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Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Balandžio' 21 d. Waterburyje 
atlaikėme plačią, gerą Conn.

* valstijos komunistų ir simpati- 
kų konferenciją. Bet kas to
liau ?

Toliau laukia draugus dide
lis ir svarbus darbas. Visi ma
tėme ir sutikome, kad Conn, 
valstijoje permažai teturime lie
tuvių parti jiečių. Nutarėme tą 
spragą užkišti.

Lauksime rezultatų.

Connecticut valstijos distrik- 
to organizatorius pilnai pritarė 
organizavimui Komunistų Par
tijos lietuviškų kuopų. Jis sakė 
draugams pagelbėsiąs.

Konferencija nutarė tuojau 
bandyti lietuviškas kuopas su
organizuoti Bridgeporte, Wa- 
terburyj, New Havene, New 
Britaine ir Hartforde.

Bet čia reikia talkos. Ją turi 
mums duoti mūsų geri simpati- 
kai, ypač tie, kurie sakydavo: 
“Nesukalbu angliškai. Ot, jeigu 
susirinkimai eitų lietuviškai, tai 
priklausyčiau.“ Tie draugai da
bar savo žodį turėtų išlaikyti.

Visuose šiuose miestuose ne
užilgo bus sušaukti platūs pa
žangiųjų lietuvių susirinkimai. 
Tegul visi draugai apsvarstys 
lietuviškų kuopų reikalą.

Organizuojamos kuopos bus 
tik ten, kur pritars skaitlingi 
būreliai mūsų simpatikų.

Aš pastebėjau vieną dalyką, 
būtent mūsų veiklos ir pasise
kimo didžiausias priešas yra at
šalimas, apatija, pesimizmas. 
Imame mes kai kada ir suser
game visais negalavimais. Kal
bame nusiminusiai, einame į re
voliucinį darbą, tartum didžiu- 

■ liai švino -“kamuoliai būtų - pri
rišti prie mūsų kojų.

Tas dažnai sugadina mūši] 
konferencijas ir susirinkimus. 
Tas pastoja kelią geriems dar
bams.

Todėl man labai patiko (pati
ko ir visiems), kada Waterbu- 
rio konferencijoj sena draugė 
newbritainiete išbarė visus už 
apsileidimą ir nusiminimą. Sa
kė ji: Tingite tiktai ir gana. 
Jeigu tik mes dirbtume, tai 

4 kaip bematant, Conn, šteite tu
rėtume Komunistų Partijoje ke
lius šimtus lietuvių narių I

Ar visi draugai persiėmę 
dvasia šios draugės pabarimo?

“Pasaulio Lietuvis“ (N 8) 
nustebusiai rašo, kad Jungtinių 
Valstijų ir Kanados lietuvių 
spauda taip greitai gavo ir pas
kelbė žinias apie Lenkijos val
džios agresijas prieš Lietuvą.

Atrodo, kad Lietuvos spauda 
ir žmonės daug vėliau apie tai 
sužinojo.

Bet tai nereikia stebėtis. Lie
tuvoje Smetonos valdžia ir visa 
tautininkų partija slėpė nuo 
Lietuvos žmonių žinias apie 
Lenkijos ultimatumą.

Amerikiečių spauda patar
nautų Lietuvos žmonėms ir vi
sokiais kitais svarbiais reika
lais. Deja, Smetonos valdžia 
mūsiškės spaudos neleidžia 
Lietuvos žmonėms gauti ir 

• skaityti.
Kodėl Lietuvos pažangioji vi

suomenė tyli ir nereikalauja, 
kad valdžia tuojau atidarytų 

, Lietuvos duris savo brolių išei
vių spaudai?

Kodėl tas pats “Pasaulio Lie
tuvis“ taip gražiai tyli?

Hendaye, bal. 28. — Kas 
valandą stiprėja Ispanijos 
liaudiečių atsikirtimas prieš 
fašistus pajūryj.

VienirC^— Naziai uždarė 
(visus žydų laikraščius Aus- 

* ’ t rijo j.
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HITLERIS KURSTO LENKIJA PRADĖT 
KARA PRIEŠ ČECH0SL0VAKIJ4

■E*

NAZIU ŽIAURUMAI PRIVERTĖ NUSI- 
ŽUDYT 2,000 ŽYDU AUSTRIJOJ 

- - - - - - H- - - - - - - - - - - - - - - - -
Hitlerininkai 12,000 Žydu 
Areštavo ir 80,000 Pavarė 

Iš Darbu ir Profesijų
Bratislava, Č e choslovaki- 

ja. — Dėl žiaurių persekio
jimų ir grasinimų iš nazių 
pusės, nusižudė jau 2,000 žy
dų Austrijoj po to, kai ją 
Hitleris užėmė, — praneša 
Žydų Telegrafo Agentūra. 
12,000 žydų areštuota ir 80,- 
000 išvyta iš įvairių profe
sijų ir darbų.

Nusižudžiusius žydus na
ziai smogikai tuoj kiša į 
grabus, trokais veža ir ver
čia ant žydų kapinių, nie
kam, neleisdami atidaryt nė 
vieno tokio grabo.

RUMUNIJOS NAZIŲ VA
DAS NĖRA RUMUNAS

Bucharest, bal. 28.—Patir
ta, kad Rumunijos nazių va
das C. Z. Cordreanu yra vo
kiečių-lenkų veislės ir neturi 
“nė lašo rumuniško kraujo 
savyj.” ' -

VIENIJASI LENKIJOS 
VOKIEČIAI

Katowice, Lenkija. — Vi
sos septynios politinės vo
kiečių organizacijos Lenki
joj nutarė susijungt į vieną 
tautinį susivienijimą. Len
kijoj esama 1,000,000 vo
kiečių.

Pennsylvanijos Kasyk
los Eksplozijoj 7 Tapo 
Užmušti ir 10 Sužeisti

Pottsville, Pa. — Per 
smarkią “juodųjų” dujų ek
sploziją St. Clair angliaka- 
sykloj, 500 pėdų po žeme, 
tapo užmušti 7 mainieriai: 
Fr. Montgomery, Paul Sik- 
ra, Wasil Holovak, L. Chu- 
ckran, Rich. Barnes ir bro
liai John ir Michael Terris. 
Dešimt kitų sužeista.

Pratrukęs vidun bėgt van
duo labai kliudė gelbėjimą 
gyvųjų.

Vienas žuvusiųjų, Holo
vak jpaliko našlaičiais 13 
vaikų.

■ Tai antra didelė kasykli- 
nė nelaimė bėgyj vienos sa
vaitės. Kelios dienos atgal 
angliakasyklos eksplozijoj 
Grundy, Virginia, buvo už
mušta apie 50 mainierių.

Fašistai Užėmę Escorihel
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Fašistai pra
neša, kad jų generolo J. 
Varelos /armija staiga už
puolė ir atėmė iš liaudiečių 
Escorihuela miestelį, už 20 
mylių į šiaurius nuo Teru- 
elio. Dabar fašistai žada 
šiame fronte grumtis ypač 
linkon Teruel-Sagunto vieš
kelio, vedančio į Vidurže
mio pajūrį.

Anglija Privertė Japonus 
Sugrąžint Užgrobtą Laivą
Tokio.— Japonai, buvo su

ėmę Anglų prekybinį laivą 
“Tungwo;” tai todėl, kad, 
girdi, vienas chinas keleivis 
šovęs į japonų kareivį.

Anglijos valdžia griežtai 
pareikalavo paleist “Tung
wo,” 1,337 tonų įtalpos gar
laivį, ir įsakė savo kari
niams laivams prievarta at
imt jį iš japonų, jeigu jie 
gražiuoju nepaleis jo. Tada 
japonai pabūgo ir paleido 
“Tungwo.”

Nariai Pasakoja, būk Hitleris 
“be Karo” Priversiąs Čecho- 

slovakiją Nusileisti
Daugelis nazių vadų Če- 

c h o s 1 o v akijoj kalba, kad 
Hitleris kiek palūkėsiąs ir 
paskui galėsiąs net “be ka
ro,” vien grūmojimais at
plėšt bent dalį vadinamo vo
kiško ruožo, kuris iš trijų 
pusių “apsupa” Čechoslova- 
kiją ir rubežiuojasį su Vo
kieti ja-Austrija, kaip prane
ša N. Y. Times korespon
dentas.

Tie naziai mano, kad Hit
leris padarysiąs grasinančią 
demonstraciją t ū k s t ančių 
savo karo lėktuvų prieš Če- 
choslovakiją, tuomi ’ nugąz- 
dinsiąs ją ir priversiąs pa
tenkint nazių reikalavimus.

Tuo tarpu Vokietija tel
kia vis didesnes savo armi
jas į Čechoslovakijos pasie
nius. Iš antros pusės, Če- 
chosloyakija būdavo j asi ei
lę naujų galingų pasieninių 
tvirtumų ir rengiasi atmušt 
bet kokius Hitlerio kariš
kus pasimojimus.

Visi Fašistą Šturmai Pajūryj 
Atkertami Liaudiečių

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Fašistų šar
vuotlaivis “Canarias” ir kiti 
jų kariniai laivai audringai 
bombardavo valdžios fortus 
ir kitas pozicijas į pietus 
nuo Alcala de Chivret, Vi
duržemio jūros pakraštyje. 
Būriai Italijos ir Vokietijos 
bombinių lėktuvų šturmavo 
respublikiečių kelius ir po
zicijas Castellon prieplau
kos srityje.

Mussolinio ir generolo 
Franco pulkai ir tankai ne- 
atlaidžiai atakavo respubli- 
kiečius ties Alcala de Chiv
ret. Bet respublikiečiai žūt
būtiniai gina kiekvieną jar
dą žemės, ir per kelias pas
kutines dienas fašistai fak- 
tinai nieko nelaimėjo šiame 
pajūryje, kaip rašo Associa
ted Press, amerikinė žinių 
agentūra. Liaudiečiai šičia 
yra gerai aprūpinti auto
matiškais ginklais, tankais 
ir rankinėmis granatomis, 
sako Ass. Press.

Hitler Užgrobia Visus 
Žydų Stambesnius ir 

Vidutinius Turtus
NAZIAI TIKISI TUO BŪ DU SUSIKUOPT 3 BILIO- 

NUS DOLERIŲ SAVO IŽDAN

Berlin. — Vokietijos ūkio 
diktat o rius feldmaršalas 
Goering paskelbė, kad visi 
žydų turtai virš $2,120 bus 
paimti valstybės iždan, ir iš 
to naziai gausią $3,000,000,- 
000 savo “ketverių metų pla
nui.”

Visiem žydam įsakyta su- 
registruot visą jų nuosavy
bė ne tik Vokietijoj, bet ir 
užsieniuose. Ją naziai taipgi 
konfiskuos.

Už turto slėpimą arba jo 
neužregistravimą pirm bir
želio (June) 30 d. žydai bus 
baudžiami iki 10 metų kalė
jimo.

Keli metai. atgal hitleri
ninkai skaičiavo, kad 600,-

Japonus Apima Nusimi
nimas dėl Jų Armijų 
Nepavykimų Chinijoj
Tokio. — Japonijos gy

ventojai nerimauja. Valdžia 
yra uždraudus laikraščiam 
ir radio skelbt bet kokias 
žinias apie japonų nepasise
kimus Chinijoj. Bet žmonės 
žino, kad Japonijos armija 
ten žymia dalim įklampinta 
ir nukentėjo didelių smū
gių^ Suprantama, kad tokias 
žinias paskleidžia ir sugrą
žinti sužeistieji.

Pusės milijono Japonijos 
armija Chinijoj sunkiai ko
voja, bet mažai kur tepa- 
žengia pirmyn, sako N. Y. 
Times korespondento pra
nešimas, perėjas per kari
nę japonų cenzūrą.

Chinai išmoko ne tik lai
kytis stipriose pozicijose; 
jie išmoko ir staiga užpul
dinėti japonus iš šonų ir 
gręsti jiems apsupimu, rašo 
tas korespondentas.

Visas japonų užimtas plo
tas Chinijoj knibžda chinais 
partizanais kovotojais. Par
tizanų daromi užpuldinėji
mai yra gabiai suderinami 
su chinų armijos veiksmais 
frontuose. /

Per. tris mėnesius chinai 
atmušė visus japonų \ besi- 
grūdimus prie Lung-Hai ge
ležinkelio. Nežiūrint di
džiausių jų pastangų, chi
nai vis neleidžia susijungt 
šiaurinėms japonų armi
joms su centrinėmis ir pie
tinėmis.

Philadelphia, Pa.
Šį šeštadienį, balandžio. 

30, kaip 12 vai. dieną, lietu
viai, susirinkite į 735 Fair
mount Ave. Iš čia sykiu su 
rusais ir ukrainais maršuo- 
sime į Reyburn Plaza.

Lietuvių Biuras.

000 žydų Vokietijoj turėję 
“8 bilionus dolerių” pinigais 
ir kitokia nuosavybe.

Hitleris grobs Vokietijoj 
esamus turtus ir tų žydų, 
kurie gyvena Jungtinėse 
Valstijose ir kitur užsie
niuose.

Kokią Teisę Hitleris Turi 
Užgrobt Turtą žydų Ameri

kos Piliečių ?

Berlin, bal. 28.—Amerika 
'žada užklaust, kokią teisę 
Hitleris turi užgrobt turtą 
buvusių Vokietijos žydų, ta
pusių Jungtinių Valstijų pi
liečiais.

Japonų Generolai Sako, 
Reikią Laikyt Armijos 

Atsargų prieš Sovietus y
Tokio. — Japonijos valdo

vai tikėjosi, kad chinai pa- 
siduosią, kai japonai užim
siu Nankingą, Chinijos sos
tinę. Jie žadėjo sumušt chi- 
nus iki kalėdų; bet jau ketu
ri mėnesiai praėjo po kalė
dų, o japonų padėtis Chini
joj tik pasunkėjo.

Japonijos ministerių kabi
netas reikalauja smarkes
nių, platesnių veiksmų 
“greit” parblokšt Chiniją. 
Sako, tam galima būtų su- 
mobilizuot dar 500,000 ka
riuomenės. Bet patys armi
jos vadai bijo suklampiht 
milioną geriausių savo ka
reivių Chinijoj. Jie nurodo, 
kad reikią atsargoj laikyt 
gana karo jėgų prieš Soviet 
tus, kuriuos vadina “di
džiausiu” priešu.

Pranešama, kad bus iš
traukta 250,000 parinktinės 
japonų armijos iš Korėjos 
ir Manchukuo, kur jinai 
buvo laikoma specialiai 
prieš Sovietus. Ta armija 
bus permesta į Chinijos ka
ro frontus, o jos vieton į So
vietų pasienius bus pasiųsta 
250,000 naujesnės, mažiau 
patyrusios japonų armijos.

NAZIŲ - ITALŲ B O M B I- 
NINKAI UŽMUŠĖ 50 ŽMO

NIŲ CASTELLONE
Barcelona, Ispanija.—Fa

šistų lėktuvai keturis kar
tus per dieną bombardavo 
pajūrio miestą Castelloną ir 
užmušė apie 50 nekariškių 
žmonių.

ORAS
Šiandien apskritai bus 

giedra ir vidutiniai šilta.— 
N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 80. 
Saulėtekis 6:00; saulėleidis 
7:48.

Anglija Padėsianti Airijai 
Apsiginkluoti

London. — Airija galės 
dalyvaut ar nedalyvaut bet 
kokiame kare, kurį Anglijai 
teks vesti, sako sutartis, ką 
tik pasirašyta tarp Anglijos 
ir Airijos. Bet Anglija tiki
si, kad Airija vis tiek ka
riautų išvien su Anglija; to
dėl ketina padėt Airijai ap- 
siginkluot.

Pačiai Airijai, turinčiai 
tik apie 3,000,000 gyventojų, 
taip pat būtų sunku apsi
gint be Anglijos pagelbos.

Daugmeniškais Areštais ir 
Kratomis Mussolinis “Ap

valo” Kelią Hitleriui
Roma. — Tūkstančiai Vo

kietijos slaptos policijos ir 
Italijos detektyvų kasdien 
areštuoja ir į kareivines su
varo daugius žmonių, kurie 
bet kada pasakė žodį prieš 
Hitlerį; ypač krečia ir areš
tuoja pabėgėlius iš Vokieti
jos ir Austrijos.

Tokiais “apvalymo” veik
smais Mussolinis su Vokieti
jos žvalgybininkų talka ren
giasi užtikrint saugumą 
Hitleriui, kuris gegužės mė
nesį atvyksta Italijon.

Be kitko, visi traukiniais 
atvažiuojantieji žmonės į 
Italijos didmiesčius yra sto
tyse stabdomi ir krečiami.

Ragina Suvienyt Pažangias 
Jėgas Rinkimams

Washington. — Pažangūs 
kongresmanai J. J. O’Con
nell ir J. T. Bernard pasiun
tė telegramas Wisconsino 
gubernatoriui Ph. La Follet- 
te’ui, kad jo šaukiama “tre
čios partijos” (liberalų) 
konferencija turėtų remt 
Naująją Dalybą ir vienyt 
visas darbininkiškas, far- 
meriškas ir šiaip pažangias 
jėgas prieš reakciją šio ru
dens kongresiniuose rinki
muose ir. 1940 metų prezi
dento rinkimuose.
Majoro LaGuardijos Tele
grama Wis. Gubernatoriui

St. Louis, Missouri.—New 
Yorko miesto majoras La
Guardia telegrafavo Wis
consino gubernatoriui La 
Follette’ui, kad jis abejoja, 
ar reikėtų “trečios” politi
nės partijos šiuo flaiku. Bet 
La Guardia patarė vienyt vi
sas darbininkų, farmerių ir 
smulkiųjų biznierių jėgas, 
idant ateinančiuose rinki
muose sumušt atgaleivius, 
reakcionierius. Jis, be kitko, 
sako, nėra užtikrinimo, kad 
atžagareiviai nekontroliuos 
demokratų partiją 1940 me
tais.

LaGuardia leiųia, kad pat
sai reikalas privers Ameri
kos Darbo Federaciją suvie
nyt savo jėgas su CIO pirm 
1940 metų rinkimų.

Nariu Spauda Skelbia Grei
tą “Atvadavimą” Čechoslo

vakijos Vokiečių
✓

Berlin. — Vienas Hitlerio 
ministeris pareiškė Associa
ted Pressos atstovui, kad 
3,500,000 vokiečių, gyvenan
čių pasieniniame Čechoslo
vakijos ruože, “greit parei
kalausią” prisijungt prie 
Vokietijos: “Tik klausimas, 
ar galima bus tas prijungi
mas įvykdyt be kraujo lie
jimo. .. Pirmas šūvis atlėks 
ne iš Vokietijos, bet iš Len
kijos.”

Taigi Hitleris kušina Len
kiją karan neva “atvaduot” 
80,000 lenkų, gyvenančių 
Čechoslovakijos ribose. Nes ’ 
jeigu Lenkija pradės karą 
prieš Čechoslovakiją, tai 
Franci j ai bus sunkiau prį- 
kibt prie Vokietijos, nors 
Lenkija vestų karą su stam
biausia Hitlerio pagelba.

Vokietijos h i tl erininkų 
laikraščiai, pagal savo val
džios padiktavimą, šaukia 
ilgai nelaukiant “atvaduot 
vokiškus plotus” nuo Čecho
slovakijos. Nazių partija 
jau paskyrė vyriausiu savo 
vadu tiem čechoslovakijos 
plotam Hansą Krebsą.

Visa Vokietijos nazių 
spauda lemia, kad kivirčai 
su Čechoslovąkija turėsią 
būt “nęužilgo išspręsti.”

“Žuvusioji“ Liaudiečių 
Divizija Atkariavo 12

Miestelių ir Kaimų
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — “Prarastoji” 
liaudiečių diviziįąZjr kita 
respublikos kariuomenė 
smarkiais užpuolimais at
ėmė iš fašistų tuziną mies
telių ir kaimų priekalnėse 
-Pyrenejų, šiaurėj, netoli 
Franci jos sienos. Tarp liau
diečių atkariautų miestelių 
yra ir Llavorsi ir Ribera de 
Cardos, į šiaurius nuo 
Tremp.. miesto.

Daugelį atakų liaudiečiai 
ten padarė iš sniegais ap
klotų kalnų. Liaudiečių di
vizija, kurią fašistai apšau
kė “apsupta, atkirsta ir žu
vusia,” tebedaro “stebuk
lus.”

LIŪDNOS JAPONIJAI
PROCESUOS

Tokio, Japonija. — Eilės 
ligonvežimių ypač naktį ir 
iš ryto kasdien veža į ligo
nines daugius sužeistų japo
nų kareivių, pargabentų iš 
Chinijos..

Dienomis nuolat matosi 
procesijos, kurios lydi į ka
pines pelenus žuvusių Chi
nijoj japonų kareivių.—Kū
nai ten pat sudeginami ir 
tik jų pelenai parvežami 
Japonijon.



Penktadienis, Bal. 29, 1938
■ .......... .. *... ‘

JAIS VS 
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
every day, except Sunday 

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

das būtų naudotinas tam tikrų žmonių 
sąvo politikai plėsti.

Mums taipgi rodosi, kad toks fondas,, 
jei veiktų autonomiškai, nepriklausomai 
nuo fašistinės valdžios, tai galėtų suvai
dinti žymų vaidmenį. Bet jeigu jį kontro
liuotų fašistai, tai nauda iš jo būtų labai 
maža, arba nei jokios.

