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Už Taiką ir Demokratiją. 
18,000,000 Litų Paskola. 
Gerai Rašo.
Grūmoja Skilimas.
Kaune 30 Pasmerkti.
Jie Mums, Mes Jiems.

Rašo R. MIZARA

Jėgos kovai už taiką ir demo
kratiją vis auga. Nauji ir nau
ji žmonių būriai įsitikina, jog 
be stipraus judėjimo demokra
tija nebus galima išlaikyti.

Sukonsolidavimui šitų jėgų, 
Amerikinė Sąjunga Kovai Prieš 
Kara ir Fašizmą šaukia visos 
šalies kongresą Pittsburghe, 
Pa., lapkričio m ė n. 26-28 dd.

Jau dabar privalome prie jo 
ruoštis.

Kauno miesto taryba mano 
išleisti 18,000,000 litu vertės 
paskolos lakštu. Minėta pasko
la, girdi, būsianti sunaudota 
“statybos darbams.” Nereikia 
nei aiškinti, kad didelė jos dalis 
sueis į kišenius fašizmo biuro
kratijos.

Na, o tą paskolą ponai plėš 
iš darbininkų ir valstiečių, ku
rių būklė kasmet darosi vis 
sunkesnė.

Drg. Barbintas parašė puikią 
korespondenciją apie Kaštono 
miesto auksinį jubilėjų (žiūr. 
“L.” už liepos 6 d.).

Apskritai, šiuo tarpu easto- 
niečiai parašo gerų korespon
dencijų mūsų dienraščiui.

Kad taip būtų su didžiosio
mis lietuvių kolonijomis!

Atrodo, kad šiuo tarpu Ispa
nijos apkasuose “Laisvė” yra 
laukiama nekantriau, negu kur 
nors kitur.

Mūsų jaunieji ir drąsieji ko
votojai prieš fašizmą rašo, kad 
jie “Laisves” labai laukia ir 
ją gavę, atydžiai skaito.

Trys worcesterieciai draugai 
giria “Laisvę” dar ir dėlto, kad 
anglišką skyrių spausdiname 
du kartu savaitėje.

Antrajam Inter nacionalui 
grūmoja rimtas skylimo pavo
jus, rašo socialdemokratas, Šve
dijos parlamento narys, Lind
strom.

Anglijos, Danijos, Švedijos, 
Hollandijos, Šveicarijos ir če- 
choslovakijos social-demokrati- 
nių partijų vadovybės yra griež
tai nusistačiusios prieš bendrą 
frontą su Komunistų Interna
cionalu Ispanijos respublikos 
gynimo klausimu.

Bet už bendrą frontą stoja 
Italijos, Francijos, Ispanijos, 
Belgijos ir kitų kraštų partijos.

Menama, kad ir Vokietijos 
social - demokratijos vadovybė 
galų gale pasisakys už bendrą 
frontą.

RUNA paduoda sekamą iš 
Kauno žinią:

“30 asmenų teismas nusmel
kė Kaune dėl skleidimo komu
nistinės propagandos. Jiems pa
skirta bausmė nuo trijų iki de
šimts metų.”

Ar fašistinis teismas mano, 
kad su tuo jis sulaikys žmonių 
kovą už atsteigimą demokrati
nės santvarkos Lietuvoj?

Tegu jis tik pamąsto, kad ir 
caro Mikės teismai panašiai el
gėsi su revoliucionieriais. O kur 
jie šiandien?

Kur šiandien pati euristinė 
sistema?!

“L.” Aidas” praneša, kad ar
kivyskupas Geniotis atvykęs 
Kaunan.

Lietuva Amerikai davė vys- 
kūpą, o Amerika Lietuvai—ar- 
kivyskūpą.

Žiūrėsim, kaip nezaležninkų 
arkivyskupą pasitiks “XX Am
žius.” iW

Pensacola, Florida. — Be- 
manevruodami ore susikūlė 
du lėktuvai Amerikos kari
nio laivyno. Užsimušė du 
jauni lakūnai.
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Liaudiečiai Grūmoja 
Vyriausiam Priešų Liz
dui, Madrido Fronte

STRATEGINI MIESTELĮ 
VILLANUEVĄ

Madrid. — Ispanijos res
publikos kariuomenė liepos 
7 d. užėmė svarbų strategi
nį miestelį Villanueva de 
Canada tarp Madrido ir Es
corialo; užgrobė nuo fašistų 
batareją 105 - milimetrinių 
kanuolių, dvi prieš-tankines 
kanuoles ir daugį amunici
jos ir suėmė per 100 fašis
tų karių, jų tarpe ir vieną 
artilerijos kapitoną.
Fašistų Kapitonas Stebisi

Liaudiečių žmoniškumu
Fašistų kapitonas buvo 

nuvestas į karinį štabą. Jis 
stebėjosi, kad respublikiečių 
komandieriai yra ispanai. 
Nes fašistų vyriausybė bu
vo įpasakojus, būk respubli- 
kiečius vadovauja svetim
taučiai. Suimtas kapitonas 
dėkojo, kad respublikiečiai 
taip žmoniškai elgiasi su 
imtiniais. O fašistų gene
rolai gąsdino savo karius, 
būk respublikiečiai išžudą 
paimtus nelaisvėn. Čia £i 
pasirodė, kas respublikie-______
čiai net renka ir gydo su- ir atgriebę tą poziciją.
žeistus fašistu karius.

Valdžios lėktuvai bombo
mis apdaužė fašistų pozici
jas Quijornoj, kurią paskui 
atakavo pėstininkai.
Liaudies Lakūnai Sumušė 

Italijos Lėktuvus
20 respublikos lėktuvų at

mušė kur kas didesnį skai
čių fašistų lėktuvų, atskri
dusių virš Madrido. Kova 
prasidėjo 6,000 pėdų aukš
ty j. Respublikiečiai lakū
nai nukirto žemyn du prie- 

Hendaye, Franc.—Ispani
jos fašistai užginčija, kad 
respublikiečiai atėmė iš jų 
Brunete, Madrido fronte, 
nors pripažįsta, kad val
džios kariuomenė buvo pra
laužus spragą fašistų eilėse 
toj vietoj.

Sekami fašistų praneši- 
šu itališkus lėktuvus. Žu- mai yra jau perdaug aiškūs 
vo ir vienas valdžios lėktų- pagyrai:

Fašistai skelbia, būk cen- 
traliniame, Madrido fronte 
jie dabar nukovę “tūkstan
čius” valdžios kareivių. Ge
nerolas Franco giriasi, kad 
birželio mėnesį fašistai nu
kirtę “48 liaudiečių lėktu
vus įvairiuose frontuose, o 
iš fašistų pusės težuve 
(būk) tik penki lėktuvai;” 
būk liepos 7 d. fašistų lakū
nai virš Madrido nušovę že
myn 16 valdžios lėktuvu; 
būk fašistai atmušę 20,000 
respublikos gynėjų atakas 
prie Brunete ir Navalcarne
ro ir būk čia “užmušę bei 
sužeidę 3,500 iki 4,000” res
publikiečių.

(Nė vienas karo fronto 
korespondentas nematė to
kių fašistų “laimėjimų.” 
Net dešinieji kapitalistų 
laikraščiai mažai tekreipia 
domės į šias fašistų neva 
“žinias.”)

vas.
9 respublikos lėktuvai su

bombardavo fašistų karinę 
stovyklą Retamares ir jų 
pozicijas Boadilla del Mon
te.
Vienas Respublikos Lėktu
vas Laimėjo Kovą prieš Du 

' Priešų Lėktuvus
Du Italų “Fiat” lėktuvai 

užpuolė respublikiečių sar
gybos lėktuvą: vienas šaudė 
į jį iš viršaus, antras iš apa
čios. Bet respublikiečių 
lėktuvas numušė vieną fa
šistų lėktuvą, kuris liepsno
damas nukrito žemyn. Po 
to respublikos lėktuvas su
grįžo su daugeliu kulkų sky
lių; bet jo lakūnai nesužei
sti.

SULAUŽYTA FAŠISTŲ 
LINIJA

Hendaye, Franc.—Associ
ated Press žiniomis, Ispani
jos liaudiečiai sulaužė fašis
tų fronto linijas į pietus 
nuo Escorialo, nežiūrint, 
kad fašistai čia atkakliai 
gynėsi.

Valdžia urmu pasiuntė 
25,000 savo armijos atakuot 
Navalcarnero, svarbiausią 
fašistų amunicijos sandėlių 
ir karo reikmenų centrą 
Madrido fronte.

Fašistai prisipažįsta, kad

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

težius, o Išlaimesit 
Pasaulj!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams
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jie gal bus priversti atšaukt 
daugį savo kareivių iš kitų 
frontų, idant atsispirt prieš 
liaudiečius Madrido fronte; 
gal turėsią todėl sustabdyt 
ir savo žygiavimh. prieš 
Santanderį, Baskijos pajū
ryj.

Dabartiniai liaudiečių ka
ro veiksmai galį perkirst 
kelius, kuriais fašistai pri
statydavo maistą savo ka
riuomenei Caso de Campo 
parke ir Universiteto Mies
te, Madrido priemiestyj.

Liaudiečių armijos štabas 
sveikina savo oficierius ir 
kareivius, kad energingo
mis atakomis jie atėmė iš 
priešų svarbias pozicijas, 
tarp jų ir Gudillo, netoli Al- 
fajarino.

Valdžios kariuomenė 
smarkiai atakuoja priešus 
visame Granados fronte, 
piet-rytinėje Ispanijoje. Pa
tys fašistai iš Sevillės pra
nešė, kad respublikos pėsti
ninkai su septyniais tan
kais atėmė iš fašistų Alcala 
Ja Real poziciją, už 22 my
lių į šiaurių rytus nuo Gra
nados. Bet paskui, girdi, 
fašistai padarę kontr-ataką

Fašistų Užginčijimai ir 
Pasigarsinimai

Senatorius Wagner Nekan
didatuoja prieš LaGuardią

Washington, liepos 7. — 
P a ž a n g esnis demokratas 
senatorius R. , F. Wagner 
atsisako kandidatuot prieš 
LaGuardią į New Yorko 
miesto majorus ateinan
čiuose rinkimuose, atmes
damas Tammany Hall, pra
šymus.

Anglija Paskirsto Pa
lestiną į Tris Dalis

Jerusalem. — Anglijos 
valdžia paskirstė Palestiną 
į tris ^savivaldiškas” dalis. 
Vakarinis ruožas, prie Vi
duržemio Jūros, tenka žy
dams, bet Anglija “laikinai” 
dar tiesioginiai valdys Hai- 
fįi, Acre ir Tiberi ją, nors ir 
sĮos vietos yra pripažįsta
mos žydams.

Antra, vidurinė Palesti
nos dalis bus laikoma “ne- 
utrale”, tiesioginėj Anglų 
valdžios globoj. Šioj srityj 
yra Jeruzolimas, Bethlejus 
ir Nazaretas. “Neutralėj” 
srityj žydai ir arabai turė
sią lygias teises.

Arabams skiriama ryti
nė Palestinos dalis, kuri 
rubežiuojasi su Transjorda- 
nija.

Žydų “valstybė” mokės 
arabam tam tikrą atlygini
mą už paimtą nuo arabų 
žemę.

Per sekančius penkerius 
metus bus įleidžiama ne 
daugiau kaip po 12,000 žy
dų kasmet į Palestiną.

Palestinoj yra 1,000,000 
arabų ir 400,000 žydų.

Sutelkta virš 12,000 An
glijos kariuomenės ir spe
cialiai ginkluotos policijos 
malšinti arabų riaušes, ku
rios gali kilti prieš žydus ir 
Angliją dėl tokio Palestinos 
padalinimo.

EXTRA!
Įnirtę Chinų Mūšiai su Įsi

veržėliais Japonais

Tientsin, Chinija, liepos 
8.—Chinijos kariuomenė iš
stojo į griežtą kovą prieš 
įsiveržėlius japonus. Mūšiai 
P e i p i n go priemiesčiuose 
siautė per kelias valandas. 
Užmušta ir sužeista šimtai 
Japonijos ir Chinijos karei
vių. Japonai naudojo prieš 
chinus ne tik kulkasvai- 
džius, bet ir kanuoles. Ja
ponų artileristai paleido 
200 kanuolių šūvių į chinų 
miestą Wanpinghsien; už
mušė desėtkus gyventojų.

Abejoja apie Lakūnes 
Earhart Gyvybę

Honolulu, liepos 8.—Trys 
lėktuvai nuo Amerikos ka
ro laivo “Colorado” lakstė 
virš tų Pacifiko vandenyno 
vietų, kur, manoma, ga
lėjo nukristi lėktuvas lakū
nės Amelijos Earhart su ja 
ir kapitonu Noonan’u; bet 
nieko nerado. Dabar mano
ma, kad nelaimė galėjo 
įvykt ties Winslow Banks 
ar Phoenix salų.

Skubiai atplaukia karinis 
laivas “Lexington” su 60 
lėktuvų, jieškot nukritusių. 
Jau rimtai abejojama, ar 
gyvi A. Earhart ir Noonan.

Win. Green Liepia Laužyt 
Laikraščio Darbininkų 

Streiką
Seattle, Wash., liepos 7.— 

Streikuoja i š s i untinėtojai 
dienraščio “Star”, priklau
santieji prie Amerikos Lai
kraštininkų Gildijos, CIO 
unijos.

Amerikos Darbo Federa- kiui važiuojant žvejot, jį 
cijos prezidentas William saugoja policija. Taip bijo se vėl t o valdžia neįveda se- 
Green liepia ,savo vežikų žmonių tas fašistų taikiniu-' niams tokių pensijų, kaip 
unijai laužyti streiką. i kas prieš Sovietus. I reikalauja Townsend.

Du Užmušti, 28-ni Su
žeisti, Policininkams 
Užpuolus Streikierius

PAŠAUKTA MILICIJA 
PRIEŠ ALUMINO DARBI

NINKU STREIKĄ

Alcoa, Tennessee. — Kai 
šimtai streikierių Alumino 
Kompanijos bandė pastot 
kelią skebams ir trokui, ku
ris vežė šautuvus į fabriką, 
tai policija-liepos 7 d. urmu 
užpuolė šaudyti streikierius 
ir bombarduoti juos troški
nančių dujų bombomis. 
Darbininkai gynėsi kuom 
galėjo. Įvyko įnirtęs mūšis. 
Vienas streikieris Harrison.-------- ----------- ----
Klick tapo nušautas ir 17, dirbdavo 2,900 darbininkų.

Gaminamos Taisyklės 
Sovietų Rinkimams
Maskva. — Sovietų val

džios Centro Pildantysis 
Komitetas išdirba taisykles 
busimiem rinkimam Vy
riausios Sovietų Tarybos, 
arba seimo. Jau priimti 
rinkimų taisyklių punktai, 
pagal Naująją Konstituci
ją, duoda tokius patvarky
mus:

Lygus balsas kiekvienam 
piliečiui, sulaukusiam virš 
18 metų amžiaus, apart ne- 
sveikapročių ir tų, kuriem 
teismai atėmė -balsavimo 
teisę. Nedaroma jokio skir
tumo, kas liečia balsuotojo 
lytį, tautą, religiją, mokslo 
laipsnį, jo"' buvusią klasę ar 
luomą, nuosavybę ar veik
lą praeityj — visi turi ly
gią balsavimo teisę.

Rinkimų taisyklės apsau
goja balsavimo slaptumą ir 
nustato teisingą balsų skai- 
tymą. Skiriama kalėjimas boj gerai parodė, kad da- 
tiem, kurie naudos apga- bartinis Vyriausias Teismas j i • • Ii TTn /vn nvystę, bauginimą arba pa- 
pirkinės balsuotojus rinki
muose arba neteisingai 
skaitliuos balsus.

Visi piliečiai turi teisę 
laisvai agituot už sau pa
tinkamus kandidatus.

Pranešama, jog kunigai 
ir klerikalai Ukrainoj iška
binėjo ant tvorų didelius 
plakatus, šaukdami balsuot 
už bažnytininkų kandida
tus. Už tai jie nebaudžiami, 
bet sovietinė vyriausybė 
varys savo p r o p a g andą 
prieš tokią klerikalų veiklą.

Kaip Poliarinis Sovietu Lėk
tuvas Bus Pargabentas

Vancouver, Wash. — At
vyko iš Maskvos V. Bernd- 
niks ir pradėjo skirstyti į 
dalis lėktuvą, kuriuom trys 
Sovietų lakūnai atskrido 
per šiaurės polių į Jungti
nes Valstijas. Lėktuvo da
lys bus laivu perveržtos į 
Sovietų Sąjungą. Ten lėk
tuvas bus vėl subūdavotas 
iš tų pačių dalių. v

TROCKIS BIJO IR SAVO 
“ŠEŠĖLIO”

Mexico City. — Net Troc-

A
sužeista, du trys jų gal mir
tinai. Besigindami darbi
ninkai taipgi užmušė vieną 
policininką ir sužeidė 11.

Prieš streikierius tuojau 
partraukta 210 milicijos, 
kuri stengiasi atidaryt fab
riką skebams. Fabrikas ap
statytas milicininkų kulkas- 
vaidžiais prieš streikierius.

Streikui vadovauja Ame
rikos Darbo Federacijos 
'Alumino Darbininkų Unija. 
Reikalauja pakelt vidutinę 
algą nuo 45 iki 60 centų va
landai. Minimam fabrike

Ginčai Kongrese Dėlei 
Vyriausio Teismo

Washington, liepos 8. — 
Republikonai senatoriai de
dasi prie atžagareivių de
mokratų, idant suvienyto
mis jėgomis sumušt sena
toriaus Logano pasiūlymą 
dėlei šalies Vyriausio Teis
mo Taisymo. Pasiūlymas 
reikalauja duot prezidentui 
teisę kas metai skirt ne 
daugiau kaip po vieną nau
ją, jaunesnį teisėją į tą teis
mą prie kiekvieno senio, 
kuris sulaukia 75 metų am
žiaus, o nepasitraukia iš 
vietos.

Atgaleiviai gina Vyriau
sio Teismo “šventumą”, 
kaip kad jis dabar sudary
tas, ir kelia ermyderį prieš 
statymą į jį naujų, pažan
gesnių, jaunesnių teisėjų.

Pasiūlymo rėmėjas sena
torius Guffey, demokratas 
iš Pennsylvanijos, savo kal- 

varo atžagareivišką politi
ką ir tarnauja stambiojo 
kapitalo reikalams. Tai gal 
tik tame “šventumas” lig
šiolinio Vyriausio Teismo?

Suimtas Trockistas, Sovietu 
Žinių Klastuotojas?

Maskva. .— Pranešama, 
kad areštuotas Jakob Do- 
lecki. buvęs viršininkas Tas
so, Sovietų oficialės žinių 
agentijos. Laikraštis “Ura
lu Darbininkas” rašo, kad 
Doleckis, toj žinių įstaigoj 
darbavosi kaip trockistas ir 
daug žalos padarė sovieti
nei spaudai, klastingai pa
rinkdamas faktus.

Dar nėra valdiško patvir
tinimo, ar Doleckis suim
tas.

