus Minstrel Show a success. See 
you at the Club!!!

Last P. S. This is really a plea. 
Would our youth writers in Boston 
and vicinity have a sort of contest 
among themselves and see who could 
send in a bit of .news or opinions 
before the other? I’m'getting rather 
short-sighted looking and looking for 
local news! Micky.

Annoncement,
% DETROIT AIDO CHORUS

The Aido Chorus will have a 
very important practice Sunday, 
June 20 at the Porter Hall at 9 
o’clock in the morning. Please 
note the change of time. AH mem
bers, new and old, are asked to 
please attend.

Secretary.

Bull: That new farm hand is 
awfully dumb.

Cow: How’s that?
Bull: He found some milk bottles 

in the fields and insisted that he 
had found a cows nest.

Philadelphia Cracks 
And Chorus Bits

Dafynitions:
Smart girl: One who knows how 

to refuse a kiss without being de- 
I prived of it.
Chemically speaking:

Nitride is something Paul Revere 
took.

Overhead at the Chorus Picnic:
While on the dance floor and try

ing hard to make a hit with one 
of the chorus fems, he murmured: 
“Do you know that you’re my idea 
of a wonderful girl?” And she,, not 
one whit taken back replied: “I hope 
you’re the sort of person who drives 
his ideas home.”

Pardon Me for Shouting But:
When the chorus members assemb

led to sing at the picnic they raised 
a cry of: “Where, oh, where, has 
little Frannie gone?” To which little 

! Frannie flippantly replied when she 
returned: “Well, Moses in the bull- 

j rushes had nothing on me.”
That, patch over George’s right eye 

looks pretty bad. Don’t tell me that 
our two fighting freshmen are really 
practicing married life in earnest! i

Chorus members: don’t forget that 
there are only three more weeks of 
rehearsal before we go to New York. 
And don’t forget to work on those 
books. They have to be turned in on 
June 25th.

Congratulations to another sweet 
girl graduate. Gehie, one of oiir best 

| sopranos, is finally being turned out 
į into this cruel world. I wonder if this 
I silly rhyme runs to her head as it 
did to mine when I graduated:

No more pencils
No more books
No more teacher’s sassy looks.
I see by the Laisve Youth Section 

that a Spanish fiesta is to be held 
on Saturday. I’m sure if you would 
add a few Spanish senoritas to your 
fiesta, one of your first customers to 
clamor at the door would be our 
Felix Olekis of Phila. Spanish seno
ritas are a sort of mania with him. 
And right in back of him would be 
George Moluch, that is, if he could 
escape his wife’s eagle eye.

Į wonder:
Why people who can’t do imitations 

and know it, still try to...
Why people who can’t tell jokes 

and know it, still tell them...
Why people who can’t write co

lumns and know it, still try to... 
(that’s me folks).

Goodbye all.
A Little Red.

Col. Fulgencio Batista, chief of staff of the Cuban army and near 
dictator, gives himself a workout on the rowing machine on the 
roof of his palatial home in Camp Columbia, Havana. He is mak
ing much ado over an amnesty program for political prisoners, but 
it is said that various labor and student leaders have been so horri
bly tortured in his dungeons that he dare not liberate them for 
the public to see.

The Brooklyn Owl

Sunday, June the thirteenth, was 
a nice day so the Aido Chorus mem
bers hauled their carcasses into the 
noon bus. An hour and some odd 
minutes later—Cranford, N. J.! I 
believe the picnic was sponsored by 
the local ALDLD branches.

Orman, Ormaniene and Deps left 
on the early nine o’clock bus... The 
bee-you-tiful gals of the chorus qer- 
tainly proved themselves as good 
suckers. They mouthed lolipops dur
ing the trip...

Items: Chemical Frank and Nomi
nus Wagnis... Sherry and his Lau
ra... Absence of Purvenas and Co... 
No rain—therefore no drenched 
couples emerging from the surround
ing woods (as happened at the last 
picnic here)... Leo returns to his 
lair... Yušhka vs. Deps... Who was 
the gal Pete looked for? Who is 
the gal that looked for Pete? Who 
did Pete ride home with? And why 
did they have to look for him when 
the bus started homeward?

Chalk-talk: Basses should yell 
louder. Sopranos should shrill loud
er (drown those Squeeking prima- 
dons). Tenors should apply for Mus- 
solinni’s anti-birth control instruc
tions (we haven’t any tenors—we 
need plenty)... Altos should watch 
Sukackiene... The rest of the cho
rus: please pay more attention to 
the feelings of the audience...

Challenge: The Aido Chorus of 
Brooklyn will beat any other Lith 
chorus of similar number and ex
perience.

THE READER WRITES

“Maried women wear wedding 
rings. Why don’t married men wear 
something to distinguished them 
from single ones?”

“They do; A worried look.”
* * *

Wait not until you are backed by 
mlmbers. The fewer the voices on 
the side of Truth, the more distinct 
and strong must be your own.

Channing.
* * *

To conquer with arms is to make 
only a temporary conquest, to con
quer the world by earning its esteem 
is a permanent conquest.

. Woodrow Wilson.

BROOKLYN, N. Y.
In the last issue Al Kairukštis 

disagreed with a few statemants 
which I launched forth in last week’s 
issue.

He does not believe that people are 
not interested in reading detailed 
articles on art. He also believes that 
my suggestion (that interested read
ers should look up detailized mate
rial in libraries, etc.) will not work 
out. Kairiūkštis does not give his 
ideas as to why it will not work. 
Perhaps he will do so in the near 
future.

Never-the-less, I still do feel that 
detalized material has no room in 
our Youth Section, People may be 
interested in such articles but I am 
pretty sure that a very sipall hand
ful of oui' readers are intensely in
terested. If this wee minority is too 
lazy to march down to the local lib
rary and glean this information but 
wants to see some printed in our 
Youth Section—then it is a very 
selfish and un-cooperative spirit 
which pervades their demands.

Our section does not contain 
enough room for all these detailized 
articles. If all our model plane build
ers, swing music fans, pushmobile 
crashers, Hi-li players, etc. were to 
request space...

We should use this section as a 
medium through which we strengthen 
the bonds of friendship between our 
readers, discuss our class problems, 
report on our organized activities 
and occasionally present articles of 
our embryo writers.

None of our Lithuanian sections 
have professional writers nor ad
vanced master-craftmen—thus, our 
criticism should be none too severe.

Sincerely,
Graft Ernest.

Nick: “Everything that’s bought 
goes to the buyer, doesn’t it?”

Miss Lane: “No, darling. Some 
things, like coal, go to the cellar.” 

----- 0-0-----
Young lady (who has just bought 

a Christmas seal for her package): 
“I want to stick it on myself. Where 
shall I put it?”

Clerk: “Go as far as you like, 
ma’am.”

THE BOSSES PRESS
By John Paine

Every day the scribblers gather 
“All the news that’s fit to print”— 
And work themselves into a lather 
'Giving it the proper tint.
Reporters know just what to see, 
When to scoff and when be solemn, 
While editors scan carefully 
For heresy in every column.

When workers sit down on the job 
Or strike for union recognition, 
A picket line is called a “mob,” 
A sitdown strike becomes “sedition.”

For sympathetic labor news
We search in vain the daily papers 
Filled with Hollywood reviews 
And Wally Simpson’s latest capers.

f

Workingmen who want redress
From smutty fact and willful fiction, 
Support and read the labor press 
And get the truth without restriction.

HOGARTH: A MAN OF ART

The Editor 
Squawks.

After glancing at the ‘'Readers 
Write” one might think that a 
new feud is arising but* tisn’t so. 
Both Al and Graf, in their exchanr
ing of ideas, have offered many sug
gestions as to how to improve, the 
Youth Section. Several of thęip, I 
am now following; othęrs will fol
low in due course of time.

Onę of the steady features of the 
L. Y. S. will be the “Editorial” If . 
there ’ ever is a time that I am too 
busy to write one, why, I will simpjjy 
ask someone else to do it! Simple, 
isn’t ft?

Several reader (from the feminize 
sex) have asked me to continued the 
“Bits for Femmes”. All very easy 
to say! The greatest difficulty, con
sists in getting some young lady į 
conduct it. Any volunteers? Thiftap- 
peal is particularly directed to Mrs. 
Floyd Dewey who has been promis
ing to write a “Woman’s Corner” d^r 
a long time. Were waiting!

To Miss Disturbed Critic from ' | 
Easton, Pa.:

Bob Vinatus will answer your 
questions in the next issue. You 
raised some interesting points and 
I am curious to see how he will 
reply. 3|

To Micky from Boston:
A week from now I will publish 

a three-part article cr Musolinį. 
When that is concluded, why not 
send in yours on Hitler?

To the Correspondent: J
Just to be on the safe side Į re

peat our deadlines: Wednesday, for 
Friday’s issue and Friday for Tues
day’s issue.

To Boake Arthur: .
Patience, my boy, you will soon 

hear from me.

Instead of studying, like all gopd 
editors do, I spent one evening try
ing to master the intricate art of 
playing Hi-li. I twisted and I squir- i 
med? I banged and I patted but all 

,1 was able to do was to, strigę 
once on the rebound. My blood pre?* [ ( 
sure increased, my pupils dilated 
and the sweat poured out like a 
fountain—but—foiled! After all, ijto 
much easier banging away at a type
writer !

To Francois and Isabelle Legmagp:
Where have both of you disap

peared too ? The earth seems to have 
swallowed up two of our faithful JJO- 
ets. Please write.

To Brooklyn:
You will notice that each week, 

the Brooklyn Owl is written by a 
different “pipiras”. Since this can’t; 
go on indefinitely I would like some 
of you Brooklynitees, who have never 
written to Laisve as yet, to try and 
write up some of the many activities 
in our dear old borough. All you 
need is a fifteen minute interview 
with pen and paper and the deed 
is done! The Editor^

First Class: Why the hole ip. the 
door?

