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Amoy, Chinija, geg. 19.— 
Chino paleista bomba užmu
šė kelis japonus. Už tai ja
ponai sušaudė 100 chinų.

Buenos Aires, Argentina, 
geg. 19.—Valdžia pradeda 
tyrinėt hitlerizmo propa
gandą vokiečių mokyklose 
Argentinoj.

Praga, geg. 19.—Sužeista 
20 asmenų per nazių išpro
vokuotas riaušes Čechoslo- 
vakijoj.

Shanghai, geg. 19.—Sude
ginta 11,800 chinų lavonų, 
čia mirusių nuo bado ir už- 
krečiartių ligų balandžio mė
nesį.
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pa-

Berlin.
laikraščiai atakuoja prezi
dentą Rooseveltą ir vadina 
jį būsimu “antruoju Keren- 
skiu.”

Dienraštis
Kaina $5.50 Metams 

Brooklyne $6.00 
Metams

Šiandien būsią lietaus 
šilčiau. — N. Y. Oro Biu
ras.

Tik dėlto, kad baltarusiai 
vadina rūbą rūbu, tai mums to 
žodžio šalintis nereikėtų. Galvą 
rusai vadina “golova,” gi' lenkai 
“glova,” o lietuviai “galva.” Ei
nant ta pačia logika, ir čia rei
kėtų mūsų kalbininkams sugal
voti naujas pavadinimas. Ar 

m. netiktų “kaklakotis” bei “viršu-

Kai Trečiokas išvyko Kau
nan, tai Tysliava pasileido į 
vakarus papinigauti- Andai vie
nas vienybietis man sakė: “Nie
kas nežino, kur Juozas pakly
do; nerašo jis ir pinigų nepri- 
siunčia ...”

Dabar Trečiokas Tysliavai 
galės pasakyti: Paklydęs Juo
zai, grįžk Brooklynan ir ėsk 
smetonišką abraką, kurio par
vežiau pilnas ėdžias.

lias baigiamas tiesti.
Reikia žinoti, kad tarpe Ma

skvos ir Minsko yra daug rais
tų ir upių, dėlto tiesimas mo
derniško plento yra surištas su 
daugybe kliūčių.

Tačiau' Sovietų Sąjungos 
liečiai jau išmoko nugalėti 
čias didžiausias kliūtis.

Neužilgo, pranešimai 
bus atidarytas važiuotei 
kelias tarpe Maskvos ir Minsko

Vienna. — Uždrausta vai
kams mokyklose senoviškai 
sveikinti mokytojus: “Bu

čiuoju jum ranką.”

Berlin. — Daugeliui dar
bininkų pilvus skauda nuo 
prastų dirbtinių valgių Vo
kietijoj.

Kaip kas metai, taip ir šie
met Sovietų Sąjungoj Pirmąją 
Gegužės svečiavosi įvairių kraš
tų darbininkų delegacijos.

Pati įspūdingiausia buvusi 
Ispanijos delegacija, kurną su
darė ne tik dąrbininkai, 
universitetų profesoriai.

Nukirto Savo Vyrui Koją 
del Apdraudos, Paskui Nu

žudė Jį Kaip “Kolieką”

Nebuvo to krašto, kuriame, 
reakcija būtų sunaikinusi ko
munistinį judėjimą. Bepročiai 
tie žmonės, kurie mano, būk 
kalėjimu bei kartuvėmis išnai
kinsi komunizmą. Gali sunai
kinti daugybę komunistų, bet jų 
skelbtas mokslas pasiliks ir gy
vuos !

Tą labai puikiai patirs ir fa
šistas Franco!
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Vienas Lietuvos kalbinin
kas (p. Salys) pataria žmo
nėms nevartoti žodžio “rūbai,” 
bet jo vietoj vartoti “drabu
žiai,” “dangovė,” “danga,” na, 
ir “drapanos.”

“Rūbas,” girdi, paeina iš bal
tarusių kalbos žodžio: “rub.” 
Tąjį žodį po Lietuvą paskleidu
si katalikų bažnyčia.

Sakoma, kai fašistų 
bės” administratorius, 
čiokas, sugrįžo iš Lietuvos, jis 
pareiškė: “‘Vienybės’ krizis iš
rištas.” -Vadinasi, jis gavo pas 
Lietuvos fašistus paramos savo 
laikraščiui.
' Lietuvos fašistai mano 

“Vienybės” padaryti savo pilną 
organą Amerikoje. Dėlto jie 
pasiėmę iš “Vienybės” Kruzę 
dirbti pas save, o čia pamainai 
turbūt atsiųs savo kokį nors 
pastarloką.

Parvežė Smetoniško 
Abrako.

Grįžk, Paklydęs Juozai!
“Drabužiai,” “Danga”, 

“Dangovė”.
O kaip su “golova” ir 

“galva”?
Rašo R. M i žara

Rio de Janeiro, Brazilija.
—Iki šiol suimta apie 1,000 
naziškų fašistų už sukilimą ginančiame su Italijos" kolo- 
prieš Brazilijos valdžią. 'nija Libija.

f Ilgio jis turės 347 mylias. Ke- judį, rėkaudami, kad Vo- 
......... • ■ | kieti j os armija jau užėmus

“Franco valdomoj Ispanijoj 
užtenkamai yra raudono bei ru- 
žavo jausmo,” rašo “N. Y. 
Times” korespondentas, Harold 
Callender, kuris gerai pažįsta 
tenaitines sąlygas.

Nors fašistai komunistus ir 
socialistus šaudo, tačiau jų dok
trinų išnaikinti negali.

Paties Franco sėbrai prade
da jam nepalankiai kalbėti. Štai 
generolą tu Yague nesenai 
sakė kžYf-iams ir karininkams 

 

kalbą Burgos mieste. Ten jis iš
gyrė lojalistus, ir palietė libe
rališkas reformas. Sakoma, Ya- 
guės kalba buvusi neįleista į fa
šistų kontroliuojamą spaudą.

AMERIKOS TEISDARYSTES MINISTE
RIJA PRADEDA TYRINĖT JERSEY 
CITY MAJORO NAZIŠKĄ SAU VALIĄ

Jersey City “Hitleriukas” Fr. Hague Paspruko ir Nežinia 
Kur Pasislėpė Nuo Atvykstančiu Tyrinėtojų iš Washingtono

Washington, —r Jungtinių j HITLER REIKALAUJA
Valstijų teisdarystės minis
teris H. S. Cummings įsakė 
savo agentams ištirt, ar na- 
ziškas Jersey City majoras 
Hague sulaužė pamatinį 
šios šalies pilietinių laisvių 
įstatymą, išleistą jąu 68 
metai atgal.

Hague’o agentai, kaip ži
noma, pagrobė socialistų 
vadą Normaną Thomasą, 
atvažiavusį sakyt pirmage- 
gužinę kalbą atvirame ore 
Jersey City; įmetė jį į po
žeminio geležinkelio trauki
nį ir taip deportavo atgal 
į New Yorką.

Hague paskui subūrė gin
kluotų padaužų šaikas iš
taškyti minią, kada jai bū- 

jtų pradėję kalbėt atvykę iš 
iš1 Washingtono kongresmanai 

O’Connell ir Bernard, ir to
dėl tos prakalbos neįvyko.

Jersey City, N. J.—Kaip 
tik fašistuojantis miesto 
majoras Hague išgirdo, kad 
iš Washingtono atvyksta 
t e i s d a rystės ministerijos 
valdininkai tyrinėt jį kaip 
pilietinių laisvių laužytoją, 
tuoj Hague nežinia kur pa
spruko ir pasislėpė.

Čechoslovakijos Naziai 
Provokuoja Riaušes
Praga, čechoslovakija. — 

Vokiečiai naziai Čechoslo- 
vakijoj sukėlė riaušes-muš- 
tynes su cechais piliečiais 
bei policija keliuose mies
tuose. Trebnice jie marša- 
vo gatvėmis, šūkaudami: 
“Tegyvuoja Hitleris! Tegy
vuoja pergalė!”

Naziai henleinistai Lowo
nice miestelyj paleido fab
rikų švilpynes ir sukėlė są-

Čechoslovakijos. rubežių.”
Taip jie smarkauja ir 

provokuoja riaušes, kad pa
kelt nazių dvasią ateinan
čio sekmadienio rinkimams 
miestų valdininkų. Naziai 
tuom lavinasi ir didesniems 
ermyderiams toliau, suda
ryti Hitleriui priekabę įsi- 
kišt į vidujinius Čechoslova
kijos reikalus.

Baltimore, Md.
' ALDLD 25 kp. narių 
“Laisvės” skaitytojų nepa
prastas susirinkimas įvyks 
šį vakarą, gegužės 20 d., 8 
vai., Lietuvių Svetainėje, 
ant antrų lubų, 853 Hollins 
Street.

Malonėkite visi susirink
ti, nes turėsime apsvarstyti 
rengiamąjį “Laisvės” pik
niką, kuris įvyks gegužės 
29 d., Liberty Park.

Kviečia Valdyba.

PALEISTI SUIMTUS
BRAZILIJOJ NAZIUS

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Vokietijos ambasadorius 
K. Ritter, atėjęs pas Brazi
lijos užsieninį minister], rei
kalavo paleist šešis nazius, 
areštuotus už dalyvavimą 
sukilime prieš prezidento 
Vargaso valdžią. Trys vo
kiečiai naziai jau pirmiau 
paliuosuoti.

Chinai Atmuša Japonus 
Nuo Suchow Miesto
Shanghai, geg. 19.—Japo

nai skelbia, kad jie jau “pa
ėmę vieną sieną” Suchowo, 
Chinijos geležinkelių cent
ro, bet chinai tatai užginči
ja.

Hankow, geg. 19.—Chinai 
audringomis kontr-atako- 
mis sulaikė svarbiausias ja
ponų armijas už 45 mylių į 
šiaurius nuo Lung-Hai gele
žinkelio ir už tiek pat į pie
tus nuo jo. Chinai tvirtina, 
kad net japonų kanuolės vi
sai dar nepasiekia Suchowo.

Chinų komunistų laikraš
tis “Hsin Hua Jah Pao” ra
šo, kad labai sunku japo
nam bus paimt Suchową.

Nupuolė Nazių Prekyba/ Ne
žiūrint Austrijos Užėmimo
Berlin. — Vokietijos pre

kyba su užsieniais baland- 
džio mėnesį nupuolė 10 pro
centų žemiau, lyginant su 
vasario mėnesiu, nors, pa
jungus Austrija, naziai ti
kėjosi, kad ta jų prekyba 
pakilsianti.’

Balandyje Vokietija par
davė savo dirbinių į užsie
nius už 451 milioną markių, 
o įsivežė iš užsienių už 477 

Jmilionus markių; tai susi
darė 26 milionai markių ne
pritekliaus.

KLERIKALAI ČECHOS
LOVAKIJOS STUDENTAI

DEDASI SU NAZIAIS
Praga, čechoslovakija. — 

Katalikai teologijos studen
tai Pragos Universitete pri
sidėjo prie Henleino vado
vaujamo nazių 
Jie taipgi įteikė 
mą universiteto 
kad juos švęstų
jau ne cechai, bet vokiečiai 
vyskupai.

CIO Įtaka Pėnnsylva 
nijos Nominacijose

Philadelphia, Pa., geg. 19. 
—Nors Amerikos Darbo 
Federacijos vadai įkaitę 
agitavo nebalsuot už CIO 
demokratinį kandidatą į 
valstijos gubernatorius Ke
nnedy, bet nominacijose jis 
gavo 517,329 balsus, pagal 
skaitlines, suvestas 
niuose tūkstančiuose rinki
mų apskričių. Kiti demo
kratų kandidatai į guberna
torius; C. A. Jones gavo 
584,062 balsus ir Margiotti 
170,637. Visi demokratų

SOVIETU ŠIAURĖS LAIVYNAS GALI 
ATMUŠT NAZIŲ PAS1M0JIMUS

Maskva. — Sovietai mi
nėjo penkių metų sukaktį 
nuo įsteigimo savo Karinio 
Šiaurės Laivyno. Nes 1933 
m. geg. 18 d. Sovietų kari
niai laivai dar pirmą sykį 
praplaukė užbaigtu tąda 
Baltijos-Baltosios Jūros ka
nalu į šiaurių vandenis.

Galėjimas tuom kanalu 
persiųsti karo laivus iš va
karinės, Baltijos Jūros į 
šiaurinę, Baltąją Jūrą yra 
svarbus ypač apgynimui 
Murmansko miesto ir prie
plaukos, už 500 mylių į 
šiaurius nuo Leningrado.

Murmansko prieplauka 
niekad neužšala: ją ir ap
linkinius vandenis šildo pra
plaukiančioji m i 1 ž i n i šia 
Gulf Streamo šiltoji srovė.

Šiaurinio Laivyno koman- 
dierius admirolas K. I. Du- 

Išenov pareiškė, jog tas lai
vynas gana stiprus užkirst 
kelią Vokietijos karo lai
vams prisiartint prie Mur
mansko.

Ispanijos Premjeras Aplankė 
“Prarastą” Diviziją

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos ministeris pirmi
ninkas Negrin lėktuvu nu
skrido ir aplankė vadinamą 
“prarastą” liaudiečių karei
vių diviziją, kurią fašistai 
apsupa Pyrenejų kalnuose, 
netoli Francijos sienos.

Nežiūrint apsupimo, tos 
divizijos būriai staiga už
puldinėja ir kapoja fašis
tus tarpkalnėse Boltanos 
apygardoj. [•

Ministeris pirmininkas 
apdovanojo garbės ženklais 
žymiuosius narsuolius.

Francija Stiprinasi Tunisijoj 
Prieš Italiją

Paryžius.—Franci jos val
džia įsakė paimt 60,000 Tu- 
nisijos jaunuolių į tenai tinę 
Franci jos armiją. Taip pat 
planuojama naujų tvirtovių 
linija Tunisijos pasienyj,1 su-

kandidatai į ta vieta—1,- 
272,028.

Republikonai: A. H. Ja
mes—927,371; Pinchot 435,- 
357; viso 1,362,728.

Į Jungtinių Valstijų sena
torius:

Demokratai: Earle—765,- 
454 ir Wilson (CIO kandi
datas) 327,671; viso 1,093,- 
125.

Republikonai: J. J. Davis 
—784,249; M. Owlett 435,- 
251; viso 1,219,500.

Sovietai įtaisė naujoviš- 
kiausią prieplauką Mur
manske, šiauriniame pa
kraštyje Kola pusiausalio ir 
išvystė ten didelį puikų 
pramonės miestą. Tame pu- 
siausalyje jie atrado pože
myje sluoksnius nikelio, an
glies, šaltinius žibalo-alie- 
jaus ir kitus gamtinius tur
tus, ir sukūrė stambias pra
mones jiems apdirbti.

Maisto Korteles Daliai Chi- 
cagos Alkanųjų

Chicago, geg. 19.—Išda
linta laikini maisto gavimo 
tikietai devyniasdešimt vie
nam tūkstančiui badaujan
čių bedarbių; bet dar yra 
alkanų per 400 tūkstančių.

Philadelphia, Pa., geg. 19. 
—Šarvuotlaivis “Philadel
phia,” kuriuom prez. Roose- 
veltas žvejojo, sugrįžo su 
prakiurusiu šonu ir su 30 
tonų vidun pribėgusio van
dens.

Vienur Laimėję Liaudiečiai, 
Kitur Franco Fašistai

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Liaudiečiai 
pajūryje atkariavo nuo fa
šistų miestelį Ecamio ir du 
kaimus; jie taip pat atėmė 
iš priešų dvi kalvas Villa- 
franca del Cid srityj ir 
Tumborubio miestelį. Nu
kirto vieną fašistų lėktuvą.

Saragossa, Ispanija.—Fa
šistų štabas praneša, kad 
jie užėmę Valdelinares mie
stelį į šiaurių rytus nuo Te- 
ruelio ir EI Castellar mies
telį arti vieškelio šakos, ir 
perkirtę liaudiečiams vieš
kelį tarp Albocacer ir Villar 
de Canes.

Fašistai ypač briaujasi 
linkon Mora de Rubielos, 
stovinčio prie vieškelio iš 
Teruelio į Sagunto, 
plaukos miestą.

SOVIETAI REIKALAUJA, KAD FRANCI 
JA PERLEISTŲ JŲ GINKLUS IR AMU

NICIJĄ ISPANUOS RESPUBLIKAI
Tas Reikalavimas ir Mussolinio Lindimas j Tunisiją Krikdo 

“Draugiškumo” Derybas Tarp Italijos ir Franci jos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H ' _ _ _ _
KUNIGAS ASTRONOMAS 
PABĖGO NUO FAŠISTŲ 

PAS LIAUDIEčIUS
Barcelona, Ispanija.--Kad 

fašistai užėmė astronomijos 
observatoriją vakariniame 
Tortosos priemiestyje, tai 
jėzuitas kunigas astrono
mas Luis Rodes persikėlė į 
Barcelona, laikiną Ispanijos 
respublikos sostinę.

Išmetė Anglijos Įrankį 
Iš Meksikos Armijos
Mexico City. — Preziden

tas Cardenas išmetė iš Me
ksikos armijos generolą Sa- 
turniną Cedillo. Šis genero
las yra Anglijos valdžios 
įrankis padaryt buožių-dva- 
rininkų sukilimą prieš pa
žangią dabartinę Meksikos 
valdžią.

Prezidentas Cardenas su 
dalimis armijos dabar atvy
ko į strateginiai svarbią 
San Luis Potosi valstiją, 
kuri skaitosi tvirtove ex- 
generolo Cedillo fašistinių 
rėmėjų. San Luis Potosi 
miest.e pristatyta kulkasvai- 
džių ant stogų kaipo atsar
ga prieš maištininkus.

EXTRA!
Tokio, geg. 19.—Japonai 

praneša, kad jie jau užėmę 
Suchową, svarbiausią gele
žinkelių mazgą centralinėj 
Chinijoj.

Visų šalių Darbininkai

Nepralaimėsit, Tik Re
težius, o Išlaimėsit 

Pasauli!

Paryžius. — Sovietai sti
priai reikalauja, kad Fran
cija per savo sieną praleis
tų sovietinius ginklus ir 
amuniciją, siunčiamus Ispa
nijos respublikai, kaip pra
neša Associated Press iš di
plomatinių šaltinių. Jeigu 
Francija nepraleis tų karo 
reikmenų Ispanijos valdžiai, 
tai Sovietai daugiau nerem- 
sią Francijos-Anglijos poli
tinio bloko. Francijos užsie
ninis ministeris G. Bonnet 
jau svarstąs, ką Francija 
darytų, jeigu Sovietai nuo 
jos atsišalintų.

Sovietų reikalavimas pra
leist jų karinę pagelbą Is
panijos respublikai per 
Francija sudaro vieną kliū
tį, kuri klampina pradėtas 
“draugiškumo” derybas 
tarp Italijos ir Francijos.

Antra kliūtis , tai kad 
Mussolinis nori perdaug 
plačios sau valios Tunisijoj, 
Francijos globojamame kra
šte šiaurinėj Afrikoj. Jis 
ten reikalauja atskirų ita
liškų teismų, savų mokyklų 
ir kitų nepaprastų “teisių” 
Italijos fašistam.

Oro Nelaimėje Sudegė 
Devyni Asmenys

Los Angeles, Calif. — Su- 
degč visi devyni žmonės bu
vusieji dideliame keleivinia
me lėktuve, kuomet jis su- 
tiško į Stroh kalno šoną ir 
eksplodavo tik už 27 minu
čių po išlėkimo iš Burbank, 
Calif. Dėl šios nelaimės da
linai būsianti kalta tiršta 
migla.

Žuvo abudu lakūnai ir 7 
kiti asmenys, tarp jų du kū
dikiai, vienas pustrečio mė
nesio, antras trejų metų 
amžiaus.

Vienna, geg. 19.—Nus- 
merkta pakart baisi žmog
žudė Martha Marek, 42 me
tų amžiaus.

Jinai 11 metų a
šiurino” savo vyroTsveika- 
tą; tada nukirto jam koją, 
ir gavo apdraudos pinigus. 
Paskui jinai nunuodijo jį, 
“nenorėdama gyvent su 
vienkojų.”

Be to, Martha Marek nu
žudė savo trejų metų duk
terį ir tetą, kad gaut jos 
apdraudą ir siuvėją Anną 
Kittenberger, kurios ap- 
drauda taipgi buvo užrašy
ta žmogžudei. Jinai buvo 
apnuodijus ir kūdikį sūnų, 

i bet šis pagydytas.
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1. Fašistiniai užpuolikiški kraštai pri
valo būti izoliuoti tarptautiniai; dar ne- 
pervėlu tai padaryti.

2. Kraštai, stoją už taiką, privalo už 
ją rimtai kovoti, sudarant kolektyvę tai
kos išlaikymo sutartį.

3. Tarptautinė darbininkų klasės vie
nybė, bendras frontas.

4. Tampri vienybė tarpe suvienytos pa
saulio darbininkų klasės ir Sovietų Są
jungos liaudies.

Šituos punktus gyveniman pravedus, 
nebūtų progos fašistiniams gaivalams 
skerečiotis. Jie taptų izoliuoti, jie sus
muktu.

Dėlto už šiuos d. Dimitrovo punktus 
privalo visų kraštų darbo žmonės kovoti.

Vidurinių Valstijų Lietuvių 
Komunistų Užduotys

Garantija Pergalei
Dar 1935 metais, Septintojo Komunis

tų Internacionalo Kongreso rezoliucijoj, 
buvo pasakyta:

“A van turistiški Vokietijos fašistų pla
nai labai toli siekia. Jais numatoma ker- 

. što karas prieš Franci ją, suskaldymas 
Čechoslovakijos, prijungimas prie Vo
kietijos Austrijos, sunaikinimas nepri
klausomybių Baltijos valstybių, kur fa
šistai bando įsisteigti pamatinę prieš So
vietų Sąjungą puolimo bazę.”

Apsklembimas trumpas, bet labai tei
singas. Praėjus trims metams, puikiai 
matome, kad jį fašistai bando pravesti 
gyveniman beveik sulyg geležinkelio 
tvarkraščiu.