Suimtas už Grasinimą Nužu
dyt Prez. Rooseveltą

Boston, Mass. — Tapo su
imtas ir po $5,000 parankos 
pastatytas M. D. Wain
wright, buvęs Jungtinių 
Valstijų maršalas-antrininf 
kas, už tai, kad jis rašinėjo 
prezidentui R o o s e v e 1 tui 
mirčia grūmojančius laiš
kus. Jis grąsino nužudyt 

’ Rooseveltą dėl to, kad Roo-

Japomja Žulikiškai 
Savinasi Amūro Salas
Maskva. — Japonijos am

basadorius Mamoru Shige- 
mitsu liepos 2 d. prižadėjo, 
kad Japonija - Manchukuo 
ištrauks savo ginkluotas jė
gas iš srities Amūro upės 
salų Bolšoi ir Sennufa. ir 
pareiškė, kad Manchukuo 
kariniai laivukai jau aplei
dę tas salas. Sovietai, pa
sitikėdami Japonijos žodžiu, 
atšaukė savo kareivius ir 
šarvuotus laivukus iš tų sa
lų, kad ramiai pradėt dery
bas su Japonija dėl to, kam 
tos salos turi priklausyt.

Bet kaip tik Sovietai iš
traukė savo karines jėgas iš 
Sennufa ir Bolšoi salų, Ja- 
ponija-Manchukuo tuoj at
siuntė savo kariuomenę į 
tas salas.

Bando Išsimeluot
Tokio. — Japonijos am

basadorius Maskvoj M. Shi- 
gemitsu išsigina, būk “neža
dėjęs,” kad Japonija at
šauks savo karo jėgas iš 
Amūro salų srities; jis, gir
di, tik “be prižado“ pasa
kęs, kad Manchukuo kari
niai laivukai jau apleidę mi
nimas salJs.

Japonijos valdžia pasako
ja, būk tos salos “priklau
so Manchukui.” todėl nega
lį būti jokių derybų su So
vietais dėl jųjų,-ir Japonija- 
Manchukuo, todėl, būk turi 
teisę laikyti savo kariuome
nę Bolšoi ir Sennufa salose.

(Čia Japonijos valdovai 
daro begėdiškiausią žuliky- 
stę, gerai žinodami, kad, pa
gal kelias pirmesnes sutar
tis. tos Amūro upės salos 
priklauso Sovietam.)

Lietuvis Mae West Vyras 
Reikalauja Jos Turto

Los Angeles, Calif.—Gar
si judamųjų paveikslų akto
rė Mae West, pagaliaus, 
prisipažino teisme, kad jij 
nai 1911 m. ištekėjo už 
Franko Wallace, Milwau- 
kej, /is. Iki šiol gindavo
si, kad “nepažįstanti to ga
jaus.” Tais laikais jiedu 
vaidindavo vodeviliuose.

Frank Wallace esąs sū
nus lietuvio “kostumeriško” 
drabužių siuvėjo. Dabar 

ijis reikalauja, kad teismas 
jam, kaipo Mae West vy
rui, priskirtų dalį jos dide
lio turto.

Mae West įrodinėja, kad 
jis 1916 m., be persiskyrimo 
su ja, paskui apsivedęs su 
kokia tai Ray Blakesly, su 
kuria persiskyręs 1935 m. 
Todėl, sako, Wallace negali 
turėti ’priekabio prie Mae 
West turto.

Bet įstatymiškai Wallace 
dar tebėra Mae West vyras, 
kadangi antros jo vedybos 
nėra teisėtos. Jis, tačiaus, 
galėtų būt patrauktas teis
man už dvipatystę.

ORAS
Šį penktadienį oras 

Yorke ir kaimyniškoj 
Jersey būsiąs dalinai

New 
New 
apsi- z 

niaukęs, bet šiltas ir būsią 
kiek lietaus, kaip spėja New 
Yorko Oro Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
95 laipsnių. Saulėtekis 5:32; 
saulėleidis 8:29.
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Palestinoj
Šiuos žodžius rašant, “šventojoj že

mėjn Palestinoj suburta didelės Didžio
sios Britanijos ginkluotos jėgos. Jos pa
ruoštos slopinimui nerimo, kurį, britai 
mano, Palestinos žmonės gali sukelti.

Po ilgų Palestinos aj*abų riaušių ir iš
stojimų, Britanijos vyriausybė paskyrė 
specialę komisija tyrinėti padėtį toj ša
lyj. Komisija tyrinėjo, dirbo ir paruošė 
sprendimą, kurį Londono vyriausybė už- 

^gmįė ir ūmai vykdo gyveniman.
sprendimu, Palestina (kuri geo

grafiniai mažesnė už New Jersey valsti
ją) padaloma į tris dalis: “Nepriklauso
ma žydų Valstybe” (pagal Viduržeminę 
Jūrą), “Nepriklausoma Arabų Valstybė” 
(gilumoj sausžemio, bet su išeitimi į jū
rą), ir nedidelis žemės šmotas su Jeru- 
zolimo ir Betlejaus miestai. Šį šmotą 
valdysianti Anglija.

Šitokį sprendimą daro Palestinos vieš
pats—Didžioji Britanija,—kuri tuojau 
po pasaulinio karo “atidavė” tą kraštą 
žydų tautai.

Komunistai ir jų pritarėjai iš pat pra
džių skelbė, kad žydų (zionistų) įsitikė- 
jimas Britanija ir toks nepaprastai karš
tas šaukimas už Palestiną, kaipo žydų 
žemę, jiems sveikaton neišeis. Žydų 
buržuazija turbūt manė galėsianti ara
bus visiškai iš Palestinos laipsniškai iš- 

' vyti arba padaryti vergais, bežemiais, 
į Jiems tačiau tas nepavyko. , ** — —. - •

Iš karto Didžioji Britanija palaikė žy
dų (zionistų) pušę. Bet kai Italijos 

f Mussolinis ėmė meilintis prie arabų tau- 
' tos ir bendrai visų mahometoniškų žmo

nių, tai Britanija turėjo savo nusistaty
mą Palestinos klausimu pakeisti.

Aišku, šis pasiūlymas nepatenkina nei 
žydų, nei arabų. Abieji pasirįžę atmes- 

f ti skaldymo Palestinos projektą. Bet 
kas su jų nesutikimu skaitysis. Kapita
listiniam pasauly “kur galybė, ten tei
sybė.”

Nepriklausomybę Paminėjus
Kiekvienais metais Jungtinėse Valsti

jose po liepos ketvirtos, nepriklausomy
bės paminėjimo dienos, esti daug ašarų.

Būtų galima lengvai išvengti tų ašarų, 
rūpesčio, širdgėlos, daugeliui mirties ir 
išlaidų, jei piliečiai tą dieną protingai 
sutiktų ir praleistų. Kas metai, liepos 4 
d., keli šimtai žmonių sutinka mirtį. Šie
met tas skaičius bus apie 500 žuvusių ir 
kelis kartus tiek sužeistų. Vien New 
Yorke penki žmonės žuvo ir 1,180 susi
žeidė arba buvo sužeisti. Daugiausiai, 
susižeidžia naudodami visokius sprogi
mus (“fireworks”), daug prigeria ir dar 
daugiau žūva automobilių nelaimėse.

Nelaimių priežastimi yra tas faktas, 
kad daugelis labai entuziastiškai pyškina 
visokiais sprogimais, meta juos kur tik 
pakliuvo. Kiti “prisismaginę” eina mau- 
'djstis, o treti “smagumo ūpe” atsisėda 
pne automobiliaus rato ir leidžia'jį iš 
visų jėgų, sudarydami sau ir kitiems pa
vojų. Reikia pasakyti, kad iškilmingas 
nepriklausomybės paminėjimo tradicijas 
šie blogi papročiai labai aptemdo ir pa
gimdo daug nereikalingų ašarų. Tik pa
galvokite: visi sveiki sulaukia tos dienos, 
o po jos štai keli šimtai šeimynų lydi sa
vuosius į kapus, o tūkstančiai kankinasi 
sužeisti!

Minint tą garbingą laisvės tradiciją, 
reikėtų naudoti daugiau proto. Kas my
li “pasismaginti,” tai neturėtų sėstis prie 
automobiliaus rato, neiti maudytis ir 
mažiau pyškinti sprogimus. Tada nepri
klausomybės diena būtų praleista sma
giai ir naudingai!

Naudos Dujas
Ispanijos ’fašistai, kurstomi Hitlerio ir 

Mussolinio, ruošiasi naudoti nuodingas 
dujas kovoje prieš Ispanijos žmones. Kad 
jie prie tų priemonių naudojimo ruošiasi, 
galima spręsti iš jų paskutiniu laiku veik 
kasdien šaukimo, būk liaudiečiai šaudą į 
fašistus kanuolių svaidiniais, užtaisytais 
nuodingomis dujomis.

Matyti, fašistai’ nori pasaulio akyse 
dėl savo budeliškų darbų pasiteisinti, tad 
patys ims šaukti: “liaudiečiai pirmi p ra-, 
dėjo.” Tikrumoj, liaudiečiai nenaudojo 
ir nenaudoja dujų svaidinių. Antra, fa
šistai šaukia, būk liaudiečiai gavo iš Če- 
choslovakijos 50,000 maskų apsisaugoji
mui nuo nuodingų dujų. Iš to jie vėl da
ro išvadą, būk liaudiečiai apsirūpino ma- 
skomis, nes rengiasi naudoti dujas. Vo
kietijos, Italijos ir Ispanijos fašistai, ne
galėdami kitaip įveikti kovingą Ispanijos 
liaudį/ matyti, rengiasi prieš ją naudoti 
dujinius nuodus.

Francija Gal Keis Politiką
Manoma, kad dabartinė Francijos val

džia pakeis savo politiką, pasisakydama 
už draugiškesnį atsinešimą linkui Ispa
nijos liaudies. Iki šiol Francija ir Ang
lija vis norėjo įtikinti Vokietijos ir Ita
lijos valdžias už palaikymą Ispanijos pi- 
kietavimo, kad neprileidus nei vienai pu
sei karo įrankių. Bet Vokietijos ir 
Italijos fašistai nebenori ilgiau dangsty
tis ta maska ir eina prie atviro karo 
prieš Ispaniją.

Įsigalėjimas fašistų Ispanijoj sudaro 
pavojų Franci jai, nes tada fašistinės val
stybės ją apsuptų iš trijų pusių. Perdi- 
delis fašistų įsigalėjimas Ispanijoj ir jos 

'kolonijose Afrikoj sudarytų pavojų ir 
Anglijos kolonijoms.

Menama, jei Italija ir Vokietija nesu
tiks su Francijos siūlomais planais, tai 
gal pastaroji atidarys savo sieną į Ispa
niją gabenimui ginklų ir karo medžiagų. 
Jeigu taip Francija padarytų, tai būtų 
didelė liaudiečiams pagelba, nes dabar 
fašistai gauna ginklų ir kareivių, gi liau
diečiai blokaduojami. ; .' • '

Ginklai ir Duona
Vokietijos fašistai pasiutiškai rengiasi 

prie karo. Iki 1941 metų Hitleris mano 
turėti 5 šarvuočius, kiekvieną tarp 26,- 
000 iki 35,000 tonų įtalpos; 3 šarvuočius 
po 10,000 tonų; 2 orlaivių vežikus; 14 
kreiserių; 40 naikintojų; apie tiek torpe
dinių laivų ir daug submarinų. Taip 
skelbia viešai, bet slaptai dar daugiau 
karui ruošiasi.

Kitaip yra su maistu. Jau senai Hit
leris ir Goeringas mokina Vokietijos, 
liaudį, kad ji turi atprasti nuo sviesto ir 
riebalų. Praeitais metais Vokietijoj bu
vo prastas derlius. Šį pavasarį grūmojo 
badas ir nuo to išgelbėjo tik Anglijos ir 
kitų užsienyj paskola. Dabar pasirodė, 

ykad šiemet derlius dar blogesnis. Šiuom 
kartu eina suvalymas žiemkenčių pasė
lių. Rugių ir kviečių derlius bent 10% 
žemesnis, kaip praeitais metais. Papra
stai Vokietijoj būdavo suimama apie 
4,500,000 tonų kviečių, o šiemet bus bent 
500,000 tonų mažiau. Rugių būdavo su
imta apie 7,500,000 tonų, o dabar bus tik 
apie 6,000,000. Miežiai ir avižos kiek ge
riau atrodo, bet jų Vokietijoj nedaug sė
jama, tai mažai ir suims. Vadinasi, Vo
kietijoj bus mažiau duonos, negu perei
tais metais. Prie to iš visų grūdų Hit
leris yra nusistatęs iki 20% paimti armi
jai. Ant duonos kainos jau dabar paki
lo, o tai yra laiku, kada žmonės susilau
kė naujos duonos.

Šiemet Vokietija užsienyj pirko apie 
1,500,000 tonų grūdų, o sekamais metais 
dar daugiau reikės pirkti. Lenkijoj ir 
Rumunijoj derlius blogas, tad Vokietijos 
fašistų; agentai žiūri į Pietų Ameriką.

Taigi, kaip matome, Vokietijos žmo
nėms ne tik politinė, bet ir ekonominė 
padėtis sunki. Nors Hitleris skerėčioja- 
si su kardu, bet kai namie dalykai toki, 
tai, reikia pasakyti, kad vokiškas fašiz
mas stovi ant molinių kojų. Vokietijoj 
vis daugiau žmonių pamatys, į kokią ne
laimę juos įvilko fašizmas.

APIA 27-to SEIMO PROTOKOLAS
(Pabaiga)

I

Sesija Antra
APLA 27-to Seimo 2-rą sesiją atidarė Seimo Pirmininkas 

S. Kuzmickas trečią valandą po pietų, birželio 20 d. Seka var- 
došaukis. Visi tie patys delegatai dalyvavo antroj sesijoj, kaip 
kad pirmoj.

Seka skaitymas APLA su LDS Vienybės sutarties projekto. 
APLA Qentro Sekretorius J. Gasiunas skaitė projektą. Įnešta 
ir paremta užgirti siūlomą projektą del vienybės su LDS. Seka 
plačios diskusijos. ~

Laike’1 diskusijų užsiregistravo tik atvažiavęs APLA 12-tos 
kuopos delegatas, Adam Urbonas. Nutarta delegatą priimti.

Po diskusijų skaityta sveikinimai seimui: APLA 52 kp. su 
$5.00 auka; APLA 47 kuopos su $5.00 auka; APLA 41 kuopos 
su $2.00 auka; APLA 33-čios kuopos su $3.00 auka; APLA 19 
kuopos su $5.00 auka; APLA 18 kuopos su $1.00 auka; APLA 
53 kuopos su $5.00 auka ir APLA Pjrmd Apskričio su $5,00 au
ka. Visb aukų su pasveikinimais prisiųsta $31.00. Pasveikini
mai ragina seimą greičiau eiti prie vienybės su LDS.

Įnešta ir nutarta šią seimo sesiją uždaryti ir trečią sesiją pra
dėti dešimtą valandą ryte, birželio 21 d.

Antra sesija užsidarė 5 :00 valandą vakare.

Sesija Trečia
APLA 27-to. Seimo trečią sesiją atidarė Seimo Pirmininkas S. 

Kuzmickas 10:15 valandą ryte, birželio 21 d. Seka vardošaukis 
delegatų. Nedalyvauja C. Stašinskas, J. Mažeika, J. Norkus, S. 
Orda, U. Načajienė suvėlavo. Užsiregistravo APLA 50 kuopos 
delegatų St. Ordos ir J. Norkaus vietoj alternatai, S. Jablons
kienė, ir P. Norkus. Nutarta juos priimti kaipo delegatais vie
toj St. Ordos ir J. Norkaus.

Nutarta balsuoti LDS ir APLA Vienybės Sutarties pasiųlytą 
projektą, kurį pereitoj sesijoj buvo perskaityta ir išdiskusuota.

Įnešta ir nutarta balsuoti vardošaukiu. Balsavimo pasekmės: 
Centro Komitetas: Pirmininkas J. Gataveckas už; Sekretorius J. 
Gasiunas už; Iždininkas J. Jesadaviče už; Iždo Globėjai D. P. 
Lekavičius už ir A. žvirblis už.
Kuopų Delegatai'. 2 kp.—A. Valeika už; 3 kp—Jurgis Miliaus
kas prieš; 4 kp.—J. Stagniunas už; K. Navaras už; S. Kuzmic
kas už; 7 kp.—Emma Sliekienė už; V. J. Količienė už; 8 kp.— 
J. Urbonas už; 9 kp.—K. Žukas už; P. Povilaitis už; 11 kp.—A. 
Baktys už; 12 kp.—A. Urbonas prieš; 14 kp.—George Urbonas 
už; 18 kp.—S.'Taraila už, A. šveziauskas už, S. Ivanauskas už; 
22 kp.—F. Buknys už-; 24 kp.—F. J. Madison už; 25 kp.—T. 
Katilienė už; 26 kp.—M. Naudžiurias už, J. Mardosa už; 29 kp.— 
A. Kubilskis už; 40 kp.—M. Andriuškevičius už; 45 kp.—U. Na
čajienė už; 49'kp.—J. Ormanas už; 50 kp.—S. Jablonskienė už, 
P. Norkus už; 51 kp.—J. Zamaras už; 55 kp.—M. Janavičienė už.

Už vienybės projektą balsavo 32, prieš 2.
Skaityta režbliucija-įnešimas APLA 3-čios kuopos, kuri duoda 

papeikimą Centro Komitetui būk negerai vedęs vienybės reikalą 
ir kad būtų vienybės reikalas pavestas kuopoms nubalsuoti refe
rendumu. Nutarta atmesti, nes Centro Komitetas darė viską, 
kas tik buvo gąlima (vienybės reikale. .

Įnešta lėifeti'vienybės. sutartį nubalsuoti referendumu per ku,o- 
pas. Po ilgą diskusijų, 9 delegatai balsavo už referendumą, 20 
prieš. Įnešimas atmesta.

Įnešta ir nutarta įgalioti Centro Komitetą pilniausiai užbaigti 
vienybę su Lietuvių Darbininkų Susivienijimu ir jeigu New 
Yorko ar Pennsylvanijos Insurance Departmental ar jų virši
ninkai reikalautų perredaguoti ar pataisyti kai kuriuos Vieny
bės Sutarties paragrafus, tai Centro Komitetas įgaliotas tai 
padaryti.

Įnešimų Komisija raportuoja, kad yra 6 kuopų įnešimai pa
taisyti APLA Konstituciją. Komisija rekomenduoja tuos įneši
mus padėti ant stalo, nes einama greitu laiku prie vienybės su 
LDS. Rekomendacija priimta visais balsais prieš vieną.

Skundų ir Apeliacijų Komisija raportuoja, kad yra dvi ape
liacijos į Seimą. Velionio M. Jurgaičio (buvusio 11 kp. nario) 

“našlė apeliuoja į seimą, kad būtų išmokama jos vyro pomirtinė.
M. Jurgaitis kada mirė, buvo suspenduotas. Nutarta pomirtinės 
nemokėti, bet atsižvelgiant į tai, kad velionis buvo APLA nariu 
per 20 metų ir kad jo šeimyna labai biednai gyvena, nutarta pa
aukoti M. Jurgaitienei $50.00. *

Antra apeliacija, tai del neišmokojimo velionio J. Puodžiuno, 
APLA 12 kp. buvusio nario, pomirtinės. Net 3 nori gauti po
mirtinę. Nutarta, kad Centro Komitetas praneštų visiems, ku
riuos liečia ši pomirtinė, kad jie pasiduotų Probate Courtui iš
spręsti kam ištikrųjų priklauso toji pomirtinė ir tik tada ją iš
mokėti.

Rezoliucijų Komisi’ja raportavo. F. Buknys skaitė komisijos

Prie Camp Springfield (Long Island, N. Y.) na
ciai iškėlė savo svastikuotą vėliavą greta Aine- 
rikos vėliavos. Apylinkės gyventojai prieš tai ke
lia protestus, reikalaudanii mesti šalin fašistų 
vėliavą;

pagamintas rezoliucijas, spaudos klausimu, darbininkų organi
zavimosi klausimu ir Ispanijos demokratijos klausimu—priimtos 
vienbalsiai.