‘ SUBSCRIPTION RATES
United States, per year............. $5.50
Brooklyn, N. Y., per year.... $6.00 
Foreign countries, per year... $6.50 
Canada and Brazil, per year.. $5.50 
United States, six months... $3.00 
Brooklyn, N. Y., six months... $3.25 
Foreign countries, six months, $4.00 
Canada and Brazil, six months, $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.*

Nazių Vokietija Pasaulinėj Pa
rodoj Nedalyvausianti

Pagaliau Vokietijos ambasadorius Am
erikoje, p. Dieckhoff, pareiškė, kad Vo
kietija 1939 metais pasaulinėje parodoje, 
kuri įvyks New Yorke, nedalyvausianti. 
Jis tai pareiškė po to, kai tūli Vokieti
jos atstovai jau buvo padarę su Parodos 
Ruošimo Komitetu sutartį ir net žemės 
sklypą buvo gavę pastatams steigti.

Nazių ambasadorius aiškinasi, kad jo 
kraštas nedalyvausiąs parodoje dėl to, 
kad Vokietijoj veikia suvaržymai išveži
mo pinigų į kitus kraštus. Žinoma, tai 
pigios rūšies pasiteisinimas. Juk tie pa
tys suvaržymai veikė ir pereitais metais, 
o tačiau Hitlerio valdžia nepaisė jų ir 
dalyvavo Paryžiaus parodoj.

Vyriausia priežastis nazių nuomonės 
pakeitimo, be abejo, bus ta, kad jie bi
josi New Yorke pasirodyti. Čia yra mil
žiniškas anti-naziškas judėjimas, čia jie 
labai susikompromitavę ir dėlto nujaučia 
kokias priimtuves anti-naziai čia gali 
jiems iškelti.

Dėl to, kad naziškoji Vokietijos val
džia atsisakė Pasaulinėj Parodoj daly
vauti, neliūdės nei vienas pažangus žmo
gus.

Prašo Aukų Išlaisvinti Senai 
Išlaisvintų Žmogų

Stilsonas vėl pradėjo rašyti ^avo “ken
tėjimo istoriją.” Jis tai buvo pradėjęs 
rašyti prieš du metu. Tuomet jis viešai 
pareiškė, kad kai valdžios agentai buvo 
atėję į “Kovos” spaustuvę jo klausti, tai 
jam “Kovos” darbininkai patarė pasiša
linti, bet jis tiksliai priėjęs prie tų agen
tų ir pasidavė'. Kai mes tą jo nerimtą 
dalyką pakartojome, Stilsonas liovėsi ra
šyti savo “kentėjimo” istoriją.

Dabar jis ir vėl rašo ir vėl svaidosi 
visokiais žodeliais į tuos, kurie jį gelbėjo.

Turbūt nėra tokio Amerikoj žmogaus, 
kuris tiek daug būtų sueikvojęs visuo
menės surinktų pinigų, kaip Stilsonas. 
Na, ir tas žmogus turi drąsos dabar dar 
apie savo “kentėjimus” rašyti ir prašyti 
aukų jo išlaisvinimui po to, kai jis jau du 
metai, kaip laisvai sau gyvena ir purvi
na komunistus!

“Broliška Meilė” Didžiąją 
Savaitę Vilniuje

Vienas Kauno laikraštis rašo:
Vilniuje, visai Didžiajai savaitei lenkų 

nacionalistai paskelbė boikotą žydams. Len
kų studentai jau nuo tos dienos ryto atsisto
jo prie žydiškų krautuvių ir nieko neleido 
eiti pas juos pirkti. Keliose vietose įvjrko net 
peštynių tarp tų “sargybinių” ir žydų. Gat
vėse nacionalistai studentai ėmė platinti at
sišaukimus, kad nieks neitų pas žydus pirk
ti. Pirmadienį vakare būriai jaunuolių 
vaikščiojo miesto žydiškame kvartale ir ak
menimis daužė žydų namų langus.

f

Tokią tai “brolišką meilę” paskelbė 
lenkai katalikai žydams tą savaitę,'ku
rią, pasak jų, miręs Jėzus Kristus!

Beje,, tas pats laikraštis praneša, kad 
Vilniaus Vytauto Didžiojo Gimnazijos ir 
Lietuvių Studentų Sąjungos salės langų 
stiklai dar vis tebėra nesudėti (juos Len
kijos imperialistų lakudros išdaužė kovo 
mėn. 18-19 dd.). Kodėl nesudėti? Laik
raštis atsako: .“Langai neįstatomi dėl to, 
kad lenkų paskirtasis kuratorius pasiė
męs gimnazijos pinigus ir dabar nėra lė
šų stiklams sudėti.”

Tai biski tvarka!

LAISVE

Amalija Cardenas’iene, žmona Meksikos prezidento, 
renka iš piliečių aukas (pinigais ir daiktais) atmokė- 
jimui svetimų kraštų kapitalistams už konfiskuotus iš 
jų aliejaus šaltinius.

nuoti Helen Jeskevičiutę, 
buvusią L.D.S. Centro Sek
retorę. Svarbu ir tas, kad 
iždininkas būtų čia pat 
Brooklyne. Bet gerai turėti 
nors porą kandidatų tokiai 
svarbiai vietai. Todėl nepa
darys klaidos, - kurie nomi
nuos d. Čepulį, taip pat bro- 
oklynietį.

Bet gal kiti L.D.S. nariai 
turi kitokius pasiūlymus? 
Tegul jie viešai paskelbia, 
tai galėsime apdiskusuoti jų 
kompetentiškumą.

L.D.S. Narys, J. K-is.

SOVIETU SĄJUNGOJ
Ruošiasi Prie Gegužinės

Po visą Sovietų Sąjungą dar
bo masės plačiai ruošiasi prie
Pirmos Gegužės. Kiekvieną me
tą SSSR piliečiai turi dvi die- 
nąs šventės — Pirmą Gegužės 
demonstruoja, o antrą ilsisi. 
Darbininkams už legališkas 
šventes algą nesumąžina.

ŠYPSENOS

šaipoko Praktiški
Patarimai j

Senai, labai senai, net 750 
metų atgal, gruzinų tautos 
poetas Šotas Rustavelis sa
vo poemoje “Riteris Tigro 
Odoje” yra išreiškęs štai 
kokią mintį:
—Kiekvienas laiko save 

strategu,
Sekdamas kovą iš šalies!

Graži Konferencija
“Vilnies” korespondentas rašo apie 

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo An
trojo Apskričio konferenciją, įvykusią 
Chicago j pereitą sekmadienį. Be kitko, 
korespondentas žymi:

Pažymėtina, kad šioj konferencijoj ypač 
gerai buvo atstovaujamos jaunimo kuopos. 
Tai pagirtina. Jauni delegatai skaitlingai 
dalyvavo ir ėmė balsą diskusijose.

Viso delegatų buvo 88, atstovaudami 21 
kuopą su 1377 nariais.

Keleto kuopų delegatų nebuvo, taipgi ne
pribuvo 27 delegatai tų 21 kuopų. Viso dele
gatų buvo išrinkta ir jų mąndatai priduo
ta 115.
Plačiai diskusuota, sako koresponden

tas, LDS vajus ir auginimas jaunimo 
kuopų, o taipgi naujų kuopų organiza
vimas.

Labai svarbu, kad mūsų konferenci
jose ^dalyvauja jaunimas, šiandien jauni- 
mp< organizavimas privalo būti kiekvie
noj mūsų konferencijoj centriniu klausi
mu.

Ką Nominuoti į L.D.S 
Centro Valdybą

Su gegužės 1 d. prasidės 
nominacijos į Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 
(LDS) Centro Valdybą. Tai 
labai svarbi organizacijos 
įstaiga ir todėl visiems na
riams reikia susidomėti no- 
minavimu jon geriausių vei
kėjų. Todėl aš čia ir darau 
pasiūlymą, kurį L.D.S. na
riai gali apsvarstyti ir pa
daryti atatinkamas išvadas.

Patariu visiems nominuo
ti šiuos draugus į įvairias 
Centro Valdybos vietas:

Prezidentu: Rojus Miza- 
ra, narys LDS. 1 kp., Brook-

Litvi-

(reikiaVice-prezidentais 
nominuoti du):

Pirmas: Antanas 
nas, narys 217 kp., Chicago,
Ill., arba Stanley Drigotas, 
Jr., narys 211 kp., Chicago, 
UI.

Antras: S. K. Mazan, na
rys 55 kp., Cleveland, Ohio.

Iždininku: Helen Jeskevi- 
čiutė, narė 13 kp., East New

Gabus Parašiutistas
Raudonosios Armijos kapito

nas V. J. iCharakanov padarė 
jau 412-tą šokimą iš lėktuvo su 
parašiutu. Iš 412-kos šokimų jis 
yra 63 kartus šokęs į vandenį. 
Kartą jis plaukė su parašiutu 
net 14 kilometrų į kraštą. Jis 
yra lakūnų mokytojas, ir virš 
7,000 kartų pakilęs lėktuvu į 
orą su naujokais.

Didelė Sukaktis
Vasario menesį Sovietų spau

da paminėjo “Ledų Kelionę.” 
Tai buvo minėjimas 20-ties me
tų nuo to, kada Baltijos Jūrų 
karo laivynas skaičiuje 211 lai-, 
vų prasimušė per ledus iš Gel-! 
singforso į Kronštadtą. Mat, 
1918 metais Vokietijos imperia
listai užėmė Finlandiją ir grū
mojo pagriebti karo laivyną 
Gelsingforso prieplaukoj. Bet 
Raudonojo Laivyno jūreiviai ir 
komandieriai išvedė laivus, nors 
jiems kelias dienas prisėjo 
grumtis su ledais.

“Kultūros Fondas” Lietuvoj
'Lietuvos spaudoj dabar diskusuojamas 

klausimas apie steigimą “Kultūros Fon
do.” Tpksai fondas, tūlų manymu, turė
tų rūpintis švietimu žmonių, kėlimu kul
tūros. Jin pinigai prisieitų rinkti iš pa^ 
jamų, gaunamų už taksas, apdėtas ant 
tam tikrų vartojamųjų daiktų ir iš aukų.

Tūli Lietuvos visuomenininkai ir ra
šytojai tokio fondo steigimui karštai pri
taria. Jie mano, kad toksai fondas rei
kalingesnis, kaip ginklų fondas. Tūli žiū
ri skeptiškai. Jie mano, kad toksai fon-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Draugai laisviečiai, pra
šau paaiškinti man, dėl ko 
Amerikos Nacionalės Gvar
dijos 45-tos Divizijoš nariai 
nešioja ant kairio peties 
ženklą svastiką?

A. Vitkus.
Atsakymas

Kiek mums žinoma, tai 
šis Gvardijos ženklas nieko 
bendro, neturi su hitlerizmu, 
nes jinai jį buvo pasisky- 
rus daug pirmiau, negu Hit

Kas Dalyvaus?
Brooklyno lietuvių trockistų laikraštis 

pareiškia, kad New Yorke Pirmosios Ge
gužės bendroj demonstracijoj nedalyvau
sią “kairieji socialistai.” Taipgi:

Atsisakė ir komunistiniai opozicionieriai. 
Trockistai, kurie yra susispietę į Socialist 
Workers Party ir leidžia savo laikraštį “So
cialist Appeal,” taip pat ne dalyvaus. Tai 
kas su jais dalyvaus?

Atsakysime: milžiniškos mases darbo 
žmonių—unijistai, fraternalių organiza
cijų nariai, menininkai, pažangieji rašy
tojai, ir tt., ir tt. Trockistai, lovestonie- 
čiai nieko nereiškia. Jie, tiesa, gali pa
plepėti, gali šian ir ten komunistus ir 
visą darbininkų judėjimą pakolioti, tai 
ir viskas.

leris įsigalėjo Vokietijoje.
Pavyzdžiui, kadaise vieno 

Pennsylvanijos universiteto 
studentai turėjo svastiką 
už savo ženklą, bet kai Hit
leris įsigalėjo Vokietijoje, 
jie tą ženklą numetė. Gi 
Nacionalės Gvardijos 45-ta 
Divizija tebenešioja.

Aną dieną “Laisvėje” bu
vo paaiškinta, ką svastika 
reiškia istoriniai, būtent, 
“džiaugsmą, laimę” ir tt.

London, bal. 27.—Anglija 
ir Franci j a ketina bendrai 
pirkti už $100,000,000 kari
nių lėktuvų iš Amerikos.

Fašistai Bombardavo Ligoni
nį Liaudiečiu Traukinį

Valencija, Ispanija.—Vie
nas fašistų bombininkas 
mėnesienoj naktyj užpuolė 
liaudiečių ligoninį traukinį, 
kuriuom buvo vežami su
žeisti kareiviai į Valenciją.

Bombininkas sudaužė 
traukinį ir sužeidė daugelį 
ligonių, tarp jų desėtkus 
amerikiečių ir kanadiečių 
liuosnorių. Traukinys buvo 
pažymėtas dideliais raudo
nais kryžiais, kaipo ligoni
nis.

Arba: V. Čepulis, narys 1 
kp., Brooklyn, N. Y.

Sekretorium: Jonas Siur- 
ba, narys 1 kp., Brooklyn,

Iždo globėjais (reikia no-

Lekavičius, narys 
N. S. Pittsburgh,160 kp.,

Pa.
Helen

lė), narė 200 kp. Brooklyn.
J. Grubis, narys 1 kp., 

Brooklyn, N. Y.
Daktaru-kvotėju: Dr. J. J.

Kaškiaučius, 8 kp., Newark,

Kauniutė (jaunuo-

Kaip matote, šiame-sura
šė nesimato keturių seno
sios Valdybos narių, būtent, 
detroitiečio Dr. Palevičiaus, 
patersoniečio J. Bimbos, jer- 
seycitiečio M. Matulio ir wa- 
terburiečio K. Strižausko. 
Ar kas nors ką nors turi 
prieš šiuos draugus? Aš vi
sai nieko neturiu. Visi ketu
ri labai puikiai atliko savo 
pareigas. Ypatingai Dr. Pa- 
levičius, kaipo daktaras-kvo- 
tėjas, rūpinosi savo aukšta 
pareiga ir visais L.D.S. rei
kalais. z

Tačiau pakeitimai Centro 
Valdyboje, mano supratimu, 
reikalingi. Viena, reikia j on 
įleisti naujų LDS. veikėjų. 
Nelabai sveika organizaci] 
jau kuomet tie patys ir tie 
patys žmonės esti jos val
dyboje. Kiti nariai pradeda 
manyti, jog naujiems veikė-,

jamsNįei ppe^’os nebeliko įei

 

ti į Centro Valdybą.

Antra, tokie miestai, kaip 
Chicagaj Clevelandas ir Pit- 
tsburghas, turi turėti nors 
vienoje Centro Valdyboje 
savo atstovybę. Gi Detroitas 
keletą metų turėjo savo at
stovą. Todėl šį sykį jis gali 
apsieiti ir be to.

Dar viena rimta pakeiti
mui priežastis, tai jaunimo 
klausimas. Man atrodo, jog 
L.D.S. Centro Valdybon rei
kia įtraukti daugiau ir nau
jų jaunuolių. Drg. Strižaus- 
kas jau kelius metus buvo 
Valdyboje. Reikia pajieško- 
ti naujų draugų. Gi viršuje 
pasiūlyti jaunuoliai visi tin- 
ami. Drg. Antanas Litvi
nas, buvęs Ispanijos lojalis- 
tų armijos karys. Bet taip 
pat geras Chicagos jauni
mo veikėjas Stanley Drigot, 
Jr. Todėl galima vieną iš jų 
pasirinkt—klaidos nebus pa
daryta.

Brooklynietė Helen Kau- 
niutė labai veikli draugė. 
Ji smarkiai darbuojasi L.D. 
S. jaunuolių kuopoje.

Dar apie kitus naujus 
kandidatus. Kai LDS ir 
APLA susivienijo, tai Cen
tro Valdyba pasidarė net iš 
devynių - narių. Gali būti, 
kad būsimas LDS. seimas 
ras reikalo sumažint tą skai
čių iki septynių. Tačiau ne
padarys klaidos, jeigu paliks 
ir visus devynius. Mat, or
ganizacija yra didelė ir pla
tesnė vadovybė tik gero gali 
duoti.
' Man atrodo, kad drg. Ma
zan (Mažanskas) iš jQeve- 
lando turėtų būti išrinktas 
L.D.S. antruoju vice-pirmi- 
ninku. Jis savo darbais pa
rodė, kad jam L.D.S. reika
lai yra labai prie širdies. Ir 
visas Clevelandas remia jo 
kandidatūrą.

T)rg. Lekavičius, senas 
APLA. veteranas ir nenu
ilstantis veikėjas, tegul at
stovaus Pittsburghą kaipo 
LDS iždo globėjas. Trečiu 
iždo globėju siūlau drg. 
Grubį, brooklynietį, kuris 
nepaprastai' daug yra dir
bęs L.D.S. išauklėjime.

Dabar žodis ir kitas apie 
iždininko vietą. Kiek girdė
jau,. Dr. Raškiaučius nebe
nori tai vietai kandidatuoti 
Jis puikiai dėl L.D.S. darbay 
vosi. Jis, mano supratimu, 
turėtų būti nominuotas į 
daktarus - kvotėjus. O į iž
dininko vietą reikėtų nomi-

Baigia Dirižablį
SSSR baigia budavoti galin

gą dirižablį “SSSR—V-ll.” Tai 
bus dešimtas Sovietų oro laivas. 
Praeitą rudenį žuvo dirižablis 
SSSR-V-6.” Bet tas nesulaiko 
Sovietus nuo budavojimo diri
žablių ir jų naudojimo. Nesenai 
“SSSR-V-8” atliko ilgą kelionę 
po Sovietų šalį. Dirižablis 
“SSSR-V-11” bus didesnis 
visus pirmesnius Sovietų 
laivus.

Perskaitęs ano poeto afo
rizmą, kaž-kodėl lyg ir su
sigėdau. Mat aš,—nežinau 
ar tai iš prigimties, ar tai 
nuo blogų žmonių išmokęs, 
—visuomet imuos duoti ki
tiems patarimus, pastabas 
ir net nurodymus, kaip ir 
kas įvairiuose atsitikimuose 
turi (arba bent turėtų!) 
orientuotis, reaguoti ir elg
tis. Kad aš tokiuo orakulu 
buvau ir esu, tai prisipažįs
tu. Ir kodėlgi tokiuo nebūt? 
Juk mokyt kitus daug leng- < 
yiau, negu pačiam mokytis! 
Žinodamas tą tiesą, aš ir 
šiuo sykiu neiškęsiu nepasi- < 
rodęs daugiau žinančiu už 
kitus. O jei jums nepatinka, 
—neklausykit!

Štai va, vienas mano pa
žįstamas, kuris savo sodno 
neturi, prisiuntė paklausi
mą:

“Pasakyk man, šaipokėli, 
kada pats tinkamiausias lai
kas skinti obuolius?”

Atsakymas: Kai sodno 
savininkas išvažiuoja, o pas
kui jį išseka šuo. r

Arba štai vėl, vienas po-* 
etas iš Great Necko klausia:

“Ar galima jūrą palyginti 
su vaiku? Juk ji gali šyp
sotis ir gali triukšmauti...”

Atsakymas: Taip, ir ji vi
suomet drėgna!

Mano draugas Plikai tis 
man rašo: “Anądien man 
su maniške išėjus paspace- 
ruoti, apie mano galvą pra-

už'dėjo kai kas zvimbti. Maniš
kė sakė, kad tai sparva. 
Paaiškyk, šaipoke, kas tai# 
ta sparva?”

Atsakymas: Tai didelė 
musė, kuri gyvulius užpuo
la. . \

tuvu (lėktuvu be motoro), iš-!,-Pūstis apie savo ) 
sklandžioje 19 valandų ir 39 bedas labai. įimtai laso, 
minutes. Jis buvo iškilęs arti Aš sveriu apie 300 sva- 
7,000 pūdų į orą. Kartu vežėsi relių. Apetitą turėjau vi- z 
ir vieną keliauninką. Tai nau- suomet gerą. Bet štai aną- 
jas jo rekordas.

oro

Naujas Rekordas
Koktebelyj, ant Juodųjų Jūrų 

kranto, gabus Sovietų sklan- 
džiotojas Makarov, su sklandy-!

(Tąsa ant 4-to puslp.)

Dešinėj Mussolinio žentas, grovas Ciano, o Kairėj— 
lordas Perth, Britų ambasadorius Italijoj, pasirašo 
Anglijos-Italijos sutartį Chigi palociuj, Romoje.
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Verdūno "MalūnasB

Verdūnas 1914—1918 me-

Lėktuvų Bombos 1,000 Tonų Tankas

JAUNA SENUOLĖ

Zfrancūzų ir ugnimi žėrė. 
J Galų gale, tą saujelė didvy- 
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D. M. š.

Washington. — Automo
bilių fabrikantas H. Ford 
nieko nesako, apie ką kal
bėjosi šu prez. Roose veltu.

Masčs Paryžiaus gyventoją, susirinkusių ties senato pastatu atakuoti sena
tą dėl jo reakcionieriško elgesio—atsisakymo paremti buvusios Blumo valdi- 
žios finansų reformą.

Shanghai, bal. 27. — Ja
ponijos valdžia, pabijojus 
Anglijos grąsinimų, palei
džia suimtą' anglų laivą 
“Tungwo.”

—klausimas dar neaiškus.

Užmušto žmogaus širdis 
“Gyva” Palaikoma

Kada Atsirado Protaujan
tieji žmonės?

sudarė, aplinkui miestą 45 
kilometrų (30 mylių) ilgio 
žiedą, vietomis dvi eiles. 
Jie^ turėjo virš 1,000 įvairių

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasirašė 
kongreso priimtą bilių dėlei 
22 naujų karinių laivų sta
tymo.