Tenderfoot: Do you mean that 
Little round hole over there ?•

First Class: Yes.
Tenderfoot: Oh, that is for cir

cular letters.

More items: Lil Kavai was pretty 
lonesome... Due to the,heat conser
vative (?!) Graf Ernest takeS' his 
coat off, puts it on, takes it off, 
puts it on, etc. (Incidentally—Graft 
was conductor of the bus—second 
time this season. Despite precau
tions he left Charlie Alex in Cran
ford. Charlie had to hike to near
est R. R. station.) Walt Kubilius 
refused to go to Cranford. (Says 
he—Six columnists, on the bus and I 
should go? Somebody will write up 
the dirt!)

When I buy a new dress I’ll write 
up the next picnic.

Goom-bye,
Ketvirtas Pipiras.

ED’S NOTE—Above article not, 
censored. I’m not responsible.

SWEDISH PRINCE PREFERS ‘ 
‘WOMAN I LOVE’

STOCKHOLM, Sweden.—(YNS)— 
A third young crowned head has 
turned down his country’s throne in 
favor of a marriage to a woman 
beneath his station.

Prince Charles of Sweden has fol
lowed Edward Windsor and Prince 
Nicholas of Rumania by marrying a 
countess. He thus loses > all rights 
to succession to the throne of Swe
den. He was reported as saying, 
“Nowadays my rights as a husband 

i are more secure than my rights as 
a king.”

By AL KAIRUKSTIS
In Three Parts 

Part One
GENTLEMEN—I give you Ho

garth. One of the great English 
painters and engravers. And one of 
the few English painters who did 
not depict sugary, simpering women, 
and vacuous-eyed females leaning 
against broken columns and impossi
bly sweet children. A man who was 
healthy, with normal desires, vitally 
interested in the life around him, 
with a sharp, biting sense of humor 
that could destroy those who were 
foolhardy enough to cross him.

William Hogarth was born in 
London in 1G9.7’, the son of a poor 
schoolmaster. He manifested a dis
like for academic training very early 
which lasted throughout his life— 
even when he was the director of an 
art academy. He was apprenticed 
to a silver-plate engraver and after 
his father’s death Hogarth set up 
shop as commercial artist, designing 
arms, shopkeeper’s signs, tradesmen’s 
cards and formal invitations to 
sprees and funerals.

Hogarth’s London was a city wide- 
open. Cockfighting, bear-baiting, 
duelling and gambling were the chief 
businesses of the day for gentlemen, 
and flirting with servant girljs a 
side line. And the upper classes, 
very much like the bourgeois Ameri
cans of the late turbulent twenties, 
were duped by imported Italian

tenors, French dancers and ballet 
masters. And London at night! 
Drunken Irish bullies would prowl 
through the streets armed with shiL 
lelahs looking for someone to as- 
sanlt for the sheer joy of hearing 
skulls crack.

He did not sketch from nature 
much—that is, use models—rather, 
he trained his powers of observa
tion and memory, “I discovered”, 
he says, “that he who ceuld by any 
means acquire and retain in his me
mory perfect ideas of the subjects 
he meant to draw, would have as 
clear a knowledge of the figure as 
a man who can write freely hath 
of the letters of the alphabet, and 
woujd consequently be an accurate 
designer. I therefore endeavored to 
habituate myself to the exercise of 
a sort of technical memory, and by 
repeating in my own mind the perts 
of which objects were composed, I 
could by degrees combine and put 
them down with my pencil. Thus 
with all, the drawbacks, I had one 
material advantage over my compe
titors, viz: the early habit I thus 
acquired of retaining in my mind’s 
eye, without coldly copying if op the 
spot, whatever I intended to imitate. 
Sometimes, I took the life (used, a 
model) for correcting thę parts I 
had not perfectly enough remember
ed, and then I transferred them to 
my compositions.”

(To be continued)

He: “Why is it that no woman 
ever takes another woman’s advice 
aboUjt frocks?”

She: “That’s quite natural,,. You 
don’t ask any enemy how to win a 
war.” ' •

Spanish Fiesta
Tomorrow

The Lithuanian Friends of the 
Lincoln Batallion are sponsoring a 
Spanish Fiesta on June 19tH, ihiel 
ęoming Saturday, for the benefit of 
the Spanish soldięrs and our Amer
ican comrades in Spain.

The fiesta will be held in LalsvB 
Hall in Brooklyn which will be deco-; 
rated to lend a Spanish atmosphere.; 
The admission will be 40 cents at the 
door but if you are wise yon will pay 
only 35 cents by buying the ticket in 
advence.

The doors will be opened si 7:30 
and a door prize will be awarded to 
some individual person at the affair. 
The well known and loveęl “A id bal
siai” will sing for you enpoymept. 
There are many other attraction* 
added to the pr )gram so a? to. as
sure yęu of the wonderful tun? X'®n 
axe bound to heve. ?

• ' ■ . . ;

Everyone is irged to comfj'tpd 
is ąssuręd to have the timę 91 
life. So everyone: make a date' to 
come June 19th at Laisve Hall!

A Friend,
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Neapdainuoti Herojai
________________

PANELĖ ELLEN WILKINSON, ANGLIJOS PARLAMENTO NARĖ, 
RAŠO Iš MADRIDO

Pagaliau esu Madride, lo
voj: Tebesitęsia miesto bom
bardavimas, bet jis galėtų 
sugriauti miestą ir kartu 
pražudyti mane, taip aš esu 
pavargusi.

XJzmiegu.
Antrą valandą nakties 

prfe mano lovos suskamba 
teftfonas. Vyras, kuris vis- 
ką*žino, praneša man: “At
eikite į mano kambarį, čia 
yra žmonių, kuriuos jūs tu- 
ritę sutikti.”

Rengdamos! aš galvojau, 
kai ne visos karo baiseny- 
bėa.yra karo lauke laikomos 
nusikalstamais darbais.

Man įėjus į kambarį pa
kito penki karininkai, ir 
mes iki aušros kalbėjomės 
apie karą. Kai jų laisvas lai
kas praėjo, jie vėl visi nu
ėjo į frontą kariauti.

Šie penki vyrai yra tipiš
ki Zyyrai, kurie kovoja, kad 
laimėtų karą. Dideli vardai: 
K^balero, del Vajo, Prieto, 
Mįacha ir kiti lyderiai yra 
žinomi, visai Europai gerai v • • ’ •

jis tvirtai* pareiškė.
Taigi, taip ir yra! Tačiau 

jis, iš tikrųjų nėra karinin
kas, bet politinis komisa
ras. .. ir jis man parodė ki
tą šio nuostabaus karo pu
sę.

Visoj vyriausybės pusėj 
labai daug kas priklauso 
nuo kareivių dvasios. Ir iki 
šiolei ši vyriausybininkų ar
mija kovojo, gal būt, blo
giausiose visoj istorijoj są
lygose, negu kuri nors kita 
armija.

Jie eidavo į mūšį tik su 
šešiais ar dešimčia šovinių 
prieš vokiškus kulkosvai
džius, kurie per minutę iš
šauna keliasdešimts šovinių. 
Kiekvienas kare buvęs vy
ras supras, kokios tai sąly
gos.

Karininkai, kurių daugu
mas paimti iš civilinio gy
venimo, kovoja visą dieną, o 
pusę nakties moko karei
vius.

Ir daug dalykų, kuriuos 
priprastai geri karininkai

sai labai švarūs.
Jis nieko nežinojo apie 

mano atvykimą ir aš buvau 
pakviesta aplankyti kitus 
apkasus, bet bombardavi
mas buvo per smarkus. Tas 
apkasų švarumas ir tvarka 
juose, kurie tėra tik už 100 
metrų nuo priešo linijų, pa
rodo visus propagandos me
lus, kurie skleidžiami apie 
vyriausybininkų kareivius.

Ispanų kareivis turi tiek 
pat jumoro jausmo, kiek ir 
britų Tommy. Kai kurie jų 
prie apkasų turi pasikabi
nę paukščių narvelius, ku
riuose yra įdėta senas ba
tas ir gabalas sudžiūvusios 
duonos. Apačioj apkasuose1 
yra legenda: “Fašistai tol 
nepraeis, kol batas nesuval
gys duonos.”

Mano veide pasirodė, gal 
būt, keistas susidomėjimas, 
nes majoras šypsodamasis 
pareiškė, kad tai padaryta 
po vienos politinio komisa
ro paskaitos.

••

ugihy, yra nežinomi ir ne
nori būti žinomi. Jie nenori, 
kad jiems einant normalias 
pareigas, susitikus su užsie
nio žurnalistais jų vardai 
būtų minimi. Jie mano, kad 
tai būtų išdavimas tų dau
gelio šio karo Nežinomų 
Herojų.

Pirmiausia Bertramas — 
tai yra tik dalis ilgo jo is
paniško vardo — ispanų is
panas, o tas karo laiku reiš
kia; kad jis yra iš tamsaus 
pliejio.

Sų juo yra kitas jaunas, 
ispanas, kuris man buvo' 
priatatytas, kaip “Bertramo 
draugas.”

Šie abu vyrai dalyvavo 
s m:a r kiaušiuose mūšiuose. 
Jiefbuvo kariškai apmokyti 
kaip kadetai senojoj armi
joj,- bet jie atsisakė prisi
dėti prie sukilėlių.

Bertram ui didžiausia 
sunkenybė yra įtikinti savo 
kareivius, kad gyvas karei
vis; yra daug naudingesnis 
norint pasiekti tikslo, negu 
žuvęs herojus. “Ir Tarptau
tines brigados kareiviams 
reiktų tai žinoti,” jis pabre- v • ze. r

Jis turėjo sukurti armiją 
su plikomis savo ir jų ran
komis... nes jie neturėjo 
ginklų, reikiamų net mankš
tintis. “Nebus pasauly kitų 
tnk’hi voternnų, taip gabių, 
kaip Ispanijos liaudies ar- 

_ mija,” pastebėjo jis susi
mąstęs. “Jei jie išliks gy- 

vvi... O, Dieve! Jei mes tu
rėtumėm didelių patran
kų?

