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Visą Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Metai XXVIII, Dienraščio XX

nigų.
Susirinko draugai suvesti at

skaitas.
Kam pirmiausia užmokėt 

bilas? Gal “Laisvei” už pla
katus bei tikietus?

Ne. Visos kitos bilos eina 
•pirma, o kas liks, teks “Lais
vei”. O jei neliks, tai tegul 
palauks, kai organizacija tu
rės pinigų.

Jei tik vienas toks atsitiki
mas tebūtų, tai nereikėtų nei 
kalbėti. Deja, jų daug, susi
daro šimtai.

Bet jeigu plakatus bei tikie- 
tus daro privatinėje spaustu
vėje, tai labai dažnai draugai 
pamoka iš anksto. Yra buvę 
daug tokių atsitikimų. Neuž
mokėsi, negausi iš spaustuvės 
išsinešti plakatų!

Nuo, to draugai, kenčia 
' įstaigos—“Laisvė” ir “Vilnis”.

Mainykime atsinešimą lin
kui savo įstaigų. Išlaikyti 
dienraščiu, tai ne juokas, 
šiol išlaikėme. Bet krizis 
siliepia. Turime suglausti 
vo eiles.

du 
Iki 
at- 
sa-

Clevelando “Dirva” išdrožia 
mums tokį pamokslą:

“Draugužiams štai ką pri
mename : jeigu Sovietai buvo 
draugingi Lietuvai, jie tokiais 
privalo pasilikti ir toliau. Jei
gu Rusijai rūpi gelbėjimas 
Lietuvos tai ji turės progą iš
gelbėti kitu kartu, kada Lietu
va atsidurs didesniame pavo
juje, kuomet su kokia nors 
kaimynine šalimi karas turės 
kilti”.

Aišku, kad Sovietai gelbėjo 
Lietuvai ir gelbės, bet ne to
dėl, kad tokie kavalieriai kaip 
Karpius, jiems labai patiktų. 
Sovietams rūpi tautų ir žmo
nių laisvę.

Bet keisti tie smetonininkai. 
Jie negali išsižioti nenūsispjo- 
vę ant Sovietų Sąjungos ir ko
munistų, tačiau drožia mums 
pamokslus ir prašo ir jų ku
dašių gelbėti.

ir siundo jį 
Sako “D.”

nusikamavę

Nieko mes neturime prieš 
Šv. Juozapą. Tegul jis sau 
miega amžinai.

Tačiau netaip mano So. Bos
tono “Darbininkas”. Jis velka 
Juozapą iš grabo 
prieš komunistus, 
redaktorius :

“Išbadėję ir 
darbininkai kreipiasi į savo 
apgaulingus vadus — komunis
tus, prašydami duonos. Bet 
tariamieji vadai jaučiasi bejė
giais. žadėjo rojų, o atgabe
no ilgametį badą ir nebežino, 
kaip iš bėdos išsirist. Jie nė 
tiek sąžinės neturi, kiek ansai 
faraonas, kad patartų kreiptis 
į šv. Juozapą”.

VeDėlei to nesiginčysime, 
tik ką pastebėsime.

Sakome, gerai, “Darbinin
kas” ir visa katalikų spauda 
juk sušilus pataria katalikams 
žmonėms kreiptis į Šv. Juoza
pą. Bet kokios pasekmės?

Ar milionai gerų katalikų 
nevaikštinėja be darbo?

Ar milionai darbininkų šei
mų nekenčia baisaus skurdo?

Tas tiesa.
Tai kodėl dar mes turėtu

mėme prisidėti prie tos pačios 
apgavystės ir raginti darbinin
kus kreiptis ten, kur jie jokios 
pašalpos bei pagelbos negau
na?

Mučelninkas Juozas Stilso- 
nas išsipasakoja viską, kaip ir 
kokiais slaptais keliais jis an
ais metais tapo išvežtas Sovie-

J. City Carukas Būtų 
Skerdęs Minių Prakal

bose Kongresmanų
Washington. — Demokra

tas kongresmanas J. O’Con
nell reikalauja, kad prezi
dentas Rooseveltas išmestų 
fašistinį Jersey City majo
rą Fr. Hague iš demokratų 
partijos vice-prezidentystės. 
O’Connell taip pat kreipiasi 
į senato pilietinių laisvių 
komisiją, kad ištirtų majoro 
Hague’o nazišką smurtą 
prieš žodžio ir susirinkimų 
laisvę Jersey City.

Jersey City, N. J. — Pra
eitą šeštadienį čia Journal 
Square turėjo įvykt masinis 
susirinkimas, kuriam kalbėt 
atvažiavo iš Washingtono 
kongresmanai O’Connell ir

Chinų Partizanai Užval
dė Kelis Miestelius 

Peipingo Srityje
Shanghai. — Japonai 

džiaugiasi, kad sumušę chi- 
nų partizanus, kurie buvo 
supuolę atkirst nūo japonų 
Nantung miestą, 60 mylių į 
šiaurius nuo Shanghai. Bet 
chinų partizanai atėmė iš 
japonų kelis miestelius už 
keliolikos iki 20 mylių 
Peipingo.

Yunnano provincija 
siunčia 60,000 išlavintų 
reivių į frontą prieš japo
nus ir tiesia 750 mylių vieš
kelį, kuriuom galėtų plaukt 
Chinijai ginklai ir amunici
ja iš Indijos ir Prancūzų 
kolonijos Indo-Chinos.

Hong Kong.—Japonų ka
ro laivai bombardavo kai 
kurias chinų salas Kantono 
srity j, bet tapo, atmušti chi
nų kanuolėmis.

nuo

at- 
ka-

tų Sąjungon. Jei kas kitas bū
tų taip rašęs, tai šis žmogus 
būtų šaukęs: “Provokacija! 
Provokatoriai”!

Dabar 
lieka.

jis pats tą rolę at-

vienos išpažinties 
da neatliko, būtent,

Tačiau 
Stilsonas 
kaip jis prašvilpė mūsų judėji
mo berods 16 ar 18 šimtų do
lerių prieš išvažiuosiant Sovie
tų Sąjungon. Abudu su pa
čia buvo sveiki, kaip ridzikai, 
pasipuošę sau speceravojo gat
vėmis ir ėdė darbininką suau
kotus dolerius.

Man ir kitiems draugams 
buvo pikta. Desėtkai draugų 
buvo kalėjimuose ir beveik jo
kios pagelbos negalėjo. O Stil- 
sonai!

Vieną sykį pasakiau : O ko
dėl jūs neinate dirbti? Dar
bą juk galima gauti. Ypatin
gai Stilsonienei pavojaus nėra.’. 

Vaje, kokia vaina kilo.
Stilsonai pasakė: Tam vel

niui mes nedovanosime, kol 
mirsime!

Taip buvo. Atsimenu kaip 
šiandien.

Bet kodėl Stilsonas šitą is
torijos lapą taip' gražiai pa
miršo ?

J. T. Bernard ir iš New 
Yorko M. Quill, miesto ta
rybos narys.

Bet majoras Hague sumo
bilizavo ir apginklavo dide
les gaujas fašistinių padau
žų padaryt žudynes, kaip tik 
prasidės prakalbos — pačių 
kongresmanų neliest, bet 
šaudyt ir geležiniais stram
pais daužyt susirinkusią 
minią. Apie tą kruviną pla
ną išanksto sužinojo buvęs 
kongresmanas V. Marcanto- 
nio, dabartinis prezidentas 
T a r p t a utinio Darbininkų 
Apsigynimo, ir patarė kon- 
gresmanams O’Connelliui ir 
Bernardui nekalbėt tame 
masiniame susirinkime. To
dėl jiedu grįžo atgal ir su
sirinkimas išsisklaidė.

Dabar visas pažangių 
kongresmanų blokas ruošia
si trumpu laiku važiuot į 
Jersey City ir žiūrėt, ar hit
lerininkas Hague išdrįs ar
dyt ir jų prakalbas. Turės, 
galų gale, būt išspręstas 
klausimas, ar tas miestas 
yra Amerikoj ir ar jo valdy
bai yra privaloma Jungtinių 
Valstijų konstitucija, kuri 
pripažįsta žodžio ir susirin
kimų laisvę.

Anglija Manevruoja 
Tautų Lygoj, kad Pripa
žintų Italijai Ethiopiją
Geneva. — Atvyko Angli

jos užsieninis ministeris lor
das Halifax darbuotis Tau
tų Lygoj už Ethiopijos pri
pažinimą Italijai. Jis steng
sis pravest tokį tarimą, kad 
kiekviena Tautų Lygos ša
lis turi teisę pripažint Mus- 
soliniui Ethiopiją, jeigu no
ri. Nes nėra vilties, kad Ly
ga kaipo tokia užgirtų Ethi
opijos užgrobimą.

Sakoma, kad Tautų Ly
gos Tarybos posėdyj bandys 
gaut balsą ir Ethiopijos im
peratorius Haile Selassie. 
Anglų atstovybė įrodinės, 
kad jis neatstovauja Ethio
pijos valdžios, kurios jau 
nesą.

Anglija naudos Latvijos 
užsieninį ministerį V. Mun- 
tersą, kaipo ‘Anglijos pasiū
lymų įnešėją Lygai.

Anglija Veikia Kaip Gene
rolo Franco įrankis

Geneva. — Pranešama, 
kad Anglija daro spaudimą 
Amerikos valdžiai neatida- 
ryt praleidimą karo reikme
nų Ispanijos respublikai.

Anglijos atstovai Tautų 
Lygoj stengsis užgniaužt 
Rumunijos žydų' skundus 
prieš persekiojimus iš fašis
tinės valdžios pusės.

FRANCUOS VALDŽIA JAU 
NEKLIUDO FAŠISTAM DE- 

MONSTRUOT GATVĖMIS

Paryžius. — Pulkininko 
Rocque fašistai traukė gat
vėmis prie Joanos (FA re pa
minklo, ^ažnai pakeldami 
ištiestas rankas — kaipo fa
šistinio sveikinimo ženklą; 
ir valdžia jau nekliudė jųjų.

Priekyj fašistų ramiai 
maršavo kariuomenė, jūri
ninkai jr. tankai prie to pa
minklo, atiduot pagarbą tai 
politinei Franci jos šventa
jai. Jos vadovybėje 1429 m. 
gegužės 8 d. buvo paliuosuo- 
tas Franci jos ‘miestas Or
leans nuo anglų.

Skurdas Privertęs Nužudyt 
Moterį ir Dvi Dukteris

Tampa, Floridą. — P. F. 
Bunge papjovė savo moterį 
ir chloroformu nunuodijo 
dvi dukteris; o kai detekty
vai atėjo jį areštuot, jis ir 
pats bandė peiliuku pasi- 
pjaut, bet tik paviršutiniai 
paspėjo susižeist. Jis sako, 
kad skurdas privertęs jį nu
žudyt moterį su dukterimis. 
Pasakoja, būk tai padaryta 
susitarus su pačia, bet pagal 
sutartį, jis ir pats turėjęs 
nusižudyt.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LĖKT UVO NELAIMĖJE 

PRIGĖRĖ 2 MOTERYS

Seattle, Wash. — Nukrito 
lėktuvas į Union ežerą ir 
prigėrė viena jauna moteris 
ir viena mergina; bet lėktu
vo vairuotojas B. Washburn 
išsigelbėjo.

BAIGĖSI FRANCUOS JŪ
RININKŲ STREIKAS

Le Havre, Franc., geg. 9. 
—Tarpininkaujant valdžiai, 
užbaigtas jūrininkų streikas 
prieš Francūzų Garlaivių 
Liniją; nesakoma, kokiomis 
sąlygomis.

J A P ONAI DESPERATIŠ
KAI ATAKUOJA CHINUS

Shanghai^ geg. 9. — Grei
ti, mechanizuoti Japonijos 
armijos būriai atakuoja chi- 
nus’ tuzine vietų visame 
centraliniame fronte. Sten
giasi kur nors praardyt chi
nų eiles ir prasiveržt linkon 
svarbiojo Lung-Hai geležin
kelio.

NUSIŽUDĘS DAR VIE
NAS BUVĘS AUSTRIJOS 

VALDININKAS

Vienna, geg. 9. — Naziai 
praneša, kad nusižudęs dr. 
I. Zimprich, buvęs narys 
Austrijos buvusios teisda- 
rystės-ministerijos. Jis bi
jojęs nazių keršto už tai, 
kad jis baudė nazius, kol 
Austrija buvo nepriklauso
ma.

Hitleris "Užleidžiąs” 
Mussoliniui Jugosla

viją ir Bulgariją^
Roma. — Associated 

Press neoficialiai praneša, 
kad Mussolinis sutiko nesi
priešini Hitleriui, -kai šis 
draskys Čeęhoslovakiją; o 
mainais už tai Hitleris pri
žadėjo niekad nereikalaut 
prijungt Vokietijai Pietinį 
Tyrolių. — Jame gyvena 
250,000 vokiečių, kuriuos 
Italija gavo po pasaulinio 
karo.

Hitleris, be to, palieka 
Italijos “įtakai” Jugoslavi
ją ir Bulgariją ir pripažįs
ta Mussoliniui pirmenybę 
Ispanijoj, kai ten fašistai 
laimėsią karą. Vengrija gi 
paliekama kaipo dirva Vo-

Kodėl Generolas Franco 
Nori Ištraukt Liaudie- 
čius I Atvirus Mūšius?

Castellon, Ispanija. — Fa
šistai manevruoja, kad Is
panijos respublikiečiai iš
stotų į atvirą mūšį pajūrio 
fronte. Nes respublikiečiai 
taip įsitvirtinę kalnuose, ce
mentuotuose apkasuose ir 
cementinėse būdose, kad 
perdaug laiko fašistam pra
eitų užkariaut tas pozicijas 
ir užimt Castelloną prie jū
ros.

Fašistai turi begalinę dau
gybę amunicijos; pas juos 
yra šimtai Italijos ir Vokie
tijos lėktuvų, kanuolių ir 
tankų. Todėl atvirame mū
šyje jie tikisi laimėti.

Tuo tarpu fašistai tyčia 
provokuoja liaudiečius, kad 
kanuolėmis b o m b a r duotu 
kai kurias fašistų pozicijas; 
nori, kad liaudiečiai tuomi 
eikvotų savo šovinius. Fašis
tai mato, kad liaudiečiam la
bai sunku gaut naujos amu
nicijos iš užsienių — tik per 
trejetą likusių prieplaukų; 
bet fašistai bando bloka- 
duot ir šias prieplaukas.

Italai gyrėsi, kad užimsią 
Castelloną iki gegužės 10 d. 
Dabar gi fašistai džiaugtųsi, 
jei galėtų paimt tą pajūrio 
miestą iki birželio 10 d., ra
šo N. Y. Times korespon
dentas H. L. Matthews. Per 
paskutines 19 dienų fašistai 
telaimėjo tik penkias mylias 
pajūrio.

Kad fašistai taip mažai 
telaimėjo, jie tatai aiškina 
tik “blogu oru,” nors buvo 
gana giedrių dienų.

Naziai Areštuosią “Apsivogu
sį” Austrijos Karalaitį

Vienna, Austrija. — Na
zių valdžia išdavė warrantą 
areštuot buvusį Austrijos 
karalaitį Feliksą, kad jis 
pavogęs sidabrinių ir lini
nių daiktų už $900, kada bu
vo studentas Austrijos ka
ro akademijoj. Bet Feliksas 
dabar esąs Belgijoj.

kietijos ir Italijos intere
sams.