“žinojau, Bet Užmiršau”

BB

Ar galima bus “išperėt”

>•

Vaikai iš Stiklinių
Garsus Amerikos francū- 

zas daktaras Alexis Carrel žmonių kūdikius stiklinėse? 
išlaikė po kelias dienas gy
vus gemalus pelių, kralikų Bet šie tyrinėjimai turi jau 
ir tūlų kitų gyvūnėlių “dirb-' didelės tuojautinės svarbos 

medicinai, nes parodo, kaip 
veikia įvairūs gyvi kūno or
ganai ir kaip vystosi tūlos 
ligos, pa v., vėžys ir kt. Jų 
vystymąsi “dirbtinėj širdyj” 
galima studijuoti per padi
dinančius stiklus ir kitomis 
mokslo priemonėmis.

—N. M.

tinėj širdyj”. Ta “širdis” 
yra savotiška elektros varo
ma pumpa su stikliniu kam
barėliu viduryj. Tai išradi
mas daktaro Carrelio su 
mechaniška pagelba lakūno 
Lindbergho.

Tų gyvūnėlių nėščių pa
taičių yščiai arba jų dalys 
su gemaliukais buvo patal
pinti stikliniame pumpos 
kambarėlyje ir per juos va
roma praskiestas kraujas.

Širdys, inkstai, plaučiai, 
lyties liaukos, krūtys ir kiti 
organai tokioj dirbtinėj šir
dyj buvo išlaikyti gyvi ir 
veikė taip kaip čielame kū
ne per ištisas dienas ir sa
vaites, pumpuojant jieųi tin
kamai pagamintą skystimą 
kaipo maistą.

Bet gemaliukai gyvavo 
tik tada, kai jiem buv\ lei
džiama praskiestas kraujas. 
Nuo dirbtinio maisto jie 
greit mirė. (

Kitas žymėtinas dalykas, 
tai kad be motinų yščių da
lių jie taipgi mirė, nors bu
vo ir krauju maitinamk

Apie šiuos bandymus pra
nešė daktaras Carrel, kalbė
damas susirinkime Ameri
kos Filosofiškos Draugijos 
Philadelphijoj, bal. 20 d. šie
met.

Pragyvenimas Miške 
Tik su Peiliu

®ifgw
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Karo istorijoj visados bus du n ir kitas.
žinomas Verdūnas. Verdū
nas tai Francijos miestelis j tais buvo pirmos klases tvir- 
su apie 15,000 gyventojų ir'tuma. Karo pradžioj Ver- 
pirmos rūšies ♦tvirtuma. Tai dūnas turėjo 12 fortų ir 30 
čia pusė miliono jaunų vyrų į apdrūtintų pozicijų. Fortai 
padėjo galvas.

Franci j a, po pralaimėjimo 
karo su Vokietija 1870 me
tais, pradėjo ruoštis. Ji iši.l-7 1 M , Z “ 7 C *
gai Francijos - Vokietijos kanuolių. Apie pusė jų buvo 
sienos pribudavojo tvirtu- 57 ir 75 milimetrų, tai yra 
mų — Epinal, Mirecourt, artimam. mūšiui. Patsai di- 
Nancy, Toul, Souilly, Ver- džiausiąs fb? tas Douaumont

■ • .-■■x?______________ ______________ ~ turėjo 400 metrų ilgio ir ėjo
ii. . CTT ” I iki 300 metru gilumon. ČiaAliejus nuo dinlio ir (apsčiai buvo cemente/ ir

Užsiveisimo

Afrikos Skruzdės
Tūlas keleivis minėjo ma

tęs keliaujant ilgą eilę skru
zdžių dviejų colių pločio. 
Man važiuojant per Cape 
Town koloniją traukiniu, 
Pietinėj Afrikoj, traukinys 
pradėjo eiti lėčiau; kelei
viai kreipėsi prie langų pa
žiūrėti į priekį. Priekyje bu
vo matyt keli judanti žmo
nės; kožnas įdomavo ma
tyt, ką jie dirba.

Kada traukinys visai lėtai 
atėjo į tą vietą, tai keleiviai 
pamatė gražų namą ir ki
tas prie namo triobeles, o 
šalia namo nemažas jaunas 
sodas.

Palei sodą kelios moteriš
kės ir vyras su ameriko
niškomis šluotomis šlavė ša
lin nuo sodo skruzdės. Tos 
skruzdės tokios pat spal
vos kaip Lietuvos * girinės, 
tik du syk didesnės. Jos ėjo 
apie 20 pėdų’ pločio eilėje, 
o ilgis nežinia koks, nes 
akims nematyt galo.

Moteris buvusi arčiausia 
traukinio sakė, kad skurz- 
džių atėjimas pastebėtas ry
te; skruzdžių dalis būtų įė
jus į sodą, o tada gal ir vi
sos skruzdės būtų pasukę j 
sodą ir į namus; tai to na
mo gyventojai stojo su šluo
tom nublokšti skruzdės ša
lin nuo sodo. Kol skruzdžių 
eile praeis, tie žmonės turės 
jas atšlavinėt šalin nuo sodo 
ir namų. *

Skruzdės eina labai arti 
viena prie kitos, tai šluojant 
jas pasidaro lyg krantas; 
toliau už' sodo skruzdės vėl 
paskKrtcfa vienodai.

Buvo vidudienis, kada 
mūsų traukinys pravažia
vo. Neteko sutikti žmogų,

Civilizuotas indi jonas Al
ton Spike sako, kad jis miš
ke galėtų gyvent neribotą 
laiką net žiemą, turėdamas 
pradžiai tik eilę šiltų drabu
žių ir peilį.

Jis taip išgyveno- dvi sa
vaites Adirondack kalnų pu
šyne, netoli Star ežero, N. 
Y. valstijoj, balandžio mė
nesio pirmoj pusėj, kuomet 
ten visa žemė dar buvo po 
desėtku colių sniego.

Miške jis Susilipdė patal
pą. Prisirišęs peilį prie ilgos 
žalgos, nusismeigė mažų 
žvėriukų maistui. Iš jų kau
lų pasigamino kabliukus žu
vaut, o iš žarnų pasidarė 
šniūrelius meškerei; taip ir 
pasigavo žuvų tarpkalnės 
upelyje.

Toliau jis pasidirbo ir me
dinius meškerės kabliukus, 
kurie būsią geresni už kau
linius. O jeigu žiemą taip 
galima pragyvent tiesiai iš 
gamtos, tai vasara, girdi, 
tik juokas. —A.

Pirmieji krikščioniškos 
bažnyčios steigėjai šitokį ti
kėjimo artikulą žmonėms 
patiekė:—Tikiu į dievą tėvą, 
visagalintį sutvertoją dan
gaus ir žemės.

Senovės žmonės neturėjo 
supratimo, kokia yra žemė 
nei koks dangus—jie tikėjo 
taip, kaip gudrūs burtinin
kai dvasiškiai jiems įkalbė
jo. Dabar, kada mokslas ta
po paskleistas tarp žmonių, 
tikėjimas netenka vietos— 
tikėjimo vietą užima žinoji
mas.

Žmogus, sekdamas moks
lą, ištyrė, kad viskas yra 
susidalrę iš medžiagos; me
džiaga yra amžina, nenyks-

žymus rašytojas ir moks
lininkas . tyrinėtojas dakta
ras. Paul de Kruif,j Holland 
miestelyj, Michigane, išban
dė nesenai išrastą aliejų 
kaip apsaugą moterims nuo 
bjaurios lytiškos ligos sifi
lio. Moterys, kuriom to alie-

Paryžius. — Pulkininkas 
lakūnas Linberghas laiko 
užmušto žmogaus širdį “gy
vą” stikliniame pumpos 
kambarėlyje, per kurį elek
triniu motoru varoma krau
jas.

Kingwood, W. Virginia. 
—Susana Messenger, 94 me
tų amžiaus, atėjo į veidų 
dailintojo salioną, trumpo
kai apsikirpo ir susiraitė 
plaukus, nenorėdama atsi
likti nuo naujosios kartos. 
Jinai pusę mylios pėsčia at
ėjo ir taip paskui namo su
grįžo.

Anglijos oriai vyno ko- 
mandieriųs E. J. Hodsoli sa
ko, kad orlaivinė bomba 500 
svarų, numesta iš 10,000 pė
dų aukščio, įlenda 35 pėdas 
žemėn, 5 pėdas ir 6 colius į 
cementą ir 4 colius į plieno 
sieną.

Orlaivinė bomba 2,000 
svarų, numesta iš tokio pat 
aukščio, gali pramušti 6 co
lių plieno sieną.

Tatai verčia galvoti, ar 
gali ir stori karo laivų de
niai apsaugoti juos nuo lėk
tuvų bombų.

Kad apsisaugojus nuo lėk
tuvų bombų, paskutiniu lai
ku dideli karo laivai pradė
jo būdavoti iš plieno viršu
tinį ir pirmą po jo denį.'Bet 
vis vien negali padaryti jį 
labai storą, nes tas perdaug 
sumažintų laivo panešamą 
įtalpą.
Kiek Yra Pasaulyj Anglies?

Apskaitliuojama, kad da
bar pasaulyje yra 4,600,000,- 
000,000 (keturi trilionaų še
ši šimtai bilionų) metriškų 
tonų anglies, kurios pasau
liui dar užteks per 3,700 me
tų. Žinoma, gal būt dar yra 
daugiau anglies, kuri iki 
šiol nesužinota.

tanti; medžiaga neturi nei 
pradžios nei pabaigos. Visa
ta yra iš medžiagos, taigi 
visata neturi nei pradžios 
nei pabaigos, nei galo nei 
krašto. Medžiagos dalelės, 
jungdamosis į krūvą, sudaro 
įvairius kūnus, kaip tai: 
žvaigždes, planetas, tarp jų 
ir mūsų žiemę ir jos auga
lus ir gyvūnus.

Mokslo žmogus ištyrinėjo 
žemės paviršių, žemės plutą 
giliai, jos augalus ir gyvū
nus, tarp jų ir patį žmogų— 
viskas yra iš medžiagos, 
gamtiniu būdu susijungu
sios į krūvą. “Tvėrėją” visa
tos mes vadinam gamta. Vi
satos tvarka, visatos vystys 
mosi eiga ar permainos vi
satoje yra veikmė gamtos.

Mokslo žmogus gamtos 
veikmę žino, ir mes daug 
gero gaunam iš gamtos. Ste
bėtinus gerus dalykus moks
lo žmogus■ pasiėmė iš gam
tos, kaip tai: elektrą, kuri 
apšviečia namus, suka ma
šinas, išnešioja žinias—tele
grafu ir telefonu; ogi radio 
bangos atneša žinias, kalbas 
ir muziką į mūsų namus; 
perduoda aiškius paveikslus 
per tūkstančius mylių ir tt.

Tai vis darbas žmogaus, 
kuris netikėjo, kad koks ten 
žydų dievas viską gatavai 
padirbo ir viską valdo.

Kad žmogus savo akimis 
negalėjo visko matyt, tai jis 
pasidirbo tokias akis, kurios 
tūkstančius sykių ’ daugiau 
mato, negu jo locnos akys. 
Žmogus atsiekė viską gam
tiniu būdu, o ne per dievo 
pagelbą.

nieko. Viskas susidarę iš 
medžiagos. Nė jokis daiktas, 
gyvas ąr negyvas, negalima 
paversti/į nieką. Sudegė na
mas, o jo vietoje liko tik 
biskis* pelenų,—tai kur din
go medžiaga, iš kurios buvo 
sutvertas namas? Degant 
namui, jo medžiaga išsiskir
stė į dūmus J r pradines, 
akims nematomas dalėlesnis 
kurių medžiai augdami su
sidėjo. /

Žmogus numiršta, supūs
ta; to žmogaus nėra, bet 
medžiaga, iš kurios buvo su
sidėjęs žmogus, išsiskirstė į 
pradines daleles. Tas med
žiagos daleles suims į save 

(Tąsa ant 4-to puslp.)

turėjo paskui lyties susine- 
šimus su sifiliu sergančiais 
vyrais ir nė viena neužsi
krėtė.
♦ Įleidus to aliejaus mote
riai po oda, jinai būna ap
saugota ir nuo užsivaisini- 
mo,—nors dar nepaskelbta, 
ar ilgam laikui.

Bet kongreso narių komi
sija Washingtone, svars- 
įnti būdus kovos prieš sifi

lį,' nenori girdėt apie mini
mo aliejaus naudojimą, ypač 
todėl, kad jis sulaiko nuo 
užsivaisinimo. Nes istaty- 

!mai vis dar uždraudžia 
skelbt vaistus prieš ' “pasto
jimą nėščia.” x . —M.

kuris būtų matęs, kur to
kios skruzdės gyvena. Ga
lima spėt, kad jos užima di
delį plotą; maisto joms ir 
nemažai reikia, nes tenai 
nėra žiemos, tai ir skruzdės 
dirba ir maitinasi visą lai-

ir matysime, kad visatoje 
veikia gamtos jėga. Ant že
mės, apart gamtos, veikia 
žmonės., Žmonių būvis geres
nis tenai, kur jie susipažinę 
su gamta, visuomenės reika
lais, kur jiems vadovauja 
mokslas.

Tikintieji! pasakykite, ką 
yra padaręs dievas? O, taip, 
esu gavęs ne vieną atsaky
mą:—Durniau! Dievas vis
ką sutvėrė iš nieko. Nagi, 
žmogau, rask bent kokį 
daiktą, kuris sutvertas iš

Skelbiama, būk Sovietų 
Sąjunga būdavo j a 1,000 to
nų tanką. Tai būtų 10 kar
tų didesnis už bent kurį da
bartinį tanką. Sakoma, kad 
jis bus 37 mastų ilgio^ 12 
mastų pločio. Tai bus saus- 
'žemio šarvuotis. Jis turės du 
šarvų bokštus, kur bus po 
305 milm. gerklėmis kanuo- 
lės, ir 4 bokštus, kurie turės 
po 150 milimetrų kanuoles. 
Tankas turės nuo 3 iki 12 
colių plieno sienas ir bus ap
rūpintas 24,000 arklių jėga.

Vokiečių fašistų karo or
ganai pirmieji paskelbė šią 
žinią, ir tenka abejoti apie 
jos teisingumą. Svarbu, ta
čiau, kad vokiečių karo spe
cialistai pripažįsta, kad^t^-' 
kio dydžio tankai gąlimi.

Seniausios žmogaus veis
lės liekanos, atrastos pasku
tiniais laikais, liudija, kad 
“protaujantieji” žmonės gy
veno jau bent 58,000,000 me
tų atgal,—sako Peipingo 
Universiteto p r o f e s o rius 
Franz Weidenreich.

“Sumalt Prancūzus!”
Vokiečių imperialistų pla

nas užimti Paryžių nepavy
ko. Prie Mamos upės jie bu
vo sumušti ir atmesti atgal. 
Verdūnas buvo Vokiečių ap
suptas iš trijų pusių, betjis 
sudarė jiems pavojų. Tada 
kaizerio vyriausias armijos 
vadas generolas Enrich von 
Falkenhayn nusprendė, kad 
neapsimoka veržtis ant Pa
ryžiaus, kad pirma reikia 
priversti Franci ją muštis, 
“kur ji ir paskutinį savo 
žmogų padės,” kad Verdūną 
reikia paversti į tą “malū
ną, kur bus sumalta Fran- . 
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cijos armija.”
Ir jis sutraukė kelias ar

mijas pulti Verdūną. Jis su
telkė veik milioną vokiečių ' 
kareivių. Ant 10 mylių fron
to pastatė 17 divizijų, 1,225 
kanuoles, jų tarpe 676 dide- • 
les; kiekvienai kanuolei pa
rūpino po 500 iki 750 svai- 
diniu ir 21 d. vasario, 1916 
metais, pradėjo puolimą ant 
francūzu. Iš karto vokiečiai 
turėjo du kartus daugiau 
kareiviu ir 10 kartu dau
giau kanuolių, kaip francū
zai. Bet didelio pasisekimo 
negavo. Francūzai traukė-iš 
kitų frontų armiją, kimšo ' 
ją į tą pragarą. Tuojau pa
vertė visą Verdūno sritį į 
apdrūtintą rajoną, prikasė 
ir pribudavojo cementinių 
tvirtumu, v
Fortai Douaumont ir Vaux

Vasąrio 25 1 . skiečiai po 
baisių mūšių užėmė fortą 
Douaumont, vieną iš galin
giausių, ir tuom pralaužė 
pirmą fortų liniją. Po to jie 
sukoncentravo jėgas ant 
forto Vaux. Birželio 1 dieną 
šį fortą puolė 55,000 vokie
čių ! Per lenkiąs dienas vir
šų Jelhės valdė vokiečiai, 
ę/apačioj po žeme buvo 500 

žėrė.

tanką, 
žinotų,

Galimas daiktas, k 
būdavo j asi panagų 
Kitaip, iš kur ji 
kad Sovietai budavoja tokį 
tanką?

Dabartiniu laiku didžiau
sias tankas yra Franci jo j 
“2-C”, kuris turi 100 tonų 
ir jo sienos yra po pustre
čio colio plieno storumo.

Lancaster, Pa. — Atkasta 
kaulai priešistorinio dramb
lio mastodonto, kuris gyve
nęs 125,000 metų atgal ar 
daugiau Susquehanna klo
nyje.

Vienas vidurinės mokyk
los mokinys New Yorke pa
siaiškino kvotimoj popiero- 
je: “Aš tas eiles iš Hamleto 
buvau puikiai išmokęs pra
eitą savaitę per tris ar ke
turias valandas, bet specia
liai nesirengiau šiam kvoti
mui,” tai didžiumą ir užmir
šau.
\ Nieko stebėtino. Vidut
iniai geros atminties įstaty
mai taip veikia, kad jau ant 
rytojaus būsi užmiršęs bent 
pusę to, ką šiandien išmo
kai, jeigu nepakarįosi. Psi
chologai atranda, kad reikia 
koki desėtką sykių ar dau
giau pakartot išmoktą daly
ką atskiromis dienomis, 
idant jis “ant visados” pasi
liktų galvoj. —M.

rių turėjo pasiduoti, nes ne
turėjo vandens nei gerti nei 
kulkasvaidžiams. Bet vokie- . 
čiai negalėjo įveikti seka
mus fortus ir cemento ap
kasus.

Prancūzai ir anglai pra
dėjo atakas prieš vokiečius 
kituose frontuose. Tas pri
vertė vokiečius atitraukti 
daug armijos iš Verdūno 
Jronto. Tuo kartu francūzai 
metė baisias jėgas ant for
to Douaumonto ir spalių 24 
dieną jį atsiėmė. Greitai bu
vo atimtas ir fortas Vaux.

Kokie buvo dideli mūšiai, 
(Tąsa ant 4-to puslp.)
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čių mergina nuėjo pas čigonę, 
deja, jos jau neberado. Nusimi
nusią merginą savo globon greit 
paėmė kita čigonė, sakydama, 
kad pirmoji svarbiais reikalais 
yra išvykusi, o būrimas paves
tas jai. Pasisakė, kad merginos 
įduoti pinigai ir rūbai perduoti 
jos žinion.

Antroji čigonė būrime buvo 
įmantresnė: pareikalavo aukso. 
Mergina čigone pilnai pasitikė
jo, — atnešė 35 rusų rublius 
aukso ir 30 rubl. sidabro. Iš šių 
pinigų čigonei “teisybė” sunkiai 
buvo įmatoma. Sukčiavimo už
temdymui pareikalavo kelių 
šimtų nebekursuojančių rusiš
kų popierinių pinigų. Tikslas 
buvo vis nepasiekiamas. Čigonė 
iš merginos pareikalavo sutuok
tuvinių žiedų. Toki du naujutė
liai žiedai čigonei buvo pristaty
ti, o su šiuo ir baigėsi čigonės 
reikalavimai. Po dviejų savai
čių ji taip pat kažkur dingo. 
Mergina jau kiek pasigedusi 
vaikšto pas'čigonus ir čigones, 
kurie ją guodžia ir ramina, kol 
burti atvyksta trečia “specialis
tė.”

Trečioji būrėja buvo man-j 
driausia: iš'nuotakos išviliojo 
visą kraitį. Pirmajam būrimui ■ 
pareikalavo šilkinės skarelės j 
ir auksinio žiedo, tik ne vestu-į 
vinio, bet išeiginio, su akele. Vi-į 
sa tai mergina čigonei pristatė.' 
Čigonė daiktus pasiliko, kaip ir į 
kitos, mat buvo reikalinga, ] 
daiktuose apsireikštu buriamoji! 
magija. Kada po dviejų dienų į 
mergina atėjo pas čigonę, pas
taroji iš merginos pareikalavo 
nemažesnio 60 aršinų rietimo 
drobės. Esą, tai būsiąs kelias, 
kuriuo nuotaka eisianti prie al
toriaus. Toks kiekis drobės či
gonei buvo pristatytas. Vestu
vių stalams apdengti antrą 
kartą čigonė pareikalavo štai- į 
tiesių. Nuotaka pristatė visą

n į kai*tą atėjo pas čigonę, čigo- 
ėn šiam būrimui buvo iškilmin
gai pasiruošusi: galvą apsikar
sčiusi visokiais karoliais, veidą 
visaip nusitepusi, plaukus pa- 
šiaušusi, rankas pasiraičiusi iki 
pačių ančių. Merginai toks či
gonės pasiruošimas atrodė ne
paprastu. Tatai aukštai įvertin
dama, atidavė visus 5000 Lt. 
Čigonė į šiuos pinigus žiūrėda
ma, ilgai kažką murinėjusi, o 
paskui merginai ant kaklo už
kabino tuščią tarbelę, užsisuku
si pinigus glamžė ir į juos vis 
murmėjo. Kiek pabuvus, pini
gus susuko į tūtelę ir merginos 
akivaizdoje sukišo į tarbelę, ku
ri dar tebekabojo jos pakaklėje. 
Po ilgokų ceremonijų čigonė 
tarbelę aklinai užsiuvo ir liepė 
ją neatidarius išlaikyti lygiai 
dvi savaites.

