
Krislai
Jau prie SLA Fondo.
Perlipom per Slenkstį. 
Ar Tiesa?
Gerai Padare.
Neatskiriami Klausimai. L

Clevelando fašistu “Dirva” 
jau pradėjo dalinti SLA Tau
tiškų Centų Fondą. Ji rei
kalauja, kad Piki. Taryba 
siųstų tris sportininkus į Lie
tuvą ir jų išlaidas padengtų 
iš šio Fondo. Kaštuotų, gir
di, apie $750.

Bet tai pusėtina suma pi
nigų. O kokia iš to bus nau
da? Ką davė Amerikos jauni
mui nuvykimas pernai keleto 
sportininkų ?

Bene daug daugiau šitie pi
nigai patarnautų, jeigu būtų 
išleisti švietimui ir organiza
vimui jaunimo čionai.

Kalbėdamas Komunistų Par
tijos New Yorko valstijos kon
vencijoj, drg. Fosteris pasakė: 
Mes padarėme persilaužimą, 
mes progresuojame, žengiame 
pirmyn. Mes šioje valstijoje 
turime 40,000 komunistų. Gra
ži, didelė armija!

Bet neturime apsidžiaugti ir 
nurimti, jis kalbėjo. Mes dar 
tik per slenkstį perlipome.

Meksikoje jau pradėjo vir
ti fašistinė smala. Ją verda 
generolas Cedillo San Luis Po
tosi valstijoje. Pradėta gink
luota kova prieš liberališką 
prezidento Cardenas valdžią.

Nesunku atspėti, kas šią fa
šistinę avantiūrą finansuoja, 
būtent, Anglijos ir Amerikos 
žibalo kompanijos, kurių nuo
savybę Meksikos valdžia paė
mė savo rankosna. Gen. Ce
dillo taip pat padeda Vokie
tijos naziai.

Bet kur gen. Cedillo pase
kėjai gauna ginklų? Praneša
ma, kad jie turį 57 orlaivius.

Pasirodo, kad fašistiniai 
kontr-revoliucionieriai perkasi 
ginklus Jungtinėse Valstijose. 
Washingtono valdžia jau su
ėmus šešius orlaivininkus, ku
rie gabeno orlaivius Meksikos 
sukilėliams.

Meksika gali virsti antrąja 
Ispanija.

Labai puikiai pasielgė Wis
consin Farmer-Labor Progress
ive Federation, kai ji savo 
konvencijoje neužgyrė LaFol- 
lettų trečiosios partijos—Na
tional Progressives of Ameri
ca.

Broliai LaFollettai įsivaiz
dino, jog savo partijon laimės 
Minnesota Farmer-Labor Par
tiją. Veikiausia ir ten nieko 
nepeš.

Klaidą daro tie, kurie sa 
ko: Lietuvos nepriklausomybei 
pavojus, todėl sušvelninkime 
kritiką Lietuvos vidujinės san
tvarkos, arba atsteigimą demo
kratinės santvarkos padėkime 
į kokią trečiaeilę vietą. į

Lygiai klysta ir tie, kuri^ 
Lietuvos nepriklausomybės gyX 
nimu liepia visai nesirūpinti ir 
ima svietui įkalbinėti, būk nei/ 
Lenkija, nei Vokietija nebe-\ 
maną Lietuvą smurtu užgrobti..

Abu šie klausimai lygiai/ 
svarbūs ir vienas nuo kito ne-į 
atskiriami. Mes negalime ne
sirūpinti Lietuvos nepriklauso^ 
mybės gynimu, kaip besirūpin
dami jos gynimu mes negalime 
palikti ramybėje jos žudyto
jus, tai yra, Smetoną ir joj 
saiką. —■

Labai smarkiai susikibo po
nas živatas su ponu Strimai
čiu. živatas apkaltino Stri
maitį įvairiose suktybėse. O 
Strimaitis taip pat sakosi iš 
peties kiršias živatui.

Strimaitis kaltina živatą 
dideliam nedėkingume. Daly
kas eina apie SLA. Strimai
tis sako rinkęs aukas ir pats

Darbo Žmonių
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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!
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SOVIETŲ ŠALIS PASIRENGUS GINTI 
NE TIK ČECHOSLOVAKIJĄ, BET IR 
KITAS DEMOKRATINES VALSTYBES
Sovietų Ambasadorius Trojanovski Pareiškė, kad Jo Šalis 
Ištiesia Ranką Visom Taikiom, Demokratinėm Valstybėm1

su

Tro-
kalbėdama^ na-

Rusu

New York. — Sovietų Są
jungos ambasadorius Ame
rikai Aleksandras Troja- 
novskis pareiškė: “Mes esa
me pasirengę išvien
Francija apgint Čechošlova- 
kija, jeigu jinai bus užpul
ta. Mes pasiruošę ginti ir 
pačią Francija,” sakė 
janovskis,
riams Amerikonu - 

į Prekybos Rūmo laike už- 
I kandžio Bankers Kliub

“Gal mes būsime pašaukti 
gint ir kitas didžiąsias (de
mokratines) valstybes. Man 
atrodo, kad didžioj 
demokratinėm šalim E 
poj labiau reikalinga 
demokratijos pagelba, 
Rusijai reikalinga jų ūagel- 
ba.

“Mes (Sovietai) e 
pasiryžę bendrai veikti 
išlaikyti ir apginti c 
kratiją. Mes esame dideli ti
kėtojai į taiką ir demokra
tiją, suprasdami demokrati-

e:

šiom 
Juro- 
rusų 
negu

same 
, kad 
emo-

Meksikos Fašistai Ame-; N a z i a i dar Smarkiau
rikos Lėktuvais Bom

barduoja Miestus
Mexico City. — Karo mi- 

nisteris Avila Camacho pra
neša, kad fašistų sukilėlių 
vadui Cedillo’ui tarnaujan
tieji lėktuvai, gauti iš Jung
tinių Valstijų ir vaiifuoja- 
mi amerikonų lakūnų, bom
bardavo kelis miestus San 
Luis Potosi valstijoj, Meksi-

Prezidentas Cardenas pa
siuntė naujus pulkus ka
riuomenės prieš sukilėlius. 
Bus ypač dedama pastan
gų, kad tie fašistai neuž
imtų Tampico, kuris yra 
vienas iš didžiausių žibalo- 
aliejaus centrų Meksikoj. 
Taip pat reikia atmušt su
kilėlių grasinimus susisie
kimam tarp Meksikos ir 
Jungtinių Valstijų.

disko-Washington. — Vai 
mis skaitlinėmis, amerikie
čiai parėmė Ispanijos 
jau $1,200,000 kovai 
fašistus.

liaudį 
prieš

Shanghai, geg. 26.—Japo
nai praneša, kad užėmę 
Tanghshano sritį ir Lanfen- 
gą. 40 japonų orlaivių nuo
lat naikina chinų miestelius 
ir kaimus.

aukojęs nupirkti auksi laik
rodėlį, kuris buvo padpvano- 
tas ponui živatui. Dabar, gir
di, jis man purvais mėto.

Bet tai juk nėra atsakymas 
į užmetimus, o tik paprastas 
maldavimas, kad živatas atsi
mintų tą auksinį laikrodėlį ir 
gražiai tylėtų.

ją taip, kad tautos pačios 
veikia ir turi gabumo spręs
ti šiandieninius savo užda
vinius.

“Mūsų demokratija yra 
skirtinga nuo kitų demo
kratijų, ale mes statome bet 
kokią demokratiją aukščiau 
už fašizmą. Ir mes ištiesia
me ranką bendradarbiavi
mo ir vienybės visom taiką 
mylinčiom šalim, visom de
mokratinėm šalim.

“Čechų nusistatymas yra 
džiaugsmingas, padrąsinan
tis dalykas; jis parodo, kaip 
reikia elgtis su grasinan
čiais užpuolikais. Ispanijos 
žmonės jau įrodė gabumą 
priešintis įsiveržimui sveti
mų fašistų, kuriuos tyliai 
remia tūlos kitos valstybės. 
Chinu liaudis narsiai kovo
ja prieš Japonijos karinę 
mašiną ir susprogdino seną 
pasaką, būk japoniški už
puolikai esą nesumušami.”

Buriasi, Priekabiauja 
Prieš Čechoslovakiją

Berlin. — Vokietija at
siuntė piktą protestą Če- 
choslovakijai neva todėl, 
kad čechoslovakai “kartoti
nai laužą” Vokietijos sieną. 
Hitlerininkų laikraščiai per- 
sergėja, kad neužteksią at
siprašymų iš Čechoslovaki- 
jos pusės.

Associated Press rašo, 
kad jeigu koks Čechoslova- 
kijos kareivis dar padarytų 
“neatsargų žingsnį” prie 
Vokietijos rubežiaus, tai 
Hitleris bile minutę galėtų 
užžiebt karo eksploziją. Nu
matoma, jog nazių valdžia 
rengiasi griežtai, ultimatiš- 
kai reikalauti, kad Čecho- 
slovakija atšauktų savo ar
miją iš Vokietijos pasienių.

Naziai pasakoja, kad Če- 
choslovakijos orlaiviai vėl 
perlėkę per Vokietijos sie
ną.

Praha, Čechoslovakija. — 
Čechoslovakijos valdžia už
draudė savo lėktuvam skrai
dyti arčiau, kaip už trijų 
mylių nuo Vokietijos, Ven
grijos ir Lenkijos rubežių.

FAŠISTAI PASKANDI
NO ANGLIJOS LAIVĄ
Alicante, Ispanija. — Fa

šistų lakūnai bombarduoda
mi šį miestą ir jo prieplau
ką, paskandino Anglijos, 
prekybinį laivą “Thorpe-1 
hall”, 1,250 tonų įtalpos.

ORAS
Šiandien būsią lietaus.— 

N. Y. Oro Biuras.

Ispanijos Liaudiečiai 
Artinasi prie Trempo, 
Vanden-Elektros Stočių

fašistus atgal

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis, geg. 26.—Liau
diečiai, jau penktą dieną 
blokšdami 
šiauriniame K a t a 1 o n ijos
fronte, atėmė iš priešų kal
nus į rytus nuo Trempo ir 
artinasi prie penkių didžių 
vanden-elektros dirbyklų. 
Laikinoji Ispanijos sostinė 
Barcelona gaudavo iš tenise Dešimto Nacionalio Par- 
daugį elektros pirma, negujtijos Suvažiavimo, 
fašistai užėmė tas dirbyk- Ihndnvnt “dpnuikrni 
las, kovo mėnesį.

Sustiprėjusi liaudiečių ar
tilerija bombarduoja fašis
tus visame 60 mylių fronte. 
Jie perskėlė fašistų liniją 
netoli Balaguer ir visu įnir- ir pasiūlymus, kurie bus pa- 
timu toliau atakuoja ten matiniai punktai dienotvar- 
priešus. įkeje Komunistų Partijos

Dešimto Visašališko Suva
žiavimo.

Savo kalbą pradėdamas, 
Browder nurodė, kad šiame 
Kom. Partijos suvažia
vime (kurio pradžia geg. 26 
d.) New Yorke dalyvaus ar
ti tūkstančio delegatų iš vi
sų 48-nių valstijų, Alaskos 
ir Hawaii salų, ir broliški 
delegatai iš Kanados, Ku
bos, Meksikos ir Filipinų.

“Mes,. Komunistų Parti
jos nariai,” sakė Browder, 
“esame lygiai susirūpinę, 
kaip ir Amerikos žmonės 
apskritai, kad ekonominis 
krizis eina gilyn; kad reak
cijos jė£os užpuldinėja žmo
nių teises ir pragyvenimą ir 
kad pavojai karo ir fašizmo 
gresia visam pasauliui. Mes 
manome, kad nieks kitas, 
tik socializmas tegalės pa-

PALANGOS GAISRO DIDELI 
NUOSTOLIAI I

Paskutinės žinios, gautos 
iš Palangos, štai ką prane
ša:

Per įvykusį gaisrą Palan
goje sudegė 118 gyvenamų
jų namų ir apie 200 įvairių 
kitų trobesių. Nekilnojamo
jo turto sudegė apie 1,500,- 
000 litų vertės; kilnojamojo 
turto—prekių, baldų ir kt. 
namų ruošos daiktų—sude
gė apie 500,000 litų vertės. 
Be pastogės liko daugiau, 
kaip 185 šeimos, bendrai 
imant, apie 1,000 žmonių, 
neskaitant moksleivių ir 
laikinai Palangoje apsigy
venusių. Tik dalis sudegusio 
turto buvo apdrausta.

Dabar tikrai nustatyta, 
kad gaisras prasidėjo iš 
klebonijos, kurios medinis 
stogas užsidegė iš žiežirbos, 
kilusios iš kamino.

Nukentėjusiems nuo gais
ro šelpti prie vietos savival
dybės suorganizuotas komi
tetas, kuris išvien su savi
valdybe registruoja nuken
tėjusius nuo gaisro ir rūpi
nasi jiems surasti patalpų 
ir maisto. Kadangi nukentė
jusių nuo gaisro yra daug 
ir jų tarpe gana daug bied- 
nuomenės, tai apskrities vi
suomenė pati viena jų su
šelpti nepajėgs. Todėl atsi
šaukiama, kad Lietuvos vi
suomenė ir jos organizaci
jos skubiai paremtų savo 
aukomis padegėlius.

Gimnazijos ir aštuonių 
komplektų pradžios mokyk
los sudegė ne tik patalpos, 
bet taip pat didesnioji dalis 
mokslo priemonių. Mokslei
vių tėvai nerimas tau j a, kad 
nesusitrukdytų šių metų 
mokslas ir tuo būdu veltui 
nedingtų visų metų išlaidos.

DIEČIAI APSUPĄ 
iISTUS TREMPE

Hendaye, geg. 26.—Ispa
nijos liaudiečiai faktinai 
jau apsupo tūkstančius fa
šistų Tremp srity j. Per ke
lias dienas jie nukovė 3,000 
fašistų ir sužeidė 6,000.

BROWDER PER RADIO DĖSTĖ KOM. PARTIJOS KONVEN
CIJOS TIKSLUS: KURT DEMOKRATINĮ FRONTĄ, ORGANI
ZUOT TAIKĄ, ATREMT REAKCIJĄ, UŽTIKRINT BOKLĘ
Šaukė Negrus ir Baltus Darbininkus, Farmerius ir Vidurio 
Klases Bendrai Veikt dėlei Darby, Demokratijos ir Taikos

New York.—Earl Brow
der, Amerikos Komunistų 
Partijos generalis sekreto
rius, kalbėdamas per NBC 
radio visai šaliai, išvakarė-

, ragino 
būdavot ‘‘demokratinį fron
tą”; atsišaukė į Jungtinių 
Valstijų valdžią, kad pradė
tų žingsnius organizavimui 
pasaulinės taikos, ir trum
pai išdėstė mintis, obalsius

Gen. Franco Bombinin- 
kai 300 Žm. Užmušė, 
1000 Sužeidė Alicante

Alicante, Ispanija.—šeši 
fašistų bombininkai di
džiausiu pašėlimu bombar
davo Ispanijos respublikos 
pajūrinį miestą Alicante. 
Per 300 nekariškių žmonių 
užmušė ir virš 1,000 sužei
dė. Tai buvo žmogžudiš- 
kiausias iki šiol fašistų oro 
žygis.

Bombininkai ypač taikė į 
rinką, kur ir užmušė per 
100 žmonių, tarp jų daugį 
moterų, atėjusių nusipirkt 
valgių.

Buffalo Miesto Majoras Nu
teistas Kaip Grafteris

Buffalo, N. Y.—Vyriau
sias vietinis teismas pripa
žino kaltu miesto majorą 
G. J. Zimmermanną kaip 
kyšių ėmėją. Majoras, be 
kitko, paėmė $6,500 kyšių iš 
vienos draudimo kompani
jos ir už tai liepė “sursų” 
kontraktoriam apsidrausti 
toj kompanijoj.

Pagal įstatymus, Zimmer
mann galėtų būt nubaustas 
20 metų kalėjimo ir $8,000 
piniginės pabaudos. Bausmė 
jam dar nepaskirta.

matiniai išspręsti visus mū
sų keblius uždavinius ir pil
nai užtikrinti mūsų demo
kratiją ir taiką... Bet mes 
gerai žinome, kad dar tebe
same tik mažumos partija, 
kad didžioji dauguma mū
sų žmonių dar nepasirengę 
remt programą socialisti
niam Amerikos perorgani
zavimui, ir kad reikės dar 
dikčiai laiko, iki galėsime 
juos patraukti prie tokios 
programos. Tuo tarpu mi- 
lionai amerikiečių yra nete
kę darbų; visi mes jaučia
me dar mažiau užtikrinimo 
savo būklei; mūsų demokra- z v
tijai gręsia pavojus ir nau
jas karas grūmoja pasau
liui. Daugumos žmonių rei
kalai jiems primygtiniai sa
ko vienyti savo jėgas, kad 
apsisaugotų nuo visų tų pa
vojų. Mes, komunistai, pil
nai jaučiame tuos reikalus 
drauge su dauguma žmo
nių, c

“Štai kodėl mūsų Dešim
tas Suvažiavimas pradeda 
savo darbą tokiu obalsiu: 
‘Subudavokime demokratinį 
frontą daugumos žmonių, 
negrų ir baltųjų, darbinin
ku, farmeriu ir vidurio kla- 
siu—dėlei darbų, saugumo, 
demokratijos ir taikos.’ Šis 
obalsis tai nėra išreiškimas 
kokio atskiro Komunistų

Kentucky Valdininkai 
Žudė Mainieriy Vadus 
Pagal Bosų įsakymus

London, Kentucky. — Fe- 
deralis teismas tardo devy
nias anglies kompanijas, 63 
jų viršininkus ir privačius 
kasyklų šerifus. Dokumen
tais ir liudijimais parodo
ma, kaip tos kompanijos iš
vien su vietinės valdžios še
rifais ir policija terorizavo 
vadus ir narius Jungtinės 
Mainierių Unijos; kaip uni
jos veikėjai buvo grobia
mi, plakami, urmu į kalėji
mą grūdžiami ir net žudo
mi.

Kalėjimo viršininkas Clin
ton C. Bali liudijo, kad pa
gal sąmokslą vietinės val
džios šerifo Middletono su 
kasyklų savininkais ir jų 
mušeikomis buvo nužudytas 
Bennett Muzick, 19 metų 
berniukas, ir daryta bandy
mų nugalabint jo tėvą už 
tai, kad jie organizavo mai- 
nierius į uniją.

Buvo parodymų, kad ma
joras Zimmermann reikala
vo $200,000 kyšių iš kon- 
traktorių už vieną didelį 
miestinį darbą, ir nusileido 
iki $100,000. Bet teismas už 
tai Zimmermanno neteisė.

Partijos reikalo ar jos pro
gramos: tuo obalsiu mes pa
sakome bendrą savo reikalą 
išvien su plačiausia demo
kratine ir pažangia daugu
ma žmonių. Tuoj auti nė mū
sų programa yra žmonių 
vienijimasis prieš monopo
linį kapitalą, prieš ekono
minius monarchistus ir jų 
agentus.

“Republikonų partija, tik 
su mažomis vietinėmis iš
imtimis, atstovauja ekono
minius monarchistus ir po
litinius reakcionierius.

“Demokratų partija yra 
suskilus dviem dalim. Viena 
dalis, atstovaujanti Naują
ją Dalybą, eina ton link- 
men, kad patenkint kai ku
riuos opiausius žmgpių rei
kalavimus ir kylantį de
mokratinį žmonių judėjimą. 
Bet galingas reakcinis de
mokratų partijos sparnas, 
vadovaujamas vice-prezi- 
dento Garnerio, senatorių 
Glass’o, Wheelerio ir kitų, 
susidedant su republikonais, 
jau pajėgė sulaikyt ir su- 
mušt daugelį įstatymų su- • 
manymų, kurie buvo iškelti 
pagal 27 milionų žmonių 
suteiktą valdžiai mandatą- 
įgaliojimą 1936 metų rinki
muose.

“Tuo tarpu darbininkai 
ir kiti progresyviai žmonės 
surado sau naujas ir ne
priklausomas politines or
ganizacijas, kaip kad Ne
partinė Darbininkų Lyga, 
Amerikos Darbo Partija 
New Yorke, Farmerių-Dar- 
bo Partija Minnesotoj, Pro
gresyvių Partija Wisconsi- 
ne ir Commonwealth Fede
racijos Washingtono ir 
Oregono valstijose.

“Taip tai kuriasi dvi nau
jos stovyklos mūsų šalyj. 
Reakcionieriai steigia są
jungą savo jėgų sutartinam 
veikimui, jungdami dešinią
sias organizacijas ir gru
pes, republikonų ir demo
kratų, pagal vieną bendrą 
atžagareivių programą ir 
vadovybę... Mūsų Dešim
tas Suvažiavimas stato sau 
vyriausiu uždaviniu klausi
mą, kaip komunistai galėtų 
geriau padėt subudavot vie
ningą demokratinį frontą” 
prieš reakcijos frontą.

Čia drg. Browder pažy
mėjo ir didelį Komunistų 
Partijos narių padaugėjimą 
—nuo 7,500 1929 m. iki 75,- 
000 dabar.

Jis atsišaukė į Jungtinių 
Valstijų vyriausybę pradėt 
organizuot pasaulinę taiką . 
išvien su kitomis demokra
tinėmis šalimis; atitvert, 
kvarantinuot f a š i s t i nius 
kraštus karinių užpuolikų; 
nepraleis! jokių reikmenų 
nei finansų iš Amerikos 
grobikam Mussoliniui, Hit
leriui ir Japonijai, o pra
leist apsigynimo reikmenis 
Ispanijos respublikai.

r
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“The Voice of Lithuanian Ame
ricans” No. 2-ras

Jau išėjo iš spaudos Amerikos jauni
mo žurnalas “The Voice of Lithuanian 
Americans” No. 2-ras. Techniškai šis nu
meris tolygus pirmajam—gražus, akį 
traukiąs. Turiniu numeris antras yra 
kur kas svoresnis už pirmąjį.

Be poros trumpų apysakaičių, sporto 
klausimu straipsnio ir kt. dalykų, šiame 
numeryj telpa politiniai straipsniai—Jo
no Ormano apie Lietuvą ir Keistučio Mi- 
chelsono demokratijos klausimu.

Be to, žurnalas gražiai iliustruotas, 
puikiu viršeliu.

