
KRISLAI
Pakratė Kojomis.
Apspito Visos Kvarabos.
'Džiaugiamės.
Kas Mes Esame?
Tautinės Grupės.

R. Mizara

Vienas didžiausių Ilearsto 
laikraščių, New York Ameri
can, užsidarė. Tai buvo aršus 
plūdikas progresyviškos visuo
menės, bjaurus niekintojas So
vietų Sąjungos ir visko, kas 
pažangu.

Šitam laikraščiui komuniz
mo pavojus nedavė miego, vis 
jį kankino ir, matyt, dėl to jis 
turėjo pakratyti kojomis. Mū
sų palinkėjimu: Tebūna jam 
nors žemėje ramu ir teseka 
paskui jį kiti fašistų laikraš
čiai.

No. 149

Jau tūlas laikas pažangieji 
Amerikos žmonės skelbė boi
kotą Hearsto spaudai. Matyti, 
tas ir buvo vyriausia “Ameri
cano” nudvėsimo priežastimi. 
Bet Hearstas dar turi New 
Yorke du dienraščiu, o visoj 
šalyj — keliolika. Pažangūs 
žmonės privalo daryti viską, 
kad ir tie kuoveikiausiai eitų 
paakui “Americana”.

Lietuviška fašistine spauda 
taipgi vos pavelka kojas.

Apspito ją visokios kvara
bos: finansinė džiova, persiri- 
jimas smetoniško mucinio su 
hitlerišku kugeliu, anti-komu- 

y nistinės tulžies išsipūtimas ir 
tysliavinė gangrina.

Aišku, demokratiniai nusi
statę žmonės dėl to neverkia. 
Tegu sau ji kapanoja, kol Bel
zebubas pasigrobs.
\--------------------------------- -

Visas kultūriškas pasaulis 
džiaugiasi Sovietų Sąjungos 
didvyriškų orlaivininkų— d. 
d. čkalovo, Baidukovo ir Be- 
liakovo—laimingu perskridi- 
mu per šiaurės Polių.

Juk tai pirmas sykis pasau
lio istorijoj. Tai žygis, kokio 
iki šiol jokios kitos šalys nei 
rimtai nebandė atlikti.

Bet šitas socializmo žemės 
didvyriu žygis labai nepatin
ka fašistams ir jų sėbrams 
trockistams. Jie apmaudoj ir 
dėsperaciioj. Ju pastangos, 
mat, sulaikyti Soviet*! žemės 
progresą eina velniop!

• - ■ -

Bulvariios valdžia nareiškė, 
kad ji leisianti tos šalies pilie
čiams vykti Paryžiun pamaty
ti pasaulinę paroda tik tuo
met, jei jie vyks grupėje ir Pa
ryžiuje gyvens grupėie (poli
cijos saugomi). Karaliaus Bo
riso valdžia biiosi, kad bulga
rai neišvyktų Tspaniion padė
ti Io jabstains mušti fašistus.

Prieš kelias dešimts metu 
įvairins mūsų organizacijos 
Amerikoje susidėjo išimtinai iš 
imigrantu. Tuomet buvo leng
va pavadinti, sakysim, vokie
čiu. lenkų, lietuvių, etc., ju
dėjimą Amerikoj “imigrantu 
judėjimu.” “ateivišku judėji
mu”. bei “svetimkalbimišku 
judėjimu.”

Bet šiandien dalykai pasi
keitė. šiandien šituose judė
jimuose dalyvauja labai daug 
čiagimių, dažnai vartojančių 
anglų kalbą, bet veikiančių 
bendrai su savo tėvais.

Paimkim lietuvius. Visose 
mūsų organizacijose surasime 
didelį nuošimtį čia augusio 
jaunimo, o tūlos (pav. chorai) 
veik išimtinai iš jo susidaro.

Ar atatiks, taigi, pavadini
mas mūsų judėjimo “imigran
tų judėjimu” bei “svetimkal
bimišku judėjimu” ?. Aišku, ne.

Nesenai vienam Komunistų 
Partijos veikėjų susirinkime 
tas klausimas buvo svarstytas 
ir prieita išvados, kad šitiems

Įėjimams tinkamiausias pa
minimas bus tautinės grupės. 
esumaiŠykit su tautinėmis 
ižumomis).
Tai bene bus tinkamiausias 
vadinimas.

Mes esame tautinė grupė 
e “lietuvių imigrantų” gru- 
). Mes, bendrai su kitomis 
itinėmis grupėmis Ameriko- 
r su visa Amerikos pažan- 
a visuomene darbuojamės 
mūsų krašto laimingesnę 

itį, už gerbūviškesnį gyve- 
lą. Podraug mes padedam 
•0 broliams Lietuvoj įsigyti 
wčs.

Da*bo Žmonių 
Dienraštis

l
Kaina $5.50 Metams 

Brooklyne $7.00 
Metams
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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!
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VOKIETIJOS IR ITALUOS BLOKADA PRIEŠ ISPANIJĄ
Visuotinas Streikas 
Warrene prieš Plie
no Skebų Praleidimą

Warren, Ohio, birž. 24.— 
Buvo prasidėjęs visuotinas 
darbininkų streikas Warren 
ir Niles miestuose prieš tai, 
kad policija ir milicija pra- 
leidinėja naujus skebus į 
Republic Plieno korporaci
jos fabrikus.

Dėl to birž. 23 d. iš sykio 
sustreikavo 6,000 darbinin
kų vienuolikoj įvairių dirb
tuvių. Visuotiną streiką rė
mė ir vietinis Darbo Uni
jų Centras. (Pranešama, 
kad Plieno Darbininkų Or
ganizavimo Komitetas jau 
atšaukė visuotiną streiką.)

Šerifas Roy Hardmann ir 
milicija stengiasi įvykdyt 
Trumbull apskričio išduotą 
indžionkšiną, kuris uždrau
džia streikieriams kliudyti 
ateit į Republic plieno fa
brikus bei išeit. Po milicijos 
ir policijos apsauga buvo 
išgabenta 100 vagonų plieno 
iš korporacijos kiemo ir 
įgabenta 100 vagonų įvairių 
medžiagų.

Šerifas su savo “spešia- 
lais” padaužomis, policija ir 
milicija vykdo ne guberna
toriaus Davey įsakymą ne
praleis! naujų skebų, bet j 
teismo indžionkšiną prieš 
streikierius.

Streikieriai ir pritarėjai 
tūkstančiais demonstruoja 
su Amerikos ir CIO vėliavo
mis. Milicija juos kol kas 
praleido per užstreikuotų 
fabrikų vietas, bet policija 
ir “spešialai” šerifai blaško 
darbininkų paradus iš mies
to centro.

Minia apvertė kelis auto
mobilius su skebais.

Areštuota pustuzinis 
streiko pikietininkų.

Trinidad Streiko Riaušėse 
Užmušta Jau Keturiolika
Port of Spain, Trinidad. 

— Dar tebesiaučia kruvini 
policijos ir žibalo kompani
jų sargų susikirtimai su 
streikuojančiais 5,000 darbi
ninkų. Susidūrimuose jau 
nukauta 14 asmenų iš abie
jų pusių. Paskutinėmis die
nomis prieš streikierius gin
klais veikia ir Anglijos ka
ro laivų jūreiviai. Streikas 
vedamas dėl žmoniškesnių 
algų darbininkam.

Kasyklų Bosų Gengsteriai 
Nušovė Liudytoją

Harlan, Kentucky. — An- 
gliakasyklų kompanijų lai
komi ginkluoti žmogžudžiai, 
vadinami '“specialiai šeri
fai” nušovė vieną buvusį 
padoresnį pagelbinį šerifą 
Wash Irviną. Mat, jis, pa
šauktas į Washington^, liu
dijo senatorių pilietinių lai
svių komisijai, kaip tie bo
sų samdiniai terorizuoja, 
grobia, plaka ir žudo mai- 
nięrių unijos veikėjus.

Apskričio teisėjas M. Say
lor ketipa nuo šio šeštadie
nio iššluot laukan visus to
kius kompaniškus žudikus.

Laimingai atskridę per Šiaurės Polių socializmo šalies svečiai-lakūnai 
Amerikoje. Iš kairės j dešinę: Aleksandras Beliakovas, Valerijus Čka- 
lovas, Jurgis Baidukovas. Visi trys atvyksta j rytus—Washingtonan, 
New Yorkan ir kitur.

Senatorius ir Kongresmanas Pliekia Nazius ir Romą už Karą 
Prieš Ispaniją; Reikalauja Nepraleisti Ginklą Fašistams

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongresmanas Jer
ry J. O’Connell, demokra
tas iš Montanos, parašė pre
zidentui Rooseveltui laišką, 
ragindamas tuoj sustabdyt 
ginklų ir šiaip kariniu me
džiagų praleidimą Vokie
tijai ir Italijai iš Amerikos, 
pagal šios šalies bepusišku- 
mo įstatymą. O’Connell nu-

rodo, kad Hitleris ir Musso- 
linis senai, nors ne atvirai, 
kariauja prieš Ispanijos re
spubliką; o dabar jau grę- 
sia ir atviri jų karo veiks
mai prieš Ispaniją. Tuo tik
slu jie pasitraukė ir iš tarp
tautinio kontroliavimo Is
panijos vandenų.

Senatorius Borah, repub- 
likonas birž. 23 d. reikalavo

apvalyt Ameriką nuo tūks
tančių kariškai muštruoja- 
mų nazių šioje šalyje. Jis 
užreiškė: “Vokietija ir Ita
lija veda karą prieš Ispani
ją, nors jos kas dvi savai
tės pasiskelbia, būk pasi- 
šventusios taikai.”

Senatorius Borah aštriai 
smerkė ir šiepė nuožmią na- 
ziu diktatūra.

tz t-

MUSSOLINIS IR HITLERIS 
ĮŽIŪRI “GERA PROGA”

Anglijos Torpediniai Laivai j 
Viduržemio Jūrą

HITLERIS RUOŠIASI APSI
DIRBTI SU ISPANIJA

Nazių Laivynas Galėsiąs Bombarduot Va
lenciją; Roma Rengiasi Atvirai Užpulti 

Ispaniją; Hitleris Provokuoja Karą

London. — Hitleriui ir 
Mussoliniui dabar atrodo 
tinkama proga atvirai ka
riškai įsikišt prieš Ispaniją, 
sako United Press. Jiem 
atrodo, kad Anglija dar ne
paspėjo įvalias apsiginkluo
ti. Be to, naziai ir mussoli- 
niečiai įsivaizduoja, kad 
Francija esanti “politiniai 
silpna ir nenusistovėjusi.” 
Pagaliaus, Vokiečių ir Ita
lų valdžios skleidžia gandus, 
būk Sovietai esą kariniai 
“silpni.” Tokius gandus na
ziai ir italai fašistai remia 
tuom, kad Sovietai sušaudė 
aštuonis šnipus - išdavikus, 
buvusius komandierius ir 
areštavo eilę kitų vidujinių 
priešų.

(Reikia suprast, kad pa
tys Italijos ir Vokietijos 
valdovai netiki savo sklei
džiamiem girdam apie So
vietų karinį “silpnumą.”)

London, birž. 24. — Ang
lija pasiuntė būrį savo tor
pedinių karinių laivų į Vi
duržemio jūrą, Gibraltaro 
srityj. Tai atsargos žings
nis prieš Vokietijos ir Ita
lijos karo laivynus čia ir ki
tur ispaniškuose vandenyse.

LIAUDIEČIAI BOMBAR
DUOJA FAŠISTUS 

ARAGONE

Barcelona, Ispanija, birž. 
24. — Liaudiečiai padarė 
daug žalos fašistam, bom
barduodami priešų pozicijas 
Huesca-Aragon fronte.

Naziai Skverbiasi prie 
Ispanijos Geležies

Berlin. — Hitlerio valdžia 
išleido pareiškimą, kad ji 
pati “apsidirbs” su Ispani
jos “raudonaisiais.” Sako, 
kad tik fašistų laimėjimas 
Ispanijoj galėtų pastot ke
lią “didesniam bolševikiš
kam gaisrui.” Savo valdiš
kame pareiškime naziai 
plūsta Sovietus, būk “Mask
va norinti užvaldyt” Ispa
niją.

Ispanija Suėmė šimtus šni
pų, Daugį Ginklų

Madride ir Barcelonoj su
imta šimtai fašistų šnipų 
prieš Ispanijos respublika, 
kaip pranešama birž. 24 d. 
Jų sandėliuose rasta 800 
šautuvų ir daugis kulkų ir 
bombų.

Viename fašistų šnipų 
skiepe Valencijoj policija 
sučiupo 3,000 rankinių gra
natų.

Berlin. — 60 procentų vi
sų Vokietijos karinių laivų 
jau Ispanijos vandenyse.

London. — Vienas tiks
las, kuriuom Vokietija pasi- 
nešus į atvirą karą prieš Is
paniją, tai gauti iš Ispanijos 
kasyklų geros geležies ' ir 
kitų reikalingų metalų to
liau naziam ginkluotis,—ra
šo United Press.

Gibraltar, birž. 24. — Jau 
aštuoniolika Vokietijos ka
ro laivų suplaukė į pieti- 
nius-rytinius Ispanijos van
denis.

Berlin.—Hitleris pasiuntė 
dar vieną karo laivą, “Graf 
Spee” į Ispanijos pakraš
čius.

London.—Nazių karo lai
vai grąsinančiai plaukioja 
pakraštiniais Ispanijos van
denimis.

NAZIŲ KARO LAIVAI
GRĄSINA VALENCIJAI
Valehcija, Ispanija.—Res

publikos valdžia gavo žinią, 
kad būrys Vokietijos karo 
laivų “su grūmojančiu ūpu” 
plaukia linkon Valencijos, 
laikino Ispanijos valdžios 
centro. Bijoma, kad jie ne- 
subombarduotų Valenciją, 
kaip kad gegužės 31 d. su
bombardavo Almeriją.

Užsieninių reikalų mini- 
steris Jose Giral Pereira iš
metinėja demokratinėms ša
lims, ypač Anglijai ir Fran
cijai, kad jos užleidžiu Is
paniją. kariškai sau valiai 
Vokietijos ir Italijos fašis
tų. Bet jeigu Francija ir 
Anglija leis Mussoliniui ir 
Hitleriui “pertoli nueiti,” 
tai del to, sako, teks gailėtis 
ir joms pačioms.
NAZIŲ MELAS APIE IS
PANIJOS SUBMARINO 

“ATAKĄ”
Valencia.— Ispanijos vy

riausybė griežtai atmeta 
nazių pasaką, būk jos sub
marinas birželio 15 ir 18 d. 
laidęs torpedas į Vokietijos 
karo laivą “Leipzigą” bei 
norėjęs jį nuskandinti. Sa
ko, kad naziai čia sužiniai 
meluoja, įieško priekabės 
bombarduot Valenciją ir 
pateisint tolesnius Hitlerio 
atvirus karo žingsnius prieš 
Ispaniją.
JAU NE PIKIETUOJA, 

ALE BLOKADUOJA
London.—Hitlerio ir Mu- 

ssolinio valdžios birž. 23 d. 
pranešė, kad jos ištraukia 
savo karo laivus iš “pikie
tavimo” Ispanijos vandenų, 
kuriuos jie “sergėję” pagal 
nutarimą tarptautinės “ne
sikišimo” komisijos.

Vokietijos nota sako, jog 
nazių karo , laivai pasitrau-

sikišimo” komisijos, o tik 
nuo “pikietavimo prieš ka
rinius įvežimus Ispanijon iš 
užsienių.”

Gibraltar, birž. 24.—Nors 
Vokietija ir Italija oficialiai 
“atšaukia” savo karo laivus 
iš Ispanijos vandenų “pikie
tavimo,” bet tikrumoj at
siuntė daug daugiau savo 
karo laivų negu pi' m i ar čia 
laikė. Tie nazių ’ nussuli- 
nio karo laivai jau įveda 
faktinę blokadą prieš visą 
rytiniai-vakarinį ‘ oanijos 
pakraštį.
MUSSOLINIS RENGIASI 
ATVIRAM KARUI PRIEŠ 

ISPANIJĄ
Roma. — Plačiausiai kal

bama, kad Italijos valdžia 
rengiasi atvirai išstoti ka- 
ran prieš Ispanijos respu
bliką. Mussolinis turi ga
tavai priruošęs didelį daugį 
kariuomenės,—kaip rašo N. 
Y. Times korespondentas A. 
Cortesi. Italijos valdžia tik 
pusiau lūpų ir labai lėtai lyg 
bando užginčyti tas kalbas; 
todėl pasilieka pasklidęs su
pratimas, kad Mussolinis 
rengiasi atviram karui prieš 
Ispaniją.

Tas pats korespondentas 
praneša, kad Italijos karo 
laivai dės didžiausias pa
stangas, idant užkirst kelią 
Ispanijos valdžiai gauti bet 
kokių karo reikmenų iš už
sienių,—nors Italijos karo 
laivynas “pasitraukęs iš pi
kietavimo” ispaniškų vande
nų. (Suprantama, tuo pačiu 
laiku Mussolinis dar smar
kiau gabens ginklus, amu
niciją ir kariuomenę Ispani
jos fašistams.)

EXTRA!

Fašistai Užėmę 3 Pramoni
nius Baskų Miestelius

Portugalete, Ispanija. — 
Fašistai praneša, kad jie, 
po ’ ilgos atkaklios kovos., 
užėmė šį Baskijos miestelį 
prie Nervion upės žiočių į 
Biscay Užlają. Jie taipgi 
užkariavę Sestao ir Bara- 
caldo. Visuose šiuose Ui- ^QS “pareįgoS” todėl• • į i • J.X.JLC-V 10 vv0 I-7CA/X vlClVO UvVlvlj

^ac^ Anglija ir Francija ne- 
prisidėjo prie bendros karo 
laivų demonstracijos prieš

ležies liejyklos, o viename 
ir nedidelių kanuolių fabri
kas. v Valenciją. Tokios grasinan-

Fasistam heką 10S čios demonstracijos naziai 
n? i ?.an^an.^eį10’ stambaus reįkaiavo dėl to, kad būk Is- 

|Baski.]°s miesto pajui yj. ipanijos submarinas bandęs 
i Fašistų užimto Bilbao gy- į įduoti Vokietiios karo Krnnrmam rviilzara rrni'i a rn n . . 1   . •! „  Perth Amboy, N. J., Strei-1 ventoj am trūksta geriamo 

kieriai Užėmė Fabriką vandens.