Mergina tarbelę ant kaklo lai
kė dieną ir naktį, su ja ėjo gul
ti, su ja kėlėsi.. Nekantriai lau
kiant prabėgo 14 dienų. Mergi
na, pasislėpusi i nuo visų akių, 
atidarė čigonės užsiūtą tarbelę, 
bet vietoj taip laukto atsakymo, 
tarbelėje vietoje 5000 Lt. atra- 1 
do 500 Lt. moneta apsuptus ru
siškus rublius... Dabar jai jau, 
perdaug aiškus liko čigonių bū-p 
rimo menas, bet per vėlai ir 
perdaug kainavęs. Su 500 Lt.

i kraičiu prie 45 m. amžiaus ma- 
iža viltis prisikalbinti sužiedoti- 
nį, kuris visti.k apie kraitį pir- 

Įma čigonių buvo galvojęs.
Ši pamoka nesusipratusioms 

merginoms yra nebepirma, bet 
. i būrimas yra liaudyje įleidęs 

| perdideles šaknis ir jokios pa
mokos jo negali išnaikinti.

ROKIŠKIS ŠAKIAI

buvo 
gyve- 

kuri

LIŪDNAS TAMSUMO 
VAIZDELIS

Raginėnų km., Šeduvos 
gyveno pas gimines 45 m. 
žiaus A. š-tė. Prieš keletą 
nėšių ji susimanė ištekėti,
natvė jai įkyrėjo taip, kad su
tiko tekėti už to, kas pirmasis 
išties jai ranką.

Kartą Anelė nusižiūrėjo ge
rokai už save jaunesnį kaimyną 
ir prie jo prilipo, kaip musė 
prie medaus. Jaunikaitis laikėsi 
pasyviai, o ji visaip ruošėsi am
žinajai draugystei: nusipirko 
sutuoktuvių žiedus, pasisiuvo 
baltą suknią, rodos, eik prie al-1 
toriaus ir viskas. Vieną dieną' 

‘ jai atėjo mintis patikrinti, ar 
ją myli jos sužadėtinis. Šiame

- reikale nuotaka geriausį pata-' 
rėją pasirinko burti' mokančią ■ 
čigonę. Šių specialisčių nestigo;!

. greta Šeduvos buvo apsistojusi 
čigono Orlausko vilkstinė, čia 
A. š-tė su viena čigone būrimą 
sulygo už 30 et. Pirmaisiais bū
rimo daviniais 'čigonė nustatė, i 
kad Anelės kelią į vedybas yra; 
pastojęs sunkus kryžius. Suži- 

' noti, kaip tą kryžių pašalinti, 
čigonė iš Anelės pareikalavo 10 
Lt. Mergina šią sumą čigonei 

' atnešė, čigonė monetą visaip 
/ vartė, su ja darė visokius eks

perimentus ir . .. moneta “su
degė.” šį reiškinį čigonė konsta- 

x tavo kaip kryžiaus sunkumo ny
kimą. Su dešimtinės dingimu 

* mergina paliko kiek laiminges-i 
nė ir tolimesniam būrimui, či-j 
gonės reikalavimu, atnešė dar, 
60 Lt. Dingo ir šie pinigai, bet 
čigonė merginai paaiškino, kad 
pinigai sugrįš, o su jų laikinu 

. dingimų vis lengvėjąs kryžius, 
' kuris užstojąs vedybų kelią. Bū

rimą čigonė tęsė toliau. šiuo 
r tarpu čigonė pinigų nebereika-

lavo, o tik pasiteiravo:.
—Mergele, ar neturi ką nors 

iš rūbų ?—Kad nuotaka 
neturėtų, tai tikrai neištekėtų, j navedžio pažinimui ir jo api--įstaigų yra Šiaulių apskrityje 

.ypač kaime! būdinimui čigonė iš merginos i (52). Tcli""

Kiek Pašto ir Telegrafo

šiuo metu visoje Lietuvoje, 
be Klaipėdos krašto, yra iš vi
so 563 telefono aptarnavimo 
įstaigos, tame, skaičiuje 238 
pašto įstaigos ir 325 'pašto 
agentūros su telefonu. Dau- 

rūbų rietimą. Po šio galutinam jau- ginusia telefono aptarnavimo

būdinimui čigonė iš merginos i (52). Toliau eina Panevėžio 
pareikalavo-atnešti bent dalį apskr. .su 48 įstaigomis, Uk- 
kraičio pinigais. Mergina pirmą mergės apskr. su 32 įstaigo

mis, Biržų apskr. su 31 ir Ra
seinių apskr. su 30 telefono 
aptarnavimo įstaigų. Visose 
įstaigose yra 14,888 telefono 
abonentų, tame skaičiuje 13,-

—Turiu didelį rietimą dro
bes, staltiesių, skarų ir kt. ’

—Skaros ir kitkas tai tik 
priedai, prie viso šito atnešk 
savo apatinius baltinius, tada 
pasakysiu visą teisybę. j

Mergina čigonei atnešė 60 ar
šinų drobės, kelias staltieses, 
šilkinę skarą, marškinius ir šil- 

r kinį apatinį, čigonė su visokio
mis ceremonijomis visus daik-

* tus priglaudė savo palapinėje, 
merginai liepė ateiti po dviejų

' savaičių.
, Dvi savaites Anelė š-tė vaikš-
' čiojo kaip nesava. Jai sapnuo-
' davęsis naujas povestuvinis gy

venimas, šeima ir tt. Po dvie-
• jų nekantraus gyvenimo savai-1 miamam nusprendimui paskuti-

kartą atnešė 100 Lt., o tiek bu
vo maža, — antrą kartą atnešė 
čigonės pageidaujamus 300 Lt. 
Iš šių pinigų čigonė vis dar ne
galėjusi nustatyti, kokia mergi
nos mylimojo meilė ir prisirisi- 231 pagrindinis ir 1,657 pri
mas prie jos. Galutinai nūs-1 dėtiniai
pręsti čigonė iš merginos parei- Daugiausia telefono abonentų 
kalavo, kad atsineštų visą krai-lyra Kaune (6,906). 
tį, kurį ji pinigais gaunanti.

šiuo kartu mergina čigone 
kiek paabejojo, bet nusprendė, 
kad “pradėjus reikia baigt,” 
nuėjo pas brolį, pasiėmė jos da
liai skirtus 5000 Lt. ir juos dre-

i bančiose rankose laikydama, le-

telefono abonentai.

Gausios Šeimos Motina Susirgo 
Psichine Liga

Jau anksčiau “L. Ž.” 
rašyta, kad Sniegių km. 
na Skvarnavičių šeima,
susideda iš 15 asmenų. Skvar- 
navičiai turi tik 4 ha žemes. 
Vaikų jie turi 12, kurių pats 
vyriausias 14 m. Tėvai susi
tuokė prieš 15 metų. Ne vieJ 

vaikas nemirė. Visa lai- 
Skvarnavičiai, turėdami 
maža žemės ir tokią šei- 
gyveno labai skurdžiai.

Dabar motina Adelė Skvarna- 
vičienė susirgo psichine liga.

Stoka Pašarų
Pernai blogai užderėjus pa

šarams, šį pavasarį vietomis jų 
jaučiama didelė stoka. Retas 
kuris ūkininkas turi pašaro 
parduoti, todėl jis yra bran
gus. ūkininkai labai susirū
pinę, nes pašaro pirkti pinigų 
nėra, o gyvulius išgyti laukan 
dar greit negalės.

n as

tiek 
mą,

Chicago, fill/ — Th. 
nielšen, 16 metų vaikas pri
sipažino, kad jis nudūrė sa
vo pabėgėlę motiną.

Dievas-Kas Jis?
(Tąsa iš 3-čio puslp.) . 

žemė, augalai, gyviai ir au
ganti žmonės. Gyvieji su pa- 
gelba padirbtų mokslinių 
prietaisų gali tas medžiagos 
daleles matyti ir tyrinėti. 
Tai ką gi tas dievas sutvė
rė? Nieko nesutvėrė.

Dievas visagalis? — Tė- 
mydami gamtą, mes matom, 
kad gamta turi, savotišką 
galybę ir veikia nepaisant, 
ar kam tinka ar ne. Gam
toje įvyksta ir nemalonių 
įvykių, bet mokslo žmonės 
žino, kodėl tie įvykiai gam
toje pasitaiko. Žmogaus gy
venimas priguli nuo gamtos 
ir žmogus priverstas prisi
taikyt prie gamtinės tvar
kos:' tik prisitaikydamas 
prie gamtinės tvarkos, žmo
gus gali gyvent, o ne kitaip.

Ant žemės, apart šiaip 
gamtos, yra galybė žmonių. 
Žmonės, veikdami bendrai, 
imdami medžiagą gamtos 
duotą, padirba stebėtinus 
sau reikalingus daiktus. Pa
tys žmonės praveda arba 
įsteigia tvarką: savo šeimy
noje, draugijoje ar valsty
bėje.

Užgimęs žmogus neturi 
nieko nuo dievo—viską jis 
turi nuo gamtos. Jei žmogų

Da-

Vaizdas iš metalurgijos fabriko Magnitogorske, Sovie
tų Sąjungoj, kur šiuo tarpu darbas išpildomas šimtu 
nuošimčių sulyg plano.

Toliau 
įeina Šiauliai sU 819 abonentų, 
Šiaulių apskritis su 548 abo
nentais, Panevėžio miestas su 
518 abonentų, Kauno apskri
tis su 337 abonentais ir Ra
seinių apskritis su 310 abonen
tų. Tokiu būdu Lietuvoje vie
nai telefono aptarnavimo įstai
gai, vidutiniškai imant, tenka 
aptarnaut apie 100 kvadr. ki
lometrų. Visuose apskričių 
miestuose kiekvienam 1000- 
čiui gyventojų vidutiniai skai
tant tenka 25.47 telefono abo
nentai. Daugiausia telefono 
abonentų tenka Kauno miesto 
gyventojams (1000-čiui 64.66 

’abonentai). Paskutiniuoju me
tu telefono abonentų skaičius 
pradėjo sparčiai didėti, šiais 
metais pašto valdyba yra nu
mačiusi įvesti 4,000 naujų te
lefono abonentų. • Naujiems 
telefonams įrengti šiemet nu
matyta pastatyt Š00 km. lini
jų ir pratiesti 2,000 km. nau
jų laidų bei 10 km. požeminių 
kabelių.

15 Mil. Paskola Kaunui

Kauno miesto savivaldybei 
nutarė užtraukti 15 mil. litų 
paskolą, kurią miestas sunau
dos šiems savo reikalams: van
dentraukiui ir kanalizacijai 
(3.3 mil.), mokykloms (2.5 
mil.), bitukų plytelių dirbtuvei 
(tomis plytelėm/is grindžiamos 

.miesto gatvės—1.5 mil.), savi
valdybės rūmams—rotušei sta
tyti (1.0 mil.), savo plytinei 
steigti (0.3 mil.); pirčiai sta
tyti (0.7 mil.)( Nemuno kran
tams supilti ir stiprinti (0.5 
mil.) ir t. t.

sis pagal gaintos taisykles, 
bet jis nemokės kalbėti žmo
nių kalba; tas parodo melą, 
kur sakoma, kad dievas nu
lipino iš molio * žmogų ir 
kalbėjosi su tuom žmogum. 
Jeigu taip, tai užgimęs 
žmogus kalbėtų tokia kalba, 
kokia kalbėjo dievas jį su
tvėręs ir žinotų, kas yra 
dievas; .bet žmogus neturi 
nieko nuo dievo, tai apie 
dievą nieko nežino.

Jeigu tą dievą neįpasako
tų žmonėms nuo jų kūdikys
tės,✓ žmonės apie tokį dievą 
niįeko nežinotų. Jei naujai 
gentkartei apie dievą nieks 
nepasakos, tai tokia gent- 
kartė nieko apie dievą ne
svajos. Iš to aišku, kad die
vas nepasilaiko pats per sa-" 
ve; dievas pramanytaš tū
lų žmonių ir palaikomas per 
įkalbėjimą vienų kitiems. Jei 
toks įkalbėjimas pasibaigia, 
tai pasibaigia ir dievas.

—Tikiu į Jėzų Kristų, sū
nų jo vienatinį, mūsų vieš
patį, .kuris prasidėjo iš dva
sios šventos; gimė iš Mari
jos mergelės; kentėjo prie 
Poncijaus Piloto; numirė, 
nužengė į peklas; trecią die
ną kėlėsi iš numirusių, už
žengė į dangų ir atsisėdo po 
dešinei dievo tėvo.

Prasidėjimas iš bent ko
kios dvasios: šventos ar 
prakeiktos yra kunigų iš
mislas: Kunigai negali įro
dyti dvasių .buvimą—jų nė
ra, o kad jų nėra, tai veiki
mo grynai dvasinio 
Žmogus prasideda ir

vien tik gamtiniu būdu.
Ar^Tėzus Kristus prasidė

jo ir gimė gamtiniu būdu? 
Ne. Jėzų Kristų išrado pir
mieji krikščioniškos bažny
čios1 steigėjai, vadovaujami 
Šovėlo, vėliau praminto Po
vilu.

Pagal “šventą raštą” nė
ra nei dienos, nei meto, ka
da toks Jėzus Kristus gimė 
ir kada mirė. Sako, kad Jė
zus Kristus miręs prie Pon
cijaus Piloto.

Pilotas buvo Romos cieso
riaus paskirtas valdyti žy
dų žemę. Romos ciesorius 
Augustas paliepė surašyti 
visus žmones žydų šalies.. Iš 
Bethlehem kilę žmonės turė
ję' eiti į Bethlehem užsira
šyti; taigi Juozapas ir Ma
rija kaipo šeimyna nuvykę 
į Bethlehem užsirašyt, ir ten 
jiems gimęs sūnus Jėzus.

“Šventame rašte” įrašyti 
dar sekami dalykai apie Jė
zų Kristų: būk jam gimus 
atsirado nauja žvaigždė, pa
gal kurią trys karaliai iš 
svetimų šalių atėję Jėzų pa
sveikinti; kad jam mirštant 
užtemus saulė, žemė drebė
jus ir uolos trūkę; numirė
liai išlindę iš kapų ir vaikš
čioję po miestą. Tai baisus 
įvykis.

Kas gi tą įvykį matė? Na
gi, niekas. Nes tokio įvykio 
nebuvo. Viskas, kas apie tai 
parašyta “rašte šventame”, 
yra grynas išmislas. •

Mokslo vyrai nesykį pa
skelbė svietui, kad, peržiū
rėdami. užrašus Poncijaus 
Piloto, kuris valdė žydų ša
lį, ir peržiūrėdami raštus 
žydų istoriko Josef o Flavi- 
jau&Tnieko apie Jėzų Kristų 
nerado; kad žemės drebėji
mo tada nebuvo; saulės už
temimo nebuvo tame krašte 
tuo laiku.

Mokslo vyrai p'rirodo, kad 
Jėzus ..Kristus negimė, ne
gyveno ir nemirė.

Kodėl tinka pasitikėti 
mokslu, o ne kunigų pasa
komis? Mokslas nesiremia 
ant išmislų, neigi ant keno 
įpasakotų dalykų. Mokslo 
žmonės ištiria ir skelbia tik 
ištirtus dalykus pasauliui.

skui francūzai. Į jį buvo pa
leista virš 120,000 kanuolių 
svaidinių, keli tūkstančiai 
baisiai didelių. O vis viena 
iš 18-kos jo pasislėpimo 
punktų 15 išsilaikė čielumoj 
ir karfuolės yeikė. Tuo jis 
įrodė, kad tvirtumos ir da
bar yra jėga.

Vokiečiai malė francūzus 
“Verdūno malūne.” Bet jie 
malė ir savo armiją. Fran
ci j a ten į 8 mėnesius kovos 
neteko 362,000 kareivių už
muštais ir sužeistais, Vokie
tija—337,000. Kaizeris įdū
ko už tokį “malimą” ant sa
vo genęrolo Falkenhayno ir 
jį pavaVė, o jo vieton padė
jo gen. Hindenburgą.

Dabar arti Verdūno pa
statytas didelis obeliskas— 
(paminklas). Bet dar dides
nis paminklas yra šimtų 
tūkstančių motinų širdyse, 
kurių sūnūs ten galvas pa
dėjo.

šiam reikalui netinka.
Gyvačių galima susigau

ti, arba nusipirkti pas gy- 
vatininkus. Nusipirkęs, kad 
ji nesušaltų, neški namo 
antyje. Paskui ją įlandyk 
bonkon ir užpilk hooverinės. 
Aklinai užkimštą bonką lai
kyk tol, kol gyvatė gerokai 
apsmuks ir gaus gyvatišką 
kvapsnį.

Šitaip sutaisyta gyvatinė 
yra labai naudingu ' vaistu. 
Reguliariškai vartoj ant, 
gvarantuojama, kad po po
ros savaičių užbaigsi visas 
savo kančias. Šį vaistą gali 
išbandyti ant savo žmonos, 
jeigu pasirodo reikalas nu
raminti jos pyktį. Bet, da
rant 
tinai 
būtų 
savo

tokį eksperimentą, bū- 
reikalinga, kad žmona 
gerokai apsidraudusi 

gyvastį.
šaipokas.

Verdūno “Malūnas”

nėra, 
gema

ŠYPSENOS
dien, kaip dažnai būdavo, 
prieš valgant pietus prieš- 
skoniui suvalgiau suvalgiau 
9 silkes su svogūnais; pas
kui sudorojau omletą iš 60 
kiaušinių, 5 porcijas rūgu
sio pieno su bulvėmis ir iš
gėriau uzboną agurkų ra
šalo. Tai buvo, taip sakant, 
normalis užkandis. Bet po 
kiek laiko suėmė skausmai, 
kūrie ir dabar kankina. Ne
tekau apetito. Geri žmonės 
pataria man gerti gyvatinę. 
Kaip tu, Šaipoke, manai?”

Atsakymas: Gyvatinė, ar
ba gyvačių sunka, yra ge
riausiu vaistu nuo visokių 
cholerų! Tik neimkt tų gy
vačių sunkos, kurias tu va
dini gyvatėmis supykęs, —

DIDŽIAUSIAS 
BARGENAS

SOUTH BOSTONE
Kampinis namas, storas 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 
į 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.

“LAISVĖS” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

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

STANLEY RADIO CO.
N

Nauja Vieta
355 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Tel. Sou. 0558

Norwood Skyrius: 
1044 Washington St. 

Tel. Norwood 1498-W

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
tai liudija tas, kad francū- 
zaj ant 18 kilometrų (11 
mylių) ilgio fronto metė 
apie 200,000 savo kareivių, 
2,200 kanuolių; paleido į vo
kiečius virš 3,000,000 lauko 
kanuolių šūvių ir virš 1,000,- 
000 sunkių kanuolių šūvių; 
bendrai/L10,000 tonų metalo, 
arba Znt kiekvieno metro 
po (kronus plieno! Vokiečiai 
buvo sumušti ir atmesti.
/Fortas Douaumont dau

giausiai nukentėjo. Pfrma jį 
bombardavo vokiečiai o pa-

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVfcIUS, Prezidentas

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

Daroma stiprus alus—Ale švięsus ir tamsesnis sulig 
mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo 
Lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

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

Priduoda \ apetito ir palengvina viduriam virškinti maistų.

Ėlius-Ale yra stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager.

paakstina jūsų kūną energingiau veikti
Lietuvių bizniai, kurie verčiatesi alum tuojau rašykite prezidentui 

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

Brockert Brewing Co,, Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.
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ALL LITHUANIAN YOUTH! MARCH THIS SATURDAY
FOR PEACE, PROGRESS. FREEDOM, DEMOCRACY!

rPOMORROW millions of workers the world over will march 
to celebrate the First of May. This will be the fifty-second 

May Day since the labor holiday was born in the United States 
out of the struggle for a better working day.

Thousands will march in a colorful parade in New York. The 
Red Square of Soviet Russia will be filled with a teeming 
crowd. Millions of workers, farmers, students, negro and white^ 
men, women and youth will celebrate this May Day by raising
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their voices in protest against the evils of decayed economies.
May Day is also a day on which the working class pauses to 

look back upon a year of struggle and takes record of its vic
tories. This year we can look back with pride at the heroic 
resistance of the Spanish people against fascist invasion; the
new Soviet Constitution guaranteeing democracy to all toilers; 
the defeat of American reactionaries; the growth of the Com
mittee for Industrial Organization; and the countless victories 
of labor gained through cooperation and struggle.

Tomorrow we will demonstrate to celebrate these victories.
Tomorrow we zcill demonstrate to battle against the forces 

which strive to throw 'back our gains.
Fascist Japan is marching through China. Fascist Italy. and 

Germany are constantly sending more troops to Spain. Fascist 
Poland has menaced the independence of Lithuania. Scarcely 
have these nations completed their aggressions and they prepare 
new ones. The peace of the world is in danger! Fascist aggres
sion must be stopped!

Collective security can do it. We must demonstrate for aid 
to the governments of Spain and China. We must demonstrate 
so Congress will see our determination to keep America out of 
war by keeping war out of the world—through collective se
curity.

Millions of young men and women are denied jobs and 
education. Millions are on a starvation relief. Millions are 
jobless with no futures. These conditions must be fought!

In our own country we feel the constant preparation for fas
cism. Our financiers and manufacturers want to impose a dic
tatorship upon the backs of the American people and do away 
with the progressive legislation of our President. Fascism must 
not come!

Then these are the things which we shall demonstrate.
LITHUANIAN-AMERICAN YOUNG PEOPLE I Join with 

us in this May Day March for peace, progress, democracy an'd 
a better world to live in for ourselves and our posterity!

Against war and fascism! For Collective Security! Pass the 
American Youth Act! Help the people of Spain and China!

MARCH!...

Democracy
Today one can scarcely listen 

without hearing the word “demo
cracy” come up in conversation. 
What is it? ..What does it mean? 
Do we have it?1 At such a time 
this article by a young Connecticut 
girl should serve to help us under
stand one of the most important 
words in our language.