Jurgis Dimitrovas, generalinis Komu
nistų Internacionalo sekretorius, nelabai 
senai parašė išsamų straipsnį apie pa
saulinę padėtį. Pacitavęs viršpaminėtąją 
dalį rezoliucijos, d. Dimitrovas nurodo į 
tai, kas buvo padaryta su Austrija, ką 
naziai daro su Čechoslovakija, ir toliau 
žymi:

“...Vokietijos ir Lenkijos fašistai tę
sia pasitarimus dėlei panaikinimo mažų
jų Baltijos valstybėlių ir padarymo tose 
teritorijose bazės puolimui Sovietų Są
jungos. Trokštama Lietuvą prijungti | 
prie Lenkijos ir kitas Baltijos valstybė
les padalinti tokiu būdu, kuris suteiktų 
Lenkijai pietinę Latvijos dalį, o Vokieti
jai tektų Dancigas, Klaipėda ir Estoni- 
ja. Sulyg jų planais, Ryga turėtų būti 
padaryta “laisva” prieplauka, tikrumoj 
prieplauka, prispausta Vokietijos fašiz
mo pado.”

Pastarųjų laikų įvykiai aiškiai tvirti
na šį d. Dimitrovo analizą. Lenkijos im
perialistai iš karto buvo pasišovę Lietu
vos nepriklausomybę praryti ant syk, 
bet, apsidairę, pamatę, kad tai gali ne
išeiti į sveikatą, gali paspringti, tai nu
sitarė naudoti skirtingesnę taktiką. Pir
miausiai jie reikalauja iš Lietuvos išsiža
dėti Vilniaus ir Vilnijos. Užvakar dienos 
spaudoj pasirodęs pranešimas aiškiai ro
do Lenkijos ponų bjaurius mierius ir 
būdus, kuriais jie tuos mierius nori pa
siekti.

Ispanijoj Vokietijos ir Italijos fašistai 
. pašėlusiai puola respubliką; Chinijoj Ja

ponijos imperialistiniai fašistai naikina 
žmones ir turtus, bandydami sunaikinti 
tos taikios ir didelės šalies nepriklauso
mybę.

“Dalykai, iškylą kapitalistiniam pasau
lyj,” nurodo Dimitrovas, “kelia natural} 
ir pateisinamą nuogąstį visoj tarptau
tinėj darbininkų klasėj ir tarpe nuošir
džių laisvės ir taikos paturėtoji}.”

Bet argi jau nebeliko būdų ir jėgų fa
šistiniams gaivalams suvaldyti? Aišku, 
kad yra. Pirmiausia darbo žmonių judė
jimas visam pasaulyj prieš fašizmą ir 
karą auga, stiprėja, nurodo d. Dimitro
vas. Ispanijos respublikos gynėjai aiš
kiai^ parodė savo didvyriškais darbais, 
nepaprastu pasišventimu, kaip reikia ko
voti prieš juodąjį fašizmą. Chinijos žmo
nės taip gi rodo viso pasaulio paverg
toms didelėms ir mažoms tautoms, kaip 
reikia ginti savo nepriklausomybę nuo 
fašistų budelių.

Drg. Dimitrovas siūlo keletą punktų, 
kuriuos vykdant gyveniman galima būtų 
fašizmas ne tik pažaboti, bet jam užduo
ti mirtinas smūgis.

Amalgameitų Konvencijai 
Pasibaigus

Pereitąją Amalgamated Clothing Wor
kers of America unijos konvenciją, užsi
dariusią antradienį Atlantic City, N. J., 
galima priskaityti prie pažangiausiųjų 
tos unijos konvencijų. Be daugybės kitų 
svarbių nutarimų, liečiančių unijos na
rius ir pramonę, kurioje jie dirba, ši 
konvekcija pasisakė už sekančius visą

1. Pereleidimą per Jungtinių Valstijų 
kongresą algų - darbo valandų nustaty
mo biliaus.

2. Perleidimą per J. V. kongresą pre
zidento programos nedarbui šalinti.

3. Praplėtimą ir suliberalinimą Socia
liu Saugumo Akto.

4. Perleidimą per J. V. kongresą Vag- 
nerio-Steagallo biliaus, skiriančio pusę 
biliono dolerių darbo žmonėms naudingų 
namų statybai.

Teisingai unijos prezidentas, S. Hill
man, pažymėjOvUŽdarant konvenciją: ne- 
sitenkinkim tik\ priėmimu šitų dalykų, 
bet vykinkim juos gyveniman; darbuo
kimės už tai, kad jie būtų realizuoti.

Kiek tai liečia CIO judėjimą, Amalga
meitų suvažiavimas užgyrė jį šimtu nuo
šimčių.

“Darbininkų judėjimo reikalai reika
lingi vienybės, sako suvažiavimo rezoliu
cija CIO klausiniu, “tačiau, kad vieny
bė galėtų būti tikru darbininkų judėji
mui pasitarnavimu, ji privalo būti pa
grįsta pastovumu tų laimėjimų, kuriuos 
CIO taip gražiai iškariavo.”

Tai labai išmintingai pasakyta. Nes ki
tokia vienybė tarp CIO ir ADF nebūtų 
naudinga nei vienos pusės eiliniams na
riams. Kas kalba apie tikrąją vienybę,- 
privalo aiškiai ir nesvyruojančiai pasisa
kyti, kad gera tarp CIO ir ADF vienybė 
bus tik tuomet, kai ADF lyderiai pripa
žins visus iškariautus CIO laimėjimus; 
kai tie patys lyderiai sakys: vienykimės 
kaipo lygūs su lygiais.

Taigi, sugrįžę iš savo suvažiavimo, 
Amalgameitų unijos lokalų atstovai tu
rės ką gražaus paraportuoti tiems, kurie 
juos siuntė.

Kunigų “Draugas” ir
Komunizmas

“Vilnis” rašo:
Statydamas komunizmą toj pačioj 

mėj, kaip ir fašizmą, “Draugas
plot- 

padeda 
fašizmui ir prisideda prie demokratinių pa
jėgų silpninimo.

“Draugas” nusiduoda nematąs, kad ko
munistinis judėjimas yra stipriausia pajė
ga prieš fašizmų.

Kuomet katalikiškas Dolfusas slopino Au
strijoj komunistinį ir socialistinį judėjimą, 
tai i jis ruošė kapus demokratijai ir pats 
sau.

Kuomet bažnytinė hierarchija Ispanijoj 
skelbia kryžiaus karą komunizmui, tai ji 
ruošia kapus demokratijai ir, tuo pačiu sy
kiu, skina kelią fašizmui.

Komunizmas yra pajėga už taiką* demo
kratiją, progresą. Sovietų Sąjunga yra mil- 
žiniškiausias taikos faktorius. Jei ne Sovie
tų Sąjunga, tai ir Lietuvos šiandien jau ne
būtų.

Jei “Draugas” to nemato, tai, tas tik pa
rodo, kad jis yra fanatiškai anti-komunisti- 
nis.

Mussoliniečiai Skverbiasi į 
"Prancūzišką’' Tunisiją

Paryžius. — Italijos biz
niai ir politikieriai skver
biasi į Tunisiją, Franci jos

“globojamą” kraštą šiauri
nėj Afrikoj. Susitarimas 
dėlei to krašto bus vienas iš 
sunkesnių dalykų dabar ve
damose derybose tarp Fran
cuos valdžios ir Mussolinio,

kaip sako Franci jos užsie
ninis ministeris G. Bonnet.

Quito, Ecuador. — Griū
dama siena šv. Klaros vie
nuolyno užmušė • 15 praei
vių.

( Konferencijos Rezoliuci j a )

Vidurvakarinių Valstijų Lie
tuvių Komunistų Konferencija, 
įvykusi 7 d. gegužės, Chica- 
goj, Vilnies svetainėj, dideliu 
atsidėjimu išklausė 
nacionalio Centro 
Chicagos Sub-Biuro 
taip-pat ir raportus 
nių vidurvakarinių valstijų ko
lonijų.

Pranešimai iš Centro iš vie
tų neginčijamai įrodė, kad 
praėjusiame Amerikos Komu
nistų Partijos vajuj, kurio me
tu Partija išaugo iki 75,000 
narių, lietuviai komunistai tin
kamai atliko savo pareigas. 
Jeigu ligi vajaus AKP eilėse 
buvo tik 500 lietuvių, tai va
jaus pabaigoj tasai skaičius 
viršijo tūkstantinę skaitlirię.

Vidurvakarinėse valstijose, 
kaip Chicagoj, taip Detroite, 
Clevelande, Kenoshoj, Grand 
Rapids’e, centralinėj daly Il
linois valstijos (Springfield ir 
E. St. Louis), Gary, Ind., ir 
tarpe Michigano farmerių lie
tuvių partijiečių skaičius pa
dvigubėjo, o tūlose vietosėnet 
patrigubėjo. •

Tai yra dar vienas įrodymas, 
kad Komunistų Partija gali 
žymiai sustiprint savo įtaką 
lietuvių tarpe. Tai yra taip- 
pat paakstinimas verbuoti dar 
daugiau naujų, narių lietuvių 
tarpe, kad veikliai prisidėti 
prie Partijos jau vykinamo 
obalsio : 100,000 narių ligi se
kančios nacionalės konvenci
jos!

Vidurvakarinių valstijų lie
tuvių komunistų konferencija 
su pasitenkinimu atžymi, kad 
steigimas lietuvių kuopti da
vė didesnių galimybių kelti 
Partijos • įtaką lietuvių masė
se, nors tuo pat sykiu reikia 
pripažint, kad ne 
viškai kalbančių 
kuopos tinkamai 
tas galimybes.
kuopos turi veikti nepalygina
mai sparčiau, vis labiau įsi
traukiant į bendrą p arti j i nį 
darba.

Amerikos Komunistų |Parti- 
jos budavojimas turi plėtotis 
lygiagrečiom su stiprinimu ir 
plėtimu demokratinio liaudies 
fronto, su kuopimu viehybėn 
visų demokratinių pajėgų ko
vai prieš fašizmą. Tarptautinė 
padėtis, padėtis Amerikoj, 
taip-pat ir Lietuvoj griežčiau
sia reikalauja sukurti kuo sti
priausią demokratijos frontą, 
kad fašistinių 
puoliai ne tik 
bet kad pats 
sudaužytas.
Konferencija 

kad tas bendras frontas, ku
ris užsimezgė Amerikos lietu
viuose pasėkoje Amerikos Lie
tuvių Kongreso susikūrimo ir 
kuriame lietuviai’ komunistai . e I
taip aktyviai dalyvauja, jau 
davė apčiuopiamų pasekmių, 
nežiūrint to, kad tas bendras 
frontas apėmė tiktai tą veiki
mo sritį, kuri paliečia [Lietu
vą ir nežiūrint sukliuvimų 
Kongreso veikime, už k^ mes 
nesam atsakomingi.

Tas bendras frontas dauge- 
lyj kolonijų pasidarė plates
nis, kuomet Amerikos lietu
viai masiniai reagavo į Len
kijos ponų ultimatumą Lietu
vai ir į vėlesnius įvykius, ku
rie nei kiek nesumažino pa
vojų Lietuvos nepriklausomy
bei.

Kaip kur jau susisiekta ir su 
katalikiškomis miniomis ben
drose prakalbose ir demons
tracijose. Tie naujai užmegs- 
ti ryšiai reikia plėsti ir sti
printi visais galimais būdais, 
einant prie sukūrimo plačiau
sio anti-fašistinio fronto tarp 
Amerikos lietuvių, kad laimė
jus kovą prieš fašistiniu^ gai
valus tiek Amerikoj, tiek Lie
tuvoj. c

raportus 
Biuro ir 
atstoVų, o 
iš žymes-

visos lietu- 
komunistų 
išnaudojo 

Atsilikusios

barbarų ant- 
būtų sulaikyti, 
fašizmas būtų

konsta t u o j a ,

Konferencija atkreipia ko
munistų ir visų, demokratijos 
šalininkų domę į tai, kad ak
liausiais ir demagogiškiausiais 
demokratinio liaudies fronto 
priešais yra fašistinė trockiz- 
mo agentūra. Tokia ji pasiro
dė ne tik Sovietų Sąjungoj, 
Ispanijoj ir Kinijoj, bet tokia 
ji yra Amerikoj ir Lietuvoj ir- 
visur kitur. Trockizmo nuodus 
reikia begailestingai šalinti iš 
viso viešojo gyvenimo, o dar
bininkams, patekusiems į 
trockizmo voratinklius, reikia 
kantriai aiškinti fašistinį troc
kizmo pobūdį.

Vidurvakarinių valstijų lie
tuvių komunistų konferencija, 
konstatuodama žymius komu
nistų laimėjimus, budavojant 
Komunistų Partiją, stiprinant 
demokratinį liaudies frontą, 
stiprinant mūsų spaudą, pla
čiau vedant mūsų darbą ap- 
švietos ir fraternalizmo srity
je, taip-pat ir tarpe jaunimo 
ir moterų, kviečia lietuvius 
komunistus ir pritarėjus šalin
ti to darbo trūkumus, niekuo
met neužmirštant draugišką 
savikritiką.

Mūsų Partija dabar vienin
ga kaip niekuomet. Ji yra 
drąsiausia ir nuosekliausia 
kovotoja už Amerikos demo
kratiją, už jos plėtimą, už 
progresą.

Savo tautinių darbų fronte 
lietuviai komunistai turės tuo 
didesnio pasisekimo, juo la
binus jie plės ir stiprins savo 
veikimą Partijos nustatytomis 
gairėmis.

Tai Velykoms—nors į 
bargą,

Bet išgert vistiek užtenka. 
Tik vėliau, jau po Velykų, 
Kaip rūsy, krūtinėj nyku; 
Skolas lopyt tuojau reikia, 
Žmona baras, vyras keikia.

III
Kaimynystėj tokia pora 
(Motiejukas ir Barbora) 
Nuostabu, kaip tvarkos 

sklandžiai!
Abu pupos ir balandžiai... 
Šiaip tikriausiai ateistai, 
Bet jau prieš pačias

Velykas 
Pradeda galvoti skystai: 
Kepa, šveičia švenčių rikas, 
O paskui, po švenčių tvaiko, 
Viens be peilio kitą vaiko, 
Ir kitokio vardo nėra: 
Jis moliūgas, ji—cholera!

žvaigždikis.
“Kuntaplis”.

Pažangūs Anglai Ragina 
Praleist Ginklus Ispanijai
London. — Darbiečiai ir 

tūli šiaip pažangesni seimo 
atstovai ragino Anglijos 
valdžią susižinoti su Ame
rika ir išvien atidaryti pra
leidimą ginklų ir amunicijos 
į Ispaniją.

Užsieninis vice-ministeris 
R. A. Butler savo laiške sei
mui atmetė tą pasiūlymą ir 
pareiškė, kad Anglija, gir
di, ir toliau “nesikišianti” į 
karą Ispanijoj.

(Pagal savo sutartį su 
Mussoliniu, Anglija sutiko, 
kad Italijos armijos gali 
pasilikti Ispanijoj, iki pasi
baigs karas. Vietoj “nesiki
šimo”, tuomi Anglijos val
džia užgyrė Italijos karą 
prieš Ispanijos respubliką.)

Klausimai ir Atsakymai
Kai dabar plačiai eina 

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos diskusijos prieš suvažia
vimą, tai aš noriu sužinoti, 
ar bus panašios diskusijos 
ir prieš Lietuvių Komunis
tų suvažiavimą? Ar galima 
spaudoje frakcijų ir komu
nistų veiklą diskusuoti? <

Parti j ietis.
Atsakymas:

Taip, gali draugai spau
doje diskusuoti visus klausi
mus, kurie liečia mūsų ko
munistinį judėjimą. Centro
Biuras ragina visus drau- joms.

gus imti balsą ir kalbėti. 
Kas taisytino lietuvių ko
munistų veikloje, tai reikia 
kelti aikštėn, apdiskusuoti 
ir pataisyti. Suvažiavę dele
gatai apsvarstys visus pa
siūlymus ir sumanymus.

Kaip žinote, Lietuvių Ko
munistų suvažiavimas įvyks 
liepos 4 ir 5 dienomis Broo- 
klyne.

Diskusijinius straipsnius 
galite siųsti “Laisvei” arba 
“Vilniai”. Aiškus^ dalykas, 
kad abu dienraščiai su mie
lu noru duos vietos diskusi-

A.LD.LD. REIKALAI
IŠ CENTRO RAŠTINĖS

Balsavimų anketas gražino 
sekamos kuopos: 17—Shenan
doah; 27—New Britain; 61— 
Monongahela; 84 — Paterson ; 
161 — Seattle; 175 — Athol; 
216—Brooklyn, Conn.; 218— 
Scottville ir 236—Washington, 
Pa. Pirmiau buvo gauta an
ketos iš trijų kuopų. Balsavi
mai sekamai stovi:

No. 1, kad knygas leisti 
tokias, kaip dabar 106 balsai. 
No. 2, kad “Šviesą” leisti to
kio formato, kaip dabar 87 
balsai; už No. 3/kad dar sykį 
lenkti—nebalsavo nei vienas. 
No. 4, kad padarius “Šviesą” 
dar lengvesnio turinio 41 bal
sas; No. 5, kad padarius 
“Šviesą” sunkesnio turinio 52 
balsai ir No. 6, kad visai 
“Šviesą” sulaikyti 8 balsai.

D. M. š.

ŠYPSENOS

ŠVENČIŲ TVAIKAS

Išgėrimas toks dalykas, 
Kad praskaidrina Velykas, 
Ir didžiausį blaivininką 
Šiltas nerimas apninka.
Bet taip pat per išgėrimą, 
Jei pamažinsi išgerti, 
Toks pašėlęs noras ima 
Draugo žmoną nusitverti 
Ir bučiuoti.. Nors įkaušęs, 
Betgi junti, kad pakaušis 
Skaidria ugnim suliepsnotų, 
Jei dar sykį draugas tvotų!

II.
Šiaip kiekvienas prieš 

Velykas 
Tampa tikras katalikas: 
Iš degtinės verda sriubą, 
Pridažyt kiaušinių skuba, 
Net akyse daros marga... 
Jei galai šiaip nesutenka,

D R. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲSVEIKATA
Aukštas Kraujo Slėgimas

Drauge gydytojau, prašau 
ir aš patarimo per “Laisvę,.” 
Aš esu vyras, vedęs, 55 metų, 
5 pėdų ir 6 colių aukščio, 150 
svarų. Turiu gerą
valgau viską, miegu gerai, 
geriu svaiginančių gėrimų, 
rūkau.

/Bet aš visada jaučiuos
vargęs. Devyni metai, kaip 
aš turėjau kraujaplūdį. Daug 
kraujo nubėgo iš nosies. Gy
dytojas kraujavimą sustabdė. 
Pusketvirtį metų atgal man 
vėl 
še
apstabdė. O va dabar 
tik 
tas 
tui 
lių
tekėt, 
sakė, kad nėra blogai, kad

apetitą, 
ne- 
ne-

nu-

Atsakymas

Jums aukštas kraujo slėgi
mas. Dalykas visuomet rim
tas. Ypač kai jis paeina dėl 
arterijų sklerozo, dėl krauja- 
gj'slių sukietėjimo. Matyt, 
Jums, Drauge, taip ir yra.

Tai kas, kad jūs išblyškęs, 
nepilnakraujis. Odos spalva 
daug čia nereiškia. Bet jums 
kojos šaltos, rankos sustirę, 
akyse tamsu darosi. Visa tai 
reiškia netikusią kraujo apy-

labai kraujas prasimu- 
iš nosies. Ligoni nėj 

bus 
kelios savaitės, ir vėl

pats. Gydytojas tam kar- 
kraują sulaikė, bet už ke- 
dienų ir vėl man pradėjo 

Ligoninėj gydytojas

Kad Jums iš nosies krau
jas teka, tai gerai ir nege
rai. Negerai, nes kraujas— 
ne vanduo. Kai kraujo iš bi
le kur daug nubėga, bloga es
ti visam organizmui. Gerai, 
nes jeigu kraujas prasimuštų 
bėgti ne iš nosies, bet kur 
smegenyse, tai jus ištiktų sta
bo liga, apopleksija, supara-

kraujo nubėga. Liepė važiuot lyžiuotų. Kraujui nubėgus iš 
namo. Man tekėjo kas dieną .nosies, tam tarpui mažiau pa
per visą savaitę, nelabai daug, 
o vėliau pradėjo jau labai 
daug tekėti. Vėl ligoninėn. 
Sulaikę. Važiuojant namo, ir 
vėl prasimušė. Grįžau atgal 
ligoninėn. Išlaikė per naktį, 
ant rytojaus liepė važiuot. 
Bet čia, bekalbant, ir vėl pra
dėjo tekėt. Tada gydytojas 
išdegino nosyse gyslutes. Da
bar ir vėl pradėjo tekėt, tik 
nelabai daug.

Gydytojas sakė, kad aš tu
riu aukštą kraujo slėgimą, 
170 ir daugiau, o turėtų būti 
tik 130.

Aš labai 
daryt dėl 
slėgimo ir 
nosies, 
nakraujis. Mano kojos visada 
šaltos ir atrodau išblyškęs. 
Mano rankos, tartum, būtų už
veržtos aukščiau alkūnių. A-Irai imti ir džiovintų 
kyse tankiai pasidaro 
Lauksiu atsakymo.

Ačiū iš kalno.

norėčiau žinot, kas 
to aukšto kraujo 
to kraujavimo iš 

Man rodos, nesu pil-

sidaro kraujo gyslose, ir tada 
kiek sumažėja kraujo slėgi
mas, bent trumpam laikui. 
Paskui vėl ta pati istorija. 
Kas daryt? Gyvenkite porą 
savaičių vien tik žalėsiais, la
puotomis daržovėmis (nevirto
mis) ir vaisiais bei jų sunka. 
Paskiau dar ir pieniškų, kiau
šinio trynių, juodos duonos, 
truputį jūros žuvų.

Būkite dažniau ant saulės. 
Galvą apsidengkite, bet šiaip 
būkite plikas. Da geriau ul- 
tra-vijoletiniai spinduliai ir 
trumpųjų bangų dijatermijA' 
per galvą. Tatai padeda iš- 
sklaidyt susislėgusį kraują, 
paliuosuoja smagenų gyslas, 
sutvarko kraujo apytaką.