Nors Italija padarė drau
giškumo sutartį su Anglija, 
bet, girdi, tuom nesilpnina 
Romos-Berlyno “ašies,” sa
ko aukšti Italijos fašistų at
stovai.

Mussolinis norėjo sutar
ties keturių vakarinių val
stybių: Italijos, Francijos, 
Vokietijos ir Anglijos, kaip 
bloko prieš Sovietų Sąjun
gą. Tokiam blokui pritartų 
Hitleris; bet kad Francijos 
valdžia atrodo Hitleriui vis 
dar “perkairi,” todėl jis per
kalbėjo Mussolini palaukt 
“permainų” Francijoj, iki 
Vokietijai pasirodys patogu 
stot į keturių valstybių su
tartį.

Brussels, Belgija, geg. 9. 
—Policija užpuolė minią de
monstruojančių prieš per- 
aukštus taksus valdžiai. 
Daug demonstrantų arešta
vo.

San Francisco, Cal. — Sė
dėjimu streikuoja chinai 
jūrinįnkai laivo, prikrauto 
sena geležia Japonijai.

Italija Išleido 30 Miliony 
Ceremonijomis Hitleriui 

Pagerbti
Roma. — Mussolinis su

rengė didelius orlaivių ir 
armijos manevrus Hitleriui 
pagerbti. Manevrai įvyko už 
40 mylių nuo Romos. Juose 
dalyvavo šimtai lėktuvų su 
1,500 kulkasvaidžių ir ke
liais tūkstančiais bombų; 
šimtai tankų, kanuolių ir de- 
sėtkas tūkstančių pėstinin
kų.

Lėktuvai manevriškai “su
naikino” į s i v a i z duojamą 
priešo armijos sukuopimą ir 
bombardavo neva “pramo
nės sritį” ir prieplauką. 
Bombomis būk paskandino 
ir du senus prekybos laivus. 
Bet tie laivai buvo išanksto 
užtraukti ant seklumos, ir 
juos galės pataisyt.

Šiaip piliečiai nebuvo pri- 
leidžiami prie manevrų. 
Juos tėmijo Hitleris, jo ge7 
nerolai, Ethiopijos išdavi
kai: kunigaikščiai Gugsą ir 
Hailu ir ethiopų vyskupas 
Johan ir kiti Mussolinio pa
rinkti svečiai.

Karo laivyno, armijos ir 
oro laivyno manevrai ir ki
tos iškilmės Hitleriui pa
gerbt kaštavo Italijai 30 mi- 
lionų dolerių.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis.—Fašistai sako, 
būk apsupę kelis šimtus ka
nadiečių liuosnorių pajūry
je.

SOVIETŲ CHEMINE PRAMO
NE SIEKIA UŽIMT PIRMA 

VIETA PASAULYJE
Maskva. — Sovietų sun

kiosios pramonės komisaras 
Kaganovič sušaukė pasitari
mą cheminės pramonės va
dų. Sako, yra galimybių pa
statyt chemikalų pramonę 
Sovietuose pirmon vieton 
pasaulyj. Tam ypač galima 
panaudot gausybę prastes
nės anglies, kurios kasyklų 
yra net Maskvos apygar
doj—neliečiant geros kurui 
anglies gausingų kasyklų.

Iš tos antraeilės-trečiaei- 
lės anglies galima gamint 
amoni ją ir kitus cheminius 
produktus, reikalingus ša
lies apsigynimui ir papras
tam naudojimui.

Kaganovič priminė, kaip 
trockistai Piatakovas ir kiti 
pirmiau sabotažavo ir ardė 
ypač chemikalų pramonę, 
kuri taip reikalinga šaliai 
apsiginti.

Fašistai Sako, Kad Liaudie
čiai Gerai įsitvirtinę

Saragossa, Ispanija.—Fa
šistai praneša, kad jie už
ėmę miestelį Portell rytinėj 
Ispanijoj. Bet pažymi, kad 
respublikos armija taip ge
rai įsidrūtinus, jog reikėsią 
dar 5 dienų iki kelių savai
čių “tinkamo oro,” iki fašis
tai galėsią užimt rytinio 
pajūrio miestą Castellon ar
ba ką didesnio laimėt lin
kon Sagunto ar Valencijos.

Respublikiečiai įsitaisę ce
mentuotus apkasus ir eiles 
“konkryto” fortukų kalnuo
se ir priekalnėse, sako fašis
tai.

Nauja Nazių Talka Apstabdy- 
tiem Ispanijos Fašistam

Barče lona, Ispanija. — 
Liaudiečiai padarė kelias 
sėkmingas Itontr-atakas 
prieš fašistus pajūryje į 
šiaurius nuo Cuevas de Vin- 
roma, pagrobė kiekį amu
nicijos nuo priešų ir nušovė 
žemyn didelį nazių lėktuvą. 
Jo lakūnas sudegė.

Fašistam vis nepavyksta 
persikelt per' Ebro upę į 
Tortosą, už poros desėtkų 
mylių nuo Viduržemio Jū
ros. Šiaur-vakarmiame Ka- 
talonijos fronte eina susi
kirtimai Leridos ir Bala-S 
guer srityse. Tų dviejų 
miestų dalys dar tebėra 
liaudiečiu rankose.

Vokietija atsiunčia vis 
daugiau savo kariuomenės, 
ginklų ir amunicijos į šiaur
vakarinį Katalonijos frontą, 
kur numatoma nauja smar
ki fašistų ofensyva.

ORAS
Šiandien bus apskritai 

gražu.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 60. 

Saulėtekis 5:46; saulėleidis 
8:00.
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Kur Smetonininkai Veda Lietuvą?
Lietuvos slaptai leidžiamas demokrati

nis laikraštis “Išvien” žvelgia į Lietuvos 
ateitį ir jai grūmojančius naujus pavo
jus. Straipsnyje “Kas Toliau” laikraštis 
sako: *

Kas toliau? Tautininkai jau 'Važinėja ir 
rašinėja, kad viskas tvarkoj. Ir santykius 
su Lenkais turėsim ir Vilniaus neišsižadė- 
sim, tik ginkluokimės, tik ginklų fondui au
kokime. (Š. m. balandžio mėh. 6 dieną Lie
tuvos Aidas jau išsigandęs gausių aukų gin
klų fondui rašo, kad girdi, aukokim tik pi
nigus vietoj vardinių ginklų, nes vardiniai 
ginklai gali būti visuomenės pavartoti blo
giems tikslams. Suprask, gali nuversti nusi
bankrutavusią valdžią.) Perdaug užsireko
mendavo savo valdymu ir krizio dienomis, 
kad jais dabar tikėtų. Aišku, kad pavojai 
tautai ir valstybei dar tik prasideda. Ir jų 
mes nejausime tfeip triukšmingai, kaip kovo 
17-19. Lenkų pavojus slenka į mūsų kraštą 
iš vidaus. Per vienuolika metų politinį pasy
vumą skiepiją tautininkai paruošė puikią 
dirvą, bet kuriai okupacijai, nes jie patys, 
ne kas kitas, kaip tikri okupantai, kurie ne
turi jokio pasitikėjimo krašte, tik policinin
kų režimu, karo stoviu, drakoniškomis spau
dos cenzūros priemonėmis valdų tautą. 
(Kaune yra plačiai pasklydęs anekdotas 
charakteringas šiam režimui: Smetona, no
rėdamas. pakeisti šukuoseną, pasikvietė kir
pėjus ir liepė jiems šukuoti jo plaukus aukš
tyn. Jų bandymai nepavyko, bet vienas iš 
kirpėjų įsidrąsinęs šnipštelėjo — “duok lai
svą spaudą — plaukai atsistos”). Taip pat 
uždarė organizacijas, kurios aktingiausiai 
dalyvavo kuriant Lietuvos nepriklausomybę; 
demoralizavo inteligentiją priversdamas iš
sižadėti dvasinių įsitikinimų ar geros tarny
bos. Tautininkai susilpnino kariuomenę iš
mesdami iš jos visus aktingesnius, platesnį 
politinį horizontą turinčius karininkus, nes 
tokie negali sutikti su valdžia, kuri veda 
kraštą į pražūtį. Neturinčios pasitikėjimo 
krašte vyriausybės energija išaikvojama tik 
tam, kad tik galėtų išsilaikyti valdžioje. 
Nuolatinis perversmų pavojus ir baimė pa
ralyžuoja valdžios darbą. Vyriausybė tik su
ka galvą, kaip suklastuoti konstituciją, kaip 
apgauti tautą naujais rinkimų įstatymais, 
kurie užtikrintų tautininkų saujai valdžią, 
ir visus nesutinkančius su valdžios juodais 
darbais skelbti komunistais arba valstybės 
išdavikais. Visa tai tauta mato ir supranta.

Ar tokioj padėtyj galėsime atsispirti prieš

dar, laukiančius pavojus? Kaip gali kraštą 
toliau vesti akla vyriausybė, kaip galima pa
sitikėti ja, kurios kertinis akmuo iškrito iš 
po kojų. Atrodo lyg nieko negalvojama 
irj laukiama ko lenkai vėl malonės pa; 
reikalauti. Pasklidusi plačiai nuemonė, 
kad vyriausybė nedrįsta pasitraukti todėl, 
kad ji yra padariusi kokių nors nusikalti
mų, kuriems aikštėn išėjus visa vyriausybė 
atsidurtų kalėjime. Kalba apie išdavystę ir 
pardavimą. Niekas tų kalbų nei atšaukti, 
riėi jų nutildyti negali. Tik komendantai vis 
griežčiau baudžia ir baudžia. Kada tautosr 
kantrybė sprogs ir kils nauji įvykiai, kokių. 
Lietuva prie fašistinės tautininkų valdžios 
yra nekartą pergyvenusi (Tauragės, Suval
kijos, karininkų ir kiti sukilimai), galima 
atsidurti siaubingoj vidaus karo padėtyj, 
prie ko tautininkai ir veda. To pavojaus iš
vengti galima skubiai pakeitus nusibankru- 
tijusį režimą, naujai suorganizavus tautos 
jėgas ir sujungus visą Lietuvą po vyriausy
be, turinčia viso krašto pasitikėjimą, šian
dien tai gali padaryti tik iš visų Lietuvos 
sluoksnių be pažiūrų skirtumų tautai gelbė
ti!] vyriausybė.

šlykštu klausyti tautininkų pasityčiojimų 
ir raginimų visiems dirbt vienybėje dabar
tinėse sąlygose. Kas tai kalba ?> Ar tai ne 
Rasteniai, Dailydės ir panašūs parsidavėliai, 
kurie dreba dėl savo išverstojo kailio, ku
rie už pinigus parduos tą savo kailį lenkams 
ir kitiems, kas tik valdys Lietuvą? Visi tik
rieji Lietuvos sūnūs ir dukterys be pažiū
rų skirtumo laukia ir trokšta tautos susi
jungimo naujam atgimimui ir atsparumui 
prieš neišvengiamus pavojus.

A.L.D.L.D. Diskusijos ŠYPSENOS

< Žodis Amerikos Galingųjų
Atlaikė savo suvažiavimą Jungtinių 

Valstijų Prekybos Butas (Chamber of 
Commerce). Suvažiavę buvo patys stam
biausi šilkakepuriai plutokratai. Konfe- 
ravb keturias dienas ir iškepė savo atei
ties veiklai programą.
. Jų programa yra programa Amerikos 
rojalistų. Savo septyniolikoje rezoliucijų 
jie nieko nesako 'apie milionus bedarbių. 
Bet jie pasmerkia visą “Naują Dalybą,” 
reikalauja neapkrauti taksais didžiųjų 
kapitalų, sumažinti išlaidas bedarbių pa
šalpoms, neskirti pinigų plėtimui šalpos 
darbų. Jie pasmerkė Roosevelto pasiū
lytą išleisti tris bilionus dolerių atsta
tymo reikalams. Pareikalavo valdžios ne
kišti rankų prie privatinio biznio.

Ir drąsa ir atkaklumas tos amerikinės 
plutokratijos! Veltui joje jieškotum nors 
krislelio socialinės sąmonės ir žmonišku
mo. Jei čia ir visa pusė gyventojų badu 
mirtų, prekybos ir pramonės didžiūnams 
nei šilta, nei šalta.

Jie nualino mases, jie paskandino kraš
tą į krizį ir dar dabar reikalauja leisti 
jiems toliau be trukdymo varyti tą> pa
čią vagą.

Bet vargiai Amerikos žmonės klausys 
šiį didžiūnų. Tiesa, kongreso didžiuma 
spardosi prieš reformas, bet šį rudenį 
ateis rinkimai ir ne vienas tų kietakak
čių zovada turės nešdintis iš Washing- 
tono. Demokratinis Frontas, kuris visur 
grupuojasi, iššluos iš Washington© ne 
vieną Prekybos Buto pakaliką.

LIETUVOS ŽINIOS

Svarbus Klausimas
Pirmą dieną liepos įvyks 

ALDLD suvažiavimas. Su
važiavimas senai buvo rei
kalingas ir jisai turi būt vi
siems organizacijos nariams 
svarbus. Svarbus tuomi, kad 
susidėjo tiek daug dalykų, 
kurių Centro Komitetas vie
nas be visų narių pritarimo 
atlikti negali, ir jeigu tai 
padarytų, tai nebūtų visų 
narių valia, bet tik Centro 
Komiteto.

ALDLD Centro Komite
tas pasiūlė visų narių dis
kusijom šešis klausimus. Tie 
šeši klausimai yra visi svar
būs. Pirmas klausimas, tai 
leidimas knygų su kietais 
viršeliais. Taip kiekvienas 
pasakys, kad knyga su kie
tais viršeliais yra tinkames
nė, dailesnė ir parankesnė 
laikymui. Tačiau gal mažai 
narių pagalvoja, kiek tie 
kieti knygos viršeliai lėšuo- 
ja. Imant pigiausią kaina, 
tai mažiausiai po 25 centus 
kiekvienas viršelis ir jeigu 
spausdinama nors 4,000 ko
pijų, tai susidaro apie $500. 
O tie penki šimtai dolerių 
yra labai reikalingi kitiems 
svarbiems reikalams. •

“Šviesa”, mano manymu, 
leisti tokia, kokia dabar lei
džiama, tai yra, tokio pat 
formato be lankstymų. Su
lenkus per pusę, kaip tūli 
^raugai sako arba pageidau
ja, nebūtų tinkama, atrody
tų bevertis žurnalas ir jau 
mes tą žinome. Kuomet ke
lių desėtkų puslapių žurna
las norima padaryti brošiū
ros formoje, tai atrodo ne
kaip.

“Šviesoje” reikėtų įvesti 
apysakų tąsą ir tuomet 
ALDLD narius “Šviesa” pri
trauktų skaityti. Visas žur
nalas sunkių ar lengvų raš
tų nėra jau taip parankus. 
Turėkim omeny j, kad vieni 
nariai myli skaityt sunkes
nius straipsnius, kiti leng
vesnius, treti apysakas; 
“Šviesa” leidžiama ir turi 
atatikti skoniui visu ALD

*

LD narių, geriau prasilavi
nusių, kurie myli sunkius 
raštus, ir tų narių patenki
nimui, kurie myli lęngves- 
nius pasiskaitymus—apysa
kas.