THE RAYS OF THE warm April 
sunshine spread- a fine golden 

dust upon the land. Spring has 
come; spring, the season when a 
song should be in everyone’s heart, 
a dance in everyone’s step. But this 
spring finds us in a different en
vironment. Our spirit is suppressed 
and we are looking for the light— 
true enlightment—meanwhile cast
ing into oblivion the sun with its 
playful beams.

How can we be happy when the 
workers, enclosed in tainted facto
ries, do not find time to enjoy the 
fragrant air; when the unemployed, 
uncertain as to what tomorrow will 
bring, look upon the sunbeam as 
a reflection of what might have 
been, but isn’t. Nor do we, the 
students and the employed, bask in 
Apollo’s finery for the earth today 
is filled with misunderstandings and 
our dreams are revolving amidst the 
tumult of the present day world. 
What is it we are seeking? What 
will lead us to the light?

What Is Democracy?

. Is it democracy? If so, what is 
this democracy, how can we secure 
it and what is its relation to fascism 
and communism?

The history of democracy may be 
called the history of civilization. Its 
origin can be traced to the age 
when the caveman enjoyed mutual 
happiness in the presence of his con
temporaries. True, that was not the 
governmental democracy we know 
today, but it must be remembered 
that democracy must be founded up
on a concrete basis of mutual un
derstanding.

The Greeks once more step for
ward, this time to claim the title 
of the first democratic government, 
for their’s was a nation ruled by 
the people. HowevCV, though a 
government by the people, the 
thousands of slaves were excluded 
from any voice in public, or even 
in personal matters, and were hard
ly treated as human beings. This 
created a discrimination between the 
Greek citizens and their slaves. 
Therefore a true democracy had not 
yet been achieved, for democracy 
holds no discrimination. Thus, 
creeping up through the centuries, 
democracy has sought a place in 
the world; though still obscure, it 
will yet light the path of mankind.

Of the People
We find, therefore, that demo

cracy is the form of government 
in which the people rule themselves. 
Being the rule of the people, it is 
opposed to monarchy and aristocra
cy, and allows no discriminations. 
Liberty, the evolution of free Man, 
is our aim..

Considering this, is America really 
the great democracy it is thought 
to be? Our workers have better 
wages, shorter hours of labor and 
higher standards of living. Slavery 
and serfdom have been done away 
with. Religious, civil and personal 
liberty have been won as well \s 
universal suffrage, but economic liX 
berty has not been achieved. Slums 
have not been expunged, plutocracy, 
still reigns, and man remains the 
slave of his own passions and ig
norance.

No Economic Freedom

The laborer is the builder of the 
country, the machinery produces re
sults under his guidance, yet he is
a humble subject under the reign 
of plutocracy. The yvorker builds 
the latest streamlined automobiles,' 
yet he cannot call them his own; 
he constructs the newest bridges, 
ships and airplanes, but the toll 
exceeds his earnings. «

Foundations, ' built for the expan
sion of cultural knowledge among 
American youth, do not include la
borers’ sons and daughters. The 
colleges and universities are filled 
with capitalists’ offspring, many of 
whom have no intention of pursuing 
a trade or profession, and could be 
very satisfactorily replaced by inte- 
ligent working class youth. But, 
we have no money, so ... Is this 
democracy ?

Fascism
Closely related to this capitalistic 

government we find fascism decked 
out, at present, in full glory. It 
too, believes in obscuring its sub
jects; it too, discriminates between 
aristocracy and wage earners; and, 
in its religious garb of disguise, in
trigues to blocade advancement of 
culture and knowledge and plots to 
restore the world to monarchy and 
nobility. Hero,' as in a capitalistic 
government, labor is compared to 
slavery and the autocrats plan war 
to reap huge profits for themselves.

Communism
And now—communism. Commun

ism is the social system in which 
all goods are held in common and 
divided equally to share, according 
to one’s need. Since there is a 
common ownership of the-means of 
production, there must bb a found
ation of mutual understanding. Al
so, since we all are comrades, work
ing for the same cause, there can

Detroit Holds First Picnic on May 8 
Sports Team to Enter IWO Tourney

HOW MUCH 
FOR SPAIN?

New Haven Chorus, IDS Grow in Members 
Challenge any Conn. Softball Team

Slip on your goggles, plop down 
in an easy chair and let’s see 
what’s what with the Detroit youth.

Final Bulletin Notice: The final 
fanfare of the Detroit Lithuanian 
show season will wind up in the 
comedy “Pussesere Salomėja,” pre
sented by the excellent Toronto cast. 
Another big feature of the Saturday 
evening, April 30th, will be the ris
ing top-notcher Costa Rica and all 
his gang (11 pieces) swinging the 
wickedest music on the west. side. 
It’s a break for the younger set to 
get a peek at some swell acting 
and dust off their shoes to the tune 
of a crack orchestra for the same 
price as dancing alone would cost. 
Dancing alone is 30 cents.

Scoop! I hear the Detroit Aido 
Chorus may sing the. intricate me
lodious song they have been dili
gently practicing for months on 
end. The choral selection is abso
lutely new in Detroit. Gather and 
hear it. All critics must be 15 
minutes ahead of time as the chorus 
will open the program at 5:45 p. m. 
Saturday at Lithuanian Hall on 
25th Street.

Joy! The “Voice” has come. Its 
first issue has a promising ring for 
all the young Lithuanian-Americans. 
Keep your mitts ]on it, it’s headed 
high. Take it from me, it’s got the 
makin’s for a high class circulation. 
Read it an’ see.

Flash! The Aido Aces play a trial 
game May 2nd before taking ,on the 
regular IWO schedule. Score com
ing up!

Flash! Alfonso Rye, manager of 
the Aido Aces, is whipping up the 
girls’ team into fighting shape. I 
guess scratching is no fair.

Flash! The first picnic of the sea-

FIGIIT FOR VVPA

Harry Hopkins,. administrator of 
the federal relief commission, is 
firm in his stand that the govern
ment should grant further increases 
įn federal grants for work-relief in
stead of allowing unemployment to 
increase.

“You sold, me a car two months 
ago”.

“Why, yes sir”.
“Well, tell me what you told me 

then. I’m getting discouraged”.

Pug: Have I done him any dam
age?

Disgusted second: No, but keep 
swinging your arms about and the 
draft may give him a cold.

She: Every time I look in his 
eyes I become weak and wonder 
what price he will make me pay.

He: Is he that irresistable ?
She: No, he’s my optician.

be no discriminations; the former 
nobleman and serf are now equal— 
comrades. If there are no discri
minations, this government is there
fore opposed to monarchy and aris
tocracy. The people of the nations 
are educated and can enter into a 
chosen profession. Then, is not this 
democracy? Yes, for this is liberty, 
the evolution of free man—our aim.

Communism, comrades, is the 
light. It is the true democracy, and 
in this day of darkness we should 
help others to find thdir way out 
of the shadows. Someday the THEY 
will no longer be an issue and WE 
— communists — will come into our 
own. J.' B. 

son will be May 8th at Beechnut 
Grove. Dancing, fun and refresh
ments are in the offing. The big at
traction will be the drawing of the 
winning numbers of the big raffle 
sponsored by the LDS-Aido sports 
league.

Your pal,
—So Long.

Nibbles and News 
Of Brooklyn

What soprano-blonde is being, 
rushed by the majority of the op
posite sex? Jiggers, I dm jealous, 
wonder what she has that I haven’t. 
Right now I am wondering if she 
would be willing to share both.

I noticed that M. S. has buried 
the hatchet with J. B. Maybe I 
am wrong but it sure seemed that 
a way Wednesday.

. Johnnie, why be bashful and not 
tell us about it? The dirt comes 
out sometimes and that drum surely 
lets our imagination wander.

Why doesn’t Al P. notice the tall
est soprano (with freckles) who is 
“just so” about him?

Our boys sure believe in starting 
in early. In what ? Oh, I’m sor
ry. They are haunting the beaches. 
I imagine that—and only April at 
that. However, they inform uš that 
the water is loo cold to really enjoy.

From the sound of Helen Kaunas’ 
chirping I hoard no change fh her 
voice after being ill with tonsillitis 
and are we glad for we sure need' 
Helen in the alto section.

Congrats to Ernie for being a 
good sport and getting the buses for 
the Aido Chorus to go to Worcester 
and Baltimore. Thanks to the gentle
man whose aid (which he gavotu in 
spite of his beliefs) made it possible 
for Ernie to get the buses.

Every member must come to re
hearsals on time and regularly. New 
members arc always welcome. Re
member Fridays at 8 at Laisve hall, 
419 Lorimer St.

What is this the wind brings me, 
ah good and bad news. The bad 
is that the bass section is planning 
a strike on the sopranos for making 
a racket during rehearsals. Take 
heed, sopranos. The good news is 
that the long waited for “Voice” is 
in your hands.

Nibbier.

Successful Concert By 
Conn. Choruses

After hearing so much about the 
concert for Conn, choruses, I think 
you would like to hear something 
about it. It took place April 23rd, 
1938, at Hartford with New Ha
ven, New Britain, and Hartford 
providing entertainment.

I wish to thank these two cho
ruses for participating in theCpro- 
gram. .It was pleasant to find that 
the Lithuanian youth arc still act
ive, but particularly gratifying was 
the fact that although New Britain 
does not have a Lithuanian chorus 
they are interested enough to get 
together an international group.

The program of songs, laughter, 
and i music was immensely enjoyed 
by all present and there was a ve
ry large attendance.

If flushed and smiling faces, may 
be taken as a sign, I’m sure that 
the dancing which followed was of 
the right tempo to add to the eve
ning’s entertainment. JVe are look
ing forward to more of such gather
ings and would like to know if you 
feel the same. Won’t you write and 
let us know?

At the same time we were dis
appointed that Waterbury was un
able to attend, but I’m sure that 
we" can arrange some other time for 
spending a pleasant evening toge
ther.

Thanks to the committee which 
worked to present this event. Your 
good work is appreciated.

Now I shall leave you to won
der— —Who?

■ “I’m s6rry”, said the dentist, ’’‘but 
I can’t do anything for you today. 
I have eighteen cavities lo fill”.

And then he went out with his 
golf bag.

“So you have a baby sister? What 
is her name?”

“We don’t know. We can’t un
derstand a word she says”.

By MICHAEL QUIN.
The long collection speech is done 
And now the felt hat goes
From hand to hand its solemn way 
Along the restless rows.

In purse and pocket, fingers feel 
And count the coins by touch 
Minds ponder what they can afford 
And hesitate — how much?

In that brief jostled moment when 
The battered hat arrives
Try, brother, to remember that 
Some men put in their lives.

—Michael Quinn.

Where B’klyn Youth 
Are to Meet for the 
May Day Parade

Lithuanian-American youth of 
Brooklyn and vicinity are urged 
to participate this Saturday in 
the May Day Parade.

< Young people from Brooklyn 
, will meet at 2:30 P. M. in front 

of the Lith-American Citizens 
Club at 280 Union Ave. From 
there they shall go in one body 
to the marching place in New 
York.

Those unable to meet at the, 
Brooklyn hall will gather at West 
37th Street between Ninth and 
Eleventh Avenues in New York 
City at 4 P. M. The Lithuanians 
will meet there, organize their 
ranks, prepare their banners and 
flags, and march as part of the 
working-class May Day Parade.

Youth! You are to show the 
world that lath-Ąmericans arc in 
the forefront of labor’s ranks 
this day!

Philly Chorus News 
And Personals

Scorns like the chorus has made 
a grand and successful attempt to 
prepare themselves for Laisve’s 
banquet May 1st. We certainly were 
lucky when we accepted Nellie’s 
grand offer to direct us in prepara
tion for the banquet. The difference 
in singing was easily noted.

Even the Russians said that it 
was the best that they had heard 
the chorus sing for a good while. 
Seems like Nellie receives the or
chids this week.

Personals:
Eddie G.: Am I surprised at your 

carrying on! Everyone was trying 
to cooperate it seemed, but you, 
Ed., stop acting childish. Be an 
example to the chorus. Especially 
since you had the lead in our last 
operetta. Act your age—hit least 
try to.

Fred G. and Joe Mathis: Roses 
to the both of you for your sin
cerity in the chorus. Glad you de
cided to come back, Fred. Seems 
to me that you both are really se
rious about the chorus — especially 
since I noticed you talking to the
“drones” of the chorus . after re
hearsal and giving them the devil 
foi' their noise making.

Al Turk: You ought to be 
ashamed of yourself carrying on the 
way you do. You enjoy the good 
times the chorus has. Yet you al
ways speak of quitting. Children, 
my dear Al, should bo seen and not 
heard.

Larry: I guess Nellie put you in 
your place! For once the great 
Larry had nothing to say.

Charles J. Jr. (Baltimore): Well, 
how did' you make out with that 
blonde? Let us know. I’ll tell you 
if you’re right. Be looking for me 
at Laisve’s picnic in Baltimore on 
May 29. .

To all members nevy and old: 
Come on down to chorus again. 
Things are livening up. The singing 
is swell and after rehearsals -dan
cing to a yadio. i

An overheard statement: “The 
Lyros Chorus has the best looking 
girls of all the choruses in Philly.” 
(Girls: just drop your dimes and 
quarters in my hat as you cither 
enter or leave chorus. I’ll be stand-, 
ing at the door.)

The statement was uttered 'to me 
personally by Walter Silver and if 
you don’t believ6 me—ask him.

Till we meet again,
» \ . The Blonde. s

After reading the criticism in the 
last issue of the Tiesa I agree with 
the Mentor that it is about time 
something should be heard about the 
activities of the New Haven Me
teors.

First, about three short months 
ago several people interested in re
organizing the chorus called a meet-

Seven Dwarfs Have 
Nothing on B’more

“Just keep on singing all day long, 
Heigh-ho, heigh-ho, heigh-ho . . . ” 
• That’s the mood that describes 
the Lyros Chorus of Baltimore. Wo 
are coming down the home stretch 
for our 4th concert. We arc to sing 
with the Russian-Ukrainian chorus 
and the German mixed chorus on 
April 23 at 7 P. M. at the Polish 
Center in Baltimore. \ By the time 
this is published (if published) wo 
will have passed through a swell 
evening.

Speaking of singing, those little 
girls' in the sopranos: I wish they 
woulfl bolster up their voices a 
littje, wear' down some bashfulness, 
open their mouths and sing. You 
can’t always let the older girls and 
women carry you through (or can 
you?). Less laughter and hurblc- 
burble from the young ones because 
we attend rehearsals in order to 
learn (costs money too!) just as you 
go to school, but not in a kinder- 
garden cluttered with soft drinks 
and potato chips.

Intermission is held on a full 
scale — that is, one minute equals 
one minute and when we have 5 
minutes for intermission it means 
5 minutes and 1 minute docs not 
equal\2 or 3 which would make 
intermission 10 or 15 minutes long. 
We must not let the spring air over
take our young energies for we have 
a full schedule of appearances and 
in order to make each one a huge 
success, we must have discipline and 
self control at rehearsals. This goes 
for the 2nd row too.

I’d like to have a picture of:
V. C. singing the soprano solo in 

the song, “In Praise of Learning”... 
C. U. with those two lovely soprano 
sisters from the Russian Ukrainian 
Chorus . . . I. B. when she is good 
’n fightin’ mad . . . II. J. when 
she reaches a high note . . . M. D. 
wiping the mud off her shoes . . . 
J. S. being slapped ... V. S. doing 
the “Big Apple”.

Everything must come to an end 
.— even this. So I’ll say, “Bon Soir, 
mes petites amies.”

—Brooks of Sheffield.

MORALS AND ME

That man is here again.
Herbie Hoover (remember?) is 

back in the limelight. This time 
our former President has let loose 
a shaft at the “morals” of American 
government and the American 
people. Briefly, he wont into a 
discussion roundly chastising the 
government for its “lack of morals” 
and calling this a “moral recession.” 
He was pretty vague in spots but 
I gathered that the government was 
“immoral” and that “precedes the 
rise of dictatorship.”

Herbie, so everybody says, is an 
intelligent man and often knows 
what he is thinking about. Where 
we differ, after all, may be just a 
difference in the point of view.

Odd, what the word “morals” 
brings to mind. H e r b e r t sees 
thje tears of poor millionaires and 
outraged economists. I see a more 
equitable distribution of taxation. 
Herbert sees a rise in the national 
debt. I see a people with renewed 
confidence, a nation on the road to 
economic prosperity. Herbert sees 
government - encouraged labor 
struggled I see the capitalist-en
couraged famous Memorial Day 
Massacre; I see Whitney represent 
the “morals” of the ruling class; 1 
?e Tammany that once ruled New

ing of all persons, choristers, ex- 
choristers and adults interested in 
rejuvenating the chorus and LDS.
A large gathering attended an en
thusiastic meeting where it was de
cided to start holding regular week
ly rehearsals of the chorus and be
gin a drive for new members in the 
chorus and LDS. In a few short 
months our chorus membership has 
swelled from eighteen to thirty-four. 
Already we have attended three af
fairs with considerable success on 
our part in the programs and are 
determined to have a successful 
summer' season.

In sports we are forming a soft- 
ball team of which Adolph Pickall 
was elected manager and who al
ready has us entered in the New 
Haven City-Wide League. A coach 
also has been procured for us by the 
manager and in a few more weeks 
of practice the regular line-up will 
be announced. „ ,

Among the hopeful aspirants look
ing for a place on the regular line
up are the veterans of three years 
ago: Al Gutauskas, Eddie Alleshu- 
nas, J. P. Latvis, Felix Aleksa, John
nie Stokonis, Kay Sholunas and 
Adolph Pickall. The name, Meteors, 
has been suggested for the team 
and from all indications it will be 
accepted.

We are challenging teams of Wa
terbury, Bridgeport, Hartford, New 
Britain, Torrington and other cities 
that have teams or are thinking of 
organizing a team. We think it pos
sible to form a league of the Conn, 
teams and would like to hear from 
the bthers about this suggestion. To 
get in touch with our team for 
games wri^c to our manager:

Adolph Pickall 
64 California St. 
West Haven, Conn.

We hope our challenge is accept
ed by those teams and will be glad 
to hear from them in the very near 
future. J. P. L.

To Form Brooklyn 
Council of AYC

A Brooklyn Council of the Ame
rican Youth Congress is now in 
formation in order to strengthen 
cooperative efforts among youth or
ganizations and to solve their mu
tual problems.

At the Model State Legislature of 
Youth a number of organizations 
have , worked together to form a 
Brooklyn Council of federated youth 
clubs which would correlate their 
activities.

Representatives from Brooklyn 
youth organizations are urged to at
tend a gathering which will take 
place on Saturday, May 7, at the 
Central YWCA, 30 Third Avenue, 
Brooklyn, at 1:30 p. m., in Room 
304.

Joe: What was the most delight
ful after dinner speech you ever 
heard?

Jim: It was, “Put your money 
away, I'm treating”.

York and sucked its wealth/ These 
are the things I see and Herbie 
doesn’t when it comes to “morals.” 

Herbie is not a blind fool and a 
hypocrite. Herbie is not an inten
tional liar or misguided thinker. 
Herbie represents one point of view.

His point of view is not that of 
the working-class.

LESSON IN THE NEWS

If you’ll read the front pages of 
some newspapers carefully you wilt 
notice a, small item saying, “Reich 
Won’t Participate in the World’s 
Fair.” Not exactly headline news 
but worthy of notice.

Now, why? Can it be that the 
mighty New .Germany is ' afraid of 
picket lines, leaflets, demonstra
tions and boycotts? Is Der Fuehrer 
afraid that not a single person will 
enter the exposition room? The 
answer to each question is, “Yes, 
dartim tooting!”

This is merely a minor victory 
but shows what can be done when 
people protest and make known their . 
intentions of doing certain things. 
Carry this lesson to an international 
scale where governments participate,- 
instead of small groups, and you 
will see how quickly Hitler forgets 
his interest in Czechoslovakia.

This is a lesson that .should not 
be forgotten.

I
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—Ak, aš ir pats nežinau, kaip nuo Jus 
atsitraukiau. Tiktai jūsų meilė visudmet 

’dabino mano neapsakomas kančias. Aš, 
kaipo klajonėj išgyvenau šias tris dienas- 
su ta čiuknaite, kuriai ir gerai, kad pa
vogė pliušines šliuraites ir apsiaustą, ir 
kuri turi brolį niekšą ir gyvų sutvėrimų 
užmušėją. Nuo šių visų dalykų mano 
galvoje atsirado koks tai Šurnas. Aš, aky- 
vaizdoje draugo milicininko, už visa tai, 
kas čia įvyko, širdingiausiai atsiprašau. 
. Milicininkas sako:

—Ak, sustokite apgailavę. Nuo tokių 
žodžių mano širdis stačiai sprogsta. Aš 
prašau jus nutilti ir pasakoti kas įvyko, 
o ne tą, kas buvo. Aš,—sako, rašau pro
tokolą, o ne poemas iš driskių gyvenimo.

Borka sako:
—Tuomet klausykite. Fenytė nakčia 

miegojo, o aš, neprisimenu ko dėlei, ant 
valandėlės nuėjau išeinamojon vieton. 
Veikiausiai, Vovka čučelbvas visa tai 
matė ir pasiėmė iš kambario tuos pini
gus ir tuos daiktus.

Milicininkas surašo ir išeina.
Vyras su žmona susitaiko ir gyvena 

neišpasakytoj meilėj.
Borka su Fenytc susitikę nesisveikina. 

O ji vaikštinėja naujomis šliuraitėmis, 
nežinia iš kur gautomis.

Fenytės sesuo Simą, su kuria Borka iš
sikalbėjo, pasakė, kad tas gaivalas, kuris 
Borkai snukį sudaužė, anaiptol ne brolis, 
bet meilužis. Ir tuomi viskas išsiaiškino. 
- Borkos kančios užsibaigė. Jis vaikšti
nėja darban ir ten teikia įvairius drąsius 
pasižadėjimus.