Perth Amboy, N. J.—Su- Roma Davė Dar J5,000 Ka- 
streikavę keliolika šimtų 
American Smelting and Re-

laivą “Leipzigą.” (O Fran
cijos ir Anglijos vyriausy
bės atrado, jog naziai ne- 

i-iii Isnaniios Fašistam Igali Paduoti JokiU įrodymų, 
Gibraltar birž 24 Np kad IsPaniJos submarinasGibialtai, birz. 24. — Ne- bflt «Leipzigų” taip užpuo-

fining kompanijos (meta-1oficialiai pranešama, ..... 1Gq...
lo) darbininkų užėmė fa- nuo birž. 5 iki 12 d. Italija ‘ *
briką. Reikalauja pripažint atsiuntė dar 15,000 savo ka- Bet Vokietija ir Italija 
CIO industrinę uniją ir pri- reivių Ispanijos fašistam: formaliai dar neatsimeta 
dėt 20 nuošimčių algos. 1 per Malagą. 1 nuo pačios tarptautinės “ne-

Anglijos ir Francijos Pa
sarga Naziam ir Italijai 
London, birž. 24. — An

glija ir Francija persergėjo 
Italiją ir Vokietiją, kad jei
gu jos pradėtų (atvirą) ka
ro veiksmą prieš Ispanijos 
respubliką, tai Anglų ir 
Francuzų valdžios laikytų 
tokį veiksmą pavojingiau
siu dalyku Europos taikai.

Francija Susirūpinus dėl 
Fašistų Laivų Viduržemio 

Jūroj
Paryžius, birž. 24.—Fran

cijos valdžia susirūpinus, 
kad Italijos ir Vokietijos 
karo laivai, susirinkę Vi
duržemio Jūroj, galėtų už
kirst Francijai susisiekimą 
su jos kolonijai ’ >, .^gu 
tektų kariauti su Vokietija- 
I talija.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

numato čia šiltesnį, bet ap
siniaukusį orą šį penktadie
nį, o vakarop galėsią lyti.

Vakar temperatūra buvo
83 laipsnių; saulėtekis 
5:24; saulėleidis 8:31.
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i Vienybė Kūnijasi
Gerai padarė Augščiausios Prieglau

dos Lietuvių Amerikoje 27-tas Seimas 
pasisakydamas už vienybę su Lietuviu 
Darbininkų Susivienijimu.

Atrodo, kad dabar organinė vienybė I 
įvyks neužilgo, gal už keletos mėnesių. 
Prisieis tiktai atlikti įvairūs formalu
mai atatinkamų valstijų apdraudos de- 
partmentuose.

Kai vienybė įvyks, bus atliktas didelis 
darbas. Darbininkų Susivienijimas, ap
link kurį vienijasi visos mūsų pažangio
sios jėgos, tuo žymiai dar labiau padi
dės ir atsidarys naujos perspektyvos 
naujiems laimėjimams.

Iš to bus daugiau naudos dabartiniams 
APLA nariams, LDS nariams ir visam 
pažangiajam judėjimui.

Šiuo tarpu LDS veda platų vajų už ga
vimą naujų narių . Reikalinga energiš- 
kiau darbuotis įtraukimui organizacijon 

• juo daugiau naujų žmonių, ypačiai jau- 
1 nimo.
| Mums rodosi, kad iškeltasis šūkis, 

4-tam Seime LDS privalo turėti 10,000 
narių, lengvai galima pravesti gyveni- 

j . man.
Žinoma, reikalinga tik smarkiau pasi- 

j darbuoti.

išdavystę, dar glaudžiau sujungsime ei
les aplinkui Bolševikų Partiją ir myli
mą drg. Staliną. Mes padidinsime savo 
revoliucinį budėjimą. Vadovystėj mūsų 
mylimo maršalo drg. Vorošilovo, mes ei
sime -prie naujų užkariavimų, prie ge
resnio karinio ir politinio išsilavinimo. 
Raudonoji Armija visada buvo, yra ir 
bus nepergalima armija didžiulės mūsų 
liaudies.”

Lėktuvų gaminimo fabriko “CAGI” 
darbininkai savo rezoliucijoj, tarpe kit
ko, sako: ,

“Prakeiksmas fašizmo tarnams, gal
vojusiems apie grąžinimą kapitalistų ir 
dvarponių galios mūsų šalyje, kurie pa
sirinko patį niekšiškiausią kelią—šnipa- 
vimo ir tėvynės išdavimo. Bet priešai 
apsiriko! Galinga Sovietų Sąjunga, 
tvirta darbininkų klasės diktatūra ir jos 
baudžiantysis kardas nukirs galvas vi
siems, kas išdrįs išeiti prieš mūsų šven
tus iškovojimus.

“Visos Sovietų Sąjungos liaudies panie
ka ir pyktis ant visados pasmerks šni
pus—užsienio šnipų agentus, siekusius 
pavergti Sovietų šalies liaudį! Nesu
laukti to niekšams! Neįveikiama stipry
bė mūsų šalies, berybė meilė didžiosios 
liaudies Lenino-Stalino Komunistų Par
tijai, didžiajam dirbančiųjų vadui drg. 
Stalinui.

“Mes, darbininkai ir darbininkės ‘CA- 
GP fabriko, apsiginklavę bolševikišku bu
dėjimu, dėsime visas pastangas, kad iki 
galo ir be pasigailėjimo išrankioti visus 
partijos ir liaudies priešus. Mes pada
rysime viską, kad dar galingesne pasta
čius Raudonąją Armiją ir mūsų neįvei
kiamą orlaivyną.

“Nėra ir negali būti pasigailėjimo fa
šistų šnipams! Mes reikalaujame prole
tarinio teismo sunaikinti tas fašistines 
gyvates ir tėvynės išdavikus, mes reika
laujame bepąsigailio jų sušąudymo!”

IŠ LIETUVOS
DIDELIS GAISRAS 

SKAUDVILĖJ
SKAUDVILĘ. — Gegužės 4 

dieną Skaudvilės miestelyj ki
lo baisus gaisras. Tą Ddieną 
buvo turgus. Apie 2 valandą 
visi susivažiavusieji ūkininkai 
staiga su savo vežimais pradė
jo bėgti iš miestelio. Pasirodė, 
kad miestelio centre viename 
kime užsidegė tvirtai. Nors 
gaisrininkai tuoj suskubo at
vykti į gaisro vietą, bet, esant 
palankioms sąlygoms gaisrui 
plėstis, kol gaisrininkai suspė-
jo pastatyti gesinimo mašinas, 
kad jos galėtų veikti, ugnis to
kiu greitumu išsiplėtė, jog gre
timi namai tuoj buvo liepsnų 
apimti. Buvo matyti, kad vie
na vietinė komanda nepajėgs 
suvaldyti ugnies ir todėl buvo 
iššaukta pagalba iš Tauragės, 
Kelmės ir net iš Šaulių. Tuo 
tarpu ugnis smarkiai plėtėsi į 
abi puss ir apėmė vis daugiau 
ir daugiau namų. Gręsė pavo
jus visam miesteliui. Miestelio 
gyventojai jau buvo susikrovę 
reikalingiausius savo daiktus 
ir išvežę užmiestin. Atvykus 
iššauktoms visoms komandoms 
pasisekė gaisrą lokalizuoti ir 
neduoti jam išsiplėsti daugiau. 
Gesinimo darbai užtruko išti-
sas dvi dienas. Gaisrininkai 
ugnį gesinant labai daug ir 
uoliai dirbo. Skaudvilės sava
norių komandos 3 ugniagesiai 
sužeisti. Iš viso miestely sude-

MIRĖ ŽYMUS KNYGNEŠYS
PANEVĖŽYS. — Iš vis ma

žėjančios knygnešių šeimos š. 
m. vasario mėnesio pabaigoje 
mirtis išplėšė seną, daug nusi
pelniusį knygnešį Kazį ūdrą.

Velionis gimė 1852 m. Garš- 
vių kaime, Naujamiesčio vals
čiuje, Panevėžio apskrityje 
baudžiauninkų šeimoje. Jo tė
vai Karolis ir Klemėntina ūd
rai ėjo baudžiavą pas Vadak
tų dvarininką Kapauską, to
dėl velionio jaunosios dienos 
prabėgo skurde ir tamsybėje.

Paskutiniu .laiku jis, ūkį 
pavedęs broliui, gyveno iš pen
sijos, Panevėžyje, su savo bu
vusia bendradarbe, seserimi 
Auguste.

Iki pat mirties nepedsiskyrė 
su pažangiąja spauda. Mažai 
bematydamas ir gulėdamas li
gos patale, skaitė “L. žinias”.

Velionies tėas buvo raštin
gas. Jis savo sūnų išmokė skai
tyti iš maldaknygės. •

Tada visame Garšvių kaime 
buvo raštingiD trys asmenys.

Tėvams per badmetį mirus, 
Kazys ūdra įstojo į Nauja
miesčio lenkų mokyklą, kuri 
per 1863 metų sukilimą buvo 
uždaryta.

K. Ūdra, mokėdamas skai
tyti, pradėjo jieškoti lietuviš
kų knygų ir laikraščių. Susi
pažinęs su J. Bieliniu, jis įstei
gė Garšvuose knygų platinto
jų organizaciją, čia suvažiuo
davo knygnešiai, darydavo su
sirinkimus; jo namuose buvo, 
tarsi, knygnešių štabas.

Velionis dirbdavo su padė
jėjais: Kaziu Juozaičiu, iš 
Mickiemio, Raguvos zakristi
jonu, Troškūnų elgeta Imbra- 
zu ir kitais. K. ūdra dažnai

• Sovietų Liaudies Balsas
Kai Sovietų Sąjungos yąldžia sušaudė 

eilę šnipų, tai priešų spauda rašė, būk 
ten “sukilo raudonarmiečiai, apgailėda
mi jų,” būk Sovietų tvarkai “galas arti
nasi,” etc. Mes atsakėme, kad tai melas. 
Dabar jau pasiekė Ameriką laikraščiai 
iš Sovietų šalies. Jie užpildyti darbinin
kų, kareivių, valstiečių ir studentų susi
rinkimų rezoliucijomis, kurios vienu bal
su reikalauja sušaudyti užsienio šnipus, 

j Pavyzdžiui mes čia paduosime tik dvi 
rezoliucijas.

Raudonarmiečių Divizijos Rezoliucija
“Susipažinęs su Sovietų teisdarystės 

medžiaga apie niekšišką šnipišką veiklą 
kapitalistų agentų—Tuchačevskio, Jaki- 
ros, Uborevičiaus, Korko, Eidemano, 

i Feldmano, Primakovo ir Putnos—bend
ras raudonarmiečių, komandierių ir po
litinių veikėjų susirinkimas siunčia jiems 
prakeiksmą ir reikalauja nuo proletari
nio teismo sušaudyti tėvynės išdavikus.

“Aštuoni fašistiniai šnipai neišsisuks 
nuo bausmės. Jie nuo visos Raudonosios 
Darbininkų ir Valstiečių Armijos, nuo 
visos Sovietų liaudies užsitarnauja pra
keiksmą! Išdavikai norėjo grąžinti bi
zūnus ir nagaikas prieš darbininkus ir 
valstiečius, bet jie apsiriko. Darbininkų 
klasė sutrėkš gyvates. Ji niekam nepa- 
velins pakirsti Raudonosios Armijos ga
lią.

“Mes, raudonarmiečiai, komandieriai 
ir politiniai veikėjai Proletarinės Divizi
jos, išreiškiame savo proletarinę padėką 
garbingam Vidaus Komisarijatui ir jo 

• komisarui drg. Ežovui, kurio vadovystė
je, Komunistų Partijai su drg. Stalinu 
esant priešakyje, atidengė lizdą fašisti
nių šnipų, tėvynės išdavikų, veikusių 
Raudonoje Armijoje.

“Šnipai veikė apgavyste, užsimaskavi
mu, veidmainyste. Jie yra didžiausi 
niekšai, nustoję žmogaus pavidalo; sis- 
temačiai pristatinėjo kapitalistinei vals
tybei šnipiškas žinias apie Raudonąją 
Armiją, užsiimdinėjo kenkėjų darbu, 
kad susilpninus ją. Laukdami karo už
puolimo ant Sovietų šalies, jie ruošė 
Raudonosios Armijos pralaimėjimą.

“Tie niekšai, būdami aukštose įstaigo
se, galėjo pavojun pastatyti socialisti
nės revoliucijos užkariavimus. Šunims— 
šuniška mirtis. Mes, atsakydami į jų

Permainos Francijos Valdžioj
Francijos Leono Blumo valdžia prida

vė rezignaciją šalies prezidentui Alber
tui Lebrun’ui. Po kelių dienų derybų 
susidarė nauja valdžia, atstovaujanti 
Liaudies Frontą su premjeru Camille 
Chautemps ir jo pagelbininku Leon 
Blumu priešakyje. Nauja valdžia nėra 
tvirta, nes Socialistų Partijos Nacionalėj 
Taryboj, kur Blumas du kartus asmeniš
kai prašė užgirti naują valdžią, už ją bal
savo 3,972, o prieš 1,369. Tas parodo, 
kokis nepasitenkinimas Socialistų Parti
jos viršūnėse. Francijos Komunistų Par
tija, pareiškė remsianti valdžią, kad pa
stojus kelią reakcininkų įsigalėjimui.

Buvusios Blumo valdžios ir dabartinės 
silpnumas yra tame, kad Blumas neišpil
dė uždavinių, kaipo Liaudies Fronto val
džios vadas. Jis labai daug nusileido re
akcijai. Privedė Franci ją prie gėdingos 
padėties Ispanijos klausimu, kur Fran
ci j a “akla” linkui Vokietijos ir Italijos 
fašistų karo žygių prieš Ispanijos liaudį 
ir labai nusileidžia Anglijos reakcinei po
litikai.

Francijos valdžia turėtų aiškiau ma
tyti augantį karo pavojų, pavojų demo
kratijai, civilizacijai, kultūrai ir kiečiau 
susiglausti su Sovietų Sąjunga ir kito
mis demokratinėmis šalimis prieš fašisti
nį barbarizmą.

Bedarbiai ir Jų Reikalai
Jungtinių Valstijų Senatas gerai pa

darė atmesdamas reakcinį senatorių 
Byrnes ir Robinson sumanymą, suma
žinti viešų darbų reikalui projektuojamą 
pinigų sumą, $1,500,000,000.

Vienok pavojus tuomi nesibaigia. 
Su liepos 15-ta diena grūmojama paleisti 
iš viešų darbų 427,359 žmones. Tas reiš
kia jiems badą ir vargą.

Rooseveltas ir pažangūs demokratiniai 
senatoriai ir kongresmanai turėtų žino
ti, kad šalies demokratija, žmonijos ge
rovė priguli nuo masių gerovės. Ne ma
žinti viešų darbų išlaidas, bet jas reikia 
padidinti, kad suteikus milionams duo
nos ir sviesto. Ne milionų darbininkų 
ir jų šeimynų -kaltė, kad kapitalistinė 
tvarka yra krizyj. Darbininkai nori val
gyti, apsirengti, dirbti ir jie turi gauti 
darbą, kad galėtų pavalgyti ir savo šei
mynas aprūpinti.

Bedarbių organizacijos, visos darbinin
kų organizacijos privalo būti sargyboj ir 
kovoti prieš kiekvieną ant jų pasimoji- 
mą.

gė 11 gyvenamų namų ir ke
letas tvartų. Be to, keli namai, 
nors ir nebuvo gaisro paliesti, 
bet per gesinimo darbus daug 
nukentėjo. Pasilikusios be pas
togės šeimos kol kas sutalpin
tos pas kitus miestelio gyven
tojus.. Be abejojimo reikės pa
daryti šelpimo akciją. Gaisro 
priežastis kol kas nežinoma ir 
tiriama.

KUNIGO GASPADINĖ ATSI
SAKO MOKĖTI KUNIGO 

SKOLAS
ŠIAULIAI. — Šiaulių apsk

rityje, Raudėnuose, klebonavo 
kunigas Kazys Pakalniškis, 
kuris prieš mirsiant testamen
tu visą turtą užrašė savo il
gametei šimininkei Onai Kai- 
raitei.

Paprastai, kaip kunigai ša
lę dvasiško biznio įsivelia į 
svietišką biznį, taip ir kunigas 
Pakalniškis buvo įsitraukęs į 
smulkaus kredito draugiją. 
Tačiau po kunigo mirčiai mi-

lankydavosi pas Didžiulius 
Griežionyse. Čia Didžiulių, 
Šančiūno ir kitų pagelba pa
siekdavo Vilniaus kraštą ir vi
są Aukštaitiją. K. Ūdra su 
Bieliniu darydavo Prūsuose 
knygų užsakymus. Kurioms, 
nelyginant, urmo sandėlius 
turėjo Griežionyse.

Kai rusų žandarai išdraskė 
Garšvų organizaciją, K. Ūd
ra buvo suimtas. Jis sėdėjo 
Anykščių, Ukmergės ir Pane
vėžio kalėjimuose. Panevėžio 
kalėjime atrado kalinamus du 
savo bendradarbius, Kaza- 
nauską ir Laduką.

Apie 1895 m. Ūdra buvo iš
tremtas į čerepčios miestelį, 
Jakutų apygardoj, čia jis iš
buvo ištrėmime apie 3 metus. 
1902 m. grįžęs į Lietuvą apsi
gyveno Suvalkuose. Pasirinko 
šią vietą todėl, kad veikiau 
pasiektų Prūsus. Suvalkuose 
jis išgyveno vienerius mtus.

Velionis buvo ne iš papras
tųjų knygnešių: jis nepasiten
kino tuo, kad atgabent lietu-

Sudegė Veiviržėnų Miestelis
Birž. men. 1 d. vakare kilęs 

labai didelis gaisras smarkiai 
sunaikino Veiviržėnų miestelį, 
Kretingos apskr. Tai buvęs la
bai didelis gaisras, per kurį su
degusi didelė miestelio dalis, net 
34 namai, tarp kurių pašto na
mai, klebonija, daugelis krautu
vių ir kt. namų.

Gaisras kilęs iš lentpiūvės 
prievakary. Antradienį buvo vė
juota diena ir nesant kam gerai 
gesinti, ugnis nesulaikomai plė
tėsi po miestelį. Veiviržėnuose 
buvo maža ugniagesių komanda 
ir ta neturėjo geresnių įrankių 
kovoti su ugnimi. Vėliau į mies
telį atvyko Klaipėdos ugniage
siai, bet jie atvyko po kelių va
landų, kai jau gaisras buvo įsi
siautėjęs ir degančių namų už-' 
gesinti nebebuvo galima. Jie 
padėjo gaisrą lokalizuoti, kad 
jis daugiau nebesiplėstų. Vei
viržėnai degė visą antradienio 
naktį ir tik trečiadienio rytą 
ugnis būvo visai nugalėta.

Gaisras padarė nepaprastai 
daug nuostolių. Daugelio žmo
nių ugnyje žuvo visas turtas. 
Be to, sudegė pašto įstaiga. 
Tarnautojams pavyko išgelbėti 
tik pinigus ir svarbesniuosius 
dokumentus. Visa kita žuvo ug
nyje. Ugnis pasiekė bažnyčios 
rajoną. Sudegė klebonija, var
pinė ir buvo pradėjusi degti pa-

I ti bažnyčia, bet žmonės ją užge- 
! sino.

Svarbiausioj Veiviržėnų gat
vėj sudegė didesnės miestelio 
krautuvės su visomis prekėmis. 
Taip pat sudegė daug neturtin
gų gyventojų namų.

Trumpai sakant, keliasdešimt 
žmonių liko be pastogės ir be- 

. turčiais.
I Priežastys dėl ko lentpjūvėj
kilo gaisras tiriamos.

nima draugija subankrutavo ir 
likvidacinė komisija iš kunigo 
turto paveldėtojo Onos Kairai- 
tės pareikalavo 1,560 litų na
rio atsakingumo.