Šeštas pasiūlymas, 
“Šviesą” sulaikyti, tik 
ti knygas, nėra, mano 
nymu, tinkamas. Nėra
karnas todėl, kad jau didelė 
didžiuma narių yra pripratę 
prie “Šviesos” skaitymo ir 
kuomet ją sulaikysi, tai pa
sidarys nesmagumų..

Reikia žinoti ir tą, kad 
narys greičiau perskaitys 
“Šviesą”, negu storą, ir sun
kią politiniu klausimu kny
gą. Leidžiant “Šviesą” ir 
kalbinant naujus narius įsi
rašyti į ALDLD ir turint 
žurnalą po ranka, yra geras 
paakstinimas naujam rekru
tui.

Del Buivydo Kritikos
Drg. Buivydas I parašė 

ALDLD centro komitetui 
kritika už ne tau pumą, 
“Šviesos” išleidimą ir suran
da kitas eibes įvairių nebū
tų primetimų, ypatingai 
sekr. D. M. šolomską kalti-

na. Sako, kad nėra reikalo 
turėti apmokamą organiza
cijai sekretorių. Visiems 
esą aišku, kad ALDLD vi
siškai apmokamo žmogaus 
nereikia.

Aš neturiu skonio D. M. 
Šolomską teisinti, todėl, kad 
laike mano buvimo sklokoje 
D. M. Šolomskas mane per 
spaudą ir gyvu žodžiu na- 
kino, kiek tik jisai galėjo. 
Tačiau aš visada žiūriu' į 
organizaciją ir organizacijo
je veikiantį žmogų, kiek ji
sai vertas savo darbu. Drg. 
D. M. šolomskas tam dar
bui yra pilnai kompetentiš- 
kas ir organizacijos dalykus 
tvarko šimtu nuošimčių ge
rai, nėra išlaidus, išdidus ir 
už kiekvieną organizacijos 
centą veda, kur yra reika
las, kovą, kad tie centai or
ganizacijai sutaupinus ir to
kiu būdu mes iš Centro Ko
miteto apyskaitų matome, 
kad bereikalingų išlaidų ne
simato. Tokiu būdu, nepai
sant, kaip drg. Buivydui 
ypata nepatiktų, bet yra 
svarbu organizacijai turėti 
žmogų, kuris atlieka tinka
mai darbą.

Well, gerai, paimkime d. 
Buivydo mintis ir grąžinki
me nuo senų laikų turėtą 
organizacijoj tvarką, sam
dykime knygių ir jam mo
kėkime, taip, kaip mokėjo
me seniau, 175,00 į metus. 
Imkime sekretorių, kuris 
dirbtų dirbtuvėje ir parėjęs 
iš darbo vakarais atliktų 
sekretoriaus pareigas ir 
tuomet mes prieisime prie 
išvados, kad organizacijai 
lėšos ne'susitaupins, bet dar
bas organizacijai susitruk- 
dys. Nebus laiku padryta 
“Šviesos” ekspedicija, nebus 
laiku padaryta knygų eks-

pedicija ir nebus laiku atsa
kyta kuopoms laiškais. Bus 
įvykių, kur bus praleista ap
skričių konferencijos. Aps
kričių konferencijos yra 
svarbus dalykas mūsų orga
nizacijoj ir painformavimas 
iš centro veikimo sudaro gy
vumą pačiose konferencijo
se.

Tęsdami diskusijas, nežiū- 
rėkim, kam kas nepatinka, 
bet turėkime organizaciją 
aukščiau visko. Atminkime 
ir tą, kad, nepaisant kas ne
būtų Centro " sekretorium, 
niekas veltui to darbo ne
dirbs.

Knygius turi mokėti su
rišti gerai knygas. Turi ži
noti kiekvieną valstiją, ko
kis zonas ir kiek už svarą 
reikia paštui mokėti. Tūlo
se valstijose yra keli zonai 
ir už kiekvieną zoną atskira 
mokestis nuo svaro. Užsie
nis tai tikras vargas kny
gų pasiuntimui. Ne kartą ir 
du reikia eiti į Custom 
Hause įvairių informacijų, 
blankų. Paštas, tai nuolati
nis svečias, su kuriuo turi 
turėti reikalą ir dirbtuvėj 
žmogus dirbdamas to darbo 
neatliksi. Ir kuomet visus 
organizacijos darbus suvedi 
į krūvą ir pavedi vienam 
žmogui su puse savaitinės 
algos, tai darbas tinkamai 
atliekamas.

Užbaiga
Suvažiavimas turėtų pa

svarstyti, patirti nuo kiek
vieno kolonijos delegato, 
kaip ALDLD nariai žiūri į 
“Šviesos” raidžių didumą, 
kokiomis raidėmis nariai 
myli geriau skaityti, dides
nėmis ar mažesnėmis. Rei
kia atminti ir tas faktas, 
kad mūsų . nariai sensta, v^s triukšmas ir tvankumas 
akys kartais tinkamai ne-. neįsibriautų vidun. \Todėl 
tarnauja ir. didesnės raidės mes kultūros ir visokių
geriau įskaitomos.

A. Matulis.

VITAITIS PLIEKIA SAVE

Iš Katalikų Gyvenimo
Prel. Macijauskas išvyko į

Rivierą. Telšių vyskupijos ku
nigas prel. Macijauskas, kuris 
rengės vykti į Ameriką ir mi
nimas kandidatu į vyskupus 
Amerikos lietuviams, šiomis 
dienomis išvyko į francūzų 
Rivierą sveikatos pataisyti. Į 
Ameriką vyksiąs vėliau.

Eucharistinio kongreso 
dininkus kviečia vykti 
Lenkiją.

Jau buvo rašyta, kad šią va
sarą Vengrijoje, Budapešte, 
rengiamas tarptautinis eucha- 
ristinįnkų kongresas. Iš Lietu
vos į tą kongresą važiuosią 
apie 500 maldininkų ekskur
sija. Ekskursijos reikalais rū
pinasi vienas kaunietis kuni
gas, kuris šiomis dienomis ga
vo iš Lenkijos kunigų laišką, 
kuriuo siūloma lietuviams mal
dininkams, vykstantiems’ į Bu
dapešto eucharistinį kongresą, 
važiuoti .per Lenkijos teritori
ją ir ta proga užsukti į vieną 
kitą Lenkijos stebuklingą vie-

mal-
per

Kadangi iš Lietuvos į Buda
peštą ir yra tiesiausias kelias, 
tai mūsų maldininkai, grei
čiausiai, ir važiuosią per Len
kiją, be to, juos traukia į Čen
stakavą ir Vilniaus Aušros 
Vartus užsukti.
Telšių Vyskupas į Kvėdarną 

Nori Sukviesti Daug Žmonių
i

Kvėdarnoj pastatyta 
met baigiama įrengti 
granito bažnyčia. Ta 
Kvėdarnoj rengiamas

ir šie- 
puiki 

proga 
didelis

katalikų sąskrydis—bus 550 
metų nuo Lietuvos apkrikštiji
mo minėjimo centru.
Vyskupai Prašys Popiežių, kad 

Šv. Kazimierą Pripažintų 
Bažnytine Švente

Kovo 4 d. kalendoriuose pa
žymėta raudonai ir laikoma 
valštybine švente, valstybės įs
taigos tą dieną nedirba, ta- e 
čiau šv. Kazimieras bažnyti
ne švente Lietuvoje nėra ir 
vienur kunigai tą dieną pamal
das laiko, kitur žmonėms lie
pia savo darbus dirbti. Kadan
gi dabar Lietuvos Lenkijos 
santikiai jau sutvarkomi, tai

Lietuvos vyskupai nutarė pra
šyt Popiežių, kad tą buv. Lie
tuvos—Lenkijos karalaitį pa
skirtų ir Lietuvai šventuoju ir 
kovo 4 d. būtų pripažinta baž
nytine švente.
Rengiama. Dirva Pono Charva- 
to Vizitui pas Metropolitą

Iš katalikų sluoksnių teko 
sužinoti, kad jau pradėta 
rengti dirva Lenkijos pasiunti
niui Lietuvoje p. Charvatui 
pasikalbėjinvams bažnytinėmis 
temomis su Lietuvos dvasiški- 
jos viršūnėmis. Kartu prime
nama, kad netrukus vienoje 
Varšuvos bažnyčioje būsian
čios įvestos lietuviškos pamal
dos lietuvių kolonijai, o Kaune 
—viena bažnyčia lenkiškoms 
pamaldoms.

Kurį laiką nutilęs, dabar 
vėl tampąs aktualesniu ir 
Lietuvai kardinolo paskyrimo 
klausimas. Tik len»kų dvasi
ninkijoj- tuo klausimu nesą 
vienodos nuomonės: šovinistiš- 
kai nusiteikusi Lenkijos dva
siškąja reiškianti nuomonę, 
kad Lietuvos bažnytinė pro
vincija priklausytų Lenkijos 
primato (kardinolo), o tole
rantiškoji dvasiškija mananti, 
kad jie turį, panaudoti savo į
įtaką Vatikane, kad popiežius Ilginiais* reikalais Lietuvoj.

kad 
leis-
ma- 
tin-

Lietuvai pagaliau paskirtų 
kardinolą. Bet ir toji Lenki
jos dvasininkų srovė prime
nanti, kad jų parama dėl kar
dinolo galinti Lietuvos dvasi
ninkams ateiti tuo atveju, jei
gu ir Lietuvos dvasiškija bū
sianti sukalbama lenkybės re-

“Tėvynės” num. 17 telpa 
redakcinis straipsnis, “ža
lingos Nesantaikos Kursty
mas.” Jame Vitaitis dėsto 
numatomas blogas pasėkas 
iš dabartinio ŠLA. narių 
įkarščio, pasireiškusio bal
savime Sus/Liet. Amerikoj 
Pild. Tarybos ir rinkime 
Seimo delegatų. Jis numato 
“kruviną skriaudą” ir 
“skaudžią t tragediją”, jei 
Susivienijimas žūtų, jei srio- 
vinė nesantaika jį sudrasky
tų. Jis “visu rimtumu” per- 
sergsti SLA. narius, kad jie 
partinėmis rietenomis per
toji nuėję. Jis mato, kad 
“žaisti tokios organizacijos 
likimu yra tiesiog prasižen
gimas prieš paprasčiausį 
žmoniškumą.”

Taip, jis labai gražiai ma
to ir labai nuoširdžiai at
jaučia organizacijos padėtį. 
Tik jis “nenumato” kaltinin
ko. Tikrąjį kaltininką jis 
paslepia savo išvadų ilgose 
tiradose. Jis mato “mūsų 
spaudą,” redaktorius, jų 
bendradarbius ir net pačius 
SLA. veikėjus didžiausiu 
įtūžimu kurstančius nesan
taiką SLA gyvenime, bet jis 
nemato savęs.

Kas gi šukė tąjį aparatą 
tautininkų liogeryje, iš ku
rio ėjo šmeižtų kampanija? 
Kas tąjį apartą subudavo- 
jo? Ar to aparto budavoto- 
ju ir šukėj u nebuvo Stasys 
Vitaitis? Buvo, kaip nebus! 
Jis dalyvavo tautininkų kon
ferencijoj, jis budavojo 
“Sargybos Bokšto” Varde 
apartą savo klikos kandi-

datų pravedimui į Pild. Ta
rybą, jis tiesė planus, kaip 
išrinkti tik savus delegatus 
į ateinantį SLA. Seimą, o 
dabar... jis, tartum aklas, 
badinėja į tvorą pirštu, ne
va jieškodamas, kas padė
jo kurti tą SLA. narių įkar
ščio liepsną, kas išsiūbavo 
tą “įniršusią sriovinę ko
vą”. Jis nepalenkia piršto į 
save ir neparodo SLA. na
riams savęs, kaipo vieno 
tikrojo kaltininko.

Jo graudžios dejonės ir 
pamokslininkavimas kaip 
tik liečia jį patį. Jis, beša
liškai žvelgiant, sakytum, 
plaka pats save, bet prieš 
SLA. narių akis laiko mig-

ŠAIPOKO GRIMASOS

Kas buvo—praėjo. Nesu
grįš. Buvome jauni, gyveni
mas mums šypsojosi meilės 
šypsena. Gyvenimą mylėjo
me. Džiaugėmės visa kuo: 
aušra plėšė tamsųjį nakties 
šydą — mes džiaugėmės, 
lakštutė posmavo antkran- 
tėje—mes gėrėjomės, pir
mieji saulės bučkiai lietė že
mę—mus linksmino, tykų 
vasaros rytą bakūžių kami
nų dūmai kaspinais driekėsi 
į aukštį—mums buvo gra
žu, žavinga.

Dabar? Ė, dabar! To viso 
nematome, tai ir gėrėtis ne
galime. Dabar gyvename ne 
Lietuvos kaime, o moderniš
kos Amerikos mieste, kur 
gyvenimas virte verda, kun
kuliuoja, viskas eina ir bė
ga galvatrūkčiais. Čia na
mas prie namo, kaminas 
prie kamino, o jau tų dūmų, 
—ir aukštai, ir pažemėmis 
tysnoja! Be to, prie kaminų 
dūmų čia prisideda pypkių, 
cigarų, cigaretų ir automo
bilių dūmai; na, o kur dar 
krautuvininku miltu maišų 
išdulkintos dulkės ir mergų 
pudrų nuobiros? Viską į 
daiktą suėmus, pas mus oras 
taip tirštas, kad kirvis ga
lėtų kaboti. Dažnai tenka 
užsidaryti langus, kad gat-

, lYUlVUlVU XX >xuvxyv> 
prašmatnybių krašte, mie
game prie uždarytų langų ir 
plačiai atidarę burnas...

Būdavo, Lietuvoje plėve
lėje matydavome zuikučius 
šokančius baletą, o dabar 
matome tramvajus ir auto
mobilius be perstojimo gat
vėse kadriliuojant. Ir nelai
mė, jeigu kartais papuolamų 
jų tarpan! O taip dažnai pa
sitaiko tiems, kurie šinkiuje 
rūpesčius paskandinę sker
suoja į antrą gatvės pusę. 
Tokiuose atsitikimuose būna 
dažnai taip, kad saliūninin- 
kas turi tiesioginį nuostolį, 
o grabo rius, suprantama, 
naudą!

Sumažinimui sau ir ki
tiems nesmagumų, saliūni- 
ninkai dabar laiko savo už
eigas atidaras net iki ryto, 
kad jų patronai be didelių 
pavojų galėtų pareiti namo.

lų šydą, kad nebūtų pate-1 iš ryto, jeigu ir pasitaiko « X. . • • v •mytas.
Apie Vitaičio ir Viniko 

dalyvumą tautininkų kon
ferencijoj, kurioj buvo pla
nuojama, kaip užkariauti 
SLA. savai kontrolei, faktai 
yra iškelti viešumon. Dabar 
belieka laukti Seimo nuos
prendžio.

Pažangieji SLA. kuopų 
delegatai, “įvertinkit” Vi
taičio ir Viniko darbus!

Josephus.

“MOTERIŠKAS” BANKAS 
IRGI NESAUGUS

Mrs. Mary Toratino, Los An
geles gyventoja, susirgo. Ją iš
vežus ligonbutin, jos kaimynai 
norėjo padaryt jai gerą, atnau- 
jint jos šieniką, padavė jį valy
klom Kada ligonė apie tai iš
girdo, apalpo. Atgaivinus, pa
aiškėjo, kad'šienike ji paslėpus 
$175. Laimei, šieniką atrado dar 

■nesuardytu.

nuarti • trotuaro . paviršį, 
bet jau koks sunkvežimis 
neperblokš!