Žmona sako:
—Na, gerai, ką-gi daryti, tu pas ma

ne, kaip kūdikis, prie visko slenki. Todėl 
jeigu tau patinka, paprašyk pas ką nors 
rekomendaciją ir įsirašyk partijom
* Po dviejų savaičių staiga pakviečia 

’ Borka milicijon. Ir ten jam praneša, kad
kaukaze, Gagruose sugavo jo giminaitį 
Vovką čučelovą. Jis išeikvojo keturis 
gimtus rublių, o likusius*pinigus Borka 
•įuojaus gali gauti.
; Borka, išbalusiu veidu, kaip molis, su
grįžta namo. Rankose laiko pinigus. Jis 
ęėdasi ant sofos, nenoriai į visus žiūri 
Ir ne pilnai supranta kas atsitiko.
* Jo žmona sako’:
' —Ak, išeikite visi iš kambario. Dar ne
žinia kas gali atsitikti.
* Ši nežinia tęsiasi tris dienas.
4 Po to Borka staiga, šurum-burum, ap-

* gi veda su Fenytės seseria Simą.
• Iš tos laimės-jis tris dienas neina dar
ban, todėl jį išvaro pusei metų. Bet jis 
į tai spjauna ir nesirūpina. Jis pinigus 
.•padeda ant knygutės. Ir šią knygutę per
veria storiausiu šniūru, užsikabina ant 
kaklo ir nešioja apačioje drabužių.

Fenytė sakb, kad jai nedaro skirtumo. 
įO žmona sako: “Ot tai baika!”—ir stai
ga apsiveda su pirmiau pažįstamu lenku, 
Juris, neturėdamas savo vietos, persi
krausto pas ją.

; ' Dabar žingeidu, kas bus tuomet, kuo
met Borka pinigus išeikvos!

Perskaitę šį pasakojimą, mes, sykiu 
gu jumi, galime pasistebėti tokiais da
lykais. O, pasistebėję tokiais dalykais, 
imkime viltingai pagalvoti apie tas pui
kias dienas, kuriose, gal būt, pinigai ne- 
'Įjurės tokios svarbios reikšmės.

; Pasaulis nudžiugs ir nusistebės, kokis, 
Veikiausiai, bus puikus gyvenimas. O 
tnums, pašlemėkams, niekšystėse išauk
lėtiems, netgi negalima suprast, kaip tas

“ Šiuomi mes ir norėjome užbaigti savo 
pasakojimus apie pinigus,, kad priėjus 
prie pasakojimų apie meilę. Vienok1 ar-

1 timybė šio poetiško skyriaus “Meilė” 
. mums pavėlina papasakoti dar viena no- 

vellę, kurioje du mūsų dalykai—pinigai 
ir meilė—susidūrė vienas su kitu.

Ir ve kas įvyko. /
. Tai pasakosimas apie vienų turtingą 
ir pajėgią pilietę, kuri už pinigus įgijo 
sau meilę.
10. Paskutinis Pasakojimas po Obalsiu 

“Laimingos Kelionės”
Turtingų, teisybę sakant, pas mus nė

ra. Bet pasiturinčių yra.

Pas mus kaikurie gerą mokestį gauna. 
Kaikurie iš paskolų išlošia. Kaikurie, 
abelnai, šunės juos žino, kur pinigų gau
na.

Bet kas yra turtas — mes turime ma
žą supratimą. Mes veik nežinome, kokia 
ten padėtis, kurioje esant viską galima 
pirkti ir visos užtvaros griūva ir nieko 
nėra pasaulyje, ko negalėtum gauti.

Pas mus, žinoma, buvo kaip kas pana
šaus. Na, ten kokie nors smulkūs likučiai' 
senesnių turtų. Ir tuomet įvyksta stebė
tinų dalykų, nuo kurių mes atpratome, 
bet į kuriuos verta pažiūrėti.

Štai, jeigu nogite, pasakojimas apie tai, 
kaip viena menė už pinigus tapo nupirkta 
ir kas iš to atsitiko.

Leningrade gyveno viena damelė, duk
tė vieno turtingo inžinieriaus.

Gal jis ir ne inžinierius, o tik rango
vas—tas dabar tikrai nežinoma. Tiktai 
yra faktas, kad jis būdavo jo privačius 
namus ir nesvietiškai pralobo. Na, gal 
būt, ten nučiupo arba, stačiai, pavogė, 
aš nežinau.

Ir ve jis velniškai pralobo (o tas buvo 
pradžioje nepo) ir, pralobęs, pradėjo, ži
noma, įsigyti įvairius brangius daiktus, 
visokius ten paveikslus, divonus, • lempas, 
apklotus. Apart to, jis turėjo caristinių 
auksinių pinigų, deimantų ir abelnai vel
nišką galybę visokio lobio ir drabužių.

Suprantama, nežinia kas būtų atsitikę 
mūsų dienose, bet jis, nebūdamas žioplu 
žmogumi,, savo laiku dvidešimts ketvir
tais metais numirė su ramia šypsena ant 
lūpų—girdi, oi jūs durniai, durniai, ne
žinau ar daug susitaupėt, bet aš gerokai 
ir viską dukteriai perduodu.

Ir pats, kaip sakoma, į duob^,
O jo duktė, abelnai paėmus 

labai žingeidus sutvėrimas, panelį, kaip 
sakoma, nei šio, nei to. Na, supran ma, 

 

vaikščioja, sėdi, kalba ir valgo, bet prie 
poezijos neturi palinkimo ir pianą skam
binti negali.

Bet jos turtų, jai kaina nulis, bet ka
dangi ji turi turtų, tai paskui ją vyrai 
sekiojo ir net tris sykius paeiliuje su ja 
vedė, betėvis kaip tai nesėkmingai. Ir 
net vienas daktaras paskui ją sekiojo. 
Bet kadangi jis politiniai gramotnas 
žmogus, tai jos turtams nedavė svarbios 
reikšmės; nes suprato, kad tas tik laiki
nas dalykas, be ko socialė revoliucija no
ri apsieiti. Jis truputį paskui ją pasekio- 
jo, ir, permatęs nemalonumus, į krūmus 
numovė.

Bet čia ji užveda pažintį su vienu in
žinierium. Toks žingeidus gražuolis, pui
kiai apsirengęs. Abelnai pedantas ir mo
teriškių mylėtojas. Kvepalais apšlakinta 
nosinė kišenių j e, kokios ten sagutės ir 
dar kaip kas. O prie to visko vardas— 
Liutikas.

Štai šis jaunas moteriškių mylėtojas 
pradeda lankytis pas mūsų Eleną Gri- 
gorjevną ir mato pas ją neapsakomą 
daugybę visokio brangaus laužo. Ir štai, 
užsidegęs tuo jos turtu, pradėjo sukti 
jos moterišką galvelę ir sykį sako jai, 
girdi, ar nenorėtum būti mano žmona.

O ši durnelė, įsimylėjus į jį, kaip katė, 
dreba iš džiaugsmo ir sako: “Ak, aš tavo 
per amžių.”

Ir štai jis, nebūdamas durnium, grei
čiausiai su ja apsiveda, puikiai gyvena, 
džiaugiasi gyvenimu, užkanda po penkis 
sykius į dieną ir mano: “Ot kad prisišlie
jau!”

Jis persikelia į nuosavą namą, kuris 
randasi Dietskoje Sielo ir ūmai pastebi, 
kad damelė nelabai žingeidi. Jokios mei
lės linkui jos nėra ir net nėra noro greta 
jos būti ir tuo pačiu oru kvėpuoti.

“Persiskirti su ja,—mano,—būtų di
džiausia paikystė, geriau aš šiaip nežiop- 
sosiu.”

Ir štai jis užveda įvairius flirtus ir ro
manus ir visokius meiliškus ryšius. Gy
vena ten pilna žygiuote su kokia tai neap
sakoma gražuole. Apart to, su ja ūžia, ge
ria ir po jos kojomis mėto įvairias smul
kias vertybes.

Namo parvažiuoja, kaip sakoma, vos 
gyvas, bet nuduoda, būk jis pavargo sta
tybos darbais ir kitokiais dalykais ir to
dėl net negali pasikalbėti su savo žmona.

(Tąsa bus)

uvo ne-

t

Atsargiau Su Kritika
Reikalinga atsarga veikįme, 

nes blogos valios kritika, įžei
dimai ypatų, aštri ir skaudi 
kritika gero nedaro, mano su
pratimu su tokia taktika ne 
tik negausi simpatijos pas sa
vo oponentą, bet jis ir iš tolo 
nenorės sutikti jumis už tokį 
skaudų smūgį. O jeigu ir ant 
toliau ta vartosi, tai nenorės 
nei pripažinti jus progresyviu 
žmogumi, priklausančiu pro
gresyviam judėjimui. Ne tik 
neduos naudos tokia taktika, 
bet darys blėdį. Kiti paskui 
ir mano, kad visi mes ir esa
me toki atkaklūs, dėl kožno 
atsitikimo ir puolame. Kas tik 
nebūtų, katalikas, tautininkas, 
reikia pakantrumo. Jeigu ka
talikas eina į bažnyčią, pildo 
savo vadovų įsakymus, tai 
laipsniškai galima - nurodyti 
klaidas, bet nedaryti pasity
čiojimus iš tikybos ir dievo. 
Nereikia ūpu vaduotis, bet rei
kia turėti pakantrumo ir su
pratimo. . .

žinokime gerai, kad asmens 
įsitikinimas, nors jam neštų 
blėdį, bet tą ypatą vienu žod
žiu nepertikinsi, tik laipsniš
kai ji prieis prie persitikrini
mo, supras, kas neša jai nau
dą ir kas kenksminga. Nuo 
kenksmingo šalinsis ir pradės 
eiti teisingu keliu. Mes norime 
gauti naują kareivį į savo ei
les, bet neatsargiai darydami, 
tai vieton gauti, dar nustoja
me. Aš manau, kad mes tu
rime vartoti švaria kalba lai
ke kritikos, kad pertikrinus, 
jeigu mes tikrai norime išau
klėti stiprias organizacijų spė
kas.

Gal būti nuostabu bus neku- 
riems draugams, kurie visai 
nemanė, kad gali atsitikti 
taip, bet gyvenimas parodė, 
visai kitą* dalyką. Man trum
pas laikas gyvenant So. Bosto
ne praktika tą parodė. Buvo 
draugų nupuolęs ūpas, bet pa- 
drasinau, kad mes esame vyrai 
suaugę, prote, prigulime dar
bininkiškame judėjime, kad 
neturime nustoti energijos, 
kad neprivalome užsikrėsti nu
siminimo liga. Tas suprati
mas buvo ir pas kitus mūsų 
draugus, kurie aplankė mus. 
Gaudavai jų atsakymą, kad 
So. Bostonas yra miręs savo 
darbais, palyginus su kitomis 
kolonijomis. Mano 'atsakymas 
būdavo trumpas ir aiškus. Sa
kydavau : nemanykite, drau
gai, kaęį So. Bostonas yra mi
ręs, neverskite ant mūs kal
nus, nes mes pasitikime savo 
spėkomis ir bus 'nuversti kal
nai nuo mūsų galvų. Mes pa
rodysime jums, draugai, kad 
klaidingai apie mus manote ir 
tada sakysime, kad štai jūs 
vertėte kalnus, o mes iš po 
jų išlindome.

Į trumpą laiką mes padarė
me daug pažangos mūsų dar
be, kurį buvome užsibriežę. 
Mes gavome daug naujų na
rių į organizacijas. Komu
nistų Partijos lietuvių kuopa 
pirma turėjo 20 narių, o dabar 
jau turi 52 narius. Ar gi tai 
negalima pasididžiuoti iš savo 
nuveikto darbo? Į 3 mėne
sius laiko išauginome pustre
čio karto tokią kuopą. Ir tai 
dar ne viskas, mes manome, 
kad tai tik pirmas mūsų šūvis, 

' ateityj mes tikimės dar dides
nį “šposą” iškrėsti. Mes dabar 
šaukiamą tuos draugus į kovą, 
kurie pirmiau ant mūs vertė
te kalnus. Ar daug jūs pakė
lėte savo mieste narių skait
linę, ar daug gavote į Komu
nistų Partiją? Mes pasitiki
me, kad mes išlaikysime savo 
pažadą verbuodami į Komu
nistų Partiją vis daugiau na
rių, juos palaikydami organi
zacijoj ir išauklėdami tikrus 
kadrus. M. Tylūnas.

Balandžio 24 d. ALDLD 42 
kuopa turėjo surengus krutu
mus paveikslus ir koncertą su 
prakalbomis. Krutami paveiks
lai buvo iš Ispanijos “Madrido 
Širdis.” Tai baisūs vaizdai, ku
rie parodo kruvinųjų fašistų 
darbus Ispanijoje, kurie žudo 
nekaltus žmones.

Prakalbą pasakė iš Ispanijos 
sugrįžęs jaunas kovotojas. Jis 
papasakojo daug tokių dalykų, 
kuriuos pats savo akimis ma
tė. Paskui atsišaukė pagelbos 
Ispanijos karžygiams. Aukų 
surinkta $21 su centais.

Paskui buvo perskaityta rezo
liucija ir vienbalsiai priimta, 
kurioje reikalaujama, kad A- 
merikos valdžia nuimtų embar
go (drausmę) nuo pardavimo 
ginklų Ispanijos liaudies 
džiai. Visus ragino siųsti 
shingtonan laiškus arba 
rutes irj raginti valdžią 
duoti ginklus Ispanijos 
džiai.

Tada sekė koncertas, kurį iš-' 
pildė Ig. Kubiliūnas su sayo 
grupe. Visi savo užduotis atli
ko labai gerai. Ypač d. Kubi
liūnas gerai pasirodė ir prijuo
kino publiką iki valios.

Parengimas buvo labai puikus 
ir visi buvo patenkinti. Tik 
labai gaila, kad publikos nedaug 
tebuvo.

Kas čia kaltas? Ar rengėjai, 
kurie mažai garsino, nes plaka
tai buvo rankomis daryti ir tik
tai krautuvėse pakabinti?

Antra, tai pati “Ląisvė” pa
kenkė, nes balandžio/23 d. pa
garsino, kad ALDLD 42 kuo
pa rengia parengimą tokioj sve
tainėj, bet uždėjo Lowellio var
dą. Na, ir kas gi čia galėjo 
suprasti kame dalykas, kad 
Nashua kuopa, Nashua svetai
nė, o Lowellio miestas. Rodosi, 
tokie dalykai turėtų būti ven-

giami, nes kenkia mūsų paren
gimams. V. V.

NUO RED.-^Apie tūlus ne
tikslumus pakalbėkite kuopos 
susirinkime. O kas liečia už
dėjimą Lowellio miesto ant 
Nashua kuopos parengimo, tai 
įvyko klaida iš mūsų pusės ir 
labai draugus atsiprašome. 
Mat, pranešimas buvo atsiųstas 
be pažymėjimo miesto. O mes 
pamanėme, kad tas draugas, 
kuris pranešė, gyvena Lowellyj 
ir taip po tuo ąntgalviu prane
šimą įdėjome, i

San Francisco-Oakland, 
Calif.

Klaidos Atitaisymas

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

val-
Wa-1 
atvi- 
par- 
val-

“Laisvės” No. 99, Darbinin
kės ir šeimininkės skyriuje, 
straipsnis “Ir Jie Turėjo Mo
tinas, bet Jos Neišgelbėjo” at
spausdintas su techniška klaida. 
Klaida yra tifine, kad pirmoje 
to straipsnio skiltyje, antras 
paragrafas nuo pradžios įdėtas 
visai iš kito straipsnio ir čia 
nepriklauso. Straipsnio tekstas 
toj vietoj rišasi šiaip: Pirmasis 
paragrafas baigiasi sakiniu — 
“Tokia gausa plėšikų atrodo 
keistu ir bauginančiu reiški
niu, bet retas kas norime pa- 
’jieškot to šaltinio, iš kur plė
šikai imasi.” Po to reikia pra
leist sekantįjį paragrafą ir skai
tyti pradedant sakiniu — “Ne
senai įvykusiame penkių jaunų 
plėšikučių teisme,” ir tt. - (

ALDLD 153 kuopą turėjo ka- 
zirių ir kitų geimių partiją ba
landžio 2 d., 1732 O’Farrell St. 
Nors žmonių susirinko nedau- 
giausia, bet visi buvo patenkin
ti, nes šeimininkės turėjo pri
rengę skanių silkių ir kitų už
kandžių ir gėrimų. Draugė Za- 
logienė nuo ūkio prisiuntė 2 sū
rius ir buvo išleisti ant lioteri- 
jos. Pelno liko $15.50 ir visas 
paaukota dėl Ispanijos gelbėji
mo. Priduoti per drauges V. 
Sutkienę ir O. Bernotienę ant 
Ispanijos Karo Expozicijos, S. 
F. Civfc Auditorium, balan
džio 8 d. Ten buvo rodomi 
krutami paveikslai iš Ispanijos 
karo žiaurumų ir labai daug 
piešinių iš karo. Jais buvo iš
klijuotos visos sienos, kur paro
doma fašistų žiaurumai.

Draugė Denikienė aukavo $1 
dėl politinių kalinių, kuri lankė
si iš Chicago, Ill.

ALDLD 153 Kuopos 
Korespond.

7 zp Labai atsiprašome dėl to ne
lemto įsimaišymo teksto iš sve
timo rašto.

Praga. — Daugelis Čecho- 
slovakijos vokiečių pagei
dauja tik" vidutines savival
dybės, bet nereikalauja “vi
siškos savivaldybės” ir ne
nori prijungimo Vokietijai. 
Tokius obalsius skelbia tik 
Čechoslovakijos naziai.

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. /

Philadelphijos Didžioji Iškilme

LAISVĖS BANKIETAS 
Koncertas ir Šokiai

Rengia Visos Philadelphijos Lietuvių Darbininkų Organizacijos

Bus Nedelioj
‘Gegu žės I May

New Auditorium Hali
Philadelphia, Pa713 Snyder Ave.

2.

3.

KONCERTO PROGRAMA BUS ĮVAIRI IR GRAŽI

Pasižymėjusi Rusy-Lietuvių Grupė, 
kurioje dalyvauja solistų, šokikų ir 
muzikantų.
Šoks profesionalė scenos šokikė
Lilija Russo.
Kurigos Radio Balalaikų Orkestrą^ 
Šokikės Vera ir Nadia Szipowitz.

5. Lyros Choro Merginų Grupė.
6. Visas Lyros Choras.
7. S. Kuzmickas, baritonas

. iš Shenandoah, Pa.
8. Prakalba, R. Mizaros
X “Laisvės” redaktoriaus.

Grupe Philadelphijos merginu, kurios dainuos Šiame bankete, 
vadovaujant Nellie’ Statkevičiūtei.

• Koncertas Prasidės Lygiai 2:30 Vai. po Pietų
Vakarienė Bus Duodama 6-tą Vai. šokiai Nuo 7 Vai. Vakare •

f

te*.
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Binghamton, N. Y PAJIEŠKOJIMAI
Lietuvos Konsulatas jieško:

1. ADOMAITIENĖ, Adelė, gyvenanti 
New Yorke.

2. ADOMAITIS, Jonas, gimęs Pelai- 
niškių k., Pašvytinio v., Šiaulių ap
skričio, prieš Did. Karą gyvenęs 
Pittsburgh, Pa.
ARTZOFF, ar ORTZOFF, John, 

tikroji pavardė buvo Buzauskas, , 
mirė 1934 m. rugp. mėn. 13 d. ad- j 
resu 95 Monroe St., New York, 
N. Y. Velionis Amerikoje gyveno 
apie 37 mt., mirė apie 58 m. am
žiaus, gyveno su jau mirusiu Ke- 
čioriu ar Kačioriu. Velionis buvo 
kilęs iš Telšių, Raseinių, ar Pane
vėžio- apskr.; tėvo vardas Pranas, 
motinos vardas nežinomas, žinan
tieji apie velionį ar jo kilimo vie
tą prašomi pranešti Konsulatui.

4. AUGAITIENĖ, Veronika, per ilgą 
laiką gyvenusi, o ir tebegyvenanti 
New Yorke, jieškoma Konsulato.

“Ęusseserė Salomėja”, 3-jų 
veiksmų komedija, čia buvo 
sulošta balandžio 22 d., Lie
tuvių Svetainėje. Ją statė sce- 
non ALDLD 20 kuopa ir Mo
terų Skyrius. Lošėjai atliko sa- j 
vo užduotį kuogeriausiai. Pir-' 
miausiai didelis kreditas pri
klauso d. A. žolynui, režisie
riui, kuris daug energijos pa
dėjo kol sumokino, o paskiaus 

■\mūsų aktoriams.
Drg. T. Bagdonienė Dundu

lienės rolėje labai aiškiai kal
bėjo ir gerai lošė. Drg. W. Če
kanauskas Dundulio rolėje bu
vo tipiškas asmuo ir išrodė tik- 5. BARANAUSKAS,^Jonas, paskuti 
ru profesionaliu aktorių. Drg.!
A. Klimas Motiejaus rolėje 
taipgi tiko, kad, rodos, geres
nio aktoriaus negalėtų rastis. 
Virš minėti aktoriai jau daug 
sykių yra lošę ir pirmiau. Mū
sų jaunieji aktoriai irgi neat
siliko. Drg. S. Dainis Petro ir 
Salomėjos rolę labai gerai at
liko, nors sunkiausia. Jaunuo
lė Janet Sasterniūtė Elenutės 
rolę atliko pagirtinai 
kreditas už gražią 
kalbos tarmę. Stanley 
lošė pagirtinai Juozo 
lošė kaip tikras artistas, taip
gi lietuviškai gražiai taria žo
džius. Sufleriavo M. Bekerie- 
nė, biskį pergarsiai.

