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Niekšai trockistai ir kiti 
darbo žmonių neprieteliai šau
kia, būk Sovietų Sąjungoj 
esanti Stalino diktatūra.

Tai didžiausias melas. Ten 
yra demokratija ir masių va
lia. Nei vienoj šalyj nėra 
tiek daug kritikos vadams iš 
masių pusės, kiek Sovietų Są
jungoj. “Pravda,” “Izviesti- 
jos,” “Krashaja Z vėzdą,” 
“Krasnyj Plot” ir kiti laik
raščiai pilni kritikos.

štai Raudonojo Laivyno or
ganas “Krasnyj Plot” (“Rau
donasis Laivynas”) No. 38, 
1938, balandžio 18 d. Jame 
yra net devyni straipsniai kri
tikos. Jie pavadinti: “Priėmė 
ir Užmiršo,” “Masinis Politi
nis Darbas Apleistas,” “Ką 
Veikia Politinis Skyrius?,” 
“Flagmaniškas Ryš įninkąs 
Kruzerio,” “ 'Krasnyj Kavkaz’ 
Snaudžia,” “Seni Nelauktu
mai,” “Politinis Biuras Blogai 
Vadovauja Komjaunuoliams,” 
“Nesirūpina Auklėjimu Akty
vo,” “Tokis Komisaras Negąli 
Turėti Autoriteto,” ir “Neti
kęs Atsincšimas link Virštar- 
nautojų.”

Pamąstykite, tik viename 
numeryje, kariniame laikraš
tyje, net devyni straipsniai 
kritikos!

Rašo eiliniai kovotojai, pa
sirašo tikrus vardus ir pavar
des. ji

štai jums tik keli sakiniai 
iš kritikos komisaro vardu :

“Baltijos laivyne vienas 
komisaras, d. Jaičnikov, apsi
leidęs. Suvelta kepurė, nu
smaukta į užpakalį. Plaukai 
nešukuoti. Drabužiai netvar
koj. Ant stalo išmėtyta įvai
rūs dokumentai ir įsakymai.

“Tokia išvaizda komisaro 
Jaičniko ir jo raštinės. Pas 
jį ateina su raportais įvairūs 
politiniai vadai. Bet, pamatę 
tokį komisarą, jie nusivilia: 
jie niekados nemanė, kad jų 
komisaras taip atrodytų.”

Kritikuoja S. Fedorienko ir 
Al. Ivachnenko. Jie kerta iš 
peties.

Gavo jis ir nuo laivyno ko- 
mandieriaus flagmano Lev- 
čenkos.

Parodykite, kur kitur jū
rininkai turi tokia demokrati
ją kritikuoti savo vadą?

Tas yra laivyne; tas yra ar
mijoj, industrijoj, valdžioj ir 
partijoj.

Gi trockistas Stilsonas ir 
jam panašūs meluoja, būk ten 
viešpataujanti Stalino ir komi
sarų diktatūra, prieš kurią 
niekas negali prasižioti.

Nesenai Anglija ir Italija pa
darė sutartį. Anglija labai 
daug nusileido Italijai, atida
vė Ethiopiją, sutiko su Mus- 
solinio planais ir Ispanijoj, už
sinėrė sau kilpą ant kaklo 
Afrikoj ir Viduržemio Jūroj.

Dabar Anglija pasirašė su
tartį su Francija.

Vėl daug pašumys, bet iš 
tų sutarčių nieką daugiau ne
bus, kaip tik nauji fašistams 
agresoriams nusileidimai.

Yra žmonių, kurie veja rėčiu 
gaudo. Jie, šio baisaus krizio 
metu, ne tik neprisideda prie 
palaikymo mūsų organizacijų 
ir dienraščių, bet šmeižtus 
leidžia vadovaujančių įstaigų 
antrašais. O kaip sunku kri
zio metu verstis, gali paliu
dyti šie faktai.

ALDLD 199 kp., Johnson 
City, III., turi 22 narius. 1935 
metais tik vienas narys sumo
kėjo $1.50, vienas $1.00, o ki
ti bedarbių duoklę. 1936 me-
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HITLERIS SU MUSS0LIN1U SLAPTA 
DERIS1 IR PLANUOJA PRIEŠ SSRS

H--------------------------------------------------------------

Roma. — Neoficialiai pra
nešama, kad Hitleris aiški
nosi Mussolinui, kodėl Vo
kietija “turėjo” užimt Aus
triją, nors 1936 metais Hit
leris sutartyj su Italija ža
dėjo neliesti Austrijos ne- 
lyiklausomybės. Supranta
ma, kad Hitleris mainais už 
tai sutiks padaryti Mussoli- 
niui nusileidimų Jugoslavi
joj.

Hitleris norėtų, kad Ita
lija prisiimtų Vokietiją ben
drai prižiūrėti Triest prie
plauką, . kuria Mussolinis 
leisdavo Austrijai laisvai 
naudotis. Bet Mussolinis ne
sutiks prisiimt Hitlerio į 
tos Viduržemio Jūros prie
plaukos partnerius kontro
liuotojus, nors leis jąja Vo
kietijai naudotis, kaip kad 
pirmiau Austrijai.

Iš Italijos fašistų vadų pa
tirta, jog Mussolinis, pada
ręs sutartį su Anglija, da
bar stengsis kad Anglija pa
darytų palankią sutartį su 
Vokietija. Nors, pagal pir- 
mesnius pranešimus, Hitle
riui nepatinka pradėtos de
rybos tarp Italijos ir Fran- 
cijos, bet jis nesipriešins 
sutarčiai tarp tųdviejų ša
lių. Nes taip gal susidarytų 
vakarinių valstybių blokas, 
kurį Hitleris ir Mussolinis 
stengsis panaudot prieš So
vietus. I ta bloką žada 
įtraukt ir Lenkiją. Tuomet 
gal pavyksią suardyt Fran- 
cijos tarpsavinio apsigyni
mo sutartį su Sovietų Są
junga. • į

Visi supranta, jog Itali
jos sutartis su Anglija dali
nai silpnina Berlyno-Romos 
“ašį.” Bet Hitleris ir Musso
linis ketina ir toliau pirmoj 
vietoj laikytis tos grynai 
fašistinės “ašies”, o sutartis 
su kitomis šalimis skaityt 
tiktai “šalutinėmis”,—kaip 
praneša N. York Times 
korespondentas Birchall.

GENERAL MOTORS LAU
ŽO AUTO. STREIKĄ

Bay City, Mich. geg. 5.— 
General Motors atidarė sa
vo Chevrolet auto, dalių fa
briką, nors dauguma iš 1,100 
jo darbininkų streikuoja.

tais ir tAs pats. Gi 1937 me
tais galėjo tik surengti duoklių 
naudai pikniką ir jame padarė 
$11.13.

Arba štai 137 kuopa, Mon- 
trealo. Knygose j;i turėjo 148 
narius. Iš to skaičiaus 72 na
riai pasimokėjo po $1.50p 60 
po 10c; 2 po $1 ir 2 po 25c, 
gi 12 yra dar skolingų.

Arba ALDLD 94 kp., Ke
nosha, knygose turėjo 38 na
rius. Iš to skaičiaus 20 pa
simokėjo po $1.50; 7 nariai po 
$1; 7 po 10c, o iš 4-rių dar 
laukiama duoklių.

čia suminėjau tik 3-jų kuo
pų padėtį, kur draugai ir 
draugės yra darbštūs, veiklūs, 
stengiasi palaikyti ir budavoti 
organizaciją.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Dienraščio XX

ROOSEVELT JAU REMIA GINKLŲ PRA
LEIDIMĄ ISPANIJOS RESPUBLIKAI 

----------------------------------- s _____

Popiežius Gailisi, Kad Roma 
Papuošta Naziu Kryžiais
Roma. — Popiežius Pijus 

XI persikraustė į Gandolfo 
Pilies vasarnamį, nenorėda
mas pasimatymo su Romon 
atvykusiu Hitleriu.

Kai 436 jaunavedžių poros 
atsilankė geg. 4 d. pas po
piežių į pilį, jis kalbėdamas 
joms, apgailestavo, kad 
“švento kryžiaus” dienoj 
Roma papuošta tūkstančiais 
kitokių kryžių — svastiki- 
niais nazių kryžiais. Tai 
“ne Kristaus kryžius,” sa
kė popiežius, ir jis Romoj 
pasirodė “ne savu laiku ir 
ne savo vietoj.”

ROOSEVELTO RĖMĖJAI 
LAIMI NOMINACIJAS

Miami, Florida. — Prezi
dento Roosevelto užginamas 
senatorius Cl. Pepper rinki
mų nominacijose gavo dau
giau balsij negu keturi kiti 
kandidatai į senatorius, vi
sų jų balsus krūvon sudė
jus. Smarkiai tapo sumuš
tas kongresmanas J. M. Wil
cox, • Roosevelto politikos 
priešas. Jis, ligšiolinėmis ži
niomis, tegavo 100,693 bal
sus, o Roosevelto kandida
tas Pepper—212,404.

Indianapolis, Ind. — De
mokratai Naujosios Dalybos 
kandidatai nominacijose į 
kongresą ima viršų prieš re- 
publikonus ir tuos demokra
tus, kurie priešinasi Roose
velto politikai.

Atkaklios Liaudiečiy 
Kovos su Franco Fa- <r

šistais Rytuose
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis. — Fašistai 
šturmuoja liaudiečius Pobo 
kalnuose, priekyje miestelio 
Mora de Rubielos, už apie 
20 mylių į rytus nuo- Te- 
ruelio. Liaudiečiai atkakliai 
ginasi ir kontr-atakavo fa
šistus ties EI Pobo mieste
liu, bet buvo priversti pasi
traukti atgal į pirmesnes sa
vo pozicijas.

Associated Press praneša, 
kad liaudiečiai šiek tiek 
traukiasi atgal, bet labai 
mažai. Prieš juos veikia 
šimtai Italijos ir Vokietijos 
lėktuvų, būriai tankų, nau
jos nazių kanuolės ir Mus- 
solinio divizijos, neskaitant 
maurų ir ispaniškų fašistų.

Alcala de Chivret ruožte, 
rytiniame pajūryje, fašistai 
kanuolėmis kartotinai bom
bardavo liaudiečių pozicijas, 
bet beveik nieko nelaimėjo, 
kaip rašo xxssociated Press.

ORAS
Šiandien būsią šilta ir gal 

lietaus.—N. Y. Oro Biuras.

Lietuvių dalis Gegužinėj Demonstracijoj N. Yorke; 
priešakyj eina Retikevičiaus dūdų orkestrą; demon
strantai neša Lietuvos, Amerikos ir raudonąją vė
liavas.

Ispanijos Skundas Tau
tą Lygai Prieš Tarp
tautinius Sąmokslus

Barcelona, Ispanija. — 
Respublikos užsieninis mi- 
nisteris del ,Vayo duos Tau
tų Lygai skundą, kad ne tik 
Italijos ir Vokietijos armi
jos, .jų ginklai ir amunicija 
veikia prieš Ispanijos liau
dies valdžią, bet ir tarptau
tinė diplomatija. Juk, pav., 
Anglija padarė sutartį su 
Mussoliniu, taikydama tam 
momentui, kada, pagal na
zių ir Italijos generalių šta
bų planus, generolas Franco 
su naujais Mussolinio ir Hit
lerio pulkais, lėktuvais, tan
kais ir kanuolėmis “par
blokš” Ispanijos liaudiečius, 
per “tris” mėnesius nuo ko
vo, kaip parodo del Vayo.

Ispanijos valdžia primena 
Anglijai, kad jinai nesitikė
tu finansiniai ar ūkiniai 
viešpataut Ispanijoj, jeigu 
ten fašistai laimėtų karą 
Mussolinio ir Hitlerio jėgo
mis.

Respublikos atstovas Tau
tų Lygai del Vayo, be kit
ko, parodys, kokį daugį auk
štų savo oficierių ir techni
kų Hitleris atsiuntė pasku
tiniu laiku prieš liaudies 
fronto* valdžią.

CHINAI KAPOJA APSUP
TUS JAPONUS

Shanghai, geg. 5.—Chinai 
visomis pusėmis apsupo tūk
stančius japonų Tangcheng 
mieste ir kapoja juos ten sa
vo dideliais kardais.

Chinai pagrobė 100 japo
nų trokų, kuriais buvo veža
ma karo reikmenys iš Lini 
į Tangchengą, pietiniame 
Shantungo fronte.

Chinai atėmė iš japonų 
Yuhang miestą. Traukda
miesi likučiai japonų sude
gino visus chinų kaimus.

KLASTINGI KAPITALO 
PROTESTAI

Washington. — Daugeliui 
kongresmanų sugrįžo ‘ laiš
kai, jų rašyti asmenims, 
kurie telegramomis protes
tavo prieš Roosevelto reika
lavimą perorganizuot tulus 
valdžios skyrius. Tai vėl įro
dymas, kad tie protestai 
buvo klastingi, padirbti at^ 
žagareivių kapitalistų. v

Popiežiaus Organas Pa
rodo, Kaip Naziai Nie

kina Italy Tautą
Roma. — Diena pirm pat 

Hitleriui atvažiuojant Ro
mon, popiežiaus laikraštis 
“Osservatore Romano” pa
rodė, kaip Vokietijos naziai 
tikrumoj niekina italų tau
tą. Išspausdino ištraukas iš 
nazių vadų raštų, kur italai 
perstatomi kaip “negriška” 
tauta. Nazių galvočiai todėl 
įrodinėja, kad -italams ne
sunku būtu kolonizuotis Af
rikoj, nes, girdi, “skirtu
mas tarp jų ir afrikiečių 
(negrų) nėra labai didelis.”

“Osservatore Romano” 
primena, kad italai ir kitos 
tautos italei Viduržemio Jū
rą pagimdė Europos civili
zaciją. Tas laikraštis, iš sa
vo pusės, neniekina ir neg
rų, bet nurodo nazių inten
ciją žemint italų tautą. Jis 
pasmerkia hitlerininkų te
oriją apie vienos tautos 
“prigimtinį aukštumą” prieš 
kitą. Sako, tai yra priešin
ga mokslui pasaka ir jinai 
pavojinga tuom, kad “ardo 
tautų broliškumą, jų verty
bę ir tarpsavinę pagarbą, 
kas yra reikalinga bendra
darbiavimui ir taikai tarp 
tautų.”

NAZIAI LENKIJOJ REI
KALAUJA SAU VALIOS

Varšava, geg. 5.—Naziai 
vokiečiai Lenkijoj reikalau
ja, kad valdžia leistų jiem 
remt Hitlerio politiką, kad 
lygiai su lenkais priimtų 
juos į valdžios vietas, kad 
nekliudytų vokiečių žemių 
ir dvarų jokiomis reformo
mis, kad daugiau įkurtų vo
kiškų mokyklų ir apskritai 
leistų vokiečiams naziams 
laisvai veikti. Lenkijoj yra 
apie 1,000,000 vokiečių.

MOTINA IŠDAVĖ SŪNŲ, 
KETURIŲ ŽMOGŽUDĮ 

Walla Walla, Wash. geg. 5. 
—Vienas policijos viršinin
kas, nuduodamas esąs ku
nigu, išgavo iš kalinės Ma
rės Eleanorienės, kad jos 
sūnus E. de Castro Mayer 
nužudė keturis žmones. Ji
nai yra 73 metų amžiaus.

Jis jau pirmiau įkalintas 
kaip nepataisomas krimina
listas.

Kūbiele Pagimdė Septynis 
Kūdikius Vienu Pradėjimu
Havana, Kuba. — Rafaela 

Casanova Corrias vienu 
pradėjimu pagimdė šešias 
mergaites ir vieną berniuką 
Cayama kaime, Oriente pro
vincijoj, Kuboj.

Kaimyniško Canto Em- 
bracadero sodžiaus teisėjas 
Juan Morales sako, kad mo
tina ir visi naujagimiai yra 
sveiki.

Cauto Embracadero, geg. 
5.—Paskutinės žinios sako, 
kad visi tie septyni kūdikiai 
negyvi gimė.

NAZIAI NUMARINO 0S- 
SIETZKL KARO PRIEŠĄ
Berlin. — Mirė tarptauti

niai garsus kovotojas prieš 
grobimo karus, Carl von 
Ossietzky, 49 metų amžiaus. 
Naziai, per trejus metus 
vargindami jį koncentraci
jos stovykloj, įvarė jam 
džiovą. Galop, iš koncentra
cijos stovyklos jis buvo per
keltas į ligoninę, iš kur ir 
neišėjo.

Ossietzkiui 1936 m. buvo 
paskirta Norvegijoj $39,303 
tarptautinė Nobelio dovana 
už jo pasitarnavimus tai
kai. Bet Hitlerio valdžia 
neleido jam ta dovana pasi
naudoti ir uždraudė bet ku
riam Vokietijos piliečiui 
priimt Nobelio dovaną, nes 
tai, girdi, esąs “įžeidimas”.

100,000 Japoną Atsidū
rė Dideliam Pavojuj 

Shantungo Fronte
Shanghai, geg. 5.—Chinai 

sparčiai žygiuoja pirmyn 
prieš japonus 35 mylių ilgio 
fronte pietinėje daly j Shan
tungo provincijos. Gręsia 
pragaištis šimtui tūkstančių 
japonų armijos tenai, kaip 
praneša chinų vyriausybė.

Chinaiv nuviję japonus 12 
mylių atgal į šiaurių rytus 
nuo Taierhchwango, atmušė 
ir jų ataką nuo Nikowo, 10 
mylių toliau į šiaurių rytus.

“Skraidantis” (greitas) 
chinų kareivių būrys staiga 
aprietė japonų liniją iš ry
tinio šono ir nukirto jiem 
susisiekimus su Lini, kur 
randasi japonų armijos šta
bas ir sandėliai šiame fron
te.

Japonai liko keturiais 
penktadaliais rato apsupti 
plote tarp Matowcheno ir 
Taierhchwango. Viduj apsu
pamo ploto keli tūkstančiai 
japonų kareivių yra visomis 
pusėmis apsiausti ir štur
muojami Tancheng mieste.

Per kelias paskutines die
nas chinai išžudė bei sužei
dė 34,000 japonų Tanchengo 
ir Pihsieno mūšiuose, at-

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas jau užgiria 
senatoriaus G. P. Nye įneši
mą kongresui atidaryt pra
leidimą ginklų ir amunicijos 
į Ispaniją, kaip reikalauja 
tarptautinės teisės ir Ame
rikos draugiškumo sutartis 
su Ispanijos valdžia.

Daugelis kongresmanų ir 
senatorių, kuyie pirmiau 
balsavo už “bepusiškumą”— 
nepraleis! karo reikmenų 
nei Ispanijos respublikai nei 
fašistams,—dabar jau reika
lauja atidaryt duris gink
lam ir amunicijai į Ispani
ją, matydami, kad liaudie
čių valdžia ten kovoja už 
demokratiją, kaip praneša 
N. Y. Times koresponden
tas. .

Didelis daugis įtakingų 
Amerikos piliečių, nekalbant 
jau apie darbininkų organi
zacijas, savo telegramoms 
ir laiškais paveikė Roosevel
to valdžią pritart praleidi
mui apsigynimo reikmenų 
Ispanijos respublikai. Prez. 
Rooseveltas taip pat ima 
domėn, kad Ispanijos val
džia jau ne kartą protestavo 
Amerikai už ligšiolinę gin
klų blokadą, kuri veikė tik 
prieš Ispanijos respubliką. 
Nes generolas Franco gau
na įvalias karo reikmenų iš 
Italijos ir Vokietijos.

Numatoma, jog kaip se
natas, taip kongreso atsto
vų rūmas dauguma balsų 
pasisakys už leidimą Ispa
nijai pirktis ginklų ir amu
nicijos iš Jungtinių Valsti
jų.

Senatoriaus Nye rezoliu
cija reikalauja atšaukt gink
lų embargo prieš Ispanijos 
respubliką ir leist jai pirkti 
Amerikoj karo reikmenis 
“čia jau užsimokant ir pa
čiai išsivežant.”

Ispanijos Respublikiečiai 
Sunaikino 500 Maurų

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Tūkstan
tis generolo Franco maurų 
buvo prasiskverbę pro res- 
publikiečių pirmąsias lini
jas prie EI Pobo miestelio, 
18 mylių į rytus nuo Terue- 
lio. Bet respublikiečiai juos 
apsupo ir rankinėmis gra
natomis ir durklais visiškai 
sunaikino penkis šimtus jų
jų. Kiti penki šimtai pabė
go.

Paryžius, geg. 5.—Vardan 
šalies finansų stiprinimo, 
Franci jos valdžia numušė 
franko vertę iki 36 už vieną 
dolerį.

griebdami nuo priešų šiuodu 
miestus ir Taierhchwanga 
ir Matowchena.

Užsieninių laikraščių ko
respondentų klausinėjami, 
japonų komandieriai sako, 
būk “neturį jokių žinių” 
apie karo įvykius šiame 
Shantungo fronte.
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Dar Vienas Kandidatas į 
Lietuvos Karalius

Lietuvos katalikų dienraštis “XX Am
žius”, pasak Chicagos “Draugo”, iškėlė 
aikštėn tą faktą,, kad savo laiku ir grai
kų kunigaikštis Kristoforas buvęs kvie
čiamas Lietuvon į karalius. Taip rašąs 
patsai kunigaikštis savo atsiminimuose 
laikraštyje “Le Messager d’Atenes”. 
monarcho šmotas pasakoja:

“Mintis pakviesti mane Lietuvos ka
ralium, kaip pasirodė, buvo kilusi tarp 
Amerikos lietuvių. ‘Juos bus pastūmė
jęs, greičiausia, faktas, kad mano žmo
na buvo amerikietė. Aš jiems atsakiau, 
kad mano galva perdaug plika, ir ka
rūna labai greit gali nuo jos nuslysti.

“Kad lengviau mane perkalbėtų, lie
tuviai man buvo atsiuntę smulkų Kot
rynos Didžiosios statytų rūmų apra
šymą; prie jo buvo pridėtas tų rūmų 
restauravimo projektas, jeigu aš sutik
čiau būti karalius. Tarp kitko lietu
viai rado^reikalinga mane įspėti, jog 
mano civiliniai listai (alga) bus ma
žesni, kaip kurio kito karaliaus, dėl to, 
kad mano žmona turtinga! Jie taip pat 
pažymėjo, kad mano žmona, nors ir 
amerikietė, bus laikoma tikra karalie
ne. Tačiau lietuviai pasijuto labai ap
vilti, kai sužinojo, kad mano žmona ir 
aš pats griežtai nuo šito pasiūlymo at
sisakom. Jie, be abejo, buvo manę, kad 
moteris, o ypač amerikietė, negalės at
sispirti šitokio žavingo pasiūlymo pa-

Labai įdomu būtų žinoti, kas per vie
ni buvo tie Amerikos lietuviai, kurie 
Kristoforui siūlė Lietuvos žmonių kailį? 
Jie turėtų viešai atsiliepti.