Nors nosimi nuarimas 
trotuaro ir primena žemdir
bystę, bet tas neišrodo gar
bingu užsiėmimu. Daugelis 
sako, kad Lietuvos pilkasai 
purvynėlis mažiau nesma
gumo padarydavo, negu tro
tuaro paviršis. Mat, esą, 
purvynėlyje likdavo žmo
gaus paveikslas, o trotuaras 
žmogaus paveiksle palieka 
savąjį paveikslą. Su prity
rusiais žmonėmis ginčytis 
nereikia,—jie žino, ką kal
ba ! šaipokas.
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Relief and Recession

the weary and hard working busi-

the recession is more severe than 
Factory operations are at a mini

admit our capitalist eco-

It is not the “normal” 
depression within a de

ZANCE AGAIN the President has set forth a program and received a 
VZ withering fire from our big business men in return. The proposed 
economic measures, it seems, will do nothing to soften the recession and 
may even harm by adding a burden to 
ness man—so says the business man.

In the United States the problem of 
ever. Relief applications are pouring in.
mum. Only the carefully set WPA, CCC. and other Federal institutions 
have prevented us from seeing in these days a repetition of 1930-1. With
in the last half year business and production have fallen with such a 
collosal crash that even the most optimistic must 
nomy is once more in crisis.

But this crisis is different from other crises, 
collapse of industry in definite periods. It is a
pression and thereby hangs the tale of a sad economy.

This recession in itself may be just another proof that we will always 
have depressions just as long as we have a capitalistic system. It has 
been aggravated by the international situation in which fascism threatens 
war^at every opportunity. Business men are obviously timid in producing 

. Every fascist nation in the 
More than any- 

detrimental to the economic health of the world.
Example

what happens by a hypothetical case. Lilliput pro- 
and sells these autos to Erewhon in exchange for

for export and investing in foreign countries.
world is building up the philosophy of “self-sufficiency”, 

thing else this is

us illustrate
automobiles

The people of Lilliput are prosperous and work in the factories;
But along

“We must be self-sufficient!

to Lilli- 
to buy

will not 
be-

Having enough products on hand the industry can con- 
profits, but. pointing to the empty factories, it can say, 
is killing us! We are being driven out of business by the

an example of Big Business aggravating the crisis in or- 
ad-

Let 
duces 
wheat, 
the people of Erewhon are prosperous and work in the farms,
comes fascism and Erewhon has a dictator.
Cannon instead of autos!” he says, and begins a campaign to have Ere
whon produce its own cannon, stop buying autos and yet export 
put. Lilliput. finding that its cars are not purchased, refuses 
wheat.

Half of the people of Lilliput are out of work because Erewhon
buy its automobiles. Half of the people of Erewhon arc out of work 
cause Lilliput will not buy its wheat.

------------------- 0--------------------
’“THIS MAY be an over-simplification but the essential idea is brought 

A out that healthy economies become sick when there is little trade be
tween them. Nor is this the only contributing factor to the recession. 
The classic example of the auto industry has shown us that industry is 
quite capable of hiding its profits. An industry may work' three 8-hour 
shifts in a day for a 3 month period producing automobiles. At the end 
of this period the factory closes down and the workers are thrown out. 
Ergo-recession, 
tinue to roll up 
“See! Roosevelt 
New Deal!”

Here we have
der to defeat and discredit the progressive measures of the Roosevelt 
ministration in the eyes of the people.

The three largest factors of the “recession” are therefore:
1) “Sit-down” on the part of Big Business.
2) Poor trade relations between countries.
3) A paralyzing fear of war.

The Relief Proposals
r I TIE MASS of the people reelected Roosevelt in 1936 because they 

knew a government by business men would plunge them back into 
misery. The people supported Roosevelt because he promised certain mea
sures to relieve their problems. To prevent the present so-called recession 
from sharpening the situation, Roosevelt has recently proposed the follow
ing allotments:

Maintenance of Relief: Congress is asked to make avalaible $1,250,000,- 
000 for the WPA; $50,000,000 for the CCC; $75,000,000 for the NYA, and 
$175,000,000 for the Farm Sec. Admin.

Credit Liberalization: the controlled issuance of $1,400,000,000 worth 
of currency.

Work Provisions: $450,000,000 for the PWA; $100,000,000 for highways, 
$37,000,000 for flood control, and $25,000,000 for public buildings, 
and local subdivisions are to receive one billion dollars for public 
A Treasury loan of $300,000.000 to the Housing Administration.

--------------------0------- ------------
Considering the length and breadth of our nation, the standard 

ing and the necessities of progress—these proposals are needed to 
distress and "prime the pump” of business that has so splendidly 
itself incapable of controlling the nation or even itself.

What can we, the youth, do in facing the necessity of passing these pro
posals ?

Several things must be done, and done quickly:
1) A storm of vocal support to the President and the progressive lead

ers in Congress. The telegram senders have had their day. Now is the 
time for the penny-postcard people to speak.

2) An education campaign to arouse the people, to clarify the issue.
The educational committees of social clubs, fraternal branches and even 
choruses should get together and plan interesting evenings in which dis
cussions and talks explain the situation. ,

3) Trade union activity to have joint action by the C.I.O., A.F.L. and 
independent unions in backing the President’s program.

4) Seeing that every candidate in local elections is on record favoring 
these proposals.

States 
works.

of liv- 
relicve 
shown

TWICE A WEEK J
WflMMfhJ SPORTS-HUMOR-NEws
Of įj V education-stories

• PUBLISHED EVERY
TUESDAY AND

FRIDAY

r/f ENGLISH PART

Pale, thin fingers strike a cord somewhere
In the deep well of a house,
The musty draperies and plush chairs,
Stand unused for ages,
The ghostly voices of dwellers
Long dead murmur and wail sometimes
Through this shell of a dozen lives—
That paused here, drifted and were gone.

—VEN.

He’s yelling about wage cuts again, Doctor”.

Jersey Youth to Attend 
Anti-Hague Picnic

BuiLDerS To Hold 
Hike Sunday

Newark, N. J. — Young 
play a prominent role at 
picnic of the Communist

Mcy 10, 
people will 
the annual 
Party in New Jersey to be held on 
Sunday, May 29. The Dan Shay 
Club of Passaic, a branch of the 
Young Communist League, will 
present a musical play entitled, “A 
Midsummer’s Nightmare in Hague- 
land.” The Passaic group has chal
lenged all other youth groups in the 
state to present skits in competition 
with theirs, a prize to be awarded [ 
on the basis of originality, effective
ness and presentation.

Following a successful moonlight 
trip to Alley Pond State Park last 
Wednesday, the Brooklyn Builders 
arc preparing another of their out
door trips 
successful 
day, May 
BuiLDerS 
meet in 
Promptly
entire bunch 
the Oakland 
Bring your 
friends!game will be played 

Jersey City YCL and 
YCL, the winner to 
representing the Com-

Youth of 48 Nations to Attend
Second World Youth Congress

-—---------------------------- - ■■■   E _______________

Last Season Dance of ! Wide Representation to Discuss Mutual Problems at
Hartford Saturday

The Hartford Chorus’ 
of the season will take

! Saturday, May 14, 1938. 
(at the Laisve t.... ...... ....
• Park Street, in Hartford.
j All friends of the chorus and its 
i members are invited Io attend this 
'affair and help us all have a good 
time. It will start, at 7:30 p. m. and j 

j we expect to have a large 
'.with us to join in the fun. Admis
sion is only 25 cents ........... .. .........
jail looking forward to meeting you,' 
i you and YOU. J. Martulaitis

Conferences to Be Held in Vassar College, Aug. 16-24
According to information received from Joseph iCadden, chair-

last, dance man of the Arrangements Committee for the Second World 
place this
It. will

,-------------------0--------------------
The fight for the passage of this program is a step in the fight against 

the enemies of democracy and progress. Let us make no mistake and un
derestimate the strength and viciousness of our enemies. Wealth and 
power are on their side but we have the mass of the people. In order 
to win our simple needs we must arouse the people to action.

A baseball 
between the 
the Newark 
play a team
munist Party. ,

Large delegations of young people 
from the various youth groups in 
the state will attend the festivities.

The picnic will be hold all day 
Sunday, May 29 at Linwood Grove 
Amusement Park between Metuchen 
and New Brunswick, New Jersey. 
Special buses will run from various 
cities in 
grounds, 
will be 
struggle

the state to the picnic 
All proceeds of this affair 
devoted to the anti-Hague 
in New Jersey.

Lena Davis.
The Fight for Life, By Paul De 
Kruif; 338 pages; Harcourt, Brace 
and Co.; $3.00

for the right of! their searchers to 
use their science to give mankind 
the right to live”.

need not come over the left

De Kruif is back again, enlisting 
all who will listen in the fight for 
life. After reading this book, one 
must agree with the man’s enthus
iastic faith in the powers of science. 
Doctors may be tempted to quibble 
about some of the details, but these 
are trivial when one considers the 
larger issue in which De Kruif is 
engaged. Physicians and laymen are 
just awakening to the need for an 
adequate national health program. 
De Kruif’s stories of the fight and 
fighters against pellagra, syphilis, 
tuberculosis, child-bed fever, infan
tile paralysis and streptococcus in
fections read like adventure, 
are thrilled 
heroes, 
health

It is cheap 
pellagra — a 
which brings

I death to its

Light
shoulder when reading. Experiments 
show it doesn’t matter whore the 
light comes, as long as there are 
no shadows on the pages and the 
light rays do not shine in the eyes.

the 
men.

You 
by the exploits of his 
men of science, the

book
professional readers alone. In 
is, as usual, directed to the

This 
ed for 
fact it 
attention of the strongest voice— 
the voice of the people. As De Kruif 
states it, “Before the struggle can 
be engaged, the whole people must 
be told of it, must understand it, 
must feel its glorious promise. Hav
ing felt it, the people will then fight

is obviously not intend-

and easy to wipe out 
disease of the poor 
wasting, dementia and 
victims. These pool' 

workers in the South need more
than fat back, meal and mglasses to 
live on. They need a few vegetables, 
too. But the worker on the plan
tation cannot always use the land, 
which is not his, for planting such 
necessities.

If the rich are not moved by the 
pitiful tale of pellagra and don’t 
mind the death of some of the “un
necessary poor”, what do they think 
of infantile paralysis? This is a 
democratic disease: it attacks any
body, 
further 
doctors 
vention 
can be 
campaign, but where shall we get 
the trained men? Who is going to 
pay them for their services? Mil
lions are needed to fight syphilis 
and tuberculosis. The needless loss 
of mothers’ lives from child-bed fe
ver can be stopped if special ma
ternity hospitals and adequate train
ed personnel Were provided. And

fight is not hopeless. De 
calls for national defense 
disease. Who will deny that

Here money is needed for 
experiments, and trained 

to practice what little pre- 
is known. Sorr^ money 
raised for such a popular

there are other diseases. However, 
the story is always the same. 
Money is needed; lots of it. Unfor
tunately, it is appropriated more 
willingly for implements of destruc
tion than for means of prolonging 
life.

The 
Kruif 
against
it is at least as necessary as the 
Army and Navy? But how will we 
achieve this national defense? Here 
is De Kruif’s answer: “The relief of 
suffering and the prevention of dy
ing cannot be best served, for all, 
so long as there remains any money 
consideration between the people 
and the fighters for their lives”.

If every adult would read this 
book, the fight would be half over. 
Perhaps then there would be a uni
ted cry on the part of the people 
for government action in the fight 
for life.

—Dr. Jesse A. Tolmach.

| Youth Congress, at. least forty-eight nations will send delegations 
be held at Vassar College, August 
s----

In forty-one countries representa-1 sent 

 

lives have already been cho/en by j these 

 

the youth organizations and/youth-

Iserving agencies. These include: Ar- 
crowd gen(jna> Arabia, Australia, Belgium, 

Bulgaria, Bolivia, Burma, Canada, 
we urc chile, china, Cuba, Columbia, Costa 

Rica, Czechoslovakia, Ireland, India,
I Denmark, France, Great Britain, 
! Finland, Greece, Holland, T“ 
ilran, Liberia, Java, Mexico, New 
Zealand, Norway, Palestine, Parag
uay, Poland, Roumania, South Af
rica. Spain, SvCeden, Switzerland, 
Turkey, Uruguay, Soviet Russia and 
Yugoslavia.

Conspicuous by its absence, 
note that Lithuania will not bo rep
resented. Neither will Germany, 
Italy and Japan, where youth or
ganizations are cither non-existent 
or state-controlled.

Including the United States de
legation of 50, each representing a 
national organization, about 500

1 attend the Con-

Chorus Hall at 57 to the conferences which wi
16th to 24th.

and

world crisis. On the basis of 
discussions, which will touch 

the economic as well as Ihe poli
tical, a common program will be 
written to guide the educational ac
tivities of 
future
gram, special consideration will be 
given

work.
nalional committees in

Tn reaching this pro

to the ethical and philoso-

Nibbles and News 
of Brooklyn

Now I lay me down to sleep
(can’t get. him off my mind)

I pray the lord my soul to keep 
(real love is hard to find)

If I should die before I wake
(I wonder if he’d care)

I pray the lord my soul to take 
(Why did I get the air)

I wonder if the above lines fit 
some of our chorus maideps?

Can you talk, pal? I __
oh boy, did we do some yelling at I 
the May Day parade. We had a 
nice cluster of Lithuanians before 
and after the rain.

Missing at the parade:
Johnnie A., Adele P., Frances W., 

i Johnnie B., and strings of others. 
Why weren’t you all down? Shame 
on you! No excuses!

Where docs a clique of members 
from the chorus “hang out” during 
intermission ?

Why did E. K. 
stares last Friday ? 
thing which was 
previous column?

Who says that 
technique is wrong?

Basses, take heed!
may strike before you do if you 
keep it up!

young people will 
I can’t. Boy gross.

receive all the
Was it some- 

written in the

our president’s
Could it be...?
The sopranos

—Nibbier.

Worcester Annual
Picnic May 15

Hungary, phical bases of peace since it will
. . .. ... » • lx  - ' XX >*■. . .X .x xxx . . ... xx......lx . X XX XX XX XX X xl XX VX XX 1x1 XX

Wide Representation

that arc proving to be so 
and attractive. This Sun-j 
15th, at 9:30 a. m. the | 

their friends will 
' of Laisve Hall.

and
front

at

in-Thc Worcester Aido Chorus 
tends to begin the season early with 
its annual picnic. It is Io be held 
May 15th, at Olympia Park, Shrews
bury. The picnic will begin at 10 
a. m. and will last all day. A pro-

10:00 (no later!) the gram will be provided, dancing and
will go 
Hills in 
lunch

evening

on a hike to 
Long Island, 

and carfare,

Tomorrow 
business meeting of 
LDS youth branch will take place. 
Members are asked to attend this 
important meeting because ways and 
means of raising money to go to 
the LDS Olympiad will be discuss
ed. The meeting will start at 8:00 
p. m. Dancing and ping pong will 
follow, as usual.

.the 
the

monthly 
Brooklyn

—Doc.