Patariame visiems anglų kalbą varto
jantiems lietuviams įsigyti “The Voice” 
ir jį skaityti.

O mūsų literatūros platintojai turėtų 
parsitraukti jo pundais platinimui.

Antrašas: Lithuanian-American Pub
lishers, Box 38, Station W, Brooklyn, 
N. Y. '

Vis Tik Praėjo!
Pagaliau Jungtinių Valstijų žemesny

sis atstovų butas priėmė Darbo Valan- 
dų-Algų Nustatymo bilių. Priėmė gan 
didele dauguma balsų, 314 prieš 97. Tūli 
reakcininkai manė, kad bilius bus atmes
tas. Bet eilė kongresmanų, matyt, pama
čiusių iš pastarųjų balsavimų Floridoj ir 
Oregone, kad žmonės stovi su prez. Roo- 
seveltu, nutarė paduoti savo balsus už 
bilių ir sekantį rudenį tuomi galėsią pa
siteisinti prieš balsuotojus.

Dabar šis bilius bus svarstomas sena
te. Reikia tikėtis, kad ir ten jis praeis. 
O tuomet, kai prez. Rooseveltas pasira
šys, jis ir pataps įstatymu.

Nors bilius “pataisytas”, vienok jo 
priėmimas visvien reikš progresą, prisi
dės prie darbininkų būklės gerinimo.

Partija Be Frakcijų, Partija 
Be Vaidų

Dabar besitęsiąs dešimtasis USA 
Komunistų Partijos suvažiavimas paro
do vieną būtent dalyką: ši partija suvie
nyta, ši partija be frakcijų, ši partija be 
vaidų.

Raskit jūs šiandien kitą politinę par
tiją Amerikoj, kuri galėtų tuo pasidid
žiuoti !

Republikonų partijoj eina milžiniškos 
rietenos ir vaidai; demokratų partijoj— 
tas pats; socialistų partija pasiliko tik 
su keliais tūkstančiais narių, bet ir ten 
dar tebesivaidijama, nesusitaikoma. Lie
kasi tik viena komunistų partija, kuri 
šiandien veikia vieningai, susiklausan
čiai, draugiškai.

Tiesa, buvo laikai, kai ir ši partija bu
vo ėdama frakcinio vėžio. Tai buvo lai
kai, kai partijoj pasilaikė trockistai ir 
lovestoniečiai. Per eilę metų nebuvo ga
lima susitarti, prieiti prie bendros išva
dos, padaryti partiją masinę. Kiekvie
nas susirinkimas, kiekvienas suvažiavi
mas būdavo pašvenčiamas ne svarstymui 
bendrų kraštą liečiančių reikalų, ale 
frakciniams ginčams. Tūli žmonės tuo
met manė, kad jau nebeliko vilties turė
ti partiją suvienytą, stiprią.

Prisiėjo daryti griežtą partijoj ope
racija; prisiėjo išvyti laukan trockistus, 
paskui lovestoniečius, kuriems rūpėjo ir 
teberūpi ne darbininkų judėjimo stipri-

nimas, bet ardymas. Kai tie sutvėrimai 
buvo iš partijos eilių pašalinti, tūli skel
bė, girdi, jūs skaldote partiją, ardote 
darbininkų vienybę. Mes nurodėme, jog 
tai netiesa. Partija, apsivaliusi nuo ar
dytojų, susistiprins, pasidarys masinė, 
pasidarys mylima Amerikos žmonių ir 
suvaidins milžinišką rolę Amerikos gy
venime.

Na, ir štai dabar jau matome, keno bu
vo tiesa!

Per pereitas dvi savaites įvyko 35 par
tijos distriktų suvažiavimai. Kiekvienas 
suvažiavimas buvo vieningas, sąlydus, 
pavyzdingas. Jeigu buvo kai kuriais 
klausimais skirtingų nuomonių, tai tos 
nuomonės buvo pareikštos draugiškoj 
dvasioj, išeinant iš bendrų darbo žmo
nių reikalų gerovės.

Dešimtoji Partijos konvencija dar aiš
kiau parodo tąjį būtent faktą, kad šiuo 
tarpu Jungtinėse Valstijose pasiliko tik 
viena politinė partija be frakcijų, be sa
vitarpinių kovų—USA. Komunistų Par
tija!

Apie Busimųjų Žemės Ūkio 
Parodų Maskvoje

“Lietuvos Žinios” rašo:
“Jau nuo seniau SSSR ruošia žemės 

ūkio parodą, kuri bus atidaryta 1938 m. 
rugpjūčio 1 d. Maskvoje. Ši didelė ir tur
tinga paroda iššaukė susidomėjimą ne 
tik SSSR, bet ir užsienyje.

“Ši paroda parodys didžiausią permai
ną žemės ūkio gyvenime Rusijoje, paly
ginus su prieškariniais laikais. Iki 6,000 
valstybinių traktorių stočių, kurias suda
ro per 400,000 traktorių ir per 100,000 
kitų žemės ūkio mašinų bei automobilių, 
dabar dirba SSSR kolchozų laukuose. 
Jos apdirba per 90% visos kolchozų že
mės. Parodos lankytojas jfalės taip pat 
pažvelgti į žemės ūkio turtingumą SSSR 
kraštuose.

“Parodoje dalyvaus kolchozninkai nuo 
Vidurinės Azijos iki šaltų '.Baltosios jū
ros vandenų; nuo smėlėtos Baltgudijos 
iki Ramiojo vandenyno.

“Paroda—miestas 136 ha. su šimtais 
pavilijonų, aikštėmis ir gatvėmis. Į pa
rodos sklypą įeina ir didysis Ostanskio 
parkas su dideliu muziejum XVIII šim
tmečio tvirtovių kūrybos.

“Kiekvienas pavilijonas stengiasi kuo- 
gražiausiai atrodyti. Čia Ukrainos, to
liau Sibiro, Užkaukazinės respublikos ir 
kt. puošiasi savo eksponatais.

“Parodoje tarp kitų įdomybių lankyto
jas pamatys indų Čuchlomo amato ga
mybos medinių, įvairių įvairiausių išsiu- 
vinėjimų ir t. p.

“Gyvulių pavilijonas sudaro tam tikrą 
miestelį, kuriame tilps įvairių SSSR 
kraštų bei vietų geriausieji, gražiausieji 
ir įdomiausieji gyvuliai.

Tarptautinė Peržvalga
Kovos Ispanijoj

Ispanijos liaudis jungia 
savo jėgas kovai už savo 
tautinę laisvę, už demokra
tiją. Po to, kaip fašistai 
prasimušė linkui Vidurž. 
Jūros, tai jie jokio didelio 
laimėjimo neatsiekė. Cana
da kalnuose, kur liaudiečiai 
buvo labai įsidavę į fašistų 
užimtą teritoriją, kur fašis
tai supo juos iš trijų pusių, 
tai jie pasitraukė ant Alca
la de Chivert-Albacacer— 
Alliepu—Teruel linijos. Tuo 
liaudiečiai ištiesino daugiau 
savo frontą ir pasitraukė į 
apdrūtintas pozicijas.

Kituose frontuose, kaip 
tai Katalonijos, Madrido, 
Pietų, Francijos pasienyj 
mūšiai eina ant tų pat po
zicijų. Nei viena, nei kita 
pusė per pastarąsias tris 
Savaites neturėjo bent kiek 
žymesnių pasisekimų.

Generolas Franco įmetė į 
kalėjimą generolą Juan Ya- 
gue, kuris pirma taip buvo 
garbinamas, už tai, kad pa
kritikavo Franco budeliš
kus žygius bombardavime 
civilių žmonių iš lėktuvų. 
Yague nurodinėjo, kad toki 
žygiai tik daugiau apjungia 
Ispanijos liaudį kovai.

Gibraltaro perlajos abie- 
jomis pusėmis vis daugiau 
fašistai pristato didelių vo
kiškų kanuolių ir fortų. Ma
tyt, kad tai yra ruošiama 
dideliam . būsimam karui, 
kad Vokietijos-ttalijos ir 
Ispanijos fašistai galėtų už
daryti tuos jūrų vartus.

Liaudiečiai atmušė fašis
tų karo laivų ir orlaivių at
akas nuo Minorca ; salos. 
Fašistai skelbia, '. kad jie 
nuo karo pradžios iki ba
landžio pabaigos būk suėmę 
90,000 Ispanijos liaudies 
kareivių į nelaisvę, I kurie 
pastatyti prie kelių vedimo, 
apkasų kasimo ir suvalyti j 
k o n c e n t r acijos lagerius. 
Veikiausiai jų tarpe labai 
daug yra paprastų I civilių 
žmonių, kurie niekados ka
re visai nebuvo, bet yra 
prieš fašistus nusiteikę.

Chinijos Laimėjimai ir 
Pralaimėjimai

Chinijos liaudis išlaiko 
virš miliono Japonijos ar
mijos atakas, puolimus or- 
laivyno ir laivyno. v Bėgyj 
pastarųjų trijų savaičių ir 

“Labai įdomus bus ir įvairių vaisių 
pa vili jonas. Ten bus sudaryti specialūs 
sodai (įdomiausias Mičiurino), kuriuose 
bus atvaizduojama jų priežiūra ir t. p. 
Sodai bus tikrai natūralūs.

“Pavilijonas “Medžioklė ir žvejyba” 
duos įdomų ir turtingą esamų SSSR 
žvėrių kailių vaizdą. Parodos metu did
žiojo zoologijos parko skyrius “Askani- 
ja Nova” atvyksta į Maskvą ir veiks prie 
parodos.

Parodoje Veiks šie Skyriai:
“Grūdų, medvilnės, žemės ūkio mecha

nizacijos, medžioklės ir žiuklystės, ta- 
bokininkystės, gyvulininkystės, cukrinių 
runkelių, šilkininkystės, linininkystės, 
irigacijos ir melioracijos, miškų sodini
mo, veterinarijos, eterinių aliejinių kul
tūrų, šunų auginimo, kur bus surinktos 
visos medžioklinių ir sargybinių šunų 
veislės (rūšys), Askanijos—Novos, šiau
rės žemės ūkio, hidro stočių, sovietų sub
tropikų, sovchozų, kame bus atstovau
jami visi NKSovchozų sistemos ūkiai, 
vaisių auginimo, vynuogystės ir vynų 
gamybos, kralikų auginimo, paukštinin
kystės, bitininkystės.”

Kitais žodžiais, ši Sovietų Sąjungos 
—socializmo šalies—žemės ūkio paroda 
bus viena įdomiausių, viena gražiausių 
tos rūšies parodų pasaulyje!

Haile Selassie, buvęs Ethiopijos imperatorius, atvy
kęs j Genevą kovoti už Ethiopijos nepriklausomybę 

(Tautų Sąjungos pienium©) •

vėl Taierchwango srityje 
buvo didžiausi mūšiai. Kelis 
kartus chinai sumušė japo
nus. Tuo kartu chinų parti
zanai ir buvę Raudonosios 
Armijos kareiviai prisiarti
no visai arti prie Peipingo 
ir sudarė Japonijos garni
zonui pavojų.

Japonai . sutraukė prieš 
chinus daug didelių kanuo
lių ir veržiasi, kad užėmus 
Suchow miestą ir nukirtus 
Lung-Hai gelžkelį. Jau nuo 
sausio mėnesio ten eina di
deli mūšiai su pasikeičia
mais laimėjimais, tai vienai, 
tai kitai pusei.

Japonijos imperialistai ir 
pietuose pagelba savo karo 
laivyno užpuolė prieplauką 
Amoy, kuri randasi ant sa
los ir užėmė.

Galimas daiktas, kad Ja
ponijos armijos prasilauš į 
Suchow ir tuo būdu susi
jungs Shanghajaus ir Pei
pingo jų armijos. Bet tas 
nereiškia, kad Japonija jau 
bus laimėjusi karą prieš 
Chiniją. Chinija yra plati, 
turi vietos pasitraukti, su
stiprėti ir vėl stoti mūšin 
su japonais, kad juos išva
rius iš savo brangaus kraš
to.

Japonija laiko užėmus ne
mažą plotą Chinijos, bet ji 
ir ten negali tvirtai laiky
tis. Japonai laikosi tik ant 
gelžkelių, kelių ir didmies
čiuose, o toliau nuo tų pun
ktų veikia chinų partizanai, 
kurių jėgos nuolatos stiprė
ja.

Kas Naujo Kitur
Sovietų Sąjungos prezi

dentas M. Kalininas užtik
rino Čechoslovakiją, kad 
jeigu ją užpuls Vokietija ir 
Lenkija, tai Sovietai gins. 
Sovietai užima pirmą vietą 
pasaulyje chemikališkų dir
binių šakoj. Geras pavasa
ris, sėkmingai atliekama sė
ja ir numatomas geriau
sias javų derlius. Tarpe So
vietų Sąjungos ir Japoni
jos blogėja santikiai, nes 
Japonijos imperialistai nesi
laiko sutarčių ir karą pro
vokuoja.

Franci joj nutarta būda
vot! 2 šarvuotlaiviai po 35,- 
000 tonų įtalpos, 1 kruzerį 
8,000 tonų; 7 submarinus ir 
nemažai kitų karo laivų. 
Varomas vajus už sukėlimą 
veik penkių bilionų fran

kų paskolos, kurios pinigai 
bus skiriami apsigynimo 
reikalams. Pinigų vertė nu
mažinta, dabar franko ver
tė yra tik tarpe 2 ir 3 cen
tų.

Jungtinėse Valstijose Vo
kietijos naziai nori gauti 
helium dujų, kurias naudo
tų karo zepelinams. Jungti
nių Valstijų karo laivynas 
turi pratimus Ramiajam 
Vandenyne, o oriai vynas 
Atlantiko pakraščiuose. Nu
tarta dar budavoti 950 karo 
lėktuvų laivynui ir 68 nauji 
karo laivai. Tame skai
čiuje bus būdavo j ami virš 
35,000 tonų įtalpos šarvuo
čiai.

Anglijos imperialistai da
ro daugiau nusileidimų Is
panijos, Vokietijos ir Itali
jos* fašistams. Tuo pat kar
tu jie smarkiai ginkluojasi.

Italijoj lankėsi Hitleris. 
Ta proga Mussolinis ruošė 
parodas armijos, karo lai
vyno, orlaivyno, kad paro
džius, kaip jis galingas. Ži
noma, kartu buvo tai paro
dymas ir Hitleriui, kad Mu
ssolinis nemano nuolatos 
jam pataikauti, kad ir jis 
nori grobių.

Lenkijos fašistai išprovo
kavo du susikirtimu pasie
nyj su Čechoslovakijos sar
gais. Apie 8,000,000 ukrai
niečių reikalauja sau auto
nomijos.

Vokietijos fašistus Jung
tinės Valstijos kaltiną, kad 
fašistai sulaužė pybkybos 
sutartį. Naziai išprovokavo 
tris susikirtimus ant Čecho
slovakijos sienos ir buvo su
kurstę kelis susirėmimus 
s a v i š k ių Čechoslovakijoj. 
Hitleris sukėlė 1,600,000,000 
mąrkių paskolą, kuri bus 
naudojama apsiginklavimui. 
Hitleris atšaukia savo karo 
specialistus iš Chinijos, ku
rie ten mokino chinus karo 
žiųojimo.

Tautų Lygoj Ispanijos 
liaudies atstovas pasmerkė 
Angliją už pataikavimą fa
šistams. Tautų Lyga faktiš
kai sutiko su Italijos paver
gimu Ethiopijos. Haile Se
lassie pareiškė, kad “pasau
lyje nėra daugiau tiesos.”

Brazilijoj nuslopintas 
Hitlerio ir Mussolinio agen
tų sukilimas.

Mexico nacionalizavo ži
balo šaltinius ir nutraukė 
ryšius su Anglija.

D. M. š.

Katalikų Eucharistiniam Kon
gresui Pakenkė Naziai

Budapest, Vengrija.—At
sidarė tarptautinis katalikų 
Eucharistinis K o n g r esąs 
(“Švenčiausio sakramen
to”). Buvo tikėtasi 100,000 
žmonių, bet pasirodė tik 
apie 40,000.

Hitlerio valdžia reikala
vo, kad vokiečiai, norintieji 
važiuot į Eucharistinį Kon
gresą, turi išsiimt specialius 
praleidimus-vizas, ir tuom 
sulaikė bent 36 tūkstančius 
Vokietijos katalikų nuo da
lyvavimo tenai.

Gręsiąs karo pavojus su
turėjo ir daugelį Amerikos 
katalikų nuo važiavimo į tą 
kongresą.

Apriboja žydų Skaičių Biz
niuose ir Profesijose 

Vengrijoj
Budapest, Vengrija.—Ša

lies seimas išleido įstatymą, 
kad tik aprėžtas nuošimtis 
žydų, o ne daugiau tegalės 
būti profesionalais, biznie
riais ir amatininkais Veng
rijoj.

ŠYPSENOS

Sulyg Darbo—Nebrangu
Pastipo kunigo arklys. 

Kunigas pašaukė Čigoną, 
kad nuluptų negyvam ark
liui skūrą ir jį užkastų.

Čigonas atėjęs tai ir pa
darė.

—Kiek tu nori už ^avo 
darbą?—klausia kunigas či
gono.

—Tik 25 litus, prabaštėli, 
—atsako čigonas.

—Ar tu iš proto išėjai, 
tiek daug norėdamas?—su
šuko kunigas.

—Visai nedaug, prabal
čiau. Kuomet tu mano pa
čią laidojai, tai nei skūros 
nelupai, nei duobės nekasei, 
o paėmei net 15 litų. Aš gi 
tavo arkliui duobę iškasiau 
ir skūrą nulupau. Sulyg 
darbo ir užmokestis, ponas 
prabaščiau.

Neturi Arklio širdies
Motina į dukterį: “Mary

te, kodėl tu taip vėlai par
eini iš miesto, kad mes ne
galime nei sulaukti?”

Marytė: “Ir, kad mane 
Jonukas ilgai šnekina.”

Motina: “Ir ką jis tau 
kalba?”

Marytė: “Ugi, kol išprašo 
bučkio, tai išeina ilgas lai
kas.”

Motina: “Ir tu jam jį 
duodi?”

Marytė: “Juk ne arklio gi 
širdį turiu... taip maloniai 
prašo.”

Berželis.

Seattle, Wash., geg. 25.— 
Amerikiečiai Alaskos žvejai 
ginkluojasi šautuvais vyt 
laukan japonus žvejus iš 
Amerikai priklaus ančių 
vandenų.

Klausimai ir Atsakymai
Aš esu Amerikoje gimęs, 

buvau nuvažiavęs Lietuvon, 
ten apsivedžiau ir savo mo
terį atsivežiau į Ameriką. 
Bet dabar, tai yra, du metai 
tam atgal, jinai pabėgo su 
kitu vyru. Jau šeši metai, 
kaip aš ją atsivežiau Ame
rikon.

Dabar aš noriu klausti: 
Jeigu aš ją atrasčiau, ar ga
lėčiau aš ją išsiųsti į Lietu
vą? Ji yra Lietuvoje gi
mus.

M. T.
Atsakymas:

Mums atrodo, .kad jūsų 
nusistatymas yra labai keis
tas ir visai nepateisinamas. 
Tiesiog po prievarta norite 
priversti savo moterį su ju
mis gyventi. O kadangi to 
padaryti negalima, tai norė
tumėte ją išdeportuoti į 
Lietuvą. Ką tuomi atsiektu
mėte? Ogi nieko, apart at
keršijimo jai.

Gali būti, kad ji jus smar
kiai nukriaudė arba labai 
žiauriai suvylė ir už tai ją 
reikia peikti. Tačiau iš jū
sų pusės toks piktas kerši
jimas dalykų nepataisys.

Jūs esate laisvas žmogus, 
dar darbininkiško laikraš
čio skaitytojas, todėl turė
tumėte plačiau žiūrėti į to
kius dalykus.
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. ’'Mokslinis” Žargonas 
Kenkia Mokslui

Keletas vaikų, artimi! Anglų filosofas Herbert
draugai, kai kada išranda 
tulus dirbtinius sau žodžius 
ir didžiuojasi, jog kai jie 
tarp savęs kalbasi, tai kiti 
vaikai jų nesupranta.

Panašiai džiaugiasi suau- 
f gę “vaikai” kai kuriose mo

kslo šakose, ypač naujose, 
kad kiti žmonės nesupranta 
jų kalbos nei rašto, jeigu 

' tam tyčia neišmoksta eilės 
dirbtinių žodžių.

Kaip svetimų žodžių grai- 
bytojai iš graikų, lotynų ir 
vokiečių kalbų, labiausia 
pasižymi tariami mokyti 
žmonės, kurie gilinasi į psi
chologiją. ir pedagogiją,

• nors šie mokslai savaimi 
dar anaiptol nėra tikri.— 
Psichologija aiškina žmo-

• gaus proto-“dvasios” veiki
mą, o pedagogija gvildena 
būdus, kaip sėkmingiau vai
kus bei jaunuolius mokint 
ir auklėt.

Smith Kolegijos preziden
tas Wm. A. Neilson, pasta
rasis pirmininkas Ameri
kiečių Draugijos Suaugu
siems Lavinti, kandžiai 
smerkia tokius naujų žod
žių kalvius bei įgabentojus 
iš svetur ar iš senovės. To-

• kią jų kalbą jis neigia kaip 
^'mokslinį žargoną.”

Prof. Neilson sako, kad 
studentai, įstodami į pirmą 
medicinos kursą, žino daug 
dalykų apie žmogaus kūną 
paprastais, kasdieniniais 
angliškais vardais Bet kai 
jie tuos pačius daiktus pir
mais metais išmoksta loty
niškai pavadint, tai lyg ap
svaigsta p a s i d i d žiavimu, 
tartum paprastas dalykas 
tuoj pasidarė didžiu “moks- 

*lu,” kaip tik jis perkrikšty
tas svetimu vardu. Taip ir 
per visą amžių daugelis mo
kytųjų nenusikrato to svai
gulio.