Kairaitė gera valia nesutiko 
mokėti, tai nuostolių jieškoma 
teismo keliu. Teisme Kairai
tė aiškinosi, kad kunigo Pa
kalniškio turtą paveldėjus ne 
testamentu, bet pirkus ir pa
tiekė pirkimo pardavimo aktą. 
Akte pažymėta, kad kunigas 
pinigus gavęs, bet teismas tuo 
nepatikėjo ir priteisė skolą iš 
kunigo palaikų draugijai ati- 
teisti.

Išeina, kad kunigas prieš 
mirsiant visai nebijojo velniu
ko ragučių ir darė dokumen
tus, kad ir nuskriausti draugi
ją ir patenkinti moterį, nuo 
kurios visam svietui liepė Sa
lintis.

višką knygą; mokėjo lietuviš
ką knygą parinkti, kad ji skai
tytojui atvertų akis į platųjį 
pasaulį, duotų suprasti tikrą- 
jįgyvenimą, pažinti, kas yra 
gera ir kasbloga. Dalis knyg
nešių noriau gabendavo mal
daknyges ir kitas dvasiško tu
rinio knygas, kurios duodavo 
šiokį tokį'pelną. K. ūdra šiam 
dalykui priešinos. Jis, platin
damas knygas, nejieškojo pel
no. Jam rūpėjo žmonijos lai
mė, šviesa ir laisvė. Jo rankų 
ir sumanumo dėka, per pla
čiuosius Lietuvos kaimus 
skambiai ir budinančiai nuai
dėjo Įudirkos “Varpas” ir ki
ta pažangioji spauda.

Velionis buvo blaivus, darb
štus. Jo pajėgas pakirto se
natvė, ligos ir po operacijos 
rožė. Gydėsi Panevėžio ap
skričio ligoninėje ir nepasvei-

Šiaulių Miesto Kapinių 
Reikalai

Šiaulių miesto savivaldj^be 
apie Aleksandriją numatė įstei
gti viešas savivaldybės kapines 
visų tikybų įnirusiems laidoti, 
ir žiemą su bedarbiais numaty
tame sklype pradėjo lyginimo 
darbus. Kadangi toje vietoje 
buvo užtikta įvairių archeologi
nių radinių, tai archeologinė 
komisija darbus sustabdė.

KLAIPĖDA
Tekstilės Darbininkai Ne
patenkinti Per Mažu At

lyginimo Pakėlimu
Šiomis dienomis įvyko teks

tilės pramonės darbininkų ta
rybų atstovų pasitarimas. Pasi
tarime buvo svarstomas klau
simas, ar priimti Taikinimo 
Komisijos paskirtą 10% atly
ginimo padidinimą. Kaip žino
me, darbininkai reikalavo pa
kelti atlyginimą 35%. Nutarta 
su Taikinamosios Komisijos 
sprendimu nesutikti ir skųstis 
teismui.kęs mirė savo bute.

Pirmas gąrlaivis plaukia per naujus užtvankos vartys ant 
Tennessee upės, Cunters užtvankoj.

U) - A;.1
Kiek Amerikos Piliečių

Gyvena Užsienyje?
Pagal informacijų ką tik 

Valstybės Departamento iškeis
tų šių metų balandžio 30 d., tai 
apie 374,503 Amerikos piliečiai 
gyveno svetimose šalyse sausio 
1 d., 1937. Tai yra vien tik tie . 
piliečiai, kurie kitose šalyse 
nuolatai arba pusiau-nųolatai 
apsigyvenę; prie to skaitliaus 
neskaitoma visi turistai ir kiti 
amerikiečiai, kurių, apsistoji
mas užsienyje yra tik laikinas.

Valstybės Departamentas 
praneša, kad nepaisant kaip 
Amerikos konsulai, kurie pri
stato raportus, stengiasi suskai
tyti amerikiečius jų distriktuo- _ . 
se, vistiek nėr galima gauti ab- , 
soliutiškai tikrų skaitlinių.

Sausio 19 d., 1937 m., Ispani
ją apleido net 700 amerikiečių. .. . 
šiuom laiku nėr galima sakyki 
kiek tenais lieka amerikiečių.

Amerikos piliečių Pietų Ame
rikoje gyvena net 12,380.*’ 
West Indies ir Bermuda 14,253 
Meksikoj ir CentralinSj

Amerikoje ...............  21,184
Kanadoj ir New- * «»»•

foundland ............... 198,742 "
Europoje ..................... 85.961.,- į

(Lietuvoje 266)
Afrikoje ..................... .• 4,142,; • • (
Azijoj ........................., 35,680....
Kitose šalyse apie .... 3,00f) j

F. L. L S. , J

Atsišaukimas į Drauges » 
Moteris 1

Kreipiamės į ALDLD, LDS, 
Meno Sąjungos Nares ir į VL. 
sas Naujosios Anglijos “Lais
ves” ir “Vilnies” Skaitytojas, 
Taipgi Rėmėjas ir Simpatikes.

Draugės! Liepos 4 d. įvyks
ta mūsų spaudos didysis pik
nikas, Maynard, Mass. Pažan
gioji lietuvių darbininkų, pro
fesionalų ir biznierių visuome
nė žino ir įkainuoja mūsų 
spaudos rolę ir tik todėl 'tūks
tančiai suplaukia į šią metinę 
mūsų spaudos naudai rengia
mą iškilmę.

Mes, draugės moterys, pra
eityje visuomet dųosniai ir 
nuoširdžiai parėmėm spaudos 
piknikus suaukaudamos įvai
kių daiktų ir maisto. Šį metą 
rengiamas padidintas valgių 
stalas ir bazaras bei laimėji
mų stalas.

ALDLD 7-to Apskričio Mo
terų Komitetas kreipiasi į vi
sas viršminėtas drauges prisi
dėti ir atvežti į pikniką įvai
rių daiktų laimėjimo stalui ir 
namie gamintų valgių stalui. ’ 
Prašome mūsų gerų draugių, . 
ūkininkių, nepamiršti apdova
noti mūsų spaudos pikniką su 
savo skaniais sūriais, kurių 
susirinkę svečiai visuomet taip 
daug pageidauja. Mes nema
tom reikalo smulkmeniškai ai
škinti, kas tinkama. Draugės 
visos žino, kas buvo aukojama ’; 
praeityje kaip valgių, taip ir 
laimėjimų stalam.

Kviečiam drauges nuošir-t. 
džiai pagal išgalės prisidėti su . 
aukomis.

ALDLD 7-to Apskričio ”
Moterų. Komitetas.

Sovietai Parodė Pasauliui, 
Kaip Naudot Užmuštų

Kraują Sužeistiem !,
a

ivraują ouztasuem \
Sovietų Rusija išmokino.: 

pasaulį ir ispanus, kaip L ,u- / 
pyti kraują užmuštųjų kuro 
lauke ir kaip jį išlaiky ti, .. 
kad tiktų perleist sužeis-.

rašo New Yorktiems,”
Times.

Tuo krauju Ispanijos lidiu 
diečiai gaivina ne tik suže 
stus savo draugus, bet j 
nazius, mussoliniečius ir h 
panūs fašistus.

Anglų kalba leidžiam 
dienraščių skaitytojai Jun$ 
tinėse Valstijose per meti 
sumoka $200,000,000 už tuc 
laikraščius.

Vienas pasaulinis kėlu 
ninkas atranda, kad mot 
rys Budapešte, Vengrija 
moka gražiau rėdytis ne' , 
Paryžiuj ar New Yorke.
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Kaip Sovietų Mokslininkai Šiaurės Poliuje 

Tarnauja Oro Įspėji mam ir Orlaivininkystei
Oro biurai neretai suklys

ta net apie rytojaus orą. 
Kas tuom kaltas? Nagi, 
stoka mokslo sutvarkytų ži
nių apie oro atmainas šiau
riniame žemės gale, žiemių 
poliuje,—sako New Yorko 
Times mokslinio skyriaus 
vedėjas W. Kaempffert. Ir 
jis tikisi didelių dalykų iš 
keturių sovietinių moksli
ninkų, kurie per metus gy
vens to poliaus srityje ir ty
rinės oro sąlygas. Žiemių 
polius gi nuo senai vadina
mas “oro atmainų gimimo 
vieta.”

Jau dabar tie mokslinin
kai po keturis sykius kas
dieną duoda pranešimus 
Maskvai apie poliaus orą. 
“Tie oro tėmijimai,” sako 
Kaempffert, “padės ne tik 
’akūųams, bet visai šiauri- 

jie patarnaus tikresniems

“Garsieji šiaurės tyrinė
tojai praeityj yra prirašę 
daug knygų, bet iš jų raštų 
mažai težinoma apie oro 
reiškinius tuose žieminiuose 
kraštuose. Reikia organiza
cijos, reikia eilės stočių su 
geriausiais moksliniais re- 
kordavimo įrengimais. Ir 
rusai sutvers tokią organi
zaciją. z Su tinkamais pra
nešimais iš tos Arktiko 
srities galima bus išank- 
sto numatyt orą ne tik 
visame šaltajame ruože, bet 
ir vidutinės temperatūros 
kraštuose. Mūsų oras juk 
susidaro Arktike, lediniame 
tolimosios šiaurės ruože.”

Sovietai rengiasi įsteigti

Didvyriško Bilbao Istorija Kaip Lietuvoj Maukia
Alų Vyrai ir Ponios

Gyvenimas už Dvyliką 
Zlotų per Metus

Sujaudinanti nelaimė iš vinčią prie pat Nervion
tiko garsųjį Bilbao, didmie- upės įsiliejimo į Biscay ju- 
stį narsiosios Baskų tautos ros įlanką. O Bilbao uostas 
šiaurinėj Ispanijoj. Per 700 buvo įtaisytas Nervion upėj
metų Bilbao istorijos joks 
priešas nepajėgė prasilaužti l 
į tą visam pasauliui žinomą 
miestą. Jis praeityj sulaužė 
tris dideles užpuolikų apgu
las. Dar praeitame šimtme
tyje didvyriški Baskijos sū
nūs atrėmė karlistų-monar- 
chistų žiaurią apgulą. Ir tik 
dabar, pereitos savaitės ga
le, po 80 dienų badiškos, 
ketvirtos apgulos, fašistai 
užlipo savo kruvinu batu 
ant Bilbao sprando.

Tuomi negali didžiuotis 
Ispanijos fašistai. Jie vieni 
niekad nebūtų įkandę Bil
bao. Bet prieš Bilbao susi
būrė keturių šalių fašisti- 

iš Maskvos per polių į Ame- nės jėgos: Italijos juodmar- 
rikos miestus. “Jeigu būtų škiniai, Hitlerio naziai, Por- 
geras magnetinis žemlapis,• tugalijos ir Ispanijos fašis- 

‘ ‘ '........ i tai, neskaitant laukinių sve-

už 8 mylių nuo juros.
1511 metais Bilbao išgavo 

plačią miesto savivaldybe, 
panašią kaip Burgošo. Mie
ste įsigalėjo stiprios p rė
kė jų ir amatininkų gildijos. 
Bilbao verslininkų gildija 
jau 1459 metais išdirbo są
rašą taisyklių prekybos rei
kalam tvarkyti. Su įvairiais 
pataisymais jos 1737 metais 
buvo paskelbtos visoj Ispa
nijoj kaip “Ordenanzas dc 
Bilbao,” reiškia, Bilbao Įs
tatymai arba taisyklės. Tai 
šie prekybiniai Bilbao įsta
tai bei patvarkymai paskui 
pasidarė pagrindas visiem 
Ispanijos verslo įstatymam. 
Pamatinėmis Bilbao taisyk
lėmis dar ir šiandien naudo
jasi daugelis Pietinės Ame
rikos respublikų prekybos

vyno, žuvies ir įvairių lauko 
ūkio produktų; o įgabena
ma medžiai ir visoki dirbi
niai.

Jau 1925 m^į Bilbao uos
tą įplaukė užsieninės preky
bos reikalais 1,304 laivai, 
1,905,766 tonų įtalpos. Išsi
vystė ir laivų statyba, kad 
jau 11 metų atgal Bilbao 
turėjo 5 stambias laivų sta
tyklas. Bet laivų budavoji- 
mo pramonė ypač pasmar
kėjo augti paskiau, po 1925 
metų.

Bilbao buvo centras di
džiausių geležies ir plieno ryklas. Iš jų sužinota, kad 
fabrikų Ispanijoj; todėl jis|vis dėlto alaus apyvarta 

“ispaniško, bent pirmomis dienomis la-
J 1 \ ■! bai smarkiai pakilo. Pirmą-

Kainų tvarkytojui suma
žinus alui-kainas tiek alaus 
darytojai, tiek restoranų 
bei barų laikytojai išrodinė- 
jo, kad jiems bus sunku 
prie naujųjų kainų prisi
taikyti. Jie tvirtino, kad 
alaus apyvartos padidėjimo 
sunku laukti, o jei toji apy
varta padidėtų, tai tik ma
žu procentu.

Alaus apyvartos išaiški
nimui kreiptasi į kai kurių 
barų laikytojus ir alaus da-

nei žemės skritulio pusei; parodantis, kaip įvairiuoja-j v. .v _ ■ -i i ~ n-u ' ’- ’ si kompaso rodyklė; tai gali-1 timtaucių maurų is Ispams- reikaluose. Bilbao pagamin-
oro sDėiimams visame na- ma būtų be saulės pagelbos kos* _
uju opvjiuiuino vioamc pa v . žiemiu Tries Bilbao gynėjus vei-| verslą jurose ir sausumoj. Karų iLurupoj geležies runa,

•i *-1 kė visu neribotu žiaurumu; Taigi ir buvo priimti viso j kad iš jos pagamina aukš-šaulyje.

Pagerintas Išpjovimas Ne
sveikos Ilgosios Žarnos

skraidyti viršum :____
poliaus srities į Ameriką. ' 
Štai kodėl ten yra Fedoro
vas. Tai jis darys magne-

kos Morokkos.
Prieš Bilbao gynėjus vei-

ti prekybos įstatai apėmė j 
verslą jūrose ir sausumoj

įgijo vardą “ispaniško, bent pirmomis dienomis la- 
Pittsburgho.” Per paskuti-i bai smarkiai pakilo. Pirmą- 
nius 20 metų Bilbao metalo i ja Sekminių ir alaus atpi- 
fabrikai taip buvo sunaujo- , - - ■■ '
vintų kad jie prilygo ge- baruose^buvo ‘išgerta* 20— 
riausiem pasaulyje.

Bilbao apygardos, kaip ži
noma, yra labai turtingos 
geležies rūda (nauge). Ka
syklose į vakarus nuo Bil
bao gaunama puikiausia va
karų Europoj geležies rūda,

ginimo dieną, kaip kuriuose

I tinius tėmijimus ir žiūrės, 
■ kaip j-ie santikiauja su šiau- į _ • i — • • •

Kartais didžioji žmogaus res spindėjimais — aurora 
žarna pradeda nepataiso- borealis; o tai yra milzmis- 
nai pūliuoti, apserga ame- ^a virpanti,^ skaisčios švie-ka virpanti, skaisčios švie- 
biška dizinterija ar kokiais'sos pašvaistė, kuri turi ry- 
pavojingais įdegimais, ir j šio su saulės veikimu ir su 
prisieina visa ta žarna iš-1 žemės magnetizmu,”—rašo 
pjauti. Bet išpjovimai iki minimas N. Y. Times mok- 
siol buvo pavojingi. Pusė slinio skyriaus vedėjas, 
ligoniį po tokios operaci
jos mirdavo. Dabar gi iš 
penkių jau temiršta tik vie-

didžiosios Hitlerio kanuolės, 
Italijos ir Vokietijos kari
niai orlaiviai, nazių artile
ristai, Mussolinio “juodo
sios strėlos” pulkai, rieznin- 
kai maurai, portugalai. 
Jiem padėjo ir vidujinis Ba- 
skijos išdavikas, vienas ka
rinis inžinierius. Kaipo vy
riausias prižiūrėtojas “gele
žinio lanko”

Sovietų vyriausybė ren
giasi išleisti knygas, kur 

nas, kaip praneša Mount bus sudėta šie ir kiti moks- 
Iii A L i n i v-v 4-t ▼ n -i i i 4- iSinai Ligoninės daktaras A. 

A. Berg, New Yorke.
Tos operacijos saugumas, 

—sako dr. Berg,—reikalau
ja, kad jinai būtų daroma 
nauju būdu, ne vienu sykiu, 
bet keliais atvejais:

Pirmiausia priveda laibo
sios žarnos žemiausią galą 
prie storosios žarnos paties j81? zimi 
žemutinio galo ir ten susiu- sw&as, 
va; laikinai uždaro tą vie
tą; o antrąjį galą storosios 
žarnos išveda laukan per 
prapjautą vidurių “sieną;” 
tad per čia tūlą laiką ir va
losi storoji žarna.

Kada ligonis gana sustip
rėja po tokiai pirmai ope
racijai, jau galima išpjaut 
storąją žarną sykiu arba 
dalimis.

Bet kartais nepataisomai 
sugenda tik viena ar kita 
dalis to žarnos. Tada už
tenka išimt tik sugedusią 
dalį.

Pasirodo, jog kai vienu 
kartu išpjaunama visa sto
roji žarna, tatai perdaug

" rebina visą žmogaus kū-' 
jtemą, kad pusė ligo- 

li atlaikyt tokios 
peracijos. —N.

■ liniai patyrimai ir nutėmi- 
' mijimai iš to amžinų ledų 
krašto. Leningrade jau vei
kia Šaltųjų Sričių (Arkliš
kas) M užėjus. ,

Skrisdami iš Maskvos per 
žiemių polių į Ameriką, da
bar trys Sovietų lakūnai 

i taipgi surinko svarbių mok
slo žinių apie šiaurės oro 

, magnaso adatos 
! veikimą ir kitus reiškinius. 
Daugelis tų žinių yra auto
matiškai užrekorduota jaut
riausiais moksliniais in
strumentais. N. M.

Prof. Alb. E. Wiggam 
pavyzdžiais ir skaitlinėmis 
muša tvirtinimą, būk gabių 
ar geniališkų žmonių vai
kai paveldi panašius gabu
mus.

Skirtingos paukščių 
šys gyvena nuo 9, iki 
metų.

rū-
118

s 
no

Žalčių Nuodai-Vaistas 
nuo Nuomaro Ligos

tikrus ir Kraujo Rūkštis

uguma “fizkultūristų” 
na, kad cukrus surau- 
žmogaus kraują. Bet 

portų, išduotų suvažia- 
u Amerikos Mokslo Pa-

tyrinėjamų žiurkių 
as greičiausiai pasida- 
kštus, jeigu jos negau- 
ma cukraus. O patik
int žiurkių bandymai 
štai tinka ir žmo-

. —M.

' Skiepai pagaminti iš mo
ccasin žalčių nuodų padeda 
gydyt nuomaro ligą, kaip 
atrado dr. Ditmars, virši
ninkas Bronxo žvėryno, 
New Yorke. Jis dabąr su 
daktaru C. R. Schroederiu 
bando skiepus padarytus iš 
įvairių gyvačių ir žalčių 
nuodų, kaipo gyduoles nuo 
vėžio ir kitų piktų skaudu
lių.