&1ČUI1 Will

plenty of varied refreshments.
following Saturday the long 
for semi-formal will take 

at Olympia Park also—the

The 
waited 
place 
date May 21st.

Please remember that these dates 
are to be kept and remembered.

—M. D.

Bats do not tangle one’s hair, 
old belief that a bat in the hair 
snarl the 
hair to be

strands causing all 
shaved off is a false

The 
will 
the 
Yio-Ilclll LU Ul bllclVUU UJL1 lb cl IcllbL I1U“ 

| tion about the peaceful-insoct-eating 
flyer.

be necessary to reach a considerable 
degree of ideological agreement in 
order to insure the success of future 
collaboration between all groups re
presented.

In addition to these broad issues, 
we youth conditions will be discussed 

and plans made to improve educa
tional and employment opportuni
ties, and facilities to deal with 
crime, the special problems of rural 
youth, health, leisure time, work
ing conditions, apprenticeships, and 
vocational training.

purpose of the Congress is

understanding 
races, 

and different

national dele- 
representatives 
youth groups.

The
“to bring young people of all na
tions into bonds of closer friendship, 
to develop mutual 
between youth of different 
different religions, 
opinions”.

To this end, each 
gation will include 
of many types of
Church, student, labor and farm or
ganizations, social service and char
acter-building agencies, will each 
have their viewpoint represented. 
All religious faiths and political 
creeds, all races and all social 
groups, will have voices at the Con
gress, as well as most nationalities.

To Discuss Youth Conditions

interest to the dele- 
the discussion of in-

Of primary 
gates will be 
ternational affairs and the express- Į 
ion of attitude concerning the pre

FALLACIES-
Cows do not eat buttercups. Cows 

refuse to cat buttercups at any 
time. Grassy fields where buttercups 
grow afford better pasturage 

! milk-producing cows which led 
j the belief.

for 
to

Dewdrops on spiders’ webs ; 
not water. The “dewdrops” are i 
dewdrops and are not even drops 
water but a glue-like substance se
creted by the spider.

Hong Kong is not a Chinese city. 
It is a British island off the south
eastern coast of China. Ceded to 
Great Britain in 1841 by China, the 
island,' thirty two square miles in 
area, is a base for a British colony 
and naval station.

DEFENCE OF REPUBLICCATALONIA GIVES HER YOUT II IN

•

&

has served throughout the Fascistarmy camp near Barcelona as an officer, whoScenc in a loyalist
uprising, gives advice and final instructions to a regiment of young men about to leave for the battlefront 
and their baptism of fire. These raw recruits stopped the fascist advance at Tortosa.

Fascists are perverts and insane.
Such a statement carries with it 

a bit of viciousness and seemingly 
1 gross exaggeration. But after study- 
; ing the news we cannot arrive at no 
1 other conclusion but that the state
ment is the unvarnished truth.

'Two weeks ago four young nazis 
attacked the editor of an anti-fas
cist and anti-communist newspaper, 
a crippled old man. and used the 
American Hag! in one of the most 

jobscene tortures possible. A local 
nazi official has been arrested sev
eral times on charges of sex per
version and each lime released with 
a light reprimand. Nazis in New 
York and Connecticut 
streets in uniform 
and trench knives, 
readers may notice 
these “armies of 
Yorkville and Ridgewood, 
recite page 
milted by 
would only 
common knowledge.

>s evident that there is 
tie-up between fascism and 

The antics of Mus-

walk the 
with blackjacks 

Our youthful 
for themselves 
occupation” in 

We could
after page of acts com- 
these fascists but we 

b<> repeating what isarc 
not j ..........H It become': : ol Ii some f ;

mental disea
solini and Hille;' and their blinded 
followers must have some sort of 

logical cause. Lithuanian students 
of psychology should study these 
things and perhaps w'ite a series 
of articles explaming 1 v it is that 
fascist ideology j. ai’i r.; around it 
the scum of the call.* and people 
who border on the insane. ' If some 
of our readers would undertake such 
a research we would be glad to 
help in every way possible. Please 
write to the L.Y.S., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

While we may say these things 
it is important to understand one 
thing. WHY IS IT POSSIBLE FOR 
THESE FASCISTS TO GET AWAY 
WITH SO MUCH IN AMERICA?

The authorities seem to go light
ly with these vultures, yet at every 
possible moment they attack the 
“red menace”. The only inference 
possible is that we have fascist 
sympathizers in high office.

The peril to democracy is nearer 
than we think.

-0------
The Rome-Berlin-Jersey City axis 

is still in force and we still have a 
city that has seceded from the Unit
ed States. Rep. John Bernard of 
Minnesota is going to Jersey 
to give Hague “verbal hell”, 
ominous note comes 
read that Bernard 
State Department 
The entire Jersey 
been humorous, for 
funnier than to see 
the “Me and God” tune.

Hague and the 
letophobians have 
try too often. It 
the dignity of a 
and politicians who sneer and be
smirch the fundamental backbone of 
our country, democracy, should be 
given a swift kick in the seat of the 
pants and thrown out of office.

The farce is going too far.

City 
The 
you 
the

in when 
applied to

for a passport. 
City set-up has 
there is nothing 
a half-pint play

rest of
annoyed 
is about
city be returned

the scar- 
the coun- 
time that
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Paraše M. ZOščENKO

MELSVOJ
Vertė V. PAUKŠTYS

m STYGA
Rochester, N. Y.

II. "Meilė”
(Tąsa) 25

22. Ši istorija irgi plačiai žinoma, ap
lankius visas teatrų pagrindas. Todėl 
mes ilgai ant jos ir neapsistosime. Ta ži
note, kaip Romos konsulas Mark Anto
nijus įsimylėjo į Aigipto karalienę Kle
opatrą. Pagaliaus imkime ir prisiminki
me šią istoriją tuo labiau, kad ši sujau
dinanti istorija visgi labai stebėtina. 
Garbes trokštantis žmogus, atsiekęs, įsi
vaizduokite sau, didžiulę galią, įsimy
lėjęs į moteriškę, stačiai viską metė į 
šalį. Jis net apleido savo kariuomenę, ku
rią vedė užkariavimo tikslais. Ir»ant vi
sados užkliuvo Aigipte.

Jis paaukojo Kleopatrai Romos žemes, 
kurias jis buvo užkariavęs—Armėniją, 
Siriją, Kilikiją ir Finikiją. Ir suteikė jai 
titulą “karalienė karalių.”

Romos senatas, matydamas savo vy-' 
riausio karo vado tokį skandališką elge
sį greitai jį prašalino nuo tos vietos. Bet 
įsimylėjęs Antonijus netgi nepanorėjo 
grįžti tėvynėn.

Tuomet Roma paskelbė karą Kleopat
rai. Ir prasidėjo smarki kovai

Antonijus, sykiu su Kleopatra, stojo 
prieš Romos kariuomenę.

Romos kariuomenė prisiartino prie 
Aleksandrijos, ir Romos konsulas Okta- 
vianas parašė Kleopatrai laišką apie tai, 
kad ji dar gali išgelbėti savo gyvastį ir 
sostą, jeigu tiktai paaukos Antonijų.

Ponia karalienė, matydama, kad jos 
padėtis prasta, nusprendė paaukoti taip 
karštai įsimylėjusį Antonijų.

Ir kuomet Antonijus kariavo prieš Ok- 
tavianą, Kleopatra per savo tarnus pra
nešė meilužiui Antonijui, kad ji nusižu
dė. Ji gerai žinojo, kad jos meilužis An
tonijus, gavęs tokią žinią, nepergyvens. 
Ir ji neapsiriko: gavęs žinią apie Kle
opatros nusižudymą, jis pats pdrsivėrė 
kardu.

Vienok žaizda buvo ne mirtina. Ir su
žinojęs, kad Kleopatra gyva, įsakė, kad 
jį nuneštų pas ją. Ir jos glėbyje Antoni
jus numirė, atleisdamas jai apgavystę.

Ši stebėtina istorija ištikro kalba apie 
neapsakomai didelę meilę, kuri stačiai 
viską aptemdė.

Kleopatra, galų gale, 'Visgi nusižudė.
Dalykas tame, kad Oktavianas rengėsi 

ją vežti Romon kaipo įrodymą savo per
galės. Išsyk Kleopatra savo koketišku
mu norėjo ir šį karo vadą prisivilioti, 
bet iš to nieko neišėjo, ir tuomet ji, ne
norėdama pergyventi gėdą, nusižudė. 
Sykiu su ja nusižudė trysdešimts jos tar
naičių.

Ir mums, nežinia kodėl, gaila šios gra
žuolės, kuriai Oktavianas pasakė: “Liau
kis, karaliene, su savo gudrumais,—ma
ne tuomi nepasigausi.” O jai buvo jau 
keturiasdešimt metelių ir ji suprato, kad 
jos dainelė užbaigta.

23. Bet ve dar viena didelė meilė, dėlei 
kurios žmogus užmiršo net revoliucines 
savo pareigas.

Kalba eina apie garsios madamos vyrą 
Tallien.

Laike Franci jos revoliucijos vyriau
sias Revoliucinės Tarybos sekretorius, 
Robespiero įsakymu, buvo pasiųstas į 
miestą Bordo areštuoti j ten pabėgusius 

zaristokratus. ’
Ir ve, kalėjime jis susipažino su areš

tuota jauna moteriške—Terese Fontene, 
Jis įsimylėjo į ją ir paliuosavo iš kalėji
mo.

Robespieras sužinojęs, kad Tallien pa
liuosavo areštuotąją, įsakė vėl ją areš
tuoti.

Tuomet Tallien prisidėjo prie Dantono 
šalinininkų, ir pradėjo prieš Robespierą 
tokią kovą, kad greitu laiku jį nuvertė. 
Ir vienas šios kovos pobūdžių buvo, be 
abejonės, meilė linkui Teresės Fontene.

"Vėliaus Tallien apsivedė su ja, bet ji 
greitai Tallieną apleido ir ištekėjo už 
kokio ten kunigaikščio.

24. Bet čia dar ne viskas, ką^žino is
torija.

Dar apart pasakyto, laikotarpiais 
įvykdavo nedideli ir, paviršutiniai pa

tį žvelgus, mažai pastebiami dalykai, bet, 
tuo labiau, tie dalykai stačiai kaip saulė 

1 prasimušdavo per girių tankumynus. 
J

( vd, : ; *, dekabristų žmonos,
pili . 'nes damos, apleido
viską ir i-.- sekė paskui savo vy
rus Sibiran.

Liguistas Radiščevas turėjo keliauti 
ištrėmiman. Neužilgo pirm- to numirė jo 
žmona. Tuomet numirusios žmonos se
suo nuvažiavo su juomi ištrėmiman...

Sūnus turtingo dvarponio, puikus ka- 
valergardas Ivašovas, įsimylėjo į guver- 
nantką Kamillą, tarnavusią jų namuose. 
Tėvai, žinoma, uždraudė jam vesti. Bet 
metams praslinkus, kuomet dekabristų 
byloje Ivašovas buvo nuteistas dvidešim
čiai metų Sibiran, jaunutė guvernantka 
liuosnoriai nuvažiavo Sibiran...

Anglijos poeto Browningo numirė 
žmona, kurią jis labai mylėjo. Poetas, la
bai gailiai verkdamas, įdėjo jos karstau 
brangiausi daiktą—sąsiuvinį naujai pa
rašytų eilių.

Teisybė, kada poetas vėliaus vėl įsi
mylėjo, jis tą sąsiuvinį išsiėmė iš karsto, 
bet tas jau ne taip svarbu...

Veinsbergo miestas buvo priešų ap
suptas. Nugalėtojai, pirma negu miestą 
sunaikinti, leido moteriškėms išeiti iš jo 
ir kąs joms brangiausia ir ką jos gali 
pakelti, gali išsinešti. Ir daugelis žmonų 
ant rankų išsinešė savo vyrus.

Žinoma, šis paskutinis įvykis panašus 
į legendą. Istorija, retkarčiais, mėgsta, 
taip sakant, dėl moralinės lygsvaros, su
galvoti ką nors tokio jausmingo.

Iš jausmingų anekdotų žingeidus se
kamas.

Koks tai vytis, keliaudamas karau, sa
vo žmoną pavedė draugo globai. Drau
gas įsimylėjo į jo žmoną. Žmona įsimy
lėjo į jį. Bet duoti ištikimybės prižadai, 
žinoma, neperžengiami.

Irdve, kad apsaugoti duotą ištikimy
bės prižadą ir save išbandyti, juodu gu
lėjo vienoj lovoj, į vidų padėdami aštrų 
kardą.

Kardą, gal būt, jie ir dėjosi, gal būt, 
jie ir miegojo vienoj lovoj,—čia istorinis 
faktas ir mes jį neginčysime,—bet kas* 
liečia kitus dalykus, tai, atleiskite, mes 
abejojame.

Pagaliaus, šia sentimentaline nesąmo
ne mes užbaigiame savo istorinius pasa
ko i imus.

v I

l; > -o 1 ‘i'ija pasakoja apie meilę.
' ’G •’ ■Inai, labai mažai pa- 

s?-' • ą Girdi, taip, ištikro,
sl;'. randasi. Istorijai,
ilis susidurti su šia 

rūgštimi. Gbt.ų ;x*tgi buvo kaip kokie 
istoriniai įvykiai ir atsitikimai šioje dir
voje. Ir pasipildė kaip kokie dalykai ir 
prasikaltimai.

Bėt, kad būtų buvę kas nors tokio, la
bai didelio, panašaus į tai, ką savo te
norais poetai apdainavo,—ot, to istorija 
veik nežino.

Atbulai, komercinės sielos šį jausmą 
pilnai pasibalnojo. Ir tas ramiai istorijos 
eigai negręsia jokiu pavojum.

Ne, šis jausmas neužkenkė žmonėms 
eiti tuo keliu, kuriuo jie sąžiningai ir 
kantriai eina.

Istorikai turi teisę monotonišku balsu 
pasakoti mums apie tai, kas buvo ir apie 
tai, kiek koks jaunikis gavo auksinių 
už vieną ar kitą jausmą.

Taip, žinoma, čia kalba ėjo apie pra
ėjusius šimtmečius. Ir, gal būt, dabar 
kas nors pasikeitė?

Gaila, mes nebuvome’ užsieniuose ir, 
dėlei to, negalime pilnai patenkinti jūsų 
teisėtą žingeidumą.

Vienok mes manome, kad vargiai ten 
įvyko kokių nors stambių pasikeitimų.

Veikiausiai, mes taip manome, koks 
norš markizas,' garsia pavarde, yra tri
metinio sutvėrimėlio sužieduotiniu. Ir to 
sutvėrimėlio tėvelis kiekvieną mėnesį iš
moka jam stambią algą.

Ir, veikiausiai, kokia nors senstanti 
dama, užmiršus viską pasaulyje, laiko 
prie savęs kokį nors šokiką Zubovą ir 
apiberia jį visokiomis savo malonėmis.

Reikia manyti, kad viskas eina taip, 
kaip ir pirmiau ėjo.

O kas liečia mūsų šalį, tai, dėka so- 
cialės revoliucijos, pas mus įvyko didelių 
permainų.