Vadinasi, kai Lietuvoje klerikalai ir 
tautininkai kaizerbernį kunigaikštį Ura
chą (lietuviai sakiy ^Duraką”) mokino 
poterius kalbėti ir r 
vai, tai Amerikoje ‘ių vienminčiai po 
graikiškus šiukšlynus jieškojo Lietuvai 
engėjo. Neapsiriksime pasakę, jog ne 
vienas tų geradarių paėjo iš “Draugo 
ir “Vienybės^-pastogės—bent jau iš 
laikraščių idėjinių pasekėjų šeimos.

uose į karalius Lietu
kuV į V-

v 

tų

Ir Mokslo Žmonės 
Atsikrapšto Akis

Nepaprasta transformacija prasidėjo 
Amerikos mokslininkų eilėse. Tie, kurie 
pernai griežtai stovėjo už taip vadinamą 
“neutrališkumą” linkui Ispanijos ir Chi- 
nijos, šiandien jau reikalauja, kad Ame
rikos valdžia parduotų ginklus Ispanijos 
ir Chinijos žmonėms apsigynimui nuo fa
šistinių barbarų. Įsivaizdinkite: Vokieti
jos ir Italijos valdžios siunčia armijas 
ir ginkluoja gen. Franco gaujas, o čia 
reikalaujama, kad Amerika neparduotų 
ginklų tiesotai liaudies valdžiai!

Taip, kur mūsų agitacijai nepavyko, 
ten pavyko Vokietijos ir Italijos kanuo- 
lėms. Ir mokslo žmonės pamatė neut- 
rališkumo apgavystę. »

Reikalavimą parduoti Ispanijos val
džiai ginklų šiomis dienomis pasiuntė 
Kongreso Užsienio Reikalų Komisijai so
cialistinio mokslo žymūs vadai. Reikala
vimą pasirašė T. A. Bisson, Harriet Stan
ton Blatch, Anita Block, S. J. Block, 
Thomas C. Cochran, Malcolm Cowley; Al
bert Guerard, Wm. H. Kilpatrick, Freda 
Kirchwey, Anna M. Kross, Eduard C. 
Lindeman ir Frederick L. Schuman.

Keičiasi laikai, keičiasi žmonės. Kai 
kurie keičias labai lėtai, labai sunkiai. 
Ypatingai sunkus tasai procesas tarpe 
taip vadinamų proto darbininkų, 
mes sveikiname tuos, kurie nors ir svy
ruodami ateina prie mūsų supratimo, jog 
nusilenkimas fašistinėms valstybėms 
ruošia pasaulį naujam baisiam gaisrui 
ir pasaulio istorijoje nematytai katastro
fai.

Bet

Gelbėkimlspani j os Demokr ati j ai: 
Nepamirškim Narsiųjų Kovotojų

> I

Paskutiniu laiku apsisto
jo aukų plaukimas pagelbai 
Ispanijos liaudžiai ir pagel
bai amerikiečiams lietu
viams kovotojams Ispanijoj. 
Priežasčių gali būti daug: 
nedarbas, rinkimas a u k ų 
įvairiems kitiems reikalams.

Ispanijoj kovos nesibai
gia. Jos dar labiau paaš
trėjo. Mūsų pareigos taip
gi nepasibaigė. Ispanijos 
liaudis nenustojo vilties nu
galėti budeliškus fašistus, 
išvyti iš savo žemės Italijos 
ir Vokietijos fašistinius bu
delius! Ispanijos liaudis dar 
su didesne energija tvirtina 
savo karo jėgas. Didelis ir 
žiaurus karas dar gali ilgai 
tęstis. Pasaulio darbinin
kų ir visų demokratijos my
lėtojų pareiga—dar su di
desne energija remti Ispa
nijos demokratiją.

Iš kitos pusės, ten yra per 
300 lietuvių. Iki šiol mes 
tuos brangius kovotojus ap
rūpindavome no& retkar
čiais siuntiniais. Siuntėme 
jiems cigaretų, tabako, mai-

sto, drabužių ir kitokių 
reikmenų. Dabar aukų 
plaukimui sumažėjus ir tas 
sunku atlikti.

siųsti sekamu antrašu:
Helen Kaunas, 427 Lorimer 
St, Brooklyn, N. Y.

Tarptautine Peržvalga ŠYPSENOS

Ispanijoj kovoja prieš fa
šizmą virš 3,000 amerikie
čių. Nemažai jų jau sugrį- 

!žo. Jų tarpe sugrįžo ir lie
tuvių. Sugrįžusiems taipgi 
reikalinga parama. Jie ko
vojo už mūsų visų reikalus. 
Jie netik medžiaginiai pa
siaukavo, bet taipgi statė 
pavojun savo gyvastį. Jie 
neturi darbo. Tiems kovo
tojams reikia (ir reikės) su
teikti pagelbą, kad jie galė
tų pasilsėti savaitę kitą, kad 
sužeistieji galėtų gydytis.

Tuos faktus mes kiekvie
nas turime nepamiršti.

Mes prašome pavienius 
skaitytojus paaukauti pa
gal savo išgalių. Mes ragi- 
nam ir organizacijas paau
kauti tam svarbiam tikslui 
po keletą dolerių.

Čia žemiau talpiname 
blankutę. Prašome skaity
tojo ją iškirpti ir su auka

Vardas.................................................................. .........

Pavardė................................................ .'.......................

Gatvė ................................................................ ............

Miestas .........................................................................

Siunčiu aukų $l<........................

Amerikos Lietuvių Komite
tas Gelbėjimui Ispanijos 

Demokratijos

Išvogė iš Bažnyčios Dievus ,

KRUONIS.— Nežinomas pik
tadarys, nulaužęs Kruonio 
bažnyčios,. Trakų apskričio, 
durų spyną, įlindo į bažnyčią. 
Vagis užlipo ant altoriaus, at
sidarė cimboriją ir išsiėmė si
dabrinę pušką, pilną pridėtą 
komunijų.

Ispanijos Liaudis Turi Vilti 
Kovą Laimėti

Po to, kaip fašistai prasi
mušė linkui Viduržemio Jū
ros, tai generolas Franco 
pasiutusiai suriko, kad “jis 
karą jau laimėjo”. Bet toli 
nuo to. Ispanijos liaudis pa
siryžus kovą laimėti ir fa
šistus išgrūsti iš savo my
limo krašto.

Liaudiečiai sulaikė fašis
tus, kaip Katalonijos-Barce- 
lonos fronte, taip ir jų žen
gimą link Castellon—Kasti
lijoj. Pyrinėjo kalnuose yra 
15,000 fašistų ir 25,000 liau- 
diečių. Čia fašistams užda
vė smūgį ir taip vadinama, 
“pražuvusi liaudiečių divi
zija”, tai yra 43-čia divizija, 
kuri veikia kalnuose. Tar
pe Tremp ir Tarragona yra 
apie 50,000 fašistų ir 75,000 
liaudiečių. Castellono fron
te yra apie 50,000 fašistų ir 
tiek pat liaudiečių.

Liaudiečiai daugelyje vie
tų atmetė fašistus ir patys 
buvo perėję į ofensyvą. Ties 
Seo de Urgel jie sunaikino 
2,000 fašistų. Madrido fron
te fašistai bandė atakuoti, 
bet visur buvo atmušti. 
Tortosos fronte fašistai bai
siai atakavo lėktuvų pagel- 
ba, bet negalėjo pereiti Eb
ro upę.

Fašistų karo laivynas 
bombardavo pajūrį, bet ka
da liaudiečių karo laivai pri
buvo, tai fašistu lavai iš- 
bėgiojo, kad išvengus mū
šio.

Ispanijos atstovas D r. 
Fernando Del los Rios 
Jungtinėse Valstijose pas
kelbė, kad generolas Fran
co, nuo sausio pradžios iki 
kovo 5 dienos, gavo iš Ita
lijos ir Vokietijos tarpe 600 
ir 700 karo lėktuvų, daug 
tankų, kanuolių ir kitų me
džiagų. Dabar ispanų fašis
tų pusėj yra 270,000 italų, 
vokiečių, portugalų ir kitų 
fašistų. Jis sak^, kad po to, 
kaip liaudiečiai, pabaigoje 
pereitų metų, skaudžiai su
mušė fašistus Teruelio fron
te, tai Italijos ir Vokieti
jos fašistai dieną ir naktį 
vežė karo jėgas prieš liau- 
diečius ir galų gale jie at
siekė laimėjimus prasimuš- 
dami linkui jūrų.

Ispanijos liaudiečiai trok
šta dar gauti apie 300 karo 
lėktuvų, kad jie sėkmingai 
galėtų muštis prieš galin
gą fašistų techniką. Liau
diečiai sako, kad jie, turi 
daug jėgų ir galės vesti il
gai karą. Dabar jau ir fa
šistai sako, kad jie dar bent

4 mėnesius negalės liaudie- 
čius įveikti. Ypatingai fa
šistai bijo, kad jiems nepa
vyks paimti didmiesčiai, 
kur yra daug darbininkų.

Atrodo, kad Ispanijos 
liaudies jėgos geriau persi
grupuoja. Komunistą Jesus 
Hernandez paskyrė visų Ka
stilijos karo jėgų komisaru. 
Generolas Jose Miaja gerai 
sugrupavo apsigynimą.

Su Pirma Gegužės liau
dies valdžia paskelbė seka
mą programą: (1) Išgelbėti 
Ispanijos nepriklausomybę. 
(2) Paliuosuoti Ispaniją nuo 
savų ir užsienio fašistų. (3) 
Išlaikyti liaudies respubliką, 
paremtą demokratijos prin
cipais. (4) Išlaikyti respub
likoj piliečių laisvę. (5) Pil
na religinė laisvė liaudies 
respublikoj. (6) Ispanijos 
liaudies respublika laiduoja 
pilną piliečiam laisvę susi
rinkimų ir žodžio, kas tik yr 
už demokratijos principus.
(7) Valstybė gvarantuoja 
mažas nuosavybes, naciona
lizuoja tik dideles įmones.
(8) Žemės ūkyje įveda vals
tiečiams naudingas refor
mas, likviduoja seną ponų 
galią. (9) Valstybė gvaran
tuoja darbo žmonėms dar
bą, įveda s o c i a 1 į draudi
mą ligoj ir senatvėj. (10) 
Valstybė visaip kels kultū
rinį žmonių gyvenimą. (11) 
Ispanijos liaudies armija 
tarnaus liaudžiai ir šalies 
apgynimui. (12) Ispanijos 
valdžia pasmerkia karą, kai
po savo šalies politikos in
strumentą, tai yra, ji ne
puls kitas šalis. (13) Ispa
nijos Hąudies valdžia su
teiks ^litinę amnestiją vi
siems, kurie bendradarbiaus 
visais virš nužymėtais punk
tais.

Kovos Chinijoj
Japonijos imperialistai, 

kad atkeršinti chinams už 
smūgį prie Taierhchw.ango, 
sutraukė 60,000 armiją ir 
užėmė ijjiestelį Lini. Bet čia 
jie įsivėlė į dviejų savaičių 
mūšius, kurie kartojosi su 
pasisekimais chinams ir ja
ponams. tuo kartu chinai 
kituose frontuose plačiai iš
vystė ofensyvą ir daug mie
stų atėmė iš japonų.

Orlaiviai veikė iš abiejų 
pusių. Bal. 29 dieną apie 50 
Japonijos orlaivių bandė 
bombarduot Hankowa. Juos 
pasitiko apie tiek chinų lėk
tuvų. Buvo didelis mūšis. 
Japonai pralaimėjo. Jie ne
teko numuštais 8 bomberius 
ir 12 mūšio .lėktuvų. Chinai

neteko 8 lėktuvus. Kiti sako, 
kad mūšyje dalyvavo iki 
130 lėktuvų. Japonai iš kar
to gyrėsi, kad būk jų visi______ _
lėktuvai grįžo, bet Ameri- Prakeiksmas Gyviesiems

Užuojauta Nabašninkams, o

Aštuntosios Chinijos Divizijos kovo tojai, vilkį uniformomis ir šimeliais, at
imtais iš Japonijos kareiviu, kai pastarieji buvo smarkiai supliekti.

kos korespondentai sumušė 
tą melą, kada netoli Hanko- Cykus, gražus buvo čet-
wo suskaitė 13-ką Japonijos vergo vakaras; smagu buvo 
numuštų lėktuvų. Po to Ja- paspaciruocie aplink Lithua- 
ponijos imperialistai prade- nicos Skverą, bet mes, su 
jo kaltinti Sovietų Sąjungą, keliais Stilsono (“N. G.
būk mušė japonus. Sovietų daktoriaus) parapijonais su- 
lakūnai ir sovietiniai lėktų- lipome Piliečiu Kliuban ap- 
vai. j

Chinai partizanai • veikia no pamokslo, 
gerai. Jie padaro daug žalos' 
Japonijos imperialistams. 
Japonijos imperialistai siun
ta, kad jiems taip nesiseka 
Chinijoj. Jų ministerių ka
binetas nuolatos pergyvena 
krizį. Generolas Terauchi 
atšauktas iš karo fronto. 
Žalių medžiagų Japonijai 
stoka. Pritrūko medvilnės, iš 
kurios daro dinamitą. Auk
so rezervai greitai baigiasi. 
Japonija priversta- pirktis 
kitur metalą, medvilnę, gin
klus už auksą. Jau vien 
Jungtinėsna Valstijosna at
gabeno $250,000,000 vertės 
aukso. Japonijos ižde tik 
kita tiek liko. Ji dreba, žiū- 
rėdamaFĮŪiesibaigiantį auk
są. Kur gaus ginklams me
talo, medvilnės, žibalo ir ki
tų reikmenų, kada jos auk
sas išsibaigs?

Chinija tuo kartu tvirtė
ja. Ji dabar išlavino ir ge
rai apginklavo naują armi
ją iš 500,000 kareivių, kuri 
greitai pribus į frontą. Sa
koma, kad Chinija dar kitą 
armiją lavina iš 1,500,000 
kareivių. Kada ji bus baig
ta lavinti, tai pradės didelį 
puolimą, kad išvarius japo
nus ne tik iš Chinijos, bet iš 
Mandžurijos ir Korėjos.

D. M. š.

SOVIETŲ SĄJUNGOJ
Didelis Stadionas

Leningrade ant Krestovski sa
los budavojamas naujas*^sporto 
stadionas. Jis galės įtalpinti 
75,000 žmonių.

iki

Nauja Prieplauka
Maskvoje ant Maskvos upės, 

netoli Kožukovo, budavojama 
nauja laivams prieplauka, kuri 
bus žinoma, kaipo Pietų Prie
plauka. Ten bus 15 specialių 
prieplaukos punktų. Viso prie
plaukos kraštas sudarys 5,300 
pėdų ilgio.

” re- >

sišviescie, paklausyc Stilso-

Kalbėtojas nusirengė iki 
apatinių ir po valiai pradėjo. 
Paskiau kalbėjo glasniai,— 
buvo girdėc už kelių blokų. 
Verkė Stilsonas visų Rusi
joj mirusių žmonių; nežiū- 
rinc kokiu spasabu jie būtų 
mirę. (Dzūkeliui nevirozna, 
ar ir tų rusų Stilsonui gaila, 
kuriuos kada nors vilkai su
ėdė, arba, kurie maudzyda- 
miesi prigėrė ?) O ciek daug 
milionų Rusijoj yra tų rusų 
mirę, sunku ir suskaicyc.

Bet yra dar likę ir gyvų 
—sako Stilsonas. Tik visi 
gyvi yra stalincai. Rusijoj 
Stalinas va kap daro: liepia 
atsistoc visiem ant galvų, o 
kuris cik neatsistoja—tuoj, 
šnait, ir nukerta tam galvą. 
O paskui liepia vėl atsistoc 
ant kojų, ir kuris cik nesus
pėjo greit atsistoc,—tam < 
vėl, šnait, ir nukirto galvą. 
—Tas viskas yra ne melas,— 
sako Stilsonas—nes aš pats 
buvau “Internacionale” ir 
žinau, kaip dalykai ten yra.

Anei vieno liusko žmo
gaus neliko Rusijoj—visi 
akių draskytojai, razbainin- 
kai, prakeiksmo verti, ir ku
riems dangaus kerštas rei
kalingas,—sako Stilsonas.

Kalbėtojas smarkiai inši- 
lo, nuprakaitavo. Iš šalies 
Dzūkeliui atrodė, kad jeigu^ 
ten būtų, pasipainiojęs kokis 
rusas, tuom rozu, jam be- 
kalbanc,—jį Stilsonas būtų 
kaip jauną vištuką be drus
kos sumaumojęs, įlenumau- 
damas nei čebatų.

Dzyvinosi Stilsonas, kaip 
cie “seni revoliucionieriai” 
galėjo tep sugescie, pasida- 
ryc tos šalies išdavikais!?

Dzūkelis pats daro išva
das, daleisdamūs sau pavyz- 
dzin, kad ir pacį kalbėtoją* 
Stilsoną. Kiek metų atgal, 
(atsiprašau,—Tas buvo ne už

(Tąsa anta-to puslp.)

Klausimai ir Atsakymai

išva-

tamstos

Klausimas
Per pereitus penkis metus 

negaliu jokiu būdu rasti dar
bo šioj šalyj, todėl noriu su
grįžti pas savo tėvus Europon. 
Aš turiu tris mažus vaikus, 
gimusius šioj šalyj. Ar šita 
valdžia užmokės jų kelionės 
išlaidas, jeigu mes visi 
žinosime Europon ?

Atsakymas

Federalė valdžia
pareikalavimu, užmokės laivo 
kelionę tavo ir tavo žmonos, 
bet neduos jokių pinigų dėl 
kelionės tavo čia gimusių vai
kų. Bet galite kreiptis prie 
kokios vietinės organizacijos 
tam tikslui. Supraskite, kad 
nei jums, nei jūsų žmonai vėl 
nepavelins sugrįžti į Jungtines 
Valstijas. Tas neliečia jūsų 
vaikus, jie visada gali sugrįžti 
atgal, tik jeigu sulaukę pilnų 
metų prisiegtų ištikimumą ki
tai šaliai, tai tada »jie negalė
tų sugrįžt.

ji gali gauti leidimą iš U. S. 
Commisioneiy. of Immigration 
maiffvykti į Kanadą ir tenai 
prašyti imigracijos vizos nuo" 
Amerikos konsulo ir vėliau vėl 
sugrįžti į Jungtines Valstijas 
legaliai. Ar tai teisybė?

Atsakymas

Ne. Amerikos pilietis turi 
teisę prašyti, kad vyras, žmo
na, tėvas ar nepilnametis vai
kas, kurie čia gyvena nelega
liai, būtų leidžiami vykti į Ka
nadą pamainyti stovį, bet žmo
gus su pirmomis popieromis 
negali taip daryti. Jūsų atsi
tikime, jeigu jūsų žmona pa
rašys Commissioner of Immi
gration dėl leidimo, tai jus 
galės išdeportuoti. Kaip tams
ta žinai, bile kas, kuris tik at
vyko nelegaliai nuo liepos 1, 
1924 m., gali būti bile kada ’ 
išdeportuotas, kada tik val
džia sužinos apie jo atsitiki
mą. F. L. I. S.

Klausimas
Aš nelegaliai atvykau į 

Jungtines Valstijas. Apleidau 
laivą 1927 m.. Mano žmona 
čia gyvena legaliai ir turi pir
mas popieras. Girdėjau, kad
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Stradivari© Smuiku Naujas Apšvietimo Bū-

tūli

Amžius ir Gražy lai
Skaitmenys pai odo. kad 

j daugiausia gražylų veidams 
ameri-

kį” tai ne- 
ypač nema- 

dienas ją ne-

reikalingame s u s i kirtime, 
pav., alinėj, krikštynose ar

perlaužiama taip, kad
/i e toj įeitų į na-

1 aigi -kenčiantiem nuo pf1(]įpis galėtų būt apsaugo- 
tokių palinkimų - nelaimių įas nuo i(potiZmo.
Žmonėm bus linksmą girdėt j ____________
apie atradimą, kurį padarė Tvirti Tajeriai-Ratlankiai

Penktadienis, Geg. 6, 1938

Kaip “Juoda Akis” 
Greit Išgydoma

Kūdikių Idiotizmas del Thy
roid Liaukų Neveiklumo pas 

Motinas
Toronto Universiteto me

dicinos prof. C. R. Myers 
įrodė, kad vadinami “mon- 
goliniai” idiotai kūdikiai at
siranda dėl to, kad persilp- 
nai veikia motinos' thyrei
dinė (kaklinė) liauka.

Jeigu tokia, motina laike 
nėštumo imtų thyroid liau-

Iš Stratosferos
Okeano Gelmes

Šimtai metų .atgal 
daiktai buvo padaromi 
riau negu dabar, pavyzdžiui, 
aliejiniai dažai paveikslam 
ir kai kurie smuikai (skrip- 
kos).