Ir ši frazė visuomet su
skamba kaip koks leitmoty- 

. vas, kada tik kalbi su ku
riuo nors .kariu.

Trečiasis karininkas buvo 
senas mano draugas, nuo 
pat nacionalsocialistų įsiga
lėjimo Vokietijoj kiekvienos 
antifašistinės kovos daly
vis. Mes jį pavadinsim Gus
tavu ir po šiuo krikščioniš
ku vnv/r. ’ : 1 • ;• i-.-t.

. gili A/ .,
iškėlė idėją, kad prie kiek
vieno batalijono būtų pas
kirtas tam tikras asmuo, 
kurio darbas būtų kombi
nuoti ir palaikyti santykius 
su profesinių sąjungų dirb
tuvių prievaizdom, su dar
bininkų mokyklų klasių ve
dėjais, su darbininkais ir tt. 

Tai yra reikšmingas dar
bas ir aš sutikau vyrų, ku
rie buvo paskirti ar išrink
ti šias pareigas eiti ir jie 
buvo pirmos klasės medžia
ga.

—J&ai karininkai mankšti
na, treniruoja kareivius, 
tai politiniai komisarai vei
kia jų dvasią, kad jie ne
bebūtų daugiau socialistai, 
komunistai, anarchistai ar 
kairieji respublikonai, bet 
kovotojai prieš fašizmą.

Bej jų darbo apkasuose, 
gal būt, būtų galėję kilti ki
virčų tarp Stalino, Trockio 
ir Kabalero šalininku.

Politiniai komisarai turė
jo įtakos, kad kareiviai'la
bai neapkęstų Franco, o dar 
labiau gen. Dano.

Tačiau jų darbas nėra 
“lengvas,” net ir tuomet, 
kai eina kova. Tai rodo, 
kad 65 nuoš.’ politinių ko
misarų yra žuvę ar sužeis
ti smarkiausiuose mūšiuose.

Ralph Fox buvo užmuštas 
dirbdamas šį darbą. Aš bu
vau sutikusi Tapselį, Tarp
tautinės brigados‘komisarą, 
kuris yra linksmiausias vy
rukas Ispanijoj.

.. r įlinkais, buvo dar 
vienas, kurio aš iki šiolei 
nepaminėjau. Jis taip pat 
norėjo likti nežinomu ir at
sisakė man suteikti viešą 
interviu. Jo vardas yra pa
sidaręs legendariniu Gva- 
dalajaros ir Charamos fron
tų mūšiuose.

Kas gali būti labiau vi
liojančio moteriai, kuri dar 
turi žurnalistiškų palinki
mų, kaip veidas prieš veidą 
susitikti su tokiu vyru, ku
rio gyvenimas yra visa ne
pralaužiamos drąsos epopė
ja ir negalėti pasakyti apie 
tai nė vieno žodžio?

“H.”, kur jūs dabar ne
būtumėt, aš jus sveikinu.

(Vert. “L. Ž”)

Klausimai ir Atsakymai

’ .Kai aš pirmą kartą su 
juo susipažinau, jis buvo 
vienas iš Europos absoliu
taus pacifizmo judėjimo ly
derių. ... ir už šiuos savo 
įsitikinimus jis kalėjimuos 
praleido keleris metus. Aš 
negalėjau iškęsti jį nepa
klausus apie jo uniformą ir 
karišką laikyseną. “Pacifis
tas, nekovojus prieš fašiz
mą yra laisvės išdavikas,”

Šis gražiaplaukis, mėlyn
akis anglų vyrukas yra la
bai populiarus tarp Ispani
jos kareivių. Jo pastangos 
atvaizduoti Tarptautinę bri
gadą, kaip ispanišką, pri
verčia Juos valandėlei už
miršti didžiąsias Bertas.

Kalbant apie politinius 
komisarus, reikia dar pami
nėti vieną puikų italą G., 
kuris dalyvavo mūšiuose 
nrip Gvadalaiaros ir ten K 1 • • v — •

Klausimas: Kas tai yra Ka- 
talonija ?

Atsakymas: Katalonija yra 
dalis Ispanijos. Iki XV šimt
mečio ji buvo nepriklausoma, 
vėliau ją pavergė Ispanija. 
Katalonai kelis kartus darė 
sukilimus ir dalinai buvo išsi
kovoję autonomiją, bet 19-ta- 
me šimtmetyje ji vėl buvo at
imta. Po žlugimo Primo de Ri
veros diktatūros, 1930 metais, 
Katalonijoj vėl prasidėjo 
smarkesnis judėjimas už tauti
nę laisvę. 1931 metais, po nu
vertimo karaliaus valdžios, 
Katalonija gavo tauti
nę laisvę — autonomiją, bet 
1934 metais reakcinė Loriso 
valdžia vėl atėmė autonomiją. 
Tik po Liaudies Fronto laimė
jimo, 1936 metais, Kataloni
ja'galutinai atgavo autonomi
ją. Dabar Katalonija turi sa
vo parlamentą, valdžią, kuri 
rūpinasi apšvietus, teisingumo, 
sveikatos ir kitais šalies reika
lais. Bendri kiti reikalai, kaip 
tai pinigų, transporto, armijos, 
muito yra centralinės Ispanijos 
valdžios rankose.

Katalonija randasi prie 
Francijos ir Viduržeminių jū
rų. Ji užima keturias provinci
jas: Alavą, Barceloną, Gero- 
ną ir Tarragona, kurios užima 
apie 20,000 keturkampių my
li" <3?. 191 ketv. kilometrus)'.

'< -•* ’ v r.n indiirtrin-

tų sukilimo Liaudies valdžia 
konfiskuoja fašistų žemes ir 
perduoda valstiečiams, ir kitų 
palengvinimų padarė.

Katalonija labai svarbi Is
panijai tuom, kad ten yra 
daug geležies, ginklų ir amu
nicijos fabrikų, čia liaudie- 
čiai gaminasi sau tankus, ka
ro lėktuvus, kanuoles, šautu
vus ir amuniciją.

Priešakyj Katalonijos val
džios stovi Luis Companys, va
das respublikiečių Eskkera 
partijos, ši partija sudarė ben
drą frontą su komunistais, 
anarchistais, sindikalistais, so
cialistais ir unijomis prieš fa
šistus.

Fašistų sukilimas Kataloni
joj buvo nuslopintas į dvi-tris 
dienas. Bet po to kataloniečiai 
neišvystė reikalingos karo 
kampanijos prieš fašistus. Jie 
ypatingai galėtų daug pagel
bėti baskiečiams, puolant ant 
Saragosos ir užeinant iš užpa
kalio fašistams prie Bilbao. 
Katalonijos anarchistai ir sin- 
dikalistai buvo priešingi val
džios ir armijos centralizaci
jai, jie veikė daugiau atskiro
mis grupėmis.

Katalonijoj darbininkuose 
daugiausiai įtakos turėjo Ibe- 
rijos Anarchistų Federacija ir 
sindikalistai, susijungę į Na- 
cįonalę Darbo Konfederaciją 
(uniją). Dabar karo eisena ir 
gyvenimas daug sindikalistų 
ir anarchistų įtikino, kad be 
centralizuotos valdžios ir ar-

■ l-'-i-ris Inimoti negalima.

. _ „.. x .. oi .. .li
čiais, komunistais ir socialis
tais bendrai kovai prieš fašis
tus. Bet dalis veikia išvien su 
trockistais dirbdami Mussoli-* 
nio, Hitlerio ir Franko agentų 
darbą.

Katalonijoj socialistai ir ko
munistai neturėjo didelės įta
kos. Vasarą, 1936 metais, ko
munistų ir socialistų partijos 
.apsijungė į vieną partiją po 
vardu — Suvienytoji Socialis
tinė Katalonijos Partija. Da
bar ji turi apie 50,000 narių 
ir jos įtaka kas kart daugiau 
auga.

Katalonijoj buvo grupelė 
trockistų. Jie, pasivadinę gra
žiu vardu: “Suvienyta Mark
sistinė Darbininkų Partija,” 
dirbo kontr-revoliucinį darbą 
fašistų naudai. Jiems davė įsa
kymus Trockis, o gyveniman 
vykino ten apsigyvenęs pir
miau buvęs Trockio asmeniš
kas sekretorius. Po nesenai 
įvykusio trockistų ir reakcinių 
anarchistų sukilimo Barcelo- 
noj, trockistai visai susmuko. 
Nacionalė Darbo Konfederaci
ja (unija) ir Visuotinas Dar
bininkų Susivienijimas (kita 
unija) nutarė mesti trockistus 
iš savo eilių tarpo. Trockistus 
pasmerkė visos Katalonijos 
partijos, sudarančios Liaudies 
Frontą.

Katalonai turi skirtingą kal
bą nuo ispanų, jų yra apie 
5,000,000. Katalonijoj gyvena 
pusė, kiti apgyvendinę Balea- 
rikos salas, dalis gyvena pie- 
tų-vakarų Francijoj, kiti kito
se Ispanijos dalyse.

unijėles. Galima sakyti, kad 
Braddocke 97% priklauso prie 
C.I.O. ir tas džiugina pažan
gesnius žmones. Bet dar yra 
tokių senų kompanijos unijos 
narių, kurie nors ir priklauso 
prie C.I.O. ir nešioja prisisegę 
prie švarko unijos guzikus, 
bet skleidžia blogą propagan
dą, būk unijos viršylos surinks 
milionus dolerių ir pabėgs. 
Šią blogą mintį skleidžia se
ni lietuviai, buvę^ kompaničnos 
unijos nariai. Ir gana sunku 
tuos žmones įtikinti, kad tie 
jų sumokėti pinigai nežlugs, 
kaip kad jie mano. Geo. U.