APLA Centro Sekretorius J. Gasiunas perskaitė Centro Komi- - 
teto visuotino balsavimo pasekmes. Išrinkti į APLA Centro Ko~_. 
mitetą sekami: Pirmininku D. P. Lekavičius, Vice Pirmininku,? 
A. Pipiras, Sekretorium J. Gasiunas, Iždininku J. Jesadavičia; 
Iždo Globėjais J. Mažeika, A. žvirblis, ir J. Norkus. Išrinkti 
visi Seimo užtvirtinti vienbalsiai.

Svarsyta Centro Komiteto Algos. Nutarta pakelti Centro Se
kretoriaus algą iki $100.00 į mėnesį arba $1,200 į metus. Kiti 
Centro Komiteto nariai sutiko dirbti už tas pačias algas kaip ir * 
pirmesnieji gavo: Pirmininkas $40.00 į metus; Vice Pirminin
kas $15.00 į metus, Iždininkas $100.00 į metus, Iždo Globėjai;; 
po $15.00 į metus.

Nutąrta įgalioti APLA Centro Komitetą išrinkti narius į su^A 
vienytos organizacijos Centro Valdybą ir komitetus, kaip nurodo 
priimta vienybės sutartis.

Įnešta ir nutarta palikti Centro Komitetui, jei bus reikalas,' 
paskirti vietą del kito seimo.

Mirusieji APLA nariai per paskutinius du metus pagerbti . 
visų Seimo dalyvių atsistojimu, kol APLA Centro Sekretorius 
perskaitė jų vardus.

Skaitytas protokolas APLA 27-to Seimo. Protokolus vien
balsiai priimtas.

Pranešta, kad tuojaus po sesijos uždarymo, fotografas pri
sirengęs padaryti Seimo Dalyvių nuotrauką.

Nesant daugiau reikalų svarstyti, APLA 27-tas Seimas uŽt 
darytas 1:15 po pietų.

APLA 27 Seimo Pirmininkas, St. Kuzmickas,
APLA 27 Seimo Sekretorius, J. Orman. ....

Rezoliucija Spaudos Klausimu ♦

Dienraščiai ““Laisvė” ir “Vilnis” yra gausūs apšvietos šalti- : 
niai Amerikos lietuvių visuomenei. Tie dienraščiai šviečia ir 
organizuoja ateivius lietuvius ir taip pat šviečia ir organizuo
ja jaunąją amerikoniškąją mūsų gentkartę, palaikydami ang
lų kalboje skyrius.

Šiuom tarpu Amerikoje gimusiųjų lietuvių gentkartė, mūsų 
jaunimas, rengiasi leisti savo žurnalą anglų kalboje The Voice. -

A.P.L.A. 27-tas Seimas karštai sveikina žurnalo leidimo' 
idėją jaunimui ir šaukia savo organizacijos narius, ir visus 
Amerikos lietuvius materialiai ir moraliai remti žurnalo leidi
mo idėją.

M. Janavičienė,
Geo. Urbonas,
P. Buknys.

(Pabaiga 7 pusi.)

DARBININKŲ
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

Strėndieglis
Drauge gydytojau, daugelis 

pasinaudoja jūsų patarimais 
“Laisvėje” ir džiaugiasi pasė
komis. Prašyčiau patarimo ir 
ašen.

Aš esu vyras bemaž pusam
žis.. šiaip viskas iš išvaizdos 
atrodo, kad ne bile kieno pa
stumiamas. Bet ne taip yra, 
kaip atrodo. Man bedirbant 
dirbtuvėj ne visai lengvą dar
bą, pakiėlus sunkoką svorį, su
diegė dešiniam šone pagal nu
garkaulį, lyg kas būtų sudavęs 
su akmeniu. Per trumpą laiką 
tas skausmas pradingo tą pa
čią dieną, bet ant rytojaus ir 
vėl pajutau, kaip kad vinis 
būtų įkalta. Vis dėlto dirbau. 
O skausmas vis didėjo ir, ži
noma, privertė apleisti darbą.

Ir jau 13 savaičių, kaip ne
dirbu — ir nesimato, kada 
galėsiu grįžti prie darbo. Vie
nas gydytojas. pripažino lum
bago. Lankiausi pas jį 6 savai
tes, bet nieko gero. Nuėjau 
pas kitą. Tąs ir gi tą patį sa
kė. Pas jį gydžiausi 4 savai
tes—ir nieko negelbėjo. Nuė- 
jaus pas patį specijalistą, kurs 
vien už pirmą pamatymą at
siima 10 dolerių. Jis nuėmė ir 
atvaizdą. Sako, skausmai nuo 
išsijudinimo arba nikterėjimo, 
bet vėliau sako, kad artritas. 
Ir, suprantama, jis man nieko 
nepagelbėjo, tik gerai patuš
tino man kišenių. Ant galo kas 
tai man patarė eiti pas chi- 
ropraktą. Jis turi kokią ten 
mašinėlę. Nuo jo aš pajutau 
daug geriau. Jis sako, kad 
man skauda Sciatic nervas. 
Ar gali jis mane pagydyt? 
Prašau patarti per “Laisvę”. 
Ačiū.

Atsakymas

Jei Jums, Drauge, yra daug 
geriau nuo to chiroprakto gy
dymo, tai reiškia, kad jis pa
taikė į tašką. Sakote, jis turi 
kokią ten mašinėlę. Visokių 
yra mašinų ir mašinėlių. Ga-|

Ii būt, tai yra dijatermijos m'a* 
šina, trumpųjų bangų dijater- 
mija — short wave diathermy. 
Jeigu taip, tai yra labai gera“ 
fizinio gydymo priemonė. Čia 
nereikia nei vaistų, nei kokių 
paralių svaigalų, tik skausmui 
malšinti. Visą dalyką padaro 
dijatermijos gilieji peršildy- 
mai. Nuo jų pakyla šildomdj 
vietoj temperatūra iki 107 ir 
net 108 laipsnių F. Prasisklei
džia plačiau k r a u j a g y sies, 
daugiau per jas pereina gry
no kraujo, kurs išplauna nusi- 
sėdėjusias žalingas audinių 
medžiagas, prašalina jas iš, 
pažeistų vietų. Tuo patim tar- 
pu neapsakomai greitas elek-r 
trinių bangų virbėjimas (net 
po kelias dešimts milijonų kar
tų per sekundą!) išbombar- • 
duoja, išmaigo, išmiklina kiek
vieną narvelį, gaivina audi
nius. Ir, pasėkoje pakartoja-- * 
mų tokių šildymų liga praei
na.

Yra daugybė panašių, kaip 
Jūsų, atsitikimų, kur kitos 
priemonės nieko nepadaro, o - 
dijatermija padaro, pagydo.

Da vienas “mažmožėlisu’.,. 
Neretai tokiais, kaip Jūsų, at- . 
sitikimais, kaulų susinėrimai 
truputį išnyra, išeina iš savo 
vietos. Tai yra toj vietoj, kur, 
žemutinė nugarkaulio dalią, 
jungiasi su plačiaisiais dubens ... 
kaulais: Kryžkaulio - dubens 
susinerimas (Sacro - iliac 
joint). Tokis išnyrimas esti la
bai sunku patikrinti. Net ir--- 
X-spindulių atvaizdai menkai • • 
tepadeda išaiškinti dalyką. QV 
kaip tik tokiais atsitikimais .,, 
osteopatas arba chiropraktas,, 
savo kaulų manipuliavimais,, 
dažnai pataiko atgal įvaryt iš-r 
nirusį kaulą,—ir tada dalykai 
greit eina geryn. Su tokiais 
manipuliavimais šiaip M. D."-"' 
daktarai paprastai nenori už- ’* 
siimti — ir visai be reikalo.'''' 
šiuo atveju yra ko pasimokyt ; 
ir iš “jaunesniųjų” brolių—os< 
teopatų bei chiropraktų.
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įprastas Darbas, Svei
kata ir “Nusenimas”

* Į kokį užsiėmimą žmo-

toks jam ir sveikesnis. Tik 
suprantama, jog niekam ne
gali būt sveiki darbai, kur 
pilna 'žalingų dulkių, nuo
dingų dujų arba reikia ken
tėt perdidelį karštį ir tt.

Dauguma ateivių iš pie
tinės Italijos įpratę į laukų 
darbus; todėl ir Amerikoj 
jie būna gana sveiki, ties
dami kelius, taisydami gat
ves ir apskritai dirbdami 
atvirame ore. Bet jeigu ku
riem tenka kelis metus pa
dirbti uždarame fabrike, 
žiūrėk, daugelis jau ir turi 
džiovą. Tuo tarpu darbinin
kai, atvykę iš Europos 
miestų, pusėtinai gerai at
sispiria prieš džiovą Ame
rikos fabrikuose.

Amerikos farmeriai, 
dirba įprastus laukų dar
bus, kad ir sunkius, būna 
gana sveiki ir, palygint, il
gai gyvena. Ale, kurie, dar 
galėdami dirbt, persikelia į 
miestus bei miestelius kar
šatis arba iš sutaupymų 
gyventi, dažniau serga iri 
greičiau miršta.

Kada kumštininkas, risti- 
kas arba kitoks atletas pa- 
sitraukja iš grumtynių, tu- i 
retų ir toliau bent viduti
niai mankštintis arba ką i 
fiziškai padirbėti, jei žino, 
kas naudinga jo sveikatai.

kol

įprastą fizinį darbą, smar
kų sportą arba energingą 
mankštą, pas daugelį tokių 
pradeda šlubuot širdis, gest 
viduriai, “rūdyt” kepenys

kt. i,i xJei kas buvo įpratęs šok- ix an(kmyno centie 
ti, tegu šoka, nors ir senas, i n.e )UV<?. ,z.irĮonia- 
Kuris per dešimt-kelioliką1 ękspediGųiai pavyko pagauti 
metų dainavo, tegu dainuo- 11 ^1US. vandenyno gyvu- 
įa, kad ir pražilęs. Tai bus'P11?'. kU1 le_ hac^eį. isaip kinP.1’ 

’jam sveika. I kokla gyvūnija siaurės asi-
Rašytojas bus sveikesnis, 

jeigu neleis į senatvę savo 
plunksnai ar taipraiteriui 
visiškai užrūdyti.

Profesoriai tie ilgiau gy
vena, kurie mokina klases, 
k<M tik gali. Anksčiau pasi
traukusieji daugelis grei
čiau ir miršta, jeigu toliau 
rimtai ko nestudiiuoja arba 
nerašo knygų bei straips
nių.

Tampoj, Floridos valsti
joj, yra senių vyrų ir mo
terų kliubas, kurio visi na
riai turi po virš 75 metų 
amžiaus. Tame kliube yra 
per 2,500 narių. Jie palaiko' nvno, 
ba. VV7 nnoi u viivicj, uvi nti.v j t ai IJUVU Lėiuai UI c}OLU, ptlftl- 

bolo lošėjų grupes, rengia I ryžusių žmonių oro kelionė, 
sau šokius, piknikus su;—juk niekas nežinojo, kur 
įvairiais sportais ir tt. —|ir kaip galima bus nutūpti, 

vvien tiktai savo senių jė-| Laimei, rasta milžiniškas 
gomis. . | ledo plotas, ant kurio nutū-

Columbijos Universiteto i 
p s i c h ologijos profesorius 
Thorndike tūkstančiais ty
rimų įrodė, kad žmogus nie
kad nėra personas mokintis j 
ir išmokti. Thorndike * at
randa, kad žmogus ir se
natvėje gali užsiimti meniš
kais, moksliniais ir draugi
jiniais darbais, nekenkda
mas savo sveikatai.

Kodėl daugelis nustoja 
veikę, kai persirita per pus
amžį? Todėl, kad jie patys 
sau įsikalba, būk “perseni” 
arba pasiduoda kaimvnų 
pasakom, būk jau laikas 
“pasilsėti.”

Iki kokio amžiaus žmo
gus bendrai veikia, tai pr» 
klauso nuo jo “nusistaty
mo”, o ne nuo jo senatvės, 

*sako prof. Thorndike.—N.S.

Kaip* žinoma, ekspedicija mokslininkas dr. Ales Hr- 
ir visa, ko jai įsikurti bei dlicka ir valdiškas Jungti- 
gyvent i reikia, iš Rudolfo njų Valstijų vyriausias ge- 
salos, Lediniuotame vande- 

, atgabeno lėktuvai.
savo mišrų chorą, dvi beis- Tai buvo labai drąsių, pasi-

MARIU VANDENS DAŽYMAS, IDANT IŠGELBĖT 
NUKRITUSIU LAKŪNU GYVYBĘ

Prancūzas Georges Clau- spalvuotas lopas galima ma
de, žinomas išradėjas skais- tyt iš lėktuvo, iškilusio pus- 
čiausių neon šviesų, dabar I trečios mylios aukštyn, 
padarė naudingą lakūnams j ypač kai saulė šviečia ne 
atradimą. Jis siūlo skren-; tiesiai į akis, bet iš užpaka- 
dantiem per jūras lakūnam lio. Taip spalvuotas lopas 
pasiimti chemikalo vadina-! išsilaiko pusketvirtos valan- 
mo fhiorescin, arba resor- dos.
cino! phthalein, kaip jis' Tuo būdu, jei nukrinta 
chemijoj žinomas. . (lėktuvas jūron, lengviau jį 

\ iena tos medžiagos dalis surasti ir išgelbėti lakūnus.
žvilgančiai nudažo dešimt 1Spalvuotas, žvilgantis van- 
milionų dalių vandens gels- dens plotas matosi ir nuo 
yai-žaliai, ir taip nuda-1 laivo per apie pusantros

mas iš gana toli. Du svarai 
fhiorescino rakšties, sumai-

V <7

tį lopą ant vandens per 650
pėdu skersai-išilgai. Tas 

SOVIETU MOKSLININKU ATRASTOS ŠILTO 
VANDENS SROVĖS ŠIAURINIAM AS1GALYJ
Pasaulinė spauda labai 

didelį dėmesį skiria rusų 
mokslinei ekspedicijai, įsi
kūrusiai šiaurės ašigalvje. 
Ištiesti, labai susidomėtinas

rimai jau dabar plačiai 
I skelbiami.

B e t y r i n ėdama šiaurės 
ašigalyje vandenyno van
dens temperatūrą, įvairiose 
gilumose, nuo 300 iki 1 ki
lometro, ekspedicija susekė 
gana galingą šilto vandens 
srovę. Spėjama, kad ta sro
vė ateina iš Atlanto vande- 

’ nvno. Iki šiol apie šiltų Sro
vių buvimą Lediniuotojo 

; niekam

galio srityje gyvena. Pa
gautieji vandens gyvūnai 
žymiai skiriasi nuo tu pat 
veislių, gyvenančių pietes- 
nėse vietose.

Pasemti iš Lediniuotojo 
Manyta, kad anais laikais 

buvęs “žemės tiltas” toj 
vieto, kur dabar yra Berin
go marių perlaja tarp Azi
jos ir Alaskos.

' ą/k’ k,, y, K..,
rėš ašigaliui šiltą vandenį.

vandens pavyzdžiai tiriami. 
Tik padarius cheminį anali
zei galima bus tikrai pasa
kyti, ar Golfštremas, ar ka
lios kitos srovės tiekia šiau-

Stiklinės Alaus Dūdos
Vokietijai trūksta cinos; 

o naziai neturi aukso bei 
vertingų užsieninių, pinigų 
pirkt ciną iš užsienių. Ciną 
gi reikalinga nužibinimui iš 
vidaus skardų, iš kurių dir
bama maisto “kenai,” idant 
nerūdytų. Jinai naudojama 
ir kaipo “pamušalas” alaus 
dūdoms. Be to, eina reika
linga amunicijai. Todėl na
ziai pradėjo, gamint stikli
nes alaus leidimo dūdas, o 
metalinius “kenus” vis dau
giau pavaduoja stikliniais.

Yra žmonių taip negalin
čių pakęst bitės nuodų, kad 

I nuo vieno įgylimo numiršta.

. Claude išrado ir dėžutes- 
cilinderius minimam chemi- 

lakūnai naudot sulig reika-

(Tąsa 7-tam pusi.)

pė lėktuvai ir įsikūrė 
pedicija gyventi gana 
laika.

Bet lėktuvai, palikęBet lėktuvai, palikę eks
pediciją, turėjo grįžti atgal. 
Reikėjo laukti palankaus 
skristi oro. Vis dėlto, numa
tomojo skridimo išvakarėse 
šiaurės ašigalyje suruoštos 
atsisveikinimo vaišės. Pa
liekamieji ašigalyj ta proga 
panorėjo gauti dvigubą da
vinį saldumynų. Pasirodė, 
saldumynų būta gatavų, 

ekspedicijos vadas 
Šmidtas iškeliauda- 

vienoje

Mat,
prof.
mas ekspedicijon
Maskvos saldumynų dirbtu- 

(Tąsa 7-tam pusi.)

Ar Buvo Žemės “Tiltas” Tarp 
Azijos ir Alaskos?

Pirmiau buvo spėjama, 
kad įvairūs gyvuliai desėt- 
kai tūkstančių metų atgal 
perėję iš Azijos į Alaską, 
Amerikos žemyno pusiausa-

Bet Smithsono Instituto

ologas Alaskoj, Philip I. 
Smith muša tuos spėjimus, 
kaip neturinčius pamato. 
Jie remiasi skirtumais se
novės gyvulių ir žvėrių kau
lų. Nes šiapus Beringo per
ia jos randama tokie anų 
gadynių gyvulių kaulai, ko
kių visai neužtinkama ana
pus tos perlajos, _Azijoj. O 
Azijos senovės žvėrių ir gy
vulių kaulų taipgi neranda
ma Alaskoj. Šičia kalbama 
apie kaulus gyvulių, kurie 
gyveno tose vietose didžių
jų ledynų laikotarpy  j arba 
po jo. —N.

Vėžio Ligos Skleidimasis
Per paskutinius 20 metų 

labiausia padaugėjo vyrų 
sirgimas vėžiu po 65 metų 
amžiaus. Bet ir pas jaunes
nes moteris tuo tarpu pla
čiau pasklido krūčių vėžys.

Cirkininkas P. T. Bar
num nustatė, kad negalima 
vadint milžinu jokio vyro, 
kuris neturi bent 7 pėdas ir 
2 colius aukščio.

Sapnas Atidengė 24 Mė
ty Senumo Žmogžudystę

N u o s t a bus atsitikimas 
įvyko Kentucky valstijoj, 
Amerikoj, kur nepaprastu 
būdu buvo išaiškinta prieš 
24 metus padaryta žmogžu- 
dybė. Martin County teis
mo prisiekusieji iškėlė by
lą. 44 metų amžiaus Harvey 
Hardinui. Štai kaip tas ne
paprastas įvykis išėjo aikš
tėn.

Prieš kurį laiką į Inezo 
miesto policiją atvyko 31 
metų amžiaus moteris Viola 
Runyon ir pasakojo savo 
nepaprastą sapną, kurį ji 
sapnavusi prieš tai buvusią 
naktį ir kuris nušvietęs 
prieš 24 metus čia padary
tą žmogžudybę. Ta moteris 
prieš 24 metus, tada dar 6 
metų amžiaus mergaitė, 
buvusi liudininkė tokios 
žmogžudybės, kurios polici
ja jokiu būdu negalėjo iš
aiškinti. Tai įvyko 1913 me
tais.