Italas A. Stradivari, gy-! 
venęs 1644-1737 m., Cremo- j 
noj, Italijoj, dirbo smuikus 
tokiais puikiais balsais, ko
kių niekas per paskutinius 
dvejus šimtus metų nepajė- 

| gia nu kopi juo t.
Tūkstančiai meistrų mė

gino padirbt smuikus, kurie 
taip “verktų ir dainuotu,” 
kaip Stradivario smuikai; 
šimtai mokslininkų naujau
siais atradimais garsų mok
slo tyrinėjo užsilikusius 
Stradivario smuikus, jieško- 

\darni paslapties stebėtino jų

daktaras Haroldas A. Ab
ramson. Jis užtikrina, kad 
galima per 24 valandas nu
imt visus “juodos akies”

•ženklus sekamu būdu:
Sumirkyt vatos gabaliuką 

j chemikala, vadinama his- i k. 7 V
taminu ir pridėt prie gautos 
po akia “mėlynės” i 
“juodynės”); įterpt į tą va-'males vogos. Apart to, ty-* 
tą vielą, o kftą vielos galą Į ruošė buvo didelis karštis. I balso, ir vis veltui, 
įjungt į elektros batarejos ' Paprasti “tajeriai” tokio- 
teigiamąjj (pozityvį) polių pse sąlygose išlaikydavo vos 
gi į antrą, neigiamąjį (ne- 960 kilometrų, o padaryti 
gatyvį) batarejos polių j iš dirbtino šilko ir gumos 
įjungt kitą vielą, prikabint, išlaikė 29,000 kilometrų, 
ją prie kokio tinkamo meta- i 
lo plokštelės, o pačią plokšte-! 
lę pririšt kur kitur prie kū-; 
no. |

Elektros srovė tada neš ’ 
tą histaminą per kūną į pa-' 
mėlynavusią arba pajuodu-į vilnų, tai Mussolinio moks- 
sią vietą ties akia, i ..... ____
būdu greit bus pašalintas ! no galima.,pagamint dirbti-; $150,000, kuomet naują “vi- 
ženklas gauto kumščio. ! nas vilnas. Tokius bandy-1 saį panašų” smuiką galima

Reikia pažymėt, jog ir pa-1 ,mu® darė ir H*1.®™ .mo^ I gaut už $5.
čiame kūne yra histamino |hn^1-. "°fs Itapal ,r.Vo' 

.medžiagos arba sudėtiniu ' Kletyal tfipgl stmga plen°’
jos dalių; ir kaip tik kuri 
kūno vieta būna sumušta iki 
mėlynumo, tuoj jinai pra
deda iš savęs leist histami
no syvus. O šie syvai pas
katina bespalvį kraujo skys-, 
timą, vadinamą plazmą, 
plaukt į sužeistą vietą. Plaz
ma tada mažu-pamažu ii 
pradeda išnešiot kraują su 
jo tamsiais dažais iš užbels- ! 
to punkto. Taip laipsniškai 
ir valosi juodasai-mėlynasai 
lopas paakyje. Bet, palie-' 
kant pačiai gamtai nuimt tą 
dėm

Nepersenai Amerikoj pra
dėjo išdirbinėt auto, “taje- 
rius” iš dirbtino šilko ir gu
mos. Nauji “tajeriai” buvo 
išbandyti Arizonos tyruose, 
kur buvo važinėjama po 21 
vai. kasdien su greitumu po 
8(f kilometrų į valandą ir su 

(arba kroviniu virš 28 nuoš. nor-

VILNOS IŠ PIENO - TAI 
BAKTERIJOM PAŠARAS
Kad Italijai trūksta avių

Jau senai žinoma, jog pa
matiniai balsai-tonai yra tie 
patys Stradivaricrsmuikuo
se, kaip ir visuose muzikos 
instrumentuose; skirtumas 
tik priediniuose garsuose, 
vadinamuose over-tonuose ir 
under-tonųose. Bet tas skir
tumas nulemia instrumen
to balso malonų pilnumą ar
ba nelipšnius klausai gar
sus. Štai kodėl už Stradiva-

ir tuo I liniukai surado, jog iš pie- j rj0 smuiką yra mokama iki

praeina kartais visa 
savaitė, o tuo tarpu kiek
vienas jo draugas ir pažįs
tamas susitikęs tikrai pa- ' 
klaus: “Na, kur tu gavai tą 1 
juodą akį?” Ir ar teisingai Ibužis'taps“Tky^taTir 
atsa^S1 rag • V- kaip tinklelis- liks 
tiek ziophaij tik juoksis is | dkl! vįlnu dal , 
tavo nelaimes. Tiksliausias i “
atsakymas tada yra atsi- 
šiept: “O kas tau galvoj?” 

Bet kai “užjuodinta akis” 
gauna pagelbon histamino 
dar iš lauko pusės, pagal 
daktaro Abramsono atradi
mą, tai kur kas gausiau ir 
greičiau priplaukia plazmos 
į spalvuotą paakį, ir po 24 
valandų jau nelieka iš ko 
šaipytis mėgėjams “natura- 
liškų” juokų.

Pirmiaus histaminas bu-

Paskutiniais laikais ypač 
ne tik vilnų ! HarvardopUniversiteto pro-

Dabar Holandijos profe- gorius Fr. A. Saunders_su 
šoriai Jan Smit ir B. vani^ia.ls bendrais tyrinėja 
dęr Heide paskelbė vieną di- Į specialiais mokslo prietai- 
džiausia silpnybę pieno vil-is4s Stradivauo smuikus n 
nų. Jas skaldo ir naikina i tėmija,, kaip ir kodėl skina- 
daugelis bakterijų, kurios 1s VI*1-1 šalutiniai 
pakyla iš mėšlo ir iš žemės 
ir kuriu niekada netrūksta 
laukuose ir pievose.

Jeigu tik apsirengęs dra- 
! bužiais, gamintais iš tokių 
dirbtinų vilnų, atsigulsi ant 
pievos, tai atsikelsi su tiek 
bakterijų, kad jos neužilgo 
“ištirpdys siutą.”

O jei drabužis pagamin
tas pusiau iš tikrų, o pusiau 

| iš pieno vilnų, tai bakteri-, 
5 jos pasirinks ir sunaikins vi- 
isas dirbtines dalis, ir dra- 

; retas 
tiktai

tėmija,
si jų “šalutiniai,” arba prie-

i diniai garsai nuo naujesnių
I smuikų. Jie tiem bandymam ;
i naudoja, be kitko, prietaisą, ■

Bombomis Užtaisytas Oras

ii

New Yorke chiniečiai—skalbyklų savininkai ir darbi
ninkai—suaukojo pinigu ir nupirko ambulansą, kurį 
(kai matosi paveiksle) deda i laivą ir siunčia Chini- 

jon padėti savo broliams, kurie kovoja prieš Japoni
jos imperialistus.

GYVOS ŽUVYS SUŠALDO- DIDIS GELMIŲ “VARPAS 
MOS IR ATGAIVINAMOS SOVIETŲ SĄJUNGOJ

n

Pionierius stratonautikos; 
(tyrinėjimo aukštųjų < 
sluoksnių), Belgijos profe-j kuris 
sorius Pikard Meren, 
giasi tyrinėti okeano 
mes.

Šiuo laiku Rikardui 
budavojamas plieninis 
tulys, kuriame jis mano nu- gelba reflektorio atmušama 
sileist 3 kilometrus į jūrų 
gelmes (dabartinis gilumos tinkamoj 
rekordas, kurį pasiekė Am- mo vidų, 
erikos mokslininkas Beebas,; Aparato įtaisymo išlaidos 
sudaro tiktai 900 metrų), j lengvai p; 
Skritulys budavojamas iš 
ekštrū tvirto plieno, idant 
galėtų atlaikyti vandens 
Spaudimą, kuris viršpami- 
nėtoj gilumoj sudaro 300 
kilogramų ant vieno kvad
ratinio centimetro pavir
šiaus.

Skirtingai nuo Beebo “ba-1 kvepylu : 
thysferos”, kuri buvo lei-llietūs taip 

j džiama į jūrų gelmes ir iš- •amziaus- 
I traukiama iš ten ant geleži-! Keno odoj yra daugiau 
įneš virvės, Pikardo skritu-1 rakštjes, !)ric‘to uodai ma- 
lys pats savaimi leisis _į jū- ži;(u tekjmba. 
rų gelmes. Kad iškilt į pa
viršių, Rikardas mes lauk i 
iš skritulio švinines vogas, 
panašiai kaip daro povam ! 
deniniai laivai, atsitikime! 
sugedimo pliumpu.

Vienas č e c h o s lovakijos 
oro i inžinierius padarė aparatą, 

; padidina natūralūs 
ren- į šviesos jėgą 20-25 sykius, 
gel- To naujo išradimo slap

tybė yra sekama: Saulės 
yra!šviesa puola ant tam tikrų 

>kri- zerkolinių paviršių, ir pa-

dengia sutaupy- 
mais ant elektros. Sveika
tingumo gi reikšmė naujo 
išradimo neša neįkainuoja
ma nauda. —V. R.i. *■

TVIRTINA, KAD ŽMOGUS 
PAEINA IŠ BEŽDŽIONES

Sovietų Žuvininkystės ir: Pagal Sovietų Mokslų 
Vandenynų Tyrinėjimo In-1 Akademijos nutarimą, da- 
stitutas sušaldo gyvas žuvis, j bar budavojamas didžiau- 
taip jas laikinai apmarina, I sias pasaulyje narūnų “var- 
paskui atšildant atgaivina,! pas”, vadinamas bathysfera. 
kad galima jas visai švie-lTai bus kiauraviduris skri- 
žias virti ir kepti, nors tos!tulys po 5 jardus ir devynis 
žuvys būtų atgabentos iš už ! dešimtadalius skersai ir iš- 
tūkstančių mylių. Bet tas ilgai, 
dar nedaroma daugmeniš- 
kai, o tik bandymo tikslais, i nos turės vieną colį ir dvy- 

, p liką šimtadalių storio plie- 
’! no. Jis sve r s keturis tonus 

i Į,; ar pusę ir jame galės leistis
žuvis sušaldyf iš to- i k'cl^čn trys vyrai. Jo maži Vandenyną, J^ur bandys nu- 

!l......................... padirbti iš sileist 9 kilometrus į jūrų

Instituto profesorius P.
J. Šmidt jau 15 ar 20 metų i! 
tyrinėja tą klausimą

To narūnu skritulio šie- c-

Dr. Fr. Weidenreich nuo-
Belgijos mokslininkas ne- dugniai tyrinėjo seniausius 

mano turėt jokių prožekto- ■ žmonių veislės palaikus, sū
rių (šviesų), kadangi, kaip ; rastus Chinijoj, kur jis bu- 
parodė Beebo tyrinėjimai,, vo Peipingo Medicinos Ko- 
didelėse gelmėse jie mažiau degi jos profesorius; ir per 
duoda šviesos, negu fosfo-milionus metų išsilaikę ga
ruojanti (žybčiojanti) mi- balai atkastų kaulų jam pa- 
kroorganizmai (m a ž y č iai Į rodė, jog žmonės ant dviejų 
gyviai — bakterijos).

Jeigu kelionė 3 kilometrus 
į gelmes bus laiminga, tai 
Pikard savo tyrinėjimus iš 
Atlantiko perkels į Pacifiko

; langeliai bus ] 
■stipriausio kvarcinio stiklo, 
Į geriau perleidžiančio įvai-

i paprastas 
stiklas. Per tuos langelius 
sovietiniai mokslininkai tė-

limų vietų parvežt ir atgai 
vint; ir bandymai gerai iš 

kuris nutraukia paveikslus ' e.l^ 
iki 20,000 garsų virpėjimų 
per sekundą; o tai yra taip 
tankūs virpėjimai, kad žmo
gaus ausis jau beveik nega
lėtų girdėt tankesnių.

Tie paveikslai taip įjat pa
rodo, kurie priediniai gar
sai susijungia su pamati
niais, o kurie nesutampa su 
jais.

Prof. Saunderso tyrinėji
mai jau išaiškina, kodėl 
garsai kai kurių smuikų 
skiriasi nuo kitų. Pavyz
džiui, skirtumą daro drėg- jamas oras iš vandens, 
numas medyje ir švieži kli
jai, dėl kurių nauji smui- kystės Institutas s 
kai nemaloniai girgžda: po 
kelių mėnesių, kai klijai ge
riau su džiūva, šiek tiek pa
sitaiso balsas net prastų 
smuiku. C- %

Saunders su kitais Har
vardo profesoriais dar turės 
ištirt, kaip virpa kiekviena 
smuiko dalis, kai smičius 
per stygas traukiamas, pri
sieis išnagrinėt ir oro vir
pėjimas įvairiuose smuikuo
se. •

Stradivario smuikų sek
reto jie dar nesusekė, bet 
nepraranda vilties. —M.

Reikia ypatingo rūpesnio, 14?; n^u
kad žuvys perdaug nesušal

Giliausia Pasaulyj Skylė
nuaugęs— 

■ės laipsniš- 
onės, o iš

Centigrado. termomet- nVs ir fotografuos visokius 
ro. Jeigu duodama daugiau į įulos gyvlus, auga us n jos v , , v i ■ rlnrvnn n no lz vi to 1šalčio, žuvys taip susąlą, 
kad paskui neatgyja.

Kai kur gyvos žuvys bu
vo pervežamos traukiniais 
tam tikruose vandens vago
nuose; bet kiekvienam tonui 
žuvies reikia 30 tonu van
dens, ir tai ne visos išlieka 
gyvos; kai kurios užtrokšta, 
nes perdaug būna iškvėpuo-

zero jūros gyvius, augalus ir jos 
dugną apskritai.

Amerikiečio dr. Wm. Bee
be bathysfera, kurioj jis 
nusileido pusę mylios jūron, 
bus tiktai nykštukas lyginti 
su naujuoju sovietiniu na
rūnų skrituliu - bathysfera.

Kas Yra Sorbitolis, Kuris 
Dirbamas iš Komy?

Paminklai Senumo 
Kzyl-Kum Tyruose

Sovietų Žuvinin- 
tengsis iš

rasi prietaisus, kurie patys 
savaimi tvarkytų tempera
tūrą žuvinių vagonų, ku
riai/ bus vežama užšaldytos 
žuvys ir neleistų tempera
tūrai nei pakilt nei nupult 
nuo zero pagal Centigrado 
termometrą. —N.

Sovietinio Užbėki stanoAmerikos farmeriai au
ginantieji kornus (kukurū
zus) nudžiugo, kad iš kornų 
cukraus galima dirbt sorbi
tol j. O jis yra savotiškas la
bai sudėtinis alkoholis.

Tokią gerą naujieną pra
nešė kornų augintojams 
mokslininkas R. M. Bash- 
ford, raportuodamas Che- 
murgikų Draugijos konfe
rencijai Omahoj, praeitą sa
vaitę.

Europos daktarai naudo
ja sorbitolį kaip vaistą Ser
gantiem cukralige. Bet kor- 
nų augintojai tikisi daugiau 
įplaukų iš platesnio jų grū
dų panaudojimo sorbitoliui 
dirbt pramonės reikalams.

Sorbitolis ilgai savy palai
ko drėgnumą, todėl tinka

(Tąsa ant 6-to puslp.)

Anglijoj tapo išrastas 
naujas būdas apsisaugo! 
nuo užpuolimo iš oro.

Prisiartinant priešų es
kadrilei, į orą išleidžiama 
tam tikros raketos, užtaisy
tos bombomis. Tam tikroj 
aukštumoj, žiūrint kaip bu
rna nustatytas reguliatorius, 
oombos išmetamos lauk ir 

1 žemyn 
parašiutais, prie kurių bū
na pridrūtintos ant ilgo 
drato. Tokiu būdu - ore su
sidaro apsigynimo “tvora” 
iš dratų, kurie perpjauna 
sparnus įlėkusio įją priešo 
aeroplano, o bombos, palie- 
tusios bile dalį . lėktuvo, 
sprogsta ir taipgi neša 
nuostolių priešų oro jėgoms.

Maksimalis aukštumas iš- 
(Tąsa ant 6-to puslp.)

vo medicinos tikslam gau-1 povaliai leidžiasi
namas iš gyvulių kūnų, o 
dabar jis yra dirbtiniai, che
miškai gaminamas. —N. M.

Suchow, Chinija, geg. 4.— 
Chinai jau prisirengę štur- 
muot japonus visame 60 my
lių fronte pietiniame Shan- 
tunge.

Plikumas moksliškai 
dinasi “apolecia”.

va-

Vatikanas, geg. 4.—Popie
žiaus organas “Osservatore 
Romano” nė vienu žodžiu 
nepaminėjo Hitlerio atsilan
kymą Romon.

šviečianti Akiniai
Vienas Japonijos optikas 

(akinių stiklų išdirbėjas) 
padarė akinių stiklus su 
mažom lempukėm, kuriom 
energija priduodama iš 
“sausos” kišeninės elektros 
batarejos.

Šviesos spinduliai puola 
priekyn ir duoda galimybės 
ne tik orientuotis tamsoje, 
bet net ir skaityti.

kojų vaikščiojo jau tada, 
kai jie dar medžiuose gyve
no.
f Dauguma gamtmokslinin- 

ku ilga laika skelbė, kad 
žmogus ir beždžionė išsi

vystę iš vieno gyvūno kaip 
' bendro kamieno, kuris tik 
| paskui dvišal
iš vienos jo 1 
kai išsivystę :

Continental Oil kompani-baptros — bezeižmaes. 
ja pragręžę giliausią pa- get paskesniais laikais 
saulyj skylę, tikėdamasi daugelis gamtos mokslinin- 
naujos žibalo versmes Was- priima kitą nuomonę, 
co, Californijoj. rIa skylėje iš beždžionės-išsivystė 
yra 15 tūkstančių ir keturių žmogus, be “dvi1 ’pių ka- 
pėdų gilumo, apie 2 mylios mienų.” Šios mmmmYs lai- 
ir trys penktadaliai. Bet ži- posi įr profeso- Lis V. ciden- 
balas vis dar nepratrūksta I reich.
viršun. Tad skylė bus grę- į 
žiama dar giliau.

Gręžimas atliekamas 
vamzdžiais, su kiauru vidu
riu ir “dalimis” apačioj.

Keliolikos tūkstančių pė
dų ilgio toks “grąžtas,” sve- Komitetas Apsaugai Seno- 
riantis virš 200 tonų, žino-, vės Liekanų Tyruose Kzyl- 
ma, negali būt iš vieno ga- j Kum surado 100 pilių griu- 
balo; jis susideda iš dauge- vėsių su trobesiais dėl pa- 
lio sujungiamų dalių ir sky- tarnautojų ir vergų. Suva
lė jame ne vienodo dydžio— 
iš pradžios 16 pėdų ir pusės, miesto Varakšos su Bucfta- 
paskui apie 11 colių, toliau ros valdytojų rūmais, ku- 
7-nių, galop pusketvirto co
lio.

Pragręžus 15,000 pėdų, 
pasiekta tas žemės sluoks
nis, kuris 15 iki 20 milionų 
metų atgal buvo tuometinės 
jūros dugnas. Karštis ten 
dabar, neskaitant grąžto 
įkaitimo, yra 270 laipsnių 
pagal Fahrenheit termomet
rą; o nuo 212 Fahrenheit 
laipsnių jau verda vanduo. 
Sunku tad ir įsivaizduot, 
koks karštis žemes skritulio 
viduryj.

do taipgi griuvėsius seno

rie tapo sugriauti apie 1000 
metų atgal.

Kaip žuvys Nudegino 
Katėms Nagus

Kelios katės New Yorko 
žuvyne buvo pradėjusios 
graibyt žuvis. Tada buvo 
jom prieinamai įleista van
denin keli elektriniai ungu
riai. Jie taip nudiegė katėm 

kad jos daugiau ne- * 
jokios žuvies vande-

nagus, 
kliudo

—N. M. nyje.
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APIE VĖŽIO LIGA
<

PROTESTUOKIM PRIEŠ ŽVĖRIŠKUS FAŠISTŲ 
ŽVALGYBOS DARBUS!

ris būtų, turi būti, nieko ne
jaukiant, nusimanančio chi
rurgo ištirti, 'ir jei jie es- 

nuola-lti ilgiau kai mėnesį, turi 
būti išimti. Operacija, iš
imant mažus gūželius, yra 
^lyginamai mažmožis, ma

žai arba visai 
subjaurinimo nepalieka, jei 
jis yra paprastas gūželis. Ičiausiai.
Iš kitos pusės užvilkimas 
operacijos reiškia, jog vė
liaus reikės daryti didelę ir 
sunkią operaciją, kuomet 
prisieina subjaurinti kūną 
ir gali privesti prie mir
ties. Reikia atsiminti, kad 
kiekvienas guzas, kuris yra 
laikomas iki tol, kad jį ga
lima būtų iš anksto pažinti, 
kaip vėžį, jau yra tokiame 
stovyje, kad operacija turi 
būti didelė, o jei nieko su 
juo nedaroma, gali privesti 
prie mirties. '■/

Seniau yščiaus vėžys bu
vo skaitomas beveik neišgy
doma liga. Bet dabar jis yra 
skaitomas tarp tų, ku
rias yra vilties išgydyti dėl- 

i to, kad anksti galima pažin
ti kai kuriuos tos / ligos 
ženklus. Kuomet anksti gy
doma, jo prašalinimas yra 

'palyginamai ( n e pavojingas.
Kiekviena moteris turi būti 
gerai apsipažinus su svar- 

; blausiais tos ■ ligos)1 ženklais.

Kasmet Jungt. Valstijose saugok nuo įvairių 
130,000 žmonių miršta nuo 
vėžio ligos. Nors vėžio prie- mų ir apsisaiie? . i tuo 
žastis nėr žinoma, bet vis- nuo vėžio ai, ..: . »•>, 
tiek būtų galima mirtis nuo; latiniai skauduliai, s 
tos baisios ligos per pusę: dimai, žaizdos, karpos, ap- 
numušti, jeigu tik laiku bū-, gamos, kurie mainosi ir au
tų patėmyta. ga didyn, turi būt prašalin-

Ištikrųjų, vėžys, jei laiku ti. Protingai apsieinant su 
patėmytas, ir anksti prade- tais ir kitais pavojaus ženk- 
tas gydyti, yra išgydomas, lais, kaip ir ankstybas nu- 
Bet ant nelaimės, jo pirmie-1 simanančio daktaro ar chi- 
ji ženklai, paprastai, nebai- i rurgo jų prašalinimas, labai 
sūs ir išrodo taip menki, jog'sumažina galimybę turėti 
pavojaus niekas ir nesitiki; I vėžio ligą, 
be to, svarbiausias dalykasj Pavojingiausis dalykas su 
yra tas, jog kelias savaites I vėžio liga yra tas, kad ji 
pavėlavus, dažnai persimai-; dažnai prasideda be skaudė- 
no visas dalykų stovis. Ijimo ir auga iš lengvo. Jei 

tiek 
kai, kad apsaugoti žmogaus padarytų skausmo, kiek pa- 
gyvybę nuo to seno žmo- daro ------ -------- ------ ,
gaus prie šo. Pirmiausia ■žmones iš karto pamatytų ir 
žmones turi žinoti pavojaus lištikro stengtus jį prašalinti 
ženklus ir laiku suprati jų|be jokio užvilkimo, 
reikšmę; antra, turėtų būti 
visur supratimas ir pasiti-ano (tos paslėptos palaimos) 
kėjimas šių dienų medicinos pradžioje paprastai nėra, 
mokslui, kuris sako, kad Taigi kiekvienas protingas 
daug kartų vėžio liga jos žmogus turi žinoti dažniau- 
pradžioje yra išgydoma. šiai apsireiškiančius ženk- 

alima ve- lūs. Reikia atsiminti/ tačiau, 
X-spindu- kad tie ženklai nevisuomet 
chirurgo gali reikšti veži. Bet jiems 

i pasirodžius reikia nieko ne- 
' laukti, kreiptis į gerą gydy-

Atrnink, ij ..... ........
i jie yra persergejimu ir rei- 

Kuri ga- ’ tuojaus kreiptis .pas 
l kad jis nieko ne-

tiniu kūno trvnimu v *

avo pradžioje

dantų skaudėjimas,

Tačiau prie vėžio skaus-

žį radium arba 
liais arba net ir 
peiliu sunaikinti.