IŠ LIETUVOS

tuva, vėl atsisakė atmokėti 
privalomas dalis savo sko
lų Jungtinėms Valstijoms.

Prisigirdė
Ne senai ežere prigėrė Bir

žų m. gyventojas Gudlevičius. 
Jis keletą sykių ir anksčiau 
bandė skandintis, bet vis pa
matę žmonės jį išgelbėdavo.

žudymosi priežastis, iš da
lies, gal būt, yra perdidelis 
vartojimas alkoholio.

TELŠIAI
Norėjo Nunuodyti Žmoną
Gegužės 10 d. pas gyd. Zak- 

są, gyv. Rietavo miest., atvy
ko pil. V-tienė ir skundėsi, kad 
suvalgiusi saldainį, kurį jai vy
ras V-tas parvežęs iš jomarko 
ir pajutusi smarkų vidurių 
skaudėjimą. Saldainis buvęs 
neskanus ir atsidavęs lyg ta- 

>'knniu.
■’'"'.ojas, apžiūrėjęs V-tie- 

nę, konstatavo, kad ji yra už
nuodyta. Pranešta policijai, 
kuri tuo reikalu veda kvotą.

BIRŽAI
Kartais ir po Kelmu Esama 

Lobio
Astravo d v. darbininkas Ar- 

manavičius, prie upės, po iš
verstu kelmu rado amerikoniš
ką, brangų auksinį laikrodį su 
aukso retežėliu. Retežėlyje bu
vo įrištas žiedas ir paauksuo
tas peiliukas, kuris visai surū
dijęs.

Gyventojai spėja, kad tai 
bus tūlo amerikono turtas, ku
ris prieš 12 metų, netoli tos 
vietos, rastas upėje prigėręs 
ar prigirdytas. Gal plėšikas 
buvo paslėpęs tuos aukso daik-' 
tus po kelmu, kurių nebepasi- 
ėmė.

Lietuva Vėl Nemoka Skolų 
Jungtinėm Valstijom

Washington. — Dvylika 
įvairių šalių, tarp jų ir Lie-

Braddock, Pa.
C.I.O. Triumfuoja

čia randasi didelės plieno 
išdirbystės. Daugiausia išdirba 
geležinkeliam bėgius ir jung
tas. Visos išdirbystės priklau
so Carnegie Illinois trustui. 
Jeigu vienoj darbavietėj nusi
kaltai, tai jau Braddocke dar
bo nėra. Taip ir man buvo 
1919 metais už unijos organi
zavimą.

Dabar visai kita atmosfera. 
C.I.O. sugėrė visas kompanijos |

Telephone: EVergreen 8-8770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

| NATURAL - LAX - HERB TEA
v

Lietuvos užvilktos skolos 
Amerikai iki birž. 14 d. sie
kė jau $1,231,760.

“LAISVES” PIKNIKAS
Bus Dviejų Dienų Šventėje

Sekmadienį, 4 Liepos-July
Programoje Dalyvaus Keturi Chorai:
LYROS CHORAS iš Philadelphijos,

Vadovaujamas J. Bulaukos

SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J.
Vadovaujamas B. L. Šalinaitės f

PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y.
Vadovaujamas Aldonos Klimaitės

AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y.
Vadovaujamas B. L. Šalinaitės

Dvi Orkestras Grieš Šokiams
Bus toje pačioje vietoje, kur būdavo kitais metais

ULMER PARK MUSIC HALL
GALE 25th AVE. BROOKLYN, N. Y.

4-rios Dovanos prie Įžangos Bilieto Perkant Išanksto

1-ma $10, 2-ra $7, 3-čia $5 ir 4-ta $3.
ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI 

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus ir naudokitės 
Dovanų Proga.

BUŠAI Į “LAISVĖS” PIKNIKĄ
JT> s I Išeis nuo 72 Lafayetteraterson, /V. J. st., 10 vai. ryto, tl

kietas $1.10. Komisija: S. Vilkas, Prapiestienė 
ir V. Krymas. Kreipkitės, 331 River Street.

n * 1 _ I Dr. Martin Luther’io .Drau-tx.lClS£&Ul)OOCl) gijos busas išeis 1 vai. die
ną, nuo Vaiginio-Šapalo Salės, 147'Thames St.

7 Ąf J Vietas galite užsisakyti paq :LtlTlCl&fl) lit J• dd. G. Kardauską ir C. An- , 
driūną, 35 W. 16th St. Kelione j abi puses $1.00,

Daugiau busų atvažiuos iš New Haven, Conn., Scran
ton, Philadelphijos, Newarko, Harrison ir Grėat Neck. 
Prašome draugų pranešti iš kur busai išeis ir kas ko
misijoje, kad vietos žmonės žinotų į ką kreiptis. Tuo
jau reikia registruotis, nes komisijos iš anksto turi ži
noti kiek busų samdytis.

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 šeštadienj ir sekmadieni. 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

i

kuris suorganizavo praktiš
ką apkasų sistemą Univer
siteto mieste. Aš gavau iš 
jo leidimą aplankyti tuos 
apkasus, kai t!en ėjo kova 
ir bombardavimas.

Šiuose apkasuose aš susi
tikau vieną ispaną karinin
ką, kuris, kai prasidėjo su
kilimas, buvo kadetas, o da
bar jis yra majoras su di
dele atsakomybe. Jo apka-

roletariato, ten yra 
90% audinyčių ir didesnė pu
sė elektros gamybos įmonių. 
Katalonijos dauguma gyvento
jų yra miestiečiai. Ten randa
si didžiausias Ispanijos mies
tas Barcelona su daugiau, 
kaip milionas gyventojų, pas
kui seka kiti miestai: Gerona, 
Lerida, Tarragona, ir tt.

Katalonijos valstiečiai, kaip 
ir abelnai Ispanijos, labai var
gingai gyveno, nes žemės dau
giausiai valdė ponai. Po fašis-

MEDI

CINAL

HERBS
IN

1 BOX

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

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

PUIKI VIETA VAKAC1J0M I-...................-.... - ................ ............. - ....... <♦>
Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai t 

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

\ Kainos Suaugusiems $12.00 Į Savaitę. •
ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, ♦ 
kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimatas, t

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu: •

A Bloznelis, R. F. D. 2, Cauterskill Road t
Catskill, N. Y. TeL Catskill 890F4 |



Pehkta'd., Birželio 18, 1937

Paterson, N. J.
Trijų Valandų Stapičius
Birželio 10 dieną, Textile 

Workers Org. Committee, (C. 
I. O.) paskelbs, kad visi džeka- 
riniai darbininkai antrą valan
dą po pietų sustotų dirbę ir su
sirinktų į Lazzar svetainę, kad 
apsvarstyt ir priimt ar atmest 
naujai pągamintą džekarų dar
bininkams ir darbdaviams kon
traktą.

Spėjama, kad šiuom syk dže- 
karinėse šilkų audimo ir verpi
mo dirbtuvėse dirba apie 4,000 
darbininkų, kurie didžiumoje 
priguli į uniją, todėl paskelbtu 
laiku sustojo visos džekarų au- 
dinyčios ir darbininkai susirin
ko*; svarstyti savo reikalus* 3 
valandų stapičius parodė bo
sams, kad darbininkai yra or
ganizuoti !... ;

Vietinio džekarų unijos loka- 
lo ^pildomoji taryba, bendrai su 
C. H. O. generaliū direktorium 
Carl Holderman, pagamino 
naują kontraktą, kuris buvo 
susirinkime perskaitytas, šiek- 
tiek pakritikuotas, ir maž-ne 
vienbalsiai priimtas.

Tačiau kontrakte nėra reika
laujama daugiau mokesties, nė 
mažiau valandų. Bet visgi kon
traktas, jeigu jį darbdaviai pri
ims, darbininkams yra labai 
reikšmingas, nes pažymėta, kad 
nedaugiaus 8 valandų darbo 
diena, 5 dienos į savaitę, “clos
ed shop”, “check-off system”, 
kas, rodosi, privers kiekvieną 
darbininką būti unijistu.

Tačiaus visa bėda' kaip su 
darbdaviais, taip ir su neku- 
riais darbininkais, kad greitai 
sutartis “pamiršta”... unijos 
taisyklių nesilaiko ir, patys kal
tai^ būdami, tankiausiai kaltina 
unijos vadus*. . .

Šiuom- tarpu džekarinės audi- 
nyįjios gana gerai eina ir au
dėjas į savaitę uždirba apie 25- 
30’ dolerjų. Tačiaus taip vadi
namo plataus, šilkp ąu<įęjainte
uždirba tik . apie 10-12 r dolerių į 
sakaitę, o daugelis dirba po 16 
valandų j dieną, nes darbinin
kai unijoj nesilaiko, darbdaviai 
juos išnaudoja, lyg kunigai 
tamsius parapijonus...

Viršminėtas komitetas džeka-

rų bosams duoda laiko iki bir
želio 21 d. pasirašyti bei priim
ti darbininkų užgirtą kontrak
tą. Kitaip bus šaukiamas strei
kas ! Tačiaus numatoma, kad 
darbdaviai kontraktą priims.

Pastaba. Virš telpančią ži
nią parašius teko sužinot, kad 
minėtas 3 valandų stapičius pu
sėtinai paveikė į džekarų fa
brikantus ir jie, kad išvengti 
streiko, didžiumoje jau pasirašė 
darbininkų užgirtą kontraktą. 
Džekarinių darbininkų unijos 
lokalas jau yra paėmęs divorsą 
su Greeno Federacija—stojo 
prie C. I. O... .

P. Sukat.

A.P.LA. REIKALAI

V®

Puslapis Septintas"

Norwood, Mass.