60-70 metų atgal Europos 
apšvietūnai buvo labai susi
domėję mokslu evoliucijos 
—apie vystymąsi žemesnių, 
paprastesnių augalų ir gy
vių į aukštesnius ir sudėtin
gesnius. Tada anglas Dar- 

*winas savo knygose aprašė 
begaliniai svarbius savo at
radimus evoliucijos srityje 
ir išvystė iš jų gilią moksli-

i
i

II

I

II

Neva Išgydytas Pamišėlis 
Atnešė Ligoninėn Savo

Dnkters Galvą
Strassburge, Franci jo j, 

nesenai buvo iš beprotna
mio paleistas kaip “pasvei
kęs” Paul Kuhn. Neužilgo 

į jis nukirto savo dukterei 
galvą; įdėjęs ją į ryšulį at
nešė, ir padavė ligoninės 
sargui, sakydamas: “Čia 
mano duktė Žermena.” Ta
po suimtas ir bus teisiamas.

Medicina ne Vien Mokslas, 
bet ir Menas

New York.—Yale Uni
versiteto medicinos profe
sorius H. W. Haggard per
spėjo daktarus, kad medici
na dar tik dalinai yra mok
slas; kita jos dalis tebėra 
žmogiškai - draugijinis me- 

inas.
I

______________________________________

Alkoholikų ir Blaivininkų 
Smagenų Kraujagyslės

Syracuse Universiteto me
dicinos profesoriai H. M. 
Hildreth ir E. E. McCar
thy paskutiniu laiku paro
dė, kad kraujagyslės - arte
rijos smagenyse gėrikų ne 
greičiau sensta ir kietėja, 
kaip blaivininkų.

Prancūzų Kompozitorių 
Draugija Paryžiuj priėmė 
į savo narius gabų Lietuvos 
pianistą Jurgį Karnavičių.
...... ....................... 1 — 

! Dirbtinis Šaltis Kasimui
Kanalų ir Tunelių

Giliau kasant tunelius,
nę teoriją. Tačiau ir šian-
dieną Darwino raštai yra 
nesunkiai suprantami jau
nuoliui, baigusiam keturių 
klasių vidurinę mokyklą 
(high schoolę).

Bet per paskutinius ke- 
liasdešimt metų tiek pripe
šiota svetimų žodžių į “mo
kslišką žargoną”, kad ir ko- 

* legijos studentui sunku su
prasti kai kuriuos skyrius 
angliškuose-amerikoniškuo- 

se žurnaluose, net dienraš
čiuose.

Profesorius Neilson, vy
riausias redaktorius Webs- 
terio New International 
Dictionary (žodyno) antros 
laidos, ragina mokytuosius 
mest šalin tokį gudravimą 
kaipo žalingą dalyką ir 
trukdantį apšvietą, ypač 

^Ltarp suaugusiųjų.

kanahsis ar kt., kartais iš

ŠIAUDINIU STOGU APSAU
GA NU(X UGNIES

Spencer jau kur kas anks
čiau negu prof. Neilson pa
brėžė, jog nuo seniau žino
mi, .paprasti žodžiai perduo
da mintį greičiau, stipriau 
ir giliau negu naujesnieji 
ar dirbtiniai, nors šie ir 
“gražiau” skambėtų.

Bet mūsų darbininkiškos 
spaudos vedėjai žino tatai 
ir be filosofų. Todėl “Lais
vėje”, “Vilnyje” ir kituose 
mūsų leidiniuose yra kiek 
galint vengiama naujo žar
gono, nors jisai ir iš pa
ties Kauno plauktų.

I —N. M.

vandeningos žemės užslen- 
ka praskydęs smėlis ar šly
nas.

Kad to neatsitiktų, todėl, 
vandeningas sluoksnis sut
virtinamas dirbtiniu šalčiu. 
Žemėn suleidžiama vamz
džiai, per kuriuos yra spau
džiamas chloro kalcijus 25 
laipsnių šaltumo pagal Cen
tigrade termometrą arba 
chloro magnezijos šarmas; 
ir taip atimama šiluma iš 
artimiausių tiem vamz
džiam žemės sluoksnių. Jie 
tad sustingsta ir nebeslen- 
ka.

Šalčio palaikymui, žino
ma, turi nuolat dirbti tam 
tikros mašinos, spaudžian- 
čios minimas medžiagas 
vamzdžiuose.

Šiaudiniais stogais deng
tų namų yra ne vien Lietu
voj ir Lenkijoj, bet ir Ai- 
rijoj, Anglijoj, Danijoj, Ho- 

įlandijoj, Vengrijoj ir kt.
Jeigu tie šiaudai naudo

jami gamtiniame savo pavi
dale, be apsaugojimo, tai la
bai lengvai užsidega, tr nuo 
vieno namo gaisro kai kada 
sudega didžiuma viso kai
mo. Holandijoj ir kai ku
riuose kituose kraštuose, to
dėl, stoginiai šiaudai yra 
apsaugojami tam tikrais 
mišiniais. Holandų receptai 
tam yra vieni iš geriausių, 
būtent:

Sumaišoma 100 svorio da
lių gipso su 50 svorio dalių 
sieros rakšties (sulphuric 
acid) amoniako 150 dalyse 
vandens, arba

700 svorio dalių borakso 
sumaišoma su 25 procentais 
svorio dalių chlorocinko, 
pusė svorio dalių molio ir 
70 svorio dalių vandens.

Viename ar antrame mi
šinyje šiaudai mirkinami 
prieš pat dengimą arba ke
lis kartus apipurkščiama 
tuo mišiniu jau uždengtas 

I stogas. —D.

Klausos Mieravimo 
Instrumentas

--------L
Šiuo laiku yra tyrinėja

ma klausa tūkstančių vai
kų lankančių pradines mo
kyklas, ir už tai reikia pa
sakyt ačiū valdiškai WPA 
viešų darbų administracijai, 

j Nes tai yra jos sumanymas 
I ir vykdomas pagal jos pro
gramą.

Klausai tyrinėt yra išras
tas instrunįentas vadinamas 
audiometer. Ant jo griežia 
tam tyčia įkalbėtą fonogra- 
finę plokštelę, kuri, prade
dant nuo vieno, sako nume
rius toliau laipsniškai vis 
tyliau ir tyliau.

Vaikas rašo tuos nume
rius, kol tik girdi, o kai jau 
nepajėgia sekančio numerio 
“pagaut,” reiškia, ten prasi
deda jo negirdė j imas; ir 
tikrai žinoma nedagirdėji- 
mo laipsnis. Tada vaikas 
siunčiamas pas ausų gydy
toją, ir tuo būdu galima tai
syt klausą, kuri antraip, 
gal visai atsisakytų jam tar
nauti vėlesniame amžiuje.

Kas liečia akių, žmonės 
supranta, kokių yra skirtu
mų tarp toli, arti ir vidu
tiniai matančių. Bet apie 
klausos skirtumus sako tik 
tiek: gerai girdi, neprigirdi 
arba kurčias. Iš tikro gi 
skirtingų klausos laipsnių 
esą ne mažiau kaip ir regė
jimo skirtumų, sako girdėji
mo specialistai. —N. M.

Dusas orlaivių inžinierius 
Igor I. Sikorsky, Amerikoj, 
išrado, kaip naudot lėktuvo 
sparnus inžinui vėdint vie
toj paprasto radiatoriaus.

Hendaye, Franc.—Ispan. 
pasienis, geg. 25.—Šiauri
niame Katalonijos fronte 
liaudiečiai nušovė žemyn 
dar 4 fašistų lėktuvus, o sa
vo prarado vieną.

Beždžiones Gabios Vė
žiu Meškeriotojos

Mažos rudos beždžionės 
Malajaus salose beprotiškai 
mėgsta vėžius. Bet kas jom 
duos tu vėžiu? Todėl naba-

L. C-

ges turi pačios pasivėžiauti. 
Bet kaip? Juk beždžionės 
nėra kokie vandens narūnai 
—smigt dugnan ir išsinešt 
sau vėžio “kepsnį”. i

Todėl beždžionės surado 
tikresnį, nors asmeniškai ir 
nelabai smagų būdą—pasr- 
meškeriot vėžių. Bet papra
sta meškerė netinkamas 
beždžionei įrankis.

Todėl beždžionė ten nau- 
Idoja savo prigimtinę “meš
kerę”—uodegą.

Kaip tik jūros vanduo 
nuslūgsta, jos iššoka iš me
džių ir bėga jieškot smė
lyje vėžių duobių-skylių. 
Suleidžia savo uodegas į 
tas duobes, o kvaili vėžiai ir 
kimba. Taip jos ir prisilupa 
vėžių, jog vietiniai žmonės 
vėžiautojai keikia, kad bež
džionės išstumia juos iš to 
biznio, kuris čia tapo tikrai 
“monkibizniu.”

V1ŠTUK0 GEMALAS 
KAIPO LIGŲ TYRIMO 

LABORATORIJA
Įvairios žmonių ligos kim

ba vieniem ar kitiem gyvu
liam; tai mokslininkai gali 
išnagrinėt tokių, ;ligų vys
tymąsi pas gyvulius; daryt 
ant jų bandomąsias opera
cijas, išmėgint įvairius nau
jus vaistus ir skirtingus jų 
daugius, ir tt., o gautus iš 
to patyrimus paskui pritai
kyt žmonėms gydyt.

Bet kai kurių žmogaus 
ligų bakterijos bei nuodai- 
perai visai nelimpa jokiem 
žinomiem gyvuliam. Tarp 
šitokių ligų yra meningitis 
(smagenų plėvės uždegi
mas) ir bent kelios kitos. 
Todėl jų ištyrimas ant gy
vulių buvo iki šiol neįma
nomas. Bet paskutiniu lai
ku Vanderbilt Universiteto 
medicinos profesorius E. W. 
Goodpasture padarė atradi
mą, kad jau galima bus tas 
ligas studijuoti “nemėsinė- 
jant” pačių ligonių.

Daktaras Goodpasture at
rado, kad galima prigydyt- 
įskiepyt neišsiritusiam iš 
kiaušinio vištukui mažytę 
dalelę gyvos žmogaus odos 
arba mėsos, ir tada jau kibs 
tai dalelei žmogaus kūno 
audinio meningitis ir kitos 
ligos. Tas jo audinio gabalė
lis pasilaikys gyvas vištuko 
gemale įvalias ilgą laiką ir 
įskiepyta jam liga vys
tysis taip, kaip jinai vysto
si pačiame žmogaus orga
nizme.

Tam nereikia net pjaut 
bent “spirgutės” gyvo žmo
gaus kūno: lygiai tarnauja 
audiniai išpjauti iš ką tik 
nelaimėse žuvusių žmonių 
bei šviežiai mirusių nuo 
širdies ligos, apopleksijos ir 

Į kitų.

KAS YRA ŽINOTINA APIE 
MĖTAU ŠVINĄ

Švinas yra labai minkštas 
ir sunkus metalas, tirpstan
tis prie 327 laipsnių karš
čio pagal Centigrado termo
metrą. O 1,525 laipsnių kar- 
štyj jis garuoja. Sausame 
ore švinas žiba, o drėgna
me apsidengia pilkšvumu— 
taip jis rudy j a. Bet švinas 
rudy ja tik iš paviršiaus, ne 
taip kaip geležis, kurią rū
dys ėda vis gilyn.

Švinas yra nuodingas me
talas. Jo junginiai taip pat 
nuodingi. Dėl to negalima 
naudot švininių indų valgo
miem daiktam laikyti.

Jau senovės romėnai tu
rėdavo vandentiekius su 
švininiais vamzdžiais. Tai 
todėl ir dabar atkasamuose 
jų kaulų skeletuose randa
ma švino. Tačiau dar ir 
šiandien Amerikoj daugely
je miestų yra naudojami to 

t nesveiko metalo vamzdžiai 
§ vandeniui išvadžiot po na- 
: mus.

Švino yra įmaišoma į me
talą raidžių gamyboj ir į 
daugelį kitų lydinių.

Švinas abelnai nebijo 
rakščių, tik apart acto rūk
šties. —D.

Skaisčios, Bevielines 
Radio Lempos

Galima bus apšviest sau 
kambarius skaisčiomis lem
pomis, nesujungtomis su jo
kia elektros viela ir be jo- 

i kių vielos kilpelių viduj tų 
lempų, kaip parodo išradi
mas, kurį dabar Washingto
ne užpatentavo Franci jos 
pilietis Rene A. Coustal.

Pravesk kambaryj ar jo 
kampe vielą, panašiai kaip 
radio aerial, užkabink lem
putę, ir jinai šviečia radio 
bangų jėga.

Lemputė iš vidaus ištep
ta milteliais žvilgančių-fos- 
foruojančių druskų, tokių 
kaip zinc sulphide, calcium 
tugstate, uranyl ir kit. Iš 
lemputės gana grynai iš
trauktas oras. Viršutiniame 
jos gale—metalinė kepurai
tė su kabliuku. Tik paėmei, 
pakabinai ant vielos kam
baryj, ir lemputė jau spin
di, jeigu tik ore yra gana 
stiprių radio bangų.

—J. C.

Šiemet Pietų Amerikoj 
buvo didžiausių perkūnijų. 
Vienu kartu Čilėj perkūnas 
nutrenkė per 70 galvijų, o 
Bolivijoj sudegino didelį 
mišką.

Aršiausiu kerštu priešui 
pas. Aigipto arabus skaito
ma tai paslėpt jo namuose 
dalelę mumijos, “suakmenė
jusio” lavono nuo senovės 
laikų.

Tuo būdu galima vištuko 
gemale išstudijuot ligos vy
stymosi laipsnius ir išban
dyt įvairius vaistus, moks
linius spindulius ir kitas 
premones. —N. M.

Kiek Pakilus Upė?- 
Atsako "Robotas”

Didžiosios upės Amerikoj 
kai kada išsilieja per my
lias iš kraštų, apsemia mie
stus, sugadina telegrafus, 
telefonus ir atskiria tuos 
miestus, kaip sakoma, “nuo 
pasaulio.” Tada sunku pa
tirt net, kaip aukštai paki
lęs upės vanduo. Taip pat 
būna keblumų gaut greitai 
žinias apie atūžiančius nau
jus aukštus užplūdimus.

Gaut tikriems tiesiogi- 
' niams pranešimams apie 
upių vandenis kilimą bei slū- 
gimą, todėl, Jungtinių Val
stijų Oro Biuras pradėjo 
steigti automatiškus telefo- 
nus-“robotus”, kol kas Po
tomac upėj, plaukiančioj 
pro Washingtona. Daro se
kamai :

Pakraštyje upės pastato 
aukštoką, stiprią cementinę 
būdą su skylėmis bei vamz
džiais šonuose, kad vanduo 
galėtų laisvai vindun plaukt 
ir išplaukt; tad vandens 
lygmalas būdoje visuomet 
bus tokiame pat aukštyje 
kaip ir upės lygmalas.

Viduje ant vandens plū
duriuoja varinis bubnas; 
nuo jo pravesta aukštyn 
viela, kuri su nutaikytu 
svoriu pervesta ten per 
stričkę. Kai vanduo kyla 
aukštyn, jis lygiai kelia ir 
tą bubną, o svoris antrame 
gale vielos leidžiasi žemyn. 
Jeigu, antraip, vanduo upė
je slūgsta, tai varinis bub
nas būdoje smunka su van
dens lygmala žemyn, o ba
lansuojantis svoris keliasi 
aukštyn.

Vielos judėjimas atžymi 
tam tikrame mate-mieroj, 
kiek pėdų bei jų dalių van
duo pakilo ar nupuolė. Prie 
šio mato-mieros prijungtas 
tam tikras mechanizmas, 
varomas elektros; bet jos 

! motoras nesisuka, kol jam 
būna duodama ženklas suk
tis.

Būdos viršuj yra įrengti 
telefono - garso prietaisai, 
sujungti su ką tik minėtu 
mechanizmu. Telefono vie-

Gramofono Plokštelės Pava
duoja Bažnyčios Varpus
Kai nesenai suskilo pora 

bažnyčios varpų Waymou- 
the, Anglijoj, klebonas pa
aiškino parapijonams, kad 
nauji varpai brangiai lė- 
šuotų, o dabar jau galima 
girdėt varpų skambinimą ir 
be pačių varpų.

Jis todėl nupirko ir į ba
žnyčios bokštą įkėlė naujo
višką gramofoną su radio 
prietaisu, kuris smarkiai 
padidina garsą griežiamos 
plokštelės (rekordo). Prie 
to parinko kelias plokšteles, 
kuriose įgroti įvairūs, net 
artistiški varpų skambini
mai, ir, galop, sujungė gra
mofoną su savo telefonu.

Taip jis dabar per telefo
ną ir atskambina gramofo- 
hu pamaldas, laidotuvėms ir 
kitom ceremonijom ne blo
giau kaip dideliais varpais.

'los iš kiekvienos tokios ba
idos yra pravestos į Oro 
i Biurą Washingtone. Kiek
viena būda turi sau skirtin
gus numerius.

Kai Oro Biuras nori pa- 
jtirt, kokiame lygmale ran
dasi upes vanduo vienoj ar 
kitoj vietoj, tai telefonuoja 
j ten esamą upės būdą. Pa
suka reikiamus telefono 

(“dialo” numerius ir gauna 
atsiliepimą, pirma skambu
čiu, paskui kalba, nors bū
doj nėra žmogaus: “Čia 
upės matavimo stotis Oro 

| Biuro.”
•

Šitaip žodžiais praneša 
pati fonografinė plokštelė, 
išanksto įkalbėta ir prijung
ta prie telefono priimtuvo 
būdoje. Paskui iš ten gir
dėt birzgimas, o kiek pa
laukus—antras birzgimas.

Žmogus Oro Biure turi 
laikrodėlį vadinamą “stop 
watch,” tikrai parodantį ne 
tik minutes, bet sekundas ir 
sekundų dalis. Išgirdęs pir
mutinį birzgimą, žmogus 
tuoj spustelėja “galvutę” 
laikrodėlio, kuris ir prade
da eiti. O kai paskui išgirs
ta antrą birzgimą, vėl spus
telėja, ir čia laikrodėlis su
stoja. Jame stovi užregis
truota, kiek minučių ar se
kundų bei jų dalių praėjo 
nuo pirmo iki antro birzgi- 
mo.

Upės būdoj mechanizmas 
Į taip įrengtas, kad 30 se- 
ikundų tylėjimas po pirmo 
; birzgimo ženklina, jog van
duo pakilo vieną pėdą; 60 

■ sekundų tyla—dvi pėdos, 
j taip ir toliau.

Leiskime, nuo vieno iki 
antro birzgimo praėjo 130 
sekundų, kaip tada atran- 
me, kiek vanduo pakilo?— 
Nagi, 130 padaliname per 
30; tad ir gauname 4 pėdas; 
bet dar lieka 10 sekundų, 
kurios lygiai nesidalina per 
30. Tačiau matome, kad 10 
yra trečia dalis 10. Taigi 
130 sekundų tyla parodo, 
jog vanduo iš v’so pakilo 4 
pėdas ir trečdalį.

Šitoks pakilimo registra
vimas prasideda nuo tam 
tikro vandens lygmalo va
dinamo zero.

Judėjimas vielos, pritvir
tintos prie plūduriuojančio 
bubno, daro skirtingus pri
sijungimus tam tikrais 
prietaisais prie elektrinio 
mechanizmo, žiūrint, ar 
vanduo yra pakilęs pėda, 
dvi, tris ir tt. virš zero. O 
sulig skirtingų prisijungi
mų mechanizmas ir tyli 
trumpiau ar ilgiau nuo pir
mo birzgimo iki antro.

Dalys Orlaivio, su Kuriuo 
žuvo Anglų Lakūnas Kings- 

ford-Smith
Canberra, Australija. — 

Patikrinta, kad orlaivio da
lys, atrastos Sye salos pa
kraštyj, tikrai priklausė C. 
Kingsford-Smitho lėktuvui, 
kuris 1935 m. skrido iš An
glijos į Australiją ir nežinia 
kur žuvo.
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Lietuvos Komu**,1 "f.
Veikla ir Prob

! tose. Todėl darbas liaudies 
? ::yj stovi vietoj, o tai 

. < , kad darbas toj srit- 
' • pnėja. Dar blogiau su

o fronto klausimu, kur 
i demokratų vadovybė vi

ed sisakė ko nors bendro
Iš Liet. Kom. Partijos Centro 
Komiteto Atviro Laiško Vi
soms Partijos Organizaci
joms, Visiems Komitetams,
Visiems Partijos Nariams
Šių metų sausio mėnesyj 

įvyko LKP CK plenumas. Jis 
apsvarstė visą eilę svarbių 
partijos politikos klausimų ir 
priėmė dėl jų atitinkamus nu
tarimus. Kadangi per keletą 
paskutinių metų mūsų partijos 
darbo sąlygose daug kas pa
sikeitė ir partija savo darbe 
įgijo daugiau patyrimo, tai 
vienas svarbiausių plenumo 
uždavinių buvo taipgi apsvars
tyti ir priimti eilę nutarimų 
partijos organizaciniais klau
simais. Tie nutarimai atsi
spindi plenumo priimtame 
naujame LKP Statute.

Nors organizaciniame dar
be paskutiniais metais turim 
kai kurių pasiekimų, k. a., 
sistematingiau šaukiamos vie
tos konferencijos ir pasitari
mai, kuopelių sutvarkymas 
Kaune pagal gamybos šakas, 
literatūros leidimas, kova su 
provokacija ir panašiai, bet 
mes dar labai atsiliekam nuo 
to, ko reikalauja iš mūsų gy
venimas. Ypatingai mes at
siliekam jieškojime ir taikyme 
naujų lankstesnių organizaci
nio darbo formų, atatinkančių 
pasikeitusias mūsų darbo są
lygas.

Vienas opiausių klausimų 
mūsų partijoj, tai klausimas, 
susijęs su partijos narių skai
čiaus augimu ir jo sąstato daž
nu keitimusi.

Kur glūdi šitos partijos pa
dėties priežastys? Mūsų drau
gai šitą dažnai mėgina aiškin-

ka traukiant i naujus .
jų nepatikrina, juos tiesiog 
įtraukia nežinodami nei jų 
praeities, nei jų aplinkumos. 
Tai duoda mūsų priešams ga
limybės įsiskverbt į mūsų ei
les ir padaryt daug žalos . . . 
Trečia, naujai įtrauktus reikia 
mokyt kaip dirbt, suįdomint 
juos partijos darbu, kad jie 
suprastų būtinumą aktingai 

į dirbt partijos darbą, politiniai 
lavint juos, o ne iš karto už- 
kraut ant jų didelį darbą ir 
reikalaut iš jų tiek ir tokių

■ uždavinių atlikt, kokių jie dar 
nepajėgia išpildyt. Tokiais

■ metodais galima tik nustumt 
nuo partijos naujus narius.