Labai gerai dar gi, jei gy
dytojas su adata į raumenis 
leidžia liaukų preparatų.

mielių,' 
tamsu.' žuvų aliejaus, iodo tinktūros 

i (po lašą). Gerai giliai pa
kvėpuoti, pasivaikščioti. -4,
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“Stebuklas” Elektroniško Mikroskopo Tung Medis-Naudingas ( Jrinorius
Rašo SENAS VINCAS

Kam Reikalingas Lavonu Skrodimas?
* Paprastas mikroskopas 

“didina” žiūrimus daikte- 
lius^iiškiai tik iki 2,500 
skemnių (diametrų). Bet 
tokio padidinimo dar nega
na, kai reikia tyrinėt “ma
žiausias,” bet labai svar
bias smulkmenas žmogaus 
kūno. O jų neišnagrinėjus, 
gydymas taip ir liekasi tik 
pusiau-mokslas, pusiau-ban- 
dvmas.

Paskutiniu laiku, todėl, 
Washingtono Universiteto 
medicinos profesoriai G. H. | 
Scott, McMillen ir Packer į 
pradeda pritaikyti tūkstan- f 
čius kartų stipresni, elek
troniškų mikroskopą tyri
nėt tokioms smulkmenoms. 
Šis mikroskopas jau keli 
metai atgal išrastas Vokie
tijoj. Jis padidina medžia
gos dalelytes 15 iki 100 tūk
stančiu kartu skersai ir iš
ilgai.

Ką reiškia toks padidini
mas, suprasime iš šio paly
ginimo. Jei storį vidutinio 
knygos lapo padidinsite 
100,000 sykių, tai jo kraš
telis atrodys apie 42 pėdų 
storio; tai būtų kaip keturi 
aukšti kambariai vienas ant 
kito. Padadinus tokio lapo

Karaliaus Saliamono 
Laivai ir Fabrikai

Senovės žydų karalius 
Saliamonas buvo ne tik 
“pranašas”, didelis mergi
ninkas, bet apsukrus biznie
rius—prekėjas ir fabrikan
tas. Jo bizniškumą atiden
gė paskutiniu laiku atkasi- 
mas Saliamono Prieplaukos 
miesto prie Raudonosios Jū
ros rytinės “rankovės”. Ta
tai atkasė Amerikiečių Mo
kykla Rytų Tyrinėjimui, 
kuri randasi Jeruzolime.

Jau biblijoj skaitome, kad 
Saliamonas su pagelba Ty
ro karaliaus Hiramo pasi- 
budavojo daugį laivų tenai 
Ezion-gebere. Tais laivais 
jis varė tiesioginę prekybą 
su Pietine Arabija ir netie
sioginiai prekiavo su Indi
ja.

Ta prieplauka su miestu 
bujojo nuo 10-to iki 8-to 
šimtmečio pirm krikščionių 
gadynės.

Žydų šalies Palestinos lai
vyną sudaužė ir paskandi
no baisi audra už 100 metų 
po Saliamono.

Tyrinėtojai iš Amerikie
čių Rytų Mokyklos atkasė 
liekanas minimo miesto- 
prieplaukos už pusės mylios 
nuo jūros. Nuolat vėjo pri
pučiamais smėliais buvo už
kariautas jūros pakraštis, 
ir tuo būdu nutolo ta prie
plauka nuo jūros.

Buvusiame trys tūkstan
čiai metų atgal žydėjusiame 
Ezion mieste atkasta vario 
apvalymo liejyklos ir dirb
tuvės įvairių varinių ginklų 
ir kitų daiktų. Be to, atras
ta degintų plytų dirbtuvės, 
audyklos-pintuvėS/ ir indų 
dirbyklos.

Stiprus vėjas iš rytų pu
sės ypač tarnavo kaip orę 
pripūtė jas vario liejykloms.

—J. C.

storį tik 15,000, ir tai jis 
atrodytų 75 colių storio.

Elektroniškas mikrosko- 
i pas nėra tik suderinimas 
Į optiškų stikliukų su tam 
, tikrais tiesioginiais jų prie- 
| taisais, kaip paprastame 
i mikroskope. Elektroniškas 
mikroskopas yra sudėtinga 
mašina, kuri susidaro iš to
kių dalių, kaip: elektrinės 
lempos - dūdos, vamzdžiai, 
iš kurių oras išpumpuotas; 
elektro - magnasai, atšvie- į 
čiantis metalinis rėtelis- 
“skrynsas”, specialiai foto
grafavimo prietaisai ir tt.

Tiriamo daikto sudėtis 
per elektronišką mikrosko
pą nėra tiesioginiai mato
ma, o tik smulkmeniškas to 
daikto paveikslas ant mini
mo rėtelio. Toks paveikslas 
gali būt ir nufotografuotas.

Tiriant sudėtį kurios nors 
dalies žmogaus kūno, dr. 
Scott ir jo bendrai paima 
plonelytę, beveik permato
mą kūno audinio plėvelę; 
uždeda ją ant elektros sro
vės negatyvės (neigiamo
sios) galūnės, vadinamos 
kathodu. Ta galūnė paga
minta iš platinos ar nikelio 
plokštelės. Jinai įdedama į 
tam tikrą stiklinį vamzdį 
sykiu su kūno plėvele.

Paleidus elektros srovę, 
ima kaist, gruzdyt ta plėve
lė. Nuo to pradeda skirtis 
ir lėkti jos elektronai, ta
riami “smulkiausi” medžia
gos krisleliai. Jie gi skren- 
da-“šauna” panašiai, kaip 
šviesos bangos.

Kiekviena skirtinga me
džiaga išduoda skirtingus 
elektronus nuo karščio skir
tingų laipsnių ir jie skren
da skirtingo ilgio bangomis. 
Sulig to mokslininkai ir pa
sako, iš kokių įvairių dale
lių susideda medžiagos ga
balėlis.

Karščiu paliuosuojami 
elektronai tegali laisvai 
veikti tiktai vamzdžiuose 
(paprastai stikliniuose), iš 
kurių oras ištrauktas. O 
elektro-magnasais elektro
nų bangos gali būt kur rei
kia nukreipiamos, panašiai, 
kaip šviesos bangos.

Taip tryškantieji elektro
nai iš tiriamos kūno plėve
lės ir nutaikomi ant tam 
tikro atšviečiančio metali
nio rėtelio, įstatyto storgaly 
vamzdžio. Kai įvairių rūšių 
elektronai bombarduoja šį 
rėtelį, tai ant ją ir matosi 
labai padidinti paveikslai 
skirtingų dalių tyrinėjamos 
medžiagos.

Nežiūrint karščio, gruz- 
dinimo, vis tiek savo vieto
se pasilieka kūno celėse me
talai (kalcis, magnis, nat- 
ras, kalijus, geležis) ir įvai
rios druskos. Tad šie me
talai ir druskos sudaro pas
tovius rėmus bei grobius tų 
celių. Šitaip ir gaunama jų 
paveikslas ant “skrynso,” 
“piešiamas” s k r e n d ančių 
elektronų.

Su daugiau patyrimo ga
lima būsią įžiūrėt tokiame 
e 1 e k t r oniško mikroskopo 
“judamajame” paveiksle ir 
abelnas subudavojimas ce
lių narvelių, ploniausių ner-

Tung medžio tėvynė yra 
Chinija; iš jo sėklų—kašto
nų gaminama savos rūšies, 
labai glitus, į klijus pana
šus, aliejus. Tai toks alie
jus, kuris labai suklijuoja 
audimą ir neperleidžia van
denį. Jo bene tik didžiausias 
kiekis suvartojama tai lai
vų, automobilių ir klijonkių 
industrijose. Jo dedama į 
maliavas, neperlyjamas dra
panas, gūnes ir kitas apsau
gas nuo lietaus. Ypatingai 
turėtume daug bėdos su au
tomobilių stabdžiais - brei- 
kiais, jei jų pamušalams ne
turėtume tung aliejaus.

Tung aliejaus vertę chi- 
nai pažino jau labai senai. 
Bet tik apie 1860 metus tas 
aliejus pradėjo emigruoti iš 
Chinijos į kitas šalis, neap
lenkdamas nė Amerikos 

j Jungtinių Valstijų.
Dar visai nesenai, tik 

11936 metais, kuomet šalna 
nukandžiojo tung medžio 
žiedus pietinėse valstijose, 
tung aliejaus iš Chinijos į 
Ameriką tapo įvežta už 
$17,838,114 dolerių vertes. 
Tai bene bus pats didžiau-

PEKilEliwi-
JOS "ADOMAS”

50 metų atgal buvo atras
ta palaikai Vadinamo “sta
taus beždžionžmogio” (Pi
thecanthropus Erectus) Ja
va saloje; o desėtkas metų 
atgal Chinijoj atkasta kau
lai vadinamo “Pekino žmo
gaus.” Tai seniausi iki šiol 
atrasti pirmykščių žmonių 
kaulai, kaip pripažįsta dau
guma žinovų.

D r. de Terra, vadas da
bartinės ekspedicijos, kurią 
pasiuntė P h i 1 a d e 1 phijos 
Gamtmokslių Institutas į 
pietų-rytų Aziją, skaičiuoja, 
kad “status beždžionžmo
gis” ir “Pekino žmogus” gy
veno pusę miliono iki 700 
tūkstančių metų atgal, dar 
pirm ankstyvosios ledų ga
dynės. Javos ir Pekino žmo
nės jau tada dirbosi įran
kius iš akmenų, skirtingus 
negu randami Europoj.

Anais laikais, pirm negu 
iškilo kalnynai vėlyvame le
dų amžiuje, ir kol nesusida
rė nuolatinė jūra tarp Ja
vos salos ir Azijos žemyno, 
tai “pek.iniečiai žmonės”, 
matomai, bendraudavo su 
“javiečiais.”

Dr. Terra, gilus gamt- 
mokslininkas, yra linkęs 
manyt, kad tai “Pekino 
žmogus” ir buvo žmonių 
veislės “Adomas”, pirmyk- 
ščias josios protėvis.

vų valaknėlių, liaukų dale
lės; smulkutėlės atmainos, 
kurios darosi celėse, kai 
žmogus serga; koks nuo
šimtis vienos ar kitos me
džiagos iš kraujo skystimo 
plazmos patenka vidun ce
lių ir yra sunaudojamas jo
se kaip maistas, ir kitos 
dar nematytos žmogaus kū
no paslaptys. —N. M.

Isias ir paskutiniausias to 
[aliejaus įvežimas į Jungti- 
i nes Valstijas.

Mat, Dėdė Samas tai ne 
toks nepaslankus senis, ku
ris užsileistų savo kaimynui. 
Jeigu pas kaimyną auga 
tung medis, tai kodėl ir pas 

[Šamą negali augti? Jau 
i 1905 metais, “grinorius” 
tung imigravo į Jungtines 
Valstijas ir pradedant Cali
fornia, baigiant Florida — 
pradėjo bastytis po pietines 
valstijas, j ieškodamas sau 

[pastovios vietos ir tinkamo 
[klimato. Ir tik po 7 metų 
[bastymosi, tungas apsistojo 
Floridos valstijoj, išsiėmė 

[ pilietiškas popieras ir tapo 
įjungt. Valstijų piliečiu.

Šiandien tung medžiais 
[jau yra apsodinta net 103,- 
1000 akrų žemės pietinėse 
[valstijose, kaip tai: Florida, 
i Georgia, Alabama, Missis- 
| sippi, Louisiana, Texas ir 
kitose.

Italu, Francūzy ir Vokiečiu 
Ginčai Dėl Napoleono

Garsiausias Franci jos im
peratorius - užkariautojas 
Napoleonas gimė itališkoj 
saloj Korsikoj, kurią tada 
valdė Franci ja ir dabar 
ji tebevaldo ją. Jis per 
visą savo amžių taip ir ne
išmoko grynai francūzų 
tarme kalbėti; jo kalbos ak
centas vis buvo itališkas.

Taigi italų patriotai turi 
pagrindo vadinti Napoleoną 
savo tautiečiu. Bet francū
zų patriotai nenori italam 
jo užleisti. Jie sako, kad 
Napoleonas gimė kaip 
Francijos pilietis; tarnavo 
kaip Francijos armijos ofi- 
cierius; politinėse pervarto
se Francijoj elgėsi kaip 
francūzas ir apskritai buvo 
persigėręs francūziška dva
sia.

Bet čia įsivelia ir vokiečių 
patriotai; klausia: kokios 
spalvos akys ir plaukai yra 
tipiško italo?—Nagi, juodi! 
O Napoleonas turėjo mėly
nas akis ir šviesiai rudus 
plaukus, panašiai kaip dau
guma vokiečių. Gi vokiečių 
tautos barbarai užplūdo 
Italiją atvejų atvejais, pra
dedant nuo 5-to šimtmečio.. 
Tie vokiečiai apsigyvenę ten 
ir valdė Italiją per kelis 
šimtmečius laike vadinamų 
tamsiųjų amžių. Todėl, gir
di, Napoleonas, būsiąs vo
kiškas “palikimas.”

Tik viena iš 27-nių rūšių 
bangžuvių (whales) teturi 
dantis. Kitos turi toj vietoj 
eiles kaulų.

Amerikoj yra liję kai bu
vo 12 laipsnių šalčio pagal 
Fahrenheit termometrą ir 
snigę, kai tas termometras 
rolė 40.

Bromidai yra kenksmin
gas vaistas, kuris iki šiol 
naudojamas • nervams nu
ramint, kaip parodo new- 
yorkietis gydytojas H. S. 
Howe.

Tačiaus tung medžio 
plantatoriai pusėtinai zur- 
za, kad jiems reikia pirma 
daug numesti, o tik po ke
lių metų — rasti. Tas me
dis neduoda vaisiaus (kaš
tonų), iš ko gaunama alie
jus, iki 7-8 metų nuo paso- 
dinimo. O per tą laiką daug 
priežiūros, apdirbinėjimo ir 
trąšų reikalauja.' Taigi visų 
pirma prisieina labai daug 
numesti, kad tik po 7-8 me
tu šiek tiek rasti.

Be to, dar tungas išker
ta ir kitą plantatoriams 
šposą: kaip tik oras pasida
ro šiltesnis, saulutei paži
bindavus porą dienų, tun
gas atvožia savo žiedus ir 
pražydi. Bet tik mažiukei 
šalnelei spustelėjus, nušąlą, 
o žiedai, ir medžiai neduo
da vaisiaus. Ypatingai di
delei šalnai užklupus pieti
nes valstijas 1936 metų pa
vasary j, dideliausius nuos
tolius panešė tungo planta
toriai.

Amerikos Jungtines Val
stijos tik per vienus metus 
suvartoja apie 134,829,996 
svarus tungo aliejaus.

LIETUVOS "SMITAI
IR BR0WNA1”

Kartais pažiūrėję į did
miesčio telefono knygą, ste
bimės, kiek daug yra vieno
dų pavardžių, amerikoniš- 
kų-airiškų, žydiškų ir vokiš
kų: šimtai Smithų, Jonėsų. 
Brownu ir kapos Cohenų, 
Goldų, Millerių - Muellerių. 
Rodosi, kad lietuvių pavar
dės įvairesnės.

Bet štai Lietuvos Pavar
džių Komisija surenka 52,- 
962 skirtingas pavardes mū
sų gimtajame krašte ir pa
skelbia, taip sakant, “lietu
viškus Smithus ir Brow- 
nus:” '

Petraičių, Petronių, Pet- 
rūnų, Petrulių, Petrikų ir 
kitų iš Petro vardo sudary
tų pavardžių Lietuvoj pri- 
skaitoma apie 2,000 šeimų.

Adomaičiai, Adomoniai ir 
panašios iš Adomo paga
mintos pavardės apima 880 
šeimų.

Butkų Lietuvoj yra 960 
šeimų, Balčiūnų—931 šei
ma, Šimkų—833 šeimos, Ur
bonų—828 šeimos, Žemaičių 
—667 šeimos; o kur dar 
Žemaitaičiai ir lenkiškai 
perdirbti Žmuidzinai ir 
Žmuidzinavičiai ?

Žvirblių Lietuvoj yra 252 
šeimos, o iš jų lenkiškai iš
verstų Vrubliauskų-Vruble- 
vičių dar 96 šeimos.

Paukščių—33 ir Vanagų 
—263 šeimos.

Stebėtina, kad sulenkin
tų ir surusintų pavardžių 
Lietuvoj tėra tik po porą 
desėtkų iš kiekvieno šimto.

Didelis t r ukšmas ar 
smarkus dvokimas bei stip
rus kvapsnys silpnina tuo 
tarpu regėjimą, kaip paty
rė Nervų Institutas New 
Yorke.

jui skrodimo peilį iš rankų, 
nes nuo to nukentėtų moks
las.

Lavonas gydytojui - chi
rurgui geriausia medicinos 
knyga, sakė dr. Starkur. Jei 
varžytume skrodimus, tai 
t r u k d y t u m e mokslinius 
patyrimus ir tuom paliktu
me nelaimingais daug žmo
nių, kuriem gydytojai nega
lėti! suteikti reikiamos pa
gelbės.

Štai kad ir ši mergina. Ji
nai buvo pripažinta sergan
ti džiova, nugabenta j džio
vininkų sanatoriją, o skro
dimas parodė, kad jinai 
džiova nesirgo, šiuo atveju 
net X-spindulių paveikslai 
apgavo.

D r. Starkus teigė, kad ši 
mergina, nors iš sergamos 
ligos ir būtu buvusi pagy
dyta, bet būdama džiovinin
kų aplinkoje, būtų galėjusi 
ansikrėst džiova, ir dėl savo 
silpnumo nebūtų buvusi 
nuo mirties išgelbėta.

• Tai ve ir šis atsitikimas 
nepaprastai daug patarna
vo medicinos mokslui. Pa
viršium tiriant ir net X- 
spinduliais f o t ografuojant 

(Tąsa ant 4-to puslp.)

Saule įkaitina Vandeni 
Voniom Afrikoj

Pietų Afrikoje daromi 
bandymai Įkaitinti vonias 
saulės šiluma. Kaitinimo 
prietaisą sudaro stiklinis 
rėmas su dėvinčia gretimų 
vamzdelių, kuriais bėga į 
vonią vanduo. V a mzdeliai 
nudažyti juoda spalva, kad 
galėtų suimti kuo daugiau
siai saulės šilumos. Kai sti
kliniai vamzdeliai saulėje 
įkaista, iais nuleidžiamas 
į vonia vanduo. Bandymai 
tokie sekmmH. kad netru
kus tas būdas būsiąs įvestas 
į privatinius butus.

Deja, tas išradimas tega
lės būti naudojamas Afriko
je ir kituose nanašios tem
per atū ros k r U ū; oso,

Miestelio Šventė Del Senio 
Barzdaskučio su Žmona
Paskutiniu laiku gyvento

jai Francijos miestelio Au- 
chio i š k i 1 m i n gai minėjo 
“d e i m a n t i nes” vestuves 
barzdaskučio Jozefo Durie- 
ro ir jo žmonos Marės.

Šie senukai darniu san
tuokos gyvenimu išgyveno 
septynias dešimts penkerius 
metus. Deimantinių vestu
vių iškilmės buvo atšvęstos 
su visų miestelio gyventojų 
nuoširdžiu prisidėjimu.

Auchyje gyvena per tris 
tūkstančius gyventojų ir 
didelė jų dalis dar tebesi
naudoja Duriero patarna
vimu. Durieras tebelaiko 
barzdaskutykią - kirpyklą 
ir pats visai nedrebančia 
ranka aptarnauja savo koš- 
tumerius.

Durierai viso turėjo dvy
lika vaikų, tačiau tebegyve
na tik keturi. Dabar, apart 
vaikų, turi kelis vaikaičius 
ir kelioliką provaikaičių.

Gydytojai dažnai skro- i 
džia lavonus, kad patirt, ar [ 
jie savo mirčia mirė ar bu
vo kaip nužudyti. Bet pati 
skrodimų svarba dar ne ta
me.

Negyvėlių skrodimai tar
nauja mokslui, kaip pažinti 
tūlas ligas ir gelbėti gy
vuosius. Tatai matysime ir 
iš nesenai įvykusios bylos 
Kauno apygardos teisme:

Į džiovininkų gydymo įs
taigą, kuriai vadovavo dak
taras Koganas, buvo pa
kviestas universiteto medi
cinos profesorius antrinin
kas dr. Antanas Starkus pa
daryt lavono skrodimą. Tai 
buvo lavonas vienos mergi
nos, ilgesnį laiką sirgusios.

kai kurie gydytojai buvo 
net X-spinduliais nutraukę 
jos gyvos plaučių paveiks
lus ir pripažinę, kad jinai 
tikrai serganti džiova.

Dr. Starkus atvykęs tik 
paklausė, kada jinai mirė; 
gavo atsakymą, kad “va
karį” tai ir padarė skrodi
mą. Vėliau paaiškėjo, kad 
dar nebuvo suėję 24 valan
dos nuo mirimo; taigi pa
sielgta prieš taisykles.

Velionės giminės padavė 
skundą, kad jų giminaitės 
kūno skrodimas padarytas 
be jų atsiklausimo ir žinios. 
Po įvairių ceremonijų, da
bar šią bylą ir sprendė Kau«- 
no Apygardos teismas. Kal
tinamuoju patrauktas dr. 
Starkus, kaipo daręs skrodi
mą.

Dr. Koganas aiškino, kad' 
skrodimas buvo darytas. 
grynai mokslo reikalams. Į [ 
klausimą, kam lavonas pri
klauso, dr. Koganas atsakė, 
kad gydytojai tokio klausi
mo nežiną; medicinos reika- 
Jams skrodimai neturį teisi- j 
nių nuostatų; kas kita, kai 1 
skrodimas daromas teismo 
reikalais. Vasarą, kada di
deli karščiai, kaip, buvo šia
me atsitikime, moksliniai 
skrodimai daromi ir visai 
greit po mirties.

Lietuvos Universiteto me
dicinos skyriaus galva dr. 
prof. Lašas, atsakydamas į 
klausima, ar darant skrodi- C- 7
mą reikia laukti 24 valan
das po mirimo, pareiškė, 
kad reikia tik dėl to, kad 
nebūtų apsirikimo, jog žmo
gus tikrai miręs; bet jei vi-' 
sai įsitikinta, kad tikrai mi
ręs, tai mokslo reikalams 
galima daryt skrodimas ir 
anksčiau. Šiame atsitikime 
skrodimas buvo padarytas 
geresniam ligos pažinimui, 
ne mirties priežasties nus
tatymui.