žmonių atsilankė nedaug. 
Nežinia, ar tai iš priežasties, 
kad mažai tedirba, ar kas ki
tas pakenkė. Rodos, į tokius 
svarbiub parengimus turėtų at
silankyti. Kurie atsilankė, tu
rėjo gerus laikus. Buvo ir to
limesnių svečių, būtent: iš 
Pittston, Pa., dd. L. S. Rau- 
duvės ir A. Valinčius; W. Žu
kas iš Elizabeth, N. J.; iš En
dicott, N. Y., Tamkevičienė su 
kita d. Publika šoko, dainavo 
ir kalbėjosi iki vėlumos nak
ties.

Rengėjai dėkavoja visiems 
aktoriams už patarnavimą-su- 
lošimą minėto veikalo, publi
kai už atsilankymą, Mr. Olnr 
už paskolinimą rakandų iš sa
vo krautuvės, kurią jis užlaiko 
ant Clinton St. ir, kitą, John
son City ant Main St.; dd. J. 
K. Vaičekauskams, gėlinin
kams, už gražių gėlių bukie
tą scenai, ir darbininkėms-dar- 
bininkams, kurie tą vakarą 
dirbo.

Moterų Skyriaus
Korespondentė J. K.

ir jai 
lietuvių 
žvirblis 
rolėje,

3.

niu laiku gyv. 41 So. Leonard St., 
Waterbury, Conn.

6. BIELSKUS, Tomas, dar nesenai 
gyvenęs adresu 876 Hart St., Bro
oklyn, N. Y.

7. BENDIKAS, Juozas, paskutiniu 
laiku gyv. 264 Penn. St., Brook
lyn, N. Y.

8. BRUŽAUSKAS, Aleksandras, 42 
m., gimęs Raudondvario vals., Kau
no apskr., gyvenęs Connecticut.

9. BUCEVIČIUS, Vladas, 43 m., gi
męs Mankūmj k., Miroslavo v., 
Alytaus apskr., paskutinis adresas: 
216 Hazel Way, Homestead, Pa.

10. BUNEVIČIUS, Mikas, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

11. DAILYDIENĖ-RAMANAUSKAL 
TĖ, Emilija, gimusi 1909 m., Phi
ladelphia, Pa., paskutinis adresas: 
211 E. 81st St., New York, N. Y.

12. DIDŽIULIS, Romualdas, s. Ka
zio, 45-46 m., gimęs Jodinių dva
re, Kupiškio-vals., Panevėžio apsk., 
gyvenęs New Haven, Conn.

13. G ARGAS AS, Pranas, pr.. met. 
gyvenęs 1034 Washington St., Bos
ton, Mass.

14. GEFENAS, Abelis, s. Joselio, gy
venąs New Yorke.

15. IVANAUSKAS, Adomas, pasku
tiniu laiku gyvenęs Shenandoah,

16. JANČIUNAS, Vladas, prieš Did. 
Karą gyvenęs Shenandoah, Pa,, vė
liau adresu 316 Lloyd Street, Dun
kirk, N. Y.

17. JASKUTIS, Ignas, s. Adomo, 
1929 m. dar gyvenęs Wilkes-Barre, 
Pa.

18. JOKIMAS-JOKIMAITIS, Juozas, 
s. Antano, 55-60 m. amžiaus, gyve
nęs New Yorke ir Bridgeport, 
Conn.

19. JALUŠAUSKAITĖ-KUČINSKIE- 
NĖ, Anele, 1910 mt. gyvenusi Ell
sworth mieste.

20. KLYSČIŪNAS, Antanas, gyvenąs 
New Yorko apylinkėje.

21. KOPŪSTAS, Juozas, s. Petro, 
1922 m. gyvenęs E. Pittsburgh, t’a.

22. KALNIS, Lehfridas, gyveną? 
Pittsburgh, Pa.

23. KLIZAS, Jonas, s. Aleksandro, 
kilęs iš Stakliškių v., Alytaus aps
kričio, nuo 1930 m. gyvena Kana
doje.

24. KULIEŠIUS, Aleksandras, s. Juo
zo, gyvenęs New Yorke.

25. KVAINAUSKAS, Jurgis, tarna
vęs J.A.V. kariuomenėj, 1936 m. 
gyvenęs 10 Mitchell St., Pittston, 
Pa.

26. KUBARŠČIAUSKIENĖ, Alena, 
gyvenanti Philadelphia, Pa.

27. LEKETAS, Juozas, gyvenąs Phi
ladelphia, Pa.

28. LEVUŠKA, Kastantinas, kilęs iš 
Spiegiu k. Pandėlio v., Rokiškio 
apskr., Amerikon išvyko 1910-11 
m., gyvenęs New Yorke.

29. LUKŠIENĖ-SAUSANAVIČIUTĖ, 
Katrė, kilusi iš Jėzno ;v., Alytaus 
apskr., paskutiniu laiku gyvenusi 
New Yorkdfigk

. . 30. LAZDAUSKAS, Kazys, kilęs iš 
lėktuvo motorų garsą ir , Vadžgirio, Raseinių apkr., gyvenąs 
mntn Lrnir» mi Izidtnc /~,v»loixria • Chicagos apylinkėje.

31.

Į t
46. RAZEVIčIUS, Vladas, gyvenęs mas įvyks antradienį, gegužės 3 d., | nas bus skiriamas dėl taisymo ke- 

Newark, N. J., vėliau Boston, Mass.
47. RAGELIS, Jonas, s. Mato, nuo

1924 iki 1927 m. gyvenęs 202 Jef
ferson St., Newark, N. J.

48. RAILYS, Jonas, 62 m., kilęs iš
Šiaulių miesto, gyven. Long Island,

toj pačioj vietoj ir tam pat laike. Įio (gatvės) į Liet. Taut. Namo par- 
Valdyba ir nariai skaitlingai daly- — -----„i,
vaukite, nes iš Centro yra blankos 
nubalsavimui, nekuriu pakeitimų, 
kuriuos svarstys suvažiavimas, Broo- 
klyne liepos 1 ir 2 dienomis. — Fin. 
Sekr. G. Shimaitis. (101-102)

49. ŠIMKEVIČIUS, Antanas, gyve
nąs Harrison, N. J.

50. ŠEIBOKAS, Vincas, s. Juozo, ki
lęs iš Juostininkų k., Raguvos v., Į sekmadienį, 1 d. gegužės, 2-rą vai. 
Panevėžio apsk., 1925 m. išvykęs j ;p0 pietų, po antrašu 15-1.7 
Sioux City, Iowa.

51. STASIUS, Rokas, prieš 10 m. gy
venęs ant Hudson Ave., Brooklyn,

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD* 136 kp. susirinkimas įvyks

I Harrison, N. J. Draugai ir 
'malonėkite visi susirinkti 
nes turėsime daug reikalų 
tyti.

Ann St., 
drauges, 
) laiką, 
apsvars-

52. STATUTĄ, Petras, ir Katre 
STATUTAITĖ-ŽITKUVIENĖ, gy
ven. 94 Dorchester St., Worcester, 
IVI ass

53. SUKADOLSKIS, Kazys, 1931 
metais gyvenęs 175 W. 24th St., 
Bayonne, N. J.

54. STAŠKEVIČIUS, Jonas, pasivar 
dinęs John Stenhan, iki 1922 m. 
gyvenęs Tamaqua, Pa.

55. SKELIOVAS, Lukas, gyvenęs 329 
Parade St., Erie, Pa.

56. ŠIRVINSKAS, Juozas, s. Jono, 
gimęs 1884 m. gegužes m. 27 d.
Žilių k., Papilės valsč., gyvenęs ku- > 
r į laiką Boston, Mass.

57. TOMKEVIČIUS, Mykolas, kilęs iš
Kovarsko v., Ukmergės apskr., 
1907 m. gyvenęs Stoughton, Mass., 
vėliau Racine, Wis.

58. TAMOŠIŪNAITĖ, Ona (Anna Ta
rnus) 1933 mt. gyvenusi New 
York, N. Y,

59. TUŠKE'NIS, Jonas, iki 1936 m. 
gyvenęs adresu 87-42—126th St., 
Richmond Hill, L. L, N. Y.

60. UGARENKA, Leonas, iki' 1929
m. gyvenęs ant East 96th ai’ West 
96th St., New York, N. Y.

61. VELYK1S, Stasys, paskutiniu 
laiku gyvenęs Philadelphia, Pa.

62. VENCKUS, Juozas, gyvenęs Mt.
Carmel, Pa., arba Petras BURBAS, 
gyv. Summerlee, W. Va., kuris jj 
pažino.

63. VAGONIS, Motiejus ir jo sūnus 
Juozas, gyvenę Philadelphia, Pa.

64. VAITEKŪNAS, Vincas, kilęs iš 
Juknaičių k., Lygūnų v., Šiaulių 
apskr., Amerikon atvykęs prieš D. 
Karą, gyvenęs Detroit, Mich, ir 
neva New Y.orke ar jo apylinkėje, 
gali gauti nemažą sumą pinigų.

65. ŽELIONIS, Jonas ir Marijona, Lietuviai, Minėkime Pirmąją 
gyveną Lions Grove, Pa.

66. ZALECKIS, Antanas, s. Simono, 
kilęs iš Raseinių apskr. Konsulatas 
turi savo žinioje jam priklausomą 
dalį iš dėdes palikimų. Atsiliepiant 
prašoma suteikti motinos vardą ir 
gimimo datą bei vietą.

67. ZULUMSKIS, Stasys, kilęs iš 
Gireles vienk., Ramygalos valsč., 
Panevėžio apskr., paskutiniu laiku 
gyvenęs Hazleton, Pa.

68. ŽEMAITIS, Antanas, pasivadi
nęs Tony Zemis, tarnavęs J. A. V. 
kariuomenėj. New Yorke. ,

. 69. BUTKUS, Justinas, gyvenęs
Second St., Spring Valley, Ill., 1 
lę iš Kretingos apskr.

. JIEŠKOMIEJI arba apie juos 
nantieji prašomi atsiliepti adresu:

Consulate General of Lithuania
16 West 75th Street, 
New York, N. Y.

ROCHESTER, N. Y.
DLK Gedemino Dr-ja rengia pade- 

kavonės balių. Ir tame baliuje, Gede
mino Draugijos nariams ir rėmė
jams bus alaus ir šokiai veltui! 
Taipgi yra pasižadėję Politiškas 
Kliubas dalyvaut ir jų pirmininkas 
drg. Bugailiškis rengiasi prie to pil
nai, kad parodyt jog kliubiečiai viso
kiais būdais remia Gedemino Drau
giją. Taipgi dalyvaus ir Dukterų ir 
Sūnų Draugija, dainuos ir Gedemino 
Choras. Minimom organizacijom bus 

J pataisyta spečiališki stalai kaipo 
svečiams. Virš minėtas Balius įvyks 
1 d. gegužės, 5 v. v., Gedemino Sve
tainėj, 575 Joseph Ave. — Koresp. 
N. Švedienė, 
N. Švedienė (101-102)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 1 d., 10 vai. ryto, Lietuvių Kliu- 
be, 4th ir Upland St. Būkit visi j 
laiką ir taipgi naujų narių atsiveski
te. — Sekr. P. Dudoniene. (101-102)

SCRANTON, PA.
Apvaikščiojimas Pirmos Dienos Ge

gužės įvyks šeštadienį, 30 d. balan
džio, 2 vai. po pietį, prie MitcheH 
Monument, ant Court Square. Kvie
čiame visas lietuvių organizacijas ir 
pavienius dalyvauti ir pasiklausyti 
apie Lietuvos dabartinę padėtį ir vi
so pasaulio darbininkų gyvenimo są
lygas. Kalbės vietiniai ir iš kitur 
kalbėtojai. — Kviečia Kom.

(101-102)

EASTON, PA.

Gegužes!
Apvaikščiojimas Pirmosios Gegu

žės, Tarptautinės Darbininkų Dienos 
įvyks šeštadienį, 30 d. balandžiu 2 
vai. po pietų, Central Labor Unįon, 
214 Northampton St., Easton, Pa? 
Rengia bendrai įvairios unijos ir bus 
gabus ir pagarsėję kalbėtojai. Visi 
lietuviai yra kviečiami dalyvauti.

(101-102)

ką. Nuoširdžiai -kviečiame, be skirtu
mo pažiūrų visus dalyvauti minėta
me parengime. — Rengimo Kom. A.
Sauka. (100-101)

DETROIT, MICH.

orkestra šokiams, kuri grieš iki vė
lai vakaro.

Taipgi prašome įsitėmyti, kad se
kantis ALDLD 153 kp., S. F. susi
rinkimas įvyks penktadienį, gegužes 
6 d., 8 vai. vak., 1886 Mission St., 
kampas 15th St. Visus narius pra
šome dalyvauti. — Kom. {99-101)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kuopos susirinkim&s 

įvyks 29 d. balandžio, 7:30 vai. vak., 
Jurgine j Svet., 180 New York Atfe. 
Draugai ir draugės, visi lankykitės 
šiame susirinkime, nes po susirinki
mo turėsime diskusijas politiškais 
klausimais. — Sekr. (99-101)

“Vilnies” Bendtadarbių Susirinkimas
Nepaprastas susirinkimas visų 

i “Vilnies” skaitytojų ir bendradarbių 
1 įvyks penktadienį, balandžio 29 d., 
7:30 vakare, 4097 Porter 

1 sumanymai dėl “Vilnies” 
bus plačiai diskusuojama 
—■ Alvinas.

St. Visoki 
dienraščio 

tą vakarą.
(100-101)

DETROIT, MICH.
LDS 86 Kp. Susirinkimas.

Kadangi gegužės 1-mos paminėjimo 
demonstracija įvyks tuo laiku, kada 
įvyksta? LDS 86 kp. susirinkimas, 
todėl LDS 86 kp. susirinkimas pra
sidės nuo 12 vai. dieną, 1035 Caniff 
Avė. Todėl bus galima visiems daly
vauti susirinkime ir gegužinės pami
nėjime. Stengkimės laiku pribūti j 

. susirinkimą.—Alvinas. (100-101)

SAN FRANCISCO- 
OAKLAND, CAL.

1 ■ San Francisco ir Oakland ALDLD 
kuopos rengia šokius, šeštadienį, ba
landžio 30-tą, 8 vai. vak. Bus pasku
tinis šio pavasario parengimas. 1739 
Fillmdr St., S. F. Įžanga 35c. Visi 
San Francisco ir Oaklando apylinkės 
svečiai yra kviečiami'dalyvauti, už
tikriname linksmą vakarą. Bus gera

“Laisvės” Naudai

F įtaikai
Išanksto apsirūpinkime bu- 
sais ir išanksto organizuoki
me keliauninkus į šiuos dien

raščio “Laisvės” naudai 
piknikus. ,

BALTIMORE, MD
Piknikas įvyks Sekmadienį

GEGUŽĖS 29 MAY 
Pinigines dovanos prie įžangos 

bilieto
> Birma dovana $20.00

LIBERTY PARK
Eastern & Moffett Avės.

VA RPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

3?T
J

>

jUJ

Rūgšti, ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Tąipįi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stolleą. 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rollę

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

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

ki-

ži-

UNION, N. J.

dovanos

BUSN.
Park Music HallUlmer

ir

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis, bal. 27.—FaŠis- 38. MATUKAITIS, Kostantas, kilęs

LlETUViįJ KCRO KOMPANIJA
WN, OHIO

12 
po 
sy-

galėsim dalyvaut demonstra- 
ant Cadillac Square. — Fin. 
A. Varaneckienė. (101-102)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, .balandžio 30 d., kai 

vai. dieną, Lietuviai susirinkite 
num. 735 Fairmount Ave. Iš čia
kiu su rusais ir ukrainais maršuosi- 
me į Reyborn Plaza.— Liet, Biuras.

(100-101)

Eskimai Matę Skęs 
Levanevskio Lėktuvą

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SO. BOSTON, MASS.

Radio Programa
Nedėlios, May 1, radio programa 

per stotį WORL, 920 kilocycles 
9:30 vai. ryte bus sekanti:

1— Trijų žvaigždžių Orkestrą iš 
So. Bostono.

2— Rožė Černauskaitė, dainininke 
iš Lawrenco.

3— Seserys Černiauskaitės, daini
ninkės iš Lawrence, Mass.

Steponas Minkus, garsintojas.
(101-102)

EASTON, PA.
Lietuvių Gegužinis Pažmonys 

—Sueiga
Sekmadienį, iv d. gegužės, kaip 2-’ 

rą vai. po pietų, Lietuvių Frakcija 
rengia smagų draugišką pažmonį — 
sueigą, tikslui, kad pasidalinus min- ■ 
timis tarptautinėj darbininkų šventė
je, ir prie užkandžių ir draugiškoj 
nuotaikoj praleisti tinkamai Pirmąją 
Gegužės. Įvyks Easton Flaking Co. 
Svetainėje, 36 N. 7th St. įžanga bus 
voltui. Visus užkviečia Rengėjai.

(101-102)

NEW YORKO 
APYLINKĖJE

Intertype išmokėjimui
piknikas įvyks

BIRŽELIO 26 JUNE
Irgi su dovanom

Pirma dovana $35
Bus Old Cider Mill Grove

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET, BROOKLYN. N. Y

Washington. — Trys eski
mai iš Oliktuk apylinkės, 
šiaurinėj Alaskoj, girdėję

matę, kaip nukritęs orlaivis; 
į ledų pilną jūrą pernai rug
pjūčio 18 ar 19 d. Jie tatai 
papasakojo Amerikos armi
jos seržentui St. Morganui.

Manoma, kad tai buvo 
sovietinis lėktuvas, kuriuom 
per Šiaurių Polių skrido Le- 
vanevskis su penkiais kitais 
lakūnais į Ameriką.

LIUPNICKAS, Pranciškus, iš 
Tirakų apskr., gyvenęs Lowell, 
IVI as s

32. BUKAUSKAS, Teofilius, s. .Sta
sio, išvyko iš Navasodų k., Liubar 
vo v., Marijampolės apskr., prieš 
Did. Karą, dirbęs anglių kasyklose.

33. LUKOŠIŪNAS, Mykolas, gyVe- 
nęs Philadelphia, Pa. 1214 S. 2nd 
Street.

34. MALAUKIS, Petras, 1920 m. gy
venęs Pennsylvania valstijoj.

35. MA LAUKYTĖ - BALČIŪNIENĖ, 
Agnieška, gyvena Amerikoje nuo 
1904 m.

36. ' MAKULAVIČIUS, Jonas, gyve-

CLEVELAND, OHIO
LDS 65 kp. “Pretzelių” Balius 

įvyks šeštadienį, balandžio 30 d., 
920 E. 79th St. Prašomi visi atsilan
kyti ir linksmai laiką praleisti. Tai 
beveik paskutinis šios kuopos paren
gimas šiame sezone. (101-102)

DETROIT, MICH.
LDS 86 kp. susirinkimas pripuolė 

1 d. gegužės ir kadangi tą pačią die
ną įvykstą apvaikščiojimas 1-mos 
gegužės, tai susirinkimas įvyks 10 
vai. ryto, vietoj 2-rą vai. po pietų, 
1035 Caniff. Prašome visų narių da
lyvauti susirinkime. Užbaigę susirin
kimą, 
cijoj 
Sekr.

NEW HAVEN, CONN.
Minėkime Pirmą Gegužės Darbo 

žmonių šventę. Rengia Lietuvių 
Darb. Draugijų Kom. sekmadienį, 
geg. 1 d., 3 vai. po pietų, Lietuvių 
Svet., 243 Front St. Kalbės nuo lie
tuvių drg. J. Gasiūnas iš Brooklyn, 
N. Y. Bus daugiau kalbėtojų kitose 
kalbose. Koncertinę dalį programos 
pildys Choras Daina, vadovybėje J. 
P. Latvio. Kviečia New Haveno ir, 
iš apylinkės lietuvius dalyvauti šia
me parengime. Išgirsite gerus kalbė
tojus ir linksmas liaudies dainas.
. šeštadienį, 30 d. balandžio įvyks 
didelė Taikos Paroda. Prasidės 3 v. 
po pietų, nuo Columbus 'Green ir 
maršuos iki Central Grpen. Parodoj 
dalyvaus visokios unijos, draugijos ir 
kitokios organizacijos. Kiekvieno lie
tuvio yra šventa pareiga prisidėti 
dalyvauti šioje parodoje. — Kom.

(101-102)'

BROOKLYN, N. Y.
Tai “Laisves” didysis 

piknikas
prie išanksto perkamų 

bilietų.
LIEPOS 3 JULY

MAYNARD, MASS.
Tai didžiausias lietuvių 

piknikas rytuose
Dovanos prie Įžangos

Pirma dovana $100
LIEPOS 3 JULY

Visuose piknikuose bus 
duodama puiki dailės 

programa.

f

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Medy
“Laisve” vėl gavo daug medaus, ku- 
riuomi aprūpins Brooklyną ir apylinkę.

Fašistų Karo Laivai Bom-. TV, .u ¥ nąs Eden, Md. ■barduoja Ispanijos Pajūrį 37. mankauskas, Kazys,, taipgi

tų karo laivai, tame skaičiu
je ir “paskolinti” Mussolinio 
ir Hitlerio, bombarduoja Is
panijos respublikos pajūrį 
per 25 mylias. Tuom pade
da generolo Franco armijai, 
kuri iki šiol vis be pasekmių 
briovesi užimt Castellon de 
la Planą prieplauką.

Hawthorne, N. J.—C. H. 
Kapp, 51 metų, nušovė savo 
pačią Alice, 52 metų, už tai, 
kad jinai “bėgiojus su kitais 
vyrais.” i

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę'* Savo Draugams

pasivadinęs Joseph Spokie ir Chas. 
McClusky, prieš Did. Karą gyve- : 
nęs Pittsburgh, Pa.

iš Eiglabalio k., Kalvarijos valsč., 
Marijampolės apskr.