Jeigu nėra šilimos bent 
iki 70 laipsnių Fahrenheit 
gradusninko, žalčiai nieko 

i neėda, sako jų žinovas dr. 
1 Ditmars.

čiausios rūšies geležį ir plie
ną. Ne veltui tad Anglijos 
kapitalistai buvo giliai ir 

[plačiai įsispraudę į tas ka
syklas; ir 75 procentai iš
kasamos geležies rūdos bu
vo stačiai išvežama iš Bas- 
kijos į Angliją. Buvusioji gi 
Ispanijos karalių sutižus 
valdžia lengvai leido sveti
miem grobikam siurbt gam
tinius turtus iš Ispanų ir 
Baskų žemės.

dinasi, per 16 metų beveik ■ Įvaiii Piamone 
treja tiek pakilo skaitmuo' Nors metalų apdirbimas 
nuolatinių Bilbao piliečių. paskutiniais laikais buvo 

Bilbao guli vaizdingoj pamatinė Bilbao pramonė, 
vietoj tarp kalvų, abiejose bet čia klestėjo ir kitokia 
pusėse plačios Nervion. gamyba;
upės. Šioj upėj įrengta 
prieplauka buvo antra' ge
riausia Ispanijoj, tik po 
Barcelonos. Per Bilbao uos
tą buvo išgabenama į užsie-

Ispanijoj kaipo geresni už 
Barleconos patiektus preky
bos įstatus, pritaikytus tik 
verslui varomam laivais.
Bendros žinios apie Bilbao

Bilbao pirm dabartinio 
fašistų karo, turėjo apie 
300,000 gyventojų (nors ka
ro laiku į jį subėgo dar 

tvirtovių būda- 200,000 žmonių, pabėgėlių 
vojimo apie Bilbao, jis tiks-i nuo fašistų). O dar 1920 
liai paliko spragas priešams ! metais Bilbao skaitė tik 
praeiti ir su planais pabėgo 112,819 savo gyventojų, va-j 
pas generolą Franco.

Iš BILBAO ISTORIJOS
Bilbao buvo pradiniai i 

įkurtas 1300 metais. Jo 
įsteigėju laikomas Don Die
go Lopez de Haro. Naujai 
įkurtam miestui krašto val
džia davė visokių pirmeny
bių prekyboje; taip Bilbao 
greit ir pralenkė senesnę 
Portugalete prieplauką, sto-Į mus didelis daugis geležies,

22 statinės alaus ir dar trū- 
I ko, o seniau tuo pačiu laiku, 
—7—8 statinės; antrąją 
dieną taip pat apie 20 sta
tinių, trečią—12, o vakar 
išgertos 8 statinės alaus.

Prie aukštų alaus kainų 
per dieną būdavo išgeriama 
3—4 statinės, o per dides
nes šventes ligi 8 statinių 
alaus. Apskritai, • spren-

Vaistas Sudžiūvėliam 
Norintiem Sudiktėt

Kai žiurkėms duoda su 
ėdesiu paprastą insuliną, tai 
yra, sultis išsunktas iš gy
vulių saldžiosios liaukos, dėl 
to žiurkės neina nei riebyn 
nei liesyn. Bet kada prie 
insulino prideda protamino 
ir paprasto cinko, jos greit 
nutunka, pasidaro kaip ka
muoliai, kad net paeit nega
li.—Protaminas yra skystis, 
išsunktas iš tūlų žuvų ikrų.

Gavusios insulino su pro- 
taminu ir cinku, žiurkės pa
sidaro baisiai ėdrios. Vie
na veikmė šio maišyto vais
to yra ta, kad jis ilgiau pa
laiko cukraus daugį kraujy
je

Bet kai kurie sudžiūvę 
žmonės sudiktėja, imdami 
ir ir paprasto insulino.

Žiurkės pataitės nuo mi
nėto insulino mišinio labiau 
tunka negu patinukai.

Tarp žmonių moterys la
biau ir įkyriau tunka negu 
vyrai. Tukimas abelnai pa
reinąs iš to, kad tūlos liau
kos (gliandsai) nesveikai 
veikia.

Šie atradimai buvo pa
skelbti ir išdiskusuoti suva
žiavime Amerikos Mokslo 
Pažangos Draugijos Denve
ry j, Colorados valstijoj, bir
želio 21 d. —M.

didžiuliai stiklo 
fabrikai, milžiniški malū
nai, popieros dirbtuvės, me
dvilnės verpyklos-audyklos, 
garbarnės, bravorai; dailiš- 
kų daiktų dirbtuvės, kur, 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Mokslas ir Medicina Cukraligės Rykštė Pla
Bile žurnale, duodančia

me mokslinių žinių, rasite 
daugiausia pranešimų apie 
naujus atradimus medici
nos srityje. Dienraščiai 
taipgi duoda daugiau žinių 
iš medicinos pažangos, ne
gu kurios kitos mokslo ša- I 
kos.

Kodėl taip yra? Todėl, 
kad į jokį kitą mokslą bei 
profesiją nesusikaupia tiek 
daug įvairių mokslo šakų 
kaip į mediciną. Antra, jo
kia kita profesija neturi to
kio daugio plačiau moksli
niai išlavintų žmonių kaip 
medicina. Trečia, tai pada
ryti skaitytojų perklausinė- 
jimai parodo, kad straips
nius ir žinias apie medika- 
les naujenybes skaito kur 
kas daugiau žmonių, negu 
raštus bei pranešimus apie 
pažangą kitose mokslo ša
kose. V.

ka 75,000 New Yorke
Vien tik New Yorke ser- 

|ga cukralige (diabetes) 75,- 
; 000 žmonių. Daugelis iš 
| pradžios net nežino, kad jie 
turi tą ligą. O jinai taip 
pat yra vienas iš didžiųjų 
graborių “civilizuotų” tau- 

’. tų.

Akla, bet Nepaprastai Gabi 
Mergaite

Des Moines, Iowa. — Ak
la daktaro K. W. Rowe duk
tė, 21 mėnesio amžiaus, jau 
gerai vartoja kalboj 750 žo
džių. Ji gimė akla. Dabar 
padaryta operacija, idant 
atidengt jai regėjimą.

Tūli iščiaudomi ligų perai 
gali išsilaikyt ore gyvi per 
48 valandas.

Daugiausia ši liga už
klumpa žmones virš 45 me
tų amžiaus. O žydų tauta 
tai 75 procentais daugiau 
kenčia nuo cukraligės negu 
kitos tautos, kaip parodo 
New Yorko sveikatos sky- 
riaus padaryti tyrinėjimai.1 
Kodėl cukraligė labiau kan
kina žydų tautos žmones, 
tačiaus, dar nėra 
priežasties.

‘ Cukraligė nėra užkrečia- 
ma liga. Jinai savaimi išsi-! 
vysto. Daugelis mano, kad 
cukriniai ir išplonintų mil
tų valgiai padeda šiai ligai 
atsirasti. —N. M.

atrasta

Dr. Owen Perrine, garsų 
žinovas, sako, kad S ir F. 
yra silpniausi ir neaiškiausi 
garsai.

Skaičiuojama, kad. Jung
tinėse Valstijose esą 500,000 
sykių daugiau vabalų-vaba- 
liukų negu žmonių.

m as 5 dienas buvo išgerta 
alaus, 
nūs alų, jo apyvarta pakilo 
ligi 50—55%. (Pirmomis 
dienomis net per 100%).

Alaus bravorų savininkai 
yra priversti alaus gamybą 
pasmarkinti. Dabar bravo
ruose darbas vyksta di
džiausiu tempu. Tai skati
na alaus apyvartos padidė
jimas. t

Padidėjus alaus apyvar
tai, pajamos už alų likusios 
tokios pat, (kai kuriuose 
baruose kiek mažesnės).

Ypatingai alaus baruose 
padavėjų darbas yra labai 
padidėjęs. Šventomis dieno
mis bei prieš šventes jos be
veik nespėja aptarnauti kli- 
jentų. Girdėti, kad barų pa
davėjos rūpinasi, kad joms 
būtų pakeltas uždarbis.

Įdomu, kad atpiginus alų, 
jį pradėjo daugiau gerti 
moterys. Pasitaiko, kad į 
alaus barą nedrąsiai įeina 
ponios ir paprašo selterio. 
Padavėjai atsakius, kad ba
ras selterio nelaikąs, ponios 
atsidususios, kukliai pareiš
kia :

—Ką padarysi Duokit 
alaus.—Atrodo, kad ponios 
nežino, kur pardavinėjamas 
alus, o kur selteris! Alaus 
barų padavėjos sako, kad 
net apie 100—200% padi
dėjo alaus mėgėjų—moterų 

■i skaičius. Į barus ateinan
čios jaunos ir senos mote
rys; su vaikais ir be jų. 
Išmeta porą bokalų, nusi
šypso ir patenkintos išeina, 

j Moterims tik įeiti į barą 
/kiek sunkiau. Dažnai pen
kis, keturis kartus praeina 
pro barą, kol sukaupia visą 
valią ir stačiu kampu, pa
greitintais žingsniais įeina 
į vidų.

Tiesa, yra ir drąsesnių. 
Teko pastebėti, kaip viena 
sena moteris, apie —55 
metų amžiaus, įėjo į vieną 
barą ir paprašė didelio bo
kalo alaus.

Apie vyrus netenka kal
bėti. Kurie seniau barų ne
lankė ir alaus negerdavo,

atrodo, kad atpigi-

Lenkų mokytojų organas 
“Dziennik Poranny*’ 120 n- 
yje aptaria kaimo skurdą, 
straipsnyj — “Gyvenimas 
už dvyliką zlotų per me
tus”:

“Perskaitęs šitokią ant
raštę, kiekvienas pamos 
ranka, netikės: kur tai? 
Gal Chinuose, 
Pas mus tatai visiškai neį
manoma!”

“Deja, tai vyksta pas 
mus. Už 12 zl. per metus 
gyvena ištisos žmonių ma
sės, ne 100-ai ir ne 1000- 
čiai, bet dešimtys tūkstan
čių. Ir kas svarbiausia, tai 
ne elgetos, ne patūsos, ne 
padugnės ir ne didmiesčio 
atmatos ar bedarbiai iš ba
rakų. Tai ūkininkai, tai tau- • 
tos pagrindas.

“Kai prieš keletą mėnesių 
vienas Rytų vaivadijų atsto
vas pasiūlė, kad kaimo apy
vartai būtų išleista didesnis 
kiekis 1 grošo ir 2 grošų 
monetų, visuose kilo pasi
piktinimas: neviltis plečia
ma. Kada kalbama apie val
stietį, niekad nestinga iš
verstumo, išpūtimo, pasidi
džiavimo ...

“Bet ištyrus tikrąją kaimo 
padėtį, kaip gi tuščios atro
do panašios deklamacijos! 
Nesenai pasirodė knyga 
“Struktūra spoleczna wsi 
polskiej.” Ištirta 53 kaimai 
ir įvairiose valstybės daly
se. Ten apie daug ką kalba
ma. Šiuosyk teatkreipsime 
dėmesį į vieną smulkmenėlę.

“Svarbu, kiek kas turi že
mės. Juk daug kalbama apie 
tai, kad kaime ankšta ir 
randasi 9 milionai žmonių, 
kuriems trūksta darbo. Ga
lime pasižiūrėti, kiek aria
mos žemės tenka paskiram 
gyventojui. Pasirodo, kad 
Poznaniaus ir Pamario vai
vadijų gyventojui atitenka 
nepilnai po vieną hektarą 
žemės, pietų vaivadijose po 
mažiau kaip pusę hektaro.

”Bet tai dar ne visa. Ūkio 
Institutas aptyrė smulkius 
ūkius, turinčius po vieną 
iki dviejų hektarų žemės. 
Paskiram tokio ūkininko 
šeimynos nariui tenka tik 
trečdalis hektaro; iš to rei
kia išgyvent ištisi metai. 
Sumetus krūvon visą rugių 
ar kviečių derliu, matai, 
kad už 10 ar 12 zlotų (len
kiškų auksinų) reikia ir 
dirva atsėti, pačiam apsi
vilkti, gyvuliai išmaitinti ir 
kiti ūkio reikalai aprūpinti. 
Visa tai už 12 zlotų ...” 
(Zloto vertė dabar yra apie 
19 amerikoniškų centų).

‘Dziennik Poranny” sako, 
kad toks gyvenimas yra tie
siog skurdo marmalynė, pu
vimas, ir reikalauja kuo- 
greičiausia išdalinti užleis
tas dvarų žemes, užžėlusias 
dirvonais. Vž.

kiekvienas
kur

gal Indijoj.

Jungtinėms Valstijoms 
dalyvaut pasauliniame kare 
lėšavo po $1,000,000 kas va
landą.

Dauguma blusų neturi 
akių, bet randa kur įkasti.

dabar geria, o kurie būdavo 
nuolatiniais alaus barų lan
kytojais, dabar dar daugiau 
pamėgo alų. Pirmą alaus 
atpigimo dieną baruose 
alaus mėgėjai kainų tvarky
tojui ne kartą sušaukė
“valio.” —L. Ž.

i

VA?
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ŠYPSENOS
KAM Iš TO NAUDA?

Jei vieškeliu tenka eiti ar važiuoti, 
Paveikslų su raštais matai įvairių;
Ir visai nublukę ir aštriai spalvuoti, 
Mirguoja ant stulpų, lentų ir tvorų.

Mieste, tų paveikslų mažų ir didžiausių 
Kur tiktai pažvelgi, ten gali matyt, 
Ant sienų, ant stogų, budinkų aukščiausių, 
Jų reikšmę ir naktį gali perskaityt.

Jei lapus vartysi buržujų žurnalo,
Nerasi ten raštų dėl darbo žmonių, 
Vien tiktai skelbimai nuo pradžios lig galo. 
Kasdien jie apgauna daug lengvatikių.

Per dienas ir naktis radio pumpuoja; 
Muzika bei dainos girdis retkarčiais, 
Daugiausiai garsina, skelbia, reklamuoja, 
Arba žviegia džiazas kiauliškais balsais.

Garsina skystimą plaukam atgaivinti, 
Vaistus dėl krūtinės, strėnų, nugaros, 
Stebuklingą mostį, visur tepti, trinti, 
Dėl sveikatos kaulų, raumenų, skūros.

Niekniekį garsina gudrūs apgavikai,
Neva reikalingą dėl kožno žmogaus, 
Ir be galo pigiai, beveik visai dykai!
Jei jiem patikėsi—kaip matai apgaus.

Pardavėjai prekes visaip reklamuoja,
Kad tik kaip apsukti, gaut pelno daugiau, 
Fabrikantai, pirkliai, nuolat lenktyniuoja, 
Pirkėjai užmoka tris sykius brangiau.

i
Jei santvarka tokia šioj šaly įvyktų,
Kad valdžia pradėtų reikmenis gamint, 
Pelnagrobiai, sukčiai, biznieriai, išnyktų! 
Nebereiktų prekių nuolatos garsinį.

Raguotis.

Didvyriško Bilbao 
Istorija

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
pavyzdžiui, iš skirtingai 
spalvuotų akmenėlių ir uolų 
gabaliukų sudaroma artis
tiški paveikslai, dailiški 
grindimai bei papuošimai 
sienų valdiškuose rūmuose, 
bažnyčiose, palotinose ir tt. 
Senasis ir Naujasis Bilbao

Pradinis Bilbao, Senasis 
Miestas guli dešinėj, rytinėj 
pusėj Nervion upės. Viena 
Senmiesčio įdomybė . tai 
Septynios Gatvės (Siete 
Calles), pravestos dar 14- 
me šimtmetyje, virš 500 me
tų atgal. Tos gatvės nuties
tos ir namais apstatytos pa
gal griežtai reguliarį planą. 
Pirm pradedant vest šias 
Septynias Gatves, vieta bu
vo rūpestingai išlyginta ir 
sklandžiai nusklembta laip
sniškai į vieną pusę, kad 
gerai nubėgtų miesto srutos 
ir bereikalingas vanduo. 
Gatvės buvo gražiai išgrįs
tos. Jos ilgą laiką buvo už
daros raiteliams ir veži
mams, idant šių gatvių ne
užterštų; ir jos buvo laiko
mos taip švariai, kad stebė
josi visi iš kitur atsilankę 
žmonės. Juo įdomiau, jog 
tokia švara ir tvarka buvo 
tose gatvėse išlaikyta, ne
žiūrint, kad jos siauros, o 
namai aukšti.

Ši senoji, viduramžinė 
Bilbao dalis, tačiaus, buvo 
taip gerai pabudavota, kad 
jinai pasiliko biznio centras 
iki pat paskutinių dienų.

Bilbao Naujamiestis
Naujoji Bilbao dalis, va

dinama Ensanche, stovi bis- 
kį žemiau palei Nervion 
upę, kairėj, vakarinėj pusėj. 
Naujamiestis pabudavotas 
pagal modernišką, erdvingą 
planą. Jo skverai, blokai 
yra abelnai keturkampiai; 
bet svarbiausios gatvės nuo 
didžiųjų vidurinių miesto 
aikščių eina į visas puses, 
panašiai kaip stipinai (špy- 
kiai) rato iš stebulės.

Naujajam Miestui planas 
buvo užgintas 61 metai at
gal. O kai tą planą darė, tai 
atsižvelgė, kad jis tiktų ir 
tolimesniam Bilbao augi
mui.

Ypač sparčiai Bilbao pa
kilo po pasaulinio karo. Be 
įvairių kitų civilizuotų, nau
joviškų pagerinimų, buvo 
per miestą prakirsta ir pra
vesta dvi naujos, ypatingai 
plačios gatvės-alėjos, kurių 
galai atsiremia į didžiuosius 
tiltus.

Bilbao turėjo puikią van
dens ir elektros sistemą, au- 
to-busų ir elektros gatveka- 
rių linijas, gerai įrengtas li
gonines, naujoviškas pradi
nes ir vidurines mokyklas, o 
Olaveaga priemiestyje — 
Jėzuitu Universitetą, iš ku- 
rio, tačiau, išėjo eilė pavyz
dingų respublikos gynėjų 
kare prieš fašistus.

Bet fašistai net nestapte
lėjo prieš istorinę, senoviš
ką ir naujovišką Bilbao kul
tūrą ir civilizaciją. Per mė
nesius nepajėgdami pra- 
laužt karžygiškų baskų 
fronto, tad naziai ir musso- 
liniečiai lėktuvų bombomis 
ardė ir degino miestą, 
sprogimais draskė ir kul- 
kasvaidžiais žudė jo sene
lius, moteris ir vaikus. Dar 
už kelių mylių būdami nuo 
Bilbao, tie barbarai didžiai
siais patrankų šoviniais nai
kino garsųjį Bilbao, paleis
dami į jį per dieną po 10,- 
000 šovinių, turinčių po 12 
colių storio ir tris pėdas 
ilgio.