Didieji Piknikai
Waterbury, Conn.

Išvažiavimas—Dainos— 
Ristynės,

Sekmadienj, 27 birželio-June
1 LIETUVIŲ PARKE, 

(Už LAKEWOOD)
Rengia ALDLD ir LDS Apskričiai

Brooklyn, N. Y.
Sekmadienį, 4 liepos (July)

ULMER PARKE 
tj^engia dienraštis “Laisvė”

Bostono Apielinkė
SekiE'^enį, 4 Liepos (July)

VOSE PAVILION PARK 
J. ' Maynard, Mass.

Retigia Bostono apielinkes draugijų 
4|skriČiai naudai dienraščio ‘Laisvės’.
* z*' /

New Yorko Apylinkė
Ekskursija j Atviras Jūras
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City j Rye Beach, N. Y.

Sekmadienj, 22 August
Rengia A.L.D.L.D. 2-ras Apsk.

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS

• ;: SU $250.00 DOVANŲ 
Sekmadįeijį, 5 September 

WESTVILLE GROVE PARK 
At Route 47, Westville, N. J.

Seimas
APLA 27-tas seimas jau čia 

pat. Daugumas APLA vietinių 
narių mano, kad šis seimas 
gal bus paskutinis. Gal sekan
tis po šiam seimui bus jau 
suvienytas su LDS seimas. To 
mes visi trokštame. Todėl visi 
27-to APLA seimo delegatai 
turi susidomėti vienybės klau
simu ir vienbalsiai pasisakyti 
už vienybę.

Šeiminė programa, kuria rū
pinasi LDS jaunuolių grupė, 
bus puiki. Pietais ir vakarie
ne delegatams, prieinama kai
na, rūpinasi vietinės APLA 50 
kuopos draugai. Taipgi ir na
kvynės iš toliau atvykusiems 
delegatams bus parūpintos vel
tui.

Išvažiavimas
APLA 1-mas Apskritys, A 

LDLD 4-tas Apskr., ALDLD 
180 kuopa ir LDS Jaunuolių 
Choras rengia didelį išvažia
vimą 25 d. liepos Stefoniak 
Farmoj, Wilmerding, Pa. Vie
ta yra labai puiki, šokiams 
svetainė gana ruiminga. LDS 
Jaunuolių Orkestrą iš N. S., 
Pittsburgh, Pa., grieš šokiams. 
Įžanga tik 10 centų.

Kelrodis: Iš Pittsburgh rei
kia imti gatvekarįūs No. 64 ir 
55, kurie atveš į East Pitts- 
burghą. Iš East Pittsburghp 
karas No. 62 prįvažįuoja Pa
ton St., Wilmerding. Išlipus 
ant Paton St. reikia eiti į kal
ną apie 15 minutų, kol surasi
te po kairei pusei pakabintą 
ženklą, nurodantį pikniko vie
tą.

Pikniko pelnas bus skiria
mas svarbiems bėgantiems 
darbininkų reikalams. Todėl 
visi ir visos esate kviečiami 
dalyvauti piknike ir linksmai, 
prie puikios jaunuolių orkes- 
tros, praleisti laiką.

Kviečia Komitetas.

Rumford, Me.
Naujienos ir Pastabos

Birželio 10 d. sudegė p. 
Greškėno kepykla (bekernė). 
Padarė daug nuostolių — apie 
4-5 tūkst. dol. Gaila žmonių, 
kad ištiko juos tokia nelaimė. 
Dabar Rumfordas ir Mexico 
liko be kepyklos.

Birželio 6 d. S. J. surengė 
pikniką būk tai Ispanijos liau-

Ganytojiškas Pamokslėlis
Sąryšyje su saužudžiut P. 

Mačėnu, apie ką “Laisvėje” 
jau buyo rašytą, brolis Vilnie
tis per kunigų “Darbininką” iš- 
piškino laisvamaniams ganyto
jišką pamokslėlį. O kadangi 
popiežius Pius yra paskelbęs 
vajų prieš kpmunizmą, tai ir 
br. V-tis labiausia užsipuola 
ant komunistų, tartum komu
nizmas būtų saužudysčių prie
žastim.

Bet štai atsitikimas:
Birželio 1 d. pasikorė kata- 

likas-lietuvis Stasys Starta, 
apie 50 metų amžiaus. Jis pri
gulėjo prie lenkų parapijos ir 
“Motinų Dienoje” buvo išpa
žinties ir prie komunijos. Reiš
kia, žmogus apsirūpino savo 
sielą ir už 20 dienų pasikabino 
ant šakos.

Pagal br. Vilniečio teoriją, 
tai už saužudystę turi būt kal
ta krikščionybė.

Saužudystės prasidėjo taip 
senai, kaip sena yra žmonija 
ir tokius įvykius, rodos, reikė
tų apgailėti, kaip ir kiekvie
ną mirtį. Bet broliai katalikai 
prieš saužudžius per daug 
rūsčiai nusistatę.

Štai kad ir šiame atsitiki
me : minimo nabago Startos 
lavonas nebuvo įleistas į baž
nyčią — buvo tiktai atlaikytos 

’mišios ir duobė “šventu vande
niu” apkrapyta.

Kuomet kriminalistai, ban
ditai, žmogžudžiai laidojama, 
tai jiems suteikiama visos baž
nytinės ceremonijos, bile tiktai 
kunigui užmoka už patarnavi
mą. Laidojama su visom baž
nytinėm iškilmėm ir saužu- 
džiai, tiktai, žinoma, ne varg
šai darbininkai.

Brolis Vilnietis savo pamok
slėlyje pažangiesiems lietu
viams įtaria juos esant apsi
leidusiais tautybės ir religijos 
dalykuose. Apie progresyvių 
darbuotę tautos reikaluose nė
ra reikalo girtis, nes kurie tu
ri akis ir sveikai protauja, tai j 
mato, supranta ir įvertina. Pe-1 
Teitų metų Clevęlando Seimas 
bene bus ryškiausias tam įro
dymas. Juk šimtai delegatų iš 
darbininkiškų organizacijų va
žiavo į tą kongresą ne paba- 
liavoti, bet kad pagelbėti Lie
tuvos liaudžiai iškovoti laisvę 
ir sušelpti politinius kalinius. 
Tiesa, mes nesidangstome ul- 
tra-patriotinėmis kaukėmis ir 
nešūkaųjame apie vyšnių so
delį, rytų darželį, lakštutes ir 
gegutes. Tuos gražiai skam
bančius, bet tuščius, žodelius 
paliekame poetams apkaišyti 
savo poemas.

Progresyvių darbininkų ide
alu yra kovoti už liaudies lais
vę ir teises. O tuomi broliai 
katalikai nelabai gali pasi
girti.

Kas dėl apsileidimo tikybos 
reikaluose, kaip kad Vilnietis 
prikiša progresyviams lietu
viams, tai tas ypa tiesa, nes ne
sugebėjome išlaisvinti visų 
darbininkų iš religinių pinklių 
ir nepastatėme ant tiesaus 
vieškelio, vedančio darbinin
kiją į skaistesnį rytojų. Bet 
nėra ko nusiminti, nes progre
sas, anksčiau ar vėliau, paro
dys, kur yra melas, apgavystė

dies kovoms paremti. Kadangi 
tai pengė pavienis žmogus, tai 
ir piknikas buvo visai mizet- 
nas. žmonės nepasitiki.

Visuomeniškais reikalais tu
ri rūpintis draugijos, kur yra 
kontrolė ir pasitikėjimai, o ne 
pavieniai žmonės. Ger^s va
lios žmonės, kurie nori pareng
ti visuomeniškus reikalus ir 
darbininkų kovas, tą gali pa
daryti per draugijas ir per tų 
draugijų suruoštus parengi
mus. Pasaulio Pilietis.

Philadelphia, Pa.
/

Birželio 8 d. Medicąl Bu
reau to Aid Spanish Democra
cy surengė vakarienę Adel- 
phia Ųotelyje. žmonių, įvairių 
tautybių, dalyvavo apie 400. 
Vakarienės laiku buvo kalbos, 
kuriose buvo nurodoma reika
las remtį Ispanijos liaudies 
kovotojus. Tarpe kalbėtojų 
buvo ir Ispanijos ambasado
rius Fernando de los Rios.

Aukų tą vakarą surinktą su 
viršum du tūkstančiai dolerių.

Ten Buvęs.

bei išnaudojimas ir kur yra 
tiesa. ' Nereikia manyti, kad 
žmonija amžinai trūnys kapi
talistiniam ir religiniam liūgy- 
ne. Jaunas Senis.

Montello, Mass.
3000 Publikos Naujosios An

glijos Komunistų Piknike
13 d. birželio. 1937, Lietu

vių Komunistų Pirmo Distrik- 
to piknike publikos buvo apie 
3,000. Chorų konteste laimėjo 
dovanas šie chorai: Pirmą do
vaną $10, laimėjo So. Boston, 
Laisvės Mišrus Choras, vado
vybėje Izabelės Kugel; antrą 
—$5, laimėjo Lietuvių Lavini
mosi Ratelio Choras iš Nor
wood, Mass., vad. I. Kugel; 
trečią—$3, laimėjo Jaunimų 
Choras iš Bridgewater, Mass., 
vad. I. Kugel. Programoj da
lyvavo : Liuosybės D. R. Cho
ras, iš Montello, vadovybėj I. 
Kugel, Aido Choras iš Wor
cester, Mass., vad. V. Sukac
ko, Liaudies Choras iš Law
rence, Mass., vad/ Alberto 
Dverecko, Laisvės Choro Mer-

ginų Choras iš So. Boston, 
Mass., vad. I. Kugel.