‘ Antras labai svarbus klau
simas tai kuopelių darbas 
įmonėse, kaimuose, masinėse 
organizacijose. Kuopelės įmo
nėse savo darbą ligšiol veda 
labai siaurai.

Imkim kuopelių darbą kai
me. Turint omenyj, kad kai
me gyvena didžiulė Lietuvos 
gyventojų dauguma, plenu
mas pažymėjo, jog šio darbo 
svarbumą partija neužtektinai 
įvertino. Mūsų partijoj paly-g 
ginamai yra mažas žemės 
ūkio darbininkų ir valstiečių 
skaičius. Mūsų kuopelės kai
me dar labiau kaip mieste yra 
atitrukusios nuo plačiųjų že- 

! mės ūkio., darbininkų ir vals- 
i tiečių masių. Dėl to naujas 
j LKP Statuto projektas labiau 
pabrėžia kaimo kuopelių svar
bumą. Mes turim didint ir ge- 

Irint kaimo organizacijų sąsta- 
I tą, mes turime gerint pačių
■ kuopelių darbą.

Kaip mieste, taip ir kaime 
! mūsų organizacijos turi kreip- 
! t: y pa * i ng< > ■ • • Į t

< a/yi, o įmonėse taip pat nie- 
į ko nepadaryta. Visą svorį 
turim perkelti į vietas. Mūsų 
vietiniai komitetai ir kuope
lės turi rūpintis sudaryt liau
dies fronto komitetus, liaudies 
fronto grupes įvairių įvairiau
siems tikslams: seniūnų rin
kimams bendrai pravest, ko
vai prieš mokesčių naštą, miš
ko varžytines, kooperatyvuo
se, amnestijos kampanijai 
pravesti ir tt.

Demokratiškieji elementai 
pradėjo leist organą “Išvien.” 
Mūsų kuopelės turi padėt jį 
platint, šaukt pasitarimus iš
keltiems jame klausimams ap
svarstyti, kartu kritikuojant 
ir neteisingas pažiūras, tokiais 
keliais kurti liaudies fronto 
grupes ir komitetus. Panašiai 
reikia sudaryti bendro fronto 
komitetus ir grupes įmonėse, 
prie miško darbų, visur, kur* 
yra darbininkų susikaupimas.

Didžiausios reikšmės turi ne
partinis aktyvas visam partijos 
darbe. Visi partijos nariai vie
ną kartą ant visados turi žinot, 
kad partija, neturėdama aplink 
save nepartinio aktyvo, nieko 
negalės padaryti.

Plenumas pažymėjo, kad pas 
mus yra didelių trūkumų kad
rų iškėlime. O be teisingos ka
drų politikos partijos darbas 
negali eit pirmyn, jis dar gi eis 
atgal. Dėlto visų partijos orga
nu vienas svarbiausių uždavi
nių—nuolatinis kadrų auklėji
mas. Reikia nuolat drąsiai 
traukt į. organus ir kitą akty
vų darbą vis naujus ir naujus 
partijos narius, pasižymėjusius 

i kovoj, gerai patikrintus, atsi
davusius, išėjusius iš darbinin- 

valstiečių gilumos ir auto-
ti fašistinio teroro sustiprė.;.- 
mu, areštais ir panašiai. Tie
sa, fašistinės reakcijos stiprėji
mas, gyvento j if “Terriri žavimas, 
ypač Suvalkijoj, masiniai areš
tai išplėšia iš mūsų tarpo ne
maža draugų. Bet jei partijos 
organizacijos bus tampriai su
augusios su darbininkų ir vals
tiečių masėmis, jei jos bus ap
augusios aktingais darbininkų 
ir valstiečių kovotojais, tai jos 
nuolat galės papildyti savo eiles 
naujais partijos nariais. Vadi
nasi, svarbiausios priežastys 
glūdi ne terorizavime ir areš
tuose, o visame mūsų darbe. Į 
part, sąstato padėtį svarbiausiai 
veikia mūsų partijos organi
zacijų atitrūkimas nuo masių, 
jų daugumos negyvenimas 
darbo masių reikalais, ypatin
gai nepakankamas įvertinimas 
kaimo reikšmės antifašistinia-

dovėtujamose masinėse orga
nizacijose (darbo rūmuose, 
jaunalietuvių tarpe, jaunųjų 
ūkininkų rateliuose ir kt.). 
Tose organizacijose randasi 
didelės darbo žmonių masės, 
suaugusių ir jaunimo.

Itin svarbus yra m ir i <1 •- 
bo pasta Gm * 
organizacib a 
ir turi įtakc 
žmonių masėje, 
brėžti, kad kaip v 
organizacijų, pas daugelį part- 
narių, ypač Kaune, yra žalin
gas nusistatymas, kad ten, 
girdi, nesą ko veikt, nes jie 
visi esą tamsuoliai ir davat
kos. Tokiu žalingu nusista
tymu tik galim atstumt nuo 
antifašistinio judėjimo katali
kiškas mases, kurios Lietuvoj

me judėjime, daugumoj orga
nizacijų nepatenkinamas par
tijos narių sąstatas, neišėjęs iš 
darbininkų ir valstiečių ma
sių gelmių ir nesusirišęs su jo
mis. Su visa tuo tampriai yra 
surištas ir netinkamas dauge
lio kuopelių darbas, ir netei
singa kadrų politika, ir dau
gumoj organizacijų politlavi- 
nimosi nebuvimas, ir budru
mo stoka ir tt. Taigi, staty
dami uždavinį padidinti par
tijos narių skaičių, pagerinti 
jo sąstatą ir padaryti jį pa
stoviu reikia ištaisyti ir paša
linti visas mūsų darbo klaidas 
ir nedateklius.

Bet yra visa eilė momentų, 
kurie specialiai liečia naujų 
narių verbavimą į partiją. 
Sveikiausias elementas parti
joj yra tas, kuris įtrauktas iš 
kovoj pasižymėjusių darbinin
kų ir valstiečių : jie turi auto
ritetą darbininkų ir kitų dar
bo žmonių tarpe, jie geriau su
pranta darbo žmonių reikalus

sudaro didžiausią daugumą. 
Niekados revoliucionieriai ne
gali tyčiotis iš tikinčiųjų. Rei
kia draugiškai diskusuot su 
jais, o ne užgauliot. Mes tu
rim su katalikais rast bendrą 
kalbą, traukt juos į kovą už 
ekonominius reikalus, ries jie 
liečia kaip kataliką, taip ir 
nekataliką, traukt juos į ko
vą prieš katalikiškų organi
zacijų veikimo varžymą Lietu
voj, prieš katalikų persekioji
mą hitlerinėj Vokietijoj, šaukt 
juos remt Ispanijos vyriausy
bininkus, išaiškint faktais, kad 
sukilėliai žudo Baskijos kata
likus ir kunigus. Negalima 
šiandien statyt centran civili
nės metrikacijos ir kitus lais
vamanių klausimus, nes tai nu
stums plačias katalikiškas ma
ses nuo antifašistinio judėji
mo. i

1936 m. rudenį stipriau pa
sireiškė darbas liaudies fron
to sukūrimo srityje. Pradė
ta rinkt aukas Ispanijai, buvo

ir, gyvendami darbininkų ir 
darbo žmonįų gyvenimu, grei
čiau reaguoja į įvairius įvy
kius ir reiškinius, liečiančius 
darbo žmonių reikalus. Bet 
mūsų organizacijose tebevy
rauja verbavimas pagal indi- 
viduales pažintis. Antra, ne

išleisti kai kurie bendri atsi
šaukimai, praeitų metų pava
sarį bendrai buvo pradėta 
kampanija dėl amnestijos po
litkaliniams. 1 Bet iš pat pra
džios buvo padarytos kairio- 
kiškai-sektaųtinio pob ū d ž i o 
klaidos. Be to, mes daugiau

retai pasireiškia budrumo sto-dirbome viršūnėse, negu vie-

.... -u.-, masėse. Reikia pas- 
.. . „ kiekvieną aktyvistą prie 
tinkamo jam darbo, nes prie 
vieno darbo tas narys gali tik
ti, o prie kito ne. Reik ugdyt 
juose savystovumo ir atsako- 
mingumo darbo ir draugiškai 
juos kontroliuot. Karo pavojaus 
didėjimo akyvaizdoj reikia 

daugiau dėmesio į mote- 
u uvimą į aktingą darbą.
iiau pastatyt kadrų au- 

..u, reikia dažniau šaukt 
pasitarimus, parti j os

i. ,/tii.ercncijas, pastatyt politla
vinimosi darbą ir tt. Kiekvieno 
organo nario, vietinio instruk
toriaus ir kito atsakomingo 
partijos darbininko pareiga iš
dirbį sau pavaduotojus, kurie, 
reikalui esant, sugebėtų užimt 
jų vietą.

Politlavinimosi reikšmė par
tijos darbui labai didelė, vie
nok mūsų organizacijų organai 
dar iki šiai dienai nesiėmė tin
kamų, konkrečių priemonių 
tam klausimui išspręst. Tai 
šian, tai ten jau yra vienas ki
tas politlavinimosi ratelis, bet 
tai dar tik pradžia. Literatūros 
politlavinimui yra jau nemažai. 
Daroma pastangų, kad ateityj 
dar daugiau išleist, žinoma, toji 
literatūra daug padės, jei ji bus 
tinkamai platinama ir nagrinė
jama. Dabar visas dalykas ’pri
klauso nuo to darbo organizaci
nio pastatymo. Tai yra visų or
ganų pareiga. Nereik pradėt 
nuo dešimt ar daugiau politla
vinimosi ratelių sudarymo, 
kaip tai Kauno raikomas ne 
vieną kartą jau yra padaręs, 
kad paskui iš to nięko neišeitų, 
o pamažu: pradėt nuo poros- 
trejeto ratelių, parinkt tinka
mus kadrus, kurie galėtų jais 
vadovaut, o paskui tą ratelių 
tinklą plėšt. Tai padės ne vien 
iškelt naujus kadrus, bet tai 
padės pastatyt politlavinimosi 
darbą visose kuopelėse, kad pa
kelt partijos narių politinį lygį, 
kas yra partijos vienas svar
biausių uždavinių.

Plenumo priimtam naujam 
LKP Statuto projekte yra para
grafas, kur pasakyta, kad savi
kritika yra kiekvieno partijos 
nario būtina teisė, be ko negali

būt tjnkrimo partijos darbo. 
Partija niekam, jokio organo 
nariams neduoda teisės koman- 
davot partijos nariais. Organai 
turi vadovaut ir mokyt partijos 
narius kaip dirbt, o ne koman- 
davot. Organizacijose turi būt 
plačiai išvystyta savikritika. 
Kas užgniaužia savikritiką, tas 
dirba partijai žalingą darbą, 
žinoma, yra kai kurie amžinai 
nepatenkinti ir “nuskriausti,” 
kurie ničnieko neveikia, bet 
stengiasi prie kiekvienos progos 
prisidengdami savikritika kelt 
sklokas ir kompromituot aktin
gus partijos narius, net orga
nus. Tai nieko bendro su savi
kritika neturi ir prieš tai turi 
būti vedama griežčiausia kova.

Organai turi visuomet pri
siklausyt partijos narių nuomo
nės. Organai turi žinot, kad jie 
turi atsakyt ne vien prieš aukš
tesnius organus, o . ir prieš eili
nius narius, juos išrinkusius. 
Reikia vengt skirt žemesnius 
organus, o kur tik sąlygos lei
džia, juos rinkt. Net ir pramo
nės šakų instruktorius reikia 
stengtis visur rinkt. Dėl išme
tamųjų iš partijos organai turi 
priimt aiškius nutarimus, be 
aiškių, patikrintų priežasčių iš 
partijos salint negalima. Jei 
kas nors išmetamas iš part., tai 
jo išmetimas, kur konspiracija 
leidžia, turi būt plačiai išaiškin
tas toj organizacijoj, kur jis bu
vo nariu. Tik tokiu būdu gali 
būt vedamas produktingas dar
bas. Savikritikos užgniaužimas 
ir komandavimas tik trukdo 
darbui ir sudaro dirvą įvai
rioms sklokoms.

Nors per paskutinius metus 
partija turi kai kurių pasise
kimų kovoj su provokacija ir 
kontr-revoliuciniu trockizmu, 
kurie aiškiai rodo, kad galima 
sėkminga kova su įvairiomis 
provokacijomis, vienok tai to
li gražu dar neužtenka. Dėlto 
CK plenumas rado reikalingu 
įnešti į naują Statuto projektą 
specialių skyrių apie kovą su 
provokacija ir trockizmu, kad 
dar labiau tą kovą paaštrinti. 
Visi organai ir visi partijos 
nariai turi žinoti, Į kad žvalgy
ba išnaudoja kiekvieną mūsų 
budrumo stoką tam, kad įsi
skverbt į mūsų eiles. Trockis- 
tai, pildydami žvalgybos nu
rodymus, ne tik trukdo suda
ryt liaudies frontą ir kovoja 
prieš antifašistinį judėjimą, 
bet dar imasi ! šlykščiausių 
provokacijų tam savo judošiš- 
kam tikslui pasiekti, žinoda
mi, kad prieš trockistus yra 
didelė neapykanta, jie patys 
paleidžia gandus ’apie mūsų 
partijos atsakomingus narius 
ir net apie partijos vadovybę, 
kad jie esą trockįstai. Tuo no
ri įnešt demoralizaciją į par
tijos narių ir šiaip darbo žmo
nių eiles. Arba j jie prieina 
prie dorų darbininkų ir jiems 
sako: “Nežinai? Juk komu
nistai vadina tave trockistu.” 
Tuo nori nustatyt darbininkus 
ir kitus prieš komunistus ir 
juos patraukt į i savo pusę. 
Taigi, turi būt didžiausias bu
drumas link liaudies priešų. 
Traukiant ką į partiją, reikia 
patikrint jo praeitį ir aplinku
mą. Tuo labiau reikia gerai 
patikrinti 'traukiant į atsako- 
mingą darbą. Buvę policinin
kai, kalėjimo sargai, žmonės su 
kriminaline praeitim negali 
būt priimami į partiją. Par
tijoj taip pat negali būt vie
tos trockistu advokatams, į 
kurių eiles nudardėjo, pavyz
džiui, Anatolis ir liberaliniai 
žiūrintieji į trockistus. Kiek
vieno partijos nario pareiga— 
stengtis, kad provokatoriai, iš
davikai, trockistai, o taip pat 
kurie slepia juos, būtų visuo
menės boikotuojami.

CK plenumas ^tai svarbus 
įvykis partijos gyvenime. Jis 
be abejo įneš gyvumą visam 
partijos darbe. Visi komitetai 
turi neatidėliojahčiai sušauk
ti specialius posėdžius, pašvęs
tus plenumo darbams, taip pat 
sušaukt specialius aktyvo pa
sitarimus ir kuopelių posė
džius, kad pečiau išaiškint 
plenumo tarimus1. Be to, ko-
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Saulėtoji Turkmėnija
Sovietų Sąjungos pietuose, už 

Kaspijos jūrų, prie Persijos ir 
Afganistano sienų, yra viena iš 
vienuolikos Sovietų respublikų— 
Trukmenijos SSR. Savo di
dumu ši respublika tik truputį 
mažesnė už Vokietiją, tačiau 
gyventojų joje vos 1 milionas 
270 tūkstančių- Iš 44,4 mil. ha 
Turkmėnijos ploto, 35 mil. ha 
sudaro smėlynai garsiosios Ka- 
ra-Kum dykumos. Turkmėnija 
pati karščiausia respublika So
vietų Sąjungoj. Šaltų mėnesių 
per metus čia vos 2-3. Visą ki
tą metų laiką — kaitina saulė.

Lietaus čia beveik nebūna. 
Savo saulėtumu Turkmėnija 
prilygsta Egyptui ir Kaliforni
jai.

Turkmėnai gyvena palei upes, 
oazėse, kur yra drėgmės ir kur 
savo laukus galima laistyti upių 
vandeniu. Be laistymo jokios 
kultūros čia augti negali.

Gamtos turtais Turkmėnija 
gausi, tačiau tirti juos pradėta 
tik neseniai. Svarbiausia kultū
ra — medvilnė. Medvilnei aug
ti čia puikios sąlygos ir jos der
lius paprastai pusantro kart di
desnis, kaip Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. Turkmėnijos 
kalnuose auginamos karakuli
nės avys; iš Turkmėnijos išve
žama be medvilnės ir karaku
lių, dar vaisiai, nafta, šilkas, 
kilimai. Kara-Kumo dykumoje 
atrasti turtingi sieros klodai, 
kurie jau pradedami eksploa
tuoti. Chemijos pramonei reika
lingo mirabilito yra čia neišse
kami klodai.

Sovietų valdžios laikais Turk
mėnija smarkiai pažengė pir
myn. Valstiečiai turkmėnai se
niau buvo engiami savo buožių- 
bąjų, caro valdininkų, pirklių, 
kentė nacionalinę priespaudą. 
Tai buvo caro kolonija su labai 
atsilikusiu, feodaliniu ūkio su
sitvarkymu. Dabar 95.4% visų 
ūkių kolektyvįzuota. Vietoj ar- 
k.lo-omačo Turkmėnijos kolcho
zų laukus apdirba 3,979 galingi 
traktoriai, šimtai kombainų, sė
jamųjų ir kitų žemės ūkio ma
šinų.

Caro laikais Užkaspijos sri
tyje, dabartinės Turkmėnijos 
respublikoj, biedniokai ir ber
nai, kurie sudarė 65% visų 
Turkmėnijos valstiečių, turėjo 
tik 9% viso sėjamojo ploto že
mės. Dabar visos chanų, caro, 
bajų žemės atiduotos amžinam 
naudojimui kolchozams. Drėki
nimo sistemų įtaisymams, kurie 
tokią svarbią rolę lošia Turk
mėnijos 
metinės 
veik 32 
trosios
daugiau kaip 42 milionai rublių. 
Vien šiais, 1938 m., drėkinimo

įrengimų statybai bus išleista 
19 su viršum milionų rublių. 
Nuo 1935 m. iki 1937 m. drė
kinimo įrengimais atkariauta 
iš dykumos 96 tūkstančiai ha 
derlingos medvilnės auginimui 
tinkamos žemės.

Turkmėnai daichanai - vals
tiečiai neturėjo supratimo apie 
agronomus. Caro laikais ten jų 
buvo tik 3 žmonės. 1937 m. 
Turkmėnijos kolchozus aptar
navo 789 agronomai ir agro
technikai, 169 hidrotechnikai, 
286 zootechnikai, 56 veterinari
jos gydytojai, 119 veterinarijos 
felčerių, 668 UTS mechanikai 
ir kt. specialistai.

1925 m. Turkmėnijoj sėja
mosios žemės plotas siekė 254 
tūkstančius ha, o 1937 m. — 
jau 393 tūkstančius ha. 1925 
m- medvilne buvo apsodinta 62 
tūkstančiai ha, o 1937 m. — 
155 tūkstančiai ha. Medvilnės1 
derlius palyginus su prieškari
niais derliais pakilo daugiau 
kaip du kartu.

Jei caro laikais Turkmėnijoj 
pramonės beveik nebuvo, tai 
dabar ji industrial iniai-agrari- 
nė šalis. 1937 m. pramonės pro- 
ducija sudarė 65.9% visos 
Turkmėnijos produkcijos, o že
mės ūkio produkcija — 34.1%. 
Tuo tarpu 1925 m. vaizdas bu
vo visai priešingas: pramonės 
produkcija tada sudarė 21,2%, 
o žemės ūkio produkcija — 
78.8% visos Turkmėnijos pro- 

‘dukcijos. Daugiau kaip 90% 
pramonės produkcijos Turkmė
nijoj tenka tiems fabrikams, 
kurie Sovietų valdžios laikais 
buvo naujai pastatyti. Sukurtos 
naujos pramonės šakos, kaip 
naftos apdirbimo, sieros kasi
mo, tekstilės, stiklo, keramikos 
ir kitos. Pramonės produkcija 
per abi penkmetines Turkmėni
joj išaugo 13 kartų- Ateityje 
Turkmėnijos pramonei atsive
ria dar platesnės perspektyvos:

Čia pat nafta, akmens anglys, 
•siera, sulfatai;
$ Turkmėnijos pramonėj dirba 
T36 tūkstančiai darbininkų ir 
tarnautojų, iš jų daugiau pusės 
sudaro patys turkmėnai. Tarp 
pačių turkmėnų darbininkų ir 
tarnautojų 31% sudaro mote
rys. Tai irgi didelis Sovietų 
valdžios atsiekimas paliuosuo- 
jant moterį turkmenę nuo am
žiais nešto vergijos jungo.

Nematytai išaugo ir turkmė
nų kultūra. Prieš revoliuciją 
čia buvo tik 0.7% raštingų 
žmonių. Dabar raštingų yra jau 
45%. Prieš revoliuciją Turk
mėnijoj buvo 58 mokyklos, o 
dabar jų 1,390 su 161 tūkstan
čiu mokinių, iš jų apie 40 tūks
tančių mergaičių-turkmenių. Iš 
aukštųjų mokyklų Turkmėnijoj 
yra 9, darbininkų fakultetai, 24 

(Tasa ant 7-to puslapio)

DIDŽIAUSIAS 
BARGENAS

SOUTH BOSTONE

Kampinis namas, štoras ir 5 
šeimynos. Štoras per 35 metus 
išrendavotas aptiekos bizniui, la
bai įgyvendintas, ypatingai daug 
lietuvių apgyvento] vietoj. Per
dėm atnaujintas iš vidaus ir lau
ko. Nauji aržuoliniai “florai” per 
visą namą, 5 baltos sinkos, 5 nau
ji pečiai, pilnai išrendavotas labai 
pavyzdingomis šeimynomis, visas 
išpopieruotas, išpentintas iš vidaus 
ir iš lauko. Rendų atneša $1,438 
j metus. Apmokėjus visas išlaidas 
gryno pelno lieka arti $1,000.00 
per metus. Yra įvažiavimas au
tomobiliams. Busas 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

Bostono Biznieriai ir Profesionalai
WILLIAM’S TAVERN

K. TARUSHKA 
/

Gražus pasirinkimas geriau
sių ir skaniausių valgių
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
H

■t---------- ---------------------------------- 0

F. J. Bagočius 
ADVOKATAS

Veda visokias provas

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

i rnu

ūkyje, pirmosios penk- 
metu buvo išleista be- 
milionai rublių, o an- 
penkmetinės metu —

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ

mitetai turi detalizuot plenu
mo tarimus, turi juos pritaikyt 
vietinėms sąlygoms ir tuč 
tuojau juos vykdyti gyveni
mam

Lietuvos Kom. Partijos 
Centro Komitetas-

Daro visokius spaudos dar
bus organizacijom 

ir biznieriam

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta 

355 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius: 

1044 Washington St. 
Tel. Norwood 1498-W

Julio Alvarez del Vayo, Is
panijos respublikos atstovas 
Tautų Sąjungos plenumo 
posčdyj smerkė Nesikišimo 
Komiteto žygius, kliudan
čius Ispanijos žmonėms gin
tis nuo Mussolinio, Hitle

rio ir Franco bestijų.