Naziai, Mussolinio ir gen. 
Franco fašistai griovė ir te- 
riojo Bilbao tokiu jau įnir
timu, kaip ir pirmiau, kada 
naikino Guernica, Durango, 
Eibarą ir Almeriją. O ko 
toliau galima laukt nuo tų 
pogromščikų, gerai suprato 
Bilbao gyventojai, kad tik 
25 iš kiekvieno 100 jų, per 
nelaimę pasiliko, mieste, 
kuomet fašistai į jį prasi- 
laužė. Visi kiti pabėgo va- 
karuosna į liaudišką, dar 
neužkariautą Baskiją. Ten 
jie nauju frontu kovoja 
prieš juoduosius išgamas.

' —N. M.

Astuoni Užmušti Aliejaus 
Darbininkų Streike

Port of Spain, Trinidad. 
—Susikirtimuose tarp poli
cijos ir ginkluotų sargybi
nių, iš vienos pusės, ir žiba
lo šalti nių. darbininkų, iš 
antros, tapo užmušti 8 as
menys, jų' tarpe keturi 
streikieriai. Anglų vyriau
sybė parsikvietė karo laivų 
jūrininkus “tvarkai palai
kyti.”

Rumford, Me.
Birželio 6 d. buvo surengtas 

piknikas Ispanijos liaudies ko
votojų naudai, kad pagelbėjus 
jiems atsilaikyti prieš fašiz
mą. Pikniką rengė beveik vi
sos draugijos, kurios turėjo iš
rinkusios komitetą tam -dar
bui atlikti.

Diena buvo graži, tai ir žmo
nių buvo pusėtinai. Daugiau
sia atsilankė iš Lewiston ir 
Auburn. Taipgi draugas Liau- 
danskas iš Lewiston pasakė 
gerą prakalbą ir paprašė drau
gų, kad parinktų aukų dėl Ispa
nijos kovotojų. Aukų surink
ta $7.60, už ką tariame šir
dingą ačiū.

Kaip minėjau, kad piknikas 
buvo gražus ir buvo gana 
daug publikos, tai ir pelno pu
sėtinai liko. Būtų buvę dar 
daugiau publikos, bet buvo 
vienas draugas (F. Mikšėnas) 
miręs, tai daugelis buvo pa- 
grabe ir negalėjo dalyvauti 
piknike.

Pelno liko $31.50, aukų su
rinkta $7.60; viską sudėjus 
pasidaro $39.10.

Visas pelnas ir aukos likosi 
pasiųsta, kur priklauso.

Aukavo pp $1: P. Petrikas, 
1 J. Krapavickas, S. Jankaus
kas; po 50c: S. Puidoką, A. 
Kilienė, J. Kilas, A. Dvarec- 
kis; po 25c: P. Stasiulis, O. 
Byronienė, J. Sabaliauskas, A. 
Laučius, Laudanskas; po 15c: 
A. Valančius.

Visiems aukavusiem ir da
lyvavusiems tariame širdingą 
ačiū.

bai draugiška. Nutarta daug 
gerų dalykų dėl organizacijos 
gerovės ir darbįninkiško judė
jimo naudai.

Pirmininkavo draugas P. 
Šlekaitis.

Ne visos kuopos matė rei
kalo pasiųsti delegatus. Tūlos 
kuopos neprisiuntė nė delega
tų, nė raportų iš kuopų veiki
mo. Tik draugai iš Forest Ci
ty prisiuntė raportą, duokles į 
Apskritį ir aukavo vieną dole
rį dėl Ispanijos liaudies kovo
tojų ir dolerį konferencijos 
pasveikinimui, kuris taipgi bu
vo paskirtas Ispanijos reika
lams.

Konferencijoj buvo plačiai 
kalbėta apie dienraščio “Lais
vės” pikniką, kuris įvyks lie
pos 18-tą dieną Valley View 
Parke, Inkerman, Pa. Delega
tai pasižadėjo sugrįžę darbuo
tis, kad šis piknikas būtų pa
sekmingas.

Konferencija buvo labai 
puikioje vietoje, po žaliuojan
čiais medžiais, kur sykiu buvo 
ir piknikas.

Konferencijai pasibaigus, 
visi snfagiai laiką leido su 
draugais scrantoniečiais ir ki
tais, kurių buvo geras būrelis.

Beje, reikia tart didelis ačiū 
draugėm šeimininkėms, kurios 
darbavosi piknike prie paga
minimo puikių pietų, kurie vi
siems delega* ims buvo suteik
ta be jokio atlyginimo.

Šioj konferencijoj buvo pri
imta keletas gerų rezoliucijų. 
Taipogi nebuvo pamiršta ir tie 
draugai, kurie kovoja Ispani
joj prieš fašizmą. Likosi sukel
ta $5.45—buvo paskirta trys 
doleriai dėl lietuvių, kurie ko
voja Lincolno Batalione ir 
$2.45c. dėl Ispanijos reikalų.

Su aukomis prisidėjo šie: 
V. Botyrienė 15c., M. Nor- 
butienė 25, O. Krutulienė 25c., 
P. J. Pabalis 25c., O. Miliaus
kienė 25c., draugas Klevins-

kas 25c., M. Bernotienė 50c.; 
Smulkių 55 centai. Su draugų 
iš Forest City ir apkričio auka 
susidarė $5.45 centai. Ačiū vi
siems, kurio parėmė kovojan
čius draugus.

J. T. V.

GARSINKITĖS SAVO BIZNI

DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

SMAGIOS VIETOS .
ATOSTOGAUTI '

Pas lietuvius farnverius, čia ; 
yra gražios maudynės ir neto
li nueiti. Namuose yra visi pa
togumai. Gausit šviežio pieno,1 
sviesto, kiaušinių ir įvairių 
daržovių. Kainuos jums čia la
bai nedaug, nes mes čia savo 
užaugintus produktus pigiai j 
parduodam. Dėl informacijų į 
rašykite:

E535Z52i5533Z22»3322>3ZZ5233®53Z332>S3ZS55Zį^

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

“LAISVĖS” SKAITYTOJAM, KURIŲ PRENUMERATA 
YRA PASIBAIGUSI

Yra keliolika skaitytojų, kurių prenumerata yra pasi
baigusi senokai. Siuntėme jau keletą paraginimų atsi
naujinti, bet iki šiol atsinaujinimo nesulaukiame. 

>

Nepaprastai brangstant popierai ir kitom medžiagom, 
reikalingom prie spaustuvės, labai apsunkina dienraštį 
finansiniai. Todėl prašome “Laisvės” skaitytojų, kaip 
tik gaunate paraginimą, kad prenumerata pasibaigė, tuo
jau atsinaujinti.

Su pradžia liepos mėnesio būsim priversti sulaikyti 
siuntinėjimą dienraščio tiems skaitytojams, kuriem esartie 
siuntę paraginimus, jei greit nesulauksime atsinaujinimo.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

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

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kanip.- Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių B MT Line 

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

Tcl. StaRR 2-0783 NOTARY
Home Tel. PUBLIC

llavemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

s 168 Grand Street £ 
| Tel. Evergreen 8-7179 
% Brooklyn, N. Y.

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

r

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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.

Pasaulio Pilietis apgailes
tauja, kad būk piknikas nepa
vykęs, buvo mizernas. Pasau
lio Pilietis vadina pikniką mi- 
zernu, turbūt, dėlto, kad pats 
jame nedalyvavo. Jis sako, 
kad viena ypata rengė pikni
ką, tas visai netiesa. Pikniką 
rengė beveik visų draugijų ko
mitetas. Šios draugijos daly
vavo surengime šio pikniko: 
L.D.S., šv. Roko, L.U.K., LDD., 
ALDLD, tik nežinau dėl ko
kios priežasties S.L.A. neda
lyvavo. Visų aukščiau sumi
nėtų draugijų komitetas rengė 
tą pikniką, o ne vienas S. J.

Rengėjai.

A.L.D.LD. REIKALAI
Šis tas iš ALDLD 12-to Aps
kričio Pusmetinės Konferenci
jos, Kuri įvyko Birželio 20 
Dieną, Draugų Scrantoniečių 

ALDLD 39 Kuopos Parke, 
Scranton, Pa.

Konferenciją atidarė aps
kričio organizatorė draugė O. 
Krutulienė 11-tą valandą ry-
to ir paskyrė kom. mandatų 
sutvarkymui. Pakol mandatus 
sutvarkė, buvo pakviesta drau
gas P. Šlekaitis pakalbėt orga
nizacijos reikalais. Draugas 
Šlekaitis pasakė labai tinkamą 
prakalbėlę, nurodė svarbą 
šios organizacijos ir kvietė vi
sus darbuotis budavojime šios 
organizacijos. Taipogi ragino 
darbuotis, kad įtraukti kiek 
galint daugiau jaunimo, kad 
supažindinti juos su darbinin
kiška literatūra, idant jie aug
dami galėtų žengt darbininkiš
ku keliu, ir kada mūsų, dabar 
suaugusių, gyvybė pasibaigs, 
kad jie būtų tinkami užimt 
mūsų vietas.

Konferencija nebuvo skait
linga delegatais, bet buvo la

FRANK DOMIKAIČIO 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name 
•

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

_____i--------------------------------------------

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Išvažiavimas
I Dainos ir Ristynės i
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Rengia ALDLD 3-čias ir LDS 5-tas Apskričiai

Sekmadienį

i tinę
1937

Merrymakers 
Orchestra

.'v ; '

■v

Trijų Round’ų 
Ristynės 

Ristikai iš New Yorko

AL. NORKUS 
Ristikas 170 sv. vogos ' Įžanga 25 Centai

JOHN GUDIŠKIS 
Ristikas 175 sv. vogos

LIETUVIŲ 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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Naugatuck Conn.
Streikuoja Chemical 

Darbininkai
Birželio 21 d., 8 vai. vaka

re, įvyko United Rubber Wor
kers of America, Local 45 
(vadovybėje CIO) susirinki
mas. Visi nubalsavo išeiti strei- 
kan 11 vai. naktį.

Darbi ninku reikalavimai: 
10c. į valandą pakelti algos. 
Kompanija pasiūlė 5c į valan
dą tiktai mechanikams, ku
rių yra mažuma, o didžiumai 
darbininkų neduoda nieko.

Chemical darbininkų strei
kas dar atidėtas iki penkta
dienio, birželio 25 d., nors 
darbininkai buvo nutarę strei
kuoti nuo pirmadienio, 21 d. 
birželio. Bet kompanija-ir uni- 

' jos valdyba pareikalavo, kad 
darbininkai palauktų iki penk
tadienio, tai streikas ir atidė
tas. Atrodo, jog kompanija 
jau mano taikytis su darbinin
kais. Darbininkų vienybė daug 
ką reiškia, todėl visi darbinin
kai turėtų rašytis į uniją be 
jokio atidėliojimo.

Reporteris.

Vieta labai graži, atsilankę 
būsite patenkinti. Bus “minkš
tų” ir “kietų” gėrimų, taipgi 
ir užkandžių.

Taigi, dar sykį sakau, ne
praleiskit šios progos ir liepos 
11 d.—ura! visi į spaudos pik- 

i niką.
P. Nemura.

Wilkes Barre, Pa.

Rochester, N. Y.
Birželio 13 d. trys lietuviai, 

Jonas Vilkaitis, Petras Yuras 
ir Vincas Okunevičius, kėlėsi 
laiveliu per Irondequoit Bay 
aplankyti savo pažįstamo Glen 
Haven ir prisiims beveik prie 
krašto, laivelis apsivertė. Jo
nas Vilkaitis lengvai išplaukė 
į kraštą, Vincas Okunevičius 
taipgi šiaip-taip dasiirė iki 
krantui, o Petras Yuras, visiš
kai nemokėdamas plaukti, nu
skendo. Tiktai po dviejų va
landų ištrauktas iš vandens, 
nepavyko atgaivinti.

Petras Yuras, 21 metų vai
kinas, apie 7 mėnesiai kaip 
pribuvo iš Lietuvos. Velionis1 
buvo lankęs aukštesnę mokyk
lą Lietuvoj. Pažįstami kalba 
apie velionį su dideliu pasi
gailėjimu. Vaikinas buvo inte
ligentiškas, malonaus ir links- 
maus ir draugiško būdo.

Iš giminių čia turėjo pus
brolį Joną Vilkaitį ir dėdę 
Martiną Budri, ši nelaimė su
teikė giminėms didelį nuliūdi
mą.

M. D.

Scranton su Apylinke Laukia 
Didelių Iškilmių

Mes nekantriai laukiame 
liepos 18-tos dienos. Mat, tą 
dieną turėsime daug ir nepa
prastų svečių iš plačios apylin
kės, nes ta diena ALDLD 
12-tas apskritys rengia nepa
prastą pikniką dienraščio 
“Laisvės” naudai, kuris atsL 
bus Valley View Park, Inker- 
man, Pa.

Sulaukę vasaros, negalime 
sėdėt namie. Mieste nusibosta 
ir kiekvieno akį traukia ir vi
lioja, kad kur nors išvažiuoti 
praleisti dieną po žaliuojan
čiais medžiais, nes mūsų apy
linkėje negalima išvažiuoti į 
pajūrį, ar kur į didžiuosius 
parkus, todėl vietos ir apylin
kės lietuviams bus proga nu
važiuot į Valley View Parką, 
liepos 18-tą dieną, kur bus 
vienas iš didžiausių piknikų 
šioje apylinkėje, šiame pikni
ke bus visokių įvairumų; tai
pogi susieisim visus savo drau
gus ir drauges, kurių jau se
nai esame nematę. Visi sma
giai dieną praleisim pa lapuo
tais medžiais ir tuom pačiu 
sykiu paremsim darbininkišką 
spaudą.

Todėl visos ir visi traukit į 
Valley View parką, liepos 18 
dieną.

Kvičiame visus,
Komitetas.

VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS.
Rengia Massachusetts Valstijos Darbininkiškų Draugijų Apskričiai

6

Sekmad., 4- d. Liepos-July
Puiki Svetainė Šokiam, Grieš Gera Orkestrą

Gražus Ežeras Pasimaudymui, Pasiimkite Bathing Siūtus

Cleveland, Ohio

Didieji Piknikai
Waterbury, Conn.

Išvažiavimas—Dainos— 
Ristynės

Sekmadienį, 27 birželio-June
LIETUVIŲ PARKE, 
(Už LAKEWOOD)

Rengia ALDLD ir LDS Apskričiai

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

— ■ —M—.M —-M——M—~«0 — ■—W —M—. M—— un—.«■—-M——W—K—H — HI —M—-M ——HM — n——M—W —IO—M—m—— ■ — » ——•. — ■ — •J.

j 36 PINIGINES DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO: I

, į 1-ma $25,2-ra $20,3-čia $15 Penkios Dovanos po $10 ir 28-nios po $5 į
♦J*-" n*—■«—-»im—mi— m —-m—m— ai—m—— oo — n—m—— m—— n —-■ — «n—mi— nu—— uu—tai—on — nu—uu— ui—m—nu —un—na—-im—„ — »—m —mu—m—m—m—m—»■!«—*•{«

’ t i , a • • • * » f > ; ’•

Iš Anksto Įsigykite Įžangos Bilietus Ir Naudokitės Dovanų Proga
------------------------ < »

Draugai! Kur tik platinate šio pikniko tikietus, nepamirškite sugrąžinti parduotąją galiukus prieš pikniką.
C

Kurie iš tolimesnių miestą negalėsite būti piknike, tai tuojaus grąžinkite parduotąją tikietuką galiukus, kad 
gautume prieš pikniką.

Visi Rengkites j Spaudos 
Pikniką

Clevelandiečiai stropiai dar
buojasi kas dėl rengimo 
pikniko savo spaudos naudai. 
Tikietai yra platinami visais 
galimais būdais.

Clevelando lietuviai, išgirdę 
delegatų raportus iš “Vilnies” 
Bendrovės suvažiavimo, kad 
būtinai reikalinga gauti tūks- 
tis naujų skaitytojų, tai cleve
landiečiai nusitarė sutraukti 
tūkstantinę minią į Spaudos 
Pikniką, kas pagelbės sudaryt 
tą skaičių.

Taipgi, kurie turite paėmę 
tikietukus platinimui, stengki- 
tės kuo daugiausia išplatint, 
idant tikrai išpildytume savo 
duotą žodį. Taipgi ir publikai 
patariame įsigyti tikietus iš 
anksto, nes prie vartų kainuos 
daugiau.

Piknikas įvyks sekmadienį, 
liepos 11 d., Victoria Darže, 
2^2 mylios į rytus nuo Char- 
grin Falls, Ohio.

Iš Clevelando imkite Kinks- 
man Rd. No. 422, kuris nuves 
tiesiai į pikniką, be jokio už
sisukimo.

ULMER PARKE 
Rengia dienraštis “Laisve” 

•

Bostono Apielinkė
Sekmadienį, 4 Liepos (Jdy)

VOSE PAVILION PARK 
Maynard, Mass.

Rengia Bostono apielinkes draugijų 
apskričiai naudai dienraščio ‘Laisvės*.

•

New Yorko Apylinkė
Ekskursija j Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City j Rye Beach, N. Y.

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

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS

SU $250.00 DOVANŲ
Sekmadienį, 5 September 

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

AAArtAZ^AAAAAAA^AAZVWW /f' 'N [1 T1 \ \ H IT V'12 Chorų Dalyvaus Programoje

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA įUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

STREET, BROOKLYN, N. 1
Tel. Evergreen 7-8886

Jaunuolių Choras iš Bridge water, Mass., kuris dalyvaus šio pikniko programoje
■--------------- 1----------------- 1---------------------------------------------------------- n

Taipgi dalyvaus visi Naujosios Anglijos didieji chorai. Iš viso bus 12 chorų, kurie dainuos 
puikiausias liaudies ir darbininkiškas dainas.

Ristynės, Stanley Sikorski ir Chas. Račkauskas
Puikūs Lietuviai Atletai, Kurie Laušis iki Pergalei.

A. Bimba, “Laisves” Redaktorius ir Philip Frenkfield Sakys Prakalbas

Atsižvelgiant į šią puikią programą nestebėtina, kad jau gauname žinių, jog svečių rengiasi 
atvažiuoti net iš Pennsylvanijos valstijos.
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< EDITORIAL^
IN DEFENSE OF SPAIN
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GOOD NEWS AT LAST. . .
From Maine to San Simeon the good news blares forth: The New 

York American is folding up. Old man Hearst himself admits that it 
will be necessary to “consolidate” the N. Y. American (a paper for peo
ple who think they think) with the Mirror and the Journal. There is one 
thing that this optimistically proves: the people are not stupid. The N. Y. 
American is going to pu^h up the daisies because people won’t read trash 
and fascist-minded newspapers. „

s 
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HIP! HIP! FOR THE NEW CHAMP. . .
I see by the papers (“for further information read the Laisve Youth 

Section”) that Joe Louis is now champ. Possibly there may be a reader 
who will look for a Marxian interpretation of the fight but all I can say 
is that America is still democratic in permitting a Negro to be the champ 
of fisticuffs. Imagine Louis winning the title in Germany!
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Lithuanian youth attending this con- 
the American Youth Congress to take

be discussed will be the organization

b,

Lithua- 
will be

to far-

g 
d

THE L.D.S. YOUTH CONFAB. . .
On July 6th and 7th representatives of various Youth branches of the 

L.D.S. will meet in a conference in Chicago to discuss the problems of 
youth branches in the LDS. The 
ference will also attend sessions of 
place in Milwaukee.