(Tąsa bus)

Geg. 3 d. ALDLD 50 kp. lai
kė mėnesinį susirinkimą. Su
sirinkime komisija pranešė, 
kad yra rengiamas vaidinimas. 
Bus suvaidinta 3-jų veiksmų 
komedija “Pusseserė Salomė
ja.” Visa tai bus šeštadienį, 
gegužės 14 d., 8 vai. vakaro, 
Gedemino svetainėj. Komisija 
pranešė, kad įžangos tikietai 
plačiai pardavojama.

Kuopos iždininkas pristatė 
25 kopijas žurnalo “The Voice 
of Lithuanian - Americans.” 
Kuopa paėmė platinimui.

Patartina Rochesterio vi
suomenei paremti savo' atsi
lankymu tą ALDLD 50 kuo
pos parengimą, nes ji daug 
darbuojasi vietiniame lietuvių 
ir abelname darbininkų judė
jime. M. D.

SCRANTON, PA.
Pagarsėjusi Viešnia

Daugelis serantoniečių žino, 
bet dar daugelis ir nežino, kad 
gegužės 15 dieną Scrantone 
lankysis pagarsėjus viešnia 
“Pusseserė Salomėja”. Dau
gelis, ypatingai senų jaunikai
čių, klausinėja: Kas gi ta 
“Pusseserė Salomėja” yra? Ar 
jinai kokia jauna, graži šešio
likinė, kuri žvitriai moka sen
bernius vilioti, o gal tik kokįa 
bedantė, kaip Virbalio Mag
dė? Tiesą sakant, jūsų repor
teris meluot nemoka, tad ir 
jums, gerbiamieji, jis šį rozą 

‘nemeluoja, bet sako tiesą. Jū
sų reporteris jau senai prara
dęs kandidatūrą į senbernystės 
stoną, tai jis daugiau ir nesi- 
interesuoja nei šešiolikinęmis, 
nei panelėms, kurios jau per
žengę Kristaus amželį. Bet re
porteris labai gerai žino, kad 
“Pusseserė Salomėja” yra la
bai juokinga komedija, ir jūsų 
reporteris esąs tikras, kad kas 
tik atsilankys pamatyti “Pus
seserę Salomėją” susiraukę,'tai 
grįš namon linksmi ir smagūs. 
Ir jūsų reporterio kvolduota, 
kaip naginė, kakta, bus Salo
mėjos išprosinta.

Todėl, kas tik gyvas ir svei
kas, visi sulaukę gegužės 15 
dieną, 7 vai. vakare, traukini 
į I.W.O. svetainę, 218 Lacka
wanna Ave., Scranton, Pa. O 
tenais ne tik kad bus galima 
gardžiai prisijuokti matant ga
biai wilkesbarriecius lošiant 
komediją “Pusseserė Salomė
ja”, bet ir šiaip smagiai laiką 
praleisti, nes bus skanių už
kandžių, gėrimų ir muzika pa
sišokti. Ir už tą viską įžanga 
tik 35c. ypatai.

Reporteris.

Lynn, Mass.
Darbai, Suėjimai ir 

Parengimai
Darbai pas mus labai sunku 

gauti. Ypač iš kitur atvyku
sioms. Iš kitur darbo j ieškan
tiems patartina čionai visai ne
važiuoti.

Odų dirbtuvėse darbai yra su
mažėję; avalinės dirba kiek ge
riau.

General Electric fabrikas 
daugybę darbininkų atleido.

Lietuviai biznieriai ir profe
sionalai tai dar neblogai gyvuo
ja.

Parengimai
Balandžio 24 d. buvo suvai

dintas vaikelėlis “Atsiminimai 
iš Pasaulinio Karo.” Vaidini
mas nusisekė.

Balandžio 28 d. įvyko tarp- 
tautiškos prakalbos. Kalbėjo 
Mass, valstijos K. P. distrikto 
organizatorius. Daug .svarbių 
dalykų pasakė, tik gaila, kad 

'nedaug/lietuvių darbininkų bu
vo suėję. Tai neleistinas apsi
leidimas.

Miesto Gyvavimo Sukaktis
Lynno miestas šiemet švęs 

150 metų sukaktį savo įsikūri
mo. Tam yra sukviestos visos 
čia gyvenančios tautos. Yra pa
kviesti ir lietuviai. Pakvietimas 
priimtas ir jau ruošiamės imti 
dalyvumą toje iškilmėje. Ap- 
vai.kščiojimąs įvyks birželio 21 
d., š. m. Tam reikalui jau tu
rėjome eilę susirinkimų, bet vi
suomeniškas ir didelis susirin
kimas turės įvyks geg. 15 d., 2 
vai. po pietų, Kliubo. svetainėj. 
Kviečiami visi lietuviai sueiti— 
vyrai ir moterys. Turėsime 
daug dalykų aptarti ir prisi- 
mieruoti uniformas.

Amaturistų Vakaras
Gegužės 29 d. rengiamasM;a- 

lentų (mėgėjų) vakaras.. Toks 
vakaras Lynne yra pirmu sy
kiu, kur bus sukviesti vietos ir 
apielinkės lietuviški talentai. 
Geriausiai atsižymėjusiems bus 
duodamos geros dovanos. Taip
gi ta pačia proga bus ir bank io
tas. Įžanga tiktai 35 centai. Tas 
įvyks Lietuvių Kliubo svetainė
je, 25 Camden St., 2 vai. po 
pietų.

Tarptautinis Koncertas
Šį koncertą ruošia lietuvių ir 

rusų darbininkai. Vieną dalį 
koncerto pildys lietuviai meni
ninkai, Kubiliūnas, Audickas su 
žmona ir mandolinų orkestrą iš 
So. Bostono. Sakoma, jog lietu
vių programos pildytojų bus ir 
daugiau, bet neteko jų pavar
džių sužinoti. Jų vardus pa
skelbsiu po koncerto. Lynniečiai 
prašomi 'paremti šį parengimą

savo atsilankymu, nes pelnas 
nuo jo eis Ispanijos liaudies ap
sigynimui ir Chinijos našlaičių 
sušelpimui. Tas viskas įvyks 
geg. 14 d., 7 vai. vakare, Lie-
tuvių Kliu.bo svetainėje. Tikie- 
tus galima gauti išanksto pas J. 
Putrių, J. Kilimonį ir Karpičių.

Lynno Senelis.

Binghamton, N. Y.
Literatūros Kuopoj

Dar daugelis ALDLD 20 kp. 
narių nėra užsimokėję duoklių 
už šiuos metus, o jau gyvena
me penktą šių metų mėnesį. 
Reikėtų nevilkinti ilgiau su už
simokėjimu, nes Centras rei
kalingas pinigų “Šviesos” lei
dimui ir knygai. Būtų gerai, 
kad visi, kurie dar neužsimo
kėję, užsimokėtumėte ateinan
tį ketvirtadienį, geg. 12 d., 
kuopos susirinkime.

šiame susirinkime svarbu 
dalyvauti, dar ir todėl, kad, be 
svarstymo paprastųjų organi
zacijos reikalų, bus galima 
klausyti paskaitos arba dis- 
kusuoti tuos klausimus, ku
riuos Centras iškėlė, kaipo or
ganizacijos gyvavimo peržval
gą ir nusakymą jos planų atei
čiai. Dalyvaukite visi!

LDS Jaunuoliu Veikla
“Gyvieji Nabašninkai”, trijų 

aktų juokingiausia komedija 
lietuvių kalboj bus suvaidinta 
ateinantį penktadienį; po vai
dinimui bus šokiai, šią pra
mogą ruošia LDS jaunuolių 
kuopa. Jaunuoliai pasiryžę 
pasiųsti savo delegaciją į LDS 
Sporto Olympiadą, kuri įvyks 
lailhr'LDS Seimo, Pittsburghe. 
Jiem reikia lėšų šiam žygiui 
įvykinti. Todėl bus labai gra
žu, jei jų pasiryžimą suaugu
sieji parems savu atsilankymu 
į jų pramogą. Pramogoje, aiš
ku, visi jausis pasitenkinimą, 
smagiai pasijuoks vaidinimu ir 
pamatys, kaip mokslas apvei
kęs gamtą, tam tikru gyvybės 
ir jaunystės eleksiru atjaunina 
žmogų; ne tik atjaunina, bet 
senį paverčia kūdikiu!

Visi pamatykim “Gyvuosius 
Nabašninkus”, geg. 13 d., Lie
tuvių Svetainėje.

LDS Paskaita
Pereitame LDS kuopos susi

rinkime teko skaityti itin svar
bią paskaitą, \ parašytą dr. 
Margerio, temoje “Nutukimo 
Reikšmė”. Paskaitoje dėsto
ma nutukimo reikšmė, priežas
tys, ir patarimai, kaip nutukė- 
liams sunormalėti.

Kai kas iš klausytojų pas
tebėjo, kad paskaitoje per 
skaudžiai pašiepiami nutukė- 
liai, bet dėstoma nutukimo

reikšmė, kaip nutukimas vei
kia į sveiktą ir patarimai, 
kaip nutukimą pašalinti—pri
imta itin svarbiais dalykais.

J.

“Laisvės” Naudai;

Piknikai
Išanksto apsirūpinkime bu-i 
sais ir išanksto organizuoki-Į 
me’keliauninkus į šiuos dien

raščio “Laisvės” naudai 
piknikus. ;

BALTIMORE j
Piknikas {vyks Sekmadieni

GEGUŽĖS 29 MAY
Piniginės dovanos prie įžangos ; 

bilieto ;
Pirma dovana $20.00

LIBERTY PARK
Eastern & Moffett Avės. 

•

NEW YORKO
APYLINKĖJE

Intertype išmokėjimui 
piknikas įvyks

BIRŽELIO 26 JUNE i
Irgi su dovanom

Pirma dovana $35

Bus Old Cider Mill Grove j
UNION, N. J.

BROOKLYN
Tai “Laisvės” didysis 

piknikas
; dovanos prie išanksto perkamų ;

bilietų. ]
; BUS LIEPOS 3 JULY
! Ulmer Park Music Hall

i MAYNARD,
! MASS.

Tai didžiausias lietuvių ■
■ piknikas rytuose

Dovanos prie Įžangos
Pirma dovana $100

: LIEPOS 3 JULY
! Visuose piknikuose bus 

duodama puiki dailės
; programa.

i Philadelphia
■ Sekmad., prieš Labor Day

SEPT. 4 RUGS.
; , Dovanos prie įžangos bilieto

Pirma Dovana $50

; Bus Mikolaičio Farmoje
; Puiki programa, gera orkes

trą ir kiti įvairumai.

(r-

PIRMAS DIENRAŠČIO ‘LAISVES’ MILŽINIŠKAS

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

Sekmadienį, 29 Gegužės-May
1988

Prasidės 10-tą Vai. Ryto ir Tęsis iki Vėlai Vakare
Dovanos prie įžangos bilieto. 1-mas prizas $20; 2-ras $15; 3-čias $10 ir šeši prizai po $5.

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

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

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

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

KELRODIS: Iš Baltimorės važiuokite Eastern Ave. iki Moffett Ave., ten rasite parką. Gatvek ari u—imkite 23 Backnyer 
karą, nuveš tiesiai į parką. Iš Philadelphijos važiuokite'Route 40, iki skerskelio Stemmers Run, tai bus kokios 8 mailes 
nuo Baltimorės. čia rasite dvi Trafffic Lights ir ant pietvakarių kampo to skerskelio yra raudonų plytų gražus namas, 
panašus į bažnyčią. Ant šio skerskelio sukite po kairei, važiuodami šiuo keliu laikykitės po dešinei, pavažiavę 3 mailes 
privažiuosite Eastern Ave. Eastern Ave pasisukite po dešipei ir pavažiavę apie pusę mailės rasite parką.
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LDS Trečio Apskričio 
Reikalai

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Trečio Apskričio 
Komitetas mato svarbiu reika
lu su kuopom pasitarti, padis- 
kusuoti sekamais mums vi
siems apeinančiais reikalais.

LDS VAJUS
LDS vajus už naujus na

rius jau eina prie užbaigos, 
su liepos pirma pasibaigia. 
LDS Trečio Seimo obalsis bu
vo plačiai aiškinamas spaudo
je, tad čia netenka kartoti. 
Vienas dalykas aišku, tai mū
sų kuopose mažai dirbta nau
jų narių gavimo reikalu. Kaip 
rodo lentelė, “Tiesos” paduota 
už gegužės pirmą, tai mūsų 
apskričio ribose kuopų dar
buotojam dar stovi didelis 
darbas neatliktas, jei tinka
mai skirtą kvotą pravedus. 
Tad subruskime, nors pasku
tinėmis dienomis pasidarbuo
kime — įrašykime kiekvienas 
po vieną naują narį iki vajaus 
pabaigos į LDS!

Tiesa, laiko mažai turime 
iki vajaus užbaigos, tačiau 
konstruktyviškai dirbant daug 
ką galima būtų atlikti. Visi 
stokime darban, kad kuopos 
garbę išlaikius pilnoje aukštu
moje. Nereikia atsidėti vien 
ant vadinamų kuopos vajinin- 
kų — visi tapkime jais likusį 
vajaus laiką. Pasisekimo tu
rėsime, jei nuoširdžiai pasi
darbuosime.

Visi į darbą, lai LDS Ket
virtas Seimas atstovauja visą 
10,000 narių! Lai mūsų Tre
čio Apskričio kturpTrs- nelieka 
paskutinėse eilėse mažiausiai 
pasidarbavusių Ikuopų naujų 
narių į LDS orghrlizaciją įra
šyme .’

LDS KETVIRTAS SEIMAS I
LDS Ketvirtas Seimas įvyks 

apie vidurį rugpjūčio mėnesio, 
Pittsburgh, Pa. Prie jo laikas 
jau pradėt ruoštis. Kad pa
siuntus reikiamas kiekis dele
gatų, tai turime pirma tinka
mus būdus surasti, kaip finan
sų sukelti lėšų padengimui.

Pagrindinis bus klausimas 
visose kuopose, tai finansų rei
kalas. Tačiau finansų sunku
mus lengvai bus galima apei
ti, jei mes sutartinai dirbsi
me ne vienos kuopos ribose, 
o ruošimės organizuotai, ben
drai su kitomis kuopomis ap
skričio ribose ir su Lietuvių 
Meno Sąjunga.

Kaip yra žinoma, L. M. S- 
gos suvažiavimas yra taiko
mas turėti ten pat ir tuo pa
čiu laiku. Jie siūlė LDS kuo
poms, kad jos rinktų delega

tus į LDS Ketvirtą Seimą, ku
rie yra susidomėję meno veik
la. ši mintis yra labai gera 
ir kuopos turėtų rūpintis to
kius asmenis rinkti delegatais. 
Daug sutaupinsime pinigų ir 
skaitlingą delegatais suvažia
vimą turėsime minėtų organi
zacijų.

Dabar prieš mus stovi klau
simas: Kas turi to darbo pra- 
vedimo reikalais rūpintis? 
Manau, ar nebūtų gerai, kad 
apskričių šių abiejų organiza
cijų komitetai šauktų bendrą 
posėdį? Bendras posėdis su
darytų veikiantį komitetą, ku
ris rūpintųsi vien delegatų pa
siuntimo klausimu apskričių 
ribose.

Ką manote, LMS Antro Ap
skričio komitetas? LDS Tre
čio Apskričio komitetas, ma
nau, nebus priešingas mano 
šiam pasiūlymui.