Mes nežinome dėlko ve'-.
žys atsiranda. Tai reiškia, į M J ar chirurgą.
kad mes nežinome, kas pri- kad) nei vienas geras'dal 
verčia pirmąją mažą celę taras negydys ligos, kuri gi

miau kalbėjome, tačiau vė
žys gali būti pasekmingai 
išimtas, jeigu vėl laiku pa- 
tėmytas.

Pilvo vėžys ir geriausiose 
sąlygose yra sunkiausia rū-

i jokio kūno sis tos ''S'08 ir gydymas tu-
ri būti pradėtas kuoanks- 

prasidedaLiga 
dažniausiai taip 
kad jos įsikerėjimas gali 
būti taip toli nuėjęs jau tuo
met, kuomet pirmieji per- 
sergianti ženklai pasirodo. 
Kadangi vėžys organų viduj 
negali būti matytas tol, ko] 
viduriai nėra atidaromi, tai 
ir reikia jį pažinti, pasitikė
ti simptomais. X-spinduliai 
tačiau, kaip kada parodo 
nužiūriamas pilvo ar žarnų 
permainas. Ir be to tų orga
nų normalė funkcija anksti 
pradedama trukdyti, ir tas

turėtų pakelti mūsų nužiū
rėjimą. Nevirškinimas yra 
labai paprastas nusiskundi
mas, bet ypatos, viršiau 40 
metų ir kurios pirmiau turė
jo gerai virškinančius vidu
rius, jeigu tiktai pradeda 
mažiau sverti, turi žinoti, 
kad kas nors yra ir turi pri
siminti apie vėžį. Nevirški
nimas nėra tai tikras pilvo 
vėžio prirodymas, tačiau, 
jei jis nuolatinis, tai geriau 
būti atsargiu ir gerai ištirti 
su pagelba šių laikų diag
noze metodu, ypatingai X- 
spinduliais. Skonio permai
na, kaip tai nemėgimas mė
sos skonio ir yra dažnai pil
vo vėžio simptomai. Skaus
mas pilvo duobelėje ir vė
mimas dažnai be matomo 
kraujo yra dar didesni pa
vojaus ženklai.

tiko mūsų eiles. Bet tcnesu- 
dreba mūsų eilės! Daugiau 
revoliucinio budrumo! Dar 
ryžtingiau eikime tuo kąvos 
prieš fašizmą keliu, kuriuo at
sidavusiai 
Adelė,
valstiečiai, 
suomene! 
fašistinių banditu 
darbus!
kinti ir pasmerkti 
agentu s—ž u d i k u s. 
vinoji fašistų žval

FLTS.

LIETUVOS ŽINIOS
RIETAVAS

popū
ti rau-

insce- 
gydy- 

atmetė šitą

ėjo mūsų draugė 
Draugai darbininkai, 

demokratiškoji vi- 
Protestuokim prieš 

žvėriškus
Reikalaukim išaiš- 

žvalgybos 
Šalin kru-

arba celių grupę permainyti L būti vėžiu, tinkamai ir at- daktara, jh, nv- 
sargiai jos neištyręs. Būti- laukiant ir tikrai viską pa
nai reikalauk, kad jis gerai i tirtu.

Pirmieji perspėjimo žen- 
ai yra—kiekviena perinai- 

užmuša nuo 80,000 iki 90,-; na ilgume ir tankume mė- 
i 000 motoru kasmet. " 
!giau moterų miršta nuo ve 
;žio, negu vyrų, v ė; 
kerta moteris, yra
(tos rūšies, kurią lengvai ga- i vienas sugrįžimas kraujo te- 
i Įima patėmyti.

Krūčių vėžys yra viena iš 
■rūšių, kurioje yra daugiau- 
'sia vilties, kad ligonis gali 
pasveikti, dėlto, kad anksti 
jį pažinti yra, palyginamai, 
nesunku. Tačiau liga iš tos 
vietos platinas greitai ir la
bai svar -!, ivii" i 
su gydys j i
vėžys tuo ia...
yra išgydomas, ir ant krū
ties bile kokis gūželis rei
kalauja greito ir atsargaus 
gydymo. Nors daugelis gū
želių nėr vėžiu, bet kiekvie
nas iš jų gali pavirsti į vė
žio ligą. Tie, kurie apsireiš
kia pas moteris senesnes 
neg 30 metų, ypatingai yra 
svarbūs.

Visokį guzai krūtyje, ne
žiūrint kokio amžiaus mote- se rūšyse, apie kurias pir-

savo pobūdį ir persikeisti į 
tokia, kuri turi nelaba ir 
nesulaikomą jėgą augti ir 
platintis. Tačiau, kaikada Krūčių ir yščiaus 
yra žinoma (daug dažniau, 
negu kai kurie žmonės ma
no) apie sąlygas, kurios, ro
dos, yra prielankios tai ne
laimingai permainai. Ypa
tingai mes žinome, kad vė
žys dažnai atsiranda po il
go nuolatinio kokios nors 
vietos trynimo ir aplink pa
prastas peraugas ar skau
dulius. Lūpos ir burnos vė
žys yra žinoma, jog atsi
randa nuo išdegimų, nuo 
pypkės cibulko, nuolatinio 
trynimo išgedusio danties, 
ir tarp rytų Indijos gyven
tojų nuo kramtymo betel 
riešutų, kurie turi aštrų er
zinantį kevalą. Vėžys ant

Apsimetusi Serganti Norėjo 
Apvogti Kooperatyvą

Rietavo apyl. teismas nu
baudė po 3 mėn. papr. kalėji
mo Kraučiūną ir Palkicnę už 
vagystę Rietavo kooperatyve. 
Bylos aplinkybės gana keistos 

Nors tie Ženklai nevisuomet ir juokingos: sekmadienį, kovo 
dar reiškia vėžio ligą, tačiau 27 d. į Rietavo kooperatyvą 

atėjo vyras -ir moteris pirkti 
i drabužiams medžiagos. Pasi
derėję medžiagas, pagaliau jie 
vieną išsirinko. Tuo pačiu me
tu moteriškė staiga sukliko ir 
pradėjo susirietus dejuoti esą, 
ją ištikusi sunki priepuolio-li
ga. Bet tarnautojams kilo įta
rimas, ypač kad iš veido ji ne
atrodė serganti. “Ligonė” ban
dė bėgte išbėgti iš kooperaty
vo, bet ji buvo sulaikyta. Pa
sirodė, kad ji buvo pagrobusi 
vieną rietimą medžiagos ir jį 
paslėpus po drabužiais. Kvo- 
čiant, paaiškėjo, kad tai dir
bąs prie plento Kraučiūnas ir 
su juo susidėjus gyventi Pal- 
kienė. Ir teisme ji teisinosi 
savo keista liga.

liau-.nesinių tekėjimų; kiekviena
J- permaina tekėjimo būdo, 

kuris kuri skiriasi nuo, to, kuris 
p tik yra ligonei paprastas, kiek-

ro gyventojų, niekur tarp 
kitų gyventojų nerandamas, 
tai iš nudeginimo nuo kan
gri krepšių su degančiomis 
anglimis, kurias tie kalnų 
gyventojai nešiojasi su sa
vim, kad pasišildyti. Vėžys 
gerklės yra randamas tarp 
chiniečių, kurie valgo per- 
karštus ryžius, o visai nesi
randa tarp jų moterų, ku
rios valgo ryžius šaltus, ant 
antrojo stalo. Pilvo (skilvio) 
vėžys gali atsirasti iš pilvo 
skaudulio. Vėžys yščiaus, 
dažnai yra patirta, kad pa
eina nuo sudraskymo (kūdi
kiui gemant), ir nuo skau
dulių; odos vėžys nuo erzi
nančių karpų ir apgamų, ir 
vėžys krūčių nuo neprižiū
rėtų žaizdų, suskirdimų, o 
ypatingai iš guzų, kurie iš 
pradžios yra paprasti ir ne
pavojingi. Iš tikrųjų, kaip 

. dabar yra žinoma, tai nėra 
labai didelio skirtumo tarp 

‘ paprastųjų ir nelabųjų išau
gimų, kurie tas dvi klasi 
aiškiai atidalintų.

Paprastieji krūčių guzai, 
» pusliukės, skauduliai ir pan., 

nė vėžiai iš pradžios, gali 
persimainyti į nelabuosius 
išaugimus ar vėžį. Tikrai sa
kant, ankstybas pažinimas 
ir gydymas kurio nors tų 
vėžio pranokėjų gali tikrai 
apsaugoti nuo vėžio. Apsi-

kėjimo po amžiaus permai
nos; t. y. po to laiko, kuo
met mėnesinės buvo apsisto
jusios; kiekvienas kraujo 
pasirodymas po sužeidimui 
yščiaus jį plaunant, egzami
nuojant ir tt. Tie. visi .ypa
tingai svarbūs ženklai. Van- 
•Icnuoti ir mažai krauju su- 
..j4i tekėjimai yra taip pat 
u>ai svarbūs. Tiems ženk

lams pasirodžius gydytis be 
atsargaus daktaro ištyrimo 
tų ženklų priežasties yra la
bai pavojinga, o laukimas 
ir atidėliojimas diena nuo 
dienos gali privesti prie 
mirties.

Pilvo 
blausia tarpe 
progos išgydyti iŠ tos ligos 
yra daug mažiau, negu to

vėžys pasitaiko la- 
vyrų. Nors

Byla Dėl Tautos Himno
Kovo 28 d. Vilniaus apygar

dos teisme buvo sprendžiama 
septyniolikos lietuvių studentų, 
moksleivių ir kitų inteligentų 
byla dėl giedojimo Lietuvos 
himno. Teisiamieji buvo kalti
nami, pereitais metais, vėlinių 
dieną, Vilniaus Rasų ir šv. Pet
ro ir Povilo kapuose reiškę 
Lenkijos , valstybei nepalanku
mą tuo, kad prie kai kurių žy
mesnių lietuvių ir lietuvių ka
reivių kapų pagiedoję lietuvių 
tautos himną. Už tai jie visi bu
vę nubausti Vilniaus Storastos 
nuo 20 iki 250 auksinų pabau
dos. šiai bylai atsidūrus teisme

įpaaiškėj visas kaltinimo nc- 
rimtųihas ir bereikalingas len

 

kų administracijos priekabiavi
mas. atys prokuratūros liudi

 

ninkai, policijos valdininkai, ne 
tik gerai nežinojo, kurie, bū
tent, yra tariamieji kaltininkai, 
bet net apytikriai nežinojo, 
koks žmonių skaičius tuose gie
dojimuose dalyvavo. Vieni jų 
tvirtinę, kad jų buvę apie 300 
žmonių, kiti, kad 150, treti, 
kad... 50. Pagaliau teisme net 
paaiškėjo, kad kai kurie kalti
namieji net visiškai Vilniuje tą 
dieną nėra buvę. Pagaliau ir iš 
esmės pats giedojimas pasirodė 
neturėjęs - jokio nusikalstamo 
darbo žymių. Kaip kaltinamųjų 
gynėjai parodė, tai tautinių 
himnų giedojimo tradicija esan
ti tokia sena, jog dar patys len
kai, būdami rusų valdžioje, 
praktikavę tai. Teisiamųjų gy
nėjas Jesinskis teismo metu pa
pasakojęs, kad jis ir pats ne
kartą yra giedojęs lenkų himną 
prie Sirokomlės kapo. Tos pat 
nuomonės buvo ir teismas ir 
kaltinamuosius išteisino, o visas 
teismo išlaidas, kurios pasidarė 
dėl lenkų policijos perdidelio 
uolumo, sumokėjo valstybės iž
das.

Vasario 26 d. vakare Kaune, 
Giedraičių gatvėj, fašistinių 
banditų ranka, sutriuškinusi 
galvos kaulus, žvėriškai nužu
dė Lietuvos Komunistu Parti
jos aktyvų narį, Lietuvos Ko
munistinio Jaunimo Sąjungos 
Centro Komiteto narę, 
liarę Kauno darbininkę 
gę Adelę Šiaučiūnaitę.

Nors ir buvo mėginta 
nizuoti išniekinimą, bet 
tojų ekspertyza
versiją ir fašistų tardymo or- 
gajiai priversti buvo pripažin
ti, jog A. šiaučiūnaitę nužu
dyta politiniais tikslais. Bet 
kad paslėpti fašistinių bandi
tų kruvinus pėdsakus, pasku
tinėmis dienomis žvalgybos or
ganai mėgino sudaryti įspūdį, 
jog (ji esanti tariamosios ko
munistu “vidaus kovos” auka, «. | 
tariamųjų staliniečių ir troc-. 
kištų “srovių” kovos auka. 
Šita provokačija fašistų žval
gyba rūpinasi apšmeižti Lietu
vos Komunistų Partiją, bet 
tik dar ryškiau parodo savo 
ir savo trockistinių agentų 
kruvinas rankas. Draugė Ade
lė buvo senai žvalgybos perse
kiojama ir ji yra nužudyta ne ■ 
keno kito, o vienokių ar ki- i 
tokių fašist. žvalgybos agentų. ' 
Tai patvirtina ir vis^. šios by- ’ 
los tardymo eiga, rodanti, kad ■ 
tardymo organai jieško ne ■ 
Adelės žudikų, o jos idėjinių I 
draugų.

Jau daug komunistų ir kitų 
liaudies kovotojų, darbininkų 
ir valstiečių, nužudė fašistų 
valdžia savo šaudymais, nuo
dijimais ir kalėjimo kankini- ! 
mais. Dabar gi Lietuvos fa- Į 
šistų žvalgyba, kruvinojo Uit-! 
lerio pavyzdžiu, griebėsi nau-' 
jo metodo — pradėjo žudyti 
anti-fašistinius kovotojus iš į 
pasalų.

Draugai komunistai ir kom- i 
jaunuoliai. Skaudi auka iš-
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Centro Komitetas.
Liet. Komj. Są-gos 
Centro Komitetas.

m. Kovo 2 d.

DIDŽIAUSIAS
BARGENAS

SOUTH BOSTONE

Kampinis namas, storas ir 5 
šeimynos. Storas per .85 metus 
išrendavotas aptiekos bizniui, la
bai įgyvendintas, ypatingai daug 
lietuvių apgyvento] vietoj. Per
dėm atnaujintas iš vidaus ir lau
ko. Nauji aržuoliniai “florai” per 
visą namą, 5 baltos sinkos, 5 nau
ji pečiai, pilnai išrendavotas labai 
pavyzdingomis šeimynomis, visas 
išpopieruotas, išpentintas iš vidaus 
ir iš lauko. Rendų atneša $1,438 
j metus. Apmokėjus visas išlaidas 
gryno pelno lieka arti $1,000.00 
per metus. Yra įvažiavimas au
tomobiliams. Rusas sustoja arti 
namo.

Galima mainyti ir ant farmos. 
Norintieji pasinaudoti šiuo nepa
prastu bargenu, tuojaus kreipkitės 
pas:

332 West Broadway, 
South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 9123

Bostono Biznieriai ir Profesionalai

/

Dėl kovo 17-18 dienomis ro
domo lenkų “karingumo” dau
giausia nukentėjo Vilniaus lie
tuvių įstaigų langai. Per “pro
testo” demonstracijas buvo iš
mušta Vytauto Didžiojo gimna
zijoje 86 stiklai, Jono Basana
vičiaus bendrabutyje 4 stiklai ir 
Studentų Sąjungos salėje 11 sti
klų. Kadangi šioms įstaigoms 
padaryti palyginti dideli nuos
toliai ir kad kaltininkų, 
paprastai pas lenkus esti,
surandama,” šios įstaigos krei
pėsi į miesto storastiją, prašy
damos grąžint nuostolius. Tuo 
tarpu įstaigos taip ir tebestovi 
be langų, nes “Ryto” draugijos 
skirtus Vytauto Didžiojo gim
nazijos reikalams 4000 auksinų 
pasiėmė sau tos draugijos kura
torius Vilanovskis ir ši draugi
ja neturinti dabar lėšų net iš
daužtiems stiklams nupirkti.

kaip 
“ne-

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta

355 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius:

1044 Washington St.
Tel. Norwood 1498-W

WILLIAM’S TAVERN
K. TARUSHKA

I a.--------- -- ------------------------------------ n

F. J. Bagočius 
ADVOKATAS

Gražus pasirinkimas geriau
sių ir skaniausių valgių 
227 W. BROADWAY 

So. Boston, Mass.
[

Veda visokias provas

253 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 2613

J——————————:----- Q

“LAISVES” SPAUSTUVĖ

Nariai Mine, Mill and Smelter Workers International Union, Nevadoj, taisosi 
savo šėtras palei valstijos budinką. Jie ten bus kaipo protestui, kol gubernato
rius užtikrins jiems saugų sugrįžimą na nion. Mąt, unijistus puola banditai, pa
sivadinę vigilantėmis.

i
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Teisiama Didelė Vagių Gauja

Kauno apyg. teismas, ponui 
J u o d e 1 i ui pirmininkaujant, 
pradėjo nagrinėti 18 vagių 
gaują, kurios vadu buvęs ži
nomas vagis recidivistas Kau
pas.

Liūdytojų (daugumas jų nu
kentėjusieji) šaukiama apie 60 
žmonių. Tie vagys siautė, 
daugiausia, Kauno mieste, 
vogdavo iš parduotuvių ir bu
tų kas pakliūdavo kiekvieną 
vertingesnį daiktą. Vieni vog
davo, o kiti vogtus daiktus 
pardavinėdavo, slėpdavo, žino
dami, kad daiktai vogti, 
už niekus pirkdavo.

juos

Daro visokius spaudos dar
bus organizacijom 

ir biznieriam

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis

Prezidentas

ORUI ATŠYLANT GERKITE CREMO ALE
Antanas Penkevičius

Sales Manager

Lietaviai, visur reikalaukite lietuvių bravoro alaus, pada
ryto iš grynų miežių salyklos, stipraus ir priimnaus gerti. 
Jis yra gaminamas vėliausio mokslo būdais, ilgų metų patyrimais ir 

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockcrto

Duokite Man Cremo Ale!
Taip šaukia žmonės orui atšylant. Nes elius-ale yra 

stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. O ypač Cre
mo Ale tinka gerti šiltame klimate, nes jis yra grynų 

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.

Cremo Ale Galima Gauti Bohkose
Turėkite savo namuose Cremo Ale. Jo galite gaftti bonkoso. Cremo 
Ale yra turtingas vitaminais ir savaimi maistingas. Apart to, jis 

pagerina apetitą ir palengvina viduriam virškinti maistą.
Reikalaudami Cremo Ale rašykite sales manadžeriui Antanui 

Penkevičiui bravaro antrašu:

The Cremo Brewing Co., Inc.
Bęldcn Street New Britain, Conn.
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May Day-1938
M. Walking up Eighth 
Columbus Circle ... Musi- 
multi-colored uniforms 

from subways ... Police-

Impressions by Ernest C. Duben
10:30 A. 

Avenue to 
cians in 
emerging
men marching in squads to take up 
positions along the\ avenue ... Ele
vated fire escapes anci balconies be
sieged by both pro and ham photo
graphers as they jockey back and 
forth for better vantage points ... 
“Get your May Day pins, comrades!” 
... Preparation for a Workers’ Unit
ed Front May Day Parade in New 
York.

11:30 A. M. Confusion ... Uniforms, 
banners, buglers and just ordinary 
you and I mix without oTder... a 
whistle shrills... a drum beats out 
a rapid tatoo; and, out into the ave
nue steps a Lincoln brigadier. Khaki 
clad with a graceful tallness he 
throws back his shoulders and 
swings out with Old Glory sailing 
out from the staff... An honor 
guard follows; and behind, with a 
smile on his tanned face, another 
khaki clab tall youth—but, only one 
leg steps inside the two crutches. 
He left his other leg in Spain... 
Behind the smiling lad follow three 
trumpeteers. As the crowd, with a 
roar, catches sight of the paraders, 
the trumpets blare. Yes, and they 
say the same thing, that is being 
said on every pair of watching 
workers’ lips, “Here THEY come”. 
And they came .. . Three companies 
of khaki clad veterans of the Abra
ham Lincoln Brigade step in order
ly march as the forenoon sun lights 
up the dark blue berets beneath 
which one sees tanned faces. The 
faces of the boys w'ho made famous 
the cry of “No Pasaran”!

And so they stepped, the side
walks lined with thousands of work
ers. From the spectators—clenched 
fists in the United Front salute, bel
lows of vNo Pasaran”. Yes, the 
marching workers have a mutual 
feeling.

And so they went, down Eighth 
Avenue across thirtieth street, down 
famous Fifth Ave., across Madison 
Square, down Broadway, and then, 
Union Square. Along the sidewalks, 
the watchers; with clenched fist,' 
United Front salute, or cheering

it is the
Day Parade of the 
United Front!” 
vets came a forty 
clad brass band of

cute and smartly grace- 
led her forty blue and 

musicians!)
they came . . . Painters, 

furriers, butchers, bak-

with their abandonment rising into 
a mighty ovation, “Tis our parade 
—the workers’ parade, 
mighty May 
working class 

Behind the 
piece smartly
the painters unions. (And didn’t the 
white uniformed girl drum major 
look awful 
ful as she 
white clad

And so 
carpenters,
ers, yes and candlestick makers ... 
Clenched fists, red flag and the “In
ternationale” ... The hours go and 
still they came. New York’s May 
Day, 1938...

Twenty divisions in tl|e entire pa- 
thousand 

IWO 
Day 
over-

rade ... From 8 to ! 
marchers in a division 
aviators marching . . 
Greetings from th 
head... /
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Lowell Chorus Holds Successful Dance;
Planning Moonlight Picnic for June 25

dance hall
But the people of Lowell

will provide excellent dancing 
io suit everyone’s taste. This 
will also be an opiJbr'tunity

ATTENTION!
Brooklyn Chorus

Detroit Choral Picnic this Sunday; Youth 
Enthusiastic Over New Magazine, “Voice”

There is no worse position than 
to be dependent upon someone who 
doesn’t care for your existence. 
France has found that out and the 
Republique is getting grey hairs in 
her head. Britain and France have 
already entered into a military 
pact, getting ready for the next 
World War. France cannot hope to 
fight fascism on three frontiers 

of this English
and 
aid

has a mind of 
the rub.

her

win. Because
is imperative.