Paskui prof. E. Vinteleris 
parodė tą patį, ką ir prof. 
Lašas. Jis dar pažymėjo, 
kad net universitete, tam 
tikrame medicinos skyriuje, 
daro skrodimus dažnai ne
praėjus 24 valandom po 
mirimo.

Dr. Starkus sėdo į kalti
namųjų suolą be jokio ad
vokato ir pats save gynė. 
Jis pasakė ilgesnę kalbą ir 
nurodė, kaip skrodimai da
romi praktikiniais ir moks
lo tikslais. Prašė teismo ne- 
išmušt specialistui gydyto
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AJLJXLD, Diskusijos
Trys Klausimai

Kaip jau buvo paskelbta, 
ALDLD visuotinas suvažiavi
mas įvyks liepos 1 ir 2 dd. 
Centro Komitetas šaukia šį su
važiavimą, idant dar geriau 
nustačius ateities darbą. Kad 
tą padarius, reikalinga visų 
narių nuomonė. Pamatiniai 
punktai mūsų Draugijos yra 
apšvietos ir kultūros. Tad at
sižvelgiant į tai, kad visų na
rių nuomonė ir pageidavimai 
atsispindėtų suv a ž i a v i m e , 
Centro Komitetas išsiuntinėjo 
visoms kuopoms anketą knygų 
ir “Šviesos” reikalais.

Anketoj randame šešis klau
simus, pasiūlymus, į kuriuos 
dabar turime geriausią progą 
balsuodami pareikšti savo pa
geidavimus. Aišku, pirm bal
suojant apdiskusuojame, ap- 
svarstome kiekvieną klausimą. 
Tas reikalinga ne tik kuopo
se, bet ir spaudoj.

Nors anketoj pažymėta še
ši klausimai, bet pamatiniai 
jie susiveda į tris: duoklės, 
knygos ir “šviesa.”

Visų pirma paimsime duo
kles. Šis klausimas, galima 
sakyti, nusako ir kitus du 
punktus. Kodėl ? Tai papras
ta taisyklė: sulig įplaukų ir: 
išlaidos. Jei mes norėsime 
geresnių dalykų ir daug, tai i 
neišvengiamai išvada savaimi 
darosi - duoklių pasikėlimui. 
Turime prisiminti, kad dolerio 
jėga šiandien nebe ta, ką bu 
vo pirmiau. Tame jokių iš 
vedžiojimų nereikalinga, vi 
si žinome, kad šiandien gali 
me nusipirkti reikmenų už do
lerį tiek, kiek pirmiau tereikė-1 
jo mokėti apie 65 centus. Bet i 
nežiūrint valiutos nupuolimo, 
Centro Komitetas vedė ir ve
da Draugijos reikalus gana 
ekonomiškai ir nariai gauna 
grąžon literatūros už dabar
tinę duoklę maždaug tiek pat, 

—..kiek, sakysime, dešimt ar dau
giau metų atgal.

Vienok, kaip dabar yra, tai 
įplaukos (turint mintyj ne
darbą) su išlaidomis balansuo
jasi. Ir jei dabar panorėsi
me knygų su gražiais ir kie
tais viršais ir dar su auksinė
mis raidėmis, kas kainuoja ke
li šimtai dolerių, tuomet rei- 

. kia kelti ranką už pakėlimą 
duoklių nuo $1.50 iki $1.75.

Ar reikalinga knygos su gra
žiais apdarais? Ne! Knygos 
grožis yra viduj, o ne iš lauko. 
Svarbu turinys knygos ir apie 

turėtume rūpintis. Ar iki 
leidžiamų knygų turinys 

patenkinantis ?
gan didoką šūsnį mūsų

na painiais kla. < . ' i : '.ilz- 
mas, nacizmą;.; bendra-- i‘i.-cn- 
tas, liaudies frontas, demokra
tinis frontas; CIO, A. F. of L., 
socializmas, trockizmas ir tt. 
Daugelis klausimų didžiumai 
darbininkų yra migloti. Rei
kalinga plataus išaiškinimo, 
analizo. “šviesa” turėtų tą 
rolę suvaidinti, nes kaip “Lais
vėj,” taip ir “Vilnyj” nėra 
galimybių tą spragą užpildyti, 
laikraščiai užimti skubiomis 
žiniomis ir šiaip trumpomis 
išvadomis bei korespondenci
jomis. O knygoj tas negali
ma, knyga turi vieną temą ir 
vienu klausimu,
žurnalas ir yra kaipo tas 
grandinys tarpe knygos 
laikraščio.

tokiu būdu

ir

mas atmetė Stilsono planą.
Skaitlinės rodo ve ką: Pirm 

■minimo suvažiavimo sekreto
riaus alga buvo 30 dol. į mė- 
.aesį, kas sudaro į metus 360 
dol.; pirmininko 60 dol. į me
nu;; kasieriui 100 dol-, “L.” 

•No. 35, 1935 m., randame, kad 
1922 metais buvo pasamdytas 
žmogus knygų išsiuntimui. Jis 
dirbo per 10 savaičių. Jam mo
kėta po $30.00 į savaitę, kas 
per 10 savaičių sudarė $300. 
Kadangi, dar K. Steponavičiui 
per penkias savaites mokėjo 
pilną algą, pridedant po $23.00 
prie gaunamos, tai tas dar su
darė $115.00. Viso 1922 metais, 
K. Steponavičio laikais, ALDL 
D viršininkams išmokėta 
$935.00. Dabar gi į metus išmo
kame $606.00. Kaip nevartysi 
paišelį, bet nesurandu, kaip d. 
J. Buivydas mano sutaupyti 
tūkstantinę, kada faktai rodo, 
kad dabar išmokame ant 
$329.00 mažiau, kaip tada.

Toliau: Tų laikų pirmininkas 
Dr- A. Petriką rašė:

“Pridėti priseis dar mažiau, 
jeigu atsiminsime, kad dabar 
nemažai turime išmokėti sekre
toriaus pagelbininkams (vis 
tiek sekretoriui pačiam, ar 
kam kitam), nes dabar sekreto
rius neapsidirba. Konstitucija 
leidžia Centro Komitetui tokius 
pagelbininkus sekretoriui duoti, 
kada jų reikia. Per agitacijos 
mėnesį, sekretoriui mokėjome 
pilną algą. Dabar pradžioje 
metų, padidėjus sekretoriaus 

’ darbui, prie to reikės dar ir ek- 
s p e d i c i j ą daryti baigiamos 
Markso knygos ir prie Suvažia
vimo rengtis—vėl reikės arba 
duoti sekretoriui pagelbininką, 
arba jam pačiam mokėti pilną 
algą.” “L.” No. 17, 1923.

Tų laikų atskaitose randame, 
kad buvo mokama sekretoriui 
pilna alga. “L.” No. 307, 1922 
m. atskaitoj randame: “(Centro 
Sekretoriaus alga už spalio ir

Tie daly- lapkričio mėnesius po $30.00 
Į mėnesiui $60.” Kitoj vietoj toj 
1 pat atskaitoj: “Centro Sekreto
riaus alga pagal Pild. Komiteto 
nutarimą laike agitacijos mė
nesio, tai yra, prie gaunamų 
$30.00 į mėnesį atlyginimo dar 
dadėta po $23.00 į savaitę, už 
penkias savaites $115.00.” Va
dinasi, tą mėnesį išmokėta sek-

DETROITO ŽINIOS
Komunistų Konvencija

Šiomis dienomis įvyko Mi
chigan Valstijos Komunistų 
7 distrikto konvencija Detro
ite. Konvencijos tikslas—per
žvelgti praeities atliktus dar
bus, ir planas dėl ateities 
darbų. Konvencija tęsėsi dvi 
dienas, ir tikimės, kad bus su
žadinta daug energijos dėl to
limesnio komunistinio veikimo.

Darbai ir Darbininkai

Kada pasižvalgai šiek tiek 
apie dirbtuves ir pakalbi su 
darbininkais, tai klaiku daro
si, kaip darbai ant tiek suma
žėjo, kad vos tik industrija ju
da.

kurie tik vienas gali gauti iš 
šeimynos darbą ant WPA. Tai 
aišku, kad bedarbių yra daug 
daugiau, negu iš Lansingo pa
žymi.

Gera Kooperacija

Šiuo laiku Detroito dailės 
mėgėjai pradėjo pasitarnauti 
vieni kitiems.

Gegužės 14 d. Grand Ra
pids draugai surengė koncer
tą, ir Detroito Aido Choras 
nuvažiavo atsilyginti drau
gams ir padėti išpildyti jiems 
programą. Kada Detroito cho
ristai parengia vakarą, tai 
Grand Rapids draugai atvyks
ta ir draugiškai patarnauja 
mums.

ALDLD Dešimtojo Apskričio 
Suvažiavimas

20 gegužės, 2 vai. po pietų. Į 
laidotuves atvyko ir duktė 
Nelė, kuri šiuo tarpu gyvena 
New Yorko valstijoj.

Reiškiame širdingą užuojau
tą velionio šeimai.

Reporteris.

K

Kaip jau yra daugeliui žino
ma, Michigan valstijoj yra 
ALDLIT1 O-tas Apskritis ir su
sideda iš 8 kuopų. Nuo praėju
sių metų šio apskričio valdyba 
susidėjo iš dviejų, kuopų De
troite. Į trumpą laiką įvyks 
apskričio metinė konferencija, 
šiais metais apskričio konfe
rencija turės įvykti Custer, 
Mich.,' tai yra, arti Scotville, 
Mich. Konferencijai diena 
skirta gegužės 29 d., pradžia 
10 vai. ryte. Manau, kad vi
sos kuopos pasirūpins prisiųsti 
delegatus — ne tik didesnės, 
bet ir mažosios. Labai svarbu 
turėti gerą skaitlių delegatų 
ir sąmoningai pravesti ir gy
venimai! įvykinti tarimus.

Apskritis susideda iš suvirš 
400 narių, tai galima daug ge
ro įgyvendinti apšvietos žvilgs
niu, taip ir klasių kovoj. To
dėl visos kuopos pasistengkite 
priduoti gerų sumanymų ir 
prisiųsti sumanių delegatų.

Šis, apskritis gali pasidi
džiuotu, kad turi tris ALDLD 
kuopai pažangių farm erių ir 
turime gėrėtis jų veikimu. Ma
nau, kad mažai farmerių yra 
taip vieningų ir kovingų, kaip 
Michigane. Mano supratimu, 
dar galima sutverti naujas 
kuopas farmerių kolonijoj 
apie Spartą ir tt. Draugai, 
glauskime jėgas į ALDLD or
ganizaciją, nes fašizmas auga 
sparčiai ir mes nelaukime, kad- 
koks 'tai Kristus išganymą 
duos darbininkams. Darbinin
kų išganymas tai apšvieta ir 
klasių kova. Alvinas.

Siūlo Pakelt Važinėjimo
Kainą.N. Y.-N. J. Tuneliu

f

Washington. — Tarpval- 
stijinės prekybos komisijos 
inspektorius L L. Knock pa
taria pakelt važinėjimo kai
ną tuneliu po Hudson upe 
tarp New Yorko ir Jersey 
City-Hobokeno nuo dabar
tinių 6 centų iki 8-nių. Sa
ko, reikią daugiau įplaukų 
tam po-upiniam geležinke
liui.

Praėjusią žiemą Detroito 
draugai buvo nuvykę į Toron
to, Kanadoj, ir ten jiems pa
dėjo išpildyti programą. Už
tat balandžio 29 d. grupė ge
rų torontiečių lošėjų atvyko ir 
puikiai 
seserė 
Taipgi 
pradėti
velando draugais, tik gaila, 
kad sekamas spaudos piknikas 
įvyks birželio 26 d. pas mus 
ir Clevelande, tai nebus gali
ma pasitarnauti tuo laiku vie
ni kitiems.

General Motor pramonė bu
vo pradėjus kiek sparčiau 
dirbti, bet neilgam, ir dabar 
dirba tik po dvi dienas į sa
vaitę, o tuo patim sykiu daug 
šimtų darbininkų atleidžia iš 
darbo. Fordo kompanija taip
gi šimtais žmonių atleidžia, o 
likusieji darbininkai turi be
veik tą patį darbą padaryti su 
daug mažiau žmonių. Dauge
lis buvo pašaukti į darbą ir 
po kelių dienų liko vėl pa
leisti.

Chryslerio dirbtuvėse dirbo 
virš 77,000 darbininkų, dabar 
pranašauja, kad skaičius dir
bančių tesiekia apie 20,000 ir 
tik po tris dienas į savaitę 
tedirba. Su kitomis dirbtu
vėmis irgi tas pats. Kur dir
bo po kelis tūkstančius, dabar 
tik likę po kelis šimtus ir tik 
dirba trumpas valandas. Tai 
darbininkų padėtis kasdien ei
na į milžinišką skurdą ir ba
dą.

Sulig dabartinės bedarbės, 
tai darbininkai turėtų daug 
daugiau dalyvauti darbinin
kiškam judėjime ir stoti į ko- 
vingesnes organizacijas. Bet 
visai kas kita darbininkam 
rūpi. Vaikšto, lyg apsvaigę, 
ir tik svajoja ir laukia geres
nių laikų. Jau gerus laikus 
turėtų pamiršti, o daugiau stu
dijuoti, kaip darbininkai gali 
iškovoti sau geresnę ateitį ir 
apsiginti nuo kylančio 
mo.

Michigan valstijoj 
randasi daugiau kaip
trečdalis registruotų bedarbių. 
O apie vienas trečdalis randa
si neregistruotų, kaip jaunuo
liai ir šiaip šeimynos nariai,

Apysakos, geros apysakos 
nėra blogas dalykas, bet man 
atrodo, kad mes tuo klausi
mu alkio nekenčiame. Prie to, 
klasių kovos paaštrėjimo lai- 
kotarpyj reikalinga mums 
daugiau aštrinti savo žinystės 

i aparatą, apsišarvuoti marksis
tiniu mokslu, suprasti, kaip tą 
mokslą pavartoti savo reika
lams, darbininkų reikalam, 
žurnalo klausime turime va
duotis, manau, ne pagal pa
reikalavimą, bet pagal reika
lą, o paskui palaipsniai reika-

I las pavirs į pareikalavimą.
Suglaustoj formoj, mano 

nuomone, palikti tą pačią duo
klę, $1.50 metams; knygoms 
kieti viršeliai, nereikalingi, ir 
“Šviesą” leisti kietesnio turi- 

j nio.
Kam Drumsti Vandenį?

Konstruktyvės diskusijos bei 
kritika neša naudos organiza
cijai, tik mes neišmokstame 
diskusuoti. Jei diskusuojame, 
tai tuojaus, žiūrėk, ir virsta į 
asmeninius ginčus, 
kai ne tik kad neneša naudos, 
bet sudaro prastą atmosferą ir 
kitiems. ALDLD suvažiavimo 
ir diskusijų proga, po tąja 
priedanga d. J. Buivydas sa
vo straipshyj visai be pamato 
atakuoja Centro sekretorių d. 
Šolomską ir podraug visą Cen-

Primetama
ppfi?siogi- i retorini net $145.00.

Tai ve kokie faktai- Ir jei d. 
h’ivydas būtų pirm rašymo 

.Laipsnio pavartęs dokumentus 
palyginęs anų laikų stovį su 

dabartiniu, tai veikiausia nebūt 
rašęs.

Man nesvarbu ypatos, bet 
kuomet tilpo d. Buivydo straip
snis “L.” No. 103, 1938 ir d. 
šolomsko atsakymas “L.” No. 
104, tai man parūpo pažiūrėti į 
faktus. Gi faktai parodo, kad d. 
Šolomsko atsakymas atatinka 
faktams.

V. J. Senkevičius.

tro Komitetą, 
eikvojimas pinigu, 
nė j formoj. Čir 
kaip tik asm<; 
mas. Visai ne o’. :-i 
kių faktų, drožiama is reta."., 
ir tai neva Draugijos gerovei.

Tai drumstimas vandens. 
Drg. Buivydas siūlo paleisti 
dabartinį apmokamą sekreto
rių (kuris tegauna tik pusę 
algos, apie $11 į savaitę) ir 
būk tuo būdu bus “sutaupy
ta” virš tūkstančio dolerių, o 
panaikinus “Šviesą” būtų “su
taupyta” net 15 šimtų ! Pa
viršutiniai žiūrint, atrodytų, 
kad čia labai geri norai ir kad 
čia kalba ekonomistas, bet ti
krenybėj niekas kitas, kaip tik 
noras įkąsti d. šolomskui.

Jei d. Buivydas nori; ką 
kritikuoti, tai patarčiau pirma 
surinkti faktus. Be faktų 
“kritika” tai eikvojimas laiko.

Gerai. Buivydas sako, kad 
iš sekretoriaus galima “su
taupyti” virš tūkstantį,, ir nu
rodo su pasididžiavimu į Ste
ponavičiaus sekretor i a v i m o 
laikup. Tai pažiūrėkime į

mentacija, kad žurnalas ne- faktus. Kuomet pasiriausiame 
reikalingas; kad tai “Vilnies,” į tų laikų dokumentus, sūran- 
“Laisvės” kopija, nieko nepa
sako. Tokios nuomonės drau
gai arba neskaito “šviesos” ar
ba jiems nepatinka rastų auto
riai ir jų raštų, stylius.

Kuomet kalbame apie kny
gas ar “šviesą,” mums turi 
rūpėti turinys. Mano nuomo
ję, “šviesą” reikia leisti kie
tesnio turinio. Mes pergyve
name ir esame liudininkais ir, 
galime pasakyti, esame dalyviai 
tų didžių įvykių visam pasauly. 

ir Darbo metodą politinėj dirvoj 
kaiteliojasi smarkiais tempais. 

‘ Kas šiandien naujo, žiūrėk, jau 
už trumpo laiko paseno ir rei
kia jau kitos orientacijos. Susi
duriame labai tankiai su ga- mokamą sekretorių. Suvažiavi-

Perver-

tai 
šiol 
yra 
tus
Draugijos išleistų knygų, su
randame, kad visos, su mažom 
išimtim, yra geros, visos rodo 
kelią, mokina mus, kaip siekti 
prie pasiliuosavimo iš kapita
listinės vergijos, žodžiu, kny
gos marksistinio turinio įvai
riais klausimais. Jei eina 
klausimas tik apie viršelius, 
tai palikime duoklę tą pačią, 
$1.50.

Kaip su “Šviesa”? šiuo klau
simu, kaip matyti, yra dau
giau minčių pasidalinimo. Yra 
net keli pasiūlymai. Mano 
supratimu, pasiūlymą “šviesą” 
sulaikyti reikia atmesti. Argu-

sulošė veikalą “Pus- 
Salomėja” Detroite, 

jau draugai planuoja 
kooperuoti ir su Cle-

DIDŽIAUSIAS 
BARGENAS

SOUTH BOSTONE

n

KAM REIKALINGAS LA
VONŲ SKRODIMAS?

fašiz-

dabar 
vienas

Dvejos Vestuvės

Mums gerai žinomi Detroite 
jaunuoliai Johnny Smith-Smi- 
trevičius ir Stella, Daubariūtė 
rengiasi sueiti į porą šią sa
vaitę. Kaip vienas, taip kitas 
mūsų jaunuoliai yra daug pa
sižymėję Detroite ir Ham- 
trameke dainuodami choruose 
ir abu jaunuoliai yra aukštai 
pažengę muzikoj ir dailėj.

Tik ką apsivedė jaunuolė 
13. Vegeliūtė su M. Jančaus- 
ku. Birutė Vegeliūtė per il
gą laiką dalyvavo Aido Cho
re ir buvo įžymi dainininkė ir 
lošėja. Kaip viena, taip kita 
pora yra progresyvių žmonių 
jaunuoliai ir, manau, apsive
dę nepasitrauks nuo darbinin
kų judėjimo. Todėl linkiu ge
ros kloties jaunavedžiams.

Serga Mūsų Draugė

Dabartiniu laiku serga savo 
namuose d. Mačienė, 19369 
Cherist St. Sveika būdama ge
rai darbavosi mūsų veikime 
dėl darbininkų gerovės. Todėl 
linkiu d. C. Mačienei greitai 
pasveikti. Progai esant, ap
lankykime ją.

Cleveland, Ohio
Mirė Jonas Janušauskas 

(Young), senas ‘L.’ skaitytojas, 
darbuotojos Nelės Intapienės 
tėvas, gyvenęs 1027 E. 76th 
St. Laidotuvės įvyks šiandien,

Kampinis namas, Storas ir 5 
šeimynos, štoras per 35 metus 
išrendavotas aptiekos bizniui, la
bai igyvendintas, 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 
į metus. Apmokėjus visas išlaidas 
gryno pelno lieka arti $1,000.00 
per metus. Yra j važiavimas au
tomobiliams. Dusas sustoja arti 
namo.

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

A. J. KUPSTIS
332 West Broadway, 
South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 9423
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MONTELLO, MASS

PIRMAS METINIS DIDELIS

PIKNIKAS
Per tris dienas ir tris naktis

Bostono Biznieriai ir Profesionalai
□

a 1

ii
WILLIAM’S TAVERN

K. TARUSHKA
Gražus pasirinkimas geriau

sių ir skaniausių valgių 
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

“LAISVES” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

Q

F. J. Bagočius
ADVOKATAS 

Veda visokias provas

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

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta

355 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius: 

1044 Washington St. 
Tel. Norwood 1498-W
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dame ve kokius faktus:
1922 metais K. Steponavi

čiaus buvo paskutiniai sekreto- 
riavimo metai. Tais laikais 
Stilsonas darbavosi, kad jam 
įtaisius $30 savaitinės algos. 
Drg. šolomskas stojo prieš tai, 
rašė straipsnius, argumentavo, 
kad galima apseiti be pilnai 
apmokamo sekretoriaus, “L. ” 
21 ir 52 numeriuose 1923 m. 
Dabar būdamas sekretorium 
d. šolomskas pilnai įrodė dar
bais, kad galima apseiti be 
pilnai apmokamo sekretoriaus. 
Prie to, Draugijos suvažiavi
me kovo 11, 1923 metais Šo
lomskas stojo \ prieš pilnai ap-

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
atrodė, kad ji serganti džio
va, o skrodimas atidengė 
ką kitą; sulig to jau galima 
bus toliau geriau atskirt šią 
ligą nuo džiovos.