. apskričio Piknikas
LDS Trečio Apskričio pik- 

inikas, kaip jau žinome, įvyks 
sekmadienį, liepos (July) 31 
d., Meadow Grove, Cranford, 
N. J. Tikslu jį populiarizuo- 
ti ir apsKričio finansų stovį 
Sustiprinti, nutarėme piknike 
duoti dovaną, puikų šešių tū
bų AC-DC Emerson radio, 
vertės $30 !

Laikas trumpas iki parengi
mui, todėl LDS kuopos, apie- 
linkės lietuvių organizacijos ir 
pavieniai asmenys, visi esate 
prašomi jau dabar pradėti 
ruoštis į mūsų pikniką. Jūs 
atsilankydami turėsite asme
ninį smagumą, tyrame ore 
praleisite smagiai laiką ir mū
sų apskritį paremsite. Pra
šomi dalyvauti masiniai, orga
nizuotai — važiuokit busais iš 
kolonijų. Padarykime tikrai 
didelę sueigą!

Komitetas dės visas pastan
gas visus atsilankiusius sve
čius tinkamai priimti, gerai 
pavaišinti. Todėl, pripdldyki- 
me giraitę gražiai nusiteikusia 
publika! I

KUOPŲ MOKESTYS
Finansų sekretorė A. Sulai- 

tienė savb raporte atžymėjo, 
kad daug kuopų dar yra ne- 
pasimokėjusių į apskritį duo
klių už 1937 metus. Jau ke
letas kuopų užsimokėjo meti
nes duokles: į apskritį už 
1938 metus. Deja, nedaug 
tokių kuopų turime. Kuopų 
valdybos esate prašomos rū
pintis, kad jūsų kuopos užsi
mokėtų užvilktas mokestis su 
pirma proga; Nelaukite spe

cialių laiškų, paraginimų . — 
patys tą atlikite.

Mokestį siųskite sekamai: 
A. Sulaitienė, 592 Ocean Ave., 
Jersey City, N. J.

J. E. Gužas,
LDS III Apskr. Sekr. 

__________________________ i 

Paterson, N. J.
LOTAI VANDENYJ?

Tūlas agentėlis, slovakų tau
tos, John C. Skiranka, Passaic, 
N. J., gudrus -sukčius, pradėjo 
bizniavot pardavinėdamas lo
tus. Jis parduodavo lotus 
žemės Long Island’e. Už lotą 
ėmė nuo šimto iki penkiolikos 
šimtų dolerių. Sakydavo, kad 
bus statomi fabrikai, ir tik del 
slovakų,—girdi, vieta būsian
ti pavadinta “Mažoji Slovakų 
Šalis—Little Slavish Country.” 
Ir taip daugelį tautiečių priga
vo, išviliodamas iš jų daug pi
nigu. iNuo 1930 metų jis va
rė ub^biznį.” Tautiečiai nusi- 

' pirkę lotus laukė, kada pra
dės žadėtieji fabrikai dirbti. 
Nesulaukdami pradėjo teirau
tis, ar neapgauti. Galų gale 
suranda, kad “Mažoji Slova
kų šalis” dar randasi po van
deniu. Tada tautiečiai patrau
kė savąjį agentėlį, J. C. Ski
ranka, į teismą. Pas teisė
ją Cornelius F. Collins jis pri
pažintas kaltu. Agentas likos 
nubaustas kalėjimai! nuo vie
nų iki penkių metų. Teismas 
įvyko balandžio 29 d.

šv. Cecilijos Choras turėjo 
koncertą sekmadienį, gegužės 
1 d., Our Lady svetainėj. Kon
certe dalyvavo ir iš kitų mies
tų chorai—iš llarrisono ir Eli- 
zabetho. Didžiausias kredi
tas priklauso Patersono Šv. 
Cecilijos Chorui. Labai gerai 
išėjo daina “Kur Girios Ža
liuoja.” Gana gerai patiko 
patersoniečio Jono Spranaičio 
solo. Jis buvo iššauktas du 
kartu dainuoti. J. S. turi ge
rą balsą. Duetu dainavo se
serys Ona ir Marijona Obele- 
vičiūtės; dainavo gerai. Solo 
dainavo Marijona Baubliūtė; 
ji turi gražų ir išlavintą bai
sa.

Publikos galėjo būti virš 
500.

Visa programa išėjo vidu
tiniai.

Automobilius parbloškė W. 
Sidaravičių-Karvelį, jam ei
nant skersai Straight St. Jis 
tapo sužalotas ir nuvežtas li- 
gonbutin.

Susirgo Pranas Jokubaus- 
kas, jaunasis. Susirgo darbe. 
Nuvežtas ligonbutin ir padary
ta operacija ant apendiko. Li
gonis jaučiasi geriau.

Linkiu greito pasveikimo.
J. Matačiūnas.

New Yorko valstijos Darbo Santykių Tarybos pagelba tapo pasirašyta sutartis 
tarpe valgyklų darbininkų unijos lokalo 302 ir 75 valgyklų savininkų. Kon
traktas apima apie 12,000 darbininkų. Sutartį pasiraso ir New Yorko distrik- 

to prokuroras Dewey, kuris irgi prisidėjo prie sudarymo sutarties.

Baltimore, Md.
“Laisves” Pikniko Reikalais.

Komisija laikė savo susirin
kimą geg. 2 d. Iš jos raportų ir 
svarstymų pasirodė, kad netik 
komisija yra įsivėlusi į darbą, 
bet ir aplamai visi progresyviai 
lietuviai. Komisija savo susirin
kime patikrino savo jau nu
dirbtus darbus ir iškėlė dar 
daugiau visokių klausimų ir 
įvairių pareigų. Viską svarsto 
ir veikia nuodugniai.

Turime pranešimų, kad apy
linkes miestų lietuviai sparčiai 
rengiasi dalyvauti tame pikni
ke, .kuris įvyks gegužės 29 d.

šių miestų lietuviai rengiasi 
atvykti: Brooklyn© Aido Cho
ras, taipgi ir didelis būrys sve
čių. Iš Philadelphia, Pa. Lyros 
Choras su daugeliu svečių. 
Taipgi bus daug iš Kaštono, 
Read ingo, Chester io, Shenado- 
rio ir net iš Washington, D. C. 
.Tikimės, kad atvyks ir iš-.kitų 
Pennsylvanijos miestų ir mies
telių. Ant šio pikniko žėdnas 
galės sueit savo senai matytus 
draugus, pažįstamus, gimines ir 
t. p. Todėl nė vienas nepraleis
kite šio Baltimorės istorinio 
įvykio, kuris pasiliks jūsų at
mintyje ant visados.

Du prieteliai klausia priėję 
manęs: “Kokį triukšmą jūs, 
bolšcvikėliai, keliate Baltimorė- 
jc?” Aš paaiškinau, kad tai ne 
triukšmas, bet “Laisvės” ren
giamas piknikas, kuriuom visi 
yra susidomėję. Mano prietelis 
pasižadėjo pranešti šią žinią vi
siems savo prieteliams ir ne
prieteliams.

Komisija pasirengusi užganė
dinti kiekvieną lietuvį: žemaitį, 
dzūką, kapsą, kupiškėną ir vi
sus .kitus mūsų tautiečius.

kimą, kuriame buvo išduota’kit visi ir atlikit savo, kaip organi- 
apyskaita iš atsibuvusio kon-^^m’s"\ b(To8-W9) 
certo, nuo kurio liko gryno ---------------
pelno $276. Choras priėmė 
atskaitą su didžiausiu džiaugs-j 
mu, kad koncertas davė tiek'gegužės 10 d., 8 vai. vak., pas drg. 
pelno, kuriam lygaus koncer-,G1°hsni, 1256 Diamond Avė. Prašo

SCRANTON, PA.
j ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks

te Worcester!© istorijoj nėra 
buvę. Draugė Kudarauskienė, 
kuri daugiausia diybo dėl pa
darymo koncerto pasekmingu 
ir sukėlimui pelno taipgi 
pasiūlė paaukot šimtą dolerių! 
gynimui Ispanijos, su kuo cho
ras vienbalsiai sutiko. Tai 
prakilnus Aido Choro darbas. 
Na, čia ir vėl nemažai ašarų 
nudžius tiems, kurie verkė, l 
kad choras nesirūpina darbi
ninkų reikalais, o vien savo. 
Na, pasakykite: ar Aido Cho
ras galėjo nuverst didesnius; 
kalnus penkių mėnesių bėgiu ? i 
Ar rasite kitą, chorą, kuris | 
daugiau naudos padarė dar
bininkų reikalams tokiu lai
kotarpiu ? Ar galėjo Aido 
Choras gelbėt kitus, kuomet; 
patsai buvo paskendęs skolo-! 
se ? Bet tie visi “verksniai,” į 
vietoj stot į darbą ir būdavot,' 
savo ašaromis skandino Aido: 
Chorą ir jo parengimą.

Draugai, nusišluostykite aša
ras, stokite į darbą, padėkite

mo narių skaitlingai dalyvauti šia’me

Jau turime šviežio pava
sarinio medaus. Pats ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

“Laisvėje” galite gani i 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

Kaina 65c už Kvortą
Liepų- Žiedų 75c. Kvorta

Kreipkitės į “Laisvės” ofi
są ir apsirūpinkite su 

medum.

susirinkime, nes turime* specialiai 
svarbių reikalų išspręsti. — Fin.

Į Sekr. (108-109)

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
M O T E R Ų gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mų, kurio n c s u p r a n tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spin<lulial, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

chorui dirbti, o choras nu
veiks didesnius darbus, dėl 
darbininkiškų reikalų, negu 
kokia kita politinė organizaci
ja Worcesteryj.

Dabar choras rengiasi prie 
savo pikniko, ant 15 d. gegu
žės; yra pardavinėjami laimė
jimo tikietai dėl to pikniko, 
kuriame bus duodamos laimė
jimo dovanos už tuos tikietus.

organizaci-1 Olympia

Dar keletą dalykų apie komi
sijos tarimus. Nutarta šaukti 
platų susirinkimą ant gegužės 
17 d. visų “Laisvės” skaitytojų 
ir kitų progresyvių
jų. Tekis susirinkimas įvyks 
Lietuvių Svetainėje. Bus išduo
tas platus raportas iš komisijos 
nuveiktu darbu.

Geg. 23 d. bus galutinas ko
misijos susirinkimas. Jis įvyks 
pas K. Raškauską, 1152 Cleve
land Avė. J. Balsys,

Spaudos Kom. Narys.

Visų pareiga padėt chorui tuos 
tikietus pardavinėt, padaryt tą 
pikniką pasekmingu, sukelt 
kiek pinigų, kad choras galėtų 
n u v a ž i u o t į kitas kolonijas 
į jų piknikus, tuomet choris
tam bus daugiau energijos 
lankyt savo pamokas, kad ir 
vasaros metu. Nepamirškite 
gegužės 15 choro pikniko, 

Parke.
Korespondentas.

Worcester, Mass.
IŠ AIDO CHORO VEIKLOS

Aido Choras nors jaunas— 
nuo savo persiorganizavimo 
tur būt dar tik penkių nnėne- 
sių senumo, bet atliko daug 
darbų. Progresas nepapras
tai didelis. ■ Užėmus mokyto-

Garsinkite savo biznį dien
rašty j “Laisvėj.”

^RANEflMAnS KITUR
SO. BOSTON, MASS.

LDS 62 kp. narių svarbus susirin
kimas įvyks geg. 11, trečiadienio va
kare, 7:30 vai., 376 Broadway. Įvyks 
nominacijos Centro valdybos ir taip 
pat rinksime delegatus į būsimą 
seimą. Kviečiame visus narius skait
lingai dalyvauti šiame susirinkime.— 
Fin. Rast. .(109-110)

WATERBURY, CONN.
ALDLD visuotinas kuopų delegatų 

suvažiavimas įvyks liepos 1 ir 2 
dd., Brooklyn, N. Y. Reikia kuo
poms apkalbėt ir rinkti delegatus; 
jau laikas. Yra keli pataisymai mū
sų organizacijos pasiūlyta, reikės vi-

jos vietą draugei Karsokienei, 
penki mėnesiai tam atgal, cho
ras turėjo nemažai skolos ir 
mažai narių. Prie draugės 
Karsokienės, choras gavo nau
jų spėkų, trumpu laiku pa
siekė 50 dainininkų skaičių. 
Dainuoja labai harnąoningai, 
ką dabar žino ne tik Wor
cesterio žmonės, bet ir visų

I apylinkės kolonijų. Progre
syviai lietuviai turėtų tuomi 
džiaugtis ir remti Aido Chorą.

Aido Choras žavėjo savo 
dainomis progresyvius žmones 
jau bent kelis kartus. Pir
mas choro pasirodymas buvo 
kovo 20 d. savo koncerte. 
Antras —Ispanijos gelbėjimui 
velykinis parengimas. Trečiu 
kartu choras pasirodė balan
džio 30 d., apvaikščiojime dar
bininkų šventės Pirmosios Ge
gužės. Kas svarbiausia, kad 
choras programą atidarė su 
darbininkų himnu “Internaci
onalu,” ir gerai sudainavo. Aš 
manau, kad nušluostė ašaras 
tam^Omigo, kuris taip gailiai 
verkė darbininkiškų dainų. 
Tas jo “verksmas” tai buvo 
tam tikras priekabis ir žemi
nimas choro.

Kitas neapsakomai svarbus 
Aido Choro darbas—$100 au
ka Ispanijos gynimui.

Balandžio 27 d. po pamokų 
choras turėjo trumpą susirin-

siems nariams juos nubalsuoti už ar 
prieš.

ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
gegužės 10 d., 774 Bank St. Susirin-

VAKACIJŲ VIETA
Patogiame Viešbutyje

U. S. HOTEL
Valatie, N. Y.

Prie Kelio U. S. 9

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA ‘
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8910 JOS. CAMPAU DETROIT, MICH.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi 
j

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

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

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

U. S. Hotel, Valatie, N. Y.
Specialūs kainos po $12 į savaitę 

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

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

Telefonas Valatie 13-R, \ *
Louise Giarve, Prop.

" , "I

Dr. Herman Mendlowitz '
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd St.

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

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



Antradienis, Geguž. 10, 1938

New Yorko Ir Apielinkės Žinios Du Lietuviai Sutiko 
Belaikinę Mirtį Clement Vokietaitis

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

PAMATYKITE BALTIMORE

Stephen Aromiskis
(Arrnakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

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

Lietuvis Tarabeiza prigėrė 
East Upėj. Matomai, ne iš 
pertekliaus, jis, kaip ir dauge
lis kitų, traukinėjo iš East 
Upės atplaukiančius lentga
lius, kuriuos parsinešdavo na
mo kurui. Taip besidarbuoda
mas, jis paslydo upėn, iš ku
rios nebegrįžo.

J. Bondžinskaite 
Sugrįžo I

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Aido Choras važiuoja i Baltimorę 29 d. gegužės (May), 
prieš Dekoracijų Dieną. Jis ten dainuos “Laisvės” naudai su
rengtame piknike. Kas nori turėti pavasario ore puikų pasi
važinėjimą, gali važiuoti kartu ir bus mielai priimtas. Kelio- 

i nė į abi pusi $3.00.
Būtinai užsiregistruokite prieš 22 d. gegužės, nes iš anksto 

norime žinoti, kiek bus pasažierių.
Busas išeis 6 vai. ryte nuo “Laisvės” Svetainės. Bušai per

važiuos svarbiausias Baltimorės miesto vietas specialiai paro
dymui pasažieriams miesto (sightseeing). Namo grįš vėlo
kai vakare ir bus New Yorke anksti pirmadienio ryte, deko- 

• • racijų šventėje.