But England
That is
Tory government of Cham-
would with pleasure allow 
to be swept by the Fascist 
We have seen England al-

own.
The 

berlain 
France 
broom,
low Italy and Germany to seize her 
by the throat, rather than allow a 
more democratic government, exist 
in Spain and rather than allow a 
few punitive measures stop the on
coming World War.

It is all a pretty mess. The last 
democracy in Central Europe, Cze
choslovakia, is slated to be the first 
®r second of Hitler’s forthcoming 
coups. France is committed to aid 
the bohemian republic against Ger
man aggression but she is afraid to 
fight Germany alone. English aid 
is needed in such a case. And what 
happens? England knows how 
pendent France is upon her. 
British assistance England has 
acted an incredibly high price.
French popular front has collapsed 
and France has not backed the Loy
alists in full measure.

These recent events 
have shown us all the 
duplicity and hypocrisy
characteristics of any nation’s ruling 
clas^j. Considering the entire Europ
ean situation the case for democracy 
may appear to be weak, but we 
must remember that a nation and 
ideal can only be strong if the great 
majority of the people have an act
ive voice and interest in the af
fairs that vitally concern them.

Which all serves to remind us all 
the more strongly 
ca should strive 
to liberalize 
our country 
public office 
ests coincide
Mussolini, British and French To
ries

America can be the greatest force 
on this globe for peace. Let us 
strive to make America that force.
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in Europe 
more the 
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that we in Ameri- 
with every effort 
foreign policy of 
to 'remove from 

men whose inter-

the 
and 
the 
with those of Hitler,

All members going to Baltimore 
on the 29th should register with the 
secretary immediately.

It. would be a fine idea if every 
member checked up with the secre
tary to sec if they are registered. 
Many think they are but the record 
docs not show it.
places are available, so hurry.

It’s here, it’s there, it’s every
where. You’ve got it, I’ve got it. 
You make it, I give it, you take it.

Yes sir and plenty of it. 
and you’ve got it in a

which 
music 
dance 
for chorus members of their various
groups to get. together again after 
a long winter season, so keep that, 
date open and in mind. We’d like 
to be seeing you there.

The precipitation came fast and 
furious on the Saturday evening of 
April 30th, and our hopes of at
tracting many to our 
dimmed,
were not to be hindered by such 
a trifle as rain, and a capacity 
crowd responded, which contributed 
to a joyful evening. Į

We were disappointed because 
only a few chorus members from 
Lawrence and elsewhere attended, 
but this, however, is excusable and 
could be attributed to the miserable 
weather conditions and conflicting 
dates.

To the strains of a musical 
..... i we danced, drank
ummers and Į and tonic) and made merry, 
bare knees'evening could not be complete 

en stockings 
. white spats 
... They re- 
as they led

Only a dozen
The excellent Toronto 
presented the comedy,

0 
... 100
May 

planes

I turned up the\ ave)nue, return
ing to Columbus Circle 
march with my comr; 
Friends of the Soviet U 
not -go far for I met them, 
was a kilted band of du 
bagpipers. With their 
shining from above gre 
they swung their legs .. 
adorning their tootsies 
ceived a rising ovation 
the Irish-American trade unionists. 
In the last ranks of the 
cd the bartenders. Then 
ing Jim Flaherty of the Brass Rail, 
and white haired Sul 
Hotel — Bar.

i to join and 
ades in the
nion. I did

eliem” 'bination

Irish march- 
e went smil-

ivan of the 
Yes, there also went 

the two Jameses of tipe B— Club, 
on the side- 
“What, Du- 
us ?”
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It’s news.
Rub off this 
nutshell.

F lash! 
troupe that
“Pussesere Salomėja”, hit a new all 
standard high in acting. Everybody,

Youth Must Look Ahead
That or- 
from all 
play so- 

how they

became bolder in 
that the center of atten- 
be the much avoided im- 
the hands of an embar- 
and not themselves. It

Today, More Than Ever Before, Youth Must Know 
Importance of Job-types and Organization

By Helen Rakauskas are

Marching in the May Day Parade 
of last Saturday was one most en
joyable experience which I shall not 
forget for quite some time. Color
ful signs and banners were sprinkl
ed throughout our large Lithuanian 
group. We had no floats or very 
large banners but the number and

But they were walking 
walk and seized me .. 
ben will not walk wit 
so Duben went with the Irish. Down 
to Union Square—“He 
Irish!’’ (Yeah, and captive Duben).

Relieved a friend and took com
mand of a division. Questions. Ans
wers. Questions. Answers, 
just as it started to r 
cd and yet they mare 
sands marched through the rain ... 
Clenched fists salute, 
the Internationale ... May 
1938 ...

Down a side street 
Lithuanians had arriv 
about five o’clock, 
present, 
lyn Aido 
strange faces but all 
nian. 
divisions ahead of th 
its six o’clock ...

Marching .. .Marching .. .100 piece 
German band. Order 
clenched fists .. 

“Rote Front!
ler!” Italians—“Abas^< 
Greeks, “Down with N 
dents. “Democracy!” IV 
ajo el fascismo!” All 
Tom Mooney!” “Lift tL 
Loyalist Spain!” Spa 
Live the United Front!

The street lights are blazing as 
the shades of evening 
The Lithuanians march.

Across town we march.
Kubilius, the marshal 
Three flags lead... O 
green, yellow and rce 
of Lithuania and the 
mer and sickle. Clench 
and the Internationale 
Ave. we march. T 
flag waves proudly ih the breeze. 
Thousands of onlookC 
return the United Fro 
Liths are marching .. |

We marched; shoulder to should
er through the streets' 
I was in the last line
and there marching vbith us was a 
young Chinese. With 
he militantly saluted
probably missed marching with the 
Chinese earlier in th 
he marched with us. 
were proud. “Workers 
—Unite”!

We entered the square after eight 
in the evening. And 
still came ... Thousarp 
fists. Red Flag and 
tionale” ... May Day—!

The End

And

re come the

Relieved 
lin. It rain- 
ied .... Thou-

red flag and
Day —

to see if the 
cd. It was 

Yes, they were 
band. Brook- 
mbers, many 
spoke Lithua- 

There are aboit five or six 
e Liths—and

\en piece
borus me

y ranks and

“Down with Hit- 
o Mussolini!” 
etaxas!” Stu- 
exicans, “Ab- 
of us: “Free 
e embargo on 
niards, “Long

envelope us.

Waltei’ 
for the Liths. 
id Glory, the 
I striped flag 

Ved with ham- 
icd fists salute 

Down Fifth 
io Lithuanian

rs cheer and 
nt salute. The

of New York, 
of Lithuanians

com- 
(beer 

Our 
with

out the so called “broom dance”
and all those shy and bashful folks 
gathered ’round, 
the theory 
tion would 
plement in 
rassed one 
was.

Among the many mirthful hap
penings at our happy affair 
the accidental tipping over 
protruding cuspidor by the broom 
while it was in the hands 
smiling partner. And then, 
our president Joe Daugirdas had to 
venture forth with a mop in his 
dainty hands with rolled-up shirt 
sleeves and rolled up trouser cuffs 
to clean up the contents of the 
aforesaid article, something should ‘ 
have been done about it! Yes, some-( 
thing should have been done, ah,; 
but what a picture of dignity! What 
do you think, Joseph?

Beginning with the distribution 
of door prizes, the auctioning of a 
Lithuanian 
home-made 
home made 
culminated 
in $3, $2, 
lucky ticket 
Waltei’ Stevenson of Bedford, Mrs. 
Olga Butėnas'of Lawrence, and Mr. 
Sander of Lexington.

This dance was the first event 
held by our "Balso” Chorus and as 
it turned out very well both so
cially and financially, we thank all 

helped

was
of a

of its
when

pyragas, a delicious 
cheese, and several 

doughnutes, the events 
in the awarding of $6 
and $1 prizes to the 

holders who were

those who attended and 
make it. a success.

Choruses, everywhere/, 
yourselves for a good time 
25th when the Lowell “Balso” Cho
rus will hold a “Moonlight Dance” 
at Maple Park in Lawrence, Mass! 
We promise a good union orchestra

prepare 
on June

Norwood Holds Fete 
This Sunday

clenched fist 
with us. He-

3 day and so 
And we Liths 
of the World

after us they 
ds ... Clenched 
the “Interna- 

1938.

overcame thiscolor of the signs 
ąlight handicap.

Wet and cold thought the day was, 
it could not dim the 
the assembled people, 
seemed darkest our 
began playing Lithuanian 
Polkas in the streets! 
sight that the sore' 
York had not seen fc 
Other groups gathered around to 
watch our youth swing and sway 
and have a devil of c 
the way. Even this writer's editorial 

1 he winds.
?ared and the

enthusiasm of 
When things 

10 piece band 
music. 

It was a 
eyes of New 
r a long time.

good time by

dignity was flung to
When the skies cl 

sun came out, we started our march. 
Several older folks h.ad already left 
because of the rain tut still a con- 

remained. The 
one say "cap- 

the marchers 
<1 off we went, 
re shouted un- 

hoarse. The

siderable number 
captains (or should 
tainesses”?) arranged 
in lines of twelve an 
Songs and slogans we 
til the throats were 
Marshall had to maintain a certain 
amouqt of dignity so 
spared. With three 
six-foot-four, in fre;
hear, 
are big”!

But we weren’t the 
entire Parade was z. manifestation 
of the bigness and strength of the 
working-class. May Day carried out 
its tradition of unity and coopera
tion in the face of

I danger.

rny throat was 
lads, all over 

nt, we . could 
My, but these Lithuanians

only ones. The

oppression and

When the adulthood of today has 
turned to dust upon whom will the 
responsibility of the whole nation 
rest? Keeping this question in mind 
you will sooner or later realize that 
vocational training is going to be 
the controlling factor in your ca
reer.

I’m quite positive
you at this very moment are say
ing “What shall my life’s work be?” 
This is exactly what the NYA is 
for. It’s 
portunity 
al choice

secret, to success. Those ideas 
only widespread erroneous beliefs 
and should be entirely disregarded.

NYA Guidance

The NYA Vocational Guidance is 
an intelligent program tending to do 
away with the fortune tellers who 

I guide young people along false trails 
ill'll manv of i mercly reading lhe wrinkles of 

[their palms. Such ignorance as this 
jis a hinderance to the future pros- 
iperity of our nation. There is no 
secret to success because we must 
fill not only one position but sever-aim is to provide the op- 

for an intelligent vocation- 
and training.
Failure to

uni versi tics
Act

and colleges 
the placement

Many 
have failed to meet 
problem adequately. You will notice 
that this fact has had and will con
tinue to have a tremendous effect 
upon our national life. Information 
from every source reports that 
widespread unemployment among 
the educated classes has become an 
urgent problem of many nations. 
Thousands of well trained youth 
have not been able to become active 
in the work of the world. Some of 
these young people have become dis
illusioned and discouraged and have 
followed leaders promising a reor
ganized economy, 
this so-called 
has become
foreign countries, 
beginning to act 
States

The NYA vocational guidance is 
a wonderful program. I’m sure that 
this program, constructed during 
President Roosevelt’s Administra
tion, shall never be forgotten by the 
youth of America. Never before, 
during any administration, has such 
interest boon taken to educate 
youth to serve more stable and 
greatly improved labor conditions 
in the

H—--------------------------------------------------
al misfits and the resulting unhap
piness because of it. The first ac
tion of vocational guidance is to 
analyze the job and the worker. It 
compares the requirements and op
portunities of a vocation with the 
abilities and needs of a worker.

Every working individual spends 
a groat portion of his life at his 
daily work, and surely that portion 
should be made just as pleasant and 
interesting. The most important 
remedy is to get sentiment out of 
your work. But you cannot like it 
if your work is not to your liking, 
having chosen a poor vocation.

Vocational guidance is of para
mount importance, but another 
thing necessary to accomplish a 
happy life is organization.

——0-----
After you have chosen your life’s 

vocation the idea is to obtain the 
greatest good from it by 
tion. Organized Labor has 
a labor education program 
intention of carrying it 
high schools and colleges.
a way there will be a union-con
sciousness among America’s young 
people and an important factor to 
the labor movement. We must or
ganize to get lhe most out of life 
for ourselves, brothers and sisters.

When people have obtained a po
sition they surely want to join an 
organization for protection and their 
benefit. It is a means of placing an 
adequate value on services and it is 

la contribution to good citizenship. 
[We must remember that Labor 
Unions set the wage standards, and 
living standards, of the community. 
They arc the greatest citizenship 
builders in the community. The bet
ter the average wages arc in a com
munity, the better off the whole 
community will be.

The Aido Chorus expects 
them play again, unless 
on the radio and out of

Special! Pack up yer old

young and old, proclaimed it the 
bqst yet. Included among these 
honors should be the author of the 
play who has a darn healthy twist ’ 
for natural playwrit iifg. I hope De
troit gets another break in the near 
future.

Flash! Costa Rica’s orchestra 
made a big hit with the dancing 
youth at Lithuanian Hall, 
cliestra knows its music 
corners. They sure can 
phisticated swing but oh
can swing that really torrid stuff! 

boy! 
lb have 
they got 
rdach.

[Bulletin
kit bag and let’s paddle off to the 
big Aido Chorus picnic at Beechnut 
Grove this Sunday, May 8th. Take 
Michigan out to Middle Belt Road 
and turn South; you’ll find heaven 
to your right. The LDS-Aido Sports 
League will hold its big raffle there. 
Music by a fairly good orchestra 
will start at 3 P. M. All young 
people ought to enjoy the picnic.

Flash! “Free Tom Mooney” was 
ic slogan around which 100,000 
tizens of Detroit rallied at Cadillac 
quare on Labor’s great day, May 
st. This strong surge of the mass

's is like a mighty wave washing 
le sand castles of oppression away.
Flash! Ruby Vogel and Mike Jes- 

y’s bridal shower will knock 
that’s this Saturday.

t 
c

1

future.

You 
to sec

Job Importance
need only to look around you 
the vast number of vocation-

As we all know 
reorganized economy 

bitter problem in 
It is gradually 
in the United

with its reactionary moves.

Chorus News of 
Philadelphia

organ iza- 
launched 
with the 
into the 
In such

K
May 7th, 
looks like another June bride 
brick biscuit rations.

Flash! Al Geralt was elected 
legate to the Vilnis Conference in. 
Chicago. I hope he doesn’t swallow 
l is tongue trying to talk Lithua- 
rian, anyhow some people say he 
mderstands it. Who knows?

Flash! Score 3 to 12, Aido Aces 
hst the practice game with the best 
team in the IWO League, with the 
Star 1st and 2nd basemen absent. 
ilet out and root for your team, 
his score doesn’t mean a thing.

Flash! “Voice” makes hit with Li- 
huanian youth. Even mom and pop 

read it. Latest reports show a fa
vorable sentiment for a greater pub
lication of the “VOICE of Lith- 
Americans”. Everybody read it!

Your pal,
So Long.

off
It 

and

de

Well, the big day, May 1st, is 
finally over and the chorus fulfill
ed their share of the program for 
the concert. Now we start in earn
est for the preparation of Laisve’s 
picnic here in Philly.

I guess our singing was “stand
ard” at the banquet but the sex
tette went over with a “bang”. Con
gratulations, girls, you really put 
it over.

I hoard that we made $15 on the 
raffles. Mrs. Urbas won the cake. 
She bought 20 raffles at .05 per. 
Then she turned around and gave 
the cake to the chorus which in 
turn auctioned it off. Pete bought 
the cake at the low price of $.65. 
Thanks to you, Mrs. . Urbas and 
Pete.

By the way, folks, the raffle was 
to raise money to go to Baltimore 
on the 29th of May.

In order to raise more money a 
house party is to be held at Fred 

ox. -** i Griciunas’ home at 1415 So. Second
|this trouble because of Hitlers rise st. When, wo shall find out later. 
Ito power with the aid of his willing Įporsonais:

the youth who could not see any hope 
to of finding work for which they were 

trained.
Many youth err greatly possess-

Result in Europe
take into consideration the 

and effect of Hitler’s power 
Was it not upon the

of storm troopers, most 
in their! ’teens and early 
that Hitler rose to power? 
greatly supported by uni-

Now 
course 
in Germany, 
shoulders 
of them 
twenties, 
He was
versify students which undoubtedly 
reflects upon their poor employment 
prospects. Seeing that no prospects 
of work were in sight they eagerly 

. Lith
uanian youth of America, have you 
come to the realization what this 

• is doing to 
Lithuania, our country, by means of 
Polish stupidity and ignorance? 
Well, it all looks quite dark but 
let’s hope that the future outlook 
will be much brighter and that 
everything will end well. As we 
look back wo find the source of all

With Lawrences Musty Beers«> j||usi()n 
bellowing away at the Old Man s 
Whiskers” and the Worcesterite’s 
rendition of ''Beer, Beer" the Moth-, . ()f ]iil|cl.
ers W Fete sponsored by lhe L. I, 
L. R. Chorus is certainly going Io 
be a good time. We even have a 
suspicion that Bridgewater and Bos
ton are sending a representation in 
spite of their joint picnic. After all, 
picnics are plentiful from May to 
November, but an affair such 
this is certainly unusual.

Everything on the menu is 
best—right from the fruit cup 
dessert and the program is right in 
tune with a good time. This is
Norwood’s spring presentation and|Ing the notiofi that each human be- 
we believe that in < 
from the usual concert we are pro-( 
viding something good.

So won’t all our Massachusetts 
friends come down to applaud the 
good work and criticize the bad and 
most of all, join in with a hilarious 
crowd.

Remember—bar opens at one, din
ner’s on 
dancing 
hour.

our departure born to do one certain kind
’of work. If he does not find the 
typo of work he is cut out for he 
will change occupation time after 
time. Some believe that there is a

a mar- 
chorus.

to you

at four and then singing, 
and doings until a late

Fete Yesikenas, Pros.

Strange how typographical errors 
in the news sometimes bring out the 
real truth in a item. The following 
appeared in a Salina (Kans.) news
paper: “The doctor felt the patient’s 
purse and announced there was no 
hope”.

Security
you are still attending 
so, when you choose your 
you might bo dismayed

Ramblings of the 
Second District

Upon seeing 
readily 

what the 
reason for this
people were not, 
of organization 

young, or when 
school. It seems! 

They just keep

Maybe 
school; if 
vocation 
when you inquire into this or that
line of work. You will find that 
there is pure lack of organization 
of the worker’s rendering services 
to the world of work,
such goings-on you quite 
commence to wonder 
trouble is. The 
chaos is that the 
taught the value 
when they were 
they were still in 
too late for them,
on taking what they can get but 
afraid to take advantage of their 
American citizenship, for fear of; 
losing their jobs. The jobs nine 
times out ton might bo very pool’ 
but, nevertheless, they don’t know 
whore they can get another one.Whoever baked the cake that was 

raffled off, please give me instruc
tions in baking. It was delicious. I 
didn’t know there was such 
velous baker left in the 
Come out of hiding.

Fred G.. What happened
Sunday afternoon that you didn’t 
show up to sing with the chorus? 
One week I praise you and the next
I scold you. Better take out your 
slack of alibis and use the best one. 
You're pretty good at alibis I hear.

II can’t understand you. You seem
ed to be working hard to build the 
chorus up, telling other 
to do and what not to

For

Feminine beauty varies with geo
graphy, says Malvina Hoffman, the 
sculptress who litis studied “beau
ties” all over the world.

In Hokkaido, an island off north
Japan, the village queen must have VO1I iP< down 
a tattooed smile which circles her 
lips and stretches to her cars. In1 
Central Africa the Duck Bills, to be j|ie chorus will settle down and 
beautiful, must have huge lips. In operate. 
Burma the reigning belles must have 
long necks encased in brass rings— 
the more rings, the more beauty.

people what 
do and then 
shame!

Markis: Hi ya teacher! Hope you 
will like the chorus and I do hope 

1 co

The Future Work
But do not be disillusioned by 

present conditions. These condition^ 
will not always prevail. When you, 
the youth of America, become orgaj- 
nization-conscious and leave school, 
you can go into the worljd, organizp 
the workers, negotiate for shortdr 
hours, livable wages, generally inb 
proved conditions and iri such ia 
manner create work for a greater 
number.

Youth, 
country’s 
therefore 
organization-conscious in order, 
meet the situation intelligently.

\be disillusioned by 
ns. These condition^

of the present day, the 
future rests in your hands 
it is important to beconhe

io

“So this is the Athletic Club 
where you made your first appear- 

Dishonesty has passed the limitjancc as a wrestler?”
-■nr, n mnn nhnofe Q+ odinio “Yeah, OggS nUU’k the Spot”.when a man cheats at solitaire.

COMING OF SPRING
The weather’s warm and the birds fly high, 
I hear the stir of many creatures in the sky, 
The spring has come and cbme to stay, 
And with it come the leaves and flowers of May. 
Do you hear the crack of ball against bat? 
Do you see the young, shed coat and hat? 
Stiff-necked crabs proceed; so conservative!
But then, looking for gossip they’re so unobsetvative. 
Out come the flowers, the smells and the bees, 
Dirty-kneed children play marbles, so please 

Come odt, it's Spring!!
—VEN.

al- 
not 
do

There is but one straight road 
success, and that is merit. The mhn 
who is successful is the man who 
useful. Capacity never discovered 
opportunity. It cannot remain i 
discovered, because it is sought 
too many anxious to use it.

n-
by

Hollo folks, here’s your news 
[hound with some red hot stuff... 
lit was great io see So. Boston, 
Bridgewater, .Gardner, and Norwood 
at Worcester for the bowling match 
... Gardner won, of course. Score 
being well over 1400, Norwood came 
in second. So.
Bridgewater last, 
ter didn’t bowl, 
they? ...

So. Boston and

Boston third and
Too bad Worces- 
and why didn’t

Bridgewater are 
having their picnic on May 8th in 
Bridgewater. 
a wonderful 
brat ion.

Norwood is having 
Mother’s Day” cele- 

All of you who want to 
have a swell time—please come...

I hear from a very reliable? source 
that Worcester has donated* $100 to 
the aid of Spain... Worcester is al
so planning a dance for May 6th at 
their hall with some other clubs. 
Proceeds . to go Io the aid of boys 
in Spain it was told to me...

What’s happened to all of the 
chorus correspondents? Why don’t 
you write? Surely, you have some 
kind of news... I’d like to see these 
writers once again in print, “Laura 
of Lawrence”, “The Stooges” or 
the “K Twins” from Bridgewater, 
“Zee Kay” of Gardner, “Bees Buzz” 
or “Chin Chat” from Worcester, “A 
Member” from So. Boston, and also 
someone from Lowell. After all the 
Youth Section is yours, use it... 
How do you al) like the new maga
zine, VOICE? Surely all of .you 
can say something on that question...