Visi chorai labai gražiai pa
sirodė dainavime. Teisėjai bu
vo sekami: Edna Greenburg, 
iš Boston, baigusi muzikos 
konservatoriją, A. !Zabaraus- 
kaitė, baigusi New England 
Muzikos Konservatoriją ir 
Kealy, kuris gerai nusimano 
apie muziką, o ypatingai cho
rų dainavimą, nes jis pats dai
navo choruose per 20 metų. 
Tai tie trys teisėjai nuspren
dė suteikti viršuj minėtiem 
choram dovanas. Taipgi pro
gramoj dainavo ir Aido Cho
ro, iš Worcester, Merginų 
Sekstetas, vad. V. Sukacko. 
Bet sekstetas dainavo ne kon
teste ir reikia pripažinti, kad 
tos jaunuolės labai puikiai 
pasižymėjo.

Anna Burlak pasakė puikią 
prakalbą apie abelnai Ameri
kos darbininkų judėjimą ir 
jų užduotis ateityj, taipgi 
apie CIO ir apie Ispaniją. 
Baigdama savo įspūdingą pra
kalbą, d. Burlak padarė atsi
šaukimą, kad paremti Ispani
jos liaudies kovotojus. Aukų 
surinko virš $30.

Piknikas pavyko gerai visais 
žvilgsniais. Nuo pikniko liks 
pelno apie $600. Tas parodo, 
kad lietuvių darbininkų masės 
karštai pritaria komunistiniam 
judėjimui.

Apie šį pikniką, manau, ir 
kiti draugai parašys plačiaus.

Programai pirmininkavo J. 
Grybas.

Prie įžangos tikietukų dova
nas laimėjo šie:

Pirmą—$5, M. Masteika, 
Worcester, Mass.;

Antrą—$3, A. Macinskas, 
Norwood, Mass.;

Trečią—$2, Ą. Kaulakis, 
Auburn, Me.

Reporteris.

BIRŽAI
Perkūnas Sudegino Trobesius

Šiomis dienomis užėjus per
kūnijai, žaibas trenkė į Dru- 
seikių k. ūkiu. Briedžio tvar
tą. Sudegė tvartas, daržinė ir 
malkinė. Be to, sudegė įvairūs 
ūkio įrankiai.

Griovy Prigėrė Žmogus
Malėtai, Utenos aps. Gegu-1 

žės 9. d. viepas Užusienio km. 
gyv. Juozas Baranauskas 25 , 
m. amžiaus išėjo meškerioti ir 
negrįžo. Ilgai nesulaukę jo 
pareinant, namiškiai išėjo jieš- 
koti ir rado jį prie Ilmedo eže
ro į griovį stačia galva įvirtusį 
ir prigėrusį.

Velionis buvo silpnos širdies 
ir, matyt, užėjus širdies prie
puoliui, tokia nelaimė čia atsi
tiko. Velionis, paliko žmoną ir 
mažą vaikelį.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Draugiškas Išvažiavimas

Rengia ALDLD 2-ros kuopos Mo
terų Skyrius nedėlioj, birželio (June) 
20 dieną, dd. Tamošauskų darže, 91 
Gardner St., West Roxbury, Mass. 
Čia vieta yra graži, galėsite pasilsė
ti, praleisti dieną tyrame ore, pa
žaisti, pasikalbėti su draugais. Bus 
skanių užkandžių. Kviečiame atsi
lankyti.

Kelrodis: Iš Bostono reikia važiuo
ti viršutiniu traukiniu iki Forest 
Hills, ten imti Charles River karą ii 
važiuoti iki Gardner St. ir juomi 
iki 91 numerio. — Rengėjos.

eiti

LINDEN, N. J.
nusamdžius
važiuoti j

ALDLD 165 kp. turi 
didelj ir puikų busą 
“Laisvės” pikniką, July 4th, Ulmer 
Park, Brooklyn, N. Y. Todėl gerbia
mi lindeniečiai, kurie manote važiuo
ti j minėtą pikniką, nieko nelaukda
mi, užsisakykite vietos buse, nes jei 
lauksite iki paskutinei dienai, tai ne
teksite vietos. Kelione į abi puses 
$1.00.

Užsisakyti galite pas G. Karčiaus
ką ir G. Andriūną, 35 W. 16th St.

(143-144)
Si.

NEWARK, N. J.
West Side skyrius Komunistų 

tijos, kur priklauso ir lietuviai, 
gia draugišką vakarėlį, ant 104 Wal
lace St., arti So. Orange Ave. šeš
tadienį, birželio 19. Dalyvaus šiame 
vakarėlyje ir-, daug lietuvių, todėl 
kviečiarpe ir jumis su šeima smagiai 
laiką praleisti. Bus užkandžių ir 
alaus. Bingo geirnis ir pasišokt galė
site. Įžanga veltui. Tikslas šio pa
rengimo, sukelt kelis dolerius palai
kymui Partijos Mokyklos. — Rengi
mo Kom. ’ (143-144)

Par- 
ren-

Dots Orkestrą. Bus skanių užkan
džių ir gorimų, taipgi bus duoda
mos brangios dovanos prie laimėji
mo tikietukų. Kviečiame visus easto- 
niečius ir iš apylinkes atvykti pikni- 
kan ir pasilinksminti šviežiame ore. 
— Kviečia visus, Rengimo Komisija. 

(143-144)

YONKERS, N. Y.
LDS 47 kp. ir ALDLD 172 kp. 

sirinkimas atsibus 20 d. birželio, 86 
Jefferson St. 2-rą vai.
Draugai, malonėkite pribūti šiame 
susirinkime, nes bus pusmetinis su
sirinkimas, turėsime svarbių dalykų 
aptarti.

su

po pietų.

- Fin. Rast. (142-143)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. draugiškas vaka

rėlis įvyks 19 d. birželio, Maple Par
ke, 7 vai. vak. Visi draugai ir drau
gės, malonėkite atvažiuoti į šį drau
gišką vakarėlį. Prašome visus drau
gus dalyvauti, nes bus drg. J. Bim
ba, su kuriuo galėsite visi susipa
žinti. Taipgi kviečiame ir LDS 125 
kp. narius. — Kom. (142-143)

PITTSBURGH, PA.
Didelis Keturių Draugi jų piknikas 

nuo North Side, LSD, LRKS 87 kp., 
SLA 86 kp. ir APLA 1 kp. Įvyks 27 
d. birželio-June, pradžia 12 vai. die
ną ir tęsis iki vėlai nakties. Vainaus
ko orkestrą grieš šokiams. Kelrodis: 
Važiuojant iš Pittsburgh, reikia imti 
Kelią No. 19, Ohio River Bvld ir 
važiuoti iki Camp Horne Rd. Sukite 
po dešinei ir važiuokite Sewickley 
Okmont Rd., sukitės po kairei ir va
žiuokite iki Bellevue Beer Garden. 
Čia vėl sukitės po kairei iki Frank
lin Grove, netoli buvusios Kruklio 
Farmos. — Kviečia Kom.

(141-143)

(3 krautuvės), 6905 Superior Ave., 
6022 Broadway Ave. ir 404 E. 156 
St., near Waterloo Rd. Taigi, kvie
čiame Cleveland© lietuvius atsilanky
ti į tą naują vietą, turėsime gerą 
muziką, skanių valgių ir gėrimų. 
Piknikas prasidės 11 v. ryto, muzika 
2-rą vai. po pietų. Įžanga 15c. Iš 
Cleveland© važiuokite j Chagrin 
Falls, Route 422 į rytus. — Rengimo 
Kom. (142-144)

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašelpos Draugija 

rengia pirmą šių metų išvažiavimą 
sekmadienį, birželio 20 d. Bušai išeis 
nuo Wood Ave. ir 15th St., 10 vai. 
ryto. Važiuosime j Charles Beach, 
kur galėsime linksmai praleist dieną, 
atsivėsinant marių pakraštyje besi
maudant. Todėl kviečiame visus nu
sipirkti tikietus iš1 anksto, kad ne
reikti} grįšt namo jeigu nebus vietos 
buse. Tikietų kaina 60c. Vaikai, ku
rie neužims sėdynių, 10c. — Kom.

(142-144)

YOUNGSTOWN, OHIO
LDS 9 kp. ir APLA 24 kp. bend

rai rengia pikniką, 27 d. birželio, 
Frank Cross Farmoj, Masury, Ohio. 
Gera orkestrą grieš amerikoniškus 
ir lietuviškus šokius. Kviečiame ir iš 
apylinkės dalyvauti šiame piknike, 
nes užtikriname visiems, kad pra
leisite labai linksmai laiką. — Kom.

(142-143)

PITTSBURGH, PA.
Birželio 27-tą d. sekančios Draugi

jos bendrai rengia linksmą pikniką: 
Lenkų - Rusų - Ukrainiečių - Slavo- 
kų Lemko, ALDLD 4-tas Apskritys, 
International .Workers Order ir ki
tos fraternalės organizacijos. Air
port Picnic Grove, Mifflin Township. 
Įžanga į pikniką 30c ir busas veltui 
nuo gatvekario. Iš Pittsburgh imkite 
karą No. 53 — No. 77:54, važiuokite 
iki galo, Brentwood, ten busas veš 
į pikniką už tą patį tikietą. Auto-

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Gelbinis Kliu- 

bas praneša visom Gelbinčm Drau
gijom, kad laike savo įvykusio susi- . . . . . v. . .
rinkimo, 13 d. birželio nutarė sureng- (mobiliais važiuokite keliu 51 iki Lė
ti ekskursijas į Wildwood, N. J., Įbanon Church Rd., sukitės po kairei, 
liepos 25-tą d. Tikietus gausite įjbiskj pavažiavę rasite pikniko vie- 
trumpą laiką, nes gatavi. Kada pirk- 
site tikietus, tėmykite kokius tikie
tus perkate, nes vėliau .įvyks kita 
lietuvių Ekskursija, apie kurią visi, 
gerai žinote, tai malonėkite būti 
bai atsargūs. — Kliubo Narys.