The most important things to
of more youth branches with increased activity and the possibilities of 
broadening the membership and organization. The youth leaders who are 
to attend this miniature convention are the most active leaders of 
nian youth activity. Let us hope that when they come back they 
enthusiastic and spur us on to bigger and greater activities.

THE VOICE OF LITHUANIAN AMERICANS. . .
The long awaited blessed event is about to occur in the not

distant future. “The Voice of Lithuanian-Americans” a new monthly ma
gazine devoted to the interests of Lithuanian-American youth will make 
its first appearance late this October. That was the decision reached by 
the Lith-Amer. Publishers at a recent meeting.

The “Voice” will bring you news of Lithuanian-American sports and 
activity. In addition it will offer feature articles about the ancient Lithu
anians and how our cousins now live in the land of our fathers.

Each yearly subscription is guaranteed 12 issues or money back. You 
can get a one year subscription for $1.50. Make checks and money orders 
payable to:

1

Lithuanian American Publishers 
Box 38 Station W 
Brooklyn, New York

NEWS ITEM OF INTEREST TO EDITORS. . .
Il Doochay has recently passed an order requiring all members of his 

Fascist party to subscribe to his own personal paper, the Popolo d’ltalia. 
Thi£ order jerks up its circulation to two and a half million and Musso
lini’s right side pants pocket becomes somewhat thicker with a few extra 
lira. .*

Viva II Doochay and tfie circulation department of Popolo d’Italia! 
This item needs no further comment and it speaks for itself as to just 
what* can be expected under Fascism. The Editor.

THE READER WRITES Lawrence, Mass 
Choras Bits

The people of Spain are not the only ones who protest the in
vasion of a democratic land by the Nazis and Fascists. American 
sympathy towards Spain is shown by the countless demonstrations 
on behalf of a fellow-democracy and by the large sums of money 
donated to buy food and medicine for the American boys who have 
volunteered to fight. Although the American people sympathize with 
Spain’s position, the United States’ government persists in following 
a false “neutrality policy” that aids the Fascists by refusing to supply 
Spain with the materials necessary for its defense.

The Editor

Squawks
Al Kairukstis always manages to 

do something that creates a furor; 
this time you can read his letter and 
think that all democratic procedure 
and freedom of the press have been 
abolished. The “censorship” and lack 
of “freedom” he. prates and struts 
about lie in the fact that I changed 
TWO words in his'entire art-series. 
Now, in heaven’s name, can’t a poor 
nerve-racked editoi- have sufficient 
authority to do such a small thing? 
I repeat, all I changed were TWO 
(yes, 2) insignificant and unimpor
tant words. Now Al wants to create 
the impression that anything with a 
suggestive meaning won’t pass the 
Editorial sanctum. But I leave it 
all to the reader to decide.

LITH YOUTH ARRIVES IN SPAIN
“Women and Children Blown to Bits 

By Nazi and Fascist Planes”
» Somewhere In Spain

Dear—,
Yes, at last we are in Spain and a beautiful Spain it is! We first 

set foot on Spanish soil at 9:30 A. M. What a sensation, what a feel
ing! It actually brought tears to our eyes. The people, women, children' 
and men, reacted to us as to their own relatives. You can actually feel the 
deep bond of silodarity flowing forth. I never thought it could be like 
this. It is an experience worth all the treasures in the world. We were 
all very greatly moved.

The journey from France to this little town near Figueras has not been 
one of leisure, you may be sure. There will be much to tell about this 

0----------------- ------------------------------

I’M STILL SORE
'' Newark, N. J. 

' Because 1—My articles on art are 
censored by the editor who substi
tutes^ misleading words for ones that 
might make a 16-year-old blush. For 
example, the' current article on Ho
garth. In the last issue where Eng
lish life is being described I cer
tainly didn’t intend to create the im
pression that only harmless flirting 
with ! servant girls was the sideline 
of English gentlemen. What they 
did to servant girls was a crime. 
But the editor feels that by printing 
thgser facts—the truth, mind you,—it 

s may work harm to the morals of our 
Lithuanian youth. Well—WHAT DO 
YOU YOUTH THINK? Will the 
>r;nting of true facts, no matter how 

d'sta'teful, undermine your morals? 
If you feel that Laisve really means 
freedom then indicate your position 
on this all-important question. Send 
in your protests against this un- 
.warranted and unnecessary censor
ship. I’ll send copies of the original 

' article in question to those who are 
interested and you can determine 
for yourself whether the deleted 
parts are dangerous to your morals.

And 2—About Graf Ernest’s sug
gestion that interested people look 
up’ the material in the library. I’ve 
studied art for the last 15 years and 
even at that experience occasional 
difficulty in shifting through a lot 
of verbiage to get at the important 
facts. So how can I expect an 
average reader to find and benefit 
from the material in a library? Be
sides, these articles on art may oc
casionally seep into the minds of 
people who have no conscious desire 
to learn about art.

How? Like learning to like clas
sical music over the radio. A per
son who has no interest for classical 
music, let us say, is listening to a 
swing band and reading at the same 
time. The program changes without 
his being aware of it. The swing 
band has been replaced by a sym
phony and he’s absorbing classical 
music. If that’s repeated enough he 
will learn to recognize and even en
joy classical music. So with my ar
ticles on art. The average reader 
may skim over the page and throw 
it aside. Later, having nothing else 

do, he may pick up the paper 
d from sheer boredom read the 

cle on art. And—perhaps some
thing in the article will stick in his j 

d. Anyway, it’s a possibility.
Al Kairukstis.

fa; ■ —a— *
EDITOR’S NOTE: For a reply to 

s letter please read “The Editor I 
(UAwks”.

More about the chorus competition: 
wish we could have taken a couple 

of the judges home on our bus so 
they could hear some real singing! 
Just imagine thirty voices raised in 
song accompanied by the rumbling of 
the engine and crunching of the tires 
of our vehicle. We started off with 
rousing marches and cheers. Then 
as it grew dark and we swung onto 
a black country road the mood 
changed to andante and amorono. All 
the “Sweetheart” songs were pulled 
out of moth balls—or, should I say 
lavender? Something happened to 
the back of the bus, or rather, the 
people sitting there. It became sus
piciously quiet in that quarter—and 
I do not mean to imply that any
one was sleeping!

By special request I am not writ
ing about how and when two people 
from two different cities got home. 
If anyone really wants to know just 
ask Laura, The feline instinct in 
her just can’t resist referring to the 
incident here.

I

Lawrence’s party: Is everyone com- 
:ng to our “shindig” on Sunday, 
Tune 27th? I think all of you have 
Seen invited either directly or indi- 
•ectly, but in case you have not, 
•nay I repeat the invitation. All of 
you who are interested in becoming 
acquainted, or renewing acquain
tance, with a grand bunch from all 
the choruses and in having a good 
time are invited. This means all 
members from all choruses. We’ll 
take you swimming, let you play 
various kinds of ball, and feed you 
until you give up. In case any of 
you are just a bit wary of Strained, 
sore, 
after 
Meet
10 A. M. and join the fun.

P. S. to Peter 
had better bring your bathing suit 
this time because it would give you 
much more freedom of movement 
and speed in swimming than a suit 
of clothes.

THE BABBLING BROOK 
LYNITE

As soon as some gossip writers 
start writing, there is some sort of 
urge in these bones of mine that 
just makes me write. So please for
give these hasty appearances and dis
appearances.

In some past issues I read of 
Anne Wagnis being dubbed as No
minus Wagnis. If that has any 
connection with me, I’d like to know 
about it. i

Now a few words about Al K. I 
agree with Graf Eynest, some of 
your art articles are detailed in some 
ways. But pardon, Al, they are 
thoroughly appreciated although the 
articles or riddles you write for the 
LDS are much below your par...

> The Brooklyn LDS is probably the 
deadest thing that was ever alive. 
There are no tournaments, competi
tion, etc, to attract and hold a mem
ber’s interest except foi’ a whole lot 
of nonsensical activities that are 
written down on paper and never 
carried out, or if they are, they be
come almost absurd failures. What 
they should do is make Wednesday 
the nite everyone looks forward to.

Well, now that that is finished 
let’s look on to some brighter things 
the future may hold.

How about tennis or how about 
tournaments like the National LDS 
Olympiad only on a smaller scale? 
This coming year the LDS branches 
will participate in the Olympiad, why 
not start now? Practice and get ac
quainted with the games, etc.

The girls should be just as en
thusiastic as the boys. If other 
branches can walk off with medals, 
so can the BuiLDerS! Let’s show 
them! Temporarily Disconnected,

Anne Noininus.

and stiff muscles experienced 
the mountain climb, forget it. 
us Sunday at Lyra Hall at

of Norwood: You

This is a rather belated comment 
on the various topics under discussion 
in the Youth Section, but perhaps 
I have had the opportunity to'weigh 
all arguments against each other be
fore coming to my own conclusion.

From a correspondent’s point of 
view the twice-weekly appearance of 
the Section is preferable to the week
ly issue. If you miss one dead-line 
you can make the next all in the 
same week.

As for the content, I vote for 
variety. We are all interested in the

MODERN SCHOOLBOYS BAD 
MANNEJRED, CLAIMS TEACHER

GENEVA, N.' Y.—After teaching
school for almost fifty years, Mar
garet Furber, local principal, has 
decided that modern students are the 
most discourteous she has yet seen.

“Too much freedom”, was the 
reason she gave.

She also finds that the schoolboy 
of today is no smarter than his dad 
was. Though today’s pupils may seem 
smarter, she must consider all the 
adventages he has and the wider 
range of subjects that is open to 
him, she said.

Philadelphia Cracks 
And Chorus Bits

DAFYNITIONS:
Physician: A man who can give 

you the Latin name for the word 
iodine and charge $2.00 foi- the in
formation.

Nitrate: Amount you pay in the 
evening.
OVERHEARD:

Someone asked one of our witty 
chorus boys what his favorite oper
etta was... Responded our lad with 
a glance toward one of the altos, 
“Telephone operettas.”
WHAT WOULD HAPPEN IF:

The stores ran short of Indian nuts. 
Rehearsals started on time.
All the members showed up for a 

change.
Ono of our members got that 

quarter barrel of beer.
PARDON ME FOR SHOUTING:

All chorus members must return 
all books this Friday. The drawing 
for the beer will be held tonite 
around ten o’clock.

All outsiders are welcome to be 
present when the drawing is held.

Also, money for your bus fare to 
N. Y. will be cheerfully accepted. 
In fact you better bring it or else... 
or else there won’t be a seat saved 
for you... arid I do mean you.

My apologies to Felix Olekis for 
breaking up his romances with the 
N. Y. girls by my statement in last 
week’s column that he goes in for 
Spanish senoritas in a big way. He 
said, quote, “I was only doing my bit 
to aid Spanish Democracy (although 
I can’t see where the senoritas come 
in at—L. R.) but my first and last 
loves will be the girls in Brooklyn, 
New York.” unquote.

And speaking of romances, here’s 
one that ended up in a Mr. and Mrs. 
Mickey, the Big Red, better known 
to her youth school friends as Rd th 
Stonis entered tho state of matri
mony last Sunday.. Congratulations 
pal, and I’m sure all your friends 
are wishing you the same thing.

AH great (?) things must come to 
an end so it is with a sigh (of re
lief) that I end this column.

A Little Red.

In order- to show that despite this 
small quibble, Al is still a good guy, 
he has promised to be the corres
pondent of the Laisve Youth Section 
at the Americah Youth Congress and 
at the L.D.S. National Youth Leaders 
Conference.

SCOOP! BeginningJjwith the next 
issue we are presenting to our read
ing public that long awaited series 
of biographical articles by Al. K. 
Yes sirree, you will read the com
plete and uncensored “THE SINS I 
HAVE COMMITTED IN THE 
NAME OF ART”. It will contain 
all the real facts behind the life of 
one of Lithuanian America’s best 
artists.
INTRODUCING:

Lillian Žukauskas, writer of “Table 
Talk”. She is a prominent member 
of the Newark L.D.S. Branch No. 
203. A very pretty and intelligent 
young girl. A week from now she 
will present a article about television. 
Watch for it. .

Anne Noininus, give the gal (or 
guy) a great big hand for returning 
to the Youth Section. He (or she) 

j has the distinctive honor of being 
the only anonymous writer from 
Brooklyn who has been able to re
main anonymous.
TO NEWARK JOE:

Thank you for your letter. I am 
trying to do my best in making the 
Youth Section attractive as possible 
under the circumstances. It is not 
so simple to get short stories when 
there are so few young Lithuanians 
who write them. Believe you me, 
when I find one he will surely write 
a few short stories for me. S. 
Rengle’s articles will reappear soon.

As to youth activity, I realize the 
necessity for publishing more about 
Lith. youth actions. It is very hard 
to get correspondents and each one 
that I get, I am grateful for. As 
time goes on, more -^ill write steadi
ly.
FLOYD DEWEY:

Shake the mothballs out of your 
typewriter and bang away!

The Editor.

doings of other choruses—in their 
affairs, successes, failures, and mem
bers. Gossip has its place too. Be
lieve me, I’d like to read some dirt 
aimed at me, but that is a privilege 
denied to Correspondents.

I am not artistic myself, but I do 
enjoy listening to, or reading about, 
somebody else’s pet rave. No doubt 
others think the same. I do wish 
that someone would start writing 
more about music and literature. I 
am a Wagner fiend myself. Could 
we start an exchange column of 
books we have read, enjoyed, and 
would like to recommend to others— 
personal, -human articles, not mere 
rehashings of something someone has 
read in some book?

Laura. ,

First Picnic By
' LoDeStars

Here in Newark we’re all awaiting 
for the first LoDeStars picnic with 
a tremor in our hearts. It wouldn’t 
rain, it can rain, ole man sol won’t 
let us down. But if he shows the 
least bit of dissatisfaction with us, 
we’ll gamely trot into the spacious 
dancing hall of the “Old Cider Mill” 
grove and beat a dizzy tom-tom with 
the snappiest little band this side of 
the Mississippi, “The Grenadiers”.

So don’t forget, all you little guys 
and gals, and mumsies and popsies, 
the big day—June 27—Old Cider Mill 
Grove—Vau!x Hall Road, Union, N. 
J. A grove indeed it is, with the 
dandiest baseball field on one side, 
a bowling alley on the other, and a 
huge refreshment stand right up jn 
front.

Will the LoDeStarites please get 
down early for some baseball prac
tice and picture-snapping? We’re 
ready, “Builders”, bring ’em on!

Jae Mie.

NEW YORK. — Men will be glad 
to hear that Dr. Donald A. Laird 
has decided that woman are weaker 
than men. They’re born that Ivay, he 
concluded in an article in Factory 
Management and Maintenance. Their 
red-corpuscle count is way below 
that of the male sex.

Spanish Fiesta
Held For Liths

Now In Spain
Last Saturday evening the Lithua

nian Friends of the Lincoln Battalion 
held a successful Spanish Fiesta at 
Laisve Hall in Brooklyn in order to 
raise funds for the Spanish soldiers 
and American volunteers in Loyalist 
Spain.

About 140 people attended this 
Fiesta in the hall which was brightly 
decorated with colored ribbons and 
charts depicting conditions in Spain'. 
At the counter refreshments, with a 
Spanish touch, were for sale, includ
ing (shh!) one bottle of honest-to- 
goodness Spanish wine (I tried it 
and it was swell!).

The program of the evening con
sisted, primarily, of a pretty Spanish 
dancer who pirouetted on slim ankles 
encased in bright red shoes. There 
was also a short skit called “First 
Day of Summer” which portrayed 
the mental conflict of a volunteer 
leaving for Spain. Mrs. Sasna spoke 
in Lithuanian about Spahish condi
tions of warfare and Helen Jeske- 
vičiute, the chairman of the evening, 
read a letter I received from a Lith
uanian-American in Spain.

There was a swell four-piece or
chestra which, played for the re
mainder of the evening after the 
Aidbalsiai and Al Klimaite sang 
some Spanish songs. The audience 
was invited to sing and the strains 
of “No Pasaran!” rang through the 
hall.

All in all everyone had a ex
cellent time and the affair was a 
success, both in. entertainment and 
in financial value to the boys over 
there. S. Y. Z.

stage of our journey when I re
turn.

Upon landing, this part of the 
earth seemed serene—gigantic moun
tains looming in the distance and 
tiny wavelets lashing the shore of 
the Mediterranean’s blue lagoons. 
The beauty of the shoreline is un
bounded. Those damned fascists will 
never conquer this beautiful land!

One would never think that a 
bloody war was being fought here, 
but on closer observation certain 
sights, not the work of nature, are 
perceived, such as: camouflaged ma
chine gun nests, shore -batteries, dug- 
oufs and trenches. You see, several 
times the fascists have tried to land 
troops on this shore but were re
pulsed. Need I add that even to 
my inexperienced military eye these 
fortifications can withstand any at
tack. This town has been bombed 
many times by fascist planes. In 
fact, I am writing this letter just 
300 feet from a gigantic shell-hole— 
result of a 500 pound aerial bomb. 
The last attack took place last week. 
The objective was the railroad but 
the bombs missed their mark by at 
least five hundred' feet.

The group with which I arrived 
here includes Americans, Mexicans, 
Cubans, Roumanians, Jugoslavs and 
Hollanders. Though it is quite dif
ficult for us to converse among our
selves, we manage to get along quite 
well.

It seems we are all drawn together 
by unspeakable brotherly bonds hav
ing but one objective in mind—to 
defeat the fascist invaders with all 
the means at our command.

The great majority, in fact all, the 
healthy men-folk have gone to the 
front. Yes, there are quite a few 
youths here, but they have been 
forced to leave the front because of 
wounds received while under fire. 
The stories they tell us of the fas
cist atrocities makes ones blood boil. 
Planes of the regular German and 
Italian air force bomb undefended 
towns which are of no military 
value. Thousands of women and 
children have been blown to bits by 
these yellow cowards. Their aim is 
obvious... to try to frighten the 
population into submission through 
bloody terror. The fascists use ex
plosive bullets which explode upon 
entering the body and tear it. apart. 
These barbarian tactics are not bear
ing the desired fruit. The Spanish

people are spurned on more than 
ever before to fight fascism to the 
last drop of crimson blood.

While walking thru the streets of 
this town the people, young children 
and adults, raise their left fists and 
shout to us “Salud!” That is the 
Peoples’ Front salute, an anti-fascist 
salute.

Within an hour we entrain for an
other city where we shall all be as
signed to certain posts. From there 
I will write more of my experiences 
in this war-torn country. Salud!

TABLE TALK >
Milady may now have egg yolks to 

match her breakfast gown. Experts 
attending the convention of New 
Hampshire poultry growers say they 
can provide blue yolked eggs for the 
women who eats her morning meal 
in blue dimity. Other colors speci
fied are green and brown.