I guess I’ve 
while, so until 
again, so long, 
or,

; * '

said enough for a 
you hoar from me 
Your roving report-

Ret law Chinwell.

Best of luck.
Anne Mathis: I hear you’re 

[ways eating and yet you’re 
plump in the, least, but—where 
you put it-all?

Well, chorus members, Friday nite 
we start with our new teacher, 
Rose. Be quiet, learn your 
and sing as if you meant it. 
all we have three important 
to remember. ‘

May 29—Baltimore Picnic.
July 4th—Picnic in ^Jew York
Sept. 4 or 5—Picnic here in Philly.
I also know we shall be invited 

to sing at the minor picnics so let 
us all get to work.

That’s all folks—watch out 
me cause I’m out to get the 
on you choristers.

Valė till we meet again
—The Blonde.

-----0-----
Dear ‘‘Blonde’’:

In last Friday’s Youth Section a 
column was printed, “Philly Chorus 
News and Personals”. I read the

songs 
After 
dates

for 
dirt

Organized labor is the bulwark 
against the peonage system in this 
country, and it is unfortunate that 
this fact is lost sight of by |hc 
workers who stay on the outside.

column and in the personals [the 
name Charles J. Jr. (Baltimore) [ap
peared. I reread lhe article and 1 
believe there is a slight mistake on 
your part. In the Baltimore (Cho
rus there are two Charles’ and I be
lieve you mean a certain tall Char
les who was in Philly during a con
vention, but I wasn’t.

Maybe I’m wrong about this, but 
I think that you are the one who 
is mistaken. Let me know about it 
and I’ll tell you if you are right.

Charles J. Jr. (Baltimore).
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Parašė M. ZOščENKO Vertė V. PAUKŠTYS

melsvoji Knyga
II. “Meilė”

(Tąsa) 22
12. Išpradžių mums po ranka painio

jasi vis kokie' tai, po velniais, smulkūs, 
nesąmoningi, niekingi, • meiliški dalykė
liai iš kasdieninio gyvenimo—visokios 
sugertuvės, sužiedotuvės ir sutuoktuvės, 
padarytos svarstančiųjų protų.

Štai matome, kad koks ten hercogas... 
Kas tai tokio... Apsiveda su karaliaus 
dukteria, turėdamas viltį gauti sostą.

Štai vėl koks tai didūnas, norėdamas 
prie savo valdybos prikergti dar keletą 
miestų, daro sutartuves su kokia tai prie- 
puolinga kunigaikštyte...

Rusijos didieji kunigaikščiai.. Kas tai 
tokio... Iš totorių jungo gadynės... 
“Vienai*per kitą veržiasi (kaip istorikas 
rašo) apsivesti su chano dukterimis, kad 
tuomi įsigijus jo prielankumą... ”

Štai dar vėl, persistatykite sau, Hilpe- 
richas I... Francijos karalius... Apsi
veda su Ispanijos karaliaus dukteria... 
Kaip istorikas tvirtinančiai rašo: .. .“tuo 
tikslu, kad uždavus smūgį savo priešui, 
kunigaikščiui Zihelbe'rtui.”

Ir apie šiuos meiliškus ryšius komer
ciniu pamušalu istorikai rašo be jokio, 
galima sakyti, įkvėpimo, tokiu tingiu 
raštinės tomĮ, kaipo apie pačius tuščiau
sius dalykėlius. Istorikai netgi nededa 
nuo savęs jokių šauksmų, būtent: “Oi- 
oi!” arba: “Ot tai kunigaikštis!” arba: 
“Fe, kąip negražu!” arba kad nors: “žiū
rėkite, dar vienu niekšu daugiau!”

Ne, neaistringi istorikai nieko pana
šaus neprideda. Nors tai, teisybę pasa
kius, jeigu pradėti šūkauti, tai, veikiau
siai, pritrūktų visokių šauktukų, nes pa
saulinės istorijos eigoje matome didžiau
sias jūras panašių dalykų.

13. Bet mes, veikiausiai, nebandysime 
smulkmeningai perkratinėti šias komer
cines įmones. Mes norime paliesti, žingei- 
desnius klausimus. Nors, žinoma, ir šioj 
srityj taipgi buvo įvairių stebėtinų atsi
tikimų ir anekdotų, vertų dabartinio 
skaitytojo atydos.

Ve*, pavyzdžiui, žingeidus faktas. Jis 
mums patiko savo, taip sakant, vaizdžių 
turiniu. Šis faktas labai charakteringas. 
Jis paimtas iš senovės rusų gyvenimo. Iš 
Jono Nuožmiojo gadynės.

Tais laikais atvažiavo į Rusija vokie
čių hercogas, tūlas Golštinskis.

Nežinia, ką jis veikė toj savo Vokie
tijoj, bet tik istorikams žinoma, kad jis 
atvyko Rusijoj tuo tikslu, kad politi
niais sumetimais apsivedus su dukteria 
pusbrolio Jono IV.

Ir ve, jis atvažiavo. Veikiausiai, išsi- 
pucavęs. Kokiomis nors šilkinėmis kel
nėmis. Su raiščiais, kaspinais. Prie šono 
kalavijas. Pats, veikiausiai, ilgokas. Ter- 
lė kreiva, ūsai rudi. Girtuoklis, gal būt, 
rėksnys ir snukšveitis.

Na, bruzdėsis, veikiausiai, judėsis. Ma
mytė bėgioja. Vištas pjauna. Jaunąją 
pirtin velka. Jaunikis su tėvu sėdi. Deg
tinę laka. Melus, veikiausiai, beria, kaip 
iš gausybės rago. Girdi, pas mus, Vo
kietijoj ... Girdi, mes, hercogai, ir vis 
panašiai.

Bet štai įvyksta labai liūdnas dalykas. 
Jaunoji, deja, staiga numiršta. Ji, varg
šelė, sugrįžta iš pirties, velniškai per
sišaldo ir bėgiu trijų dienų numiršta.

Jaunikis, žinoma, apimtas neapsako
mos sielvartos, nori atgal Vokietijon 
grįžti. Ir išdrikusiais jausmais jau atsi
sveikina su giminėmis, kaip staiga jam 
sako:

Drauge hercoge! Palaukite, nevažiuo
kite. Pas mus, jūsų laimei, dar randasi 
viena panelė. Ji, teisybė, senesnė Už na- 
bašninkę ir ne tokia jau patraukianti, 
bet visgi ji, gal būt, jums ir patiks. Tuo 
labiau, tokią kelionę padarius nesmagu 
grįžti atgal tuščiomis rankomis.

Hercogas sako: _
—Žinomą, kad patiks. Kodėl jūs tuojaus 

apie tai man nesakėte? Aišku, kad pa
tiks. Čia negali būt nei kalbos! Na, pa
rodykite ją.

Ir nepaisant gėdulių, vestuvių iškilmės 
buvo atliktos.

LAISVE
I ■ * . ■

Penktadienis, Geg. 6, 1938

14. Bet, galbūt, po velniais, panašūs

ykdavo tik tarpe carų ir her-dalykai į\
cogu ?

Gal; tik '
tavo įokie netašyti įpročiai apsivesti be 
jokios me 
aš nęžina 
chroniška
carinio gyvenimo sąlygų.

Gal būt pas paprastus nuodėmingus 
piliečius kaip tik atbulai: meilė plaukė 
naturąliU būdu ir ji linksmino ir džiu
gino Aplinkinių sielas?

Na, į šį klausimą reikės neigiamai at
sakyti ?

Tūloms rūšims paprastų griešnų žmo
nelių meilė buvo nežinoma. Ponai valdo
nai ženyčjhvo savo ištikimus vergus taip, 
kaip tik sumanydavo.

karališkuose palociuose viešpa-

ilės, vien tik kokiais ten, na, 
u, diplomatiniais sumetimais, 
bepinige arba ten del prastų

Nesenai mes perskaitėme, kad rusų 
dvarponiai labai dažnai ženydavo savo 
pavaldinius sekamu būdu: Jie visus savo 
valstiečius surikiuodavo pagal ūgį ir po
romis rašydavo su kuo pakliūdavo—auk
štus vyriškius su aukštomis moteriškė
mis, žemus—su žemomis. Tokį surašą 
siųsdavo kunigui, kuris atlikinėdavo 
šliūbines ceremonijas.

Čia jau negalima kalbėti apie kokią 
nors meilę.

O kas liečia ten visokius, aš atsipra
šau, valdininkus, spekuliantus, dvarpo
nius ir panašius, tai šie ponai taipgi, ma
tomai, nlažai ką suprato apie meilę. Ap- 
sivedimus jie atlikinėjo kaipo komerci
nius dalykus. Ir be pasogų abelnai netu
rėjo įpročių nei žingsnį žengti.

Na, o jeigu paliesti aukštesnio laips
nio gyvenimą ir paimti ten įvairius gra
fus, baronus ir pirklius, tai šie ponai,, 
nepaisant savo dykaduoniško gyvenimo, 
mažai sau persistatė kokios spalvos mei
lė.

Štai puikūs istorinis apsakymėlis, pie
šiantis mums, kaip viskas pas juos dėjosi.

15. Francijoj, laike Liudviko XV 
(1720 m.) vienas spekuliantas tamsiais 
darbeliais susikrovė sau didelius turtus. 
Jis viską atsiekė. Pas jį visko buvo. Bet 
jis būtinai užsimanė susigiminiuoti su 
pačia seniausia aristokratine šeimyna,— 
pas jį užgimė tokia fantazija. Ir jis, tu
rėdamas dideliausius turtus ir nežinoda
mas jokių sulaikančių užtvarų, sumanė 
savo dukterį išleisti už nubiednėjusio 
markizo laktai garsia pavarde d’Waw.

Tais laijĄs jo duktė buvo tik trejų 
metų amžiaus. O markizas turėjo trisde
šimt. Bet nubiednėjęs markizas, nepai
sant didelės pasogos, visiškai nemanė 
laukti dar dvyliką metų.

Jis, skerečiodamas rankomis ir mosi
kuodamas auksiniu lornetu, veikiausiai, 
užkimusiu balsu sakė tėvui-spekuliantui:

—Tik pamislykite, aš labai norėčiau su 
jumis susigiminiuoti ir pinigų krūva ma
ne pilnai patenkina, bet jūsų duktė labai 
maža. Lai ji biskj paauga, o tuomet ma
tysime,-—gal aš ir apsivesiu.

Bet garbės trokštantis tėvas tuojaus 
užsiminė tapti markizo gimine. Ir tuo 
pačiu Isykiu, taip sakant, norėjo prisi
šlieti prie aukštesnės aristokratijos. Tuo
met jis padarė su markizu tokią sutartį. 
Jis kiekvieną mėnesį markizui moka di
delę algą iki duktė pasieks penkioliką 
metų amžiaus. Praslinkus dvylikai metų 
markizas pasižada apsivesti su jo dukte
ria. Sužiedotuvės turi būt padarytos tuo
jaus.

Ir ve, bėgiu devynerių metų markizas 
kiekvieną mėnesį gauna savo algą ir nau
dojasi visais gyvenimo smagumais. De
šimtais metais jaunutė, dvylikos metų, 
mergaitė, suserga diphterija ir numiršta.

Galima sau persistatyti, kokias ašaras 
liejo tevas-spekuliantas! Viena, žinoma, 
beprotiškai gaila mergaitės, o antra, tik 
reikia pamislyti, kiek tai pinigų tuščiai 
išleista! Ir, žinoma, nėra jokios vilties 
atgauti iš markizo nors dalį tų pinigų.

O tas, veikiausiai, trindamas rankas, 
sakė besisielojančiam tėveliui: girdi, kas 
link pinigų, tai jau patys suprantate. O 
jeigu mergaitė nusikantapino—mano lai
mė.

16. Bet čia dar menkniekis! Buvo dar 
ir stebėtinesnių dalykų meilės lauke.

(Tąsa bus)

“Bailus Daktaras” Atvažiuoja Elizabethan
Nesenai Elizabethan buvo 

nuvykęs pasisvečiuot ‘‘Praeities 
šešėlis.” O ya dabar, už' kelių 
dienų iš Niūvarko atvažiuoja 
“Bailus Daktaras.“ Elizabeth- 
iečiai ir apylinkės lietuviai pri
valo gražiai priimti šitą bran
gų, retą svečią — svečią nebu
vėlį: jis Elizabeth’e da nėra 
buvęs. O įdomus tai svečias! 
Toks linksmas, juo.kaulyvas! 
Toks štukorius! O dainuot kaip 
jis gražiai dainuoja! Net tave 
visą jaukūs šiurpuliai perima. 
Ir tau taip ir norisi, kad ši
tas nepaprastas svečias da gi 
kiek ilgiau pabūtų...

Kai Niūvarko harmoningi 
sietyniečiai vaidino šią melio- 
dingą komišką operetę savo 
mieste, pernai, apie tą patį lai
ką, tai lietuvių svetainė buvo 
■sklandžiai prigužėjusi publikos. 
Džiaugiaus, žiūrėdamas ir klau
sydamas, gėrėjaus. Ir podraug 
gailu darėsi, kad tokia žvaina 
operetė turės tik čia pat nus- 
kambėt, neužsukusi bent į kelis 
artimesnius miestus. Mat, tai 
irgi buvo į pavasario pabaigą

jau darėsi pervėlu po svetaines 
su spektakliais gūžynėti, kada 
gamta mote moja į laukus, į 
piknikus. Ir-taip per vasarą ap
miršta pjesės, dramos, komedi
jos, operetės.

O juk tiek gražių pastangų 
padėta, tiek darbo, tiek energi
jos, tiek laiko, kol kūrinys jau 
tinka parodyt publikai. O čia 
tau tik vienoj vietoj pasirodyt 
tetenka. Nežinau, kaip kitur, 
bet Niūvarke tai jau bent kelis 
kartus akurat taip buvo. Susi- 
mokina kokią pjesę ir til^ vėlai 
pavasary sulošia. čia vaidilų 
pastangos ir pasibaigia. Ot kad 
taip pirmas lošimas būtų rude
ny, tai ir kitur būtų progų už
sukti.

Tai aš labai džiaugiuos, kad 
niūvarkiečių meniški gabumai 
vėl galės pasirodyt visoj pilnu
moj — šiuo kartu “šventos El
zbietos” miestely.

Būkime visi Lietuvių Salėj,1 
sekamą sekmadienį, geg. 8 d. 
Suvažiuokime ten pamatyt 
Niūvarko “Bailų Daktarą.”

Dr. J. J. Kaškiauėius.

lionų dolerių viešiem darbam. 
Kongresmanai be raginimo tą 
svarba žiną.

Šis apsilankymas pas gu
bernatorių parodė du dalyku: 
vieną, kad darbininkų judėji
mui sustiprėjus tas pats gu
bernatorius buvo priverstas 
kalbėti į visą delegaciją, kuo
met pirmiau nė komisijos ne
prisileisdavo. Antrą, su kai 
kuriais reikalavimais sutikė, 
ypač praplėtimu darbų dėl 
bedarbių, dėl namų statybos ir 
keliais kitais. Kaip tik dar
bininkai bus visur organizuoti, 
jie išsireikalaus viską dėl sa
vęs. Vikutis.

Bombomis Užtaisytas Oras

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
lėkimo tokios raketos yra 
9,000 metrų.

Nesprogusi ore bomba, 
kol nupuola ant žemės, ji 
jau nesprogsta ačiū veiki
mui automatiško prietaiso,

suose; palaikymui minkštos 
ir lanksčios čeverykų odos; 
tokiam popieros apdirbimui, 
kad prie jos lengvai nekib- 
tų įvairūs riebalai, ir tū
liam specialiam audimam.

Rochester, N. Y.
\ >)---------

L. D. K. Gedemino Choro 
Koncertas

Koncertas pavyko labai pui
kiai, kaip meniškai, taip ir fi
nansiškai. Už menišką dalį ga
lima duot didelis pagyrimas 
choro vedėjai E. Vaivodaitei, 
nes ji, matyt, turi daug energi
jos ir pasišventimo tam darbui; 
taipgi turi daug gabumų.

Už finansišką dalį galima 
duot geras pagyrimas G. Vai
tui. Nes jis daugiausiai tikietų 
išplatino ir taipgi, galima sa
kyt, kad vienas pagarsinimus 
ant programų surinko. Tokiu 
būdu chorui liks pusėtinai pel
no.

Cleveland© Kronika New Britain, Conn.
Motinų Dienoj Paradas už 

Taiką
Gegužės 8 d., 2:30 vai. po 

pietų, tūkstančiai maršuos mo
tinų dienoj prieš karą, už tai
ką, už gynimą mažųjų tautų ir 
dabar gręsiantį pavojų demo
kratiškom valstybėms iš fašiz
mo pusės.

Clevelandas trečius pasek
mingus metus pagerbs motinas 
su suvienytu paradu už taiką.

Likimas Ethiopijos, Ispani
jos, Chinijos ir Austrijos, gra
sinimas čechoslovakijai, Lie
tuvai, pagaliau ir visiems 
mums.

Padarykime . motiną dieną 
vieną iš tinkamiausių protes
tui prieš žudymą moterų ir 
vaikų Ispanijoj ir Chinijoj.

Šioj demonstracijoj galėsim 
išreikšti protestą prieš fašis
tų skerdynes nekaltų žmonių 
miestuose ir tranšėjose Ispa
nijos ir Chinijos žemėj.

D e m! o n s tracijoj dalyvaus 
daug benų ir f lotų su įvairiais 
prieškariniais ©balsiais. Mar
šuos chinų, ispanų ir kitos gru
pės savo tautiniuose kostiu
muose. Lietuviai taip pat daug 
rengiasi maršuoti.

Iš Atsibuvusio Masinio Mitin
go Pirmą Gegužės

Non-Partisan League suren
gė masinį mitingą Public Au
ditorium paminėjimui Gegužės 
Pirmos. Publikos dalyvavo 
apie 7 tūkstančiai. Tuo pat 
laiku, lovestoniečiai, norėda
mi pakenkti- masiniam mitin
gui, kurį surengė Non-Parti- 
san League, turėjo savo mitin
gą ant Public Square.

. Kalbėtojas jų buvo tiktai 
vienas, ir tas pats, vietoje vie
nyti darbininkus, tai niekinda
mas Komunistų Partiją ir ki
tas kovingas organizacijas ir 
jų žymiausius veikėjus, skaldė 
darbininkų vienybę. Jis šaukė 
kad prezidentas Rooseveltas, 
Browder ir kiti, Komunistų 
Partija, Non-Partisan League 
ir Socialistų Partijos viršūnėse 
visi esą demagogai ir darbi
ninkai neturį jų klausyti.

Tas demagogas kalbėdamas 
bandė įrodyti, kad Francijoj 
liaudies frontas ir jų valdžia 
padeda darbininkų streikus 
slopinti. Lovestoniečiai prie
šingi liaudies frontui Francijoj 
ir Ispanijoj.

Klausytojų — publikos vi
sai mažai lovestoniečiai turėjo, 
vos apie 3 šimtus.

Labai gerai, kad tiek mažai 
publikos tie darbininkų vieny
bės ardytojai turėjo. Juk tas 
žmogus nieko naudingo darbi
ninkams nepasakė, o tik plū
do tuos, kurie dirba ir vieni
ja darbininkus ir visus pažan
gius žmones prie bendro froii-

to. I. A. V.

kuris atskiria pistoną. Ne- 
sprogusios bombos, sykiu su 
parašiutu, vėl gali būt už
taisomos į naują raketą, 
kuri turės 20 tokių parašiu
tų su bombomis. —V. R.

Įvairios Žinutes
Lietuvos Gynimo Komitetas 

laikytam susirinkime balan
džio 29 d. po plataus apkalbė
jimo nutarė dalyvaut Ameri
kos Lietuvių Kongreso sky
riaus konferencijoj gegužės 
29 d. New Britaine.

’ Delegatais išrinkta P. Poš
kus, J.. ■ J. Gerdauskas ir F. 
Naunčikas.

Kas Yra Sorbi tolis, Kuris 
Dirbamas iš Kornų?

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
kaip klijai, vartojami kny
goms aptaisyt; atramento

. Choras pasirodė labai puikiai 
Su savo išsilavinimu. Taigi, pa
sirodo, kad neturės sarmatos, 
kuomet nuvažiuos į Toronto 7 
d. gegužės. Rochesteriečiai vėli
na gero pasisekimo.

Tik gaila, kad mūsų vienas 
geras chorietis negali dabarti
niu laiku dalyvaut dainavime, 
nes sunkiai susirgo plaučių už
degimu. Tai yra Karolis Ander
son. Tokiu būdu, jo sesuo Eve-
lyn ir negalėjo dalyvaut program 
moj. Visi rochesteriečiai vėlina

voliukams spaustuvių pre- (Tąsa 7 puslp.) ę-

Wilkes-Barre Apylinkės Organizacij^
CIO unijos 30 d. balandžio 

suruošė darbininkų dienos pa
minėjimą, kuriam: dalyvavo 
apie du tūkstančiai publikos. 
Kalbėjo vietos unijų veikėjai, 
D. Dragon, J. Sowalky, La
bor’s Non-Partisan League pir-. 
mininkas N. Tammosetti. O 
vyriausiu kalbėtoju buvo Fred. 
Biedenkapp. Pirmininkavo 
Mike Petanovich, CIO orga
nizatorius.

Visi kalbėjo gerai, ūpas pas 
darbininkus pakilęs. Dabar 
kalbos tik eina: “Darbinin
kai neprileis fabrikantų prie 
algų kapojimo.”

Tą pačią dieną -įvyko visų 
CIO unijų Conn, valstijos kon
ferencija; Ji buvo gyva.

Naujasis majoras išgązdino 
Light and Power kompaniją, 
kuomet išvažiuodamas Wash- 
ingtonan pasitart gavimui pi
nigų dėl WPA darbų pasakė: 
“Reikalausiu dėl WPA darbų 
pinigų ir pravedimo miesto 
nuosavos elektros stoties, kuri 
naudotojam suteiks šviesą 
daug pigiau, negu kompanija, 
su minčia, kad administraci
ja tam nesipriešins.”

šį majoro planą remia or
ganizuoti darbininkai, remia 
jį ir už pravedimą namų sta
tybos.

Jei miesto administracija 
praves bent tuos du dalyku, 
tai vargingiems žmonėms bus 
dalis laimėjimų.