Giminių atsiklausti tai 
nebuvus jo pareiga. Paga
liau, lavono skrodimas nė
ra, kaip tūli klaidingai su
pranta, žmogaus “kūno iš
niekinimas.” Miręs žmogus 
per savo lavono skrodimą 
atiduoda paskutinį patarna
vimą gyviesiems —- pamoką 
gydytojams, kurie yra pa
sišventę žmonių gyvybei ir 
sveikatai saugoti.

Užsieniuose m e d i c i nos 
mokslo reikalams neretai 
leidžiama daryt skrodimus 
net už dviejų valandų po 
mirimo, iki kraujas dar vi
sai neataušęs.

Galų gale, dr. Starkus 
prašė teismo jį išteisinti. 
Taip apygardos teismas ir 
padarė.

Rengia Lietuvių Tautiško Namo Draugove

SAVAME PARKE
Keswick Road Netoli Winter Street

Su Visokiais Įrengimais

Šeštadienį, Gegužes 28 May
Piknikas prasidės 2-rą vai. po pietų. Šokiai 8 vai. vakare

Sekmadienį, Gegužės 29 May
Piknikas prasidės 12 vai. dieną. Sportas ir šokių 

muzika 4 valandą po pietų
. Miesto Majoras ir kiti miesto vaidininkai kalbės 5 vai. vak.

Pirmadienį Gegužes 30 May
Piknikas prasidės 12 vai. dieną. Visokis sportas, lenktynės 

2-rą valandą po pietų. Šokiai 4-tą valandą po pietų.

Šokiams Grieš Bert Orris Orkestrą
Bus įvairių valgių ir gėrimų.

Visus kviečiame dalyvauti ir praleisti linksmai laiką. 
Kviečia Rengimo Komitetas.

Y LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis

Prezidentas

ORUI ATŠYLANT GERKITE CREMO ALE

Antanas Penkevičius
Sales Manager

Lietuviai, 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 ėlius-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 Bonkose
• Turėkite savo namuose Cremo Ale. Jo galite gauti bonkose. Cremo 
Ale yra turtingas vitaminais ir savaimi maistingas. Apart to, jis 

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

Penkevičiui bravaro antrašu:

The Cremo Brewing Co., Inc. J
Belden Street New Britain, Conn.
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Penkta'd., Gegužes 20, 1938

ON MEMORIAL DAY
... the nation pays tribute to its 

war dead. What better way for the 
youth, on Memorial Day, 1938, to 
pay homage to those who died in 
the World War, than by rededicta- 
ting ourselves and our generation to 
strive for peace and a 
world ?

But wars, live and real, 
ing in three places, and 
to break out in still others, 
the people are defending 
mocratic republic against
cist invasion of Hitler and Musso- 

Far East, the Mikado 
territory of the peace
people, seeking to en- 
through military con-

warless

are rag- 
threaten 

In Spain, 
their de- 
the fas-

lini. In the 
invades the 
ful Chinese 
slave them
quest. In Ethiopia, a gallant people 
still fight to keep their liberty and 
save their land from domination by 
Mussolini.

And now that Hitler has annexed 
Austria, he looks with covetous eyes 
on Czechoslovakia. In South and 
Central America, fascism is making 
determined efforts to gain a foot
hold. Here in the United States, 
Nazi and Japanese spies operate, 
and together with native reaction
aries, those modern counterparts of 
the tories of the American Revolu
tion, seek to undermine our demo
cracy and institute a reign of ter
ror.

Therefore, we call upon all young 
people, in the unions, schools, civic, 
religious, and social organizations, 
to MARCH FOR ?EACE, on Satur
day, May 
town area 
March to 
for peace.

—Memorial Day Youth
Parade Committee.

28th, through the mid- 
to Madison Square 
make America a

Park. 
force

Peace

John Smith
AN AMERICAN SOLDIER

A One Act Anti-War Play By Bob Vinatus

war 
bor- 
Ex-

(continued from last issue)
Newsboy. Extra! Ethiopian 

begins. Italian troops cross 
der. Nurses slain in air raid, 
tra. Extra!

Capitalist: But still our position is 
precarious. We must attack still 
further. The only hope of our sur
vival, the survival of fascism, is 
war. We must attack others in or- lective Security! 
der to stave off our collapse. The 
Fascist nations must attack once 
more.

Correspondent: Correspondent San
drail speaking. Six thousand Italian 
troops have just landed in Ceuta. 
Large numbers of German planes 
are now being flown north to help 
the attack upon Madrid. The capital 
is believed to fall within eight days 
to the combined Moorish and Ita
lian and German attack.

Rose: The enemy is at the gates 
of Madrid. Comrades, the cobble
stones of Madrid shall be our wea
pons! NO PAS ARAN! Abajo el 
fascism©!

Helen: Spain bleeds 
that would be free. 
NO PASARAN!

for
Oh

a world 
Republic,

us.ain’t it? They ain’t gonna fite 
And besides, if they attack a small 
nation like Czechoslovakia—hell, we 
don’t give them guns and goods, and 
we help the little fellow. Simple. No 
war. We don’t hafta fite!

Millie: Hyman, you know what?
Hyman: What?
Millie: That’s what we call Col-

Senator: Mr. President, gentlemen 
of Congress. Wo are following a 
policy of neutrality that is not neu
tral. We pretend a love for demo
cracy and aid the fascist aggressors. 
We cry peace, peace! yet our actions 
encourage war. There is no need 
to use flowery phrases in describ
ing the imminent danger of conflict 
—the events in Spain and China 
speak for themselves, all too elo
quently. Germany, Italy, and Japan 
are the aggressors and have placed 
the peace of the world in danger. 
This is a time for action. We must 
take the words of our President— 
Quarantine the Aggressors.

Eleanor: Today it is 
morrow it will be yours, 
defending the cause of 
everywhere.

our turn. To-
We are
freedom

14, 16, 
4%. Rediscount, 
U. S. Steel down 

Loss. Loss—War is

17 Call 
down 3 
Vz point, 
the way

Announcer: Podrly organized and 
without weapons a people’s army 
was formed to stop the advancing 
fascists. Where senoritas were sere
naded in the streets of Madrid, 
young boys and birls met the with
ering rifle fire and died 
the independence of free 
cratic Spain. Nor were 
in their battle. Little by
every nation in the world, men pour
ed in for the defence of the Repub
lic. Spaniards, Frenchmen, Germans, 
Italians, Jews, Americans, Lithuani
ans, Irishmen and Poles formed the 
International Brigade of all tongues 
united with one idea—NO PASAR- 
AN!

war, the

ex

war,

to protect 
and demo- 
they alone 
little, from

Of course we’re 
When we march over the 

sweat pours out of my brow 
teeth chatter like castanets. 
Yes, but courage too. Cour- 
the knowledge that we are

Soldier: Afraid? 
afraid, 
top the 
and my 
Fear ? 
age in
fighting the battle that is ours. 
Courage in the belief that peace can 
only come when fascism is wiped 
out and men can live like human 
beings. My father died in the world 
war. He died for someone’s profit. 
If I die I must die for myself, for 
my life, my freedom. In all the 
world the cause of humanity is be
ing fought in Spain. Give us arms, 
give us food, give us help to fight 
fascism—Now! before it is too late!

Capitalist: Silver mines 167 points, 
Cotton Utilities, 
money 
points. 
Loss, 
out...

Soldier: Not this time.
Capitalism: Fascism and 

only answer.
Boy: Not this time.
Cap.: I must have markets, 

ploitation, there must be war.
Girl: Too many have died.
Cap.: My profits fall: war, 

the way out.
Soldier: There will be no war.
Cap.: I will make war.
Boy: We’re too young to die.
Girl: We want peace.
Cap.: I will attack, I must have 

war.
Soldier: No oil!
Girl: No food!
Soldier: No trade! ,
Boy: No cotton!
Cap.: I must get them!
All: (They join hands) Collective 

Security will stop you.
Cap.: War!
All: There will be no war.
Cap.: Then Fascism will attack! 

(attempts to break bond of three 
but cannot. Draws gun to shoot but 
soldier steps in, bends arm and Ca
pitalist shoots self, falls). /

Soldier: This is what Collective 
Security can do.

(pause)
Soldier: Nor is our death without 

value. You in America, continue the 
struggle. Use these ways and means 
of stopping war, of stopping Fas
cism. War and Fascism must be 
stopped. Now! Now!

Announcer: John Smith, the Ame
rican soldiers who lost their lives 
in a war for profit and a war for

Announcer: On some spot of earth <freecjorn now sieep jn peace under
in Catalonia where green trees1 
stretch long fingers towards the hea
vens and the stillness of the night 
is broken only by the dull 
of marching men, there, 
peace and quiet where red 
blood meets the brown of 
lies the body of John Smith, an 
American Soldier who gave his life 
that others might live in freedom 
and love, in the year of 1938.

rumble 
in the 
human 

earth—

neath the quiet earth; secure in the 
the knowledge that you, the youth 
of America, will take up the fallen 
banner and continue the struggle 
.till war and fascism are wiped from 
the face of the earth.

(THE END)

Hyman: Me? I don’t wanna go to 
war. Why should I? Me get» shot? 
Phooey!

Millie: Who the devil is asking 
you anyway? Listen, shrimp, when 
the government gets mixed up in a 
war wots coming because fascist 
Italy and Germany are starting it— 
ya think a general is going to come 
and say, “Hyman, will you please go 
in the army?” Nuts, you get thrown 
into a uniform.

Hyman: But 
War? Phooey!

Millie: Yeah, 
tions start war, stupid, and then 
we get roped in and hafta croak 
because of Hitler and Muzzie.

Hyman: Now lis$en, Millie, I ain’t 
the educated type but I know wot’s 
wot. Now, why don’t the big demo
cratic nations like U. S. A., England, 
France and Russia get together and 
sorta put thumbs down on Franco, 
Muzzie, and Adolph? It’s sensible,

Ostriches do not stick their heads 
in the ground. South Africans who 
raise ostriches emphatically declare 
ostriches do not stick their heads in 
the ground at any time.

THE “VOICE”
Of Lith-Americans

NOW OUT!

Dats all.
I don’t

but the

want war.

fascist na-

Have YOU < 
Subscribed?

1 year—$1.50
| year—$1.00

Lithuanian-American Publishers 
Box 38, Station W, 

Brooklyn, N. Y.

EDUCATION-STORIES

lucky tick-be given

THERE

sing, not to

the Blondex**.

Announcement!

I could dance like this for*

one and 
so much

hate to r dirty 
we Brooklyn

all, where 
for so lit-

costumed waitresses, will be their 
delight.

For those, enjoying restful Olym
pia Park grove or swimming in the

should read and discuss it in 
to offer concrete porposals.

Convention Comm.

that!
and Philadelphia, what

Choruses will find in this Tues 
day’s L. Y. S. an article on the L.ML 
S. Convention. The agenda for the 
meeting will be printed and all 
groups 
order

outstanding.

WE RECEIVE A NOTE

just as

419

I said!—Ed.).

come to

Nellie

were appar-

ft

again!

long enough
Keen inter-

and Edward
music, and

He: 
ever.

She: 
Į prove ?

pro- 
from 
sent 

boys.

ENGLISH PARTTWICE A WEEK 1

wk Ha W SPORTS-HUMOR-NEWS
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b

Ramblings of the 
Second District

DETROIT SPECIAL

hot

Most like good news, few like 
bad news, some give 
none give no news, but 
that is news.

Flash! Aido Chorus 
word as good as gold, 
doubts, others worries,
vain for as true as steel the Aido

false news, 
here’s news

Pirmyn Chorus Dance 
Great Neck Sunday

LMS 2nd Dist. Annual Picnic in Worcester 
June 12; Feature Sports, Music, Choruses

Hello folks, here’s some red 
news—Lowell and Lawrence have 
joined forces and will have a picnic 
and dance at Maple Park, June 25.... 
Gardner is getting some competition 
lately, a new Catholic chorus threat
ens to take away some members. 
Hang on tight, Gardner, don’t let 
them throw you ... Worcester dares 
any chorus in the U. S. to top its 
donation to Spaip. Look out, Wor
cester, you know Brooklyn said that 
once ...

Bridgewater and So. Boston have 
quieted down after their picnic and 
poor showing in the bowling tour
nament. All I can say is—keep try
ing ... Montello can’t seem to get in
to print in anything that they try. 
Not trying hard enough, says I... 
Norwood, good old Norwood, news 
can never be complete without us, 
as our Peter. Why does he dress up 
to go bathing?—and in the mud at 
that...

Well folks, all kidding aside, we 
have some real hard work ahead 
of us. You all know very well that 
the Second District of the L. M. S. 
is having its annual picnic June 11 
and 12 at Olympia Park, Worces
ter, Mass. .All of you who have 
books of tickets to sell, please sell ___  v, ~..o___ ...
them. Worcester should make up'in the I.W.O. League. Ti.v. 
for the poor showing on last Xmas I needs more pep, let’s hold them bas-
day...

I received word that Worcester’s 
teacher has resigned. Why?... Just 
a passing thought, “Too much praise 
makes a swell head”. So until lat
er on in June, I’ll be seeing you.

Retlaw Chinwell.

Hartford More Active 
in Social Affairs;

Praise VOICE
Hartford chorus monthlyThe 

meeting was held April 28, 1938, 
whence many important matters 
were brought forth. Although it 
was impossible to send a delegate 
to the Communist Convention, the 
populai’ vote was to send our re
spects with. a contribution.

We were also pleased to' find that 
we had been invited to sing in Man
chester, Waterbury and Brooklyn, 
N. Y. These invitations were ac
cepted immediately. Therefore, plans 
were made to hold a dance May 14, 
1938, in order to raise funds for 
transportation to Brooklyn.

While these matters were being 
discussed, a member was elected to 
sell copies of the VOICE. It was 
pleasant to find so many interested 
in buying this magazine and we 
hope there will be many subscrip
tions to future issues.

As we were looking forward to 
an invitation to take part in the 
May Day celebration, it was a dis
appointment to learn that nothing 
had been arranged. This is surpris
ing for that is one occasion that 
should be remembered and celebrat
ed. Let us see to it that in the 
future an important date will be re
membered and observed.’

May 7th, 1938, we spent a 
sant evening in Manchester, 
play, “Gyvieji Nabašninkai”,
presented with the Hartford chorus 
ending the program. While the hall 
was cleared for dancing the 
group descended to the bar 
refreshments were served, 
followed the dancing which
enjoyed. We wish to thank Man
chester for this pleasant evening and 
the refreshments which were a sur
prise. So it was to the romantic 
strains of “Let Me Call You Sweet
heart” that we began our journey 
towards home. Probably this was 
the most pleasant part of the even
ing for some, for in the semi-dark- 
ness all that could be seen was the 
top of one head where two persons 
were occupying seats. It really is 
a pity, though, that there aren’t 
enough of the opposite sex to go 
around. How about it, girls, did 
you really enjoy serenading these 
“lovebirds”, or was there longing in 
those songs that filled the air? 
Won’t you take heed, you men?

—Who?

plea- 
The 
was

merry
where
Then

we all

makes its 
Some had 

but all in

On Sunday, May 22, the Pirmyn 
Chorus of Great Neck will hold 
their concert and dance at 91 
Steamboat Road, Great Neck, New 
York. George Kazakevich’s orches-

Chorus held , to its word and sang (ra will furnish the music for dane- ___ I 11^1.both at Grand Rapids and for the 
Ukrainians in Detroit in two suc
cessive days. Judging from the com
ments of the audiences the chorus 
was highly appreciated. Much can 
be said, but to sum it up—it was a 
hard job well done and I’m sure 
respect for the chorus has 
immensely.

Thanks! The Aido Chorus 
troit wishes to thank the 
Chorus of Grand Rapids for 
thing they did to make the stay 
of the Aido Chorus so pleasant des
pite the curse of the weather man 
(rain). Perhaps we shall be able to 
be their hosts soon-.

Personally, I think Drg. Urbon 
of Grand Rapids deserves honorable 
mention. Aldona and Virginia V. 
must receive like honors as com
mendable hostesses on the reception 
committee.

Flash! Aido Aces win one game 
last week, 3 to 4 with one team; 
and lose one game, 4 to 5, May 16, 
to the best team (Vanguard A. C.)

!. The infield

A man crossed a traffic-filled 
street while looking up at an air
plane overhead. Three buses shaved 
him so closely that his beard didn’t 
appear again for a week, the wind 
from six passing pars raised the nap 
of his last year’s suit, one five-pas
senger car removed the shine from 
the back of his left shoe, and the 
drivers of seven others of assorted 
makes stripped their gears in an 
effort to avoid him.

After stumbling over a curbstone 
on the farther side of the road, 
the pedestrian was heard to mur
mur. “My gracious, those chaps do 
take risks!”

grown

of De- 
Dailes 
every-

ing.
Among those taking part in this 

concert arc: Aido Chorus of Brook
lyn, two talented young Russian 
children who will sing, dance, and 
play instruments, and Aldona and 
Bertha Klim who will sing a duet. 
This is only a part of the varied 
conglomeration of our concert. The 
admission will be fifty cents for the 
concert and twenty-five cents for 
dancing only.

Perhaps, if all the above items 
have not attracted your interest, 
you will be attracted by the splen
dor of Great Neck in all its Spring 
clothes, meaning the trees, 
and other elements which 
produces.

The concert will start at 
Don’t forget to come. I’ll 
ing you there!

flowers 
Nature

6 P. M. 
be see-

—Fran.

Sunday, June 12th, 1938, the Mas- ed cocktail lounge, with attractive 
sachusetts 2nd District of the L.M.
S. will have its annual picnic at
Olympia Park in Worcester. Pic
nics were picnics but this—WILL
BE DIFFERENT! 98% of our mem-jcool lake below, recorded music will 
bers are young people, people of 
ideas and ambition, trying to make 
their affair the most 
(Remember, Xmas).

The day Vwill not be 
to fulfill our program: 
est in sports (volley-ball, swimming, 
track and field events) among cho
rus members has already stirred 
much commotion. Musical program 
—the best is none too good for our 
New England public, again we pre
sent America’s top-notch Lithuanian 
chorus 
CHORUS, with local Massachusetts 
groups filling in to make up a pro
gram that will long be remembered 
and complimented. Also, on our 
program we will present our newest 
choral

For 
sters” 
sure.

For 
and then, Worcester’s newly enlarg-

brighten their amusement.
This is not enough, with each and 

every gate admission ticket, large 
cash prizes will 
et holders.

We ask you, 
can anyone get 
tie effort on their part—

PLAN NOW BE
WORCESTER—OLYPMIA PARK-

JUNE 12TH r 
—Tony Vasaris,

General Chairman.
the BROOKLYN AIDO

addition—LOWELL.
those who dance, “The Swing
will sure be their great plea- 
(Really, they’re good).
those, who enjoy a nip now

es and win. The first game of the 
season was forfeited, the oppos
ing team didn’t show up. That 
makes 2 to 1 in favor of us. Hold 
that line and push it up!

Bulletin Special! Every chorus 
member new and old be sure to at
tend this Sunday’s chorus practice 
because the meeting directly after 
that will be of considerable impor
tance to all.
be the main topic. There is already 
plenty of activity planned but more 
is coming at this meeting, 
miss it, it’s a big occasion.

Flash! It looks like bells and rice 
ahead for Stella Daubar and Johnny 
Smith. They’re, . having a bridal 
Shower this Saturday at Porter Hall. 
I guess June will see another bride; 
after that, I bid one John Jr. Who 
will raise me one?

your pal,
—So Long.

Spain Comm. Needs Your Help 
For Lith Boys in Trenches Ah, the tribulations that come 

with writing a column! In yester
day’s morning mail we received the 
following note. The signature is 
obviously false, but we thank the 
lass nevertheless for her opinions. 
Receiving anonymous letters is one 
of the exciting sides of editing a 
newspaper, but before we write 
too much—here it is:

from the Lithuanian organizations 
or individual donations which come 
in through Laisve, the LDS or the 
ALDLD.

This 
ways: 
mittee 
which 
Rehabilitation Fund of the Friends 
of the Lincoln Brigade, which 
vides for the boys who return 
Spain; and packages arc also 
regularly every month to the

The committee urges everyone to 
send letters and telegrams to LIFT 
THE EMBARGO—and to send do
nations to the Lith. Comm, to con
tinue this splendid work in aiding 
Spain, and also our Lithuanian boys 
there. If you wish, you may send 
cigarettes and canned stuff to the 
committee. These will be 
welcome as cash.

All money orders and 
should be made out to H.

Spain is still in flames. Our 
young defenders of democracy are 
untiringly fighting at the front to 
prevent fascism from seizing the 
Spanish Republic. Time hurrys 
along. In our daily press we read 
of a victory here, a defeat there, 
yet never a thought that the Spain 
of its democracy-loving citizens 
might not be able to fight off the 
fascist 
it.

Yet 
how can Spain defend itself against 
its enemies, if it is not able to' ob
tain arms and munitions? The 
United States, in maintaining its 
stand of neutrality, absolutely re
fuses to sell arms to the Spanish 
Loyalists. On the other hand Fran
co’s Rebels ąre amply equipped with 
arms. Why? Under the guise of 
buying them for their national pro
tection, Germany and Italy buy 
them from the United States, and 
in turn ship them to aid Franco in 
destroying Spain.

It is up to us, here in the United 
States, to 
test against the embargo.
duty of every organization, in fact 

------- |VWlj- ii.v..viv.v.c.., tO Wl'ltO tO 111S 
I wonder what Į Senator, to Secretary of State Hull, 

and to President Franklin D. Roose
velt, to LIFT THE EMBARGO. 
Spain must crush its attackers, and 
this is one way that we can help 
them to do it. They must be able 
to buy arms from us. We do not 
wish our guns in the hands of our 
common enemy, fascism, to be des
troying Spain.

This is an immediate question, te
legrams and letters should be sent 
NOW!

Our Lithuanian boys, together 
with others from almost every coun
try, have made a splendid showing 
in aiding their brothers in Spain. 
Their’s is a hard fight.
foreign soil so many miles from 
their native land, their friends, their 
loved ones.

The Lithuanian Committee to Aid 
Spanish Democracy has done some 
very 
boys, 
them 
their 
nish 
to which they have been accustomed 
to here, such as cigarettes, candy, 
books, etc. Members of this 
mittee write letters to those 
to cheer them up.