Tada buvo rastas savo biu
re negyvas gana turtingas 
Inezo miesto pirklys Wat- 
tersonas. Keisto sapno sap
nuotojos Runyon motina 
tada buvo prie Wattersono 
virėja. Jos mergaitė, kuri 
tuo metu žaidė medžių pirk
lio kambaryje, pamatė, kaip 
“dėdė Hardin” staiga įpuo
lė į kambarį ir peršovė 
Wattersoną per galvą. Vė
liau apie tai nieko niekam 
nepasakojo, kad išvengtų 
didelio susidomėjimo tuo 
įvykiu. Mirties priežastis 
buvo išaiškinta kitaip negu 
iš tikrųjų buvo. Mažoji Vio
la paaugo didesnė ir visai 
užmiršo savo kūdikystės 

(Tąsa ant 4-to puslp.)

Vitaminas, Kuris Panai
kinąs Planką Žilumą
Californijos Universiteto 

profesorė Agnes Fay Mor
gan šėrė daugelį žiurkių 
maisto daiktais, iš kurių 
buvo prašalintas vitaminas 
B; ir tos žiurkės sparčiai 
žilo. Paskui jinai davė 
jom daugį vitamino B, iš
sunkto iš čielų kviečių ir 
kitų grūdų, ir pas tūlas 
žiurkes dingo žilumas ir 
sugrįžo naturalė jų plaukų 
varsa.

Tą patį jau pirmiau pa
tvirtino Californijos Uni
versiteto žemdirbystės Ko
legijos profesoriai T. H. Ju
kes ir S. Lepkovsky, vitami
nu B panaikindami žilumą 
didelio skaičiaus žiurkių.

Dar nėra moksliniai nu
statyta, ar vitamino B iš
trauka tikrai naikina ir 
žmonių žilumą. Bet profe
sorė Agnes Fay Morgan 
praneša, jog kai kurie vy
rai ir moterys patys išban
dė tą vitaminą kaip vaistą 
nuo žilumo ir atrado, kad 
jis duoda gerų pasėkų. 
Tarp tokių bandytojų yra 
ir vienas profesorius, ku
riam vitamino B ištrauka iš 
čielų grūdų patamsino plau
kus. —N.

Journal of Industrial and 
Engineering Chemistry nib 
mato, kad netolimoj ateityj 
galima būsią chemiškai 
dirbt medžiagas drabužiam, 
be verpimo-audimo.

Daugiausia knygų iš vie
šų knygynų pavagia; jau
nuoliai.

Juodai apsirengusios našlės žuvusių Ethiopijoj 
Mussolinio kareivių. Jis dabar pašaukė jąsias 
puošt naujausius Italijos karo pabūklus, ku
riais yra daroma tūkstančiai naujų našlių 

Ispanijoj.

TEL AVIV - VIENINTELIS GRYNAI ŽYDŲ 
MIESTAS, PASTATYTAS PAČIŲ JŲ DARBU
Tel Aviv, Palestinoj, yra 

pirmutinis grynai žydų gy
ventojų miestas pasaulyj. 
Jis buvo pradėtas statyt 
30 metų atgal ir dabar turi 
170 tūkstančių gyventojų.

Nesenai atsilankė Kaune 
vice-majoras Tel Aviv mies
to, p. D. Hoz. Pasikalbėji
me su kauniške spauda jis 
papasakojo tokių dalykų 
apie Tel Avivą:

—Palestinoje gyvenu jau 
30 metų ir aiškiai prisime
nu tą savo laiku buvusį tuš
čią Jafos šiaurėje smėliuo
tą tyrlaukį, kuriame tebuvo 
matyt keletas medelių. Tai 
buvo vieta, kurioj vėliau

Piknike Atrastas Stebėtinas 
Vilny Apvalytojas

Pirmiaus būdavo labai 
sunku ir kėblu išvalyt žolių 
“sagučius”, mažytes medžių 
šakutes ir šiaip šiukšles, 
įsiveliančias į avių vilnas 
arba į storesnius vilnų au
dinius. Bet 5 metai atgal 
Robert M. Greenleaf, Los 
Angeles mechanikas, visai 
atsitiktinai surado būdą ap
valyt vilnas nuo tokių šiuk
šlių ir garankščių.

Išvažiavęs į pikniką, jis 
ant žolės pasitiesė vilnonį 
blanketą ir galvojo, kaip 
čia galima būtų išimt tuos 
įsivėlimus iš jo. Netikėtai 
nukrito ant blanketo gaba
liukas sauso ledo (carbon 
dioxide), kuris buvo naudo
jamas užkandžių išlaikymui 
šaltų. Greenleaf po kiek lai
ko nukratė “sausąjį ledą”, 
žiūri, kad nuo tos vietos, 
lyg kokiu stebuklu, savaimi 
nukrito ir žolių dalys bei 
medžių šakelytės, kurios 
buvo įstrigusios į blanketą.

Tą Greenleafo atradimą 
tuoj paėmė išbandyt Lo
well, Mass., Audimų Insti
tutas ir surado jį visai tin
kamu. Institutas pabudavo- 
jo šaldytuvus, kur naudoja
ma “sausasis ledas.” Tuo 
būdu per valandą gražiai 
apvalo 1,500 svarų vilnų, 
ir vieno svaro grynas išva
lymas telėšuoja tik pusę 
cento. —M.

Nemažai moterų areštuo
jama už apsivogimus de- 
partmentinėse k r autuvese, 
bet moterys beveik niekad 
nevagia knygų iš viešų kny
gynų.

lemta buvo įsikurt Tel Avi- 
vui. Vienas mano prietelius 
arabas kartą man pasakojo, 
kad visas tas tyrlaukis savo 
laiku buvo pasiūlytas jo se
neliui nupirkti už tiek taba
ko, kiek pajėgia nešti vie
nas kupranugaris (verb- 
liūdas).

Šis šimtaprocentinis žydų 
miestas yra grynai žydų 
darbas. Jis pastatytas žydų 
darbininkų rankomis.

Norima, kad suvažiuo
jantieji iš viso pasaulio žy
dai gyventi į Palestiną pa
tys prisidėtų prie jos būda
vo j imo ir tuo būdu suaugtų 
su jąja.

Hoz sako:
—N u s i s tatyta pakeisti 

pasaulio žydų socialinį sąs
tatą ir visų pirma žydus 
Palestinoj padaryti grynai 
darbininkiškos masės dau
gumos tauta. Tam tikslui 
reikėjo įvesti žydus j visas 
pagrindines gamybos šakas. 
Tel Aviv yra tų siekių ge
riausias pavyzdys.

Žydų darbu pastatytas 
ne tik Tel Aviv miestas, bet 
ir jo prieplauka. Mat, dėl 
arabų riaušių prieš žydus, 
Tel Aviv negalėjo naudotis 
Jaffos uostu, ir teko kuo 
greičiausia įsitaisyti savo 
uosta. Dabartinis Tel Aviv 
uostas yra ne mažesnis už 
senąjį Jaffos uostą.

Socialiniu atžvilgiu mies
to gyventojų dauguma, su
sidaro iš darbininkų,—sako 
p. Hoz,—ką įrodo ir pasku
tiniai Tel Avivo miesto sa
vivaldybės rinkimai. Pales
tinos žydų darbininkų uni- 

(Tąsa ant 4-to puslp.)

Radio Imtuvas už Žmoną
R a diotechnikos pažanga1 

Afrikoje pakeitė kai ku- 
riuw senus papročius. Ank
sčiau Ugandoje (Rytų Af
rika) jaunikis, norėdamas 
prašyti pasirinktosios mer
ginos rankos, busimajam 
uošviui turėdavo atvesti po
rą gerų jaučių. To reikalavo 
seni ir griežti papročiai.

Dabar uošviai, užuot rei
kalavę jaučių, iš busimojo 
žento reikalauja radio im
tuvo. Pasirodo, kad neg
rams radio aparatai labai 
sunku įsigyti: už vieną pri
imtuvą jiems tenka beveik 
visą bandą jaučių parduoti.

Akys Rodo, kad Galėtu
me Gyvent 180 Metų
Tyri nėjamos Medicinos 

Instituto profesorius P. 
Lazarev, Maskvoj, sako, 
kad žmogus natūraliai ga
lėtų gyvent iki 180 metų. 
Tą išvadą jis daro, pasirem
damas išbandymais akių 
įvairaus amžiaus žmonių.

Iš saulėtos giedros įeikite 
į tamsų kambarį. Iš sykio 
akis nieko nematys, laiki
nai net bus praradus jau
trumą; ir reikės trijų iki 
keturių valandų, iki akies 
jautrumas pilnai sugrįš, sa
ko profesorius Lazarev.

Jo tyrinėjimai parodė, 
kad akies jautrumas vienu 
dienos ar nakties laiku ski
riasi nuo kito. Vieno žmo
gaus akys jautresnės negu 
kito, bet senyn einant visų 
akys laipsniškai darosi ne 
tokios jautrios.

Tikrais moksliniais mie- 
ravimais prof. Lazarev pa
rodė, kad apskritai žmo
gaus akis būna jautriausia 
apie 2 vai. dieną, o bukiau- 
sia apie 3-4 vai. ryto. Sako, 
gal tai todėl, kad žmonės 
įpratę tam tikru laiku mie
goti; o gal tatai turi ryšio 
ir su mirties valanda? Žmo
gaus gyvumas pasiekia že
miausio laipsnio prieš pat 
auštant. Tuo laiku kaip tik 
daugiausia ir miršta senų 
žmonių.

Naujagimis kūdikis yra 
beveik bejauslis, kas liečia 
šviesos ir garsų. Jo akių ir 
klausos jautrumas nuolat 
auga iki 20-tų metų am
žiaus. Tada jis pasiekia 
aukščiausią jautrumo laips
nį. Po to jautrumas vėl pra
deda laipsniškai, pamažu 
smukti žemyn.

Regėjimo jautrumas bet
gi taip palengva silpnėja, 
kad jis nepranyktų iki 180 
metų amžiaus, kaip rodo 
profesoriaus Lazarevo mok
sliniai padaryti braižiniai, 
paremti tikrais skaičiavi
mais. Todėl, anot to moksli
ninko, žmogus galėtų gy
vent 150 iki 180 metų.

Kiti mokslininkai tėmijo 
laipsnišką žmogaus kaulų 
kietėjimą ir atrado, jog 
kaulai pilnai nesukietėtų iki 
120 ar 140 metų. Todėl, pa
sak jų, žmogus ir galėtu da- 
gyvent tokio amžiaus, jeigu 
būtų palankios visos kitos 
sąlygos. —N. M.

Telefonas—“Velnio” Išradi
mas ar ne?

Kai pirmą kartą buvo 
įvestas telefonas Arabijoj, 
mahometonų dvasiškiai 
smerkė jį kaip “velnio išra
dimą.” Tada svietiškas ara
bų valdovas įsakė padaryt 
bandymą, ar telefonas per
leis žodžius iš mahometonų 
šventraščio Korano.X

Kada “šventi” žodžiai 
perėjo telefonu, tai ir dva
siškiai nusprendė, kad tele
fonas nėra velnio pabūklas.

—N. O. H.

BAKTERIJOS ANT ŠVA
RAUS STIKLO

Ištyrimai parodo, kad jei- * 
gu visiškai švarų geriamą
jį stiklą apvošite ant pa
prasto nesterilizuoto stalo, 
“baro” ar kt., tai prie jo 
kraštuko tuoj prikibs 40 iki 
50 tūkstančių įvairių bak
terijų.
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BOSTONOŽINIOS į
SO. BOSTON, MASS.

Radio
panijos demokratijos gynėjus.

Ir visam “D-ke” mes neran-
Šio sekfflądienio programa 

per stotjvVORL, 9:30 iki 
10:00 ryte:

1— Al Stevens Orkestrą iš 
So. Bostono.

2— šešios Birutės iš Bostono 
po vadovyste Valentinos Min- 
kienės.

Steponas Minkuo,
Garsintojas.

LIETUVOS DEMOKRATIJOS 
GYN£JŲ ŽINIAI 

Bostono Apskričio Komitetas 
Šaukia Konferenciją

Ateinantį nedėldienį 11 lie
pos, kaip 11 vai. ryto, Hudso- 
ne susirinks Bostono Apskričio 
Lietuvos Demokratijai Ginti 
konferencija, kurion visi loka
liai komitetai yra kviečiami 
atsiųsti savo atstovus.

Konferencijos vieta bus 
Hudsono lietuvių kliubo salėj, 
School St.

Konferencija turi du svar
biu tikslu:

1. Bendras Massachusetts 
Lietuvių Piknikas Lietuvos lai
svei ginti, ir

2. Sekantis Amerikos Lietu
vių Kongresas.

Todėl visi lokaliai komitetai 
privalo būtinai šioje konfe
rencijoje dalyvauti. Piknikui 
jau yra paimtas Maynardo 
parkas, Vose Pavilion, 5-tai 
rugsėjo dienai, žmonių tikima
si turėti apie 10,000, todėl rei
kia organizuoti atatinkamas 
aparatas, kad visus svečius bū
tų galima aptarnauti ir pavyz
dingą tvarką palaikyti.

Piknikui groti yra pasamdy
ta didelė orkestrą, dainuos 
apie* 12 chorų, kalbės “Lais
vės” ir “Keleivio” redaktoriai 
ir prie įžangos bilietų bus duo
ta $150.00 piniginių dovanų.

Taigi piknikas yra ruošia
mas toks, kokio Amerikos lie
tuviai turbūt da niekuomet nė
ra turėję.

Nemažiau svarbus ir kitas 
reikalas, tai Antrasis Ameri
kos Lietuvių Kongresas. Pir
masis Kongresas, kuris įvyko 
pereitais metais Clevelande ir 
kuriame dalyvavo keli šimtai 
mūsų organizacijų su apie 
100,000 narių, yra nutaręs po 
dviejų metų vėl susirinkti. 
Taigi laikas jau pradėt ruoš
tis. Reikia nutarti, kur An
trąjį Amerikos Lietuvių Kon
gresą šauksime ir kokiu laiku 
jis turės susirinkti.

Dėlto gi visi Massachusetts 
lokaliai komitetai privalo bū
tinai aukščiau sakytoj konfe
rencijoj dalyvauti.

Draugiškai,
Bostono Apskričio 

Komitetas

dam nei žodelio darbininkų 
reikalais. Nei užuojautos, nei 
patarimo darbininkui, kaip jis 
turi elgtis, kaip jis turi kovo
ti, kad iškovojus geresnį dar
bo atlyginimą, geresnes darbo 
sąlygas.

Taigi “Darbininkas” yra ne 
I darbo žmonių laikraštis. Tai 
i yra vilkas avies kaily. Kuomet 
' streikų banga nušlavė visą ša- 
, lį, kuomet kapitalistų samdo- 
i mieji mušeikos žudo nekaltus 
| darbininkus, tai mūsų “Dar- 
' kas” tyli, kaip klemsas arba 
peni savo skaitytojus menkos 

! vertės straipsneliais ir netei- 
Į singomis žiniomis.

Ir kuomet žmogus pagalvoji 
i— būtinai pastatai sau klau
simą : “Ar pas tuos žmones 
(šiuo kartu pas “Darbininko” 
vedėjus), yra žmoniškumo 
jausmas? Argi tik tokia kata
likiška sąžinė?” Ne! Pas tuos, 
kurie užmiršta skriaudžiamuo
sius — pas juos žmoniškumo 
nėra nei lašelio. Tai veidmai
niai. Daugiau niekas.

Kiekvienas darbininkas-kė 
turėtų rimtai pagalvoti. Ir ne
žiūrint koks tu nebūtum; ne
žiūrint kokius įsitikinimus tu
rėtum — tu esi darbininkas, 
išnaudojamas lygiai su kitais 
ir todėl visi bendrai turėtume 
rišti gyvenime kylančius klau
simus.

Šalinkimės tų vilkų avies 
kaily. Kokia nauda darbinin
kui iš tų-jūsų puotų, kaip kad! 
kėlėt kun. Jurui, 15 metų ku
nigavimo? Katalike darbinin
ke, pagalvok!

M. Tylūnas.

Kaip Man Atrodo 
“Darbininkas”

Aną kartą pateko į rankas 
“Darbininko” numeris. Laik
raščio vardas skamba gražiai 
— darbininkas. ‘Rodos, tik 
darbininkų reikalus turėtų ir 
gvildenti. Bet kur tau! Prasi
taręs keletą žodžių apie šv. 
Juozapo organizaciją, mūsų 
“Darbininkas” plačiausiai ap
rašinėja kun. Juro benkietą, 
plūsta Sovietų Sąjungą ir Is- ■

PABRANGO
Su pirma liepos mėnesio, 

čia pašoko maisto produktų 
kainos. Pienas iš 11c pakilo į 
12 centų kvortai. Mėsos sva
ras pašoko net 5 centais. Pa
brango maistas ir restoranuo
se. Sako, pakils drabužių ir 
avalinės kainos. Bet uždarbiai 
liko tie patys. Bedarbių skai
čius dar padidės, kuomet nuo 
15 liepos žada daug atleisti 
nuo WPA.

Uždarė Tris Tavernus
Birželio 28 d. So. Bostone 

tapo uždaryti trys lietuvių ta
vernai. Uždarė: Čeplikui, Juo
zui Vaitkui ir Jonui Petkaus- 
kui. Sako, tai tik laikinas su
spendavimas. Kada šio žmo
nės savo biznį atidarys—ne
žinia. Visgi nuostolių turėsią.

Esą tavernai uždaryta už 
tai, kad tūli jų atidaryta ank
stėliau — prieš aštuonias. Ki
ti, esą, davę gerti nepilname
čiams jaunuoliams.

CHARLESTOWN
Bostono pr;emiesty, Char- 

lestown’e cukraus darbininkai 
laimėjo CIO uniją, padarė su 
kompanija vieniems metams 
sutartį ir dabar džiaugiasi.

Jie iškovo’o daug lengvatų. 
Štai ką reiškia visiems stot pe
tys į petį ir iš kovos lauko 
nesitraukti ligi laimėjimo.

Sobostoniečiai, nepasiduokit!

Birželio 27 dieną, turėjom 
gražų pikniką Montello, Mass. 
Tai So. Bostono ir Montello 
ALDLD kuopų piknikas.

Prieš pikniką įvyko Komu
nistų Partijos, Lietuvių Frak
cijos, Distrikto konferencija. 
Padaryta gerų nutarimų. Nu
tarta paaukoti į Agitacijos 
Fondą $100, įimant ir nesenai 
aukotus $25. Nutarta pasilai
kyti šioj valstijoj J. Bimbą dar 
vieną mėnesį. J. Bimba dirba 
CIO unijų ir K. Partijos rei
kalus.

Worcester Mass. Suvienytų Draugijų

DIDELIS PIKNIKAS
Sekmadienį, 11d. Liepos-July

BUS OLYMPIA PARK, SHREWSBURY
Su 30 Dovanų bei Laimėjimų:

1 — $10, 2 — $7, 3 — $4, 9-ni po $1.00 ir 6-ši daiktais.

Taipgi bus .Sporto ir Dailės Programa, kurią išpildys vietinis 
Aido Choras ir sportininkai.

Sekanti Biznieriai Suaukavo Dovanas:
Glenwood Furniture Co., 110 Franklin St., 2 lempas; Millbury Ice 

and Coal Co., 441 Millbury St., 50 galionų aliejaus; American Coal and 
Coke, Inc., 296 Southbridge St., i tono anglių; Union Furniture Co., 
247 Main St., 1 lempą ir Glazer Furniture Cia, 85 Green St., 1 lempą.

Suvienytų Draugijų piknikai visuomet būna žymūs, gi šis viršys 
visus buvusius. Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti.*

Cukraus Darbininkai, Dirbkit 
Išsijuosę.