Po visą miestą eina plati 
kampanija rezoliucijų su rei
kalavimais nuo kongresmanų, 
kad jie užtartų Roosevelto 3 
bilionų dolerių pravedimo pla
ną dėl viešųjų darbiį

• • •
Darbo Nepartinės Lygos de

legacija su visų, kitų svarbių
jų miestų delegacijom balan
džio 29 d. lankėsi pas gu
bernatorių Cross bedarbių rei
kalais ir kas link Roosevelto 
proponavimo virš trijų bilionų 
dolerių- viešiems darbams. 
Gub; Cross su daug reikalavi
mų sutiko, kalbėdamas į vi
są delegaciją, išskyrus pini
gais mokėjimą bedarbiam vie
ton maistu. Nesutiko atidary
ti audinyčių fabrikus, kurie 
uždaryti per šį nedarbo laiką 
ir pareikalauti valstijos kon
gresmanų, kad jie užtartų 
Roosevelto proponavimą - 3 bi

Gerbiami visokių organizaci-t 
jų nariai, valdybos ir veikėjai, 
atkreipkite savo domę į šį svar
bų mūsų atsišaukimą bei pral- 
nešimą ir tinkamai į jį reaguok 
kite! i

Mes visi žinom, kad galuti
nas Lietuvos nepriklausomybei 
pavojus nepraėjo; jis šiek-tieik 
laikinai tik atslūgo. Lietuva 
yra gardus kvapsnys Lenkijęs 
imperialistams ir Vokietijos 
hitlerininkams. Jie prie pirmos 
progos taikosi Lietuvą praryt...

Kaip Lietuvos, taip ir šios 
šalies lietuviai privalo budėt! 
Rengkimės atmušt užpuolikus 
ant Lietuvos nepriklausomybės. 
Lietuvai mūsų, amerikiečių, 
pagelba buvo, yra ir bus reika
linga .. .

Todėl SLA 7-to Apskr. ^kon
ferencija, Lietuvių Progresyvis

sesės, prisidėsite prie to darbo.
Komiteto įgaliotas,

J. Vilkelis,
361 So. Main St., 

Wilkes-Barre, Pa.

VAKACIJĮJ VIETA
Patogiame Viešbutyje

U. S. HOTEL
Valatie, N. Y.

Prie Kelio U. S. 9
Praleiskite savo vakacijas

U. S. Hotel, Valatie, N. Y.
Speciales kainos po $12 j savaitę 

suaugusiems ir pusę tos kainos vai
kam. Už tą menką sumą gaunate 
valgj, guolj. Galite medžiot, žuvaut, 
laivais važinėti ir maudytis.

Puiki scenerija, visi patogumai. 
Arti Albany miesto, arti visokių bu- 
sų ir traukinių.

Telefonas Valatie 13-R.
Kliubas, SLA 35 kuopa jau iš
rinko komitetus, kad šie sušau
ktų šios apielinkės visų organi
zacijų plačią konferenciją, ku
rioje bus išdirbti veikimui pla-l 
nai ir sutvertas pastovus Liėtu-\ 
vos Nepriklausomybės Gynimo 
Komitetas.

Tad virš minėtų organizacijų 
tuomlaikinis komitetas kvięčia 
visas šios apielinkės organiza-- 
cijas dalyvauti tam tikslui šau-Į 
kiamoj konferencijoj, kuri 
įvyks: gegužės 22 d., 1938 m.,1 
1:30 vai. po piety, Crystal Ball
room Svetainėj, 325 E. 'Market 
St., Wilkes-Bum, Pa.

Delegatų skaičius: Vienas 
nuo organizacijos ir vienas nuo 
kiekvienų 15 narių. Visi išrin-Į 
kti delegatai privalo atsinešt 
mandatus. Bet jeigu kuri orga
nizacija negalėtų bei nesuspėtų; 
išrinkti savo delegatus, tai lai 
tokių organizacijų pribūna val
dybos nariai.

Konferencija ir jos darbuotė 
turės būt vedama tikrais demo
kratiniais pamatais. Bus tole
ruojamos įvairios, kada ir skir
tingos, Lietuvos nepriklauso
mybės gynimui mintys.

Virš minėta .konferencija tik 
tuomet atliks gerai savo užduo-' 
tį, kuomet jūs visi, broliai ir'

Louise Giarve, Prop.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas) 5

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią g 
ir salę del po šermenų pietų. S

Teikiam nemokamai vėliausios J
• mados automobilius. j

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y. j

Dr. Herman Mendlowiiz 
83 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1-3 dieną ir nuo 7-8 vak. 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuyiška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku 
A. M. KIŠHON, Aptiekorius Savininkas

8910 JOS. CAMPAU DETROIT, MICH.
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ALDLD REIKALAI
tų, greitai išeis iš spaudos 
ir bus išsiuntinėtas. Prašo
me draugus ir drauges per
skaityti. Rašyti savo atsilie- 

( pimus^-kas jų supratimu yra 
taisVuna.

platinkite Knygas

pasirodė puikiai, ypatingai Vy
tautas Sukackas iš Worcester, 
Mass., kaipo smuikorius. L. 
Braus paskambino pianą pui
kiai. Apgailėtina, kad negalėjo 
padainuot šį sykį.

Lietuvių Pašalpines Draugijos Svet., 
424 .Locust St., McKees Rocks, Pa. 
Bus plačiai išaiškinta apie Lietuvą 
ir kitais klausimais. Kalbės: J. Bal
trušaitis, J. Bondžinskaitė ir S. Ba- 
kanas. Visus kviečiame skaitlingai 
dalyvauti. Sąryšio sekr. J. Gatavec- 
kas. (106-107)

Narių Gavo

Altą

Kaip Eina Vajus?
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugi
jos vajus už naujus narius 
pratęstas iki 15 dienos ge
gužės. To pageidavo drau
gai kanadiečiai, kurie stovi 
vajaus priešakyje. Su Pir
ma Gegužės sekamai kuopos 
stovėjo:
Kp. Miestas

4
137— Montreal
47—Montreal 
45—Hillcrest,

139—Cadomin,
15—Fort William......... 9

104— Chicago  ............... 9
18— Edmonton, Alta .... 8 
22—Cleveland ..
68—Hartford ...
81—Brooklyn ...
95—Kapuskasing

105— Philadelphia
186—Beloit.........

19— Chicago ... 
136—Harrison ..

10—Philadelphia
51— Middletown
52— Detroit.......

138— Maspeth \ ..
9—Norwood . . .

57—Cleveland >.. 
146—Chicago .... 
150—Chicago .... 
152—Red Lake ...

4—Portland ... 
14—Minersville .

149—Philadelphia ... . 
160—Benld ................
223—Oregon City ...

Po 2 naujus narius 
10 kuopų; po 1 naują 
18 kuopų. Viso iki šiol 
ta 256 nauji nariai.

Dabar yra išpardavimas sacios» padainavo puikiai.

Baleto šokikės, T. Malinaus
kaitė, L. Brown, E. Mateikis ir 
E. Baltakis, katros yra mokina
mos per E. Anderson, pašoko 
puikiai. Mūsų visų mylimas dai
nininkas B. Brooks, kaip ir vi- čių vietų: 11 vai. ryto nuo S. 2nd 

nuo 
nuo

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvos Dukterų Draugystė 

gia pikniką gegužės 8 d., pradžia 11 
vai. ryto. Mikelaičio sodne, 
ton, Pa. Gera orkestrą 
kiams. Bušai išvažiuoja nuo sekan-

VARPO KEPTUVELOWELL, MASS.
Lowell’io Darbininkų kliubas ren

gia šokių vakarą, šeštadienį, geg. 7 
d., savo svetainėje, 338 Central St., 
pradžia 7:30 v. v. šokiams bus gera 
muzika. Šis parengimas rengiamas 
labai svarbiam tikslui, todėl prašo
me plačios visuomenės nuoširdžiai 
paremti šį parengimą.

ALDLD 44 kp. mėnesinis susirin
kimas‘įvyks 8 d. gegužės, 11 vai. ry
to. Darbininkų Kliubo Svetainėj. 
Kadangi tą dieną, kaip 2 vai. po 
pietų įvyksta Sūnų ir Dukterų Dr- 
stės susirinkimas, tai mes šaukiame 
mūsų susirinkimą lygiai 11 vai. ry
to, kad galėtume at 
darbus ir tarimus. Draugas S. Pen- 
kauskas iš Lawrence dalyvaus .mū
sų susirinkime ir duos svarbų ra
portą. Reikia visiems išklausyti. — 

'e iška-;Kp. rašt. J. M. Karsonas. (105-106)

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

ren-

Edding' 
grieš šo

VBW J

tlikti svarbiusir Tasker Sts., 12 vai. dieną 
10th ir Fairmount Ave., 1 vai. 
Richmond ir Allegheny Ave.

Automobiliais važiuokite Frank? 
_____ ___  iki City Line, sukitės po 

Ketvirtas negalėjo kairiai į Knights 2 d.
j bas. Gatvekarių No. 66 Iki City 
Line. Kviečiamo visus. — Kom.

(106-107)

Taipgi gerai pasirodė trejetas j 
vaikinų, Pranckūnas, Brown ir forcf Ave.' 
Cičkevičius.
dalyvaut, nes sirgo. Bet, kad ir

Keleivyj” kny-' tryse, o vis tiek puikiai sudai
navo.

pigintos du-tris kartus. Cen
tro Komiteto knygius gar
sina ne vien “Laisvėje”, bet j 

I “Tiesoje” ir “ 
Igų surašą. Mes gauname iš 
'pašalinių žmonių užsakymų.
'Tas parodo, kad jeigu AL nė neblogai dainavo. O labiau- 
DLD kuopos daugiau kreip- šia visiem patiko, kuomet išėjo 

■tų domės į knygų platini- °horo vedėja su savo gerai išla
kiną, tai daug jų galėtų par- 
(duoti. Platinkite “šviesą” 
ir knygas!

Mokėkite Duokles

Duetą Bačiulienė ir Mikitie-

vintu balsu dainuoti. Tai publi
ka nenorėjo nei paleist nuo es
trados. Visiem dainininkams ir 
kitiems akompanavo choro ve- 

Idėja E. Vaivoda ir L. Braus.
Koresp. N. Švedienė.I Kaip visada, taip ir šie- 

; met povaliai nariai mokasi 
Į? (duokles. Tas apsunkina Cen

tro Komitetą išleidime kny
gų. Kad pradėjo leisti kny
gą, tai reikalinga ant ran
kų turėti rankraštis, popie- 
ra ir kiek įmokėti spaustu

vei. Kada nariai nesirūpi- i „ M • -i i
na laiku sumokėti duokles,! Stilsonas veikia dabar.

’ ■ m ___i-. __i — • 1. — _ ... __

NEW HAVEN, CONN.
Lietuvių Legionas Amerikoje, New 

Ilaven’o Postas No. 8 ruošia pirmą 
kartą šokių vakarą, šeštadienį, geg. 
7 d.. 7:30 v. v. 339 Green St. Pasi-1 
žadėjo dalyvauti Now Britain, Wa- 
terburio, Hartfordo, New Yorko ir 
kiti Postai. Bus kalbėtojų iš kitų 
miestų. Grieš geriausia New Haven’o 
orkestrą lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Tad kviečiamo visus vie
tinius ir iš apylinkės lietuvius daly
vauti į šį nepaprastą parengimą. Ti
kintas vyrams 25c. Moterims veltui. 
— Komisija.

“Laisvės” Piknikas, Maynard, 
Mass. įvyks 3 d. Liepos-July. Platin
kite pikniko bilietus dabar. Padėkite 
savo dienraščiui.

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugija ruošia operetę,' 

“Bailus Daktaras,” įvyks sekmadienį 
8 d. gegužės, Lietuvių Laisvės Svet., 
269 Second St. Durys atdaros 4 vai. 
po pietų. Lošimas prasidės 5 vai. v. 
Įžanga 50c ir 75c asmeniui. Po loši
mo šokiai prie A. Gorskio orkestrosJ 
Meldžiame nesivėluoti ir skaitlingai 
atsilankyti. — Rengimo Kom.

(105-106)

ŠYPSENOS GREAT NECK, N. Y.
Liet. Dukterį} 5r Sūnų Pašalpine 

Drg. rengia didelę ir puikią vakarie
nę paminėjimui 25 m. savo gyvavi
mo. Įvyks 7 d. gegužės, Kasmočių 

įSvet., 91 Steamboat Rd. Vakarienei 
i įžanga $1.00, vien tik šokiam 40c.

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
mano pomecies) Stilsonas 
buvo veikėjas, dirbdavo kar-
tais ir naudingą darbą. Bet'Durys atdaros 5 vai, o vakarienė 6; 

i kas su juo atsitiko dabar? vai. Gera orkestrą 
Kviečiame vietinius 

dalyvauti vakarienėje

gavo 
narį 
gau-

Naujos Kuopos 
vajaus metu jau 
trys naujos kuopos, 
būtent 186 kuopa Be-

susi-Šio 
tvėrė 
o tai 
loit, Wis.; 45 kuopa Hill
crest, Alta, iš 14 narių ir 
139 Kuopa Codomin, Altą, 
iš 10 narių. Kaip matome, 
kaip vajuje—gavime naujų 
narių, taip ir naujų kuopų 
sutvėrime priešakyje yra 
Kanados draugai. Mat, da
bar ten turi maršrutą Ka
nados ALDLD kuopų orga
nizatorius ir KVK sekreto
rius drg. K. Kilikevičius.

Giria “šviesą”

tais rusais “revoliucionie
riais.”

vai., šokiai 8 
grieš šokiams, 
ir iš apylinkės
ir linksmai laiką pralosi! i. — Kom.

(105-106)

WILKES-BARRE, PA.
Am. Liet. Kongr. Wilkes-Barros 

ir apylinkės skyrius rengia masinį 
mitingą, Lietuvos nepriklausomybės 
20 m. sukakties proga. Įvyks gegu
žės 8 d., 2 vai. po pietų, 325 E. Mar
ket St. Kalbės A. Bimba, vienas iš. 
“L.” redaktorių ir vietiniai kalbėto-1 
jai. Programoj dalyvaus ir merginų 

'kvartetas iš Wyoming, Pa. — Kvic-; 
čiame visus dalyvauti. ' (105-106) i

apysakų— 
norėtume, 
būtų jau 

/mokėkite

Dzūkelis

tai centras negali anksti iš- 
i leisti knygą.

Šių metų knyga bus vie
na iš puikiausių

i “ūkanos”. Mes
I kad rudeniop ji
1 gatava. Todėl,
i duokles, kad iš priežasties 
finansų jos išleidimas ne- 
susitrukdytų.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius. 
46 Ten Eyck St.

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IS KITUR
. NASHUA, N. H.

ALDLD 42 kp. men. susirinkimas 
įvyks 8 d. gegužes, 7:30 v. v. pas 
drg. F. Vajanauską, 55 Miami St., 
Fairmount Heights. Prašome visų 
narių dalyvauti šiame susirinkime, 
taip pat atsiveskite ir'.naujų prisira
šyti. Šiame susirinkime turimo pasi- 
mokūti duokles, nes Centras jau rei
kalauja mūsų duoklių, todėl nepa
mirškite.

Atydai Lowell, Lawrence, 
Mass., ir Nashua, N. H., 

ALDLD Kuopų 
kad Lowcll’io, 

ir Nashua,

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska 

____ r____ i niausiu kėksų-pyragų ; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks'Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 

gegužės 8 d., 2 vai. po pietų, papras-' Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls 
toj svetainėj. Prašome narių skait-1 
lingai dalyvauti šiame susirinkime,' 
nes turime specialių svarbių reikalų 
išspręsti.—-Kp. Valdyba. (105-106)

PATERSON, N. J.

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. mėnesinis susirinki- 

. bendrai rengia pikni- | mas įvyks penktadienį, gegužės 6 
J • d. A. Tcnio Svet., Winans ir 16th 

St., 8 v. v. Draugai ir draugės, ma- 
visi dalyvauti, nes tai bus 

j labai svarbus susirinkimas. Turėsi- 
J- :mc daug svarbių dalykų, kurie tu- 

■ rėš būti svarstomi. Atsiveskite ir 
naujų narių. — Sekr. A. Vertelienė. 

(105-106)

Law-
N. II.

Pranešam, 
rence’o, Mass. 
ALDLD kps. 
ką. Įvyks liepos 31 d., (July). Lietu- 

! vių Gedemino Ukėsų Kliubo Parke, 
i Haverhillyjc. Prašome kitų Draugijų lonėkite 

nieko nerengti tą dieną, bet daly
vauti mūsų piknike. — Kom.. . 
' Kasparavičius. (105-106)

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

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

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisve” Savo Draugam*

Rochester, N. Y
(Tąsa iš 6-to puslp.)

greito pasveikimo Karoliui.
Kiti programos dalyviai irgi

Drg. J. Pivariunas, iš Bu-' 
enos Aires, Argentinos, ra
šo:

“Čionai $1.00 prenumera-! 
tos už “Šviesą”, r rašome 
vėl siuntinėti, nes tai nepa
vaduojamas žurnalas. “Švie
są” pas mus visi gaudo.”

Drg. Stalius, iš Marchand, 
Man., Kanados, rašo:

“Drauge! Jūsų anketoj 
yra punktas, kuris leidžia
mas balsavimui ar “Šviesą” 
toliau leisti ar sulaikyti.i 
Manau, kad būtų didelė' 
klaida, jeigu “Šviesa” būtų! 
sulaikyta. “Šviesa” yra la- s 
bai geras ir naudingas žur-: 
nalas. Pereitais metais til
po keli straipsniai, kaip tai 
Ispanijos, Sovietų Sąjungos,į 
apie Julių Janonį, Chiniją, j 
ir dar keli kiti, kurie labai į 
daug 
viams.
laukia. Gaila, kad ji retai iš
eina.

pasitarnavo lietu-
Pas mus “Šviesos”

“Jonas Stalius”
Vienas žymus rašytojas 

iš Lietuvos, kurio vardą ne
skelbiame dėl žinomų prie
žasčių, mums rašo, kad 
“Šviesa” jam labai patiko. 
Jis gavo tik No. 1, 1938 me
tų. Prašo priausti kitus nu
merius.

“Šviesos” No. 2, 1938 me-

ALDLD 42 kp. rengia šokius, ge- 
! gūžės 7 d.,, šeštadienio vakare, 7 vai. 
'Laurier Svet., 35 Otterson St. Pra- 
■ šome skaitlingai dalyvauti šiame 
paskutiniame parengime svetainėje. 
Turėsime gerus muzikantus šokiams, 
galėsite linksmai laiką praleisti. — 
Kviečia Rengėjai. (106-107)

BAYONNE, N. J

Koncertas i r Šokiai

N. S. PITTSBURGH, PA. 
Svarbus Moterų Susirinkimas

Moterų 
mas dėl apkalbėjimo, kad prisiren
gus prie _____  .... ____ . _____
Bus ir^kiti įvairus moterų klausimai Val. po pietų, “Sweet’s Ilall.” Ma- 
apkalbami. Susirinkime dalyvaus ir lonėkite dalyvauti, nes daug svarbių 
J. Bondžinskaitė. Visos Pittsburgho ■ reikalų turime aptarti, taipgi alsi-, 

dalyvauti minė- • veskite ir naujų narių. — Sekr. S. Į 
(105-106)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. mėnesinis susirinki- 

Amcrikos Motorų* dienosimas įvyks sekmadienį, 8 d. gegužės,

susirinkimas yra šaukia-

moteris kviečiamos 
tame susirinkime. Įvyks 6 d. gegu
žės, pradžia 8 v. v., 818 Belmont St.

(105-106)

Kuzmickas.

Skūpumas
Labai Daug
Kainuoja

PITTSBURGH, PA.
Masįnis Mitingas

Rengia Pittsburgh© ir apylinkės
Liet. Draugijų Sąryšio Komitetas? Susirinkime dalyvaus ir drg. J. 
Įvyks geg. 8 d.. 2 vai, po pietų. Bondžinskait6i kuri išduos platų ra- 

......  ’ portą iš pasaulio komunistinio judė
jimo. Susirinkime bus apkalbama ir 
kiti svarbūs reikalai. Visi Kom. Par
tijos nariai, “LaisVės” ir “Vilnies” 
skaitytojai, taipgi ir mūsų organi
zacijų nariai prašomi dalyvauti. Bus 
3351

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

8 d. gegužės, Easton Baking Co. 
šaukia i Svet., 36 N. 7th St. Pradžia 2 vai. 

ekstra susirinkimą 7/17’gegužės, 8 1 P° Pietų. Visi nariai būkite, nes tu- 
j rosime daug dalykų apsvarstyti. 
; Taipgi kviečiame tuos, kurie dar nė- 
l ra nariais šios kuopos dalyvauti šia- 
, me susirinkime ir prisirašyti.—Sekr. 

(105-106)

PITTSBURGH, PA.
uvių Kom. Frakcija

Carson St. — Kom. Frakcija.
(105-106)

Rengia
Lietuvių Amerikos Ūkėsų Kliubas Bendrai su Rusų Kliubu

A. Višniauskas, Baritonas

BUS PER DVI DIENAS

Šeštadienį ir Sekmadienį

Geguž. 7 ir 8 May
Savo Naujoj Vietoj

Liberty Hali
329 BROADWAY

Bayonne, N. J.

Pradžia 6:30 v. v

ŠEŠTADIENIO PROGRAMA
1. Aido Choras, ii Brooklyno, vad. A. Žilinskaitės.
2. Bangos Choras, iš Elizabeth, vad. A. Klimaites
3. S. Biliak, Hawaiian Guitar

SEKMADIENIO PROGRAMA
1. Čigoniškas Taboras, susidedantis iš muzikos, dainų 

ir šokių, po vad. drg. Smerčinski—rusiškai
2. A. Višniauskas, solo
3. Klasiški šokiai—R. Sokolova ir K. Polovoda

Reikia priminti, kad Kliubas, atidarydamas savo naują 
vietą, duoda puikią programą ir muziką už mažą kainą.

Įžanga už abudu vakarus tik 50 centų.
KOMISIJA.

BALTIMORE, MD.
Earl Browder, generalis sekreto

rius Komunistų Partijos, kalbės! 
Lehmann’s svetainėje, 848 N. How- j 
ard St. sekmadienį, 8 d. gegužės, 8 į 
v. v. Jo programa: Už demokratiją, i 
už darbą, už taiką! Browder’io kai- I 
ba, bus specialiai katalikų klausime, ■ 
kurie yra paliesti Vokietijoj, Austri
joj, Ispanijoj ir taiposi Jungtinėse 
Valstijose. Prašome visus Baltimorės 
lietuvius-es dalyvauti šiose prakal
bose. O ypač lietuviai katalikai, tu
rėtų ateiti, ir išgirsti Browder’io 
kalbą, kadangi jis kalbės specialiai, 

. katalikų reikalais. Įžanga 25c. Be-j 
darbiams veltui. — V-s.'