(142-143)

la-

tą. Tikietus įsigykite iš anksto, 
te gauti pas J. Urboną, 1401 
St., D. Lekavičių, 1227 Beaver 
ir pas A. Žvirblį, 2208 Forber 

(142-144)

S. W. -PHILADELPHIA, PA.
LDS 107 kp. rengia pasilinksmini

mo vakarą, 19 d. birželio, šeštadie
nį, pradžia 4 vai. po pietų, PletRS'V 
Darže, 7928 Harley St. Kviečiant 
visus dalyvauti, taip pat kviečiame . 
ir LDS 5 kp. narius. — Valdyba;

(142-143)

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) ,<

Laisniuotas Graborius '* * I 
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-433B

NOTARY 
PUBLIC

Tel. Stagg 2-0783 
Home Tel.

Hevemeyer 8-1158
Juozas Levanda

(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTO J AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

VARPO KEPTU VE
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp. Moterų skyrius 
rengia linksmą pikniką, rugpjūčio 15 
d. Gasparo Kokala kieme, 7 Virginia 
Ave., Johnsoų City, N. Y. Bus ir šil
ti pietūs. Todėl prašome kitų orga
nizacijų nieko nerengti tą dieną, bet 
dalyvauti mūsų parengime. Vėliau 
daugiau parašysime apie išvažiavi- i 
mą. — Moterų Komisija.

(142-143)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 20 d. birželio, 10 vai. , 
! ryto, 143 Pierce St. Draugės ir 
i Draugai, būkite visi šiame susirinki
me, nes turim keletą dalykų aptart. 
Taipgi pasistengkite duokles pasi- 
mokėti. — L. Tureikis.

(142-144)

YOUNGSTOWN, OHIO
Sekmadienį, 20 d. birželio-June, 

įvyks smagus lietuvių piknikas pas 
Pleitus, Niles, Ohio, šokiams grieš 
Pleituko Jaunuolių orkestrą. Įžangos 
nebus. Kviečiame visus atsilankyti ir 
linksmai laiką praleist. Kelrodis: Iš 
Youngstown važiuodami, imkite iš 
Niles kelią No. 169 ir biski pravažia
vus Republic Tin Mill, tuoj sukite po 
dešinei mažu keliuku, iš Warren, 
Ohio tuo pat keliu, biskį nedava- 
žiavę Tin Mill, sukite po kairei., — 
Rengėjai. (141-143) '♦

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. ir LDS 138 kp. ren

gia pirmutinį ir didžiausį pikniką, 
birželio 20 d. Viktoria Grove Park. 
Ten bus lemta išlaimėti vyriškų dra
bužių, siūtas vertės $22.50, kurį pa
aukavo dd. Brazis Brothers Clothes,

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

Pas lietuvius farmerius, čia 
yra gražios maudynės ir neto
li nueiti. Namuose yra visi pa
togumai. Gausit šviežio pieno, 
sviesto, kiaušinių ir įvairių 
daržovių. Kainuos jums čia la
bai nedaug, 
užaugintus 
parduodam. Dėl informacijų 
rašykite:

nes mes čia savo 
produktus pigiai

f.?•

- --------------- - ----- — - -—-

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi,'.*:..,

U''

Rūgšti ruginė, sntdi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen-į 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi — 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake,,.- 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen,;.,, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rollp,,,,.

Siunčiame duonų per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato. • •; 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Brooklyn, N. Y. >
M

Varpas Bakery,

Jos. Jackim, P. 0. Box 345,
Shelter Island Heights,

EASTON, PA.
Didelis ir Linksmas Piknikas

Sekmadieny, birželio 20 d. yra ren
giamus labaj gražus piknikas bend
romis pastangomis ALDLD 18 kp. ir 
Ukrainiečių IWO 1586 kp., gerai ži
nomoj ęastpnięčiąm vietoj, Hackett 
Park. Prasidės 1 vai. po pietų. Mu
ziką šokiams suteiks šauni Polka

Tel. - Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(SALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&atų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčią 
ir salę del po iermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
I’riei Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Lietuviy Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N, Y<
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Visas Brooklynas Rengiasi į “Laisvės” Pikniką
Plinta laiškai, skamba tele

fonai, ūžia kalboj kliubuose, 
dirbtuvėse ir restauracijose 
apie “Laisvės” pikniką, kuris 
įvyks 4-tą d. liepos, Ulmer 
Park, Brooklyne. Iš tolimų 
miestų svečiai rašo brooklynie- 
čiams, kad atvažiuoja į “Lais
vės” pikniką. Patys brookly- 
niečiai telefonuojasi vieni ki-l 
tiem pranešdami < 
susilaukime mylimų svečių iš; 
toli. Laiškais ir telefonais 
“L.” Administracijoj gauname 
prašymų palaikyti stalą. “Mū
sų šeima bus dvidešimt. . .” 
Kiti, “mes esame apie trisde
šimt,” ir tt.

Štai vienas iš daugelio laiš
kų, kuris parodo, kaip lietu
viai iš visur rengiasi į “Lais
vės” pikniką :
“Brangūs Draugai—

“Iš New Haveno rengiamas 
didelis busas ir daugelis au
tomobilių, kurie važiuos į 
“Laisvės” pikniką, Brooklyn,

“Malonėkite siųsti kokias 
50 įžangos tikietų, tai nerei-

Penktai Birželio 18, 19

w .U. L! A .M PE" Martino Luterio DraugijaDARBIAI PRADEDA 
SUBRUSTI

kės sulaikyti trafiką prie var
tų.

“Draugiškai, 
“J. Didžiūnas.”

Tuomi džiaugiasi ir “Lais
vės” Administracija ir pikni
ko komisija ir visi širdingi 
“Laisvės” rėmėjai. Dar niekad 
taip toli iš anksto neturėjome

džiauo-smuš užsakymų staly’ bilietų ir kitl* 
- I dalykų, kaip šiemet. Iš to ga- 

i lime spręsti, kad piknikas bus 
: didelis.

Tų draugų, kurie rengiatės 
atvažiuoti kompanijom bei 
grupėm į pikniką, prašome ne- 
sivėlinti, nes suvėlavus labai 
sunku gauti stalus. Persipildo 
parkas ir rengėjam sunku pa
tvarkyti dalykus patenkinan
čiai svečiams. Stalų Ulmer 
Parke yra daug. Tačiaus anks
čiau atvykus lengviau pasi
rinkti vietą.

Brooklyniečių prašome pa
sirūpinti su nakvynėmis sve
čiam. Kurie galite pernakvin
ti svečius iš toliau, praneškite 
“L.” Administracijai. Už tai 
būsime jums labai dėkingi.

P. Buknys.

Lietuvių Ispaniškas 
Vakaras

ALDLD1 Kuopa Kviečia 
į Savo Išvažiavimą

16

Jau yra išsiųstas pirmutinis 
pundas nuo Amerikos Lietu
vių Draugių į Ispaniją Lincol- 
no Batalionui, šiame punde 
buvo įdėta keli tūkstančiai ci- 
garetų, ir kelios knygos.

Prie to, aplaikėm auką, $5, 
nuo draugo J. K. X., kuris 
sako: “Negalėdamas pribūti 
į jūsų parengimą ateinančią 
subatą, aukoju $5, kad pra
vesti tokį naudingą darbą.” 
Ačiū, drauge, už tokią gražią 
auką, bet gaila, kad negalėsite 
būti su mumis pasilinksmirii- 
išklausyt gražios programos, 
pasišokt prie Geo. Kazakevi
čiaus orkestros ir pasivaišint 
skaniais užkandžiais, šį šešta
dienį, “Laisvės” svetainėj, 419 
Lorimer St., kaip 7 :30 vai. va
kare.

Tie draugai, kurie norite iš 
anksto pasipirkt tikietų už 
35c, nes pas duris bus 40c, ga
lite gaut “Laisvės” raštinėj.

Visi aldiečiai rengiasi va
žiuoti-į Forest Parką sulaukę 
šio sekmadienio, 20 birželio. 
Ir kurgi nesirengs. Am. Lietu
vių Darb. Literatūros Draugi
ja yra didžiausia apšvietos or
ganizaciją Brooklyne. Ji ir iš
augo tik dėlto, kad lietuviai 
darbo žmonės įvertina jos lei
džiamas knygas ir abelną švie
timo darbą. /

Išvažiavimui vieta graži, 
rengėjai parūpins gerų už.kan- 
ęį^ių ir šaltų gėrimų, kas rodo, 
jog smagus laiko praleidimas 
visiems užtikrintas. Ne tik pir
mos, bet ir visų kitų kuopų na
riai, taipgi ir ne nariai kvie
čiami dalyvaut. Aldietė.

Trečiadienį, birželio 
įvyko Darbininkų Susivieniji
mo 90-tos kuopos susirinki
mas, į kurį atsilankė 75 nariai 
ir galima pavadinti sėkmingu.

Organizatorius savo raporte 
pažymėjo, kad 50,000 darbi
ninkų paleista nuo WPA dar
bų ir visais galimais būdais 
mažina bedarbiams pašalpą, 
sumažina ar visai atima. Todėl 
Darbininkų Susivienijimo Kon
vencija, įvyksianti Milwaukee, 
Wis., turės išdirbti naujus ko
vos planus.

Delegatas į konvenciją iš
rinktas. Dabar visi darbuojas 
sukėlimui kelionei pinigų.

Pašalpos reikalavimai buvo 
22. Padarytas tarimas, kad 
neturinčiųjų ant duoklių kny
gelės konvencijos stamputės ir 
su užsilikusiomis mokestimis 
narių reikalavimai . pašalpos 
nebus priimami.