The committee receives its

Summer activity will

Don’t

bandits who have attacked

the vital question today is:

money is distributed several 
to the North American Com- 
to Aid Spanish Democracy, 

provides Medical Aid; to the

Less Talk! So Says 
B’more Writer

members, always talk- 
You members always 

Such 
girls talking in the first row 

sopranos, certain male and 
altos who sit together are (every individual, 
talking.

Members, 
ing, my, my! . 
chattering during rehearsals, 
as: 
of the 
female 
always 
about?

You 
more attention to the 
your voices might hit the right note 
once in a while instead of the “wine 
cellar” all the time. The tenors 
are either talking to each other 
or singing when they are not sup
posed to, or communicating with 
somebody in other sections. The 
sign-language is very popular among 
the younger members of the chorus. 
When they want to know what time 
it is or how much longer until in
termission, the sign-language flour
ishes. But when intermission comes 
and is almost over, nobody cares for 
the time, because they are too busy 
TALKING.

M. D., there must be no passing 
of books around to certain members 
(much to the protest of attentive 
people). Either save it for inter
mission or forget it. Also, members 
should not eat laxatives and doctor’s 
pills (chewing gum and candy) 
ing rehearsal. You know you 
sing witfh your mouth full.

V. E., alias “Martha Raye”, 
on enforcing the law of starting re
hearsal on time.- Nice work. We 
might even elect 'you Chief Enforcer 
some day.

R. P., why all the silence? 
you trying 
Chaplin or 
talk, eh?).

So until 
youse

raise our voices in pro- 
It is the

basses, if

guys

you would pay 
instructor,

Fighting on

to be 
Harpo

dur
can’t

keep

Are 
another Charlie 

Marx? (won’t

more news onwe get 
and gals, toodly-de-oo.

—Eyes and Ears.

When a man is down his enemies 
stop kicking him and his friends 
begin.—Kenneth P. Wood.

do not very much 
and still you do 
merely because it 

to you that you 
for it. This habit of uselessly

dislike to 
not work 
does not 

could get

You 
work, 
much, 
seem 
much
wasting time is the whole difficulty; 
it is vastly important to you, and 
still more so to your children, that 
you should break the habit. It is 
more important to them, because 
they have longer to live, and can 
keep out of an idle habit before 
they are in it, easier than they can 
get out after they are in.

—Abraham Lincoln.

Ernest Hemingway tells of Musso
lini’s new method of military train
ing in Italy and of the command- 

i er of one legion who orders:
i "Ready—Aim—Fire—Back to your
high chairs!”

good
The 

that 
fight, 
them

work in helping these 
committee has - shown 

we are with them in 
It does its best to fur- 

with the little luxuries

ORIGINS

com- 
boys,

funds

Charley Horse: A Southern 
park owner used a spavined 
named Charley, to drag a sprinkler 
around the dusty infield of the 
mond. Each step Charley took 
an agonizing ohe which made 
pause. A ball player had a
leg muscle which caused him to 
limp. Recalling Charley’s pace, a 
bleacher fan called out “Charley 
Horse”—a nickname generally ap
plied now.

ball 
nag,

dia- 
was 
him 
torn

Coal: In 1180 camo the first news 
of “black rocks” which burned. In 
1792 came Neccho Allen to call 
forceful attention to “black rocks” 
upon which he had built a campfire 
and which burned like livid flares. 
In short order these certain rocks 
were, taking part in the Industrial 
Revolution. No longer called “black 

I rocks” but “coal” it inaugurated a 
now way of living. •

checks 
Kaunas, 

and mailed to Alda Orman, 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

—M. S.

Mothers’ Day Conc’t 
By Montreal Youth

Dear Editor:
“So the boys in Brooklyn are be

ing knocked punch drunk sitting 
down! The writer of the ‘Past, Pre
sent and Future’ (that’s me, folks— 
Ed.) scribbles that the Brooklyn 
lads haven’t got a good pitcher— 
etc! Say, who the H— thinks he’s 
an authority on Brooklyn baseball? 
(incidentally, I’m a Dodgers fan— 
Ed.).

“If Brooklyn doesn’t play in Bal
timore it’ll be because of these 
facts:

“1. 
miles

“2.

The concert and dinner-dance held 
by the Lithuanian Youth Club in 
Montreal on Sunday, May 15th, in 
honor of Mother’s Day was a huge' 
success. In spite of the dreary wea
ther, 
good 
time 
seat

Brooklyn has to come 200 
and will be tired out.
The Brooklyn Chorus can’t 

attend the picnic 100%, nor' even 
75% in attendance. The bus car
ries only 37 people and out of about 
fifteen boys going to Baltimore— 
about five have either never played 
baseball in their life or else don’t 
know how to play it. The opposing 
teams have a much bigger field to 
choose from. If you played Brook
lyn IN Brooklyn, with all .their 
pitchers on the spot—then its a dif
ferent story.

“3. Brooklyn boys haven’t got the 
time nor space to practice, and any
way, they never practice. (that’-S 
what

"4. Brooklyn boys 
their clothes because 
girls? hate dirty boys.

“5. They 
play ball.

And that’s
Baltimore 

do YOU think?
-------- 0--------

AL DOBINIS ILL

The plot of the
There 

was comedy, 
there was happi-
was a very good

excellent.
was well carried out.
tragedy, there 
was sadness, 
All in all, it 

of work.
president of the 

Club, addressed the group 
dinner and started the ball 
for donations.

generous
They were 

and given with un
show of apprecia- 
gratifying to the 

effortstheir 
in vain.
John Adams
supplied the

the rain and the cold, a jolly 
crowd turned out, and by the 
the curtains went up, every 

in the hall was occupied.
The “Welcome Speech’ was given 

by Miss N. Nakas. The “Welcome” 
not only referred to mothers but to 
the whole audience. Her words, sin
cere and touching, reached many a 
tender spot among both the young 
and old listening to her. The mas
culine touch was supplied by the 
young president, Mr. A. Vaupshas, 
in his speech.

The play “Siauliška Meilė”, in
cluded a cast of the youngeF mem
bers only. Diction and pronunciation 
were 
story 
was 
there 
ness. 
piece

Mr. Yuskavičius, 
Senior 
during 
rolling 
indeed
selfishness; this 
tion was most 
Club and 
ently not 

Messrs. 
Lenkaitis
everyone—young and old alike—trip
ped the light fantastic, 
it was fun to 
“truck” to 
others doing a 
number. It is 
can be done.
press by the last two sentences is 
the carefree mood that existed, the 
informality and cold-shoulder effect 
absolutely “taboo”, 
until the time came to part, 
crowd dispersed but I feel 
went home feeling “happy 
whole thing”.

I shall make sure to share a 
little sequence of good humor with 
you in my next article. So until we 
meet again, this is

B. M. Grabauskas, 
Corresp. Lith. Youth Club.

a

Believe hie 
watch some couples 
“polka” and then 

“polka” to a “swing” 
remarkable HOW it 
What I wish to im-

So they danced 
The 

sure they 
about the

The young fellow who greets me 
every Monday and Thursday morn
ing with, “How’s the Youth Sec
tion?” is now ill in the hospital. The 
wise cracks and humorous remarks 
of his have made composing the 
youth page a pleasure, and we are 
wishing him a speedy recovery so 
that once more we may get into 
friendly scraps—each one hurrying 
the other along so that the L. Y. S. 
could be ready on time.

Friendly visits are the best tonic 
for a sick person and we urge all 
of his many friends to visit him 
and speed him on to recover and re
enter the ranks of Lithuanian youth 
activity. He is located in Room 3, 
third floor, Newark City Hospital, 
Fairmount and 12<h Ave. in New
ark. Visiting hours are from 2 to 3 
p. m. every day and from 7 to 8 
every Monday, Wednesday and Fri
day evenings.

Get well, Al old boy, we want you 
back

Don’t you ever want to im
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Paraše M. ZOščENKO Verte V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
II. “Meilė”

(Tąsa) 34
Nesitikėdamas išnešti savo kudašių, 

mūsų artistas vėl, kaip mažas kūdikis, 
gula lovon, manydamas, kad čia, veikiau
siai, daugiau niekas, kaip tik sapnas, ku
ris greitai praeis ir tuomet prasidės pui
kus gyvenimas, be įvairių nepaprastų 
prietikių ir nesmagumų.

Įėjęs, kurio nusistebėjimas pergalėjo 
piktumą, gailiu balsu sako:

—Na, ponai, kas čia dabar dedasi? 
Pas mane tuojaus turi užeiti viena pa
žįstama, o čia, žiūrėkite, koks vižlą mano 
kambaryje ir dar į mano lovą įsikraustė. 
Kaipgi jis galėjo įeiti? Juk kambarys 
buvo užrakintas?

Artistas matydamas, kad jam rankų 
nesukinėja ir nelupa per ėdamąją, paki
lusiu ūpu sako:-

—Ak, pardon! Aš tuojaus išeinu. Aš 
tik valandėlei priguliau atsikvėpti.. Aš 
nežinojau, kad čia jūsų lova... Nuo dau
gelio įvykių mano galva apsvaigo...

Čia kambario šeimininkas, kurio pik
tumas vėl pergalėjo nusistebėjimą, pra
dėjo šaukti:

—Bet tai čia šlykštybė! Jis, žiūrėkite, 
su batais įsikraustė į mano lovą. Juk aš, 
gal būt, savo pažįstamų neleidžiu lovon 
su batais! Kokia čia dabar naujiena!

• Koks šunsnukis!
Ir jis pribėga prie artisto, griebia jį 

« už pečių ir stačiai išdrebia iš lovos. Bet
• staiga pastebi, kad artisto išvaizda, iš 

priežasties rytinio įvykio, jam jau pa
žįstama.

Čia pasidaro nedidelė pauza.
Šeimininkas, mažai ką suprasdamas, 

sako:
—A, ve kada tu, balandėli, pakliuvai 

į mano rankas!
Ir jau taikosi griebti jį už gerklės. 

Bet tuo pačiu laiku pasigirsta bildėsis 
į duris.

-L Šeimininkas sako:
—Na, tai paačiuok, kad pas mane tuo- 

. jau dama atėjo, kurios aš laukiu. O jei 
; ne, tu būtum virtęs košeliena.

Ir, pagriebęs artistą už kalnieriaus, 
’ velka linkui duru, kad išmetus korido- 

rin, kaipo skudurą, su kuo artistas pil
nai sutinka ir netgi patenkintas.

Bet staiga atsidaro durys ir tarpdu
ryje pasirodo pusėtinai simpatinga da
ma, kuri atėjo pas šeimininką į svečius 
ir buvo savo rūšies neva ir išgelbėtoja 
mūsų nelaimingo artisto kailio.

Vienok mūsų artistas, pamatęs damą, 
taip nusistebėjo, kad atbulas pradėjo 
trauktis ir net ėmė svyruoti, kadangi 
atėjus dama buvo ne kas kitas, kaip tik 
jo teisėta žmona.

Ir, prasmėje supuolimo, šis dalykas 
buvo ištikrųjų labai nuostabus.

Čia mūsų artistas, bėgiu dviejų va
landų buvęs tylus ir ramus, kaip avinė
lis, pradėjo stačiai bliauti, reikalauda
mas nuo žmonos pasiaiškinimo, ką reiš
kia jos šis slaptas atsilankymas.

Žmona pradėjo verkti ir raudoti aiš- 
kindamosi, kad čia jos draugas, su kur 
riuomi vienoj įstaigoj tarnauja ir kad

• ji, ištikrųjų, kartais užeina pas jį arba- 
L tos išsigerti ir pyragaičių užkąsti.

Susigėdęs šeimininkas pasakė, kad da
bar, išsiaiškinus dalykui, galima susitai
kyti ir daikte visiems trims arbatos iš
sigerti ,.. Bet čia artistas taip įšėlo ir 

*taip pradėjo rėkti ir bartis, kad net jo 
žmona isterijon įpuolė. O šeimininkas, 
prisiminęs spjovimą, vėl puolėsi prie ar
tisto. Ir tuomet jau visi kaimynai subė
go pažiūrėti, kas čia pas juos dedasi.

Tarpe susirinkusiųjų taipgi buvo mū
sų dama su vyru ir drauge.

Sužinoję visa tai, kas įvyko, visi pen
ki susirinko į kambarį ir pradėjo tartis, 
ką dabar jie turi daryti. Tuomet šokikė 
sako savo draugei:

. —Dalykas labai aiškus! Aš apsivedu 
su Nikolajum. Artistas apsiveda su ta
vim, o artisto žmona ir jos draugas tar
nystėje taipgi sudarys pilnai laimingą

porelę. Tai ve, kaip mes turime padary
ti.

Tarnautojas, pas kurį atėjo artisto 
žmona, sako:

—Labai ačiū! Sveikintinas dalykas! 
Juk ji, rodosi, turi krūva vaikučių ir aš 
su ja turiu vesti? Ar jūs manote, kad 
čia durnelį suradote?

—Meldžiu neįžeidinėti mano žmoną. 
Tuo labiau, -kad aš nei nemanau ją iš
leisti už pirmo pasipainiojusio.

Artisto pati sako:
—Aš pas jį nei nesikraustyčiau gyven

ti. Žiūrėkite koks jo kambarys? Argi aš, 
su vaikais, galiu tokiame kambaryje gy
venti ?

Tarnautojas sako:
—Bet aš tave, su vaikais, už kelių ki

lometrų prie savo kambario neprileisiu. 
Turi tokį šunsnukį vyrą ir dar mano 
kambarį nori užimti. Jau randu—guli 
vienas mano lovoj.

Sonytė iš šokikių taikančiai sako:
—Tuomet, ponai, padarykime ve kaip: 

aš apsivedu su Nikolajum, artistas su 
savo žmona pasilieka, kaip ir buvo, o su 
Nikolajaus žmona mes apvesdinsime šį 
durnelį-tarnauto ją.

Tarnautojas sako:
—Sveikinu! Dar geriau. Ve, aš su ja 

tuojaus užsirašysiu. Laikykite kišenių 
plačiau! Juk aš pirmą sykį matau šią nu
plikusią figūrą. Apart to, ji, gal būt, 
kišeninė vagilka?!

Artistas sako:
—Maldavimas neįžeidinėti mūsų da

mų... Aš skaitau, kad čia teisinga iš
eitis.

Mūsų dama sako:v

—Na, ne, žinote... Aš iš savo kamba
rių nemanau kur nors kraustytis. Mes 
turime tris kambarius ir maudynę. Ir ne
sirengiu baladotis po komunalines.

Sonytė sako:
—Dėlei trijų niekšų pas mus visos po

ros suįra,—o taip buvo puiku. Aš su Ni
kolajum, ši su anuo. O tie taip pasilieka.

Čia tarpe damų prasidėjo žarus bar
nius ir priekaištai tai šio, tai to. Po to 
vyrai, suspaustomis širdimis, nusprendė, 
kad viskas pasiliktų senoviškai. Tuo nuo
sprendžiu jie ir išsiskirstė.

Vienok dalykai pilnai senoviškai ne
pasiliko. Sonytė greitu laiku apsivedė su 
savo kaimynu, artisto žmonos tarnystės 
draugu. Ir pas ją į svečius pradėjo lan
kytis artistas, kuris jai patiko dėlei 
minkšto ir neužtariamo pobūdžio.

O mūsų dama, nusivylus artisto kilniu 
pobūdžiu, įsimylėjo į vieną fiziologą. O 
kas liečia Nikalojų, tai jis, rodosi, dabar 
romanų neturi ir visas pasinėręs darbe, 
bet su Sonytė jis visgi retkarčiais pasi
mato ir liuosomis nuo darbo dienomis jis 
dažnai su ja išvažiuoja už miesto.

Tai ve, kartais, kokie būna įvykiai 
meilės fronte.

Tuomi mes ir norime užbaigti savo 
meiliškus pasakojimus ta sąlyga, kad 
pereiti prie sekamo skyriaus—“Klastos.”

Vienok šio skyriaus artimumas leidžia 
mums papasakoti dar vieną dalykėlį, ku
riame šie du daiktai—meilė ir klastos,— 
susijungė daiktam

Ir tuomet ve kas atsitiko.
9. Paskutinis Pasakojimas Užvaldytas 

“Klastos ir Meilė”
Vienas jaunas žmogus, tūlas Sergiejus 

Krenovas, vienos įstaigos tarnautojas— 
dirbinių peržiūrėtojas-priėmėjas, pradė
jo sukti apie vieną panelę, apie vieną, 
sakysime, darbininkę. Arba ji pradėjo 
apie jį sukti. Dabar, iš priežasties seno 
laiko, sunku teisybę pasakyti. Tiktai ži
noma, kad juodu drauge pradėjo matyti 
Saratovo gatvėse.

Pradėjo abudu išeidinėti. Pradėjo net
gi po ranka vaikštinėti. Pradėjo įvairius 
meiliškus žodžius tarti. Ir taip toliau. 
Ir tam panašiai. Ir kitką. O šis išdidus 
tarnautojas vieną sykį savo damai pa
stebi.

(Daugiau bus)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kuopa kartu su 

Bridgewaterio progresyvėmis 
draugijomis rengia bendrą 
pikniką nedėlioj, 22 gegužes, 
Grandge Parke, Bridge water, 
Mass.

Bus visokių žaislų, kokių 
dar niekad nebuvo; taipgi bus 
gera muzika, nes yra didele 
svetaine šokiams. Bus skanių 
užkandžių ir visokių gėrimų.

Taigi, sakot, bus visko, bet 
kaip ten dasigauti, kad jūs ne- 
samdot busų ? Taip, mes ne- 
samdom busų, pamėginsim šį 
kartą šitaip: Tie, kurie turite 
savus automobilius ir nesate 
užsiėmę kitais reikalais, tai 
atvažiuokite tarpe 12 vai. die
ną ir 1:30 po pietų, prie Lie
tuvių Piliečių Kliubo svetai
nės, 376 Broadway. Ten rasi
te laukiančių ukvatninkų, pa
sirengusių su jumis važiuoti, 
primokant jums dalį kelionės 
lėšų. Taipgi norintieji būt 
piknike ir neturintieji savų 
automobilių ateikite aukščiau 
paminėtu laiku gaut sau veži
ką.

Pradėkim šį sezoną kitaip 
save nutransportuoti.

Kviečiame visus ant tyro 
oro pasidžiaugti pavasario

gamtos gražumais ir pakvė
puoti tyru oru.

Rengimo Komisija.

RADIO

Nedėlios, geg. 22, radio pro
grama per stotį WORL, 920 
kilocycles, 9 :30 vai. ryte, bus 
sekanti:

1— Trijų žvaigždžių Orkes
trą iš So. Bostono.

2— Dainininkė Ona Baltru- 
šiūtė iš Auburn, Me.

3— Dainininkas Ignas Kubi
liūnas iš So. Bostono ir jo 
akompanistė Elena Žukauskai
tė. •

Steponas Minkus,
Garsintojas.

Apdovanos Lietuvos Valdžios 
Medaliu

Birželio 25 d. Bostono Ken
more viešbutyje rengiamas 
advokatui Stone bankietas. 
Rengia lietuviai. Stone yra 
žydų tautos žmogus, gimęs 
Lietuvoj, Merkinėj, Alytaus 
Apskrity j. Smetonos valdžia 
yra prisiimtus advokatui Stone 
Gedemino ordeno medalį ir 
šiame bankiete jam tas meda
lis bus įteiktas.

Bankietą rengia komitetas, 
kuris susidaro iš šių asmenų :

Wm. Amsie, Adv. F. J. Ba-

gočius, Dr. Alphonse F. Bu- 
dreski, Dr. M. Vincent Cas
per, Alexander Ivaška, Dr. 
Povilas J. Jakmauh, Adv. W. 
F. J. Howard, Adv. K. J. Ka
linauskas, “Darbininko” re
daktorius A. F. Kneižys, Ber
nardas Koritis, S. Norkūnas, 
Dr. A. L. Kapočius, S. Moc
kus, Dr. J. L. Pašakarnis, Dr. 
K. J. Seymour-Landžius, Adv. 
A. Kupka, Adv. K. J. Tamu- 
lonis, Mykolas Venis, Adv. A. 
O. šalna, pirm., Steponas Min
kus, sekr. Rep.

LIETUVOS ŽINIOS
Įvykinta Mirties Bausmė Že
maičių Plėšikui K. Katarsiui

Plėšikas K. Kataržis že
maičių krašte padarė dvyli
ką plėšimų, vieną žmogų nu
žudė ir vieną sužeidė. Suim
tas jis buvo A. Panemunės 
kurorte, pas savo giminaitį.

Šiaulių apygardos teismas 
plėšiką Kataržį nubaudė mir
ties bausme. Rūmai ir Vyr. 
tribunolas Kataržio skundus 
atmetė, malonės prašymas 
taip pat atmestas. O antra
dienį, balandžio 26 d., anksti 
rytą dujų kameroje įvykdyta 
mirties bausmė.

Ta proga pabrėžtina, kad 
prieš pat Velykas plėšikas 
Kataržis iš Kauno kalėjimo ko 
tik nepabėgo.

Kataržis buvo uždarytas IV 
aukšto kameroj. Metalinio 
šaukšto kotu jis ištrupino lu
bų tinkus plytų sudūrimo vie
toj, išlupo po 2-3 plytas ir 
išlindo ant palubės, o nuo čia 
ant stogo; nuo stogo jis jau 
norėjo nušokti į medicinos fa
kulteto rūmus, bet buvo pa
stebėtas: sukeltas aliarmas, 
apsuptas kalėjimas ir Katar
žis sugrąžintas į kamerą.

ROKIŠKIS

Atlaidų Atgarsiai

1937 m. Rokiškyje per šv. 
Mato atlaidus pil. Garunovai 
įsilinksminę ėmė užkabinėti 
praeivius. Pil. Savinas eida
mas Garunovams padarė pas
tabą, į ką buvo atsakyta pei
liu. š. m. balandžio mėn. 11 
d. Panevėžio apygardos teis
mas du brolius Garunovus ir 
jų draugą nubaudė po pusan
trų metų s. d. kalėjimo.

Iš užsendinto vidurių įde- 
Igimo gali išsivystyt vėžio 
i liga.

PIRMAS DIENRAŠČIO LAISVES’ MILŽINIŠKAS

PIKNIKAS BALTIMORE. MD.
Rengia Amerikos Lietuvių Litera tūros Draugijos 25 Kuopa

Sekmadieni, 29 Gegužės-May
19 3 8

Prasidės 10-tą Vai. Ryto ir Tęsis iki Vėlai Vakare
A »

Dovanos prie įžangos bilieto. 1-mas prizas $20; 2-ras $15; 3-čias $10 ir šeši prizai po $5.