(105-106)

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. ir Lietuvių Komunistų 

Frakcija bendrai rengia pirmą gra
žų pikniką su gražia programa ir 
šokiais. Dainuos Lyros Choras iš 
Philadelphijos, P. Lekavičiaus Orke
strą grieš šokiams. Įvyks gegužės 8 
d., sekmadienį. Pradžią 10 vai. ryto. 
Bus Pužaičio ūkėje. Turėsime už
kandžių ir skanaus alučio įvalias.; 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti j 
piknike, bus gražioj vietoj, galėsite! 
gėrėtis -gamta, pavasario puikybė- | 
mis. Bosas pribus 1 vai. po pietų

1 prie Lietuvių Svet., 851 Hollins St., 
ir apleis svetainę pusė po vienai. 
Kelionės išlaidos į abi puses 50c. — 
Kom. (105-106)

Skūpumas labai daug kainuoja, o sykiais iš didelio skūpumo 
net turi polikt ši pasaulį pirm laiko.

Skūpus žmogus sugrėbtų viso pasaulio pinigus, jeigu jis galėtų, nes jis 
turi pinigų ligą, jam niekas kitas nerūpi ir jam niekas nemiela nė šeimy
na, nei draugai. Vien tik pinigai. Jis pamiršta apie sveikatą ir apie mūsų 
trumpą gyvenimą pasaulyje. Bet ateis laikas, turės padėt grėblį ir gailėtis 
klaidų. Broli ir sese! Neapsivilk savęs, nepamiršk savo brangiausiojo turto 
—Sveikatos. Tai tik vienas ir vienatinis turtas pasaulyje, dėl tavęs yra 
Sveikata. Jausdamas Reumatizmą, rankų-kojų skaudėjimą, Neuralgiją, die
glius, rankų kojų tirpimą, ir neatidėliok, mesk tą skūpumą ir tuojaus rei
kalauk DEKEN’S OINTMENT, kuris tūkstančiams pagelbėjo nuo virš mi
nėtų skaudėjimų. Garantuojam pagclbą ar pinigus gražiname. Klauskite 
taip: DEKEN’S OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO., Hartford, Conn.

WORCESTER, MASS. 1
Sekmadienį, gegužes 8 d., .Olym

pia Parke įvyks gražus pavasarinis 
piknikas ir vakarienė su muzikaliu 
programų. Rengia Bendras Draugijų 
Komitetas. Kviečiame visus daly-. 
vau t i. (105-107)

NEWARK, N. J.
8 kp. turės linksmą

6 d. gegužės, Jurginėje Svc-
CardLDS 

Party, u u. gegužes, uuiguiujv ovu- , 
tainėje, 180 New1 York Avė. Pradžia/ 

17 v. v. Įžanga 35c. Jaunuoliam dėl 
'šokių tik 15c. Yra svarbu, kad visi 
Į LDS nariai dalyvautų ir taip pat 
! kviečiame pašalinius atsilankyti. Po 
lošimo bus šokiai prie geros muzi
kos, taipgi bus skanių užkandžių ir 
gėrimų. Todėl kviečiame visus skait
lingai dalyvauti ir linksmai laiką 
praleisti. — Kom. (105-106)

WILKES-BARRE, PA.
Sekmadienį, 8 d. gegužės, 2 vai. 

po pietų, įvyks LDS 7 kp. mėnesinis 
susirinkimas. B. ’ Potcliūno svetainė
je, 53 Bank St. Bus nominacijos ir 
balsavimas kandidatų į LDS Centro 
Valdybą. Nariamš yra 
atvirutės, kad būtinai 
taipgi kad užsimokėtų 
neliktų suspenduoti ar 
Prašome atsivesti
kuopą, kad galėtume išpildyti mums 
skirtą kvotą. — J. V. S. Fin. Sekr., 

(105-106)

išsiuntinėta 
dalyvauti, 

mokesčius, 
išbraukti, 

naujų narių į

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
nervų išsisėmimas, slogos 
ir ĮSISENĖJŲ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio n e s u p r a n tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St., N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

UETUViy KURO KOMPANIJA 
įdedame Master-Kraf: Oi! Burners į Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sisTemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

•MM

GARSINKITĖS "LAISVĖJE



8

iew Torko Ir Mpielirakės IKB1OS
licijos. Dūmams prasiskirs- 
čius, ant grindų jau gulėjo 
negyvu plėšikas Sidney Cohen, 
249 Thatford Ave., su reVol- 
veriu rankoj.

darbininkas išsiprašė leist jam 
eit per ofisą ir jis sužiniai pa
taikė užmint plėšimo signalo 
knypkį, kas ir pristatė polici-

Penktadienis, Geg. 6, 1938

Williainsbwge Paradas ir Masinis Mitin-! 
gas Pagerbt Demokratijos Karžygiams

Lietuviai Kliaučiai 
Minėjo 1 Gegužės

fepethiečiai Pagerbs
Žuvusį Ispanijoj

Benjamin 
fensky, 28 m, 166 Junius 
buvo nuvežtas ligoąbutin, 

bet tuojau mirė. Sulaikyta Ju
lius Gerbei’, 22 m, 60 West 
92nd St, N. Y. a

Plėšikams užėjus, /vienas

St,

Gegužes 1-mą iš Albany iš- . 
siųsta 200,000 čekių nedarbo 
apdraudos gavėjams. Gero
kas skaičius jų teks ir New 
York o miestui.

Willi amsb u rgo Prof esi on a 1 ų 
Komitetas, prigelbstint Lin- 
colno Brigados Draugų Ben 
Leider’io kuopai, rengia įspū
dingą paminėjimą, williams- 
burgiečių kovotojų, kurie pa
dėjo gyvastį už demokratiją 
Ispanijoj. Jais yra: Joe Au
erbach ir broliai, Sam i)- Joe 
Stone.

Williamsburgieciai šį vakarą 
maršuos Tompkins ir Greene 
Avenėmis. kad atiduot pagar
ba trims didvyriškiems susie- 
dijos karžygiams, kurie pade- ką jinai ir padarė 
jo savo gyvastis 1 
fašizmą Ispanijoj. 
. Publika paradui 
6:30 ant kampo Tompkins ir Partijos Moterų Komisijos , 
Greene Avenues ir maršuos į Williamsburge vadovė.

šeštadienį, 30-tą dieną ba
landžio, lietuviai kriaučiai mi
nėjo Pirmąją Gegužės, žmo- 

i nių prisirinko pilna Liet. Kliu- 
bo svetainė.

Buvo garsinta radio bango
mis ir per laikraščius, kad va
karo programa prasidės 7:30 

; vakare. Tačiaus jos atidary-

fašizmo
Visi trys

pagarbos ženklus už
Du broliai krito kovoj,

s, Hy Stone, yra sugrį- i mas dasitraukė 10 min. iki de-
Priežastis suvėlavimo

rion Place. Parade dalyvaus 
daugelio organizacijų nariai.

Trys broliai Stone išvyko 
Ispanijon pirmosiose 
Įsiveržimo dienose. 
gav0 
narsa, i . .jtreciasi
žęs. jvynių.

Joe Auerbach įstojant liuos- —nesugrįžimas žmonių iš ge- 
noriu atrodė taip jaunu, kad gužinio parado, kurio marša- 

j jo nenorėjo priimt. Jo moti- vimas ėjo New York o galve
nos reikalauta paliudyt už jį, mis. Iš syk buvo net nelabai

“j. pažymė- jauku būti svetainėj, kuomet 
kovoj prieš (lama, kad jos sūnus 21 metų.1

• Mary Auerbach, motina kritu- 
susirinks šio jaunuolio, yra Komunistų

Ką Reikėtų Daryt Ispanijos Reikalais?
Ispanija dar vis

Mūsų jaunieji kovotojai už 
demokratiją nenuilstančiai ko
voja fronte, kad neprileist fa
šizmą prie užgrobimo Ispani
jos Respublikos. Laikas bėga, 
ir jau antri metai kaip iš mū
sų tarpo išvyko į Ispaniją jau
nieji Amerikos lietuviai kovo- 

. ti sykiu su Ispanijos draugais 
gynimui demokratijos. Mums 
čia, Amerikoj, 1937 metai bu
vo tik kiti metai, bet jiem, 
tiem drąsuoliam, kiek kančių, 
kiek žudynių, ką jie ten matė 
ir jautė! Matė, kaip Franco 
bombos puolė ant žmonių, ku
rie negalėjo atsigint nuo jų; 
matė, koks bjaurus ir baisus 
tas fašizmas . Bet nepaisant 
to visko, nepa:sant, kad j<ų gy
vastis gali užgęst bile minu
tę, drąsiai,kovoja su ta vilčia, 
kad jie laimės, Ispanija ne- 
papuls į fašizmo rankas!
Ka Veikia Liet. Komitetas? 

i

Pereitą vasarą susitvėrė A- 
merikos Lietuvių Komitetas 
Gynimui Ispanijos Demokrati
jos, kur prisidėjo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo ir 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos Nacio
nalini Komitetai. Visi pinigai, 
suplaukę nuo lietuvių Ispani
jai, būna perduoti šiam komi
tetui, kuris padalina į North 
American Committee to Aid 
Span'sh Democracy, kuris me
dicinas ir kitokią materialę 
pašalpą siunčia į Ispaniją, 
taipgi ir į Friends of Lincoln 
Battalion, kuris šelpia ame
rikiečius, kovojančius Ispani
joj.
Reikia Komiteto Vietos Darbui

ugnyje. | eitų Į “Laisvės” svetainę šį 
1 pirmadienį, gegužes 9, 8 vai. 
vakare, kur mes galėsime pa- 
diskusuot sutvėrimą Brooklyne 

i komiteto gelbėjimui Ispanijos 
demokrati jos. Ateikite visi, 

i čia taipgi bus rodomas pa
veikslas iš Ispanijos “Af D a y 
with the Boys of the Lincoln 
Brigade.” Kadangi pirmiau 

’ įvyko nesusipratimas dėl ro- 
’ dymo to paveikslo, jis nebuvo 
! rodomas, tad visi, kurie pir- 
i miau buvot atėję, pamatyt ir 
nematėt, ateikite šį sykį, ne
bus jokios įžangos. M. S.

Pagerbsime Motinas

šį sekmadienį, gegužės 8 d, 
vai. po pietų, Jablonskio 

60-42 Perry Ave, 
Įvyks mitingas pa

Amer. Liet. Kom. Gyn. Isp. 
Demokratijos yra nacionalis 
komitetas. Jis negali Brookly- 
nui atlikt tą darbą, kurį ga
lėtų lokalinis komitetas. Kad 
padaryti mūsų veikimą daug 
platesnį, reikėtų sutverti lo
kalinį komitetą Brooklyne. 
Iki šiol jau prisirašė apie 30 
Brooklyno lietuvių prie 
Friends of the Lincoln Batta
lion (jie gavo ženklelius). 
Tie 30 ir kiti, įvertinanti dar
bą šelpt tuos Amerikos lie
tuvius, kurie kovoja Ispanijoj, 
būtinai turėtų paimti sau už 
pareigą sutvert tokią grupelę, 
kuri rūpinsis tuo klausimu. 
Ta*} komitetas galėtų suruošt 

'parengimėlius, surinkt pinigų 
ir siuntinėt lietuviam kovoto
jam cigaretų, saldainių, ir tt. 
Taipgi duot jiem moralę pa
ramą, susirašinėdami su jais, 
kad jie jaustųsi, kad-mes juos 
nepamiršome.

Susirinkimas ir Judis

Antra savaitė gegužes mė
nesio šioje šalyje paskirta pa
gerbti motinoms. Tarp žmonių 
šis laikotarpis įvairiai apvaikš
čiojamas. Mes, kaipo pažan
gūs, organizuoti žmonės nesi
tenkiname vien padeklamavi- 
mu motinoms įvairių frazių, 
bet susieiname ir tariamės, 

1 kaip galėtume motinoms, o su 
i jomis sykiu ir visai žmonijai 
padaryti gyvenimą saugesniu 

j ir malonesniu.
Motinoms pagerbti draugiš- 

! kas vakaras įvyks rytoj vaka
rą, gegužės 7-tą, 419-Lorimer 

i St., Brooklyne. Įžanga nemo
kamai. Į jį specialiai už
kviesta motinos lietuvių kovo
tojų, kurie su ginklais ranko
se gina demokratiją nuo fa
šizmo, nuo kruvinų užpuolikų. 
Į jį kviečiame ir visą demokra
tiją ir taiką mylinčią lietuvių 
visuomenę.

Dainų programoj dalyvaus 
Pr. Pakalniškis, A. Velička, P. 
Grabauskas. Trumpi išsireiš
kimai apie Motinų Dieną ir 
mūsų pareigas motinoms, taip
gi lengvos vaišės ir šokiai. At
eikite ir sutikite Motinų Die
ną šeimyniškai visuomeniškoj 
nuotaikoj. ALDLD Mot. Kp.

Atletų Kliubas Turės 
“Chop Suey Parę”

Ateinantį šeštadienį Lietu
vių Atletų Kliubas turės sma
gią “parę” savo patalpose, 
173 Marcy Ave, Brooklyne.4 
Apart visuomet turimų vaišių, 
svečių lauks su “chop suey,” 
žinoma, ir su kitais skanumy
nais. Galima ir pasišokti.

' Amer. Liet. Kom. Nac. Ko
mitetas ima iniciatyvą, šaukia 
susirinkimą visų lietuvių, ku
rie jvertina šį darbą, kad at-

MIRTYS—LAIDOTUVES
Matthew Kalinauskas, 66 

metų, 97-41—109th St, Rich
mond Hill, mirė gegužės 4 d. 
Kings County Ligoninėj. Pa
šarvotas Barry P. Shalins šer
menų įstaigoj, 84-02 Jamaica 
Ave, Woodhaven, N. Y. Lai
dos gegužės 6 d, 2 vai. po 
pietų, St. Michaels Kapinėse.

Laidotuvėm 
rius Barry P. 
kas).

matėsi tik keli desėtkai sėdin
čių ii’ laukiančių programos 
žmonių. Bet vėliaus pritrūko 
kėdžių atsisėsti ir duoti poil- 

i šio nuo maršavimo nuvargu- 
' sioms kojoms.

Pirmiausia kalbėjo J. Stil- 
i sonas, “Naujosios Gadynės,” 
kaip jie patys sako, štabo re
daktorius. Jis trumpai pabrė
žė Pirmosios Dienos Gegužės 
reikšmę ir josios siekius, taip
gi darė metinę peržvalgą.

Po jo kalbos Aldona Kli- 
maitė maloniu balseliu padai
navo tris gražias ir pine jaus
mų limpančias liaudiškas dai- 

i neles. Jai akompanavo Aido 
I Choro mokytoja Žilinskaitė.

Antras kalbėtojas — R. Mi- 
zara, “Laisvės” redaktorius^ 
Keliais žodžiais priminęs apie 
Pirmąją Gegužės, jis irgi da
rė metinę peržvalgą abelno 
judėjimo, kaip čia, Amerikoj, 
taip ir svetur.

Kalbėdamas apie Ispaniją 
sakė, kad nors dabartiniu lai
ku respublika pergyvena kri
tiška momenta, vienok liaudie- 
čių laimėjimui dar yra vilties, 
nes armijos moralas nėra nu
puolęs. Nuleisti rankas jos 
gelbėjimui — perankstus lai
kas, nes istorija mums pasa
koja, pačiam Amerikos iš po 

| Anglijos pasiliuosavimo kare 
, buvo šiurkščiu ir kritišku mo- 
mentų. Vienu tarpu Anglijos 
generolai New Yorke jau kėlė 
puotą, džiūgaudami, 
Washington© armija jau 
daužyta, 
ant jųjų 
rikiečiai 
gynimas 
nių ^teisių turi būt vedamas, 
kaip ir pirmiaus.

Dabar jau eina smagumo, 
pasišaipymų ir dailės progra
ma. Dainuoja Grabauskas ir 
Velička importuotus iš mai
nų apylinkės komiškus due
tus. Tokia* permaina progra
moj žmones patenkino. Jiem 
akompanavo Depsiūtė.

Lyraičių (vaikinų ir mergi
nų) grupė gražiai pašoko 
“Noriu Miego,” “Suktinį” ir 
kitus.

Darata Bubnytė, akompa
nuojant Stilsonaitei, davė du 
klasiškus miklius šokius, barš
kinant ispaniškais barškučiais. 
Prie abiejų šokių dėvėjo ir 
skirtingus papuošalus.

Kavaliauskaitė, akompa
nuojant Depsiūtei, padainavo 
dviejų tautų dainas: “lietuviu 
ir dzūkų.” Jos dainas 
mė delnų plojimu.

Jaunasis Tamašauskas 
nišku armonikų 
kavalkų; vienas 
kas.

Žilinskaitei 
Aido Choras 
dainas.

J. Nalivaika, Sk. Kor.
Nuo, Red.: Dėl stokos vie

tos draugo korespondenciją 
žymiai; sutrumpinome.

4 
svetainėj, 
Maspethe 
gerbimui Emanuel Mandel.

E. Mandel žuvo Ispanijoj, 
didvyriškai kovodamas prieš 
barbarišką fašizmą, prieš 11 it- 
lerio ir Mussolinio įsiveržėlius 
Ispanijoj. Jis žuvo garbingai, 
kovodamas už Ispanų tautos 
laisvę, podraug už viso pa
saulio darbo žmonių laisvę.

Tad Maspetho darbininkiš
kos organizacijos ir rengia mi
tingą jo pagerbimui.

Šiame mitinge bus rodoma 
judis: “Diena su Lincoln© Ba
talionu,” taipgi kalbės Ispani
jos karo veteranai: Dennis 
Jordan, William Bbis ir kiti.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyti. Reng. Kom.

O BANK HERE-SBY MAIL
Į[Oį COMPOUNDED INTEREST .

PAID ON YOUR SAVINGS ZJccZZZ

aS AVI j
CHINO fcv. AT AVĖ. BUOOKEVN

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge*d Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Traukinys Užmušė
Long island Gelžkelio kelei

vinių! trūkiui smogus į tre
ką prie Oyster Bay, Nassau, 
užmuštas draiveris William 
Fred. Thomas, 52 m., 
Queens lįlvd. ir 82nd 
Richmond Hill, Queens, 
buvo Wicker Furniture 

/ininkas.

nuo 
Avė, 
Jisai

Telephone: EVcrgreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

r

............ ...... - t,
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. \I0HN VVALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

D r. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE '

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

Te). Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.1

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

1

Dr. BLADAS K. VENCIUS
- (DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.
►

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

-------------------------------------------- /j

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
C «]

vaiku-M a n fri e d Ha u pt m a n, 
tis nužudyto elektros 
“kid'naperio,” mašinos 
tas gatvėje, sulaužyta koja.

Kas Buvo Shakespeare?

rūpinasi grabo- 
Shalins (šalins-

jog 
su- 

kad pergalės tūzas 
stalo, vienok ame- 

vistiek laimėjo. Tad 
Ispanijos demokrati-

Apie šį pasauliniai garsų 
vyrą civilizuotame, pasaulyje 
daug kalbama ir rašoma, o 
knygynų lentynos apkrautos 
jo kūriniais. Tad ir lietuviuo
se bus ne pro šalį plačiau su
sipažint su jo darbais ir as
meniu.

Lietuvių Meno Sąjunga, kuri 
mus jau supažindino su dau
geliu meno ir kultūros sričių, 
ruošia prelekciją temoje: 
“Shakespeare ir Kiti.” Refe
ruos V. - Tauras, vienas iš 
“Laisvės” redaktorių, 
Shakespeare’o darbų

Prelekciją įvyks šį 
dienį, gegužes 8 d., 8
kare, 419 Lorimer St., Brook
lyne. Įžanga nemokamai. 
Kviečiame visus. LMS.

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidųjų tinka

mai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parom, krikštynom ir 
kitokiem reikalam

402 Metropolitan Avė.
■ (Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

16 ienų padarau nau
ju! paveikslus ir kra- 
javuB sudarau, su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
spalvom.

$

IR

prie

pia- 
porąsudrožė

buvo klasiš-

vadovaujant, 
sudainavo tris

Pakilo iš Lovos 
d. 
iš

Keletą dienų sirgus, 
kalniškienė pakilo 
Taip pat sveiksta d. 
vičiūtė, kuri buvo

loves.
Jeske- 

paguldyta.
stipraus šalčio. Ilgokai sirgęs 

i d. J. Kovas irgi pasveiko. R.

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 pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

ĮįM ♦

< •

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

žymus 
žinovas, 
sekma- 

val. va-
Jonas Stokes

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

>z

Nušovė Du Banditu
Antradienį, apie 5 vai. 

pietų, užpuolimas apiplėšt Bo
ro Park Tobacco Co. ofisą, 
1167 — 48th St., baigėsi nu
šovimų dviejų banditų ir ki
to sumušto pagavimu. Taip-1 
gi pašauta policijos saržentas 
William Jacobs.

Ofise buvusieji astuoni 
rai ir trys moterys sukrito 
grindų ir taip išsigelbėjo 
k e kovos tarp banditų ir

po

vy- 
ant 
lai- 
po-

PARDAVIMAI
Parsiduoda trijų kambarių rakan

dai, (dvi lovos, dvi komodos, trys 
šmotai “frontrumio” ir virtuvės dai
ktai). Gali nupirkęs gyvent tuose 
kambariuose. Matyt galjma vakarais 
ir nedėlioj iki pietų. Antrašas: 374 
§o. 2nd St., prie Hooper St., Apt. 
40, Brooklyn, N. Y. (104-106)

“Lalsves” Piknikas Brooklyne bus 
3 d. Liepos (July), Ulmer Park. Pi
nigines dovanos prie įžangos bilieto 
perkant iš anksto.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 
sultis skilviui 

PERSIRŪKOTE, 
PERSIVALGOTE, 

PERSIGERIATE
Kada

ATSITAISYSITE 
Greitai su 

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS YRA PASALDINTOS”

Parsiduoda vaistinėse bonkomis. 
Gėrimų Įstaigose ir restauracijose 

dozomis bei stikliukais 
“Jūsų Skilvio Labui” 

COSSACK PRODUCTS 
400 W. 41st Street 

New York City, N. Y.

BiiiiliiiilliillililiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiN
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| Clement Vokietaitis j
I LIETUVIS ADVOKATAS j 

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

I

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y. •

Tel. Evergreen 8-7179 

iiiiiiiiiiiiimiiniinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii^

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

PHONE PULASKI 5-1090
I

I k4,

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

9 
SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and

Sun. all day and night.