So. Bostono cukraus dirbtu
vėje jau kelintas mėnuo eina 
intensyvus darbas už suorga
nizavimą CIO unijos. Kompa
nija visom keturiom CIO prie
šinosi ir darbininkam pakišo 
savo Mutual Benefit Associa
tion uniją. Buvo pradėjus čia 
lysti ir Amerikos Darbo Fede
racija. Bet ji darbininkuose 
joki©v pritarimo negavo. Galų 
gale, birželio 30 dieną darbi
ninkams buvo leista balsuoti, 
kuriai unijai jie pritaria. Ir 
balsavimo daviniai tokie: uz 
CIO paduota 257 balsai, už 
kompanijos uniją 246 ir 4 bal
sai netikę. Balsavimas, vienok, 
buvo netikęs. Jį vedė po vieną 
atstovą nuo viršminėtų unijų 
steito atstovo. Bet komisija sė
dėjo vienam kambaryj, o prie 
balsų dėžės, kuri buvo papras
ta popieros dėžė, išpjauta di
dele skyle, sėdėjo bosų tarnas 
“vačmonas.” Galėjo balsus fu- 
šeriuoti.

Kaip ten nebūtų, cukerni- 
kai, CIO turi 11 balsų dau
giau. Ir todėl jūs, tie 257, pri
valot išsijuosę dirbti, kad ir 
tuos nesusipratusius darbinin
kus prikalbintumėt dėtis prie 
CIO. žinokit gerai, kad kom
panijos sugalvota unija jums 
nieko gero neduos.

LANKĖSI
Liepos 3 d. So. Bostoną at

lankė gerai visiems žinomas 
drg. F. Abekas iš Chicagos.

Drg. Abekas, kaip žinia, 
dirba dienraštyj “Vilny” ir 
yra Centro Komiteto narys A. 
L. K. Lietuvos Demokratijai 
Ginti. Daugiausia šito komite
to reikalais drg. F. Abekas čia 
ir buvo. Turėjo ir kitų reika
lų.

IŠKEIKĖ PARAPIJONUS
Birželio 27, vietos lietuvių 

klebonas, kun. Pr. Virmaus- 
kas, per pamokslą įsikarščiavo 
ir ėmė parapijomis keikti, kad 
tie, esą, lanko bolševikų pik
nikus ir kitas pramogas. Ir 
prie šitos progos ėmė šmeižti 
ir melus skleisti apie Sovietų 
Sąjungą ir Meksiką.

Bet ko šitam kunigėliui rū
stauti, jei parapijonai nuva
žiuoja ant pažangiųjų pikni
ko? Juk ir kun. Virmauskas 
neišspjauna, jei į jo pikniką 
pažangieji atneša po dolerį- 
kita.

Štai lietuvių parapija, birže
lio 13 d., Dedham, Mass, tu
rėjo savo eilinį piknikėlį. Prieš 
pikniką, kun. Virmausko siun
čiami žmonės išlandžiojo 
visas karčiamas, visas žydiš
kas ir lietuviškas įstaigas ir 
surinkę apie $100. Birželio 18 
d. V. širkai išdavus pikniko 
raportą, pasirodė, kad pikni
kas gryno pelno davė $930.28. 
Tai ar dar kunigėliui mažai? 
Gerai sako — kunigo delmo- 
no nepridėsi.

Ku-ka-ku.

Sandariečiai Prieš Legionie
rius.

Jei žmogui kas nesiseka, ar
ba jis nepajėgia ką nors gero 
veikti, tati jis labai pyksta ant 
tų, kuriems sekasi ir kurie mo
ka naudingą darbą dirbti. Tai 
gyvuliško pavydo ženklas.

Ir taip yra visoj Amerikoj 
su mūsų taip vadinamais “tau
tininkais,” taip yra So. Bosto
ne su nekuriais sandariečiais.

Jų yra tik saujalė. Jie nei 
kultūrinio, nei visuomeniniai 
politinio darbo dirbti nepajė
gia. Todėl jie nervinasi visur, 

/f* kur tik kokį veikimą mato.

Štai imkim Lietuvių Kong
reso veikimą. Jiems kaulas 
gerklėj, štai nekalčių nekal
čiausio Dariaus legionierių po
stas. Tai veteranų organizaci
ja. Priklauso visi ex-kareiviai 
be pažiūrų skirtumo. Yra čia 
ir sandariečių, bei jų simpati- 
kų. Bet ar sandariečiai ra
mūs? Kur tau!... Jiems lie
žuvį niežti, kam legionieriam 
sekasi! Kada tik legionierių 
koks nors parengimas — tai 
žmonių kaip su kūju prigrūs
ta. O sandariečių parengimai? 
Kas tau! Ant pirštų publiką 
skaito.

Todėl tūlas “Klausutis” San_ 
daroj savo tulžį ant legionie
rių taip išlieja:

“Dariaus legionierių postas 
Bostone šturmuoja. Rengia 
daug pramogų ir turi gerų pa
sekmių. žmonės juos rėmė, 
bet klausimas ar jie žmones 
rems. Mat, posto vadas — bol
ševikas, o adjutantas — iš fe
deracijos.

Kai kurie posto nariai taip 
“susibrokino,” kad neturi iš ko 
užsimokėti į draugijas.”

Aš nesu legionierius ir legio
nierių užtarinėti neprisieina. 
Jie gali patys save apsiginti. 
Man tik keista išsitarimas: 
“bet klausimas ar jie žmones 
rems.” Ir kokios paramos tas 
sandarietis (aišku ne eilinis) 
nuo legionierių norėtų ? Gal 
kad Dariaus postas dalytųsi 
parengimų pelną su sandarie
čiais? Daugiau negu kvaila.

O kas vėl sandariečiams 
galvoj, jei kai kurie posto na
riai “susibrokinę” ir neužsimo
ka į draugijas?

Bet jau, sakau, ir tokius da
lykus leidžia lyderis Lekys, 
kuris ir pats yra legionierius, 
tik kito posto. Jonyla II.

Visose mūsų prakalbose 
žmonių būna pilnai. Ir tai ži
no gerai p. Kneižiukas ir Jo- 
nuška iš “N. G.”* Bet. .. taip 
sakyti reikia. Būna ramiau 
ant širdies. Juk ir lapė nepa
siekus vynuogių sakė: “Et, 
tuščia jų! žalios. Dar dantis 
atšipsiu!”

Kad - mums žmonės visur 
pritaria, o boikotuoja, mato
mai, tik p. Kneižis ir N. Jo- 
nuška, parodo ir mūsų organi
zacijų augimas, štai šįmet per 
ALDLD vajų mes gavom net 
40 naujų narių. Liet. Darbi
ninkų Susivienijimas, galima 
sakyt, savo vajų dar tik pradė
jo, o jau gavo 16 naujų narių. 
Jūs organizacijos, ponas Knei- 
žy, taip sparčiai neauga.

Kas didesni Lietuvos prie
šai, mes ar jūs — tai irgi svie
tas puikiai žino. Jūs, klerika
lai klupščiavot prieš Lietuvos 
engėją, buvusį carą Mikę. Jūs 
keikėt ir policijai išdavinėjot 
geriausius Lietuvos sūnus, ku
rie kovojo už Lietuvos liaudies 
išsilaisvinimą iš po cariško de
spotizmo. Jūs tą patį darėt 
prie Vokietijos kaizerio oku
pacijos. Jūs, galų gale, padė
jot kruvinajam Smetonai-Vol- 
demarui, nakties metu, užsi
rioglinti ant Lietuvos liaudies 
sprando ir dabar, dalinai, pa
dedate jam čiulpt iš tos 
liaudies paskutinius syvus.

darietis “Sandarukėj” verkia:
“Mūsų bendras frontas ka

žin kur dingo, pavasariui atė
jus. Jo “padfebelis” Sidney be 
ūpo.”

Cit, vaikeli (o vaikai, kaipo 
nesubrendusio proto, verkia 
ir verkia; o ko reikia, ar ne 
reikia) ! Bendras Frontas ne
dingo ir nedings. Ir jokio 
“padfebelio” Sidney pas mus 
nėra.

Panašiai (tik dar gailiau) 
verkia ir Jonuška “N. Gady
nėj”.

Kiti verkia, mums kapus 
ruošia: “Vienybėj,” “Dirvoj,” 
visoj kleboniškoj spaudoj ir 
net “Tėvynėj,” kuri labai po
litikos “bijo.”

Bet mes žengiam pirmyn. 
Mes padėjom ir padėsim Lie
tuvos liaudžiai ir jos geriau
si ems vaikams, dabar kalina
miems už teisingus savo reika
lavimus.

Mes neklūpčiojom ir neklū- 
pčiosim, kaip jūs kad darot, 
prieš kruvinąjį Smetoną ir jo 
naktibaldas.

Trumpai Kalbant
Netikėtai užtikau “Darbi

ninke” keliatą nesąmonių ma
no adresu. “Darbininkas” taip 
gražiai savo skaitytojams me
luoja, kad, esą, “Laisvėje” 
rašęs, kad V. Andrulis So. Bo: 
stone “pataręs visiems bolše
vikams skaityti laikraštį “Dar
bininką.”

Tąip! Ir drg. Andrulis, ir 
visi mūsų vadai-veikėjai ne
draudžia, o pataria skaityti ir 
atžagareivių spaudą. Pasek
mingai kovai — pirmiausiai 
pažink priešo jėgas. Tai aksio
ma.

Ir mes skaitom ne tik “Dar
ko” nesąmones, bet ir kitų re
akcionierių nesąmones. Ir drg. 
V. Andrulis nekalbėjo vien 
apie “Darbininko” skaitymą 
(būtų per prasta taip kalbėti), 
bet apie visą spaudą.

Taip, taip ... Ir geriausias 
lietuvis katalikas privalo ge
rai pagalvoti, sulygini savo 
vadų žodžius su jų darbais. 
Bažnyčia ir žmogaus dvasinis 
gyvenimas tai viena — o die
nos rū’peščiai—kas kita. Politi
ka ir tikybą — du skirtingi 
dalykai —"pasakė kun. O’- 
Flanagan. Popiežius Vilnių ir 
visą kraštą atidavė Lenkijai. 
Gi kun. Kemėšis ir kiti kovo
ja už Vilniaus krašto atvada
vimą. Juk tai nusižengimas 
prieš “neklaidingąjį” papą!

Murza Neglosto.

SO. BOSTON, GILLETTE 
BLADES CO.

Nepersen ai A. L. K. Mass. 
Apskričio Komitetas, dalyvau
jant vietinio komiteto porai 
narių, turėjo savo posėdį. Pa
daryta gerų nutarimų. Svar
besnieji iš jų, tai sušaukti vi
sos Mass, valstijos vietinių ko
mitetų konferenciją Hudson, 
Mass, liepos 11 dieną.

Toliau padaryti parengia
mieji darbai apskričio pikni
kui, kuris įvyks Maynard, 
Mass., Vose Pavilione, rugsėjo 
(September) 5 dieną.

Šitam piknike, prie įžangos 
tikietų, manoma duoti išlai
mėt! pinigais apie $150.

Ištikrųjų, tai bus milžiniš
kas piknikas. Aš giliai tame 
įsitikinęs, nes pikniką rengia 
ne kokia ten sriovinė organi
zacija ir ne kokiam pasipelny
mo tikslui, bet jį rengia visos 
organizacijos, kurios trokšta 
laisvės ne tik sau, bet ir savo 
broliams Lietuvoje.

J. K. P.

puvusių priemiestukų, nors 
iki šiol jis dar neturi didžių# 
pastatų.

Tel Aviv gal bus vieninte
lis miestas pasaulyj, kur vis 
dar nėra kalėjimo ir barų- 
saliūnų. Nusikaltėliai talpi
nami Jaffos kalėjime. O vy
ną ir alų Tel Avivo žydai 
geria bendruose restora
nuose ir valgyklose.

Palestinoj iki šiol pradi
nis mokslas nėra privalo
mas; bet Tel Aviv pats savo 
ribose įvedė privalomą pra
džios mokslą, kuris duoda
mas veltui. Mieste yra 
skaityklų, vakarinių kursų, 
muzėjų. Neleidžiama statyk 
ti namų be vonių kiekvie
name bute.

Tel Avivo gatvių susisie
kimą palaiko šoferių koo
peratyvas, kuris turi 70 iki 
80 nuosavų auto-busų.

Kas ypač esą įdomu, tai 
kad Tel Aviv miestas, kaip 
ir bendras naujoviškas žydų 
gyvenimas P alestinoj, 
griauna senoviškas žydų 
tikybos formas ir jų atgy
venusius nuostatus, sten
giasi pasekti šiandieninio* 
gyvenimo reikalą vimus, 
kad ir kiek žydų klerikalai 
norėtų pasipriešinti, kaip 
tvirtina Tel Aviv miesto 
vice-majoras D. Hoz.

J. K.

R a š y tojas - kalbėtojas /f 
Noel Coward patyrė, kad • 
“aukštai nešasi” daugiausia r 
tie žmonės, kurie nėra pa
siekę nieko tikrai vertingo, r

Taip! Mes sekam “Darbi
ninko” nesąmones ir broliams 
katalikams parodom, kur jūs 
tos nesąmonės. Pavyzdžiui: 
“D-kas,” apart kunigų foto
grafijų pirmiau dėdavosi pa
veikslų “iš Rusijos.” žinoma, 
tuos paveikslus jis gaudavo 
nuo Amerikos fašistų ir už 
tuos paveikslus gaudavo už
mokėti.

Ir vienas “vaizdelis” paro
do tokią kvailystę: Rusijos 
ūkininko kiemas. Patvory, ko
jas užvertus, nustipus karvė. 
Pas slenkstį badu miršta ūki
ninkas, dar toliau jo moteris 
su kūdikiu.

Ir po iliustracija' “Dar-kas” 
šaukia apie badą Sovietų Ru
sijoj. Bet ir kiekvienas žiop
lys pasakys, tą paveikslą pa
matęs*: “Tai kodėl tas žmogus 
nepapjovė ir nesuvalgė tos 
karvės, jei jis badu miršta?” 
Gal su tuom mirštančiu tokia 
istorija, kaip tinginio ir kiau
šinio. Juk visi žino, kad iš ba
do žmonės suvalgo šunis, ka
tes, žiurkes, o būna atsitikimų, 
kad suvalgo ir savo vaikus, ar
ba vienas kitą (skaityk skęs
tančio laivo besigelbėj ančių 
žmonių plūduriavimą valty po 
keliolika dienų).

Toj pačioj vietoj “Dar-kas” 
cituoja “N. Gadynės” (ar ma
tai: broliukas su seseria!).me
lą, kad Andrulio prakalbose 
nebuvę žmonių, ir netverda
mas džiaugsmu sušunka: 
“Tas parodo, kad So. Bostono 
lietuviai yra susipratę' ir Lie
tuvos priešams (mūsų pabrau
kta) skelbia boikotą.”

Tai viena iš didesniųjų dirb
tuvių So. Bostone, čia išdirba 
safety razors and blades.

Seniau čia dirbdavo labai 
daug darbininkų, suaugusių 
vyrų. Bet paskui, vietoj vyrų, 
ėmė samdyti daugiau moterų, 
nes jos padaro tą patį darbą 
už mažesnį atlyginimą.

Dabartiniu laiku jei priima 
ką į darbą, tai priima tik jau
nus vyrus ir daugiausiai mer
ginas.

Darbininkų unijos čia jokios 
nėra. Ir kad darbininkai ne
galvotų apie unijos reikalin
gumą, bosai veda labai gud
rią politiką. Pavyzdžiui, čia 
yra suorganizuotas šapos dar
bininkų kliubas. Čia yra ge
ras šapos choras, orkestrą, ba- 
seballo ir kiti sporto rateliai.

Prie dirbtuvės čia yra graži, 
aptverta aikštė. Pirmiau čia 
darbininko koja negalėdavo 
pastovėti, buvo tai pasivaikš
čiojimas tik bosams. Bet šįmet 
bosai leido toj aikštėj baseball 
žaisti.

Tai mat, kokias mes “gery
bes” turim Gillette dirbtuvėje. 
Ir kliube, ir įvairiose sekcijose 
bei parengimuose, visur daly
vauja pats šapos prezidentas 
ir kiti bosai. Tokie jie “demo
kratai” tapo!

Bet ar senai visa tai įvyko? 
Na, ne. Tik šįmet. Ir vėl klau
simas : kodėl šitie bosai pasi
darė tokie geri ?

Visa tai mums turi būt aiš
ku. Tuos kliubus, ir visą kitą, 
bosai mums davė ne del to, 
kad jie mus myli ar įvertina 
mūsų darbą. Pirmiausiai jie 
nusigando galingosios dabar 
CIO. Jie bijosi, kad ir Gillette 
darbininkai nesusiorganizuotų 
į darbo uniją. Bet mes tais 
“pagerinimais” neapsivilkim. 
Geriau jau dabar pradėt orga
nizuotis Į CIO uniją.

Bendram Fronte
Bendro darbo priešai, prie

šai Lietuvos liaudies teisių— 
savo geltonlapeliuose vapalio- 
ja prieš Bendrąjį Frontą 
(Amerikos Lietuvių Kongresas 
Lietuvos Demokratinei Tvar
kai Atsteigti).

Štai vienas So. Bostono san

ĮVAIRUMAI
Sapnas Atidengė 24 Metų 

Senumo žmogžudystę

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
dienų " baisų pergyvenimą. 
Ir tik po 24 metų sapne vėl 
ji visa aiškumą pamatė se
nos praeities įvykį.

Policija, remdamasi Vio
los Runyon pasakojimais, 
Harvey Hardiną areštavo. 
Po kurio tyrinėjimo pasiro
dė, kad -moteriškės sapnas 
visai atitiko tiesą. Hardinas 
patsai prisipažino, kad su
sijaudinęs būdamas ir susi
kivirčijęs tikrai nušovęs 
medžių pirklį Wattersona. 
Jis niekados nesitikėjęs, 
kad įtarimas dar būtų ga
lėjęs kristi jo atsakymui, 
kartu jis nė nežinojęs, kad 
Wattersono virėjos mažutė 
dukrelė buvusi įvykio liu
dininke. Hardinas po 24 me
tų laiko vis tiek turės atsa
kyti už savo nusikaltimą 
prieš teismą. —L. Ž.

Tel Aviv—Vienintelis Gry
nai žydų Miestas, Pastaty

tas Pačių Jų Darbu

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
jų susivienijimas “Hista- 
druth” miesto taryboje ga
vo šešias vietas iš penkioli
kos.

(Nors Tel Avivo vice-ma- 
joras kalba apie žydų poli
tikos darbininkiškumą Pa
lestinoj, bet yra žinoma, jog 
ten tebešeimininkauja žydų 
buržuazija, globoj Anglijos 
imperialistų; išnaudoja žy
dus darbininkus, o ypač, 
skriaudžia arabus, sudaran
čius didelę daugumą Pales
tinos gyventojų. Todėl ir 
nesiliauja arabų valstiečių 
ir darbininkų riaušės pries 
žydų buržuaziją ir Angliją. 
— ‘Laisvės” Red.)

Kaip atrodo Tel Aviv?
—Tai labai gražus mies

tas,—sako p. Hoz:—Aikštės 
ir gatvės labai erdvios, as
faltuotos. Neturim jokių su-

Telephone: EVergreen 8-8770

Dr. Herman Mendlowitz. L
83 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 1Tel. Evergreen 7-1312 1

OFISO VALANDOS
1
i i

nuo 1—8 dieną ir nuo 7—8 vakare i 113
NEDfiLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto 11

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Home Tel. PUBLIC

Havemcycr 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shafins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingąs Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po žermeną pietį. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA ĄVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.