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
Jis yra daromas iš grynų miežių salyklos su Europiškais apyniais. 

Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistų.

Ėlius-Ale yra stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. 
Todėl visokiame klimate jis yra naudingesnis gerti, jis 

paak$tina jūsų kūną energingiau veikti
Lietuvių bizjritu, rie verčiatėsi alum tuojau rašykite prezidentui 

Antanui Penkevičiui reikalaudami pristatyti lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami:

Brockert Brewing Co,, Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

Orui Atšylant Gerkite Brocket’s Ale
Šis alus yra daroma iš tikros daigintų miežių salyklos. 

Daroma stiprus alus—Ale šviesus ir tamsesnis sulig 
mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo
Lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto
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Confidentially, I once liked ham
burgers very much. Just the other 
day I dropped in a restaurant for 
the usual “cuppacawfee and one 
hamburger” after reading a news
paper I picked up on a park bench. 
The coffee was good, very good in 
fact, but the hamburger!... Ah me, 
a peculiar smell seemed to irradiate 
from it.

Everybody tells me that I am too 
impressionistic. In a way this is 
true. I often cry when I see a sad 
picture. My heart leaps to my 
throat when I read the latest news 
from Spain, and often my appetite 
is spoiled by unpleasant ideas.

My appetite—. Ah! Perhaps there 
is the clue to that strange smell 
emanating from the hamburger. So, 
in the words of See Kay, “I psy
choanalyzed myself.”

“Walter,” my heart said, “you 
know as well as I that there is 
nothing wrong with the hamburger. 
It is merely your subconscious mind 
setting up a defensive mechanism 
against some unpleasant association 
brought forth by the hamburger.”

“But,” I replied, “there is nothing 
unpleasant about hamburgers. I like 
them very much. They satisfy my 
hunger. In fact, I once met a charm
ing young lady while eating a 
hamburger.”

“Tush, tush, Walt,” my heart re
plied, “let us not go into your 
private life. Not at this moment 
anyway. Now. did anything un
pleasant ever happen to you while 
eating hamburgers? Now think, it 
may be difficult, but try it.”

“Well.” I thoughtfully replied, 
“let me think. Good hamburgers. 
Bad hamburgers... Plain hamburg
ers in general... Hamburger... Ah! 
Eureka! Excelsior! I have it!”

“At last!” my faithful pump re
plied, “let me hear it. What is it?”

And then in a torrent of words I 
explained.

“Just this morning I was reading 
a yellow newspaper. There, to my 
intense disgust, I noticed an item 
that a German newspaper “Hambur
ger” condemned the United States 
for its actions in endangering world 
peace. Reading this I remembered 
the thousands in concentration 
camps, the thousands in exile, the 
books burned, the culture destroyed, 
the people regimentated, the friends! 
of ours in Spain killed by German 
bullets and bombs. Remembering 
these and the danger of war by 
Hitler, I could not help but feel 
nauseated at the colossal nerve of 
the newspaper, “Hamburger,” in 
blaming the United States for the 
war danger.”

You see, my friends, never again 
will I be able to eat a hamburger 
in peace. Each time I will look at a 
hamburger I shall sense a smell of 
corruption, decay, disease, and 
death...

Mass. Cities Working Together to Make 
Second District Picnic a Great Bub Success

Have you sold your share of ad
mission chances? Are your show- 
cards distributed? Have you made 
arrangements for bus transporta
tion? Have you decided what you 
are going to sing during the pro
gram? Are your bathing suits out 
of the moth balls for the swimming 
meet ? And has your volley ball 
team started practicing yet or don’t 
they need it? j'

All of these questions, of course, 
are being raised because our picnic 
—June 11th and 12th at Olympia 
Park, Worcester, is drawing nearer 
and nearer and we musn’t forget 
about dll the work there is to be 
done.

WORCESTER: For the last four 
years (and possibly even before 
then) your representatives at con
ferences have always asked or de
manded that the LMS 2nd district 
picnic be held at Olympia Park, 
Well, now that it is going to be, 
the committee sincerely hopes that 
you will all get out and work. It’s 
a well known fact that you haven’t 
supported LMS activities very en
thusiastically in the past — there 
were only eight Worcester people at 
our picnic at Lawrence last year
and about a dozen at the operetta 
Xmas Day. We hope that in reor
ganizing your chorus you included 
some resolutions about cooperating 
more with the district choruses.

GARDNER: Having the picnic so 
much nearer home than ever before

Inquiring

Reporter

“What sort of questions should this 
Inquiring Reporter ask?”

Ernest C. Duben;—
Primarily—questions pertaining to 

the problems of our choruses. Spe
cial questions can be formed for so
cial science problems which, either 
directly or indirectly, affect the 
lives of our youth. Controversies 
springing up among the various 
idealists of our cultural groups can 
be sufficiently aired within such a 
column.

It would be rank injustice if both 
sides of a question were not treat
ed. Thus, Mr. Reporter, practice sin
cerity and ultimately, you will find 
you have established a popular fea
ture for the L. Y. S.

John Orman:—
Those which can be answered 

easily.

Lillian Kavaliauskaite:—
First time I ever heard an In

quiring Reporter asking what he 
should ask! Why not publish the 
question and invite the readers to 
submit questions? You’ll get plenty 
of questions—and answers too.

should make things much easier for 
you. Do you think you’ll keep the 
volley ball trophy again this year?

LAWRENCE, BOSTON, BRIDGE- 
WATER: We presume you’re all 
working hard for the picnic, in a 
quiet way apparently for the com
mittee hasn’t heard anything from 
you. We know you’ll come through 
when the time comes, but let’s hear 
from you meanwhile.

LOWELL: You folks certainly 
mean business, don’t you? Well, 
that’s great! We’re all looking for
ward to your first public appearance 
at our picnic.

NORWOOD: Tony Warris as gen
eral chairman of the picnic, Pete as 
LMS organizer and I as secretary 
have been hounding you enough at 
each chorus rehearsal about this af
fair so there isn’t anything I can 
say here.

BROOKLYN: We’re all waiting to 
see you again so prepare for a rous
ing welcome!

I’ve been harping about work, 
work, work, since we are apt to 
forget about that in anticipating the 
fun which everybody will be bound 
to have at this particular picnic.

Bangos Chorus Picnic 
Sunday in Cranford

Ho there, you lads and lassies! 
Whither are ye bound for the Sun
day before Decoration Day?

BANGOS CHORUS PICNIC
It cometh only once a year and 

is held at that place of places— 
MEADOW GROVE, Cranford, N. J.

’Tis no doubt that thou desireth a 
good time. So hearken well and hear 
the good news. Admission is only

TWENTY FIVE CENTS
Bear those facts in mind, brethern, 

and enjoy life with the Bangos Cho- 
rusites at Metiddw Grove, May 29th.

—Ogre.

Demulcent Digger Dee 
Digs Down for News
Ah, like the lone ranger, I ride 

again. I know the chorus needs 
boosting in one way or another, so 
I guess one of us has to do it, and 
maybe Digger Dee’s reputation will 
stand up again for a time as a 
wholesale distributary of facts and 
facts, inc.

Well the chorus is bound for Bal
timore in the very near future, and

Lith. Youth to Take Part in 
Memorial Day Peace Parade

MARCHERS TO MEET SATURDAY MORNING AT 11:15 
IN BROOKLYN AND THEN GO TO NEW YORK SITE

And it certainly will be fun—danc
ing Saturday night and all day Sun
day, swimming (if you have cour
age), volley ball tournament for the 
trophy and lots of nice people to 
make merry!

The Secretary.

IN A LITTLE SPANISH TOWN
By Vito Brunza

IN WRITING this article I shall 
not visualize any particular town 
in Spain, but I will endeavor to 

paint a general picture of any Span
ish town. The scenes, occurances 
and any other depictions which I 
will make may be applied to any 
one town of present day Spain.

• As the sun rises over the pic
turesque mountains we see before us 
a typical Spanish town of perhaps a 
few hundred inhabitants. In the 
early morning light the farmer can 
be seen embarking upon his daily 
tasks, he is a farmer no different 
from any other farmer. He is sim
ple and peace loving, merely strug
gling along just hoping for a good 
crop so it will carry him over until 
the next year.-

A little later, as the sun is sur
mounting its imaginary hill, we can 
see little Spanish children running 
off to the minute town school, and 
if we were to pause and look into 
one of the houses we would see 
the Spanish women going about 
their chores singing gayly, seeming
ly unconcerned about anything.

Such were the conditions in 
Spain prior to the Civil War. Sud
denly as if by the stroke of a ma
gician’s wand dark clouds gathered 
in the sky, rumbling sounds were 
audible, as though it were thunder
ing. However the clouds were smoke 
from burning towns and the rumb
lings were the angry and merciless 
roar of innumerable cannon. It was 
the beginning of a terrific, horrible 
civil war, which was to turn all 
Spain into a shambles leaving noth
ing but ruin and desolation.

No longer is the scene a happy

one “In A Little Spanish Town”. We 
no longer see the farmer going off 
to the fields, because you see he is 
a soldier now and is at the front 
fighting. We no longer see the 
Spanish women working at their 
usual chores, they are now sewing 
uniforms and preparing bandages 
for the soldiers at the front. The 
people who are at home are no 
longer unconcerned, they have to 
think of their loved ones at the 
front. And they have to live con
stantly with the ever prevailing fear 
of being bombed at any moment by 
enemy air raiders. The Spanish are 
no longer the easy going, happy peo
ple of the past. They have now be
come hardened and bitter from the 
constant months of war.

Such is the tragedy of war, and 
such is the horrible policies of the 
bloodthirsty Fascists. Why must 
they arouse such a feeling of hatred 
among their own country men? For 
that matter why must Fascism pre
vail in any nation? This question 
may be asked again and again but 
no more suitable conclusion can be 
drawn except that they were given 
too much of an opportunity to gain 
power in their infancy.

Spain is setting the example for 
the rest of the world. An example 
which all nations should take heed 
of. Stories, photographs and mo
tion pictures are now being brought 
out of Spain displaying the horror, 
grief and desolation that war car
ries in its wake. By so doing, peo
ple favorable to peace are endea
voring to teach the world what war 
is like and that all people of the 
world should learn to hate war.

as usual there is an increase in the 
membership of the group. I wish 
things like that didn’t happen. Not 
that I care who goes and who does 
not, but because it is a bad pro
position for the chorus good in gen
eral. In a few weeks tipie these 
members cannot learn what we have 
been practicing for months, and thus 
our chance for a good performance 
are overshadowed. Please you peo
ple, attend all rehearsals, and help 
the chorus in general distributions, 
not in great big lump sums.

Tony Sineus has very ably filled 
the shoes of our former President, 
and is working for a bigger and bet
ter chorus. But Tony, pullecze real
ize that we are only human and all 
this constant yelling and turmoil 
will not do any of us any good. 
Thank you.

Also you little children who insist 
on making noise, etc., during prac
tice, kindly desist. Maybe wo don’t 
know your exact ago, but the way 
you act, we can guess and the 
years are pretty far down the line.

Which one is Lily really crazy 
about? Well I know, and would 
you all bo surprised. It’s like a 
combination of Shirley Temple and 
Mischa Auer.

Whatever happened to that Mary- 
Vito combination? Vito is learning 
too fast or shall I say progressing 
on the subject of feminine pulchri
tude?

P. S. Vito, some more of those 
deevinc jokes of yours. But typo out i 
more copies so that we all can read 
and laff at the same time.

Emily would do anything for Al
dona, and vice versa, but which one 
would do it first? Or is it just a 
Kiddie Act?

Why the sudden change in which 
one? No more fun, just staring in
to space, keeping quiet during re
hearsals, not even talking about the 
fighting Irish. We’d rather have 
the old style back because it keeps 
the spirits up. So kindly oblige, 
honey.

That’s all folks till some other 
time.

Bigger Dee.

‘Who Challenged Who?’ 
A Doubt Arises

I hate to bark but something 
makes me think that the Worces
ter Chorus employs a publicity seek
ing press agent.

Here our Brooklyn Aido Chorus 
never officially challenged any other 
group (although it was once sug
gested), but somebody claims that 
we challenged the countryside to 
beat any of our donations to Spain! 
In that case it was a $40.00 dona
tion. Now Worcester chirps in with 
$100 claiming it beat, the Aido Cho
rus.

The reason the Brooklynites didn’t 
challenge everybody was fully ex
plained by the lately resigned presi
dent, Ernest Duben. Anyway, there 
probably was another reason. And 
this was that Brooklyn could not 
keep track of its contributions.

The $40 donated at first is only 
a very small contribution of the

BROOKLYN, N. Y—Among 
the twenty thousand march
ing youth in the Memorial Day 
Peace Parade will be found 
a group of Lithuanian-Ame- 
ricans doing their part to 
voice their demand that the 
embargo on Spain be lifted.

Colorful floats, banners and 
flags will predominate as New 
York youth march to memo
rialize the dead in Spain and 
China and to vow that rapa
cious fascism will be stopped 
and the embargo on Spain 
lifted.

Many young Lithuanian-

S., members of the Aido Cho
rus, LDS and other organiza
tions will march in one group. 
They will meet Saturday 
morning in front of 427 Lo
rimer Street, at 11:15, and 
then go in one group to the 
mobilization site on 37th St., 
between 9th and 10th Aves. 
The parade will be short and 
will disperse at 23rd Street.

After dismissal the march
ers will then attend the mass 
meeting in Madison Square 
where Rep. John Bernard and 
other notables will speak.

All Lithuanian - American 
youth are urged to join in

American readers of the L. Y. this Youth Parade.

—Detroit Special—

We never question the duty of 
the government to protect its citi
zens, no matter what it costs, against 
the encroachment of a foreign ene
my. There is no more reason to 
question the obligation of the gov
ernment to protect its citizens 
through insuring employment when 
private capital fails to do so.

—Marrlner S. Eccles.

The two survivors of a ship
wreck, a seaman and a stockbroker, 
had managed to clamber on to a 
raft.

“If a ship doesn’t sight us soon, 
sir”, said the seaman, “We’ll starve”.

“Don’t talk nonsense!” snapped 
the stockbroker. “I’ve plenty of 
money”.

Ya got cher specks? Then puttum 
on and turn out the lights.

FLASH! Aido Chorus sets mini
mum closing date at June 26th. This 
was decided after an invitation was 
accepted to sing at the Vilnis picnic 
in Detroit. Thursday practices were 
discontinued last week, so now it’s 
Sundays only at 11 a. m.

FLASH! All officials and chorus 
boosters held an activity planning 
meeting yesterday. The results of 
the meeting will keep us full speed 
ahead. Look around, it’s fun ahead.

FLASH! The Stella Daubar and 
Johnny Smith shower sure filled the 
bucket. Yes sir, it kicked the top 
gong for showers. Good luck to you 
both.

FLASH! Cave man cops tribal lass 
in broad daylight from the very 
midst of our biggest braves. It was 
a hard fight, but I guess Edith But
kus is now keeping the fire for her 
big brute, for last Monday the dis
tant bells pealed out their wedding. 
Keep your sunny side up and good 
luck, Edith.

THANKS! The L.D.S. youth wish 
to thank Frank Yoshonis for his 
talk about the L.D.S. at last Sun
day’s chorus rehearsal.

All non-choristers keep your eyes 
on this column for summer activi
ties, and when you find time come 
and rub shoulders with a bunch of 
swell friends. The invitation is open 
and standing, your pal,

—So Long.

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

“Well, Prunella, how do you like life in the law?”

members. Our Brooklyn members 
contributed through about five or 
six organizations, and often do not 
record their contributions on many 
other committees. Also, many extra 
donations are given in cigarettes and 
tobacco money. I am positive that 
we exceeded the $100 mark a long 
time ago. Another thing that should 
not be overlooked is the fact that 
other organized bodies often collect
ed at our affairs.

Also, our members work on vari
ous committees in English speaking 
groups.

Aido Chorus leads them all.
—Doll of Alsaice.

W’cester K. O.’sGloom 
With Dance Success
Worcester has turned over a new 

leaf in order to retain her very able 
teacher who threatened to resign 
unless the discipline improved. .From 
now on we are to behave ourselves— 
no constant fooling and laughing 
and no little intermissions during 
rehearsals. All members must come 
at 8 P. M. sharp. Let’s try to set 
a new precedent and set. up a mode] 
chorus in discipline, cooperation and, 
naturally, artistic accomplishment. 
The last will come unasked if the 
first two are maintained. We should 
distribute the burden equally and 
not let a few carry the whole 
weight.

I feel utterly incapable to describe 
the social success of our semi-for
mal dance last Saturday. Never has 
a crowd been more friendly, never 
has the “band” looked more attract
ive, never has the punch been more 
delicious, and never will the dahcėrs 
forget this night! The boys1 who 
helped decorate and who arranged 
the flowers so artistically are very 
much appreciated, in particular 
those who were not on the commit
tee and voluntarily contributed their 
services. The committee will remem
ber you for that. It is the unsoli
cited help that is mostly appreciat
ed. Thank you.

The aim of the Aido Chorus 
should now be to show the rest of 
the 2nd District that we are not as 
individualistic as we appear to be. 
Since the District picnic is to be 
held in Worcester, we should sell 
the most tickets and be the most 
responsible for the success of the 
picnic on June 11 and 12. It is 
up to us alone to prove that peo
ple have the wrong impressions of 
us. Really, we’re no worse than the 
others! So let’s prove it to them 
by the results June 11 and 12.

—M. D.

Publish History of 
German Battalion

OSLO.—Sponsored by the Nor
wegian Labor Party, the History 
of the Thaelmann Battalion by Lise 
Lindbaek, Norwegian writer, has 
been published in the Norwegian 
language. It is being simultaneously 
printed in German in Madrid. Mme. 
Lindbaek describes in the Labor 
press how she spent one year with 
the Battalion, in which are many 
Scandinavians, to get material.

Not only, she says, has the Inter
national Brigade been valuable in 
fighting against the rebels and fas
cist invaders, but its units are look
ed upon as travelling schools. They 
have helped to teach 100,000 Span
ish soldiers how to read.

Mme. Lindbaek is now on a lecture 
tour in Scandinavia and intends to 
return to Spain when this is through.

L. M. S. Sports Announcement
To All 2nd District Chorus Sports- 
Men and Sportswomen:

We are putting on a sports pro
gram June 12th at our District Pic
nic in Olympia Park. There will be 
prizes given in the following sports.

VOLLEY BALL — Each chorus 
must have a mixed team.

SWIMMING—Male and female, a 
prize to the winner in each class.

BALL THROWING—For men and 
women, left-handed! A prize to the 
winners in each class.

POTATO RACE—For women.
PEANUT RACE—For men.
Each chorus is asked to have a 

representation in the above sports. 
Only one prize to any one chorus in 
any one sport. This means any cho
rus can win all the prizes if they 
are represented in each class of

—Retraction—
I have been asked to retract a 

statement in a column that I wrote 
Friday two weeks ago concerning 
the hall where rehearsals are held.

Well, I retract that statement and 
I hope that I appease the manage
ment and the chorus.

I am sorry for the commotion I 
have caused in the chorus.

—Hi-Y.

sport.
We may have to change some 

sport on account of the grounds, 
but until then send in your entries 
and help us arrange everything be
forehand.

Sports Comm., J. Kižys,
II. Netzel, W. Dupsha.

Brooklyn Chorus to 
Sing in Baltimore

The Brooklyn Aido Chorus will 
arrive in Baltimore this Sunday ac
companied by another busload of 
rooters. They expect to set a re
cord for the distance between New 
York and Baltimore and will arrive 
at noon or immediately thereafter.

The Aido bus will lead the way. 
They will go by the long route— 
through the heart of Philadelphia.

The buses will make a 15 minute 
stop at the picnic grounds and then 
proceed to sightsee in the heart of 
the City of Baltimore.

It is rumored that Brooklyn is lia
ble to surprise the Baltimore picnic 
by suddenly deciding to play the 
winner of Philly vs. Baltimore (but 
don’t bank on it!).

Getting u O U Ąr

By See Kay
Last Saturday we took a trip to 

Eliz., N. J. in the hope of digging 
up some news, and the first six 
people we came across asked if 
there was anything new in B’klyn. 
Elizabeth was in a placid state, as 
far as they were concerned, and 
B’klyn was the home of the Shovel 
Brigade, which always managed to 
uncover something new ...

Ah, these archeological endeavors 
of the Brooklynites ...

—0—0—
Back in B’klyn, we saw Al Purvc- 

nas (of the BuiLDerS) going around 
and around a block. No, it was not 
monkey glands that set the old boy 
on his feet and sent him raring 
around in wide circles—he either 
was training for the coming LDS 
Olympiad or was trying to catch up 
with prosperity ...

----- 0—0-----
Finding some spare time, we went 

to see our friend Joe Zewert, floor 
manager at the Paramount Cabaret, 
473 Grand St. The music furnish
ed by the “Lith. Benny Goodman 
Trio” is a treat to any jitter-bug. 
Brahms would turn over in his 
grave if he heard his masterpieces 
played in swing style the way this 
trio does it...

Max Louis, the leader and wise
cracking mastei’ of ceremonies, read 
the firtet issue of the “Voice” and 
says he likes it very much ...

Amenalus, the drummer, is a quiet 
chap personally, but he makes up 
for this quietude when he starts 
banging away at the drums ...

Charles Zimber, saxaphone-clari- 
net, seems to have ambitions of be
coming something like Paul White
man was (physically). Some torrid 
tunes coming out of his clarinet 
get their propelling force from his 
rather expansive equater ...

Niekei Hunter, the singing cow

girl, is also quite good at dancing 
the Russian cosachka ...