Lyros Choras iš Philadelphia, Pa., dalyvauja šio pikniko programoje.

Bus LIBERTY PARK, EASTERN and MOFFETT AVĖS.
Šiame Piknike Bus Didžiausia Programa, Kokios dar Baltimoriečiai Nėra Matę

DALYVAUS KETURI CHORAI:
Baltimores Lyros Choras; Baltimores Rusų-Ukrainų Choras; Philadelphijos Lyros Choras ir Aido Choras 

iš Brooklyn, seniausias lietuvių choras Amerikoje, dainuos ir Philadelphijos Merginų Oktetas.
K. Mikolaičio penkių kavalkų orkestrą grieš amerikoniškus ir lietuviškus kavalkus šokiams, prad. 2-rą vai. p. p. 

TURĖSIME VISOKIŲ UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ
Dalyvaus daug svečių iš Philadelphijos ir kitų miestų. - Kviečia KOMITETAS.

, - ■ - - - —    ■ ■ ■ .................——’ ■ " 1  — -  "    ■ -— -    ■ ----------- ---- -* t .......—

KELRODIS: Iš Baltimores važiuokite Eastern Ave. iki Moffett Aye., ten rasite parką. Gatvekariu—imkite 23 Backriver 
karą, nuveš tiesiai į parką. Iš Philadelphijos važiuokite Route 40, iki skerskelio Stemmers Run, tai bus kokios 8 mailės 
nuo Baltimores. Čia rasite dvi Trafffic Lights ir ant pietvakarių kampo to skerskelio yra raudonų plytų gražus namas, 
panašus į bažnyčią. Ant šio skerskelio sukite po kairei, važiuodami šiuo keliu laikykitės po dešinei, pavažiavę 3 mailes 
privažiuosite Eastern Ave. Eastern Ave pasisukite po dešinei ir pavažiavę apie pusę mailės rasite parką.
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Norwood, Mass Pittsburgh, Pa
Pagelbėkim Ispanijos Demo

kratijai Prieš Fašizmą
Gegužės 23 d. Junior High 

School Auditorium’e įvyks ne
paprastai svarbios prakalbos 
su muzikale programa. Ren
gia Medical Bureau to Aid 
Spanish Democracy. Vyriau-, 
siu kalbėtoju bus Hans Am-! 
lie, buvęs Abraham Lincoln 
Bataliono vadovu ir du sykiu 
sužeistas smarkiuose mūšiuo
se ties Brunette ir Belchite. 
Kapitonas Hans Amlie yra 
brolis kongresmano Thomas 
R. Amlie iš Wisconsin©. Hans 
Amlie yra puikus kalbėtojas ir 
tik ką sugrįžęs iš Ispanijos jimo mokesties nuo 3 iki 10 
karo fronto. Jis pasakys nau- dolerių į savaitę., O kompani- 
jausias žinias., iš Ispanijos ko- jos norį numušti. Streikui va- 
vų su kruvinais fašistais. Taip- dovavo A. F. of L. Bet po 
gi kalbės Rev. Donald J-^Lo- šešių dienų sugrįžo atgal prie 

darbo. Visas dalykas paves
ta arbitracijai.

VISOKIOS NAUJIENOS
Gegužės šventę Pittsburgh’© 

darbininkai apvaikščiojo iškil
mingai. Susirinko N. S. i 
West Parką. Diena buvo la
bai graži, tai ir publikos buvo 
daug. Kalbėjo net 3 kalbė
tojai ir viena moteris, draugė 
Elizabeth Gurley Flynn. Visi

| kalbėtojai pasakė įspūdingas 
kalbas. Po prakalbų tapo pri
imtos 6 rezoliucijos. Parinkta 
atiku dėl KP radio fondo, v

jų buvo apie 5.
susirinkusius su Pirmos Gegu
žės Švente. Perleista daug 
gerų rezoliucijų.

1. Rezoliucija Jungt. Valsti
jų prezidentui Roose veltui ir 
sekretoriui Hull, kad 
ka parduotų ginklus 
jos lojalistams.

2. Rezoliucija, kad 
valstijos gubernatorius
šauktų extra seimelį dėl gavi
mo bedarbiams pašalpos.

3. Rezoliucija,- kad būtų 
duodama geresnė pašelpa be
darbiams, kad žmonės neba
dautų, kaip dabar yra, kad 
bedarbiai gauna tik po $1.30 
ant šeimynos per savaitę.

4.
Tom

5.
kad
kiais
valdžią.

Visos rezoliucijos buvo pri- ROU(e 88 (Ohio River Blvd) iki
i Camp Horne Rd. Sukis po dešinei ir
! važiuokite Camp Horne Rd. iki Bel
levue Gardens. Vėl sukite"!)® dešinei,

Jie sveikino : nūs kitą met, 12 mil. 19401 šiame mitinge bus išduotas są
skaitos iš mūsų atliktų darbų pir
miau, taip-gi bus apkalbėta bendri 
Lietuvos ir jos nepriklausomybės 
reikalai. Todėl kviečiame visus ir 
visas Montrealo lietuvius-es kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti. — Liet. 
Neprikl. Ginti Komitetas. (117-118)

ir paskui po 25 milionus per 
10 sekančių metų.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Prašome visų narių dalyvauti šiame 
susirinkime, nes turime daug svar
bių’’reikalų aptarti. Atsiveskite ir 
naujų narių prirašyti prie kuopos. 
Nariai, kurie nepasimokėję už duok
les, malonėkite pasimokėti' šiame su
sirinkime. — Sekr. P. Ž. (117-118)

Fred Brown, žymus veikėjas.
Reikės delegatams nakvynių. Ku

rie turite vietos prašome pranešti 
Partijos raštinei, 501 B. N. Eutau 
St. — Delegatas. (117-119)

F

P

Ameri-
Ispani-

Wash.
Martin

throp, vyriausia galva Com
munity Bažnyčios Bostone. Jis 
yra pagarsėjęs kaip energin
gas rėmėjas Ispanijos demo
kratijos. Taipgi bus ir muzi
kai ė programa, 
vietos žymiausi

Visi lietuviai 
ateikim išgirsti 
nių iš Ispanijos, 
pasakykim, kad 
tik rūpi kova prieš barbarus i 
fašistus, tai tie visi būkim ir 
kitus kvieskim ateiti.

kurią pildys 
talentai.
ne tik patys 
naujausių ži
bėt ir kitiems 
ateitų. Kam

Iš ALDLD 9 Kp. Susirinkimo
Gegužės 15 d. atsibuvo AL

DLD 9 kuopos susirinkimas 
Lietuvių Svetainėj. Susirinki
me dalyvavo 15 narių. Tai yra 
labai mažai, gal todėl, kad 
šis susirinkimas buvo šauktas 
tik pasakinėjant žodžiu. Tai 
aišku, kad ne visi galėjo žino
ti, o keletas narių turėjo kitų 
reikalų, tai negalėjo į susi
rinkimą ateiti, 
nedaug narių 
keletą dalykų 
vo. Nutarta

Nežiūrint, kad 
dalyvavo, bet 
rimtai diskusa- 
pasiųsti vienas

delegatas į ALDLD Suvažia- 
vimąfkuris atsibus 1 ir 2 dd. 
liepos, Brooklyne. Delegatu iš
rinktas T. Sarapas.

Visi buvę susirinkime ’’na- 
riai pasiėmė “Laisvės” pikni- 

. ko tikietukus platinimui. Taip
gi ALDLD 9 kuopos Moterų 
Kliubas jau rengiasi išleisti 
puikią rankų darbo lovai už- 
klodę (ją aukavo draugė P. 
Sarapienė). Tikietukus pra
dės pardavinėti iš kalno, o iš
leis “Laisvės” piknike “Lais
vės” naudai. Piknikas atsibus 
liepos 3 d., Maynard, Mass.

Taipgi ALDLD Centro pa
duoti keletas klausimų nubal
suota taip: Knygos 
leidžiamos, kad ir 
niais viršeliais, bet 
neturi būt keliama.
“Šviesa 
išeina,
mūsų dienraščiai 
“Vilnis.”

Balandžio 30 dieną virš 400 
parking lots darbininkų išėjo 
į streiką, reikalaudami pakė-

SHENANDOAH, PA.
Sekmadienį, gegužės 22 d., LDS 

34 kp. Jaunuolių Skyrius, rengia 
pirmutinį pikniką šioj apylinkėj, vie
ta visiems gerai žinoma, Laude- 
man’s Park.

Prašom visų apylinkės Lietuvių 
dalyvaut ir paremt jaunuolius. Pel
nas visas eis dėl kelionės važiavimui 
į Pittsburghą, Lietuvių Olympiadą. 
Jaunoliai priims jumis su gerais 
rimais ir skaniais užkandžiais. 
Kviečia Kom. (118-119)

gė-

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

Ateinantį penktad., 20 d. geguž., 
7:30 v. v. įvyks Veik. Kom. ii' visų 
mūsų organizacijų narių susirinki
mas dėlei “Laisvės” atsibuvusio ban- 
kieto. Visi sugrąžinkite tikietus, bus 
raportas. Taipgi turėsime apdisku- 
suoti “Laisvės” pikniką Baltimorėj— 
busus ir ant vietos. Yra daug svar
bių reikalų. Dalyvaukite kuo skait
lingiausiai. — Veik Kom. Valdyba. 
(116-118)

* CLEVELAND, OHIO
Am. Liet. Kongreso Clevelando 

Skyrius šaukia platų susirinkimą, 
geg. 22 d., 10 vai. sekmadienio ryte. 
920 E. 79th St. Labai svarbu, kad 
visos vietinės Draugijos 
nors po vieną delegatą. 
Kong. konferencija, reikia 
prisirengti. — Sekr. J. W. 
kas.

prisiųstų 
Artinasi 

tinkamai 
Pctraus-

(117-118)

PITTSBURGH, PA. 
IR APYLINKEI

LDS 160 kp. susidėjus su ALDLD, 
PLDG ir KP rengia didelį pikniką 
29 d. gegužės, sekmadienį. Bus pini
ginės dovanos 825.00. Pikniko vie_ 

! ta—Franklin Grove, gražus prūdas 
būdais Ispanijos liaudies maudytis, svetainė šokiams puikiau- 

I šia Pittsburghe. Grieš Wainausko 
I Orkestrą. Kelias važiuoti. Važiuoki-

Rezoliucija paliuosuoti 
Mooney.
Prieš karą ir fašizmą ir 
darbininkai šelptų viso- i

BRIDGEWATER, MASS.
Bridgewaterio ir Bostono Progre- 

syviškos Organizacijos rengia bend
rai pikniką. Įvyks sekmadienį, 22 d. 
gegužės. Grange Parke, Bridgewa- 
teryje. Bus gera muzika, visokių 
valgių ir gėrimų. Labai gera vieta 
dėl ankstybų piknikų, yra daug pa
stogių ir stalų ir sėdynių. Kurie 
dalyvausite, busite patenkinti. Įžan
ga veltui. — Kom. (117-118)

i

Šiomis dienomis prasidėjo 
teismas kunigo James R. Cox 
ir jo talkininkų, i Jie buvo pa- 

I darę $2,500 taip vadinamų 
'“sweep stake” lioteriją. Juos 
kaltina už naudojimą pašto ir 
apgavystę. Tai tas pats Fa
ther Cox, kuris 1931 metais; 
vedė darbininkus į Washing- 

i toną, D. C., su tikslu, kad 
suskaidyt darbininkų vienybę. 
Viso teis 11 ypatų.

Subatoj, geg. 7 d., LDS 142 
kuopos name buvo komunistų 

I ir simpatikų susirinkimas. 
' žmonių buvo per 30. Buvo 
1 puikios diskusijos. Ant galo 
i draugė Bondžinskaitė išdavė 
.savo raportą. Geistina, kad 
būtų daugiau tokių susirinki
mų.

turi būt 
popieri- 

mokestis 
žurnalas

turi išeiti taip, kaip 
Brošiūrom rūpinasi 

Laisvė” ir

Pirmas Norvvoodo Lietuvių 
Piknikas

Smarkiai rengiamės prie 
bendro pikniko, kuris atsibus 
gegužės 22 d. Jį rengia ben
drai Lietuvių Lavinimosi Ra
telio Choras, Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 9 kuopa ir Lietuvių 
Komunistų Kuopa. Programa 
bus labai įvairi, su visokiais 
“geimiais,” taipgi dainuos L. 
R. Choras, kalbės Komunistų 
Partijos Sekcijos organizato
rius drg. George Make. Taip
gi orkestras yra pasamdytas 
iš Montello, kuris grieš lietu
viškas polkas ir angliškus 
šokius. Pikniko vieta prie 
puikaus ežero, graži svetainė 
ant vandens, 
važiuoti No. 
Bullard St.
važiavę 3 minutes privažiuosit 
Grape Arbor, čia ir sukit į 
pikniko vietą. Kurie neturit 
kaip nuvažiuoti, tai tie ateikit 
pas Lietuvių Svetainę. Iš čia 
nuveš visus už dyką. Norinti 
nuvažiuoti būkite prie Lietu
vių Svetainės pirmą valandą 
po pietų. Reporteris.

Iš visur reikia
1-A keliu iki

Bullard St. pa-

imtos vienbalsiai.
I Daugiausia dalyvavo para-
■ de Washington Common- įr važiuokite šiuo keliu iki Franklin 
wealth Federation, Old Age Grove.
Pension Union, Workers Alli-, 
ance ir daug kitų unijų, ku
rios priklauso prie CIO. O 
American Federation of La- pas drg. Vidrinskus, bet dėl labai 
bor, kur vadovauja W. Green, 
nedalyvavo.

Seattlės c’entralinis unijų 
komitetas visai atsisakė d£ly- 
vaut. Sako, kad jie turi vie
ną “Labor Day,” tai Septem
bers mėnesį, ir užtenka. O 
Pirmoji Gegužės esanti Mask
vos bolševikų šventė. Tai taip 
Greeno agentai supranta.

Tikimės, kad kitą metą mar- 
šuosim 25 tūkstančiai.

Draugai, vienykimės, vieny
bėj galybė! Seattlietis.

DETROIT, MICH.
Buvo paskelbta, kad ALDLD 188 

kp. rengia vakaruškas 21 d. gegužės

svarbios priežasties vakaruškos 
perkeltos į gegužės 29 d. Bus 
dausko farmoj. J. K. Alvinas.

(118-119)

yra
Sa-

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks gegužes 22, 7 vai. vak. 
Darb. Svet. Visi nariai ir narės būti
nai dalyvaukite, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti ir kurie dar 
neužsimokėjote duokles, tai prašomi 
užsimokėti ir nelaukime pabaigos 
metų su užsimokėjimu. Taip vilkin
dami laiką užsimokėjimo duoklių tai 
tik apsunkiname centrą. — Sekr. 
O. Š. (118-119)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. rengia pikniką. 

Įvyks sekmadienį, geg. 22 d. Mike- 
laičio Parke, Eddington, Pa. Pradžia 
10 vai. ryto. Įžanga 25c Šokiams 
grieš labai gera orkestrą. Bus viso
kių valgių ir gėrimų. Automobiliai 
važiuokite Frankford Ave. iki City 
Line, sukite po kairei į Knights 2 d. 
Sekite iškabas. Gatvekariais važiuo
kite No. 66 iki City Line. Komisija 
pasitiks ir nuveš į parką. — Kom.

(117-119)

dis-
Bal-
Tai

BRIDGEPORT, CONN.
Penktadienį, geg. 20 d. įvyks svar

bios diskusijos, 7:30 v. v., 407 La
fayette St. šiose diskusijose apkal
bėsime reikalą Amerikos Lietuvių 
Kongreso, jo veikimą ir reikšme 
Lietuvos reikalais, tai yra Demokra
tijos Atgavimas, Nepriklausomybes 
išlaikymas, Vilniaus Krašto išliuo- 
savimas ir kiti. Ar gerai daro tos

BALTIMORE, MD.
Komunistų Partijos vietinis 

triktas laikys savo konvenciją 
timorės mieste, gegužės 21-22. 
bus antra konvencija šio jauno dis-
trikto j kurį įeina Maryland ir 
Washington Valstijų Partijos nariai 
ir pritarėjai. Kviečiame dalyvauli 
atdaroj sesijoj šeštadienio vakare, 8 _______ - ___ o___ ___ ____
vai. Finų Svet. Įžanga 15 centų. Iš- I organizacijos, kurios prie šio veiki- 

u..« j - 1,7-, o neprisideda. Ateikit visi. Rengia 
~——----- — -------- — Liet. Prieškarinis Kom. (117-118)

girsite. daug žymių kalbėtojų, bus ir

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, geg. 22 d., 10 vai. ry

to, įvyks ALDLD 141 kp. mėnesinis' 
susirinkimas. Nariai atydžiai įsitč-[ 
mykite: vietoje antrą vai. po pietų,! 
tai dėl tam tikrų priežasčių susirin-i 
kimas įvyks 10 vai. ryto; 143 Pierce! 
St. Pribūkite laiku, nes turime daug 
svarbių 
mirškite 

narių

Dr. Herman Mendlowitz
33 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

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

jų

reikalų aptarimui. Nepa- 
duokles pasimokėti ir nau- 
atsivesti. — L. Tureikis.

(117-118)

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Nedėlioj, 8 d. gegužės, Lie
tuvių Darbininkų Sąryšis su
rengė prakalbas Lietuvių Pa- i 
šalpinės Draugystės name, į 
McKees Rocks, Pa. Pirmas 
kalbėjo d. J. Baltrušaitis; jis 
savo kalboj paaiškino apie bu
vusią baudžiavą ir kaip atsi
rado fašistai; taipgi 
ir apie Lietuvos ir 
santikius.

prisiminė
Lenkijos

Bakanas.

Waterbury, Conn

WATERBURY, CONN.
Atidarome Vasarinį Sezoną

Lietuvių Parko Bendrovė ruošia 
puikų dešrų balių. Įvyks 21 d. gegu
žės, šeštadienio vakare, Savame Par
ke, už Lakewood Ežero. Pradžia 6 
vai. vak. ir tęsis iki vėlai nakties. 
Šokiams grieš puiki Digimo Orkes
trą. Širdingai kviečiame visus skait
lingai dalyvauti ir smagiai laiką 
praleisti. Įžanga tik 35c, ir prie to 
bus duodama ilgas dešros galas. — 
Kom. (117-119)

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJŲ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORRO1DAI 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 nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir Šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimų 

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

y,

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

GREAT NECK, N. Y.
Linksmas Koncertas

Choras ruošia Koncertą, 
22 d., sekmadienį, A. ir J. 
Svet., 91 Steamboat Rd. 
vai. vak., programa prasi- 
vak. Įžanga į Koncertą 50

ATYDAI LMS III APSKRIČIO 
NARIŲ

Šiuomi pranešame, kad Lietuvių 
i Meno Sąjungos Trečio Apskr. “Dai- 
jnų Diena” įvyks 7 d. rugpjūčio (Au-: 
gust) 1938 m., Cranford, N. J. Pra-

Čeverykų Vaksavimas Kainavo šome vietos ir apylinkės organizacijų 
Penkinę , nieko nerengti minėtą dieną, bet ra-

I gint savo narius dalyvaut virš minė-
I Vieną dieną ant Bank St. tame piknike. LMS 3 Apskr. Sekr. 
vienas lietuviškas sportelis da-^’ Pakal^lsklsl > (118-119)
ve laikui -nuvakfeuOti čevery-1 
kus. Suprantama, kaip spor
to, tai ir sportiški čeverykai bus susirinkimas įvyks^ penktadienį, 
buvo, 
pareikalavo 10c. Sportas su-.čiame visus dalyvauti. Kalbės D. 
tiko mokėti tiktai 5c. Turbūt 
daugiau neturėjo. Vaikas už 
savo darbą pareikalavo per 
policiją. Sportas atsidūrė šal
tojoj ir turėjo visą naktį ten 
gulėti. Ant rytojaus pasimo- 

Tas sportelis dau- 
T a i ponas,

N. £ PllfštiURGH, PA.
Kom. Partijos ir simpatikų svar-

nvhnio-pą dnrhn ^eg. 20 d., 8 vai. vak. Carnegie Mu- Vatkas užbaigęs dalbą sic Hall( Fedcral ir Ohio St. Kvie- 
. w.

Antras kalbėjo d.
Jis gerai nupasakojo apie Lie
tuvai gręsiantį pavojų ir tt.

Trečia kalbėjo draugė Bon- 
džinskaitė. 
bai aiškiai 
Vokietijos, 
ir Sovietų 
kų gyvenimą. Daugiausiai kai-1 j - -- - •
bėjo apie Lietuvą ir Sov. Są- foatų valytojas pasijuokė

Ji savo kalboj la- i $5.
nupasakojo apie; geliui žinomas. Tai ponas, 

Lenkijos, Lietuvos j kurjs visados lando į visokius 
Rusijos darbinin-’ parengimus už dyką ir paskui 

_ bando pasijuokti. Bet šitą sy- 
i iš

jungą. Klausant d. Bon- 
džinskaitės kalbos, ne vienam 
pasirodė ašaros akyse. Buvo 
traicė (tik ne šventa), kuriai 
nepatiko, kodėl kalbėtoja nu
peikė Lietuvos fašistų valdžią, 
o išgyrė Sovietų Sąjungos 
tvarką. Bet nuo jų kito nieko 
ir negalima laukti, nes tai du 
“Naujienų” bendradarbiai, o 
vienas “Naujosios Gadynės.”

Ant klausimų d. Bondžins- 
kaitė labai aiškiai atsakė.

Karveliu Tėvas.

Seattle, Wash

jo- Žvalgas.

Linden, N. J

Redaktorius ir. kiti kalbėtojai.
Komitetas. 1.' (117-118)

Pirmyn 
įvyks geg. 
Kasmočių 
Pradžia 5 
dės 6 vai.
centų asmeniui. Vien tik į- šokius ir 
vaikams 25c. Geo. Kazakevičiaus or
kestrą iŠ Brooklyrio grieš šokiams. 
Programa bus graži ir turtinga. 
Kviečiame greatneckiečius ir iš apy
linkės dalyvauti šiame koncerte. — 
Kom. (117-119)

MONTREAL, CANADA
Montrealo Lietuvių Atydai

Montrealo lietuvių organizacijų, 
laike Lietuvos nepriklausomybės pa
vojaus (kada Lenkija buvo pasiuntu
si ultimatumą) suorganizuotas Lietu
vos Nepriklausomybei Ginti Komite
tas šaukia visų lietuvių masinį mi- | 
tingą penktadienį, gegužės (May) 20 
d., 8 vai. vakare, D. L. K. Vytauto 
Neprigulmingo Kliubo salėje, 2161 
St. Catherine St., East.