Penkiadienis, Liepos 9,1937 E AI S Vi fi Puslapis Penktas

LAISVE YOUTH SECTION]
i   ■ . '  ■ ' ■ ■ ■ ■■  ' ■ ' ■   —- ->

• \

editorial Įll AMERICAN YOUTHS SPEAK!
" American Youth Set An Example For Congress
^UR AIM . — Hi-Lites of the Sessions —

The Laisve Youth Section appears every Tuesday and Friday and publi
cizes the activities of our Lithuanian-American youth in America. We try 
to do our best in this field but there is always room for improvement.

We belong to our readers. We want to make the Youth Section the 
organ through which our readers can air their views, theii’ problems and 
the difficulties of their organizations throughout the country. We want 
the choruses, the university clubs, the LDS branches, the sport teams and 
all other clubs to use our pages for the improvement and growth of their 
organization. Individually and isolated they cannot help each other, but 
through a newspaper that is national in scope they can assist each other 
and grow in mutual strength and understanding. Through the Youth Sec- 

> tion they can share their problems and difficulties and thus help solve 
them.

We want to be able to bring you news of the struggle of youth. We 
want to show you the fight for economic security, for progress and for 
peace waged by the youth of America. In all these struggles Lithuanian 
youth are taking an active part and we want you to help your fellow 
Lithuanian-Americans to win in that struggle through the profit of your 
experience.

The Laisve Youth Section belongs to its readers. We want to know 
your lives and activities. We want to know how you face the struggle 
for existence and win. Your lives are not small things. They compose 
part of this generation that will someday lead in building a new world. 
It is not the master minds that make history but the steady plodders, the 
dependable workers fighting at the factory and in the organizations, that 
map the course of history.

Many of you are members of various organizations that have problems 
and activities. Write in those problems and activities!

Many of you are members of sport teams and clubs. Write in about your 
games and practices!

To those of you who are faced with poor conditions in your factories: 
Write in and explain those conditions!

Many of you are taking part in the economic struggle for unions. Write 
in and tell us about it!

To those of you who are facing the problems of life after graduation 
or are still looking for a job: Write in and let us know how you feel 
about it!

To our chorus, team, club and branch members: Write in and let us 
hear about your activity!

This paper is yours and it is up to you to make it a living organ of 
active Lithuanian-American youth! The Editors.

NEW PROGRAMS 
NOW DRAWN UP

E
New Plans For 
Culture Growth

Fl YOUTH HAVE NO 
SOCIAL ACTIVITY

YOUNG AMERICA HOLDS CONGRESS 
ON STATE OF AMERICA’S- YOUTH

MANY OF OUR LITHUANIAN YOUTH
‘ TOOK AN ACTIVE PART

“MANY L1THS NOW IN SPAIN” 
SAYS LITH-AMER. YOUTH

A Letter From A Well Known Youth
Somewhere In Spain 

My Dear Friends:
Spain at last! At present we are 

at the Republican National Guard 
Barracks. It is a beautiful one 
block structure which w,as formerly 
occupied by the hated Civil Guard. 
From here everyone is assigned to 
a certain branch of the army and 
sent out to training camps. The rea
son why several of us are still here 
is that we are awaiting the arrival 
of 40 others from A*merica. We will 
form the anti-tank batteries of the 
George Washington Battalion. Very 
soon a third American Battalion will 
be formed. (Editor’s Note: At pre
sent there are four battalions in 
Spain composed only of Americans: 
Abraham Lincoln, George Washing
ton, Patrick Henry and John Brown 
Battalions).

Today was pay day. We received 
60 pesetas for 10 days work. That’s 
not bad considering you don’t have 
to buy a thing. It’s about $3.00 in 
American money. We fellows spend 
it on movies, cakes, candy, wine and 
champagne. There’s no sense in 
saving the money.

I am writing this letter while do
ing Guard Duty. The situation is 
as follows: I am in the barracks 
and am seated before a certain clos
ed door. On my head I wear a 
steel helmet. Across my chest is a 
belt full of cartridges. Between my 
legs I hold a German rifle, manufac
tured in Berlin. In the room behind 
me is a Fascist spy. My job is to 
see that he doesn’t get away. If he 
tries to scram—I’ll just have to 
shoot hipi. I have been on duty 
since 12 noon and in a half hour it 
will be 2 o’clock and I will be re
lieved. My following guard periods 
are from 6 P. M. to 8 P. M. and 
Midnite to 2 A. M. and 6 A. M. to 
8 A. M.

Food Very Cheap
Food is plentiful and cheap in 

this particular city. It is much 
cheaper than in New York. For 2 
pesetas (10 cents) you can buy very 
delicious cakes for which you would 
pay at least 50 cents in the states. 
Cheapest of all is wine. For 5 pe
setas you can buy an enormous 
bottle of Muscatel. Oranges are dirt 
cheap—a dozen for a peseta (5 
cents)! The most 'difficult thing to 
buy out here is jambon (soap). Not 
a store sells it!

On our way to this city, from Va
lencia, flocks of people greeted us 
at every train stop. They filled our 
train with oranges—all over—and 
did we eat them! I had about 20.

The next day we were all sick from 
eating too many oranges.

Importance of Unity
If only you at home could realize 

the tremendous significance of this 
war—the solidarity of the Spanish 
people! We shall never forget the 
impression these people have made 
upon us. Men, women and. children 
greeted us at every stop with clench
ed fists singing the Spanish United 
Front song and other working class 
songs including the Internationale. 
The tiny children, three and four 
year olds, singing and saluting to
gether with their parents. I shall 
never forget the spirit of these 
children. It would melt the heart 
of the grouchiest grouch upon see
ing these little ones, so serious and 
so determined in their fight against 
fascism.

Many Lithuanians
So far I have met about eighteen 

Lithuanians from England, France, 
Lithuania, U.S.A., Brazil and Argen
tina. Several are in hospitals re
cuperating from injuries received ,at 
the front. Others are -working as 
mechanics and truck drivers. One 
Lithuanian, from France, is a Poli
tical Commissar at headquarters. An
other Lith. from Mexico, is a train
ed officer from that country’s army 
and is doing important work out 
here.

At the Front
Several Lithuanians from the U.S. 

are in hospitals, gravely wounded. 
They were among those Americans 
who on the 27th of February count
er-attacked at the Jarama River and 
pushed back the fascists several 
miles from the Madrid-Valencia road. 
I’ve heard countless stories of the 
heroism on that day. One of the 
boys was struck by an exploding 
hand grenade during the attack. He 
is in the hospital several months. 
I’m going to visit him if possible.

Our Duty
I believe,' more so now, that it is 

the duty of every class conscious 
worker, be he man or woman, to 
aid the Spanish Loyalists with all 
the means at his or her disposal. 
And now, after actually seeing with 
my own eyes the solidarity of the 
Spanish people and the results of the 
merciless bombardments of women 
and children hundreds of miles from 
the front, it makes my blood boil 
over. Damn it! Hpw can anyone 
sit back and allow such things to 
pass by unnoticed?

Comradely,
V—.

Greetings from the fouifh Ame
rican Youth Congress! We are here, 
over 2,000 strong to show the na
tion, and especially our law-making 
bodies, how a perfect congress should 
be conducted.

President Roosevelt, Mayor La
Guardia, various governors,, public 
officials prominent in the public eye, 
and the American boys in Spain have 
sent greetings to the Congress . We 
have been addressed by famous ath
letes, and representatives from labor 
and international groups. Mr. Glen 
Cunningham, the noted runner, be
cause he was participating in a 
meet in Milwaukee, was able to ac
cept our invitation to say something 
to us. He minimized the seriousness 
of our problems and said that com
pared with the youth in Europe we 
American youth were fairly well 
off. He felt that more overt dis
plays of patriotism were needed.

Delegates from Puerto Rico, re
minding us that they were part of 
the United States, asked the Con
gress to consider also some of their 
problems. “Laborers,” they said, re
ceive only 60 cents to a dollar a 
day during the harvest season.”

Raymond Leslie Buell, president 
of the Foreign Policy Association 
warned the delegates of the danger 
to democratic countries if they fail
ed to work together in the cause of 
peace. “We can not depend on fas
cist countries to avoid war.” The 
Soviet Union had shown that com
munism was not the way out, he 
said. “It has proved to be a dis
appointment to its followers”. He 
went on to say that the solution of 
our problems concerning economics, 
war and the survival of democracy 
could not be solved either through 
communism or fascism. The present 
trend of President Roosevelt to “cen
tralize power” also saddened Mr. 
Buell. Labor, too, came in for its 
share of admonition. “The chief rea
son for this condition (the danger 
to democracy) is the failure to main
tain industrial peace. The uncom
promising opposition of a number of 
employers to collective bargaining 
has been accompanied by illegal 
acts on the part of certain work
ers, creating a serious situation. If 
the Roosevelt administration wishes 
to safeguard the democratic process, 
it must secure the acceptance of the 
dual principles of collective bargain
ing and collective responsibility.”

Yet in spite of the pessimistic 
and misguided attitudes of the speak
ers, we are going ahead with draw
ing up an effective and necessary 
program for the betterment of our 
conditions, in regard to democratic 
rights, recreational facilities, reten
tion of peace, providing for voca
tional and educational opportunities.

Liths Present
As to Lithuanian youth represen

tation, up to the present writing 
these are the ones I have come 
across: John Orman, National Youth 
Committee Secretary of the L.D.S., 
Alda Orman from the Brooklyn 
BuiLDerS; Adele Vasil from Cleve
land; Mary Gates; Matt šolomskas, 
editor of the Vilnis Youth Section 
and 
and

Isabelle Legmalis of Detroit 
a few others.

Al Kairukštis.

EDITOR’S NOTE

“Notes from Norwood” by 
long awaited for “Gone With 
Wind” will reappear in this Tues
day’s issue of the Youth Section.

Francois, our well known young 
poet has also revived and will 
come back with a poem called 
“Flesh and the Machines”.

the 
the

NEW YORK.—(YNS)—Bilingual 
children who come from homes 
where English is not spoken, or used 
only occasionally, are just as intelli
gent and make just as rapid pro
gress in their school work as monog- 
lots, according to a survey of 3,000 
elementary school pupils of this city 
by Dr. Seth Arsenian, of Columbia 
University, made public here recent
ly. The frequently advanced theory 
that mental confusion results when 
a child has to carry on a conver
sation in one language at home and 
then shift to English in school is 
completely discredited by the survey, 
Dr. Arsenian said.

He: My ears are red. Is it a sign 
that people are talking about me?

She: Well, if 
ought to. Your 
with lipstick.

they aren’t, they 
ears are covered

ofOne of the finest achievements 
the Model Congress of the Ameri
can Youth Congress was the rede
fining of recreation. “Wreckreation” 
is now “re-creation”. The empha
sis on sports, physical activities and 
incidental play is now going to be 
shifted to cultural and esthetic fields. 
Music, art, drama and literature are 
beginning to receive attention 
providing definite contributions 
recreation.

as
to

inIn the various bills submitted 
the committee sessions, provisions 
were made for developing musicians, 
artists, playwrites, actors, writers 
and journalists. And because the 
Federal Arts Projects, which is 
closely allied to the recreational 
field, has done splendid work along 
these lines, the committee express
ed the desire that it be made a per
manent rather than a temporary pro
ject. Too, it was recommended that 
youth be admitted to these projects. 
There was some sentiment that the 
Federal Arts Project be removed 
from the relief basis and made a re
gular department of the government.

This would open magnificent vis
tas. Think what it would mean to 
our cultural development! We Ame
ricans have been accused of pursuing 
only a materialistic philosophy. That 
we are interested in accumulating 
wealth at the expense of the really 
fine things of life. For the first 
time art is being encouraged by the 
government. Art in its broadest 
meaning, painting, sculpture, litera
ture, drama, music, and dancing. We 
who have a keen interest in art
that at last a renaissance of art, 
comparable to the Florentine and 
the Venetian Periods, is on its way. 
What a wonderful heritage we have 
the opportunity of leaving. We will 
increase in artistic tastes; we will 
learn to demand beauty as well as 
convenience and practicability. We 
will discover that art Is not a re
mote theory but something that is 
vital and something that will make 
our lives so rich that drab cities, 
slums, cheap tawdry amusements 
will be swept away.

And that will come about, slowly, 
true, through the adoption of bills 
we have proposed which will set us 
facilities for the finding and utili
zation of the individual’s talents.

feel

We are young people. We like 
good times and socials. We want 
to get together without any busy
body telling us you can’t do this 
and you can’t do that. We wanted 
a place where we could meet, where 
we could dance or sit around and 
talk. So we went to the Community 
House for permission to meet there. 
So what do they tell us? The direc
tor, dictator rather, says, no dancing. 
Besides the place is open only twice 
a week. Now, we haven’t any money; 
we can’t afford to go to dance halls 
and places of amusements.. .Besides, 
we want to do things for ourselves. 
So here’s what we do:

We organize a club in a cellar. 
We collect furniture, lamps and fix 
the place up to suit us. We put a 
radio in. We have a place where 
girls and boys can come together 
and have a good time. What hap
pens? Mr. Hearst gets hot in the 
seat of his pants and starts a cam
paign against our clubs, calls them 
dens of vice, accuses us of selling 
narcotics and whiskey, and instigates 
the police to come down and bust 
up our clubs. And when I say bust 
up I mean bust up. They broke 
the furniture, smashed the^walls and 
ceilings so that we couldnlt use the 
places again. I

So we ask ourselves, what are we 
going to do ? We gotta hay^ a 
place to meet. The community house 
is not large enough and besides, we 
can’t run any socials. . Dammit, 
can’t stop young people from 
ting together.

Alright, here’s what we do. 
get in touch with the clubs
have been broken up by the police. 
We form a federation. We draw up 
a constitution and submit it to the 
proper authorities. They said they 
would investigate the matter and 
give us charters which would give us 
the right to form such clubs, 
have waited three months so far 
no charters have shown up.

Just what is back of this situa
tion? Are there any business groups 
against our clubs? Don’t forget, we 
met every night and because we 
gave the boys and girls of the neigh
borhood what they wanted they did 
not have to go to dance halls and 
pool rooms to get it. Are they try
ing to freeze us out? Well, they 
won’t do it. If we can’t have them 
the way things are now, we’re go
ing to try other methods of getting 
them.

you 
get-

We 
that

RICHMOND HILL 
RAMBLINGS

me,Firecrackers to the right of 
firecrackers to the left of me, fire
crackers everywhere. I guess we all 
had our fun over the fourth. A 
huge crowd gathered at the Laisve 
picnic. As I went away over the 
fourth, I had a stooge go to the pic
nic and give me

Richmond Hill 
ing the holiday. 
White Sulphur 
Helen, Vic, and Mildred planned to 
go away also, but as I haven’t seen 
them as yet, I can’t say where they 
went. We have a meeting this Fri
day, there I’ll get all the news and 
let you all know next week.

Well folks, I seem to be finding 
Lithuanian people all over. This 
week, I found out that there is a 
fellow known as Peter Batvinis, who 
is in California, climbing the ladder 
to success 
send him 
Laisve*

Do you 
way they 
Section in 
homes? When we had the old way, 
the young folks just took the small 
paper, and kept it to themselves, 
now, we take the youth section, and 
get yelled at for taking part of our 
parents’ paper. Something must be, 
done. Yes?

Many of you know the Teleisha 
family from Richmond Hill, well 
even though their daughter Terry 
went to Europe, they are still hav
ing theii’ fun. 
birthday, and we all gathered to 
have a party, and who should show 
up, but Eddie and his mother.

This Friday, we are going to make 
a definite date for our beach party. 
All of the Ramblers are attending. 
As I said last week, you are all 
invited.

So until

all the inside dirt, 
was deserted dur-

Sophie went to
Springs, Isabelle,

in the navy. His parents 
the youth section of the

all realize that the new 
are putting the Youth 

the Laisve is breaking up

Sunday was Stella’s

next week, Hi-De-Ho— 
“Carrots”.

“Come on, 
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Murphy:
go to the ball game.

O’Keefe: “I can’t. I 
this seed catalog. On 
it said ‘Return in five 
morrow’s the last day.

O’Keefe, let’s

have to read 
the wrapper 
days’ and to-

MILWAUKEE, Wis.— (YNS)—Young America, in Congress 
assembled here, listened to its “President”, Willian W. Hinck
ley, address the opening session of the Fourth^A meric an Youth 
Congress on the State of the Youth of the Nation.

Two thousand “Senators’’ and “Representatives”, elected 
to the Congress by their constituents back home, heard Hinck
ley, chairman of the Youth Congress, open the four-day session of the 
Model Congress of the United States. The Congress, now in fession, is 
focusing its attention on problems of young people.

Youthful “ambassadors” from China, Cuba and Canada arc present at 
the gathering, which has received the endorsement of eleven li. S. Senators 
and thirty-four Representatives. q------------------- --------------

A special message of greeting 
from President Franklin D. Roose
velt was read to the delegates at 
the Public Auditorium here. They 
were also addressed by Glen Cun- 

iningham, barrel-chested Kansas track 
star and a member of the National 
Committee of the National Youth 
Administration.

posal of the YPSL’s and rpproving 
the Declaration of Right wHcl ;il 
form the basis for th I of Um 
American Youth " fur the 
coming year.

A feature of the session was en
dorsement of the drive against ve
nereal disease. U. S. Surgeon-gener
al Thomas Parran, Jr., leader of the 
drive, sent a special message to the 
Congress on “Youth’s Stake in Unit
ed States Venereal Control.” Speak
ers advised the delegates on steps 
to be taken to help stamp out ve
nereal disease.

Saturday, July 3, the second day 
of the session, saw several Chicago 
delegates who witnessed the “Me
morial Day Massacre” before the 
gates of the South Chicago steel 
mills of the Republic Steel Company, 
testifying before the Democratic Li
berties Committee. Unanimously they 
scored the Chicago police.

The Editor

Squawks
afternoon, with the 
in my eyes, I took

Trotskyite’s Pleas 
Ignored

We 
and

From a report of a New York 
Congressman to the Model Youth 
Congress session of the American

MOTHER GOOSE JOINS C. I. O.

CLEVELAND, Or—(YNS)—John 
L. Lewis doesn’t know what he 
started when he formed the Commit
tee for Industrial Organization.

Now even Mother Goose holds a 
union card. The Republic Steel strike 
has children of strikers chanting 
while skipping rope:

Stand on your head,
Stand on your feet;
C.I.O., C.I.O.
Can’t be beat!
Another rhyme the kiddies beat 

time to is:
Cigarettes, cigarettes,
Butts, butts, butts.
Company Union— • 
Nuts, Nuts! NUTS!

“We, the Young People’s Socialist 
League, are radicals. We are revo
lutionists. We believe that the prob
lems of youth can only be solved 
through a socialist society. And be
cause this 
Rights, is 
subscribe to 
to reject it. 
tion rather 
only to a limited group.

And this is the fruit borne by the 
seeds sowed by the Trotskyites. 
When the need for unity was never 
more necessary than today, and when 
a program is presented to which 
all groups can subscribe to and sup
port, the attitude of the YPSL’s will 
have the effect of an exploding bomb 
and will scatter the groups that we 
have so slowly won to the American 
Youth Congress. Of course we real
ize that the ultimate solution of all 
problems, including the problems of 
youth, can only be achieved through 
a socialistic society. But to propose 
that no policy should be set up 
which would be a basis for rallying 
youth, would serve to nullify the 
work that has been expanded in 
making the American Youth Con
gress what it is.