----- 0-----
At a dinner given in Hang Chow 

the piece-de-resistance was many
legged live bugs, several inches long 
and resembling roaches in color. 
These were served jn a bowl covered 
with a glass bell. It is in bad form 
not to accept a helping of everything 
offered. You were supposed to lift 
the cover quickly, grab the wriggling 
animal with your chopsticks, pop it 
into your mouth and crush it before 
it could start to crawl.

A new powdered yeast, smoked 
over hickory so that it smells and 
tastes like bacon, may be sprinkled 
on your breakfast eggs to supply 
Vitamin B.

----- 0-----
A national restaurant company de

cided that it would be a good thing 
to have someone go about New York 
“restaurant shopping”, just as de
partment stores employ shoppers to 
check the prices and qualities offer
ed by competitors.

So Miss Anna Martin became their 
professional “eater-outer”. All day 
long, six days a week, she visits 
restaurants and hotels, ordering 
meals, eating them, making observa
tions about the food, service, prices 
and portions. Ten meals a day is 
her usual number.

Lillian Zukauckas.

HOGARTH: A MAN OF ART
By AL KAIRUKSTIS

Part Three

Hogarth had little use for art 
dealers. He especially condemned 
their practice of passing off rank 
importations on the untutored Eng
lish. “If a man,” he wrote, “natural
ly a judge of painting and not bi
goted to these empirics, should cast 
his eye on one of their sham vir
tuoso pieces, he would be very apt 
to say, ‘Mr. Bubbleman, that grand 
Venus (as you are pleased to call 
her) has not beauty enough for the 
character of an English cookmaid.’ 
Upon which the quack answers with 
a confident air, ‘O Sir, I find that 
you are not a connoisseur! That 
picture, I assure you, is in Alesso 
Baldovinetti’s second and best man
ner, boldly painted and truly sub
lime, the air of the head in the high 
Greek taste—and a most divine idea 
it is!’ Then spitting on an obscure 
place and rubbing it with a dirty 
hankerchief, he takes a skip to the 
other end of the room, and screams 
out in raptures, ‘There is an amaz
ing touch! A man should have this 
picture a twelvemonth in his col
lection before he can discover half 
the beauties!’ The gentlemen (though 
naturally a judge of what is beau
tiful, yet ashamed to be out of 
fashion in judging for himself) with 
this cant is struck dumb, gives a 
vast sum for the picture, very mo
destly confesses he is indeed quite 
ignorant of painting, and bestows a 
frame worth 50 pounds ($250) on a 
frightful thing, without the hard 
names oh it not worth as many far
things.”

Hogarth was a creator, therefore a 
great artist. He found his subjects 
around him and by recombining them

he created paintings that were com
mentaries not only on the life of that ( I 
time but commentaries on life in 
general. He preached no sermons in 
his pictures; he was interested only 
in depicting the truth as he saw it.
He hated drunkeness and white
slavery, not because he felt that 
they were wrong but because it , 
destroyed beautiful bodies, leaving 
hideous caricatures and demented 
minds. ; K

Hogarth is a painter England can 
be proud of, a fat greater artist 
than Sir Joshiia Reynolds or George į 
Romney. ' W

The End <

TO BE OR NOT TO BE A 
MILLIONAIRES? Į |

CINCINNATI, O.—High school 
graduates here are racking their 
brains, puzzled by the conflicting 
advice of valedictorians.

Graduating students at the Walnut 
Hills High School pondered the 
counsel, “Strive to be a millionaire. 
It does not require exploitation in 
order to become wealthy. Through j
the judicious use of our wisdom and j
energy, we may become million
aires.” «

But at the Hartwell High School 
the students heard: “The problem 
that confronts us today is not that 
of increasing our wealth... and . 
providing for a life of ease. Jt is 
that of determining now and for all 
time to come how we can live to
gether in peace and happiness.”

The Walnut Hills High School in
cludes a considerable number of 
students from well-to-do homes. The 
Hartwell school is in a less favored 
community.
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So. Boston, Mass.
RADIO

Šios nedėlios programa per 
stotį WORL įvyks 9:30 iki 
10:00 ryte :
1— Prano* Suderio > orkestrą iš 

Bostono. '
2— Laisvės Mišrus Choras iš 

South Bostono ir
3— Laisvės Merginų Choras iš 

So. Bostono po vadovyste 
Izabelės Yarmolavičiutės.

Po programai prašome pa
rašyti, kaip patiko šios progra
mos dainos ir muzika, ir jei no
rėtumėt išgirsti kokią dainą ar 
muziką, prašome parašyti į 
stotį WORL, Lithuanian Pro
gram, Myles Standish, Boston, 
Mass.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Montello, Mass.
Jau netoli liepos 4 d., kuo

met įvyks didelis “Laisvės” 
naudai metinis piknikas May
nard, Mass. Visų kolonijų ko
mitetai ir šiaip draugai dar- 
jininkai rūpestingai rengiasi, 
idant piknikas būtų sėkmin
gas. Apart platinimo tikietų, 
dar renkama nuo bizierių skel
bimai į special) “Laisvės” nu
merį, kuris bus tūkstančiais 
platinamas “Laisvės” piknike 
ir šimtai egz. bus siunčiama į 
tuos miestus, kur bus gauta iš 
mūsų biznierių skelbimai. Ne- 
kurie gyrėsi, kad mes turime 
gerų biznierių, kurie remia 
darbininkišką spaudą. Mes, 
montellieciai tuomi irgi galime 
jasigirti ir turėtume jų nepa- 
niršti. štai jų vardai: Charles 
A. Wayshville, Bostono ir

Montellos alaus pristatytojas, 
851 Washington St., Dedham, 
Mass.; Jimmys Adomaitis, 
meat and groceries store, 18 
Porter St.; M. F. Perry & 
Son (svetimtautis) ale, beer, 
wine distr., 235 Montello St.; 

: A. Atkins, meat market, Mon
tello, Mass., ir Brick House, 
dinners, luncheons, užeiga, 
102 Rd. Hudson, N. IL; M. 
Wallent, lietuviškos ir kitokios 
duonos kepėjas, 23 Bellevue 
Ave.; A. Raila, užlaiko švarų 
restaurantą, alaus ir stiprių 
gėrimų užeiga, Lietuvių Tau
tiškame Name, 666 N. Main 
St.; Jonas Sireikis, Pioneer 
store, meat and groceries, 88 
Hovendon Avė., geriausias 
mandagus patarnavimas; Uni
on Furniture Co. (svetimtau
čiai). Home furnituring, Fri- 
gidaires, 275 Main St., Brock
tone; Vincas Zinkevičius val
gomų daiktų krautuvė, 17 Ar
thur St.; J. Sidaras, Crystal 
Bottling Co., 85 Arthur St.; 
J. Hagels, meat market, 54 
Arthur St.; F. Pūkelis, gro
ceries, meat krautuvė, 57 Vine 
St.; P. Vessel, Bellevue Ave. 
Market, 34 Bellevue Ave.; 
J. Gutauskas, paukščių farma, 
571 N. Cary St.; E. V. Wa- 
rabow, funeral directors, 10 
Intervale St.

“Laisvės” metiniu piknikai!, 
kuris atsibus liepos 4 d., May
nard, Mass., iš Montellos šie
met važiuos busais. Bušai iš
eis nuo Lietuvių Tautiško Na
mo, July 4, 10 valandą ryto; 
kaina ten ir atgal 80 centų. 
Busais bus daug geriau ir pi
giau važiuoti į pikniką. Buše 
vietą užsiregistruokite iškalno 
pas komisijos narius: G. Ši
maitį, K. Beniulį, A. Sauką, 
S. Baroną ir pas kitus, kurie 
pardavinėja tikietus.

Kaip girdėt, šiemet, July 4,

New Britain, Conn.
Jauna Pora

Vieną dieną susitikus Praną 
Remeitį ir Nelę Valinčiūtę, 
kaipo vyrą ir moterį, buvo di
dokas “surprize”. Mat, juodu, 
12 d. birželio, New Yorke pa
tylomis apsivedė. Dabar gyve
na pas Prano tėvus, New Bri- 
taine.

N. Valinčiutė, kiek žinoma, 
paeina iš Pittston, Pa. Ji per 
tūlą laiką gyveno Now York o 
mieste, lavino balsą ir moki
nosi šiaip muzikos. Pranas Re- 
meitis dalyvavo progresyviam 
Vilijos Chore. Būdamas jame 
pirmininkavo ir vienu kartu 
bandė jam vadovauti.

Linkėtina jaunavedžiams il
go, saldaus ir laimingo gyve
nimo. Be to, pageidautina, kad 
Remeičiai, turinti daug suga- 
bumų muzikos srityje, prigel- 
bėtų darbininkų organizaci
jom. Nelė tikrai galėtų vado
vauti chorui, jį atgaivinus.

American Hardweare 
Skūpuolė

Ši kompanija viena iš di
džiųjų, bet neprielanki pripa
žinti CIO. uniją, nei pakelti 
darbininkams algas. C.I.O., su- 
lyg teisių, reikalaus pripažini
mo unijos. Jei to neužteks, 
kreipsis prie National Labor 
Relation Board.

North and Judd Co.
Čia darbininkai, ypač mo

terys, skubiai organizuojasi į 
CIO. uniją. Kompanija išsi
gandus primetė darbininkam

bonus, savaitės paprastą algą. 
Bet tai nereiškia, kad darbi
ninkai sustos rašytis į savo 
uniją. Vikutis.

BIRŽAI 
Pasibaidęs Arklys Sužalojo 

žmogų
Gegužės 24 d. turguje tūloms 

moterims . pasibaidė arklys. Tai 
matydamas, vaikinas šepetys, 
gyv. Krikščių km., bandė jį su
laikyti, bet arklys jį pamuše 
po kojomis smarkiai sužaloda
mas. šepetys buvo nugabentas 
ligoninėn.

(' -------------- ------- t—
PHILADELPHIA, PA.

Kurie norite važiuoti j “Laisves” 
pikniką, 4 d. liepos, Brooklyne, ma
lonėkite greitai pasipirkti tikietus, 
kad komisija žinotų iš anksto kiek 
važiuos, tai gausime daugiau maši
nų. Turime du busus, daugiau busų 
negalime gauti. Tikietus galite gauti 
pas drg. Tureikienę, 143 Pierce St., 
W. Scotch, 134 W. Master St., A. J. 
Smitas, 5809 N. Fairhill St., J. S. 
Rainys, 110 W. Thompson St., E!. 
Mulokiutė, 2316 E. Margaret St.

(149-151)

me visus atsilankyti linksmai laiką 
praleisti.

Komitetas.

kime, turime daug svarbių dalykų 
aptarti ir pasimokėsite narines duok
les. Org.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD, LDS, Aido Choro nariai 

ir visi “Laisvės” skaitytojai, rėmė
jai susirinkite pirmadienį, 28 d. bir
želio. Įvyks specialis susirinkimas 
“Laisvės” pikniko reikalais. Visi da
lyvaukite Lietuvių Svet., 29 Ehdicott 
St., 7:30 vai. vak.

(149-151)

PHILADELPHIA, PA.
Didelis Piknikas! Rengia ALDLD 

6-tas Apskr., nedėlioj, 27 d. birželio, 
Mikolaičįo farmoje. Programą pildys 
Lyros Choras, bus gera orkestrą šo
kiams. Pradžia 10 vai. ryto. Kelro
dis: Važiuokite Frankford Ave. iki 
City Line ir tuojaus už tiltuko su
kite po kairei į kelią Knights 2nd. 
Gatvekariu persimainykite Bridge 
St. No. 66 ir važiuokite iki sustos. 
Iš ten būsite nuvežti į pikniko vie
tą. (148-150)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, 27 d. birželio, 10 vai. 
ryto, 302 S. Main St. Draugai ir 
Draugės, malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime skaitlingai. Kom.

(148-149)

Maynarde, “Laisvės” piknikas 
būsiąs didesnis, negu didmies
čio Philadelphijos, todėl visi 
skaitlingai rcngkimės į pikni
ką. G. Šimaitis.

MONTELLO, MASS.
šeštadienio vakare ir sekmadienį, 

birželio 26 ir 27 dd., Liet. Taut. Na
mo Parke, įvyksta šaunus piknikas 
ir šokiai. Rengia bendrai Montello ir 
Bostono ALDLD kuopos. Šokiai pra
sidės apie 8-tą valandą šeštadienio 
vakare, grieš gera orkestrą. Kviečia
me visus vietinius ir apylinkes gy
ventojus atsilankyti ir smagiai pra
leisti sau laiką. A. S.

(149-150)

GREAT NEČK, N. Y.
Vietinis Lietuvių Amerikos Pilie

čių Kliubas ’rengia pikniką, kuris 
įvyks birželio 27 d., Kasmočių Parke, 
91 Steamboat Rd., pradžia 3-čią vai. 
po pietų. Šokiams grieš Nights Owls 
Orkestrą, po vadovyste Johnnie Ne
vins. Kumščiuosis Walter Bokus su 
Pete Taputis. Risis Bill Raburn ir 
Bill Paske. Įžanga 40c. asmeniui. Iš 
anksto perkant 35c., vaikams 15c. 
Kviečia visus Kom.

(149-150)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. savo susirinkimus pa

keis. Kadangi piknikų sezonas ir 
kiekvienas nori išvažiuoti, taigi susi
rinkimai po pietų neparanku. Se
kantis susirinkimas įvyks 4 d. lie
pos, 10 vai. ryto, Na jaus Svet. Visi 
draugai paskirtu laiku susirinkite.

P. Grabauskas, Rašt.
(149-150)

HARDFORD, CONN.
Visi rengiasi važiuoti Apskričio 

Piknikan, kuris įvyks Waterburyje, 
27 d. birželio. Hartfordo Laisvės 
Choras paėmė didelį busą, kuris išeis 
nuo Choro Svetainės, 57 Park St., 
12-tą vai. dieną. Norintieji važiuoti,
pasipirkit tikietus, kuriuos galite 
gauti pas Laisvės Choro ir ALDLD 
narius. Dalyvaukite Apskričio dide
liam piknike. Kom.

(149-150)

HARRISON, N. J.
ALDLD 136 kp., International 

Workers Order 542 kp. (Angliška) 
ir 3095 kp. (Rusų) bendrai rengia 
pikniką, birželio 27 d., Kulikovskio 
Parke, Nutley, N. J. Bus šokiai, pui
ki programa, sporto ir įvairių žaislų. 
Taip pat gerų kalbėtojų. Turėsime 
įvairių gėrimų ir užkandžių. Gurskio 
orkestrą grieš šokiams. Įžanga 15c. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti 
šiame piknike. Kom.

(149-150)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadienį, 27 d. birže
lio, 10:30 vai. ryto, Lietuvių Svet., 
29 Endicott St. Gerbiami nariai, ma
lonėkite visi dalyvauti šiame susirin

WORCESTER, MASS.
Kurie važiuosite j Dienraščio “Lai- 
Kurie važiuosite į Dienraščio “Lai

sves” pikniką, liepos 4-tą d. busais, 
malonėkite užsiregistruoti tuoįaupr—*

I Vai dus ir rankpinigius priduokit 
draugam Kižiam, lietuvių Svet., 29

. Endicott St. Registracija iš anksto 
būtinai reikalinga, kad užtikrinus pa
kankamai vietos visiems norintiems 
važiuoti. Kelione kainuos 75c. asme
niui. Pikniko Kom.

(148-149)

. PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, birželio 25 yra šau- ' 

kiama visų organizacijų narių svar
bus masinis susirinkimas su “LaisJ ,r 
vės” skaitytojais delei “Laisves”’ m- 
pikniko svarbių reikalų, kuris įvykąj;> 
5 d. rugsėjo Westville Grove Parke.n 
Susirinkimas įvyks 8 vai. vak., 735 
Fairmount Ave. Nesivėluokit. 1'»

Visi, paėmę Mass. “Laisves” pik- t 
niko bilietukų, sugrąžinkite šiamę,v. 
susirinkime, o jei ne. turite patys 
pasiųsti į “Laisvę”. 4

(147-149) A. J. S.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

NATURAL - LAX - HERB TEA

Piknikas su Programa
Rengia Bendrai Newarko Šios Draugijos: 

LDS 8 KUOPA, JAUNUOLIŲ 203 KUOPA IR ALDLD 5 KUOPA

Įvyks Nedėlioj, 27 Birželio (June)

WORCESTER, MASS.
Įvairumų Piknikas

Sekmadienį, birželio 27 d., bendrai 
Draugijų Komitetas rengia smagų 
pikniką, Olympia Parke. Bendras 
Draugijų Veikimo Komitetas per vi
są žiemos sezoną veikė, rengė pa
rengimus, sukėlimui finansų įvairiem j 
svarbiem tikslam, kaip tai: Ispanijos! 
kovotojams, Lietuvos prieš-fašisti-! 
niam kaliniam, streikam ir taip to-1 
liau. Tai šis Komitetas rengia šj 
pikniką, sukėlimui finansų savo su
dariusių bilų apmokėjimui. Mes kvie
čiame Worcester! o ir apylinkės pa
žangią publiką nuoširdžiai paremti 
šį pikniką. Turėsime smagų įvairumo 
programą.

(148-150)

12
MEDI

CINAL

HERBS 

IN 
1 BOX

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

PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTO; ’ŽANGA 25 CENTAI.

. OLD CIDER MILL GROVE VAUX HALL ROAD, UNION, N. J.

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11-ta kp. rengia metinį pik

niką, birželio 27-tą d., Glen Edyth, 
W. Webster, N. Y. (A. Orlausko vie
toj). Pradžia nuo 12 vai. dieną. Bus 
muzika šokiams. Norintieji valgyti, 
galėsite gauti specialius pietus, kai
ną tik 25c. Yra puiki giria prie eže
ro, kur galima maudytis, žuvauti 
arba su valtele paplaukyti. Kviečiame 
ir ne narius dalyvauti.

Antras parengimas yra ALDLD 
50-tos kp., tai vakarienė ant ūkės. 
Tikietai jau pardavojami. Norintiems 
dalyvauti patartina iš anksto įsigyti; 
ypatingai tą padarykite rengėjams 
dėl parankumo. Tertiykite. “Laisvėje” 
bus vėliau pranešta daug plačiau 
apie paskutinį parengimą. M. D.

(148-149)

NEWARK, N. J.
Linksmas Piknikas!

Rengia Liet. Darb. Susivienijimo 
8 kp., Jaunuolių 203 kp. ir Lite
ratūros Draugijos 5 kp. Įvyks sek
madienį, birželio 27 d., “Old Cider 
Mill”, Union, N. J. .(šalia Maplewood, 
Vaux Hall). Pradžia 12 vai. dieną. 
Įžanga tik 25c. asmeniui, šokiams 
grieš gera orkestrą “Granadiers”. 
Bus beisball “gelmių” trijų tymų, 
jVairių žaislų ir koncertinė progra
ma, kurią duos garsusis Sietynas. 
Taip pat bus įvairių laimėjimų. Pri
važiuot: Busas No. 10 nuo Broad St., 
priveža prie pat parko vartų, Vaux 
Hall Rd. Kitas busas Vaux-Hall— 
Union iš Irvington Centro eina kas 
pusė valandos. Automobiliu kelias, 
Springfield Avė., iki Vaux Hall Rd., 
po kairei ir parkas.