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. rengia pikniką, gegu

žės 22 d., sekmadienį, Olympia Par- 
I ke. Bus visokių pasilinksminimų, 
1 muzikos. Piknikas prasidės 2 vai. po 
pietų ir tęsis iki vėlumos. Turėsi- 

’ me įvairių valgių ir gėrimų. Dėl 
linksmaus laiko praleidimo prašome 
visus dalyvauti. — Org. P. Buskia- 
vičius. (117-118)

DETOIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas 

geg. 22 d., 2 vai. sekmadienio popie
tį. Draugijos Svet., 4097 Porter St.

Binghamton Naujienybe

įvyks

Stephen Aromiskis
(Arinakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

iihiimm

I Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

I

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 
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VARPO KEPTUVE
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Tūkstančiai Maršavo Pirmos 
Gegužės Demonstracijoj

Gegužės 1 d. pripuolė nedė- 
lioj, tai buvo apvaikščiojimas 
su bato j.

Antrą valandą po pietų dar
bininkai susirinko į paskirtą 
vietą, kur prasidėjo maršavi- 
mas. Pradėjus maršuot, poli
cija darė tvarką ant gatvių, ; 
kad neperiškadytų maršuoto- 
jams. Maršuotojai nešė vi
sokias iškabas, kaip tai, už 
taiką ir demokratiją, prieš 
karą ir fašizmą, reikalaudami, 
kad valdžia duotų geresnę 
pašelpą. bedarbiams arba dar
bus/ reikalaujant paliuosuot 
T. Mooney, ir tt.

Po maršavimo visi susirinko 
į miesto parką prie King pa
vieto teismabučio, kur buvo 
sakomos prakalbos. Kalbėto-

8

J

“Pare Vedybų Sukakčiai 
Paminėt

Gegužės 8 d. pasidarbavimu 
kai kurių J. Plungio draugų, 

buvo suruošta “pare” paminė
jimui jo vedybų 20-metų sukak
ties. Vakaro vedėju buvo Mrs. 
J. Davis. Laike vakarienės bu
vo draugai iššaukti ką nors iš
sireikšti. Bekalbant prisiminta 
per draugę M. Gasparaitienę iš 
Hillside, N. J. apie Ispanijos 
kovotojus už demokratiją. Tam 
tikslui buvo parinkta aukų. Au-| 
kojo sekamai: M- Gasparaitie- 
nė 50 centų, N. Gražulis 25c, 
J. Sidaras 25c, C. Budreckis 

Į 25c, I. Xapkus 25c, V. Davis 
25c, J. Plungis 40c, F. Sa
vičius 25c; smulkių surinkta 60 
centų. Taigi, viso suaukota $3. 

| Be to, draugė M. Gasparaitie- 
!nė išpardavė laimėjimo tikietų 
knygutę dėl ALDLD. Vakaras 

.buvo gana linksmai praleistas. 
“Parė” atsibuvo V. Davių sve
tainėje. F. S-

Senatas Priėmė Biliu Kovai 
Prieš Lyties Ligas

Washington. — Senatas 
priėmė La Follette’o įneši-, 
mą kovai prieš lyties ligas:! 
išleist tam reikalui 3 milio-. 
nūs dolerių šiemet, 6 milio-1

Koncertas, Vakarienė ir Prakalbos
Rengia Keturios Darbininkiškos Organizacijos

Antanas Bimba

Įvyks Šeštadienį

Geguž. 21 May
Žymūs talentai iš Brook

lyn© dalyvauja progra
moj, būtent: Aldona 
Klimaitė, coloratura so
pranas; Pranas Kakalniš- 
kis, tenoras, ir L. Kava
liauskaite, mezzo - sopra
nas. Iš vietinių bus mer
gaičių chorelis, vedamas 
F. Žvirbliūtes, ir dekla- 
matorka Alice Žemaitytė.

BUS LIETUVIŲ SALĖJE
315 Clinton St. Binghamton, N. Y.

Pradžia 7 Vai. Vakaro
Įžanga: Išanksto perkant 25c; prie durų 35c; vakarienei 50c.

šokiams Gros Len Girpio Orkestrą 
parengimo pusė pelno skiriama Agitacijos Fondui, 

kita pusė vietos Partijos ir Frakcijos darbui.
A. Bimba, Sakys Prakalbą 

svarbiais šio momento klausimais

Šio o

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

saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių± sen;

ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, CheeM 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.•

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

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

Rūgšti ruginė, saiai rugine, cieių ivvAcvių, vicių o
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Tai 
kepama roliai



Slew Yorko Ir Apielinkės Žinios
Didelis PiknikasCentral Brooklyn CHANO ST. AT GIIAHAM AVĖ, IHIOOKEVN

SMULKIOS ŽINUTĖS Pirmas didysis šio sezono 
piknikas Ulmer Parke įvyks 
šį sekmadienį, 22 gegužės. 
Prasidės 10 vai. ryto ir tęsis 

šokiams grieš
G re gori ck’ o orkestrą. 

40 centų. Važiuot 
traukiniu iki 25th

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill už priei

namą kainą. Del daugiau informaci
jų, kreipkitės sekamu antrašu: 8802 
97th Avė., Ozone Park, L. I„ N. Y.

(117-119)

Išgirskite Kalbą Apie 
Literatūrą ;

Metodistų Konferencija 
Už Nuėmimų Embargo

t

I

Penktad., Gegužes 20, 1938

dvejiems metanas.
visus dabar

LDS 46 kp. savo mėnesinia
me susirinkime atliko nomi- 
navimus į Centro Valdybą se
kamiems
Nominavo veik 
esančius C. Valdyboje. Vajaus 
reikalu kuopos nariai mažai 
rūpinasi. CK mūsų kuopai 
paskyrė kvotą gauti 10 naujų 
narių iki pabaigai vajaus, ta
čiau dabar gana sunku nau
jų narių gauti, nes ta nelabo
ji bedarbė darbininkus tiek 
suvargino, kad tūli, jeigu ir 
norėtų, negali įsirašyti, nes 
neturi iš ko. Vienok dedant; 
pastangas dar 
naujų narių 
yra darbininkų, kurie dirba ir 
turi ištekliaus į organizaciją 
priklausyti.

Sekmadienį, gegužės 22 d., 
lygiai 8 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj, kalbės d. R. Mizara iki pusnakčio, 
apie kūrybinę literatūrą. Ši 
kalba bus įdomesnė nuo] kitų 
d. Mizaros kalbų, kurias jis 
visuomet labai nuosakiai sa
ko. šį kartą jis kalbės apie 
rašytojus, skaitytojus ir groži-

’ nę litęratūrą.
Tokių kalbų labai retai ka- 

i da būna. Todėl nepraleiski
te šios progos.

Sekančią paskaitą, pora sa- 
būtų galima ! vaičių vėliau, duos Jonas Va- 
uti, nes dar' lentis. Jo tema bus: “Akto

rius ir Režisierius.”

ALDLD 24 kuopa atlaikė 
savo mėnesinį susirinkimą. 
Narių atsilankė mažai. 
LD Centro prisiųsta
knygų ir “šviesos” reikalais 
palikta sekamam susirinkimui, 
taipgi delegatų rinkimas į bū
siantį ALDLD suvažiavimą, 
kuris įvyks liepos 1 ir 2 die
nomis, palikta sekamam susi
rinkimui. Iki šiam mėnesiui 
dar tik 9 nariai buvo pasimo- 
kėję už šiuos metus. Tai ga
na mažai, bet šiame susirinki
me 7 pasimokėjo, tai viso pa- 
simokėjusių turime 16. Kai 
kurie draugai pasižadėjo ap
lankyti tuos narius, kurie į su
sirinkimus neateina, ir 
iškolektuoti duokles.

WC PAY YOU G3 t years o?
ffanA Wai7 CONSECUTIVE

DIVIDENDS

Pereitose Meno Sąjungos 
paskaitose, kuomet d. Tauras 
davė labai gerą paskaitą apie 
Shakespeare, aukų surinkta

ALD-I $3.35. Aukojo sekamai i| Wa- 
anketa I rison 50c; Rainienė, Juška, 

N. Pakalniškis—po 25c. Au
kojusiems ačiū.

L. M. S. šviet. Komis.

Advokatų Komitetas Remia 
Taikos Paradą

iš jų

Apie Arbuckle Bros, cukri
nę, kuri jau su virš mėnuo lai
ko kai sustojus, dar vis nie
ko tikro nesigirdi. Yra spėji
mų, kad pradės dirbti, bet ne
greičiau kai už kokio mėnesio 
laiko, tai yra, apie pabaigą 
birželio ar pradžią liepos mė
nesio. Taipgi yra spėjimų, 
kad suvis nepradės. Sakoma, 
kad dabartinihi savininkai no
ri cukrinę perleisti į kitas ran
kas. Jeigu pasisektų parduo
ti, tai 
dirbti.
galima 
rodys.

Advokatų Komitetas Ameri
kos Santikiams su Ispanija 
užgyrė Jaunimo Taikos Para
dą, kuris rengiamas kitą šeš
tadienį, gegužės 28-tą, ant 
Fifth Ave., New Yorke. Mi
nėtas komitetas suorganizuo
tas 6 mėnesiai atgal ir dabar 
turi penkis tūkstančius narių 
advokatų. A

Tarp kitų, į komitetą įeina 
ir Manhattan prezidentas 
Sta/^sy M. Isaacs, Jonah J. 
Goldstein, Paul J. Kern ir ki
ti. Vito Marcantonio, to ko
miteto narys, bus vyriausiu 
kalbėtoju Jaunimo Taikos Pa
rado baigtuvių demonstraci
joj Madison Square Parke.

Advokatų Komitetas stipriai 
stovi už nuėmimą embargo 
nuo lojalistų Ispanijos. •

rengia bendrai So.
35 draugijos ir

šauni 
Įžanga 
West End 
Ave.

Pikniką 
Brooklyno
kuopos. Jo rengime dalyvau
ja ir LDS 50-ta kuopa. Tai 
bus milžiniškas tarptautinis 
piknikas.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 50-ta kuopa kviečia 
lietuvius atsilankymu paremt 
jos prestižą kitataučių drau
gų akyse. Kam dar galima, 
prašo įsigyt iš anksto bilietus 
pas tos kuopos veikėjus, nes 
kuopos kreditas taip pat pri
klausys ir nuo iš anksto par
duotų bilietų. D.

Keltuvui kritus tris aukštus 
Queens Miesto Salėj, Long 
Island City, užgauta 11 as
menų, daugiausia Miesto Salės 
tarnautojai.

Kaltina Atleidinėjime 
Darbininkų

Unijos

Consolidated Edison 
rengimąsi atleist dar

Utility Darbininkų
Lokalo prezidentas Wersing 
kaltina
Co. už
daugiau darbininkų. Jis sako, 
kad 450 tos kompanijos dar
bininkų jau pastatyta prie ra- 
vų kasimo Pasaulinių Fėrų 
apylinkėj.

Albert Stankus, Utility Dar
bininkų Organizavimo Komi
teto direktorius, prąnešė, Kad 
komitetas šaukia mitingą šį 
vakarą, 98 Flatbush Ave., 
kur bus pradėta organizavi
mosi darbas toj apylinkėj.

Šiomis dienomis Brooldyne 
įvykusi Metodistų Distrikto 
Konferencija priėmė rezoliu
ciją, kuria reikalauja J. V. 
valdžios nuimt embargo nuo 
lojalistų Ispanijos. Distriktas 
apima New Yorko valstijos ry
tinę sritį.

Barbenai Sugrįžo Darban
Po vienos dienos streiko, 

apie 500 barberių Brownsvil- 
lėj ir East New Yorke sugrį
žo darban laimėję naują kon
traktą tarp bosų, ir unijos.

Unijos viršininkai sako, kad 
gaunama uždaros šapos sąly
gos, $27 savaitinės algos, pen
kių dienų ir 55 valandų sa
vaitė 
niai.

ir 5 legaliai šventadie-

Sezono Baigtuvės
Lietuvių Am. Piliečių Kliu- 

bas ruošia smagų vakarą baig
tuvėms šio sezono- Įvyks ryt 
vakarą, gegužės 21, savose pa
talpose, 280 Union 
Brooklyne. Kliubiečiai 
čia visus atsilankyt ir 
su jais pasilinksmint.

Rep.

Avė., 
kvie- 
sykiu

Pasklidus žinioms, kad mi- 
lionieriaus Watermano išvar- 
rytasis sūnus praturtėja, taip 
apspitę jį visoki “draugai,” 
“patarėjai,” “geradariai” 'ir 
darbų prašantieji, kad jis tu
rėjęs pasislėpt, pabėgt iš sa
vo Greenwich Village apart- 
mento.

Išvažiavę į Jamaica Bay žu
vaut trys jauni vyrukai, nuo 
Devoe St., žuvies' nepagavo, 
tačiau grįžo namo linksmi, 
kad žuvys- juos nepagavo. 
Priešingas vėjas ir vilnys nu
varė jų valtį tolyn į vande
nis, tačiau jiem pavyko laimin
gai dasigaut ir pernakvot ant 
North Salos. ' Sekamą dieną 
juos išgelbėjo.

Parsiduoda ūkė, 135 akrų. Gyvulių 
yra: 23 karvės, 4 teliukai, vienas 
jautis, 2 arkliai, 5 kiaulės, 17 vištų. 
Padarai yra. Mašinos del darbo; mū
rinis tvartas gyvuliam, šieno galima 
sudėt 60 tonų. Geras kelias. Ūkė 13 
mylių nuo Waterbury miesto. Kaina 
$15,400. Louis Pakui, R. F. D. No. 2, 
Litchfield, Conn. (117-119)

RANDAVOJIMAI
Išsirandavoja šviesus, garu šildo

mas kambarys pas ramius lietuvius 
be vaikų. Matyt galima bile laiku, 
195 Roebling St., Apt. C-3, Brook
lyn, N. Y. (118-119)

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys vienam ar dviem vyram, kad ir 
vedusiai porai pas lietuvius. Kreipki- ■ 
tės: P. Yokes, 198 So. 1st St., Apt. j 
15, Brooklyn, N. Y. (118-120) Telefonas Stagg 2-4409

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN VVALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

■ ..................t—n—r- j

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tinka

mai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam 

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

PRAMOGOS
Sekmadienį, geg. 22 įvyks didelis' 

piknikas, rengia bendrai LDS 50 kp., 
rusų, lenkų, Lemko Draugijos, TDA 
kp. ir Jaun. Organizacijos. Viso 35 
Draugijos. Šokiams grieš Gregorick | 
Orkestrą. Bus ir muzikalė programa. j 
Turėsime gerų kalbėtojų. Pradžia 10 j 
vai. ryto, įžanga 40c. Važiuokite j 
BMT West End Subway, išlipti ant 
25 gatvės ir paeiti 4 blokus j pietus j 
— bus pikniko vieta. (118-119) '

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge*c5 Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

R
GRAND STREET BROOKLYN, N.660Sužeista 5 Gaisrininkai

Brooklyniečių Sveikata

Paskutinis Užkvietimas
■ .. ........ .... ' . ..............................................    ■ ■■ ■!!' .................  " .......... ■■■■■■» ■ 1 .. .........     ••• I’’

ATIDĖJO DEPORTACIJA

Vaiky Laiškai Prezidentui

RESTAURACIJAIŠTEISINO UNIJ1STUS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

paėmimas orlaiviu nuo 
Globos Draugijos 25 
ploto rezorto Wave 
prie Atlantiko. Orlai-

tąsyk tikrai pradėtų
Kaip tikrai bus, ne

pasakyti, tik ateitis pa-
Rep.

Julius Gerber, 22 metų, vie
nas iš 3 plėšikų, kurių du nu
šauta plėšime pora savaičių at
gal, sulaikytas kalėjime po 
$50,000 kaucija iki teismo.

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

II »enq padarau nau- 
jua paveikslus ir kra- 
JaYus sudarau su am** 
rikonifikais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
spalvom.

Ir
NOTARY PUBLIC

nukrito Jamaica 
ir nosimi įsmigo į 
Vienas lakūnas su- 

Kitas skraidantis or-

Orlaivis su 5 profesionalais 
lakūnais 
Įlankon 
dumblą, 
žeistas.
laivininkas pastebėjo nelaimę 
ir atsiuntė pagelbą.

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

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi- 
i mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

i kam. Už tą menką sumą gaunate 
valgį, guolį. Galite medžiot, žuvaut,

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

Telefonas Valatie 13-R.
Louise Giarve, Prop.

Legal Notice į
Notice is hereby given that Joseph 

Kiefer, Inc., of Brooklyn, N. Y., has , 
registered its trade-mark “Ten-Da- ' 
Kook” with the Secretary of State of j 
New York, to be used on food pro- , 
ducts.

Šį sekmadienį, gegužės 22, 
lygiai 5 vai. vakaro įvyksta 
Pirmyn Choro koncertas, A. 
J. Kasmočių svetainėj, 91 
Šteamboat Rd., Great Neck,

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

Reikia pasakyti, kad kon
certas iš rengėjų pusės yra 
rūpestingai prirengtas ne tik 
puikia ir įvairia dailės progra
ma, bet ir gera orkestrą šo
kiams, kad patenkinti atsi
lankiusią publiką. Todėl mū
sų. didžiausias troškimas yra 
matyti visus mūsų draugus, vi
sus meno-dailės rėmėjus, žo
džiu sakant, turėti skaitlingą 
publiką šiame mūsų parengi
me. Jūsų atsilankymas šiame 
momente, šiame parengime 
būtų aukštai įkainuojamas, 
nes jūs suteiktumėte kaip 
moralę, taip ir materialę para
mą Pirmyn Chorui, priduotu- 
mėte daugiau energijos dar
buotis proletariniam menui. 
Mes širdingai kviečiame visus 
Great Nepko ir apielinkės lie
tuvius dalyvauti ir linksmai 
laiką praleisti. Ypatingai mes 
trokštame matyti didelę atsto
vybę iŠ Brooklyno. Ačiū Ai- 
'do Chorui ir kitiems daininin
kams, kurie pildys mūsų pro- 
gramą. Apart jų, mes tiki
mės turėti ir daugiau svečių 
ir draugų—jų širdingos para
mos.

Jžanga į koncertą £0c, vai
kams 25c. Choristas.

Pereitą savaitę vėl vienas 
mirė nuo difterijos ir 13 su
mirgo. Sveikatos komisionie- 
rius Dr. Rice ragina gyvento
jus padėt suvaldyt tą ligą. 
Įčiepijimas apsaugo nuo jos.

Plaučių uždegimu susirgo 
16, mirimų nuo tos ligos bu
vo 14 mažiau už pirmesnę sa
vaitę. Tymai tebesiplečia; 
jais per savaitę susirgo 923.

Mirimų nuo visokių priežas
čių buvo 484.

Gimė 713. Pereitų metų tą 
pat savaitę gimė 827.

Gesinant senų geležgalių 
šapos gaisrą, 195 Malta St., 
griuvo siena ir prislėgė 5 
gaisrininkus. Vienam iš jų, 
Thomas Leddy, sulaužyta ran
ka, koja ir)nugarkaulis. Ke
turių kitų sužeidimo pavojin
gumas dar nežinomas.

VAKACIJV 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 į savaitę
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vus maža valtimi ant Hudson . suaugusiems ir pusę tos kainos vai-, 
Unpq nevažinė! vilnis nnvn 1 kam> Už tą menk^ sumą gaunate Upes pasivazmet, vilnis nuva valgi, guolį. Galite medžiot, žuvaut, 
re juos prie pervažos Florida laivais važinėti ir maudytis., 
ir jos irklams užgavus panėrė ' 
jų valtį gelmėn. Vienas jau-! 
nuolis išgelbėta, kitas žuvo.

Brooklyno pašto viršininkas 
Francis J. Sinnott praneša, kad 
sąryšyj su oro pašto sąvait'e, 
gegužės 19 suruošta specialis 
laiškų 
Vaikų 
akrų 
Crest,
vin sudėta laiškai, kuriuos pa
ralyžium serganti vaikai siun
čia prezidentui Rooseveltui 
su gimtadienio linkėjimais.

Peter Brunoldi, 58 metų, 
pabėgėlis nuo fašistų teroro, 
gavo dar 30 dienų, kuriomis 
jam įsakyta liuosnoriai išva
žiuot iš šios šalies arba bū
siąs deportuotas į Italiją.

Brunoldi tarnavęs Italijos ar
mijoj laike Pasaulinio Karo. 
Paskiau dirbo ant laivo, nuo 
kurio pabėgęs į New Yorką 
1926 metais, kuomet sužino
jęs, kad Italijoj jo įieško fa
šistai. f Sausio mėn. šių me
tų areštuotas deportacijai. Jį 
gina Italų Imigrantų Gynimo 
Komitetas, kuris tarp italų at
stovauja Am. Ateivių Gynimo 
Komitetą.

Užsidegus Kuhn & Libby 
Co. aliejinei, 221 Sullivan St., | 
trys darbininkai išsigelbėjo iš- • 
šokdami nuo antro aukšto. ! 
Namą padegė ekspliodavęs 
aliejaus trokas.

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

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

FRANK DOMIKAITIS
Lietuvių Kuro Kompanija 

ĮDEDAME 
MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

NATIONAL AIR MAIL WEEK

New Yorko Specialių Sesijų 
Teisme per penkias dienas 
ėjusi unijistų byla pasibaigė 
jos panaikinimu. Byla buvo 
pasėka ilgo mezgėjų streiko 
pereito spalio mėnesį prieš 
Louis Hornick & Co., kuria
me buvo sufrėmuota eilė kal
tinimų prieš aktyviai dalyva
vusius streike Mezgėjų Unijos 
viršininkus ir ųnijistus, Louis 
Nelson, Jack Zinberg, Joe 
Rapoport, Isidore Tuman ir 
David Rosen.

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.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GARSINKITES “LAISVĖJE