Ketvirtadienį, gegužės 5, 
“Laisvės” Svetainėj, įvyko LDS 
1 kuopos susirinkimas. Kadangi; 
nariai buvo šaukiami atvirutė- I 

mis, tai susirinkime dalyvavo 
skaitlingas būrys draugų. Susi
rinkimo tvarka, kaip ir visuo
met, ėjo savo keliu. 

Skaitytas laiškas 
Centro Komiteto, kuriame pa-| 
ragina nominuoti kandidatus įi 
būsimą Centro Komitetą. Laiš- Į 
kas priimtas ir nominacijų 
blankos išdalyta nariams, 
vesta nominacijos. Balsus 
tyt komisijon išrinkti: J. 
bis, J. Gužas, J. Gaitis.

K o ni is i j u Ra po r t ai
Išvažiavimo komisija rapor

tavo. kad išvažiavimas įvyks ki
ta mėnesį. Laiką ir vietą prašė 
tėmyti spaudoj — “Laisvėj.” 
Tarpt. Darb. Apsigynimo ir At
eivių Gynimo atstovai šiame su
sirinkime raporto neturėjo, bet 
pastebėjo nariams, kad skait
lingai lankytųsi kitame susirin
kime, nes duos svarbius rapor
tus. Ateities žiedo Mokyklos at
stovas raportavo, kad nesenai 
turėjo parengimą mokyklos 
naudai. Pinigų turi. Mokyklą'side, N. J., ir A; Zablackienė iš 
tęs iki pabaigos gegužės. Vaikų j Maspeth, L. L Jų sūnūs kovo

ja liaudiečių armijoj, Ispanijoj. 
Paskutinėmis dienomis rengė
jos sužinojo, kad šioj apylinkėj 

, randasi daugiau tokių lietuvių 
motinų, tačiaus neturint antra
šų negalima buvo pakviest.

Laike programos garbės mo
tinoms įteikta po pludštelį rau
donų gėlių, o publika šias de
mokratiją ginančių 
motinas pagerbė atsistojimu.

Apie mūsų garbės motinas ir 
apie pačia pramogą plačiau ra-1 vaidintas šį sekmadienį, geg'u- 
šysime sekamos savaitės Mote-'žės 15 d., Labor Lyceum sve
rti Skyriuje, šiuomi tik norime 
pareikšt padėką visiems prisi- 
dėj tįsiems prie tinkamo šios 
dienos atžymėjimo.

Gražiai garsino 
___ __ j “Laisvė,’

Draugė Janina Bondžinskai- 
tė sugrįžo iš maršruto, kurio 
paskiausioje dalyje jinai 
lankė 
r i nė j 
West 
gan,

LDS

pra- 
skai- 
Gru-

Motinų Dienos Minėjime 
Paremta Ispanijos 

Gynėjai I
pas-Aldiečių moterų kuopos 

tangomis pereita šeštadienį su
ruoštame Motinų Dienos minė
jime brooklyniečiai dar karta 
gausiai parėmė Ispanijos ir vi
sos demokratijos gynėjus. Ren
gėjos, mat, turėjo du tikslu: 
pagerbt motinas ir paremt lin- 
colniečius.

Garbės viešniomis dalyvavo 
Mrs. Kastancija Jušas 
(Young), buvusi brooklynietė, 
dabar gyvenanti New Jersey, 
Marijona Ražanskienė, iš Hill-

Seeger, Dobilienė, F. Stupur, 
Depsienė, Collins, Velička, 
Block, Levanas, J. Kalvaitis, 
Ražanskienė, šibeikienė, Rama
nauskas, Chelus, Tamošiūnienė, 
Poškaitis, K. Balčiūnas po 25c. 
Viso su smulkiomis surinkta 
$32.36. Eilė draugių prisidėjo 
aukomis surengimo lėšoms. Tai 
bus

ap- 
lietuvių kolonijas vaka- 
Pennsylvanijoj, taipgi 
Virginia, Ohio, Michi- 
Illinois, Wisconsin, In- 
valstijose. Maršruto, ro

dos, dar ne galas, turi dau
giau užkvietimų, kuriuos gal 
dar galės padengt vėliau, po 
laikino pasilsio.

Savo prakalbose ji daugiau
siai kalbėjo apie Sovietų Są
jungų, kur jinai gyveno per 
pastaruosius kelis metus. Dė
ka jos maršrutui, masės lietu
vių gavo pirmarankes žinias 
apie Sovietų Sąjunga. Rep.

Milašaukienė, gerai žinoma 
brooklynietė, pasidavė opera
cijai. Gal dėl pavėlavimo ai’ 
kokios kitos priežasties iš po 
operacijos jos nebeatgaivino, 
mirė. Rep.

Coney Island viešbutyje Half 
Moon dabar rodoma WPA Fe- 
deralio Meno Projekto artistų 
piešiniai. Paroda atdara publi
kai nuo 9 ryto iki 10 vakaro. 
Rodys iki 25 d. šio mėnesio.

lankosi nemažai.
LDS 1-ma kuopa platina 

Amerikos lietuvių jaunuolių 
žurnalų “Voice” (Balsų). Man 
teko peržvelgt kalbamų žurnalų. 
Redakcijos straipsnyje kalba, 
kad žurnalas nebus kokios nors 
sriovės, bet bus visų sriovių 
lietuviams jaunuoliams laisvai 
reikšti mokslo, apšvietos ir is
torinius įvykius viso pasaulio. 
To žurnalo špaltose bus daug 
vietos užimama aiškinimui Lie
tuvos istorijos. Mano suprati
mu, “Voice” leidėjai pradėjo 
prakilnų darbų tarpe lietuvių 
išeivijos ir jų čia gimusių sūnų 
ir dukterų. Ar galėtų rastis to- 

. kis, kuris nenorėtų susipažinti... v i iriaziaisu istoriniais faktais savo tėvų zl. „„v.- < .. . aiem asusir protėvių pragyvento laikotar
pio. Tokį žurnalų turime remti 
suaugę ir jauni. Kurie turite, 
sūnus ir dukteris dar neskai- į 
tančius žurnalo “Voice,” užrašy
kite. Kaina tik $1.50 metams.
Antrašas: Lith. Am. Publish
ers, Box 38, Station W, Brook
lyn, N. Y.

LDS Seimas įvyks nuo 15 iki 
20 rugpjūčio, Pittsburgh, Pa. 
Delegatais išrinkti A. Velička, 
A. Balčiūnas, P. Buknys, S. 
Petkienė. Alternatais: P. Gra
bauskas ir P. Taras. Kelionės 

i i$šų nutarta apmokėti po $25.
Vienbalsiai nutarta išnešt re

zoliucija, užgirianti prezidento 
Roosevelto darbus ir ūkiui 

' gaivint programa.
Kuopa gauna naujų narių.

/ Ligonių buvo du: vienas atsi- 
maldavo, kitas dar serga.

Kor. G. Kuraitis.

Vaikai Gatvėse
išvi-Pavasario gražus oras 

lioja vaikus žaist gatvėse. 
Savo entuziazme, vaikai užsi
miršta viską. Vaikas paskiau
sia visko tepagalvos apie su- 
•^eidimo pavojų. Dėlto tas 

' privalo būt pirmiausiu maši
nos vairuotojo mintyje įva
žiuojant į vaikais pilnų gatvę 
ar mokyklų zonų. Be to, vai
kai pripratę suaugusių saugo
mi ir jie to tikisi iš draiverių, 

' tad šie ir turi vairuoti mašinų 
saugiausiu būdu, nes nežinia, 
ką vaikas darys sekamų se
kundų.

Trafiko Stotis “K.”

Policistas Hackett, tris kart 
pagerbtas už sulaikymų pasi
baidžiusių arklių, tapo ant ša- 
lygatvio kampo užmuštas gal
vatrūkčiais skriejančio moto
risto.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

atžymėta Moterų Skyriuje.
Narė.

Walter Thomas, 20 metų, be
darbis jaunuolis nušoko nuo 
stogo 345 W. 49th St., N. Y., ir 
užsimušė.

šių vasarą atidarys naują 
parką pagal Sunrise Highway 
tarp 81st ir 83rd St., Richmond 
Hill, čion bus kelios sviedinio 
žaismėm vietos ir prūdai.

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Skirtingas Nuo Kitų Ukrainiečių Balius

Jie

Pasikalbėjus su kai kuriais 
Lietuvių Liaudies Teatro vei
kėjais sužinota, jog smarkiai 
teatriečiai ruošiasi prie per
statymo keturių veiksmų dra
mos—“Praeities šešėlis”,
tvirtina, kad šis didelis ir pui
kus kūrinys, šiuo kartu bus 
skirtingai suvaidintas nuo bile 
kokių lietuviškų vaidinimų, iki 
šiol vaidintų.

Apie smulkmenas šio vaidi
nimo, drg. J. Kuodis, kuris 
taip intensyviai ir rūpestingai 
dirba, žada pranešti trečiadie
nį ryte pęr Lietuvių Radio ve-

didvyrių, damą valanda, vadovaujamų 
i J. Ginkaus.

“Praeities šešėlis” bus su-

Ukrainiečių radio kliubas 
Surmos turės savo pramoga 
gegužės 15-tos popietį, Central 
Opera Salėj, 205 E. 67th St., 
N. Y. Bus dainų ir šokių pro
grama. Ukrainiečiai radijušai 
prielankiai garsino lietuvių 
bendra Lietuvos nepriklauso
mybei gint mitinga, kovo 20 d. 
Lietuviai prašomi paremt juos 
savo atsilankymu jų pramo
gom Rep.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks
gog. 11 d., 8 v. v. Šapalo-Vaiginio

1 Svct., 147 Thames Street. Visų na
rių privalumas yra dalyvauti.

(109-110)

“Laisves” Piknikas Brooklyne bus 
3 <1. Liepos (July), Ulmer Park. Pi
niginės dovanos prie įžangos bilieto 
perkant iš anksto.

MM MM MM.

S
NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043 3
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Orlaivis Nukrito Balon

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

3 
3
3

tainėje. Pradžia lygiai 7:30 
vai. vakare.

Menininkas.

Automobilistams
Motorinės važiuotės komisi-

1 orderius Harnett pataria vi
siems motoristams patikrint

pramoga 
taipgi Ra

dio Draugijos vedėjas p. J. Cin
kus. Muzikų vakarui suteikė S. į 

j Griškus, Jonas Šimanskis, Vin- savo leidimus ir juos laiku at-
cas Kvietkus ir Pr. Stupuras, 
taipgi 1 kitatautis. Gražią dai
nų programų išpildė Al. Velič
ka, P. Grabauskas, P. Pakai-. 
niškis. Jiem akompanavo Albi-; 
na Depsiūtė. Dirbo (apart kuo- 
piečių) d. Levanas. *

Visi jie aukojo savo patarna- 
vimą-talentus. Rengėjoj ’ dėkin
gos už parama visiems aukoju-' 
siems, taipgi dalyvavusiems.

Parėmė Ispanijos Gynėjus

. Mitinge eilė draugių iššaukta 
išsireikšt apie Motinų Dienų. 
Ilgesnę, jaudinančių prakalbų 
pasakė K. Petrikienė, taip pat 
nurodydama svarbą remt Ispa
niją. Pakviesta D. M. šoloms- 
kas, Lincolno Brigados Draugų 
Komiteto pirmininkas, kuris 
trumpai nurodė Ispanijos šian
dieninę padėtį ir reikalų greitos 
paramos Ispanijai, taipgi nuo
latinės pašalpos lincdlniečiams 
didvyriams. Vakaro pirminin
kei d. M. Purvėnienei atsišau
kus į publikų aukų, aukojo se
kamai,:

Mrs. K. Yušas, kovotojo Char
les Young motina, aukojo $2.70.

V. Čepulis, K. Petrikienė, Gil- 
manienė, A. Brown, P. Taras, 
M. Valilionienė, S. Sasna, D. M. 
Šolomskas aukojo po $1.

Laukaitienė, Marčiukienė, C. 
Schrieber, K. Rušinskienė, 
Levanienė, Banienė, J. Siurba, 
Poškaitienė, A. Balčiūnas, Bal
čiūnienė, V. šibeika, Mikalaus
kienė, Kazakevičienė, V. Bovi
nas po 50c.

M. česna, O. Reinhardt, K. 
Yoneliūnas, O. Titanis, Monika 
Evans, Zakarauskienė, K. šo- 
lomskienė, M. Maželienė, 
Paukštienė, žigaitienė, 
niškis, J. Balčiūnas,

sinaujint, nes atnaujinimui lai
ko pratęsimo nebus, jisai baig
sis šio mėnesio 31 dienų.

Levine, kuris pergyveno 
daug kančių pagrobus jo vai
kų, teisme prašė nebaust F. J. 
Maltese, kuris su giminaičiu 
Parisi norėjo iš jo išgaut vai
ko išpirkimui skirtus pinigus.

lai
ve-' 
bet

H. W. Dupper, pralošęs 
i žybose, apskundė laižybų 
dejų Rogan ant $9,998, 
teismas jo reikalavimų atme
tė.

Williamsburge griaunama se
nas buvęs Lincoln Savings^Ban- 
ko Bildingas, 531 Broadway. Jo 
vietoj būsiąs pastatytas moder
niškas bildingas.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

i.

M.
Pakal- 

Jacoby,

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-r o Robinsono ir Kiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.

Galima pirkti abi arba bile 
kurių vienų

Tų knygų jau mažai turiu, to* 
del norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—1281h St., 
So. Ozone Park, N. Y,

Harry Wesik, vokietis, pasi
samdė orlaivį “pasivažinėt”. 
Jis praktikavosi orlaiviniUs 
“triksus”. ūmai jo orlaivis no
simi žemyn pasileido iš 4,000 
pėdų, aukštumos ir nėrė balon, 
esančion tarp Floyd Bennett 
Field ir Avenue U. Orlaivis 
aplamdyta, bet lakūnas išėjo 
iš orlaivio be pagelbos, tik 
kaire ranka laikydamas deši
nės išnarinta riešuka. *- *■

John Pedone, 86, iš E. Elm
hurst, nukrito nuo IRT Junc
tion Blvd. Stoties 40 pėdų ant 
gatvės ir ant vietos užsimu
šė.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijomš, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tinka

mai ir už prieinamų kainų
Parsamdau automobilius yestu- 

vėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam

402 Metropolitan Avė.
' (Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 

Teikiam netnokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

GevcJ Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

I
E

3
3
3

E

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinama kaina.

3
MM

3
3
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Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS

Mateušas Simonavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vy n,a i geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

y,
Kiekvienų subatų 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dienų iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N.
Tel. Evergreen 7-8886

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

I# venų padarau nau
ju* paveikslui ir kra- 
javui sudarau su am«- 
rikonifikaii. Reikalui 
eaant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairioaa 
•palvom.

i

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

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamų 
“burner” arba visų garo arba karšto vandenio sistema. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

PHONE PULASKI 5-1090

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

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

VALANDOSE—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

OPEN DAY AND NIGHT

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

Sleeping Accomodations.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

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

PER WEEK

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

Sun. all day and night.