Incidentally, Mr. Zewert is organ
izing a bus for the “Laisve” picnic 
in Baltimore. So even if you are 
not a member of the Aido Chorus, 
you still have a chance to go on the 
trip. Round fare is $3.00 ...

-----0—0------
A hydrophobiacal patriot of She

nandoah stated that drowning would 
be a pleasure if the ocean was made 
of beer. I would suggest you con
sult your geography book—I believe 
there is a “Sea of Foam” some
where in Asia ...

-----0—0-----
It would be a good idea if the 

executive comm, of the Aido Chorus 
made efforts to get back all the 
older choristers. After all, they help
ed make the chorus what it was 
and, anyway, their voices had a 
little more umph than the present 
collection...

-----0—0-----
We hear that Peter Gustaitis, a 

brooklynite (known to his friends 
as Petrovich 2nd), is working to 
develop a rubber plant with a view 
of cashing in on the smoking in
dustry. We would suggest that you 
saturate the plant with some of the 
stuff they gave us to drink at the 
last party and the leaves will curl 
up into cigars ...

----- 0—0-----
We would smoke ourselves to 

death if some pet nuisance did not 
tell us that we indulge excessively. 
Keep this in mind: 10 cigarettes 
equal 1 cigar, so phooey ...

---- 0 0------
We know a cultured (?) flapper 

who doesn’t give a darn about your 
English so long as your Scotch is 
all right...

-----0-0-----
Yes, sir. The way to a woman’s 

heart is through your pocketbook«
Yours till doctors give cut rates*
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MELSVOJI KNYGA
III. Klastos

(Tąsa) 40
Ir sykiu, veikiausiai, dūsaudamas ir, 

savo cibulius išvertęs, žiūrėdamas į lu
bas, mandagiai sakė: “Mano sūnau, pa
brėžk šį raštelį.. .”

Ir, gal būt, praslinko trys šimtai metų, 
o mūsų širdyse užverda nuo noro, atsi
prašau, drošti į snukį šiai šventai esy
bei. Visokie šventi žodžiai: “Kristus pri
sikėlė,” “šventas dieve”, o patys kiek 
puikaus svieto ant savo dvasiškų laužų 
sudegino. Ir, taip sakant, dėlei krikščio
niško mokslo švarumo. Ve jau, galima 
sakyti, čeverykas ant kojos susidėvėjo. 
Dilgėlinė sėkla!

Žinoma, aš atsiprašau už kaip kurį 
stiliaus nelygumą. Sąjūdis, žinote, api
ma. Jau labai negirdėtas iš jų pusės na- 
chališkumas.

‘ 15. Abelnai, prasmėje klastingumo, tai 
buvo labai pavojinga publika.

Tarpe jų vienas Romos popiežius ypa
tingai labai pasižymėjo.

Jis, atsiekimui savo tikslo, sugalvojo 
stebėtiną klastą. Tai buvo popiežius Six- 
tas V. Jam tokį vardą suteikė užimant 
popiežiaus sostą. O šiaip, iki to laiko, 
jį vadino Peretta. Ir jis buvo ne popie
žius, bet paprastas kardinolėlis iš vienu- 
lių tarpo.

Ir ve jis randasi paprasto kardinolo, 
kailyje,, bet to jam neužtenka. Jis būti
nai nori patapti Romos popiežiumi. Ir 
dar kaip! Tai yra, jis nori būti popie
žiumi, bet negali. Ir stačiai iš to noro 
jis kankinasi ir vos nemiršta.

O ten, pas juos, ne taip lengvą buvo 
patapti popiežiumi. Kiti, gal būt/taipgi 
siekėsi linkui popiežiaus sosto. O mūsų 
karžygis—iš paprastų vienuolių ir netu
ri ypatingos protekcijos. Tik tai tiek, 
kad jis nedurnas.

• Ir ve čia, kaip tyčia, pas juos numirš
tą popiežius. Gal būt, Sixtas IV. Paga- 
liaus, aš nesu tikras. Tuomet prasideda 
rinkimai. Gal būt plenumas. Arba Švent
raščio specialistų konferencija, žodžiu— 
rinkimai.

Persistatau, kokie ten suvažiavo! Šil
kinės sutonos. Lėtai žengia. Rankytės 
išpurtę. Snukiai blizga. Ir veik visi kar
dinolai. Dilgėlinė sėkla!

Ir mūsų karžygis, kardinolėlis Peretta, 
žinoma, taipgi skubinosi čįa atvažiuoti.

Gal būt pažiūrėjo į išrinktųjų draugi
ją ir pamislijo: “Tokioj išvaizdoj, kokioj 
aš esu jie, bjaurybės, vargiai mane iš
rinks. Juos reikia kuom nors sudominti. 
Na,—mano,—imsiu ir surengsiu jiems 
metamorfozą (persikeitimą—Vert.).

16. Ir pasakęs tuos žodžius, jis ateina 
j rinkimus tartum sergantis. Jis vaitoja, 
kosti ir vaikščioja susikuprojęs. Nuola
tos griebiasi už krūtinės ir sako: ve, gir
di, broliai, prie ko priėjau! Visiškai nu- 
silpnėjau, rimtai sergu ir manau greitai 
kojas ištiesti. Ir, svarbiausia, tiek mane 
prispaudė, kad niekuo nežingeidauju.

Ir pats kalba pašnabždomis. Uždusda
mas. Ir tik jo, bjaurybės, akys spindi, 
kaipo sukčiaus.

Kiti kardinolai mano:
“Ištikrųjų, gerai būtų tokį silpną iš

rinkti popiežium. Jis lėknas, liguistas, vi
są laiką serga. Labai bus meilus ir kuk
lus popiežius. Ir jis vargiai į viską kišis 
ir visus varžys. Dievaži, kitą išrinksi, 
tai jis tave laikys, kaip retežiuose sura
kinęs. Taip, būtinai reikia jį išrinkti.”

Ir ta minčia remiantis išrinko jį.
Istorikai sako, kad tuojaus po išrinki

mo įvyko baisi permaina. Kardinolas sa
vo liemenį ištiesė, ir pradėjo kalbėti su 
susirinkusiais tokiu atžariu ir žiauriu 
tonu, kad net visus šiurpulys nukrėtė.

Ir jis penkerius metus popiežiavo. Da
lykus tvarkė labai žiauriai. Jis visur gi
linosi ir visiems davė vėjo. O pats buvo 
sveikas, kaip jautis. Visi greitai persi
tikrino, kad jis juos velniškai apgavo.

Kada jis numirė, tai įnirtę dvasiškiai 
nuvertė jo stovylą ir į smulkius šmote
lius sudaužė. Ir sakoma, kad tai buvęs 
tik vienas tokis įvykis, kuomet stovylą 
sudaužė.

■Veikiausiai, jis, šuva, gerokai juos 
kandžiojo. Bet, abelnai, jis buvo labai ge
ras psichologas. Šaunus vyras!

17. Vieną sykį jie vieną, labai gerą, 
karalių nužudė. Tai yra, jis, gal būt, ir 
ne taip jau buvo geęas, bet užtai jie, 
žinote, labai geri. Bažnyčioje ir nužudė. 
Į sakramentą nuodų įdėjo ir karaliui su
šėrė.

Tai buvo viena nuostabiausių bažny
tinių ceremonijų—įvolioti švenčiausį sak
ramentą nuoduose ir duoti žmogui, ku
ris, gal būt, užbėgo bažnyčion pačiais 
geriausiais ir dievobaimingiausiais mie- 
riais.

Bendrai paėmus, jie nunuodijo jį to
kiu nuostabiu būdu. Ir tai buvo ne kas 
kitas, kaip Vokietijos imperatorius 
Henrikas Septintasis. Ten pas juos buvo, 
jeigu prisimenate, keletas Henrichų. 
Henrichas Paukštgaudis. Jis, veikiau
siai, mėgo paukščius gaudyti. Reikia ma
nyti, kad, greičiausiai, buvo geras drim
ba, kad vieton teisingai šalį tvarkyti, tai 
paukščius gaudė.

(Daugiau bus)

CLEVELANDO ŽINIOS
Iš ALDLD 22 Kuopos Veikimo

Kuopa turėjo bal. 9 d. pa
rengimą Ispanijos liaudies 
naudai, nuo kurio pelno liko 
$44.20. Šie biznieriai ir šiaip 
draugės-draugai aukavo daik
tų viršminėtam parengimui: 
M. Jasienė, kvortą degtinės; 
aptiekorius K. Tamkus — gal. 
vyno; B. Rakauskas — du bu
telius vyno; O. S. Boyarko — 
kvortą degtinės; Obelienis — 
4 dideles duonas; Sun Rise 
brewery — pusbačkį alaus už 
pusę kainos; Cut Rate Foods 
Market — 3 svarus mėsos; 
Crystal Co. — 4 baksus pap- 
so; Sherving Baking Co. — 
didelį keiksą; K. Skupas — 
kv. degtinės; P. Radzevičius— 
kvot. bačkutę alaus; Joe Pal- 
ton — kv. degtinės; žingales 
Fruit Store — beskę vaisių; 
Jacob — tuziną kiaušinių; 
Naunčik pigiaus padarė įžan
gos tikietus; E. Sklerienė — 
didelį keiksą; Ona Gendrėnie- 
nS -jM gražią kvietkų beskę; 
M. ^pjokienė — du “surprise 
pr £3.” Pinigais: M. Valentą 

At'^Br. J. N. Simans ir K. Lu- 
^ras po 50 centų.

* Naujų narių mūsų kuopa 
<avo 9 per pasidarbavimą org.

M. Valentos. Turėjo kovo 26 
d. šokius savo naudai, kur li
ko pelno $6.80. Jaunuolių žur
nalui gauta 8 prenumeratos. 
Pavieniais num. “The Voice of 
Lith. Americans” pirmo num. 
išplatino 25 kopijas ir patį' 
žurnalą pasveikino su $5.

Dalyvavo Motinų, Dienos 
Taikos parade su savo ©bal
siais ir d. Gendrėnienė surinko 
aukų tam tikslui $6.60. Moti
nų Dienos išlaidoms padengti 
aukavo šie asmenys: po 50c: 
M. žebrys, B. Gineikienė ir 
A. Palton; po 25c: M. Rau- 
linaitis, S. Romaniuk, J. Ro
bins, A. Raulušaitienė, W. 
Karmus, S., Pąltanavičia, E. 
Strebek ir M. Wenslow; liku
sieji surinkta mažesnėmis su
momis. Beje, M. Mažeikienė 
aukavo 30c.

Dėl “Vilnies” dalininkų su
važiavimo pasveikinimų su
rinkta $30.75. Literatūros per 
keturis mėnesius kuopos kny- 
gė M. Valentą pardavė už 
30 dolerių. Ji taipgi gavo: 
“Priekalui” 4 prenumeratas; 
“Laisvei” — 4, ir “Vilniai”— 
2.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks birželio 2 d., Lie

tuvių Darbininkų Svetainėj, 
920 E. 79th St. Nariai būti
nai dalyvaukite šiame susirin
kime, nes čia bus apkalbama 
mūsų organizacijos suvažiavi
mo ir jame dalyvavimo klau
simas. Organe “Laisvėj” ei
na plačios diskusijos, ateinan
čiame susirinkime būkime vi
si prisirengę savo mintis išsi
reikšti dėl organizacijos bu jo
jimo ir gerovės.

Nedėlioj, gegužės 29, visų 
trijų Clevelando kuopų įvyks
ta didžiulis piknikas visiem 
gerai žinomoj vietoj—Mielin
tos farmoj, ant Green Rd. Vi
si nariai dalyvaukime!

Narys.

Aldonai Vilkelienei Pagerbti 
Koncertas

Geg- 15 d. Lietuvių Draugijų 
Svetainė buvo persipildžius 
žmonėmis p. Aldonos Vilkelie
nės pagerbimui surengtame vi
sų sriovių koncerte. Programa 
buvo ilga ir labai gera. Progra
mą tvarkė p. Jonas Jarus, ku
ris pirmiausiai pakvietė Di\ Jo
ną T. Vitkų atidaryti šį gražų 
koncertą su tinkama prakalba. 
Dr. Vitkus labai tinkamai ap- 
sklembė šio koncerto rengėjų 
tikslus, prideramai pagerbti p. 
A. Vilkelienę, kuri yra visom 
sriovėms pasitarnavus akom- 
panavimu koncertuose ir šiaip 
parengimuose be jokio atlygini

mo. Dr-as pabrėžė savo kalboj, 
.kad lietuviai, kaipo tauta, yra 
tauta dainų su liaudies moty
vais. Ir kaip gražu matyti visų 
pažiūrų svečius kartu būryj 
dalyvaujant. Tas liudija, kad 
galima susieiti bendran veiki- 
man tam tikrais klausimais, 
nežiūrint skirtingų įsitikinimų- 
pažiūrų.

Lyros Choras Atidarė 
Koncerto Programą

Lyriečiai, po vadovyste jau
no mokytojaus J. Paltanavi
čiaus, sudainavo dainą iš ope
retės “Vestuvės Pušyne”, “Pale 
Moon”, “Kovos Lauke” ir dar 
vieną, kuomet buvo iššaukti. 
Dainos išėjo gerai.

Kadasgi buvo labai ilga pro
grama, tai smulkmeniškai jos 
dalyvių neminėsiu, o tik pažy
mėsiu kai kuriuos dalyvius. Ona 
želvytė davė per du atveju 
smuikos meliodijų, kurios išėjo 
labai patenkinančiai. Tai liu
dijo aplodismentai ir pageidavi
mas tų meliodijų (langiaus.

Jurgis Mačys baritono balsu, 
Sophia Kučinskaitė — soprano, 
Juozas W. Bendleris — tenoras, 
Petras Akiai is—tenoras, Stella 
Malonis—soprano, Julius Kras- 
nickas — baritonas, Rožė Luko- 
ševičįutė—soprano, šie visi dai
navo solo, duetus ir kvartetus 
ir oktetu baigė šį šaunų gražų 
koncertą.

P-nia Birutė žiurienė pa
skambino pianu iš savo kūri
nių : “Lopšinė ir Dausa”.

Taipgi tenka atžymėti Joną 
S. Urboną, kuris turi gerai la
vintą tenoro balsą. Jis gavo 
gausių ir garsių aplodismentų.

Programos akompanistės * bu
vo: Biruta žiuris, Jeanette Jan
kauskas ir Charlotte Cowley.

Aldonai Vilkelienei buvo į- 
teikta keli bukėtai gėlių.

Tarpe dainų trumpai kalbė
jo adv. Cesnulis ir Karpius.

Šis koncertas buvo, gerinus 
sakant, taikomas visai Jankaus- 
kų-Vilkelių šeimynai. Vilke
lienės sesuo akompanuoja Ly- 
riečiams. Pats A. Jankauskas, 
tėvas Vilkelienės ir Jeanette’s i 
yra daug dainų pagaminęs ir 
padovanojęs Lyros Chorui.

Po programos visi linksmino
si bendroj ir gražioj nuotaikoj 
iki velybiausios nakties. Biznio 
gaspadorium buvo S. K. Mazan.

£

Numirė Drg. Jonas 
Janišauskas

Gegužės 17 d. mirė drau
gas J onas Janišauskas 
(Young). Velionis mirdamas 
paliko savo šeimyną didelia
me nuliūdime — moterį Vero
niką Janišauskienę, dukteris: 
Anelę Intapienę, Oną, Frances, 
ir sūnų Joną.

Velionis paliko seserį El
zbietą Karvelienę, du broliu: 
Jurgį ir Antaną. Broliai ir se
suo dalyvavo laidotuvėse.

Jonas Janišauskas buvo 63 
metų. Iš Lietuvos paėjo Šun-' 
skų parapijos, Suvalkų gub. 
Amerikoj išgyveno 40 metų.

Gegužės 20 dieną, velionį 
lydint iš namų, susirinko daug 
draugų ir pažįstamų. Namuo
se, paskutiniam atsisveikini
mui su draugu; d. Julius Kras- 
nickas sudainavo: “Kada mes 
draugą laidojom.” Ant kapi
nių prie karsto kalbėjo d. J. 
Mažeika, paminėdamas drg. 
Janišausko gyvenimo biografi
ją ir jo nuveiktus darbus dar
bininkiškame judėjime.

Namuose prie velionio kar
sto buvo sudėta daug gražių 
gėlių nuo artimiausių giminių 
ir draugų. C. L. P. Draugija 
atsiuntė didelį gyvų gėlių bu
kietą. Velionis buvo narys šios 
draugijos.

Velionis pats būdamas lais
vų pažiūrų ir nuoširdus ir ko
vingas darbininkas, priklausė 
prie šių progresyvių organiza
cijų: C. L. P. D., T. D. A., 
C. I. O-, ir Workers Alliance. 
Kuomet buvo bedarbių marša- 
vimas į Washingtona, draugas 
Janišauskas pats rūpinosi be
darbiams maistu ir padėjo or
ganizuoti bedarbių maršavimą.

Draugo Janišausko gyvenimo 
biografija taip lygiai marga 
ir vingiuota, prislėgta skurdo 
ir vargo, kaip ir dešimčių 
milionų sunkaus darbo darbi
ninkų. Velionį aš neilgai paži
nojau, tik apie penkis metus. 
Draugas, netekęs darbo, turė
jo ką nors daryti, kad kiek 
šeimynai ir pats sau ant mais
to uždirbti. Todėl prisiėjo 
dirbti kur ką gaudavo. Se
nam žmogui gauti darbą dirb
tuvėse negalima nei manyti. 
Pagal velionio amatą, jis bu
vo stogų d engėjas.

Pereitais metais drg. Jani
šauskas buvo gavęs darbą 
prie stogų dengimo Pittsburgh, 
Pa. Dirbo prie American 
Bridge Co., kur jį patiko ne
laimė — puolant žemyn sun
kiai susižeidė ir iš to jau ne
begalėjo atsitaisyti, nežiūrint 
to, kad jis galėjo dar gerai 
vaikščioti ir atrodė lyg pa
sveiksiąs.

Ši mirties nelaimė jį patiko 
pradžioj sausio menesio šių 
metų.

Tiktai iš paskutinių keleto 
velionio gyvenimo mėnesių, ga
lima buvo spręsti, kokiose sun
kiose gyvenimo aplinkybėse 
jis gyveno. Jo šeimyna gyveno 
Clevelande, o jis pats turėjo 
j ieškoti darbo ir dirbti toli ki
tame mieste.

Draugas Janišauskas prieš 
pat mirtį rūpinosi savo klasės 
darbininkų reikalais.

Paskutinį sykį man drg. Ja
nišauską lankant, jis visai 
apie savo sveikatą nei nesi
skundė, bet statė visokius 
klausimus, kas dedasi pasau
lyj. Jis džiaugėsi Chinijos di
deliais laimėjimais pi’ieš japo
nus, jis labai apgailestavo Is
panijos, kaltino svetimų šalių 
imperialistus-fašistus už Ispa
nijos žmonių nelaimę. Velio-1 
nis didžiausią viltį dėjo ant; 
Sovietų Sąjungos. Jei Sovietų I 
Sąjunga galėtų pristatyti gink
lų Ispanijai, tai Ispanijos žmo
nės senai fašistus būtų sumu
šę ir kova būtų laimėta. Ve-J 
lionis daug žinojo pasakyti 
man apie bedarbius ir svarbą 
organizuoti juos.

Tokis pasikalbėjimas - dis
kusijos užsitęsė gana ilgai. 
Jo kalba ir mintis taip dar 
buvo aiški, kad atrodė, jog 
velionis galės gyventi gana il
gai. Vienok draugo gyvybės 
jėgos gęso greitai, tik apie 31 
valandą begyveno.

Draugą Joną Janišauską 
(Young) ir jo visą šeimyną 
Clevelande lietuviai per daug 
metų žinojo, kaipo darbinin
kų klasės ištikimus draugus. 
Todėl darbininkų organizaci
jos, netekę draugo Young, 
reiškia didelį liūdesį ir nuos
tolį darbininkų klasei.

Draugą Janišauską palaido
jo Highland Park kapinėse. 
Prie draugo karsto mes sudė
jome po raudoną gėlę, kaipo 
prižadą tęsti kovos darbą už 
geresnį gyvenimą, taip pat pri- 
žadėjom dapildyti velionio 
vietą naujais draugais.

I. A. V.

Norwood, Mass.
Gamta Apgavo, Piknikas Ne
įvyko, Bet Įvyks šį Sekmadie

nį, Gegužes 29 d.

Rengtas piknikas 22 d. ge
gužės buvo per radio atšauk
tas, nes iš ryto taip plačiai li
jo, kad nebuvo vilties pikniką 
laikyti. Bet nuo 12-tos v. pi’a"- 
dėjo šviestis ir išsišvietė taip, 
kad puikiausia diena pasida
rė. Bet piknikas jau atšauktas 
ir jo įvykdinti nebuvo galima. 
Todėl komisija paėmė gegu
žės 29 d. ir piknikas su puikia 
programa atsibus Grape Ar
bor (New Pond) Bullard St., 
Walpole, Mass.

Rengėjai šio pikniko yra: 
Lietuvių Lavinimos Ratelio 
Choras, Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 9 kp. ir 
Lietuvių Komunistų kuopa. 
Programa susidės iš dainų, 
prakalbų ir įvairaus sporto, 
kaip tai, pajų valgymo, bėgi
mo maiše, bulviu sodinimo, ir 
kitokių geimių, kuriuose galės 
dalyvauti kaip vaikai, taip ir 
suaugę. Orkestrą grieš per 
dieną.

Puiki vieta, svetainė ant 
vandens, vėsiai ir sveikai gali
ma laiką praleisti. Taipgi no
rintiems galima valtimis po 
vandenį pasiirstyti. Būkit iš 
toli ir arti. Reikia važiuoti ke
liu No. 1A iki Bullard St. čia 
lengvai surasit pikniką.

“Laisves” Rep.

Tobuliausios Fašistų Kanuo- 
lės Naikina Madridą

Madrid. — Praeitą sek
madienį fašistai iš Madri
do priemiesčių paleido 400 
didelių šovinių į miesto cen
trą, bombarduodami jį ba- 
tarejomis pačių tobuliausių 
naujų kanuolių, vadinamų 
“Kalninių Garabitų”. Tai 
itališkos, elektra veikian
čios kanuolės.

Kelis desėtkus madridie
čių jos užmušė, daugelį su
žalojo, bet nepažeidė liau- 
diečių pasiryžimo ir pasiti
kėjimo.