39. MIŠKINIS, Mečislovas, s. And
riaus, kilęs iš Trakų v., Balniukų 
valse., atvyko Amerikon apie 1908, 
gyveno Brooklyne; tarnavo J.A.V. 
kariuomenėj karo metu.

40. NENARTAVIČIUS, Ignas, s. Juo
zo, gyvenęs 1017 Brown St., Phi- 
ladelphia, Pa.

41. PABIJANSKAI, Pranas ir Jo
nas, kilę iš Tilių k., Stačiūnų v., 
Šiaulių apskr., iki 1932 m. gyve
nę Rochester, N. Y.

42. PAJAUJIS, Jurgis, gyvenęs Pit-
sburgh. Pa. į

43. PALEVIČIUS, Vaclovas, kilęs iš 
Varėnos m., Alytaus apskr., 1921 
m. gyvenęs Worcester, Mass.

44. PETREVIČIAI, Petras ir Ka- 
rolis-Ženas atvykę iš Lietuvos 1922 
m. ir apsigyvenę New Yorke. Ka- 
rolis-Ženas Petrevičius kartais va
dinosi Wolf.

45. RATKEVIČIUS, Antanas, gyve
nęs New Hyde Park, L. L, N. Y. \

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

sekmadienį, 1 d. gegužės, 2-rą vai.
■ po pietų. S. Bakanausko Svet. Visi 

nariai dalyvaukite. — J. Matačiūnas.
(101-102)

CLEVELAND, OHIO
Pirmadienį, 2 d. gegužes įvyksta 

TDA Lietuvių 11 kp. reguliaris susi
rinkimas, 920 E. 79th St., 7.30 v. v. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, ir 
atsineškite duoklių knygutę, nes rei
kia duokles užsimokėti už pereitus 
3 ar 4 mėnesius. Šiame susirinkime 
taip pat turėsime apsvarstyti TDA 
reikalus, nenuveiktus darbus ir kas 
turėtų būti veikiama per šiuos mo
tus. Delegatas išduos raportą iš Cen- 
tralinio Komiteto Veiklos, parengimo 
ir kas yra pradedama veikti šiame 
vasaros sezone. — Sekr, I. A. V.

, DETROIT, MICH.
Gegužinės Paminėjimas.

Gegužės 1 d. bus demonstratyviai 
paminėta kaipo darbininkų švente 
ant Cadillac Square, pradžia 2-rą v. 
po pietų. Demonstracija bus pradėta 
nuo Vernor Highway ir Woodward 
Ave. apie 1:30 po pietų. Demonstra
ciją rengia visos unijos ir visos dar- • 
bininkų organizacijos. Visi dalyvau- • 
kime. — Alvinas. (100-101)

MONTELLO, MASS.
Pirmos Gegužės paminėjimas įvyks 

sekmadienio vakare, gegužės 1, 7:30 
vai., Lietuvių Taut. Namo Svet., 
kampas Vine iri Main St. Bus rodo
ma krutąmi paveikslai iš Chinijos ir 
taip pat turėsime gerus kalbėtojus 
iš So. Boston. Įžanga visiems veltui.

ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki-

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Laisvėje” galite gaut tikrų bičių medaus 
.už gana prieinamas kainas.

Kairta 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

YOUNGS
Prašome Atsisaukt.

Sunkiai serga Juozas Lekavičius. 
Nori pasimatyti su savo broliais, Jo- 
pu ir Domininku Lekavičiais iš 
Pittsburgh, Pa. Domininkas yra bu
vęs pirmininku APLA. Lekavičiai 
yra “Laisves” skaitytojai.

Rašykite. J. Kasper, 636 Samuel 
Stf, Youngstown, Ohio.

(100-101)

MONTELLO, MASS.
Vakarienė ir šokiai

Rengia Lietuvių Tautiško Namo 
Draugovė. Įvyks šeštadienį, balan
džio (April) 30 d., Liet. Taut. Namo , 
Svet. Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 50c. ' 
Vakariene bus labai gera, visas maį- į 
stas pirmos rūšies. Vakarienes pel-

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MĖŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir ngpątogumciis, 
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, kurią nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimų, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Splnduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami'
Už Nebrangų Atlyginimą---------- fr. x

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Tuojau kreipkitės į “Laisvės” 
ir apsirūpinkite su medum.

įdedame Master-Krafl Oi! Burners į Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

ūsu inžinieriai išmieruos* jūsų namus ir įdės tinkamą 
>urnbt” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą, 
aloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio

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

Telefonas EVergreen 7-1661

. r
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios Pažangieji Tarybininkai Už 
Roosevelto Planą

Gegužinės Apvaikščiojimas 
Jau Čia Pat, Įvyks Šią 
Sukatą, Balandžio 30

Lietuviai šiemet yra pasiren
gę iškilmingai dalyvauti darbi
ninkų šventės apvaikščiojime. 
Susirinks 2 :30 valandą po pie
tų pas Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubą, 280 Union Aye- 
D,ue, Brooklyne. O nuo čia visa 
grupė; po vadovybe maršalų, 
su benu priešakyje važiuosime 
j New Yorką ant 37th St., tar
pe 9th ir 11th Avenues. Iš ten 
lietuvių maršavimas parade 
prasidės 4 vai. po pietų.

Šiemet Bendros Gegužinės 
Parade jau pasižadėjo daly- 
vaut 622 organizacijos, su ma
žiausia 250,000 iki 750,000 na
rių ir jų įtakoj esamų žmonių. 
Tai bus didžiausias darbinin
kų paradas New Yorko istori
joj.

90,000 Studentų Taikos Streike
studentųPenktas metinis 

taikos streikas New Yorke ir 
apylinkėj šiemet visai uždarė 
daugelį klasių ir iššaukė į at
viram ore ir salėse šaukiamas 
demonstracijas apie 90,000 
studentų, kaip aprokuoja Am. 
Studentų Unija.

Penki tūkstančiai Brooklyno 
Kolegijos studentų suėjo iš
girsti Earl Browderj, Komu
nistų Partijos generalį sekre
torių, taipgi eilę kitų žymių 
kalbėtojų, kalbant apie kovą 
prieš fašizmą ir palaikymą tai- 

.kos. Browderis pasitikta 
griausmingomis ovacijomis. Jis 
nurodė, kad bendras veiksmas 
suvaldyt fašistų agresorius tė
ra vienintelis kelias į taiką.

1 Browderis ragino nuimt em
bargo nuo Ispanijos Respubli
kos ir uždaryti Amerikos tur-

mą Jungtinėse Valstijose pa
sinaudojant ekonominiu kri
zių, kuris pasireiškia šioje ša-
lyje perviršiumi nenaudojamo 
kapitalo.

Kitais žymiais kalbėtojais 
studentų mitinguose buvo Wil
liam E. Dodd, Jr., sūnus buvu
sio J. V. ambasadoriaus Vo
kietijai; Dr. Harry F. Ward, 
Teologinės Seminarijos profe
sorius ir Amierikinės Taikos ir 
Demokratijos Lygos naciona- 
lis pirmininkas; Jay Allen, Is
panijos karo korespondentas; 
James Waterman Wise, tarp
tautiniai žymus rabinas visuo
menininkas; Chao Ting Chi, 
“Amerasia” redaktorius; A. J. 
Northwood, Am. Nac. Stu
dentų Federacijos Veikėjas; 
kapitonas Hans Amlie, Lincolno 
Brigados veteranas; Ray Torr, 
nuo Jūrininkų Unijos; Gordon

Vis Daugiau Organizacijų 
Prisideda prie Bendros 

Gegužinės Parado
Pereitą trečiadienį, Hotel 

Center, įvyko Int. Ladies Gar
ment Workers Unijos 9-to Lo- 
kalo susirinkimas, kuriame bu
vo diskusuojama apie dalyva
vimą gegužinės parade. Nuta
rė dalyvauti.

Socialistų Partijos nariai ir 
senosios sargybos socialistai 
aštriai priešinosi dalyyvumui 
Bendros Gegužinės Parade, 
tačiau po viso riksmo, po viso 
niekinimo Sovietų Sąjungos ir 
pažangiojo šios šalies darbo 
žmonių judėjimo, vos, vos su
rinko 17 palšų prieš.

Užmačios skaldyt darbinin
kų spėkas šiuo atveju nepavy
ko. Lokalas, kuris turi 6,000 
narių, maršuos Bendros Gegu
žinės Parade šį šeštadienį, 30

Darbiečiai ir kiti pažangieji 
Miesto Tarybos nariail įteikė 
Tarybai rezoliuciją, užgeriančią 
Roosevelto darbų ir šalpos pla
ną. Po rezoliucija pasirašo Hol
lander, darbietis; Belous, Earle, 
Strauss, fusionistai; Conrad, 
demokratas. Ją remia visi dar
biečiai.

Areštuoti už “bingo parę” ve
teranai kol kas nenuteisti. Gal 
išteisinsią, jei būsią įrodyta, 
kad lošis buvęs labdarybės tiks
lam.

DABAR RODOMAS
Sovietų Judžių Triumphas

"Lenin in October”
Judis, kurį visi turėtų t • 

matyt ir nepamiršt
Prieinamos kainos 

Rodoma be pertraukos

LITTLE THEATRE 
562 Broad Street 

NEWARK, NEW JERSEY

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue

Kampas E. ŽSrd St.

Garsinkite savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėj.”

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

--------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------—.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Vyriausi obalsiai: Už pa- 
liuosavimą Tom Mooney, už 
apgynimą demokratijos ir lais
vės, už taiką, už socialę ap- 
draudą nedarbe ir senatvėje, 
kovot prieš karą ir fašizmą. 
Tai toki darbininkų obalsiai 
skambės šeštadienį New Yor
ko gatvėse.

Nuo tos milžiniškos demons
tracijos daug priklausys dar
bininkų geresnė ateitis. Tos di
delės demonstracijų bangos 
anksčiau ar vėliau susilies į

gavietes fašistų agresoriams 
Ispanijoj.

Kalbėdamas apie Chiniją, 
jis pareiškė, kad Chinija veda 
Amerikos demokratijos kovą 
ir ragino, kad J. V. valdžia 
invesdintų $5,000,000,000 Chi-. 
nijoj tikslu nugalėt ekonomi
nį krizį Jungtinėse Valstijose 
ir paremt Chinijos gynėjus.

Tuo būdu, sako Browderis, 
pastotume kelią ekonomijos 
rojalistams įvesti galion fašiz-

Sloane, Am. Taikos ir Demo
kratijos Lygos New Yorko jau
nimo direktorius; Ernst Toller, 
garsus Vokietijos novelistas ir 
veikalų rašė jas, kuris buvo iš
tremtas iš nazių Vokietijos; Bo- 
by Raven, aklas Lincolno Briga
dos veteranas; Joe Neugass, 
buvęs ambulanso draiveriu Is
panijoj, ir eilė kitų kalbėtojų.

Trockistai bandė suparaly- 
žiuot bendrą veiklą, tačiau ne
pasisekė.

balandžio.
Parado Komitetas praneša, 

kad vis prisideda naujos orga
nizacijos. Nuo pirmos iki ant
ros viso miesto konferencijos 
prisidėjo daug naujų organi
zacijų. Gi nuo pastarosios, ku
ri įvyko pereitą šeštadienį, iki 
maršavimo dienos—balandžid 
30—maršuotojų sąstatas ve] 
bus daug padidėjęs. Komite
tas kasdien posėdžiauja ir 
kiekvienam posėdyje praneša
ma apie naujus dalyvius.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

neišmatuojamas jūres, ir nu
plaus nuo žemės paviršiaus 
kapitalizmą ir, kartu su juom, 
nedarbą, skurdą ir tą baisų iš
naudojimą. Visi bus pavalgę ir 
apsirėdę, nei vieną nebaugins 
mintis, kad kada jis pasiliks 
bedarbių eilėse, kaip kad da
bar yra Amerikoje ir kitur. 
Todėl skaitlingai dalyvaukime 
Bendros Gegužinės Parade.

Lietuviai turės daug skirtin
gų iškabų ir Gegužinės Komi
tetas parūpins tris dideles vė
liavas: Amerikos, Lietuvos ir 
Raudoną darbininkų vėliavą 
su kūju ir pjautuvu. Parado 
priešakyje eis lietuvių benas, 
po vadovybe prof. Retikevi- 
čiaus.

Bendros Gegužinės Lietuvių 
Komitetas prašo visus lietuvius 
paraduoti ir nesivėluoti, ateiti 
į paskirtą vietą pažymėtu lai
ku. A. Mureika.

Šį Vakarą Brooklyne 
Demonstracija

Išvakarėse milžiniškojo viso 
miesto Bendros Gegužinės Pa
rado atskirose miesto dalyse 
įvyksta eilė savo susiedijos pa
radų bei demonstracijų, kuriose 
tos apylinkės gyventojai supa
žindinami su gegužinės istorija, 
jos apvaikščiojimo tikslais ir 
būsimo / parado planais, pobū
džiu, vieta’, kad minios naujų 
žmonių galėtų dalyvaut viso 
miesto parade.

Williamsburgiečių masinis 
mitingas-demonstracija įvyks šį 
vakarą, penktadienį, balandžio 
2$ d. Jį bus atvirame ore, 
Grand Street Extension ir Ha- 
vemeyer St., prie Bridge Plaza, 
Brooklyne. Bus eilė gerų kalbė
tojų, platins įvairią literatūrą 
ir lapelius. Ją rengia Komunis
tų Partijos 6-ta Sekcija.

Visi apylinkės lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Labai svarbu, 
kąd ji būtų sėkminga. Reikia 
turėt mintyje, kad minios žmo
nių pirmu kartu gyvenime atei
na į tuos mitingus ir skaičius 
dalyvių paveikia jų atsinešimą 
į pačią gegužinę.

Liet. Korei. Kuopa.

Trys teisėjai Bronxe palaikė 
judį “Birth of a Baby” paliuo- 
savimu nuo kaltinimo- nepado
rume Roy E. Larsen’o, leidėjo 
žurnalo “Life,” kuriame buvo 
įdėta judžio fotografijos.

Nejaugi Kriauciams Neįgriso Alkis?
Pažiūrėjus į Brooklyno lietu

vius kriaučius atrodo, kad jiem 
diržai vargiai bereikalingi, nes 
nebeliko kas veržti. Sulyg jų 
dirbamų darbo sezonų ir uždar
bių, didžiuma, ypatingai dir
bančių pigesnio darbo šakose, 
džiaugiasi, kad vėjas nenupučia;

Aišku, kad didelė didžiuma 
lietuvių kriaučių,jo nepageidau
ja, apie tai teko girdėti gana 
asmeniškų nusiskundimų iš po
litiniai ir nepolitiniai nusista
čiusių kriaučių, kurie supranta, 
kad tik savo vieningumu ir ko
vingumu kriaučiai, kaip ir visi

Sykiu su skaitlingumu, šis 
paradas bus paaugęs ir savo 
įdomumu. Kelios dešimtys spe
cialistų artistų jau kelinta sa
vaitė dirba gaminime įvairiau
sių iškabų ir “floatų”. Į tūlų iš! 
tų “floatų” viršūnę dasigaut 
reikia gerų kopėčių. Gi kiti, 
turi po pusę bloko ilgio. Ant! 
jų bus daug kas pasakyta žo
džiu ir paveikslais parodyta.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge’C5 Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
S)

ilgų metų nedateklius dikčiai 
paveikęs į jų kūno svorį ir jė
gą.

Tačiau dirstelėjus į jų veiki
mą negali suprasti, kokiu dar 
isrokavimu jie pataikauja savo 
priešams, kurie bevelytų maty
ti netik raumenis, bet ir pasku
tinius kaulus išnertus iš baigia
mų nudėvėt sermėgų.

Kaip gi išaiškint, kad ir da
bartinį Lietuviu Amalgameitų 
54-to Skyriaus elgesį — pakvie
timą Stilsono kalbėt kriaučių 
ruošiamame minėjime Geguži
nės?

Klasiniai sąmoningo darbi
ninko akimis žiūrint Stilsonas 
yra darbininkų priešas No. 1. 
Jis per eilę metų niekina visą 
darbininkų judėjimą, niekina 
visą jo vadovybę, pasiraitojęs 
tarnauja buržuazijai, skaldyda
mas darbininkų vienybę. Kiek 
jis dabar pririaumojo ir prieš 
šių metų Bendrą Gegužinę! Ta
čiau įsiklampojusį toj trockisti- 
nėj baloj mažai kas girdėjo ir 
paisė girdėt. Gi čia jam pagel- 
bon ateina kriaučiai; pasiūlyda
mi jam sceną, kad nuo jos galė
tų- niekinimo purvais drabstyti 
į jų pačių veidus.

Nieko stebėtino, kad išnieki- 
nžs papius Gegužinės pamatus- 
darbo žmonių vienybę — Stil
sonas eina apie Gegužinę kalbė
ti, bet stebėtina, kad kriaučiai 
tą toleruoja!

darbininkai, - pasieks geresnę 
ateitį. Bet, draugai kriaučiai, 
tylėjimu ir asmenišku tarpusa
vyje nusiskundimu to blogo ne- 
prašalinsit. Reikėtų jums gar
siai ir labai garsiai pakalbėti 
apie tokius dalykus, kurie daro
mi varde jūsų, .kaipo organi
zuotų darbininkų, bet daro žalai 
ir gėdą jums patiems ir visam 
organizuotam, pažangiam darbo/ 
žmonių judėjimui.

N ekriaucius.

Joseph Kelly, 36-29 202nd
St., Bayside, Queens, bandė už- 
šokt į einantį traukinį ir nukri
to po juo. Ant vietos užmuštas.

Iš Flushing Upės pirmadienį 
ištrauktasis lavonas pažintas 
kaipo George Evans’o, 25 m. Jo 
giminės gyveną Binghamtone.

Detektyvai užklupo Arcadia 
Hall buvusią veteranų “bingo 
parę,” areštavo 5 rengėjus ir iš
skirstė tūkstantinę publiką.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau kambario pas rimtus 

lietuvius be šeimynos. Pageidauju 
kad būtų galima gauti ir valgis ant 
vietos. Norėčiau turėti atskirą kam
barį, ir kad transportacija nebūtų 
labai toli nuo namų. Kas turi tokį 
kambarį išrandavojimui prašau rašy
ti sekančiu antrašu: L. Chase, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(99-101)

Streikieriai Maršuos • 
Gegužinėje '

Dvylika tūkstančių streikuo
jančių kailiasiuvių trečiadienį 
turėjo masinę demonstraciją ir 
paradą N. Y. kailių industrijos 
ir prekybos distriktė. Ketvirta
dienį jie turėjo tris masinius 

mitingus. Jų streikas prasidėjo
Jonas Damaszeviczlus.

Aš, B. Damaszeviczienė, pajieškau
savo vyro Jono Damaszevicziaus, pa-7 savaites atgal, iš priežasties savo vyro Jono Damaszevicziaus, pa

bosti neskelbto “lock-out ”,eina iš Kauno rėdybos, nuo Šadu-oosų pasKemto iocK-out. !vos< Apleido mane 1916 m Jeigu ^as
Streike randasi 20,000 kailio man praneš ar jisai yra gyvas ar 
darbininkų. j miręs, duosiu $10.00 dovąnų. Pra-

Streikieriai maršuos Bendros ™unrašyJif 222 Mc"_ v. „ _ , v. v vi i. . Clellan St., Philadelphia, Pa.Gegužines Parade sį šeštadienį. I (100-102)

Lietuviam šiemet gerai. Pa
tvarkyta susirinkt prieš pat 
maršavimo laiką, tad turintieji 
drūtas kojas ir gerą sveikatą 
galės pirma apžiūrėti viso pa
rado įvairybes ir dar laiku su
grįžt maršuot.

" Pirmieji pradės maršuot 10 
vai. ryto. Mobilizacijos punk
tai ir laikas visoms organiza
cijoms buvo paskelbta vakar 
dienos “Laisvėje”. Lietuviai 
maršuos 4 valandą po pietų'. 
Susirinks važiavimui į para
dą prie LAP Kliubo 2:30 po 
pietų. !

PARDAVIMAI
Parsiduoda Beer Garden (aludė). 

Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
sekamu antrašu: 107 Throop Ave., 
Brooklyn, N. Y. (100-102)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Am. Piliečių Kliubo biznio 
skyriaus susirinkimas įvyks penkta
dienį, 29 d. balandžio (April), pra
džia 7:30 vai. vak. Kviečiame visus 
narius dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų biznio srityje. Mitingas bus 
savoje salėje, 280 Union Avė.

(100-101)

R Kas Yra COSSACK?
KARPAŽOLIŲ 
sultis skilviui

PERSIRŪKOTE,
Kada PERSIVALGOTE,

PERSIGERIATE

ATSITAISYSITE 
Greitai su 

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS YRA PASALDINTOS”

Parsiduoda vaistinėse bonkomis.
Gėrimų įstaigose ir restauracijose 

dozomis bej stikliukais 
“Jūsų Skilvio Labui” 

COSSACK PRODUCTS 
r; ’ 400 W. 41št Street

New York City, N. Y. 
-------- — PT............................................................................

I Stephen Aromiskis |
(Armakauskas) »

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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 
y pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tinka

mai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam

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

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

S

(DANTŲ GYDYTOJ
499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

iiiiiiiHiiiimiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

I Clement Vokietaitis I

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 '
Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer Si Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

II *enq padarau nau
ju* paveikslus ir kra- 
javus sudarau su 
rikonISkals. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi i 
atmaliavoju {vairiom 
spalvom.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

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

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

. SPECIAL RATES

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

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

Sleeping Accomodations.

PER WEEK

GENTS’ DAYS ;
Wed., Thurs., FrU Sat. and 

Sun. all day and night.