(148-149)

Gerbiamieji! Programoj dalyvauja šios dailės spėkos: Sietyno Choras, vadovystėje L. B. Šalinaitės; Bangos 
Choras iš Elizabetho, vadovystėje S. Pociunaitės. Beisbolės rungtynės 3 tymai: Newarko, Brooklyn© ir Eliza-* 
betho ir kiti žaislai.

“THE GRENADIERS” 6 kavalkų orkestrą grieš įvairius šokius.
Ši vieta viena iš gražiausių visoj apylinkėj. Piknikas įvyks, kad ir lytų, nes vieta žymiai padidinta. 

Pastoges užtektų del 2,000 asmenų.
VALGIŲ BUS ĮVAIRIŲ, NAMIE GAMINTŲ. GĖRIMŲ TAIPGI ANT VIETOS IKI VALIAI.

KELRODIS: No. 10 busas eina nuo Hudson Tube, Broad strytu per Hillside, priveža prie pat parko vartų. 
Springfield Avė. gatvekariai ir busai į Irvington centrą (5corners). čia imkit “Union Vaux Hall Road” busą ant 
kampo Clinton Ave. Išlipkit ant “Vaux Hall Road” po kairei, pusė bloko iki parko.

Automobilių kelias: Springfield Ave. iki “Vaux Hall Road” po kairei iki parko.

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

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

Kainos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.
Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, 
kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

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

Į VARPO KEPTUVEI
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y<x
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

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

gia bendrai pikniką, sekmadienį, bir
želio 27 d. Frank Cross ūkėje, Ma- 
suVy, Ohio. Bus gera muzika šo
kiams, grieš amerikoniškus ir lietu
viškus šokius. Kviečiame visus daly
vauti šiame piknike, taip pat ir iš 
tolimesnių kolonijų, užtikrinam, kad 
smagiai laiką praleisite. Kom.

• (148-149)

EAST ST. LOUIS, ILL.
ALDLD 49 kp. ir ALPBD Kliubas 

bendrai rengia išvažiavimą, 27 d. bir
želio, Swansea Community Park, ke
lias 159, į Šiaurius, nuo Belleville, 
111. Bus džiovintų grobčių ir kitų 
skanių užkandžių ir gėrimų.

Muzika grieš iš Collinsvillės. J 
daržą įžanga veltui, taip pat ir šo
kiams. Kviečia Kom.

(148-149)

CHESTER, PA.
Suvienytos darbininkų organizaci

jos rengia pikniką, birželio 27 d. Ja
mesons Farmoj, 15 Highlawn Ave. 
Čia linksmins gera muzika, šoks jau
ni, seni ir šlubi. Taip pat kalbės drg. 
Pat Toohey, Philadelphijos Dist. K. 
Partijos direktorius. Užtai kviečia-

Rūgšti ruginė, s»7di rugine, Cielų kviečių, čielų rugių, sen-
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi", 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake,*
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y,
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Sustabdys Važiuotę hNEW YORKOKAPIEUNKES ŽINIOS,
Laikraštininkai Kaip 

Mūras su CIO
Motery Delegacija Eis 

Pas Majorą
Prašo Gubernatoriaus 

Gelbėt Nortoną

rezoliucijoj, 
delegaciją ir 
susirinkimą, 

tari-

Trečiadienį, viešbutyje As
tor, Am. Laikraštininkų Gildi
jos New Yorko Skyrius turėjo 
masinį narių mitingą priėmi
mui Nacionalės Konvencijos 
raporto. Jisai buvo pateiktas 
trumpoj, aiškioj 
priruoštoj per 
vienetų atstovų
remiantis konvencijos 
mais. Rezoliucija užgiria pri
sidėjimą prie CIO ir pasisako 
už tuojautinį organizavimą į 
Gildiją visų amatų, kurie yra 
surišti su rašymu, išsiuntimu, 
perdavimu žinių.

Rezoliucija priimta didelės 
didžiumos narių ir su dide
liu entuziazmu, tačiau no be 
pasipriešinimo grupės narių, 
kurie norėtų palaikyti amati- 
nes grupes industrinės unijos 
rėmuose, organizuojant vie
nos šapos darbininkus į atski
ras kuopeles sulyg amatų. 
Mažai kas tam pritarė. Tam 
nepraėjus, siūlyta nors atidė
ti organizavimą neva reikalu 
pravest tarimą referendumu, 
nes esą narių, kurie negalėjo 
pribūt į šį susirinkimą. Ir tas 
nevyko. Bendros organizacijos 
visų bendrai gerovei reikalas 
šiandieną suprantama visiems 
ir neįkalbėsi kitaip.

Gildija dabar veda derybas 
SU visa eile vietos laikraščių 
leidėjų ir turi ant rankų labai 
svarbią kovą sąryšyje su užsi
darymu “New York Ameri
can”, kurio darbininkus Hear- 
stas norėjo be jokio perspėji
mo atleisti iš darbo.

Dėka Gildijos vadų veiklu
mui sušaukta visų TIearsto lai
kraščių red. darbininkų mitin
gai, ir pradėta žingsniai ap
saugojimui jų Barbu.

Pasmerkta Paramount už 
sulaikymą Chicagos skerdynės 
paveikslų. Išnešta protestas 
prieš kapojimą WPA. Nutar
ta darbuotis už sugrąžinimą 
darbo Leonui Svirskiui, kurį 
World-Telegram prašalino iš 
darbo už veikimą Gildijoj. 

k Plunksnos darbininkai, ačiū 
G-ildij ai, dabar yra progresy- 
viška dalimi darbininkų judė
jimo.

Ateinantį šeštadienį, 26 bir
želio, masinės moterų demons
tracijos delegacija eis pas 
New Yorko miesto majorą La
Guardia, kad sužinoti, ko
kius žingsnius jis mano daryti 
išgelbėjimui miesto nuo duo
nos eilių.

Demonstracija įvyks prie 
City Hall, New Yorke, šį šeš
tadienį, 11 vai. ryto, protes
tui prieš nukapojimą WPA 
paskyrų, kas išmeta iš darbo 
45,000 darbininkų vien šiame 
didmiestyje.

Išmetimas iš darbo privedė 
daugelį prie didžiausio nusi
minimo ir tik bėgiu 24 valan
dų raportuota du 
nusižudyt atleistųjų 
bo. Viena, Minnie 
stein, iš Rašytojų
kita, Lillian Schwartz, Muzi
kos Projekto stenografė, norė
jo iššokt pro langą iš projek
to raštinės vieton cit į gatves 
ir badant.

Moterų demonstraciją už- 
gyrė daugelis įvairių unijų ir 
tikimasi dalyvausiant apie 10,- 
000 moterų. Demonstracijos 
komitetas prašo organizacijas 
siųsti reikalavimus majorui, 
kad įsakytų išduoti leidimą

bandymai 
iš dar- 

Wallen- 
Projekto,

žemutinės East Sides Fede
racija, kuri turi virš 50,000 
narių ir susideda iš virš 100 
organizacijų, darbuojasi, kad 
išgelbėt Ray Nortoną nuo 
elektros kėdės. Jisai buvo nu
teistas kartu su Garlauskučiu, 
Edwardsu ir Eisenbergu. Juos 
sudegins elektros kėdėj atei
nančią savaitę.

Nortonas buvo jauniausias 
iš keturių, pirmiau niekur ne
buvęs sugautas ar nužiūrėtas 
prasikaltime. Federacija sako, 
kad buvo atsiklausta žmonių 
po visą apylinkę, kur Nortonas 
gyveno, ir visi liudijo, kad jis 
buvęs gero pobūdžio vaikinas. 
Nurodoma, kad begalinis te
nykščių gyventojų skurdas ir 
nebuvimas jauniems žmonėms 
kur susieiti ir pasilinksminti, 
apart belinių ir karčiamų, bu
vo priežastimi Nortono susi
ėjimo su plėšikais, kurie pas
tatė jį sargu laike apiplėšimo.

Gubernatorius tą prašymą 
svarstys šiandien.

Puikus Vakarėlis Subatoj
Birželio 26 d. Williams- 

burgh’o Komunistų Partija 
ruošia puikų vakarėlį po nu-

demonstracijai naudot garsia- j meriu 285 Rodney St. Pradžia 
kalbį, ko iki šiol neleidžia.

Kalbėtoji) sąraše yra vete-! 
ran ė vadovė kovose Elizabeth 
Gurley Flynn, Eleanor Bran-j 
nan, Lucille McGorky, Marga- iiauska,ite. Įžanga tiktai 25cJ 
ret Cowl, Rebecca Wmderoff 
ir Clarina Michelson.

8 vai. vak. Bus labai graži 
Į programa : Dalyvaus negras 
dainininkas, smuikininkas, šo- 

j kikai, o nuo lietuvių dainuos 
i Aidbalsiai ir Lillian Kava-

N.

Teatras-Dainos-Muzika
Daly’s Teatre, 63rd St. ne

toli Broadway, N. Y., WPA 
Meno Projektas tebevaidina 
puikų veikalą “Prof. Mam- 
lock.”

Cameo Teatre, 42nd St. ne
toli Broadway, N. Y., rodoma 
Sovietų judis “Trylika”.

University Teatre, Fordham 
Rd., netoli Jerome Ave., 
Bronxe, rodo Sovietų judį “Be
ethoven Concerto.”

Venice Teatre, 59th Street 
ir 7th Ave., N. Y. nesenai pra
dėta vaidinti opera “Lopšys 
Supsis”, ši galinga plieno dra
ma-opera buvo priruošta WPA 
teatrui, bet paskui bandyta 
sulaikyti dabartiniais nukapo- 
jlmais WPA darbų. Tačiau 
«jps kūrėjai neleido ją nuslo
pinti. opera pradėta vaidinti 
privatiško teatro keliu.

Vaidina vakarais nuo 8:45. 
Penktadienį antras perstaty
mas pusiaunaktį. iChinos 35, 
55 centai ir $1.10.

"Naujas judis “Paskutinis 
Trūkis Iš Madrido” neatatin- 
ka tikrenybei, kaip istorijos, 
taip aplinkumos ir perstato- 
frlų žmonių nusistatymo atžvil
giu. Atrodo, būk Madrido gy
ventojai nori išbėgti iš užpuo
lamo Madrido vien tik dėlto, 

nereiktų tarnaut lojalistų 
Woaijoj.
,r O tikrenybėje Madridas at
laikė atakas kaip tik dėlto, 
kad minios norėjo pasilikti ir 
pasiliko jį ^ginti.

PRAŠĖSI AREŠTUOJAMAS
'Arthur Pardee, 20 metų, 

benamis, permirkęs nuo lie
taus, alkanas, atėjo į Gates 
Avenue policijos stotį ir pra
šėsi areštuojamas, kad gaut 
valgj ir pastogę. Jis sulaikytas 
po kaltinimu “valkatystėje”.

Šimtai Lietuvių Trauks 
J “Laisvės” Pikniką 

Dar Pirmu Kartu
Gindamas darbo žmonių rei

kalus, dienraštis “Laisvė” turi 
daug senų draugų ir vis įgyja 
naujų. “Laisvės” piknikai yra 
ta vieta, kur minios lietuvių 
turi progą susipažinti savo 
draugus ne tik idėjiniai, bet ir 
asmeniškai, taipgi sueiti savo 
senus asmeniškus draugus ir 
gimines, su kuriais gyvenimo 
aplinkybės nutraukė jų ryšius.

Ypatingai į šį pikniką ren
giasi žmonės iš arti ir toli, 
nuolatiniai “L.” piknikų lan
kytojai ir šimtai dar niekad 
nebuvusių juose.

štai- vienas iš daugelio drau
giškų laiškų, Kaip rengiamasi 
į “Laisvės” pikniką, kuris bus 
4 liepos, Ulmer Parke, Brook- 
lyne.

LAIŠKAS Iš OAKVILLĖS

“Oakvillės, Conn., lietuvių 
darbininkų būrelis susitarė ke
liaut arba važiuot pamatyt 
“Laisvės” pikniką, kuris įvyks 
4 liepos (July), Brooklyne. Jie 
dalyvaus ten, kur skaitlingiau
sia susirenka mūsų broliai ir 
sesutės vargšai darbininkai, 
kur su jais galima draugiškai 
susitelkti ir pasikalbėti.

“Tai pirmas tokis didelis iš
važiavimas iš mūsų kolonijos 
— iš Oakvillės — į kitur.

“Mes kviečiame visus oak- 
villiečius, katrie mylite, prie 
mūs prisidėti ir sykiu su mu
mis keliauti į “Laisvės” pikni
ką. Mes pasamdėm didelį bu- 
są, kur tilps apie 40 keleivių. 
Kelionė į pikniką ir atgal kai
nuos $2.25 ypatai. Kelionei ti- 
kietus galima gaut pas vieti
nius, Jos žuraitis, Jos Berger, 
V. Navickas ir V. Kulikaus
kas. . •

Važiuosim ir dainuosim.”
Gražaus entuziazmo kupini 

darbininkai iš miestų, mieste
lių ir farmų rengiasi į savo 
dienraščio pikniką.

Brooklyno Viešo Knygyno 
Draugų mitinge knygininke 
Mrs. Ella M. Parry pareiškė, 
kad šio miesto 36-se knygyno 
skyriuose turėtų būt bent tris 
syk tiek knygų, negu yra. 
Daugelis studentų esą nusis- 
kundę, kad jie nebartą turi 
važiuoti į New Yorką, nes čia 
negauną reikiamų knygų.

Birželio 10 nuskendusio be
simaudant Far Rockaway II. 
Hanovico lavonas rastas tik 
šiomis dienomis prie East Bay 
Blvd., Nassau.

Pradėjus statybą tilto per 
Flushing Upę, netoliese būsi
mų Pasaulinių Fėrų, ant 
Northern Blvd., laikinai bus 
padarytas “detour” šiaurinėj 
pusėj kelio lig dabar esamo 
tilto, kurį naudos iki bus pas
tatyta pusė naujojo tilto. Pir
mąją pusę atidarius važiuotei 
pradės statyt antrąją.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. Šalinaites

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

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

Dvi Orkestras Grieš Šokiams

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Er. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

Apart gražios programos, ren
gėjai pasirūpins turėti ką nors 
užkąsti ir gerti.

Prašome nuoširdžiai Brook
lyn© ir apylinkės lietuvius da-, 
lyvauti šiame
paremti Komunistų Partijos 
vakarėlį.
Rodney St.

parengime ir

Nepamirškite, 285

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų 54-to skyriaus nepapras
tas susirinkimas įvyks penktadienį, 
birželio 25 d., 7:30 vai. vakaro. Am
algamated Unijos Svet., 11-27 Arion 
PI. Malonėkite visi ateit, nes bus 
perrinkimas skyriaus delegato ir ki
tų valdybos narių.

Ch. Nečiunskas.
(148-149)

PAJ IEŠKOJIMAI
Pajieškau Kaz. Leipuko, kuris se

niau gyveno 99 Jefferson St., Yon
kers, N. Y. Turiu svarbų reikalą su 
juo, taipgi turiu du laišku jam, vie
nas nuo Workmen’s Compensation ir 
kitas nuo Bureau of Motor Vehicles. 
Jei kas žinote, kur jis gyvena, ar 
jeigu Kaz. Leipukas pamatys šį pa- 
jieškojimą, malonėkite atsišaukti į šį 
antrašą: Antanas Žilinskas, 86 Jef
ferson St., Yonkers, N. Y.

(147-149)

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS • 
2220 Avenue J 

Kampas*E. 23rd St.

T

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
■ AT JT Išeis nuo 62 Lafayetteraterson, /V. J. st., w vai. ryto. u-
kietas $1.10. Komisija: S. Vilkas, Prapiestiene 
ir V. Krymas. Kreipkitės, 331 River Street.

• I I Dr. Martin Luther’io Drau-OO Cly gijos busas išeis 1 vai. die
ną, nuo Vaiginio-Šapalo Salės, 147 Thames St.

Round Trip $1.00. Taipgi bus priimami ir ne nariai 
minėtos Draugijos su lygiomis teisėmis. Norintieji va
žiuot, kreipkitės pas Šapalą-Vaiginį, aukščiau paduotu 
antrašu.

r • f AT T Vietas galite užsisakyti pas
LlTlClCTl, /V. J• dd. G. Kardauską ir C. An- 

driūną, 35 W. 16th St. Kelionė į abi puses $1.00..

New Haven, Conn.
sekanti: B. Medley, 114 Nash St., A. Petkienė,_ 161 
View St., A. Šoliunienė, 172 Thomas St., 
ir automobiliai išeis 8 vai. ryto, kampas 
Wallace St., pasimokėkite kelionės lėšas, 
dėjote važiuoti.

jr^ AT V Išeis nuotictyortrie, /V, J. gos, 347 Avenue E, 10
valandą ryto.

W. H. Bušai 
Humphrey ir 
kurie pasiža-

Panelio įstai-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&štų. 1 
Turini puikiai Įtaisytu Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

AT J JLT f Išeis nuo Jurginės Svetai-
rNeWCLYR, 1V. </. nes, 180 New York Ave.,

10 vai. ryto. Kelionė į abi puses 80c. Užsisaky
kite vietas kuo greičiausia, kad neliktumėt na
mie. Užsisakykite pas Ch. Anuškis, 106 Bleeker 
St., M. Dobinis, 239 Rose St., G. Žukauskas, 566 
S. Clinton St., E. Orange, . Mikšio-Skeistaičio 
užeigoj, 189 Ferry St. ir pas Sietyno Ch. narius.

Tini!" I f Dr. Martin Luther
VVlLLiamSbUYgh Draugijos busas Į 

“Laisvės” pikniką išeis nuo Stasio Masulio Res
tauracijos, 518 Grand St., 1-mą vai. po piet. 
Round Trip $1.00. Taipgi bus priimami ir ne 
nariai minėtos Draugijos su lygiomis teisėmis. 
Norintieji važiuoti, kreipkitės pas Masulį aukš
čiau paduotu antrašu.

J *11 Mes pasamdėm didelį
{JCtKVllle, L>OnTl. bu.sa dėl 40 pasentiže- 

rių. “Round Trip” $2.25. Fvreipkitės prie Jos. 
Žuraitis, Jos. Berger, V. Navickas ir V. Kuli
kauskas. Jie suteiks jums visas informacijas.

Daugiau busų atvažiuos iš Scranton, Philadelphijos, 
Harrison ir Great Neck. Prašome draugų pranešti iš 
kur busai išeis ir kas komisijoje, kad vietos žmonės ži
notų į ką kreiptis. Tuojau reikia registruotis, nes komi
sijos iš anksto turi žinoti kiek busų samdytis.
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Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybine

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbinio ir 
, importuoti vynai

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

per daug metų būdamas. Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

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

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamų kainų
Parsamdau automobilius vestuvėm 
pai'ėm, krikStynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkai

PLAUKŲ 9^0 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15 c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

mt ¥www¥wirwinitAiiniinitAitniiAiiftiiniinitnitniiniiniinitniiA<¥w

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

Lietuviy Angliy Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti ų ofisą 

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

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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