Bedarbiai nusitarė 'eidami į 
krautuves parsinešti maisto po 
dvi valandas dalyti lapelius' 
prie maisto išdavimo vietos, 
kad gavus daugiau naujų na
rių.

Vienų moterų demonstraci
ja prie City Hali įvyks 26 bir
želio, 11 vai. ryto.

Penktadienį, birželio 18, 
8:30 vakaro, įvyks prakalbos 
ant Grand St. Extension ir 
Havemeyer St. Draugai ir 
draugės, dalyvaukite. Bedar
bių laimėjimas yra mūsų visų 
laimėjimu.

Nemažai ir lietuvių priklau
so prie virš minėtos organiza
cijos. Kaimietis.

Turės Šaunų Pikniką
Plačiai žinoma brooklynie- 

čiams Dr. Martino Luterio 
Draugija rengia jau 31-mą 
metinį pikniką šį sekmadienį, 
20 birželio. Jis bus Hoffma- 
no Parke, 69th Place ir Coo
per Avenue, Glendale, L. I. 
Privažiuojama Richmond Hill 
karu, kuris galima gaut prie 
Wyckoff ir Myrtle Ave.

Ši draugija yra viena iš se
niausių ir pažangi: ji ne tik 
rūpinasi narių šelpimu ligoje 
ir mirusių palaidojimu, bet 
taip pat dalyvauja lietuvių vi
suomeniškame gyvenime ir 
draugiškai sugyvena su visais 
progresą mylinčiais žmonėmis, 
užtai randa juose gerų pritarė
jų-

Piknike grieš prof. Retike
vičiaus orkestrą. Pradžia 2 v. 
po pietų. Įžanga 40c, iš .ank
sto perkant tikietą—35c. D.

i

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

PAJIEŠKOJIMAI i
Pajieškau* darbininko dirbt ant far- 

mos: Gali būt pora — tik be šeimy
nos. Arba vyras ar moteris. Greit 
atsišaukite šiuo antrašu: 2522 Bed- ■ 
ford Ave., Brooklyn, N. Y. arba šau
kite telefonu: Buckminster 2-7243.

(141-143)

LEGAL NOTICES
Notice is hereby given that Roeb

ling Liquor Store, Inc., has filed its 
trademark: “BROADLING” with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on foods, liquors, beverages 
and ingredients thereof, of every 
class and description.

(130-147)

OFISO VALANDOS
nuo 1—8 dienų ir nuo 7-8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

B

Telefonas: Humboldt 2-7964

Parsonienės Tebejieško

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

DR. J. J. KASKIAUCIUS

Prasidėjo Tiernienės 
Teismas

Vaikai Išsigelbėjo 
Gaisrui Kilus 

f

Riverhead, Long Island

Tiernienės teisme už nužu
dymą 7 metų dukrelės ir ban
dymą nužudyt 4 metų sūnelį 
(kuris visgi išliko gyvu), tre
čiadienį buvo atvestas iš kalė
jimo būdyti jos buvęs meilu
žis George Christodolus. Jisai 
laikomas po $50,000 kaucijos 
tik kaipo liudininkas. Taipgi 
liudijo graži Mary Roberta 
Savage, kuri su Warren Bra
dy, savo jaunu draugu, išėjus

Bandymai susisiekt su Par
sonienės pagrobikais nei jieš- 
kojimas jos kūno po krūmus, 
šulinius, išmatų duobes kol kas 
nedavė pasėkų.

Valstybės policija, sakoma, 
turi stiprią nuožiūrą, kad ji 
galėjo būt nužudyta. Jieškoto- 
jai trečiadienį iškasė naujai 
sukastą žemę prie pat Parso- 
nų namų, jieškodami kūno, 
bet ir ten nerasta. Jieškojimas 
bus tęsiamas toliau, nes visa 
farma dabar atsiduodanti kei
sta smarve ir policija mano, 
kad tai nuo Parsonienės lavo
no, tik neranda tos vietos.

s E E

31S METINIS PIKNIKAS
Rengia

Dr. Martino Luterio Draugystė 
Sekmadienį, Birželio 20 June, 1937 

Muzika Prof. Retikevičiaus
HOFFMAN PARKE 

69th Place ir Cooper Avenue, Glendale, L. I. 

Pradžia 2-rą valandą po pietų Įžanga 40c. 
Iš anksto perkant tikietus 35c.

KELRODIS: Nuo 14th St. subway ir Metropolitan “L,” taipgi 
visi karai, kurie priveža iki Ridgewood reikia išlipti ant Myrtle 
ir Wyckoff Avės., persimainyti ant Richmond Hill karo. Išlipti 
ant 69th Place, parkas randasi puse bloko po dešinei, arti 
Myrtle Ave.

FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisvės” Name

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

VALANDOS: 2—4 ir 6—S.
Nėra valandų sekmadieniais. 

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 

, dieną iki vėlai.

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

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

Aštuoniolika šimtų vaikų 
buvo Liaudies Mokykloj No. 
47 Brown Place, Bronx, kada 
ji užsidegė. Gaisras prasidėjo 
tuščiam kambaryje. Mokyto
ja pastebėjo gaisrą ir telefonu 
pranešė vedėjui, o tas P^da- pasiskint gėlių surado nužu
vę signalą. Vaikai saugiai iš- dytos mergaitės kūną ir . pa
vesti. Jie manė, kad paprasti šaukė policiją, 
gaisro pratimai.

Žinia apie gaisrą greit pas- . ... ....
klido po apylinkę ir motinos 
subėgo žiūrėt savo vaikų.

Manoma, kad tai padegėjo 
darbas.

Keturių metų Jimmy Tier-

Nicholas Torre, 64 metų 
kalvis, įkaitintas bėrime stiklo 

i miltelių į valgius, kuriais buvo 
[maitinama 12 asmenų, tame 
skaičiuje ir jo paties duktė.

Valgius savo ir sykiu Torrės 
šeimai, taipgi kitiems, gamin
davo Mrs. Codianne, kuri ren- 
davoja kambarius Torres na
melyje, 76 Frost St. Nesenai 
Torre pakėlęs rendą ir už tai 
jie gerokai apsibarę. Manoma, 
kad jis pradėjęs “miltelius” 

;bert į valgį iš keršto.

S
S 
s

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gašijadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
y

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

m MMintiftiinuntintwMintMMwint mt ini im vw w vu i

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtines 
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 gagpadoriumi.

Stanley Masiulio Įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

“Laisves ’ Piknikas Maynard, Mass

Brooklyno assemblimanas 
Charles H. Breitbart sakosi 
ruošiąs valstijos seimeliui bi- 
lių, kuris priverstų kiekvieną 
norintį vestis pristatyti sveika
tos liūdymą. Tas esą daroma 
apsaugojimui nuo užkrėtimo 
venerinėmis ir kitomis persi- 
cluodančiomis vaikams arba 
limpančiomis ligomis.

rėžta gerklė sugijus, tik gal
vutė dar subandažuota. Jis 
būsiąs atvestas teisman liudy
ti prieš savo motiną.

Tiemienė žudė vaikus, kad 
padaryt vietos savo meilužiui 
Christodolus, kuris su mielu 
noru vaikštinėjo pas ją “į sve
čius,” bet* sakęs negalįs vestis 

našle Tierniene dėl vaikų.su

Jaunimas Žino Kur 
Gaut Gėry Knygy

Kai kam šiomis dienomis 
prisieis pasitenkinti “dievo” 
duotu gražumu arba patiems 
padirbėti, kad patraukus gra
žumu užinteresuojamą akį. 
Williamsburge, Bedford ir 
Bushwick sekcijose, Brookly- 
ne, 500 grąžintojų išėjo į 
streiką, reikalaudamos 48 va
landų savaitės, 25% nuo už
darbio jam pasiekus gaunamos 
algos dvigubą kiekį, ir mini
mum' algų.

Kaip kitais metais, taip ir šiemet Massa
chusetts pažangiosios lietuvių organizaci
jos rengia “Laisvės” naudai pikniką ir skiria 

pinigines dovanas prie įžangos bilieto.

Pirma $25, Antra $20, Trečia $15 
Penkios Dovanos po $10 ir 28 po $5

Pikniko bilietai jau gatavi ir dabar juos reikia pla
tinti. Prašome visų, kurie esate aplaikę bilietus, 
tuojaus platinti. Kiekvienas “Laisvės” rėmėjas turi 

padėti platinti kalbamus tikietus.
FOTOGRAFAS

su-

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glencore B-6111

Piknikas Įvyks Sekmadienį

O

Laisvės” piknikuose čia visuomet būdavo daug sve
čių iš toliau. Gi šiemet turėtų būt dar daugiau,

• nes ant rytojaus šventė

°Laravės” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis

“Daly Worker”
Kaina nž ekzempliorių 3c

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsnmdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 9 £ C
KIRPIMAS 4-0

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Šiomis dienomis jaunieji 
sirūpinę kuo apdovanot tėvą, 
kadangi ateina Tėvo Diena. 
Tačiau tiems, kurių tėvai skai
to, mažesnė problemą.

Užvakar sueinu jauną mas- 
pethietę, lietuvaitę. “Kur 
vaikščiojate ?” paklausiau. 
“Buvau ‘Laisvėj’, nupirkau po
rą knygų,” atsakė. “Tamsta, 
turbūt, gerai skaitote lietuviš
kai, kad lietuviškas knygas 
perkate,
“Skaitau, bet man patogiau 
angliškos. Tačiau mano tėvelis 
myli-skaityt, tad nupir- 
kaus ‘Laisvėj,’ nes ten geriau
sios lietuviškos knygos,” atsa
kė mergina. K-s. .

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

Taipgi atmalia- 
voju Įvairiom 
spalvom.

Liepos 4 July, ant Rytojaus Šventė
BUS VOSE PAVILION PARK

MAYNARD, MASS.

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus
Ir jau Dabar Samdykitės Busus Važiavimui į Pikniką

T




