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Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Draugas P. Pakalniškis turi No. 110 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVIII, Dienraščio XX
parašęs gerą paskaitą apie po
eziją. Jis ją skaitė Brooklyne. 
Pabaigoj šio mėnesio jis lan
kysis Kanados lietuviu koloni
jose ir ten skaitys.

Daktaras A. Petriką parašė 
paskaitą apie Dr. Kudirką. Ji
buvo skaityta Brooklyne. Jos 
pirmoji dalis tilpo “Šviesos” 
No. 1, o antra tilps No. 2. Ko-
Joni jų draugai turėtų savo ko
lonijose surengti sueigas ir ją 
skaityti.

Drg. V. Tauras parašė pa
skaitą apio William Shakes
peare. Ją skaitė Brooklyne. Ji 
bus išspausdinta “šviesoje”.

Hitleris lankėsi pas Musso- 
linį. Du pasauliniai plėšikai 
derėjosi, ką dabar užpulti. 
Austriją jau pasmaugė. Ispa
nijos žmones žudo. Lietuvai ir 
čečhoslovakijai pavojus.

Bet jau matosi tarpe Hit
lerio ir Mussolinio atšalimas. 
Mat, Hitleris pavergė turtin
gą Austriją, ruošiasi ant Lie
tuvos ir čechoslovakijos, rei
kalauja išėjimo Į Adriatiko 
Jūras.

O Mussoliniui nedaug kas 
teko. Gi Hitlerio veržimasis 
prie Adriatiko Jūros jau suda
ro pasikėsinimą ant pačios Ita
lijos.

Mussolinis pradeda dairytis. 
Jis žino, kad fašistas ėda silp
nesnį fašistą, kaip žuvis žuvį.

Sovieti] Sąjungoj paminėjo 
125-kių metų sukaktį nuo feld
maršalo Michailo Illarionovi- 
čiu Kutuzovo mirties. Kutuzo
vas savo gudria strategija nu
galėjo Napoleoną 1812 metais 
ir išvijo, iš Rusijos. Kutuzov 
buvo vienas iš gabiausių kar-^ 
vedžių, bet tuo pat kartu nei 
mylimas iš caro pusės. /

Minersville lietuvių moterų 
kliubas pasipirko “Laisvės” du 
šėrus už $10.00.

Dar daug yra mūsų organi
zacijų, kurtos neturi d i en Ais
čių serų. O aš manau, kad 
kiekviena ALDLD, LDS kuo
pos ir mūsų chorai turėtų įsK 
gyti po dienraščių šėrą, kad 
turėti balsą jų reikaluose.

Dienraščių Šerai yra po $10.

Iš Philadelphijos vėl išplau
kė Vokietijos nazių laivas 
“Frankenwald”, kuris veža 
20,000 orlaiviams bombų. 
Bombos yra nuo 25 iki 100 
svarų kiekviena. Jas padarė 
Atlas Powder Co., kuri turi 
amunicijos fabrikus Wilming- 
tone, Tamaqua ir kitur.

Sako, kad nežinia, kur tas 
bombas veža. Aišku, kad jas 
veža fašistams į Ispaniją. Ne 
vienas šimtas Ispanijos liau
dies moterų, senelių, vaikučių 
ir kovotojų žus nuo tos baisios 
medžiagos!

Nesenai iš Wilmingtono iš-
plaukė kitas Vokietijos garlai
vis taip pat su 20,000 orlaivių 
bombų.

Šitokis yra , “neutrališku- 
mas” Amerikos Ispanijos liau
dies kare su užpuolikais fa
šistais. Ispanijos liaudžiai už
daryta proga pirktis ginklus ir 
amuniciją, tuo kartu Amerikoj 
perka ginklus, amuniciją, 
bombas neva Italija, Vokieti
ja, Lenkija ir kitos fašistų ša
lys, o juos veža Ispanijon fa
šistams. x

Gėda mums visiems! Gėda 
Amerikos demokratijai!