Užprenumeruok Dienrašti 
“Laisvę” Savo Draugams

N. S. Pittsburgh, Pa.

Did e lis Piknikas
Rengia LDS, PLDG, KP, ALDLD Kp. ir IV Apskritis

— Įvyks —

Sekmadienį, Gegužes 29 May
FRANKLIN GROVE

Dovanos prie įžangos bilieto: 1—$10, 2 po $5, 2 po $2.50

VVainausko Orkestrą.—Gražus prūdas maudytis.—Įvairių pamarginimų

Pirmas išvažiavimas bus nuo.
Piliečių . Kliubo, 1721 Jane St., South Side, 1 vaL po pietų.
Mokslo Draugijos, 142 Orr St.", Soho, 1:20 vai. po pietų.
Lietuvos Sūnų Salėj, 818 Belmont St., N. S., 1:45 vai. po pietų. 

Antru kartu važiuos nuo:
SOUTH Side 3 vai. p. p.; SOHO 3:15 vai. p. p.; N. S. 3:30 vai. p.p.

KELRODIS automobiliams važiuoti. Važiuokite Route 88 (Ohio 
River Blvd) iki Camp Horne Rd. Sukite po dešinei ir važiuokite C. 
H. Rd. iki Bellevue Gardens. Sukite vėl po dešinei ir važiuokite tuo 
keliu iki Franklin Grove.

EXTRA! EXTRA! DYKAI
Nepraleisk tos didelės ir naudingos progos, nes 
tik per trumpą laiką. Deksnio Žinynas 40 pus
lapių knygelė dovanai, kuris užsisakys Deksnio 
Galingą Mostį.
DEKSNIO ŽINYNAS suteikia daug įdomių ir 
naudingų informacijų iš skirtingų pasaulio 
kraštų. Žinynas suteikia patarimus apie svei
katą vyrams, moterims ir vaikams. Deksnio 
Žinynas tarytum koks kalnas, ant kurio užsi
lipęs matysi daug įdomių vietų, jūrų, kalnų, 
ežerų, ir įdomias Afrikos upes, matysi links
minančius ir dejuojančius; matysi didžiausius 
tunelius ir kitus pasaulio pabūklus; matysi 
sveikiausias vietas ir šalčiausius miestus pa
saulyje. Deksnio žinyne rasi 10 moters reika-

lavinimų nuo vyro ir 10 reikalavimų nuo moters. Tie patarimai ir reikalavi
mai gali būt labai naudingi šeimyniškame gyvenime. Gal tamstai tie pata
rimai sutvarkys ir pagerins šeimynišką gyvenimą, gal atves ant tikro lai
mes kelio, kur rasis susipratimas, meilė ir linksmybė, tarp poros, žinynas,
gal būt, vertesnis ir už tūkstančius dolerių, gal jis tamstai pagelbės siekti
laimės ir suteiks daug įdomių patarimų, kurių čia visų negalima išvardinti, 
žinyne kiekvienas žodis turi didelę reikšmę, tik reikalinga atydžiai skaityt 
ir studijuoti. Pasiųsk Žinyną ir Deksnio Galingą Mosti j Lietuvą saviems, 
tai bus didelė dovana. Su kiekviena Deksnio Galinga Mdsčia aplaikysi vieną 
Deksnio Žinynų dovanai. Nepraleisk progos, siųsk užsakymą tuojaus.
MILIJONAI ŽMONIŲ KANKINASI REUMATIŠKUOSE SKAUSMUOSE
Deksnio Galinga Mostis sudaryta iš daug skirtingų gamtos gamintų elemen

Newark, N. J.
Nepaprastas Piknikas

Geg. 29 d., šį sekmadienį, 
New Jersey valstijos Komunis
tų Partija rengia tikrai nepa
prastą pikniką. Jame bus įvai
rių kliubų sporto lenktynės.

Piknikas įvyks Linwood 
Grove Amusement Parke, ku
ris randasi tarpe New Bruns
wick ir Metuchen ant No. 27 
vieškelio. Bušai į pikniką išei- 
dinės iš Newarko iš dviejų 
vietų: 516 Clinton Ave. ir 53 
Broome St. .

Visos New Jersey valstijos 
lietuvius kviečiame ir prašome 
dalyvauti šiame visos valstijos 
komunistų piknike. Visas pik
niko pelnas eis kovai su ma
joro Hague diktatūra Jersey 
City. Partijietis.

tų, iš užjūrio tolimų kraštų; girių, laukų 
kvietkų. Išimtas aliejus ir sudaryta Galin
ga Deksnio Mostis, kuri turi savyje galin
gą šilumą, šildydama kaipo saules spindu
liais sunaikina minėtus skaudėjimus: REU
MATIZMĄ, RANKŲ, KOJŲ, NUGAROS 
skaudėjimą; NUVARGIMĄ, NUTIRPIMĄ 
RANKŲ, KO JŲ,DIEGLIUS (tik ne ronas). 
Aplaikom daug skirtingų laiškų iš skirtin
gų pasaulio kraštų, kurie dėkavoja už Dek
snio Galingą Mostį.
GARANTUOJAM: pasekmes ar pinigus 
grąžinam. Tūkstančiams pagelbėjo, pagel
bės ir tamstai. Atsimink, kad sveikata, tai 
yra tik vienas ir brangiausias turtas pa
saulyje. Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00.

ir kalnų, visokių šaknų, žolių,

PASARGA: Neklausyk nei jokių 
pnsiūlinimų, visada žiūrėk, kad bū
tų toks pats paveikslas ant dėžutės.

PINIGŲ nesiųsk, tik parašyk savo vardą, pavardę, 
pilną antrašą ir pažymėk, už kiek ir kiek Deksnio 
Galingos Mosties reikalauji, ir pasiųsk mums šitą pa
garsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada atneš
Galingą Mostį.

Deksnio Galinga Mostis________________  75 centai
Deksnio Galinga Mostis_____________________ $1.50
Deksnio Galinga Mostis-------------------------------  $3.00

ir sykiu Deksnio žinynas Dovanai.
Vardas ir pavardė __________________________
Gatvė ir numeris --------------------------------------------------------------------
Miestas Valstija _____________

DEKENS OINTMENT COMPANY
P. O. Box 352 Hartford, Conn.
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A.L.D.L.D. Diskusijos
0

Wilkes-Barre, Pa
ir išsi

gavę nuomones apie A 
Centro Komitetą, apie 
ir “Šviesos” leidimą ir 

reikalais.
eina, 
silp- 
šioje

Jei

1 parengimus, nuo kurių likusius draugus atsilankyti į Franklin Sod- 
pinigus panaudoja kapinių pa- sen?Ž^;?iuLs?nJS.is Jo
gražinimui.

Taip ir šiemet yra rengia
mas piknikas lietuviškam Par
ke, gegužės 29 d. Pradžia 1 
valandą p. p., ir apielinkės lie
tuviai atsilankykite, kartu 
praleisite linksmai laiką ir pa- 
gelbėsite kapinių komitetui 
pagrąžinti laisvas Įietuvių ka
pines.

LLK Pirmininkas,
J. Strižauskas.

su-
ap-

iš-

Ir Mano Žodis apie Šią 
Apšvietos Organizaciją

Kada atsidarė diskusijos 
mūsų dienraščiuose apie ALD 
LD organizaciją, tai nemažai 
narių pradėjo rašyt 
reikšt 
LDLD 
knygų 
kitais

Yra smagu skaityt spaudoje, 
kad draugai užgiria “šviesos” 
leidimą. Man irgi taip atrodo, 
kad “šviesa” tai tikra pažiba 
šioje organizacijoje. Gal vi
sai mažą dalelę narių rastum, 
kurie nelaukia “šviesos” pri- 
siunčiant.

O kas link to, koki raštai 
• “šviesoje” turėtų tilpt, tai 
važiavime draugės-draugai 
tars.

Kas link knygų viršelių, 
nereikėtų šimtais dolerių
eikvot jųjų apdarymui. Kny
gos galima palaikyt geroj 
tvarkoj ir be tų padabintų vir
šelių.

Kas link centro raštininko 
darbuotės, tai draagas D. M. 
Š. šios organizacijos reikalais 
gana rūpinasi, ir turi gana 
darbo. Tiek kuopų ir narių ap- 
tarnaut, ragint kuopas prie 
veikimo, rūpintis “Šviesos” ir 
knygų prisiuntimu nariams, tai 
yra daug darbo, kurį mūsų 
raštininkas pilniausiai atlieka.

12-to Apskričio

iš- 
am

MŪSŲ NUOMONE
Mes su draugo M. Pūkio 

vedžiojimais pilnai sutink 
visais klausimais. Tik norėtu
me pasisakyti, kodėl norėtu
me knygų vietoj “Šviesos.” Už
tai, kad “šviesa” dėl “deito” 
greičiau pasęsta.

Paimk seną “šviesą”, raštai 
labai geri, bet pasiūlyk kam 
pasiskaityt, pažiūrės į viršiu- 
ką ir sako: Senas laikraštis! 
Nenori nei žiūrėt į vidurį. Mes 
manome, 
riau.

kad knygos būt ge-

D.
Duryea, Pa.

Kaspariūnas, 
Kaspariūnienė.

Rochester, N. Y
nuo 
prie

Iš Mūsų Veiklos.
Gegužės 18 d. atstovai 

draugijų, prisidėjusių 
Bendro Fronto, nutarė sureng
ti didelį pikniką ir išrinko de
legatus į Amerikos Lietuvių 
Kongreso suvažiavimą, kuris 
įvyks birželio 25 d., Scranto- 
ne. v

Gegužės 22 d. įvyko prakal
bos. Kalbėjo drg. D. M. šo- 
lomskas apie pasaulinę situa
ciją. Taipgi drg. P. Pakalniš
kis skaitė jo paties parašytą 
paskaitą apie poeziją. Paskai
ta gana reikšminga ir svarbi, 
tačiaus mūsų klausytojai, di
džiumoje neįpratę girdėti pas
kaitas, nepilnai suprato jos 
reikšmę. Bet už tai drg. šo- 
lomsko prakalbą kiekvienas
(kuris tik nesnaudė) aiškiai paniją už nepamatuotą jo su- 
suprato! Girdėjau žmones pri- , areštavimą ir pažeminimą vi-

Visko po Biskį iš Mūsų 
Miesto

Kaip kitur, taip ir čia tie pa
ltys darbininkų vargai. Darbai, 
; vietoje taisytis, dą blogyn 
Kasyklos šiuo laiku labai 
nai dirbo. Kitokių darbų 
apielinkėj mažai randasi,
kokia išdirbystė kur ir randasi, 
tai labai mažai juda.

Šiuo laiku prie upės krantų 
taisymo darbas sparčiai varo
mas pirmyn. Geras : 

j darbininkų dirba, ir jau daug 
darbo atlikta. Bet, ant nelai- 

jmės, jeigu atsitiktų dabar toks 
potvinis, kaip buvo pereitas, tai 
tas visas darbas nueitų niekais, 
nes nuo upės šono supilta žemė 
da ne visur nugrįsta akmenais. > 
Tai vanduo tą žemę nuneštų ir 
vistiek miestą užlietų.

Kiek laiko atgal pavieniai be
darbiai buvo gavę laiškus iš 

1 WPA raštinės su užklausimu, 
,ar sutiktum važiuot į kempes. 
Laiške buvd rašoma, kad bus 
budavojamas vieškelis skersai 
Pennsylvanijos valstiją ir ten 
bus ilgas darbas. Daug mūsų 
pavienių bedarbių nudžiugom, 
kad gausim darbus. Bet 
tik užklausimu ir pasiliko.

FAŠISTŲ BOMBININKŲ 
KERŠTAS VALENCIJAI 

IR BARCELONAI
vexxw- Madrid. — Fašistai, ker- 

skaičius I šydami už gautus smūgius

i įsigyti naujų. Važiuokite Rt. 88 
(Ohio River Blvd.) iki Camp Horne 
Rd. Sukis į dešinę ir važiuokite 
Camp Horne Rd. iki Bellevue Gar
dens. Sukit vėl į dešinę ir važiuokit 
tuo keliu iki Franklin Grove. — 
Kom. (123-124)

ALDLD 10 APSKR. KUO
POMS IR DELEGATAMS

Manau, kad jau Visos ALDLD 10 
Apskričio kuopos žino ir jau turi iš
rinkę delegatus į ALDLD Apskr. su
važiavimą, kuris įvyks geg. 29 d., 10 
vai. ryto. Konferencijos vieta bus 
pas draugus Žukus ant ūkės, Rt. 1, 
arti Custer, Mich. Kuriems būtų ne 
aiški vieta, tad galite paklausti pas 
kaimynus
Ten plačiai žinomas yra d. Juodaitis 
ir d. Stakėnas. Apškr.i valdyba bus 
ten šeštadienį po pietų ir stengsimės 
pasitikti atvykstančius delegatus. — 
Alvinas. j (123-124)

Custeryje ai’ Scottvillėj.

knike ir mano per toli nueiti, susi
rinkit sekmadienį 1-mą vai. prie 
Darb. Svet., 3-čios ir South gatvių. 
Piknike bus skanių valgių ir gėri
mų. Zeikų Orkestrą grieš šokiams. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti. — Kom. (123-124)

CLEVELAND. OHIO
ALDLD 22, 57 ir 190 kps. rengia 

pikniką, sekmadieni, geg. 29 d. Ma- 
chutos Darže, prie Green Rd. Pra
džia 11 vai. ryto ii' tęsis iki 12-tai 
vai. nakties. Šokiams grieš gera or
kestrą, bus skanių valgių ir gėrimų. 
Įžanga 20c. Automobiliais važiuokite 
Euclid Ave. iki Green Rd., paimki
te Green Rd. ir užvažiavę ant kal
no, po kairei rasite pikniko vietą. 
Gatvekariais važiuodami, imkite gat- 
vekarį Euclid-Green Rd. ir išlipkite 
ant Green Rd., paeikite ant Green 
Rd. apie pusę mylios po kairei rasi
te pikniko vietą. (123-125)

kliubo svetainės, kampas E. Market 
ir Sherman Sts., bus gera muzika 
šokiams, gerų valgių ir tt. Vietos 
ir apielinkės drauges ir draugus 
kviečiame .skaitlingai dalyvaut.

Kelrodys. Su automobiliais važiuo
jant imkit 309 kelią ir važiuokit iki 
Manganellos Pavilion, ten kairėje 
pusėje parkas. Vieta netoli už West ;
Pittston. (122-124)

• Lankydamiesi didžiajame trijų dienų šventės paren 
e gimė Montello’j e, užeikite pasimatyti su

ANTANU K. RAILA
LIETUVIŲ TAUTIŠKAM NAME

G66-670 N. Main Street Montello, Mass.

tas

la-Mūsų mieste ir apielinkėj 
bai daug visokių blogų darbų 
atliekama. Vogimas automobi
lių, apiplėšimas gasolino stočių, 
krautuvių, taipogi ir aludžių- 
saliūnų — tiek ir tiek, šiomis 
dienomis čia “L.” skaitytojo 
ir A.L.D.L.D. nario John Ben
nett išplėšė hludę ir gana nuos
tolių pridarė.

Juo daugiau bedarbių, tuo 
daugiau jaunimas pradeda pasi
duot blogiems darbams.

Veisiejiškis.

Philadelphia, Pa
Bandė Lietuvį “Sufrėmuoti”

Vietos spauda paskelbė se
kamą atsitikimą: Išvakarėse 
prieš rinkimus plėšikas užpuo
lė ir apiplėšė pieno išvežioto- 
ją Marvin Gill ir jo pagelbi- 
ninką Louis Manners. Iš jų 
atėmė $20. Policija tuojau su
areštavo lietuvį Joną Kava
liauską ir apkaltino plėšikys- 
tė^e. Gegužės 24 d. įvyko tei
smas. Kaltinamasis, žinoma, 
griežtai užsigynė jam daromo 
užmetimo. Teisme taip pat ve
žikas ir jo pagelbininkas ne
galėjo patvirtinti, jog Kava
liauskas buvo tuomi plėšiku. 
Detektyvai irgi išsireiškė, kad 
jie neturi jokių parodymų, jog 
Kavaliauskas būtų kaltas, ar
ba kaip nors surištas su api
plėšimu. Policija, kuri tą žmo
gų suareštavo, pripažino, kad 
pas jį nerado jokio revolverio.

Tuo būdu .teisėjas Curtis Bok 
Joną Kavaliauską paleido, iš
metė bylą iš teismo.

Dabar Kavaliauskas traukia 
teisman Avondale pieno kom-

skaitant drg. šolomską prie 
pačių gerųjų kalbėtojų, todėl, 
kad aiškiai nušviečia kalbamą
jį dalyką, taipgi mandagiai ir 
įtikinančiai atsakinėja į klau
simus.

Aukų surinko keturiolika 
dolerių ir 31 centą. Aukavo 
šios ypatos: J. Vaivoda, K. Si
maitis, E. Duobienė, J. Stan
ley, G. Mikitas, P. Bugailiškis, 
J. Merkevičius, J. Totoris — 

, po dolerį. S. Keurakis, J. Bul
lis, F. Černauskienė, V. Bullie- 
nė, B. Černauskas — po 50c; 
J. Ivonaitis, P. Kurkulis, Mer- 
kevičienė, R. Barauskas, L. Be- 
kešienė, J. Shopes, H. Stanley, 
M. Duseika, Z. Daivolis — po 
25 centus.

Apmokėjus smulkias išlai
das, likusieji pinigai pasiųsti 
Ispanijos liaudies karžygiams.

Prakalbose Buvęs-
Nesnaudęs.

suomenės akyse. Rep.

Waterbury, Conn
Liet. Laisvų Kapinių 

Piknikas

400

ma-
lai-

Katalonijoj, kartotinai bom
bardavo lėktuvų bombomis 
Valenciją ir Barceloną. Jų

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

27 d. gegužės, penktadienio vakare,

bombanesiai taip aukštai York Avė. Būtinai dalyvaukite šia- 
skrido, kad be Žiūronų visai me susirinkime, ~nes bųs~ balsavimas 
negalima buvo jii rųatyti. pataisų ii’ rinkimas delegatų į suva- 

i žiavimą. — Sekr. V. J. Kasparas.
(123-124)

Saulėtoji Turkmėnija
(Tąsa nuo 4 pušį.) 

technikumai ir 4 universitetai.
1925 m. Turkmėnijoj Eįuvo 450 -------- - ----v---------- ----
mokytojų, dabar jų 4890. PriešKalbės J. Gašlūnas iš Brook- 

..’ m i • • • i i lyn, N. Y., bus ir programa. Pra- revoliuciją Turkmėnijoj buvo j (]^ja vaj pyto. Kviečia visus West 
vos 9 gydytojai, tame skaičiuje 
ir kariuomenės įgulų gydytojai. 
1937 m. sausio mėn. Sovietų 
Turkmėnijoj buvo 516 gydyto
jų, 507 felčeriai ir akušerės.

PLYMOUTH, PA. 
ir Apylinke

Lietuvių Laisvų Kapinių apvaikš- 
čiojimas įvyks pirmadienį, 30 d. ge
gužės, dekoracijų dienoj (Decoration

Wyoming-Swoyersville Boro Kom. 
(123-124)

GARDNER, MASS.
| Lietuvių Parko Bendrovė rengia 
pikniką, kuris prasidės ateinantį šeš
tadienį, geg. 28 ir baigsis pirmadie
ni, geg. 30 vėlai vakare. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės atsilankyti 
prie West Broadway ežero. — Kom.

(123-125)

GRAND RAPIDS, MICH.
L. L. Kapinynas rengia prakalbas' 

ir apvaikščiojimą, įvyks Dekoracijų, 
Dienoj, gegužės 30 d., kapinėse. Pra-; 
šome visų skaitlingai dalyvauti.

(123-124)

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir Apielinkės ALDLD 

12-to Apskričio Narių Atydai.
Primas šio meto Apskričio pikni

kas įvyks geg. 30 d. gražiame Sim
ko Glen Parke. Busas iš Wilkes- 
Barre išeis 10 valandą ryte nuo

Pas jį gausite gerus pietus ir išsigersite visokių 
gėrimų, kokių tiktai panorėsite.

Telefonas 5723

MONTELLO. MASS
PIRMAS METINIS DIDELIS

Per tris dienas ir tris naktis
NEWARK, N. J.

J. Lietuvių Radio valandos ve
ri Šokius,

‘, gegūžės-May 28., 
Jurgio Salėje, 180 New York Avė. i 
Dalyvaus čigonai. Gerbiamieji! Ne-

N. 
dėjai rengia Koncertą

Jos ligoninėse dabar yra 3349 i/yks šeštadienį, 
lovos. Be to, 1938 m. priskaito- - ’ •
ma 334 ambulatorijos-poliklini- praleiskite šioš progos, matykite či 
kos.

Paskutiniai metais Turkmė
nijoj, kaip ir kitose Sovietų 
respublikose buvo nukaukuota 
visa eilė liaudies priešų troc.kis- 
tų, buchariniečių, buržuazinių 
nacionalistų- Jie tarnavo užsie
nio žvalgyboms ir ruošė Sovietų į 
Turkmėnijos atskyrimą nuo SS I 
RS ir atidavimą jos imperialis
tiniams grobuonims. Tie priešai 
trukdė iškėlimą jaunų naciona
linių kadrų į atsakomingą dar
bą. Priešai buvo išvalyti. Į va
dovaujamas vietas respublikoj 
atėjo tūkstančiai jaunų, Sovietų 
valdžiai atsidavusių darbuotojų 
iš pačių turkmėnų tarpo.

Birželio mėnesyje Sovietų 
Turkmėnija kaip savistovi res
publika renka savo aukščiausią 
valdžios organą — Aukščiausią
jį Turkmėnijos Sovietą.
6. V. 38. A. Ramutis.

i gonus. šis bus visai skirtingas loši
mas, matysite daug juokų iš čigonų 
gyvenimo. Bus solb, duetų ir kito
kių pamarginimų. Dainuos Baltos Le
lijos Vyrų Radio Choras. Durys at
sidarys 6 vai., programa 7 vai. vak. 
Kviečiame visus radio klausytojus at
silankyti ir paremti mūsų darbą. 
Įžanga tik 50c. | (123-124)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. rengia pikniką, sek

madienį, gegužės 29 d. V. Saur’s Vil
lage Barn, High Mountain Rd.. 
North Haledon, N. J. šokiams grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius, 
J. Pociaus Orkestrą. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti pikinke, 

• ‘linksmai praleisti“ laiką. (123-124)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
SCRANTON, PA. 