The people we want to reach 
most, the youth in church move
ments who will benefit most from 
contact with more progressive youth 
will not work with a body that re
fuses to state its policy, 
since it has been called 
radical organization.,

Therefore the delegates 
commended for rejecting

document, this Bill of 
left-liberal, we cannot 
it and urge all delegates 

Let’s have no declara- 
than' one that appeals 
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especially 
a red or

are to be 
the pro-

SINS I HAVE COMMITTED
By AL KAIRUKŠTIS

“No nude woman nor alcohol shall 
be permitted on the premises of any 
building of the University”—From 
the rules and regulations of New 
York University.

Rluth was different. She wasn’t 
interested in merely pointing out the 
suggestive, and to Anthony Com
stock, the pornographic sections of 
Ulysses. No, she read them to me. 
Then too, she went into quite re
velatory details about her abortion. 
Yet she had maternal yearnings. She 
liked me, because I was the only one 
in college who understood her, or so 
she said.

I was the editor of the yearbook 
then and to facilitate me in my jour
nalistic endeavours an office, private, 
had been assigned to me in the stu
dents recreation building. Ruth was 
a constant visitor, and we had many 

►interesting discussions in abnormal 
psychology.

One night, when I was idly won-

dering about methods of increasing 
the number of subscriptions, Ruth 
bounced in and greeted me with her 
customary kiss (Ruth and I were 
platonic friends at that time). It 
was near the end of the school term 
and both of us were mentally stale. 
Term reports, book reviews, catching 
up with work that had been ne
glected, had dulled our minds’ razor 
edge and our conversation lacked 
that sparkle so essential to intelli
gent discourse. So 
scious thought that 
ask her to, pose in 
without any false
modesty Ruth complied.
I' sometimes wonder what would 

have happened to the two of us if 
a college official had walked in, or 
even the watchman. The lightest 
punishment would have been dishon
orable discharge from college. And 

i yet nothing out of the way took 
' place.

it was no con- 
prompted me to 
the nude. And 
protestations of

On Sunday 
sleep-sand still 
the nearest express and in an hour 
arrived at the picnic of all picnics— 
the traditional Fourth of July picnic 
at Ulmer Park in Brooklyn.

Ulmer Park is a large place, quite 
big enough to hold the more than 
five thousand Lithuanians present, 
both young and old. All the tables 
were taken and soon crowded with 
vištos, alaus bačkos ir visbkių gėri
mu ir valgiu.

I started to count the out of town 
busses but when I reached seventeen 
a pretty girl caught my eye and I 
wasn’t able to finish. Inside the hall, 
by the bar, the people were drawnv 
as if by a magnet to be served beer. 
Imagine a poet serving beer! But 
that’s exactly what Francois did!
Seen, Met or Done: ,

The Dobinis brothers... The Boris ’ 
sisters... Johnnie Stasiulis, dressed 
in white, handsome and big, ~fnjr 
what a sight... Kay Augulis...Kay 
Michelson (President of the Lith.- 
Amer. Publishers) midst a group of 
New Haveners... Snapping pictures 
of the Lith Friends of the Lincoln 
Battalion to send to the boys in 
Spain... A “Are scientists socially- 
minded” discussion with 'John Buluo- 
ka of the Philadelphia Chorus... 
Throwing fire-crackers with Charley 
Janush (no, no, not on the dance 
floor but outside)... “How’s condi
tions” to Mildred Jamison of Newark 
... “Experience is the best teacher” 
from Boake Arthur, authority on 
love... “What! No manuscripts for 
the Youth, Section?” says Graf Er
nest... A dissertation on photo
graphy with Ben Medley of Conn... 
Discussion on the relative merits of 
busses with Lillian Žukauskas... 
“Send me copies of the Youth Sec
tion when I’m on my vacation”, you ■ 
will get them, Floyd Dewey... Why 
do short people bubble with energy 
and humor? Take “A Little Red” 
from Philly for instance^ .. Why are 
big people solemn ? 
instance... Johnny Gudiškis, thq 
Lith wrassler and 
“One week out of 
working!” claims Stanley Rengle of 
Elizabeth. Al Pross, the Lith car
toonist who draws for the Tiesa 
Youth News... Noted for their 
absence: Mr. and Mrs. Orman and 
Al Kairukštis. All of whom are in 
Chicago for the

Me: “Haven’t 
where before?”

She: “Yes, ter
That’s why 1 

ing all the well known ycath 1 ha^e 
met and spoken with. FKSc to . 
say that everyone the- had <* swell 
time and will be there .“gain next 
year. . 4

I believe several chorus1' snrg but 
I wouldn’t know for 1 s drafted 
to sell Lincoln Battalion buttons at 
that time. After selling a few 1 
learned this fact: In general those 
that are dressed the flashiest and 
have good jobs are the stingiest but , 
those who know the value of money 
givb most freely to Spain.

The picnic ended 
ing but not all the pleasant memo
ries. I met many interesting youth 
and (I hope) some correspondents. 
Next year when Laisvė’s annual pic
nic comes again we will meet again 
at Ulmer Park.

So long till we meet again!
The Editor.

Take me for

bone-breaker. .. 
school and I’m

LDS conference.
I met you some

nir. < s ago.”
can’t go on list-

the next morn-

Miss Dolly: “Have you a second 
to spare, handsome?”

Bob: “Certainly.”
Miss Dolly; “Then tell, me all 

about yourself.”
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. Apdrausk Savo Sveikatą ir Gyvybę
LIETUVIO DARBININKŲ SUSIVIENIJIME

Žymiai Nupigintas

7':.^

Šiandien sveikas, tvirtas. Už valandos kitos gali 
būt sužeistas, arba kokia nors liga gali parblokšti.

9

O jeigu darbo žmogus netori tinkamos pašalpos ir 
. 4

apdraudos, tai į am ir jo artimiems būna daug vargo 
ir sunkumo atsitikus nelaimei.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas duoda tin
kamą pašalpą ir apdraudą už mažą mokestį. Čia rasi 
draugiškumą, brolišką pagelbą nelaimėj.

Lietuvių Darbininkų Susivienijime gali gauti 
apdraudos nuo $150 iki $1,000. Pašalpos ligoj gali 
gauti nuo $6 iki $12 per savaitę.

Lietuvių Darbininkų Susivienijime galima apsi
drausti visam amžiui arba ant 20 metų “endowment.”

MĖNESINIŲ MOKESČIŲ 
PAVYZDIS

Esant 20 Metų Amžiaus
Už $9 pašalpos .... 65c
Už $600 apdraudos 55c

Viso į mėn. $1.20

Bile Kada Nelaimė 
Gali Atsitikti

Esant 40 Metų Amžiaus
Už $9 pašalpos......... 65c
Už $600 apdraudos 65c

Viso į men. $1.30

Galima įsirašyt vien tik ant 
apdraudos, be pašalpos.

Dabar laike vajaus įstojimas nupigintas. Pasinaudokite proga. įsirašant bile kada laike vajaus, iki 1 d. 
spalią, galima sutaupinti nuo $2 iki $5.

I LDS nariai priimami nuo 2 iki 55 metą amžiaus. Visa šeimyna gali prigulėti Lietuvią Darbininką Susi
vienijime. Suvirš 6,500 lietuvią yra LDS nariais.

LDS turi platą jaunimo judėjimą. Čia jaunimas, apart apdraudos ir pašalpos, turi progą užsiimti sportu, 
vystyti savo gabumus meno ir kultūros srityje. įrašykite savo sūnus ir dukteris.

LOS jau suteikė tin
kamą pašalpą virš 
2,500 nartą. Pašalpo
mis išmokėjo $120,000.

C'

Pomirtinėmis jau išmo
kėjo virš $60,000,

visą plačią šalį LDS turi 170 kuopą. Visose lietuviu kolonijose randasi LOS kuopa. Bile kur gyvenant 
* nariu. Visi LDS nariai gauna laikraštį “Tiesą” dovanai.

i platesnių informaciją kreipkitės į vietinę LDS kuopą arba sekamu antrašu:

Kasmet Jungtinėse Val
stijose įvairiose nelaimėse 
būna sužeista apie 11,000,- 
000 žmonių.

Reiškia, apie 30,000 
žmonių būna sužeista kas
dieną. Suvirš 20 žmonių 
būna sužeista kiekvieną 
minutą.

Apie 1,300,000 žmonių 
būna sužeista kasmet au
tomobilių nelaimėse.

Kasmet suvirš 5,000,000 
žmonių būna sužeista na
mų viduje įvairiose nelai
mėse. Kas minutą apie 10 
žmonių susižeidžia namuo
se.

Kasmet žūsta virš 100,- 
000 žmonių nuo visokių 
nelaimių. Reiškia, nelai
mėse žūsta apie 12 žnionių 
į valandą.

Vien ti& automobilių ne
laimėse ir nelaimėse na
muose žūsta daugiau kaip 
8 žmonės į valandą.

Šiandien sveikas, o rytoj 
gali būt vienas iš 20 su
žeidžiamų į minutą.

Tie faktai kiekvienam 
sako: APSIRŪPINK TIN
KAMA APDRAUDA IR 
PAŠALPA.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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APLA 27-to SEIMO PROTOKOLAS Clevelando Kronika
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Rezoliucija Amerikos Darbininkų Org. Reikalu
Šiandien Jungtinėse Valstijose labiau .negu bent kada darbi

ninkų klasė yra subruzdus! organizuotis į unijas. Industrinio 
unijizmo idėją, kurią skiepija C. I. O., priešakyje su John L. 
Lewis, gauna karšto pritarimo pamatinių pramonių darbininkuo
se. Audringi streikai sudrebino automobilių ir plieno pramo
nes, kur iki šiol nebuvo rimto unijinio judėjimo.

APLA 27-tas Seimas reiškia karšto pritarimo industriniam 
unijizmui, sveikina C. I. O. ir linki kuogeriausio pasisekimo jo 
didelėse kovose. Mes šaukiame lietuvius darbininkus stoti į in
dustrines unijas ir materialiai remti visas C. I. O. vedamas 
kovas. 

• • J • K — L
M. Janavičiene, 
Geo. Urbonas, 
P. Buknys.

Rezoliucija Ispanijos Demokratijos Gynimo Reikalu
Šiandien visame pasaulyje buriasi gaujos reakcinių pajėgų 

po fašistine skraiste. Tai gaujos neskaitlingų grupių stambiųjų 
kapitalistų, pasikėsinusių sutrempti žmonių laisves-demokratiją 
ir užkarti savo diktatūros ^jungą ant plačiųjų sluoksnių dirban
čiosios visuomenės: darbininkų, smulkiųjų biznierių ir profe
sionalų.

Kad pavergti didelę didžiumą žmonijos, kruvinai išnaudoti ją 
ir plėštis sau didžiausius pelnus, stambieji kapitalistai, po prie
danga fašizmo, naikina mokslą, griauna civilizaciją, trempia vis
ką, kas naudinga dirbančiosios žmonijos sluoksniams.

Šiandien Ispanijoje/Hitlerio ir Mussolinio ginklais ir karei
viais yra naikinama miestai, griaunama pramonės, naikinama 
mokslo įstaigos, žudoma civiliai žmonės, seneliai, moterys ir 
vaikai. *

Todėl viso pasaulio demokratiją ir laisvę mylinti žmonės pri
valo ginti Ispanijos demokratinę liaudį nuo fašistinio barba
rizmo. fe

A.P.L.A. 27-tas Seimas, įvykęs 20-21 dd. birželio, Pittsburgh, 
Pa., karštu draugiškumu sveikiname Ispanijos liaudį, kovojan
čią su nuožmiuoju fašistinių barbarizmu, šaukiame Amerikos 
lietuvių visuomenę moraliai ir materialiai remti Ispanijos liaudį 
iki pergalei.

M. Janavičienė 
Geo. Urbonas, 
P. Buknys.

Birželio 28 d. buvo surengta 
pietūs Hollenden Hotelyj. Pel
nas buvo skiriamas Ispanijos 
liaudiečių kovoms prieš fašiz
mą. Pietūs buvo bengiami Dak
tarų ir Nursių organizacijos,^ 
kuri rūpinasi medikale pagel- 
ba Ispanijai.

Prakalbą pasakė nursė Sini 
Fuhr, kuri nesenai sugrįžus iš 
Ispanijos karo fronto. Mačiusi 
visas karo baisenybes, jinai 
karštai ragino remti liaudiečių 
pusę ir siųsti jiems vaistus ir 
kitokią pagelbą. Sakė, labai 
trūksta vaistų ir kitokių medi- 
kalių dalykų, taipgi neužten
ka daktarų ir nursių. Tūlos 
bažnyčios ir kitokį budinkai 
paversti į ligonines. Daktarai 
ir nursės labai pavargsta ir 
neturi laiko pasilsėti. Jaunos 
merginos ant greitųjų yra mo
kinamos sužeistiesiems aprišti 
žaizdas.

Mokyklose vaikus mokina 
Ispanijoj dabar visai kitaip 
negu buvo pirmiau. Dabar pir
miausia vaikai mokinami, kaip 
reikia užsilaikyti karo laiku, 
kaip jie turi patys savim rū
pintis, valgį pasidaryti ir 
mažus kūdikius pavalgydyti, 
aprengti, suplaut indus, kaip 
apsisaugo! nuo fašistų ir tt.

Toliau pasakojo apie fašis
tų žiaurumus, kurie jokio, 
žmoniškumo neprisilaiko, žu
do daktarus, nurses, griauja 
ligonines, gyvus žmones stirnai^ 
šo su žeme. Ragino, kad žmo
nės pareikalautų prez. Roose- 
velto, idant nebūtų leista fa
šistam žudyti Amerikos dakta
rus ir nurses. Sakė, jog liau
diečių kareiviai pirm pradėji
mo kovos, visada kviečia fa
šistų kareivius neklausyti savo 
viršininkų, kurie yra darbinin
kų klasės priešai.

Taipgi kalbėtoja ragino

Amerikos žmones gelbėti Ispa
nijos demokratiją. Baigdama 
savo kalbą, atsisveikino su vi
sa publika, nes 15 d. liepos iš
važiuoja Ispanijon teikti pa
gelbą sužeistiem kareiviam 
liaudiečių fronte. Sakė, jog ne
paiso savo sveikatos, nė gyvas
ties, bile fašistai bus sumušti.

Dilgėle.
___ __________ __ Į

Mariu Vandens Dažas Pagel
bėt Nukritusiem Lakūnam

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
Francijos valdžia išbandė 

jo atradimą taipgi sužino
jimui, kurioj būtent vietoj 
yra pasinėręs submarinas. 
Tatai būtų reikalinga, kuo
met submarinas nuskęsta 
arba lieka rimtai sužeistas 
po vandeniu.

Sovietų Mokslininkų Atras
tos šilto Vandens Srovės

Šiauriniam Ašigalyj

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
vėje užsakė pagaminti gana 
daug saldumynų. Priedo 
saldumynų dirbtuvė pado
vanojo didžiulį, pūdo svorio 
tortą. Visa tai prof. Šmid- 
tas atgabeno į šiaurės aši
galį su savo daiktais ir iki 
atsisveikinimo vaišių apie 
tas gardmenas ekspedicijos 
nariai nežinojo. Pagal spe
cialius receptus pagaminti 
saldumynai . išsilaikė visą 
kelionę ir pusę mėnesio 
šiaurės ašigalyje.

Ekspedicija šiaurės aši
galyje lieka žiemauti. Gali
ma įsivaizduoti tų žiemau- 
tojų, nuo viso pasaulio ats
kirtų, būklę. Vis dėl to, jie 
nėra taip jau palikti neži
nioje. Jie turi gerą radio 
siųstuvą ir imtuvą, tad gali

susisiekti su visu pasauliu. 
Žiemautojams radio tele
gramos siunčiamos per Ar
changelską, kuris per radio 
siunčia “Šiaurės ašigalio” 
radio stočiai. Siunčiamus 
žiemautojams laiškus ati
dengia šiaurės kelių valdy
boje, turinys pranešamas 
per radio žiemautojams, o 
patys laiškais laikomi, iki 
žiemautojai grįš į tėvynę.

Gabenusių į šiaurės aši
galį ekspedicijos lėktuvų ke
lionė daug ko naujo suteik
sianti motorų statybos tech
nikai. Kad motorai tiktų 
šiaurės sritims, reikėjo’ su
kurti daug naujų įtaisymų. 
Ekspedicijos dalyviai parei
kalavo pastatyti motorus, 
kurie veiktų tyliai ir nekliu
dytų radio aparatų darbui. 
Tą reikalavimą pavykę pa
tenkinti. Įvairūs prietaisai, 
apsaugantieji radio apara
tus nuo motorų triukšmo, 
dabar praktikoje ištirti. Bet 
tos naujenybės turinčios 
būti ateityje visaip tobuli
namos.

(Lietuvos Žinios)

MINERSV1LLE, PA.
APLA 48 kp. rengia piknikų, lie

pos 11 d., Llewellyn. Bus skanių 
valgių ir gėrimų, šokiam grieš Sta- 
rinskų orkestrą. Pikniko vieta labai 
puiki, dideliam pušyne prie “Ban
dos Swimming Pool.” Kelrodis: nuo 
Pottsville, Route 209 iki tiltuko 
Llewellyn, prie tiltuko yra kelias po 
tiesiai, pavažiavus tuo keliu po kai
rei rasite Swimming Pool, o po tie
siai į kalniuke bus pikniko vieta. Nuo 
Minersville, Route, 901, Llewellyn 
abudu keliu sueina i vieną.

(159-161)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, liepos 11 d., įvyks pi

knikas spaudos naudai. Pradžia 10 
vai. ryto ir tęsis iki vėlai nakties. 
Vieta — Victoria Dance Hall, pra
važiavus pustrečios mylios už Char- 
grin Falls, Ohio, šokiams gries 
Wyoming Cowboys orkestrą, taipgi 
bus skanių valgių ir gėrimų. Pik
nike dalyvaus ir drg. F. Abekas, 
“Vilnies” redaktorius. Kurie važiuo
sit trokais užsiregistruokite nevėliau 
kaip 8 d. liepos. Iš Clevelando im
kite kelią Kinsman Rd., No. 422, ku
ris nuves tiesiai į pikniką.

(159-161)

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

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

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

L. L, N. Y.

. - a

Piknikas Wilkes Barre, Pa. i
* n

'’Dienraščio "Laisvės” Naudai i
B
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Rengia Am. Lietuvių Darb. Literatūros Draugijos 12-tas Apskritys

Bus Nedėlioję
18 d. Liepos-July

19 3 7

Gera Orkestrą 
Grieš Šokiams » 

Pradžia
10 vai. ryto 

- >
Sporto Žaislai: 

Scrantonas su 
Shenandoah 
trauks virvę.

Bus ir daugiau 
žaislų

Paiki Programa:
Lyros Choras

iš Shenandoah, Pa.

Merginu Oktetas
iš Wyoming, Pa.

LYROS CHORAS
iš Philadelphia, Pa.P. BUKNYS

(š Brooklyn©■
SAKYS PRAKALBĄ

Vii yomingo Merginų Oktetas, kuris dainuos šiame piknike 
“Laisvės” naudai.
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DIENRAŠČIO “LAISVES” NAU DAI DIDYSIS PIKNIKAS

VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA. 
a---- :------------------------------------------------ h

Skaitlingai susirinkite smagiai pasišokt ir išgirst gražios progra
mos, pamatyti sportiškų žaislų ir pasimatyt su daugeliu svečių iš 
kitų miestų. RENGĖJAI.

Waterbury, Conn.
Viešas Atšaukimas

“Laisvėj” liepos 3 d., 1937 
met., tilpusioj korespondenci
joj iš Waterburio, Conn., įvy
ko nesmagi korespondento 
klaida.