Didelis Piknikas
ALDLD 39-ta kuopa rengia pikni

ką gegužės 29-30 dienomis, ant High 
Works Grove.

Kviečia visus atsilankyti.
Pikniko Komisija.

(124-125)

YOUNGSTOWN, OHIO
LDS 9 kp. ir ALDLD 90 kp. ben

drai rengia pikniką. Įvyks sekmadie
nį, geg. 29 d. Frank Cross Farmoj, 
Masury, Ohio. Pradžia 12:30 vai. die
ną. Bus platforma šokiams ir bus 
gera muzika. Galėsite linksmai pra
leisti laiką, susipažinsite su kitų ko
lonijų draugais. Lauksime akroniečių, 
clevelandiečių ir farmerių. Automo
biliais važiuokite iš Youngstown ke
liu 62, pervažiavę Masury, po dešinei 
matysite pikniko iškabą. Clevelandie- 
čiams ir farmeriams geriausia va
žiuoti keliu iš Warren, Ohio, No. 82 
iki Sharon, Pa. Paskui No. 62 po de
šinei, privažiavę Masury po kairei 
matysite pikniko iškabą. — Kom.

(123-124)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, birželio-June 26 įvyks 

“Vilnies” naudai piknikas. Bus $40 
piniginės dovanos prie įžangos bilie
tų. Trys geri išlaimėjimai: Mūsų ge
ras rėmėjas S. B. Rūbo, kriaučius, 
kurį visi gerai pažino, jis pažadėjo 
veltui pasiūti siūtą vertės $25; ki
tas geras vilnietis, Dt. J. N. Si- 
mans aukauja akinius 
trečias geras rėmėjas, p. Rogers, au
kauja radio vertės $12. Įsitėmykite, 
kad piknikas įvyks Machutos darže, 
Green Rd. — Kom. Narys.

(123-124)

vertes $13,

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

Rengia Lietuvių Tautiško Namo Draugovė

SAVAME PARKE
Keswick Road Netoli Winter Street

Su Visokiais įrengimais

PITTSBURGH, PA.
Visi rengiasi j pikniką, kuris įvyks 

sekmadienį, geg. 29 d. Bus vienas iš 
didžiausių piknikų Pittsburghe. Bus 
$25.00 laimėjimų-piniginių dovanų. 
Vieta, Franklin Sodne, viena . iš 
gražiausių vieta piknikams laikyti 
Pittsburghe. Yra prūdas maudytis, 
puiki svetaine šokti. Wainausko Or
kestrą grieš šokiams. Kviečia visus 
Pittsburgho ir apylinkės visų tautų

1902 metais šio miesto lais
vieji lietuviai nupirko kavalką 
žemės ir įsteigė lietuvių lais
vas kapines. Nuo to laiko jo
se jau yra palaidota apie 
lietuvių.

Pirmiaus kunigai laisvai 
nantį žmogų nepriimdavo
doti ant katalikiškų kapinių, 
bet dabar jau nepaiso, bando 
ir laisvamanių šeimynas įkal
bėti, kad tiktai laidotusi pas 
juos, o nę laisvose kapinėse.

Lietuvių laisvas kapines 
tvarko draugijų delegatai. 
Komitetas per daugelį metų 
kapų kaišymo dienoj rengdavo | įėrkant Iš anksto.

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Komuništų Kuopa bend

rai su ALDLD 14 kp.i rengia pikni
ką 29-30 dd. gegužės, sekmadienį ir 
pirmadienį. Yra progų pasilinksmint 
ir draugiškai praleist laiką, nes abi
dvi dienos liuosos nuo darbo. Pikni
kas įvyks prie Llewellyn miestuko. 
State Road gerai privažiuoti maši
nom iš toliau atvažiavusiems. Nuo 
Pottsvilles Rt. 209, nuo Minersvilles, 
Rt. 901 ,abu keliai prie Llewellyn su
eina į krūvą, tik privažiavus tiltą, 
reikia iš State Rd. pasukti po deši- ■ 
nei keliu ii' ten piknikas. Iš Miners
ville, senesni, kurie nori dalyvaut pi-

“Laisvės” Piknikas Brooklyne bus 
8 d. Liepos (July), Ulmer Park. Pi
niginės dovanos prie įžangos bilieto *

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais. 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jū4ų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI '

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Matus •

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

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

BALTIMORE, MD
DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI

Didelis Fiknikas
Du busai ir keletas mašinų svečių atvažiuos iš Brook
lyn, N. Y. Keliolika busų iš Philadelphijos ir daugelis 

pribus iš Scranton, Wilkes-Barre, Shenandoah 
ir kitų miestų.

Bus Gegužes 29 May, 1938
•v

Dviejų Dienų šventėje

Dainuos Brooklyno Aido Choras 
Tai seniausias lietuvių choras Amerikoje. Pirmu 
' kartu jį išgirs baltimoriečiai.

Lyros Choras iš Philadelphijos
Taipgi programoje dalyvaus ir garsusis Lyros Choras 

iš Philadelphijos
Dainuos ir Philadelphijos Merginų Oktetas

Iš vietinių dalyvaus programoje Lyros Choras 
ir Rusų-Ukrainų Choras

BUS LIBERTY PARKE
EASTERN IR MOFFETT AVENUES i T

Prie įžangos bilieto duodama aukštos piniginės 
dovanos bei prizai

1-mas prizas $20; 2-ras — $15; 3-čias — $10, 
ir šeši prizai po $5.

BUS GERA MUZIKA ŠOKIAMS
Piknikas prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vėlai vakare.

Šį pikniką rbpgla Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos 25 kp.

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

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

muzika 4 valandą po pietų
Miesto Majoras ir kiti miesto valdininkai 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.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. 1

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi_

Ii

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi, 
kepama- roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska 
niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheeš^- 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stolle 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls

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

Varpas Baker, 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. V. J

I

t
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New York© Ir Bpielisikes ZibIos!
Maršuokite Jaunimo Jieluviai Delegatai 10-įam 

! USA Komunistų Partijos 
SuvažiavimeTaikos Parade!

Komunistą Delegatai
Apie Atsiekimus

MILIUS SULAIKYTAS
BE KAUCIJOS

iki

Pereitą ketvirtadienį lankėsi 
“Laisvėje” d. Augustinas Dam
brauskas, iš So. Bostono. Jis 
dalyvauja USA Komunistų. Par
tijos Dešimtajam Suvažiavime 
kaipo delegatas: draugas Dam
brauskas gavo daugiausiai nau
jų narių Partijai visam Bosto
no Distrikto.

Be d. Dambrausko, dešimta
jam suvažiavime) dalyvauja ir 
dd. Bimba ir Mįzara.
jo, kad bus ir d-augiau 
delegatų. Apie tai bus 
ta vėliau.

randasi ir

Konstantinas Milius, 18 ar 19 
metų, 64-06 Jay Ave., Maspe
the, sulaikytas kalėjimu be kau
cijos, 
lieijai. 
padaryta 
Queens 
Ridgewoode. Kvotimas'bus bir
želio 13-tą.

Milius ; sulaikytas I 
mą Joseph Catrini,

M as p e-

Jisai pats paeidavęs po- 
Fo i 'm al is ii k a 1 ti n i m as 
prie teisėjo i Giorgio, 

Kriminaliam ! Teisme,

Brooklvniečiu Sveikata |8'ydytoj‘3 ir jei Šaltis išsivystys Į serganti vaikai tuojau būt at- 
 'į plaučių uždegimą, jūsų padė-

Pereitą savaitę, pasibaigusią gydytojui bus žinoma ir ga- 
su gegužes 21 d., plaučių užde- lės greit parūpint atsakantį gy- 
gimu mirė 37 asmeny^, 14 dau- dymą, nustatyt serumą, 
giau pirmesnės savaitės, bet 
naujų susirgimų buvo 21 ma
žiau. Sveikatos komisionierius 
Dr. Rice perspėja, kad pavasa
riniai šalčiai taip jau pavojin
gi, kaip ir bile kada. Jis pa
taria šalčiu susirgus kreiptis į

Tymais susirgo 845. Šią li
gą būtų galima suvaldyt, jei

skirti nuo sveikų. Difteria su
sirgo 7, skarlatina—94.

Mirimų nuo visokių priežas
čių buvo 511.

Gimė 775. Pereitų metų tuo 
pat laiku gimė 888.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAINew Yorko Jaunimo organi
zacijos, susibūrusios aplink Tai
kos ir Demokratijos Lygą, re
miamos daugelio unijų ir kitų 
taiką ir demokratiją mylinčių 
organizacijų, šaukia Jaunimo 
Taikos Paradą šį šeštadienį, ge
gužės 28-tą, lygiai 12 vai. per 
pietus. Maršuos 5th Avė. 
Madison Square Parko.

Lietuviai susirinks ant 37th 
Street tarp 9th ir 10th Avenues, 
New Yorke. Tikimasi skaitlin
go ir entuziastiško lietuvių bū
rio, nes jaunimas gyvai susido
mėjęs maršavimu, rnobilizuojasi 
maršuot mašinomis ir pėsti. Ai
do Choras išrinko komisiją, ku
rion įeina Beatrice Kulikauskai- 
tė, Charles K warren ir choro 
mokytoja Aldona Žilinskaitė.

Aido Choro komisija šau
kia visus lietuvius jaunuolius
taipgi ir suaugusius dalv v auti | sekmadienį, 29 d.j gegužės, Klus
niame svarbiame parade._ Sy'čiaus Clinton Pai;ke, Maspeth ir 
dabartiniu Hitlerio pasikėsini- j>etts Avenues, Maspethe. Pro- 
mu pult čechoslovakiją, iš nau-j gTamoj Ruth Simas ir Victor 
jo padidėja pavojus pasaulinio| Recker< šokiams grieš Adomo 
karo, kurį gali sulaikyt tik visų, Jezavito orkestrą. Vaikam vel- 
taiką ir demokratiją mylinčių įžanga, žaismės ir dovanos- 
žmonių griežtas protestas prieš Taipgi bus merginų populiaru- 
karo rengėjus

Visi į Jau 
radą!

Be abe- 
1 ietų vi u 
praneš-

Lietuvių Radio Valandos 
Piknikas Sekmadieni

Radio Valandai vadovaujama 
William Matusevičiaus, turės 
savo šeštą metinį pikniką šį

i mo kontestas. Įžanga 50c. Du- 
Taikos Pa-’ryS atdaros 2 vai., šokiai 4 vai. 

po pietų. Kep.

Areštavo Tammanės 
Vadą J. J. Hines

Veteranai Maršuos 
Taikos Parade

už ypašovi-
21 metų, 

65-21 Jay Avė., pereitą sekma
dienį. Catrini nuo žaizdos mi
rė pirmadienį St. John s Ligon-j 
būtyje.

Adolfas Kulikauskas; 18 me
tų, 64-13—56th Avė., Maspe
the, .kuris, anot policijos, esąs' 
šautuvo savininku, j sulaikytas, 
po $5,000 kaucija iki kvotimo, 
kaltinant peržengime : Sullivan į 
Akto—laikyme ginklo be leidi-1 
mo. Kulikauskas paskolinęs 
šautuvą Miliui, kuris n'etyčia jį. 
iššovęs ir pataikęs į pas jį 
silankiusį iCatrinį- į P.

New Yorke dabar randasi 
per 1,500 darbininkams brangių 
svečių. Tai Komunistų Partijos 
10-tos Nacionalės Konvencijos 
delegatai suvažiavę iš visos pla
čios šalies, nuo Maine iki Texas, 
nuo Atlanti.ko iki Pacifico van
denynų.

Tame skaičiuje 
lietuvių delegatų.

Įdomiausių dalykų pasakoja 
tie energingi, darbo klasei pasi
šventę darbuotojai ir kovotojai.

Štai trys jauni pirmieji dele
gatai iš Oregon, Idaho, Wash
ington. Jie pasakojo apie tų 
valstijų darbininkų atsiekimus. 
Jie pilni pagarbos partijai, ku
rią jie patys padėjo subudavot. 
Jie džiaugiasi patrigubinę par
tijos narių skaičių nuo sausio 
mėn., 1937 metų. Kitos labai 
smagios žinios pasivijo juos jau 
kelyje, o jomis buvo tas, kad 
CIO ir AF of L suvienytomis 
spėkomis ką tik įvykusiose no-1
minacijose parodyta gubernato- Liosel Wolf, 37 met|ų, 6 
riui Martin, kad politikierius,: vaitės^atgal atvykus iš Vokieti- 
kuris siunčia armiją prieš strei<j°s> iššoko pro langąlirj ūžsimu- 
kierius kasa sau politinę duobę pšė, vieton būt deportuota atgal ■

PARDAVIMAI
Parsiduoda rakandai už labai pri-! 

einamą kainą. Pirkėjes gali ir kam
barius kartu paimti. Randa tik $11 
j mėnesį. Savininką galima matyt 
kiekvieną dieną prieš 12 vai. dieną. 
Vakarais nėra namie. Antradieniais 
tai per ištisą dieną galima matyt. Į 
Dėl daugiau informacijų kreipkitės! 
po numeriu: 172 McKibben St., Apt. 
24, Brooklyn, N. Y. (124-126)

Dr. JOHN VVALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

at-
Ar. i

s a

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.*

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

New Yorko Distrikto proku
roro Dewey agentai trečiadienį 
areštavo galingą Tammanės va
dą James J. (Jimmy) Hines, 
kaltinant loterijų rakete. Kal
tinime sakoma, kad tas politi
kierių bosas esąs bandęs pa- 

- traukt savo “įtakon ir kliudyt 
teisdarybės vykintojus ir kitus 

' esančius atsakomybėje pravest 
New Yorko įstatymus”.

Distrikto prokuroras sako, 
kad areštavimas Hine’o yra pa
sėka tyrinėjimo Dixie Davis 
Bylos.

Hines yra laikomas vienu iš 
galingiausių Tammanės šulų, 
tiesioginis Tammanės “bosų 
dirbėjas”. Prohibicijos dieno
mis jis buvęs gerais “draugais 
su Dutch Schultz’u”, žinomu ra
ketų tūzu. Su juomi jis eida
vęs žiūrėt kumštynių ir į kitas 
viešas vietas.

Jis dalydavęsis savo ofisu su 
advokatu, kuris atstovavo dau
gelį žymių gengsterių ir pože
minio pasaulio figūrų. Jo prie
šai yra kartkartėmis kaltinę jį 
broliavime su mušeikomis, siun
time šilkinių marškinių žino
miems visuomenės priešams ir 
atvirai dalinime dolerinių laike 
rinkimų.

Sakoma, kad jis dabar esąs 
bosu New Yorko Miesto loterijų 
raketo, kuris nešąs į metus apie 

x milioną dolerių apyvartos. Po 
išklausinėjimo, Hines paleistas 
po $20,000 kaucijos iki tolimes
nių kvotimų.

neš ir veš didžiulius 
kuriuose bus atvaiz- 

Ispanijos kova prieš

demokratišku

Pakvietimas
> Am. Darbo Partijos Lietuvių 
Skyriaus nepaprastai svarbus 
susirinkimas bus šį .vakarą, 
penktadienį, gegužės 27 d., Lie
tuvių Am. Piliečių Kliubo Salėj, 
280 Union Avė., Brooklyne. Vi
si nariai dalyvaukite; nes bus 
rinkimas skyriaus viršininkų ir 
dalies pilti, komiteto. Atsives
kite ir nepriklausančius. Sky- 
riun gali priklausyt darbinin
kai, profesionalai, biznieriai.

A. D. P. Kom.

Naujokas ir “singelis” poli- 
eistas Hildebrand pašauktas pas 
sergančią Mrs. Esculano, 233— 
57th St., jau buvo atlikęs “bo-

- butės” pareigas ir išprausęs kū
dikį kada pribuvo ambulansas.

armijos durtuvais.
Knygas galėtum prirašyt įdo

miais jų pasakojimais apie dar
bo žmonių kovas už demokrati
nes teises, už unijas, už sau
gų, gerbūvingą gyvenimą.

“Rąstų ir lentinių darbininkų' 
balsai pribaigė gubernatorių, 
Martin”, pareiškė Clayton Van 
Lydegraf, partijos sekretorius 
iš Portland.

“Jūs nepažintumėt rąstų ga
mybos krašto”, sako Charles 
Reno, Washingtono Valstijos 
komunistų organizatorius, “jis 
taip daug pasikeitė bėgiu pasta
rųjų 3 metų, šimtas tūkstančių j 
miško darbininkų įstojo į CIO 
šiaurvakariuose. O tas ) daro 
taip daug skirtumo šiaurvaka
rių politiniam gyvenime, kaip ir kam. 
jų pragyvenimo lygmaloj”.

Jis pasakojo apie pagalinęs j 
lovas ii- šiaudų guolius, .kuriuos 
unija išvalė. Vienas bosas ne
senai turėjęs išleist $27,000 dar
bininkų lovoms. Valymas val
stijos valdžios Į vyksiąs šio ru
dens ir 1940 rinkimuose.

Abrahomo Lincoln© Brigados 
veteranam paskirta garbės man- 
šuotojų vieta Jaunimo Taikos 
Parade, kuriame apskaičiuoja
mai maršuosiant mažiausia 35,- 
000 jaunimo ir suaugusiu.

Veteranai maršuos po tris ei
lėje, kaip kad jie Ispanijoj mar
guodavo į karo lauką gint de
mokratiją nuo fašizmo. Juos 
lydės tūkstantis jaunimo, nešini 
šalies ir organizacijų vėliavo
mis. ‘Priešakyje parado bus au
tomobiliai, kuriais važiuos su
žeisti, negalinti imaršuot vete
ranai.

Parade 
“floatus”, 
duojama
tarptautinį fašizmą.

Carl Bradley, veteranų orga
nizacijos piki, sekretorius, iš
reiškė Amerikos Liuosnorių už 
Laisvę sentimentą sekamai:

“Atminimą. Diena, 1938 me
tą, bus garbingiausiu momentu, 
veteraną gyvenime, kada mes 
marŠuosim petys į petį su tai
ką mylinčiu ir
New Yorko jaunimu.

“Kaip tik tinka, kad mes sa
vo buvimu primintume N. Yor- 
kui ir Amerikai, ką mes matė
me ir už ką mes kovojome. Yra 
tinkama, kad mes pasiaukotume 
tai didžiulei pareigai, nustatyt, 
kad tie dalykai neįvyktą čionai. 
Mes savomis akimis matėme 
nuogą fašizmo baisybę. Ameri
ka gali būt užtikrinta, kad mes 
to greit neužmiršime”-

Gražus pasiryžimas iš pusės 
tų,- kurie taip daug pasiaukajo. 
Visi kiti galime ir privalome 
prisidėti prie gydimo taikos ir 
demokratijos. Tam tikslui yra 
gera ir smagi proga rytoj, en
tuziastiškame ir įspūdingame 
Jaunimo Taikos Parade, New 
Yorke.

Mrs. M. Kohutic, 66 Box St., 
nuėjo teismabutiii ir išėmė va- 
rantą areštuot vyrą už žiauru
mą. Vyras ją pasitiko prie teis- 
mabučio ir peiliu perrėžė veidą. 
Areštuotas.

Andrew Sabol, 7 m. vaikas, 
73 N. 4th St., įkrito į East upę. 
Netoliose buvęs bedarbis W. 
Wisnovski, nuo Greenpoint 
Ave., su visais drabužiais šoko 

Į upėn ir vaiką išgelbėjo.

Vokietijon.

Legal Notice j
Notice is hereby given that Joseph 

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

! ducts.

Patogiame Viešbutyje

U. S. HOTEL
Valatie, N. |Y.

Prie Kelio U. S. 9
Praleiskite savo vakacijas

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

I suaugusiems ir pusę tos kainos vai- 
. Už tą menką sumą gaunate 

: valgį, guolį. Galite medžibt, žuvaut, 
!laivais važinėti ir maudytis.
i Puiki scenorija, visi ! patogumai. 
Arti Albany miesto, arti visokių bu- 
sų ir traukinių.

Telefonas Valatie 13-R. j
Louise Giarve, Prop.

Numatoma Kailiasiuvių 
Streiko Pabaiga

Kailių industrijos bosų 
darbininkų unijos pasitarimuo
se, kurie vėl tęsėsi per tris die
nas, prieita prie laikino susita
rimo. Jo sąlygos paleista uni- 
jistams apsvarstyt masiniuose 
narių mitinguose pereitą ketvir
tadienį. Streike dalyvavo 20,- 
000 darbininkų.

Derybose dalyvavo Ben Gold, 
Int. Fur Workers Unijos prezi
dentas ir g^ięralio streiko ko
miteto pirmininkas; Irving Po
tash, Kailiasiuvių Jungtines Ta
rybos manadžeris; ir Joe Wino
gradsky, manadžerio padėjėjas 
atstovavo uniją. Bosų organi
zaciją, Associated Fur Coat and 
Trimming Manufacturers, Inc., į 
atstovavo Louis White, prezi
dentas, taipgi Irving Arnheim- 
er ir Louis Fenster.

Derybose pirmininkavo Dr. 
Paul Abelson, tai industrijai 
paskirtas tarpininkas.

Verdančiai kavai užliejus ga- 
są, nuo jo žuvo Morris Berlin
er, 67 
Street.

m., gyvenęs 1619—91st

Yorko moterų organiza-New
ei jų vadovių pasitarime pirma
dienį pradėta kampanija už 
Roosevelto darbų-pašalpos pro
gramą.

Šimtas Coronos bedarbių vy
rų, moterų ir vaikų gavo iš 
šelpimo įstaigos pažadą drabu
žių ir batų po išsėdėjimo per 
dieną šalpos ofise.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

ąilllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIlllHI .i Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179 I
lllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

Traukiu paveikslus famiUjų, 
tuvių, kitokių grupių
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir 
sudarau su ame
rikoniškais, 
kalui esant ir;Į| 
padidinu tykioji 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- ™ 
pog’i atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N.! Y.
Tcl.: Glenmore 5-6191

ves- 
ir pavienių.

paveiks- 
krajavus j

Rei-

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Grabelius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tinka

mai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parom, krikštynom ir 
kitokiem reikalam

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

ūm irti finii ini mm mm irti

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge”Cj Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

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

426 SOUTH 5th STREET 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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.

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661