Buvo pasakyta, kad Lydie-
tis ir Galinis platino Water
bury fašistišką spaudą bei 
įkurdinėjo fašistų lizdą.

Tiesa, Lydietis toks buvo ir 
yra, o Galinis, tai klaidingai 
įsibriovė pavardė. Turėjo bti

WORCESTER, MASS.
Įvyks svarbus susirinkimas liepos 

9 d., 29 Endicott St., 7:80 vai. vak. 
Visi ALDLD nariai ir narės, “Lais
vės” ir “Vilnies” skaitytojai, rėmė
jai ir simpatikai yra kviečiami da
lyvauti. Turim svarbių dalykų aptar
ti. šiame susirinkime dalyvaus ir J. 
Bimba. — Liet. Kom. Frak.

PHILADELPHIA, PA.
Liepos 10 d., pas City Hall Plaza, 

North American Committee to Aid 
Spanish Democracy ruošia demon
straciją, 2 vai. po pietų. Bus svarbi 
demonstracija už uždėjimą embargo 
ant Vokietijos ir Italijos gabenamos 
amunicijos iš Amerikos. Bus pro
testas prieš tas barbariškas salis, 
kurios mėsinėja Ispanų žmones. Lie
tuviai dalyvaukite. — A. J. S.

(159-161)

Gailinis, o ne Galinis.
Tad, tegul draugas Galinis 

atleidžia už nemalonią klaidą, 
o “Laisvės” skaitytojai lai įsi- 
tėmija kaipo Gailinį.

Ateity panašių klaidų, ma
nau, kad daugiau nepasikar
tos.

Draugiškai,
Juozelis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
ALDLD *M,os kp. susirinkimas 

įvyks liepos 12-tą dieną, 7:30 vai. 
vak. Liet. Tautiškam Name, mažo- 
joj svetainėj.. Visi nariai privalote at
silankyt, nes bus Centro Valdybos 
nominacija ir daugiau svarbių daly
ku turės būt atlikta. — S. Baronas.

(160-161)

MONTELLO, MASS.
Didelis piknikas ir šokiai įvyks lie

pos 10 ir 11 dd. Liet. Taut. Namo 
Parke. Rengia Žiburėlio Draugijos 
Komitetas dėl palaikymo vaikų mo
kyklos. šokiai prasidės 8 vai. šešta
dienio vakare. — Komitetas.

(160-161)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

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

WILKES BARRE, PA.
LDS 7-tos kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks 11 d. liepos (July), 2-rą 
vai. po pietų, B. Poteliuno Svetainėj, 
53 Bank St. Šis susirinkimas yra 
specialiai šaukiamas pagal LDS Cen
tro Valdybos įsakymą, kad kiekvie
nas kuopos narys-narė būtinai turi 
dalyvauti šiame susirinkime. Bus 
svarstoma ir balsuojama LDS-APLA 
sutartis reikale vienybės. Apart to, 
bus ir kitų svarbiu dalykų aptarti.— 
Kp. Sekr. ‘ (160-161)

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. liepos, 10 vai. ryto, 210 Hazle 
St., pas M. Norbutą. Malonėkite visi 
nariai dalyvauti, yra svarbių reikalų 
svarstymui kas link parengimų ir or
ganizacijos labui. Todėl yra svarbu, 
kad kiekvienas narys dalyvautų šia
me susirinkime. — Kp. Sekr.

(160-161)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. liepos, 2-rą vai. po piet, Easton 
Baking Co. Svet., 34 No. 7th St. 
Draugai, malonėkite dalyvauti laiku, 
nes turėsime daug svarbių dalyku 
aptarti. — Sekr. K. B. (160-161)

LDS TREČIO APSKRIČIO 
TARYBOS POSĖDIS

Sekmadienį, 11 d., 10:30 vai. ryte 
įvyks LDS 3-čio Apskr. Tarybos po
sėdis, “Laisvės” salėje. Visi Tarybos 
nariai malonėkite atsilankyti, na: 
turime labai svarbių klausimų pasi
tarti. LDS 3-čio Apskr. Sekr.

(160-161)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp.. susirinkimas įvyks 

liepos 11 d., 10 vai. ryto, S. Baka- 
nausko Svet. Visi nariai būkite lai 
ku, nes turime daug dalykų aptarti.
—J. Matačiunas. (160-161)

Rūgšti ruginė, sn/di ruginė, uiclų 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.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Ims
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Puslapis Aštuntas z LAISVĖ

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Kompanijos Paskelbė 

Falšyvus Balotus
Ruošia Įdomų Konvencijos 

Atidarymo Vakarą
Lietuvių Įstaiga Prie 

Rockaway Pajūrio
Masiniai Pikietai 

Prie Drydocks

_ ONE HUNDRED AND FORTY-NINB

UCCESSivt
PAID DEPOSITORS

BUSH WICK
SAVINGS BANK

GRANO ST.atGRAHAM AVE.. BROOKLYN
INTEREST FORQO/ QUARTER ENDING 
MAR. sxH AT^/OiP E R ANNUM 

' INTEREST JROM DAY OP DEPOSIT '

Penktadienis, Liepos 9,1937 i

United Drydock Corp., S. L, 
paskelbė, kad ji pradėsianti 
darbą pirmadienį, neatsižvel
giant į esamą laivų budavoto- 
jų streiką. Ji skelbia, būk 
kompanijos pravestame slap
tame balsavime darbininkai 
pasisakę “norį grįžt darban.”

“Tas balsavimas yra tiesio
ginė suktybė, 
les Honey,
dro Streiko Komiteto, 
vaujančio 
bos darbininkų. Jis 
“Mes uždarėme šapas ir 
mes jas atidarysime.”

Padirbo Balotus
Kompanija sako, būk

gas White gavęs balotus, ku
riuose 678 iš 757 darbininku 
nubalsavę už grįžimą į darbą. 
Bet unija buvo įsakius savo 
nariams nebalsuoti kompani
jos vedamame 
Apart to, tos kompanijos ša- 
poj, Sisco, dirba 1,700 darbi
ninkų. Unijos vadas sako:

pareiškė Char- 
pirmįninkąs Bon- 

vado- 
15,000 laivų staty- 

sako:

kuni-

šeštadienio vakarą, 10 lie
pos, Komunistų Partijos Sep
tintoji Sekcija pradės savo 
metinę konvenciją su gražia 
meniška programa ir prakal
ba, kurią pasakys Sadie Do
ran, sekcijos organizatorė. Ji 
raportuos apie sekcijos atsie- 
kimus ir nurodys, kas reikėtų 
daryt sekcijos ribose esantiem 

pagerint savo

atidarymo va-

------------------------—
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:

Dr. JOHN WALUK 8—10 ryte 
1—2 p. p.

161 NO. 6th STREET 6—8 vak.
Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
D r. ED. W. ŽUKAUSKAS 1—2 p. p. 

6—8 vakare
1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ VALANDOS:
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 SO. 4th ST.

1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 

Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BtADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

VALANDOS: ,
9—12 ryte « 
2—8 vakare

499 GRAND ST. Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

Aną dieną vaikščiojant 
Rockaway “boardwalku” (re
gis, netoli 106th St.) užtiko
me poros apsukrių lietuvių 
moterų užlaikomą šaltainės ir 
maltinio pieno parduotuvę iš- 
troškusiems bevaikščiojant 
lentine promenada bei pailsu- 
siems grumtynėse su tyrosio
mis ir gan stipriomis Rocka- 
ways bangomis.

Įstaigos savininkės, gerai ži
noma scenos mylėtoja Rainie
nė ir art. motina Valentienė, 
sako, kad einasi neblogiausia. 
Tiesa, iki šiol vis lijo ir buvo 
šalta, tad mažai kas lankėsi 
pajūryje, bet kadangi jų dvie
jų tikslas buvęs ne tiek viltis 
didelių uždarbių, kiek noras 
praleisti vasarą pajūryje, ir 
turėti ten nuolatinę stotį, tad 
lietingas oras nesudrėkino jų 
ūpo. A. Rep.

PARDAVIMAI
Labai gera proga jsigyt biznį. Par

siduoda grocernė lietuviais ir lenkais 
apgyvento] vietoj, šalo parko. Par
davimo priežastis yra, kad savinin
kas guli Valstijos Ligonbutyje jau 
9-tas metas, o jo žmonai per sunku 
vesti bizni. Kreipkitės pas Mrs. No
ra Wallace ir Petras Kregždys, 104 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Sekma
dienį po piet kreipkitės pas: Petras 
Kregždys, 57 So. 1st St., Brooklyn, 
N. Y. Apt. 3, vienais laiptais j viršų.

(159-I64)
Parsiduoda automobilius 1930 m. 

modelis, gerai mechaniškai išdirbtas 
ir geram stovyje. Galima nupirkt už 
apie $85. Kreipkitės pas Mermelstein, 
398 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y. 
Tarpe 6 ir 9 valandų vakare.

(158-160)

Industrinė Jūrininkų ir Lai
vų Budavotojų Unija trečia
dienį išleido atsišaukimą į vi
sus savo narius masiniai pikie- 
tuoti prie Todd Shipyards 
Corp, ir kitų kompanijų ša
pų, Brooklyne, kaip tik kom
panijos išlipino pranešimus, 
kad pradėsiančios darbą.

Todd Korporacijos darbas 
daroma Robins Drydock Co., 
Brooklyne, ir T i et j on 
šapose, Hobokone.

Streiko komitetas 
majorui La Guard i j ai 
mą, kad streikieriai 
ryžę nepraleis! nei vieno 
streiklaužio ir prašė, kad jis 
instruktuotų policiją pagerbt 
pikietų teises.

& Lang

žmonėm, kad 
gyvenimą.

Konvencijos 
karą kviečiami ir nepartiniai
žmones. Įžanga veltui.

Septintoji sekcija yra dar 
jauna sekcija ir ši konvencija 
yra pirmutinė. Sekcija apima 
13-tą ir 19-tą A. D. (Assemb
ly Distriktus) aukštesniajam 
Williamsburge. Seniau ji buvo 
dalimi šeštos sekcijos, kuri žy
miai padidėjus skaičiui narių, 
tūlas laikas atgal tapo padaly- 

įsteigta atskiri cen- 
a py linkės žmonėms 
būtu susisiekti su 
taipgi kad išauklėti j

pasiuntė 
praneši- 

yra pasi
nei

Telefonas: Humboldt 2-7964CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Atletų Kliubo “Parė”Saugumas Vasaros Metubalsavime, ta į dvi, 
t ra i, kad 
lengviau 
partija, 
naują vadovybę, kilusią iš tos 
pačios apylinkės žmonių.

Konvencijos atidarymo va
karas bus gerai žinomoj Italų 
Kliubo patalpoj, 125 Boerum 
St., Brooklyne. K.

pa-
siųst kunigui White 50 ar 100 
balotų ir juos priskaitytų.
tų balotų nėra numarių ar ko
kios kitos kontrolės. Pati kom
panija galėjo jam pasiųst 
pluoštą balotų.”

Ant

Ispanijos Karo Metinės 
Sukaktuvės

Pikietus Paleido Iki 
Kvotinių

Devynioliktą šio mėnesio 
sueis metai, kaip Ispanijos 
fašistai, padedami Italijos ir 
Vokieti jos, taipgi viso tarp
tautinio fašizmo, žudo Ispani
jos liaudį vien tik dėlto, kad

Teisėjas O’Dwyer pasiuntė 
namo 62 pikietus iki tolimes
nių kvotimų, kurie bus 13 ir 
14 šio mėnesio. Penkiolika iš 
tų pikietų buvo areštuoti prie

toji liaudis išrinko demokrati- Jacob Scale Co. šapos, Maine
nę valdžią ir pasiryžo iki pas
kutinio lašo kraujo ją apginti.

-—Karo metinės sukakties pa
minėjimui ir sustiprinimui pa
ramos lojalistų Ispanijai ruo
šiama milžiniškas masinis mi
tingas liepos 19-tos vakarą, 
Madison Square Gardene.

Organizacijoms ir visiems 
fašizmo priešams jau dabar 
laikas susirūpinti mitingo gar
sinimu tarp savo draugu, kadi 
jis būtų milžiniška masių de- 
pionstracija prieš fašizmą ir 
galingu solidarumo • sveikini- 

• mu kovotojams prieš fašiz
mą.

vakara, kadaSt., trečiadienio 
skebas smogė pikietą su blak- 
džekiu ir policija, atsisakius 
areštuot skebą, puolėsi ata- 
kuot pikietus. Kiti pikietai 
buvo areštuoti policijos stoty
je, kur jie paskelbė sėdėjimą, 
reikalaudami paliuosuot areš
tuotus.

Bėgiu liepos ir rugpjūčio 
I mėnesių pereitų metų 33 vai- 
| kai buvo užmušta ir 1751 su
žeistą New Yorko Miesto tra- 
fiko nelaimėse. Visos mūsų 
mokyklos būna uždarytos per 
tuos mėnesius ir vaikai, kurie 
paprastai praleidžia bent 5 
valandas mokyklose, prisideda 
prie mažiukų jau esančių gat
vėse, kur papuola po mašino
mis.

Pusė tų nelaimių įvyko dėl 
sekamų trijų priežasčių: žai
dimo ant kelio, staigaus išbė
ginio ant kelio, taipgi ėjimo 
skersai gatvę ne perėjimo vie
tose.

Raginkite vaikus žaist tik 
ant šaligatvių, parkuose, žais- 
lavietėse ir žaidimui atitverto
se gatvėse, taipgi eit skersai 
gatvę tik tam paskirtose vie
tose.

Trafiko Stotis “L”

Lietuvių Atletų Kliubas ruo
šia smagią “parę” šį šeštadie
nį, 10 liepos, savoj patalpoj, 
168 Marcy Ave. Kviečia ir ne 
narius, šokiai, užkandžiai, gė
rimai. Rep.

Motina Su Vaikais Nusižudė
Kings County Ligoninėje 

trečiadienį mirė Mrs. Cathe
rine Hali, kuri pereitą penkta
dienį buvo rasta savo namuose 
apsinuodijus gasu su savo 
dviem vaikais, Howardu, 16 
metų ir Elizabeth, 13 metų. 
Jinai būtų buvus kaltinama 
vaikų žudystėje, fei būt pavy
kę ją išlaikyti gyva. Apsivyli
mas meilėje buvęs priežastimi.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Brooklyniečiy Sveikata

Išvyko Tolimieji Svečiai

FOTOGRAFAS

DR. J..]. KASKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 

Nėra valandų sekmadieniais.

£ 
E

E
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CHARLES WAYSHVILL
BROCKERT’S ALE DISTRIBUTOR

Visoje Bostono Apylinkėj Pristato Alų Piknikams, 
Baliams, Bankietams, 
Reikalui esant kreipkitės

Vestuvėms
šiuo antrašu:

3 
3
3

So. Boston, Mass.
W. Dedham

1410 Columbia Road,
Tel. 2271, į namus 1512

Brockert’s yra išdirbamas Worcester, Mass.

Lankėsi “Laisvėje”
Trečiadienį aplankė “Lais

vės” įstaigą draugai Klimai, 
hartfordiečiai. Svečiai sakėsi 
labai pasitenkinę didžiuoju 
“Laisvės” pikniku, Brooklyne. 
Sako: “turėsit jieškot didesnio 
parko, tas jau pasidarė per- 
mažas.” D-gai Klimai yra se
ni “Laisvės” skaitytojai ir rė
mėjai, tad jiems, kaip ir tūks
tančiams kitų “L.” draugų, 
smagu matyt didelę laisviečių 
šeimyną vis augant. Rep.

Pereitą savaitę vėl buvo 
viena mirtis nuo diphterijos. 
Viso per pirmas 26 savaites 
šių metų mirė 23. Gi visais 
1936 metais Brooklynas turė
jo 11 mirčių. Taigi, vos pusei 
metų praėjus šiemet jau buvo 
du syk tiek mirčių. Tas rodo, 
kad brooklynietės motinos ap
leido čiepijimą savo vaikų nuo 
tos žalingos ligos ir yra pavo
jus didesnio ligos paplitimo.

Automobliu nelaimėse žuvo 
po 6 žmones pereitą ir užpe- 
reita savaitėmis. Mirčių nuo 
visokių priežasčių per savaitę 
buvo 424, iš tų tifusu — 1, 
plaučių uždegimu — 16.

Gimimų per savaitę — 806.

Ketvirtadienio rytą išvyko 
tolimieji svečiai chicagiečiai: 
Abekas, Abekienė, Kelly, !Zik- 
sienė, Vilienė. Jie pakelyje 
dar sustos Clevelande ir gal 
kur kitur.

Trečiadienio rytą išvažiavo 
Balzariai ir Mikitai, rocheste- 
riečiai. Balzariai pasibriežę 
dar apsilankyt Mt. Carmel, 
Pa., pas gimines, ir Atlantic 
City. Mikitai, rodos, pasuko 
pas gimines į Mt. Vernon.

Rep.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir
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 i v a i r i o m 
spalvom.

pavienių.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tol.: Glenmore 5-61*1

Sveikins Motiną Bloor
ir Brooklyn©

Laisves” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietu Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorių 3c

S

E 
E 
E Korporacijos Prezidentas A. PINKEVICH
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MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM [STAIGA

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.

STREET426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewea eleveiterio stoties.

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

cn

s
Brooklyn© ir Apielinkės Darbi

ninkiškų Organizacijų

SĄRYŠIO PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Liepos (July) 25 dieną, 1937

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

Pradžia 10-tą Vai. Ryto

PROGRAMOJ DALYVAUS 
KETURI CHORAI

BUS ĮVAIRIAUSIŲ ŽAISLŲ

Širdingai kviečiame visus dalyvauti

TIKI ETAS Iš ANKSTO 30c
PRIE VARTŲ PARKE 40c

cn

cn

cn

New York o 
darbininkiškos o r g anizacijos 
ruošiasi siųsti delegacijas 
pasveikinimais Motinai Bloor. 
Jos 75-kių metų apvaikščioji- 
mas įvyks 18-tą šio mėnesio, 
Staten Islande. Lietuviams ir
gi reiktų neatsilikt.

Staten Island- yra graži ir 
labai artima, bet ne daugeliui 
žinoma šio didmiesčio apylin- Į 
kės vietelė. Ji pasiekiama per
važa (ferry) nuo Battery 
Parko už vieną penktuką. Gi 
Battery Park privažiuojama 
visomis trimis subvėmis.

Sugrįžo iš Atostogų

SU

išŠiomis dienomis sugrįžo 
atostogų Uršulė Šalinienė, 
kompozitorės B. L. šalinaitės 
motina?'Ji svečiavosi Massa
chusetts Valstijoj apie mėnesį 
laiko. Ten jos lyg ir tėviškė, 
nes ten užaugus ir gyvenus iki 
priešpaskutinių kelių metų. Ji 
buvo nuvykus ir į “Laisvės” 
pikniką, Maynarde, kur de- 
šimt-tūkstantinėje minioje su
ėjus daug savo senų pažįsta
mų ir draugų. Rep.

Areštavo Restaurano Pikietus
Robert Savage ir Max Dres

den tapo areštuoti pikiete prie 
Skilowitz’s Delicatessen krau
tuves, 4914 13th Avė. Teisė
jas juos sulaikė kaltinimu “be
tvarkės kėlime.” Kountermanų 
Unijos 60-tas Lokalas juos pa- 
liuosavo po kaucija iki teismo.

FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA 3

3
NATURAL - LAX - HERB TEA

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisvės” Name 12

1

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtines 
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
I

MEDI
CINAL

HERBS
IN

1 BOX
NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 

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

■--- -------------- , , , sį

Notary Public

MMWI

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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