ORAS

ĮNEŠTAS ROOSE VELTO BILIUS DEL 
¥3,000,000,000 VIEŠIEM DARBAM IR

PRAMONES-BIZN1O GAIVINIMUI
Republikonai ir Atgaleiviai D 

Garneriu Stengsis Si
Washington. — Kongresi

nės lėšų skyrimo komisijos 
pirmininkas Taylor įnešė 
kongresui prezidento Roo- 
sevelto sumanymą paskirt 
$3,054,425,000 WPA viešiem 
šalpos darbam, paskolom 
pramonei-bizniui gaivint, 
CCC darbų stovyklom ir kt. 
per septynis mėnesius, nuo 
šių metų liepos 1 d. iki se
kančiu metu vasario 1 d. V V j

Republikonai ir atgalei
viai demokratai buriasi su- 
mušt tą sumanymą: reika
lauja susiaurint viešus dar
bus; siūlo, kad valstijos tu
rėtų paskirt tam tikrą dalį 
tam pinigų, ir tik tada ga
lėtų gaut finansų iš šalies 
valdžios, nors žino, kad dau
gumai valstijų trūksta pi
nigų. Tie politikieriai išra
dinėja ir kitas priekabes 
prieš prezidento sumanymą. 
Yra nurodymų, kad jiems 
papėdžiauja ir šalies vice
prezidentas Garner.
/ Iš antros puses, CIO, Am
erikos Darbo Federacija, 
Amerikos Darbininkų Susi
vienijimas ir visas darbinin
kiškas judėjimas apskritai 
remia prez. Roosevelto pla
ną. Įvairios jų organizacijos 
jau siunčia laiškus, telegra
mas ir rezoliucijas senato
riams ir kongresmanams už- 
girt Roosevelto sumanymą.

Suimtas už Sąmokslą Pagrobt 
Prezid. Rooseveltą 

____________  [f

Washington. 4- Slaptoji 
policija atidengė suokalbį 
pagrobt prezidentą Roose
veltą ir laikyt jį viename 
dinamito prikrautame laive 
Potomac upėj, reikalaujant 
didelių pinigų už preziden
to paleidimą, kaip praneša 
United Press žinių agen
tūra.

Tas sąmokslas aikštėn iš
kilo, kai Columbijos Dis- 
trikto policija suėmė tūlą 
C. W. Kennedy.)

JAPONAI VIS NEPRA-
LAUŽIA CHINŲ FRONTO

Šiandien būsią giedra ir 
šilčiau.—N. Y. Oro Biuras.

SLA Pild. Tarybos 
Rinkimų Daviniai

įmokratai su Vice-Prezidentu 
mušt Tą Sumanymą
3--------- --------------------------
CHINIJOS A T S I š A ŪKI

MAS TAUTŲ LYGAI

Geneva, geg. 10. — Chi- 
nija per savo atstovą dr. 
Wellington Koo atsišaukė į 
Tautų Lygą duot Chinijai 
gįnklų pagelbos prieš žudei- 
kas Japonijos imperialistus.

SSRS Atstovo Pastan
gomis Ethionai Priimti

Lyges Tarybon
Geneva. — Sovietų dele

gatas M. Litvinov, užsieni
nis komisaras, daugiausia 
pasidarbavo, kad pravesta 
tarimas priimt Haile Selas
sie, buvusį Ethiopios impe
ratorių ir kitus to. krašto at
stovus į Tautų Lygos Tary
bos posėdį. k ‘

Anglijos, „ątstovas, užsie
ninis ministeris, lordas Ha
lifax deda visas pastangas, 
kad bent didžiosios valsty
bės pripažintų Italijai Ethi- 
opiją.

Ispanijos respublikos dele
gatas, užsieninis ministeris 
J. A. del Vayo įteikė Tautų 
Lygai skundą prieš Italijos 
ir Vokietijos įsiveržimą Is
panijon. Jis, be kitko, pa
reiškė :

“Ispanijos sukilėliai (fa
šistai) jau senai sumušti ir 
dabar kariaujame su Vokie
tija ir Italija.”

NUSMERKTA SUŠAUDYT 
103 ISPANIJOS RESPUB

LIKOS IŠDAVIKAI

Barcelona, Ispanija, geg. 
10. — Nusmerkta sušaudyt 
103 fašistiniai gaivalai kai
po respublikos išdavikai ir 
žmonių ūpo puldytojai pasa
komis, kad respublikiečiai 
būsią sumušti, todėl turį pa
siduot. Mirtin taipo pat nu
smerkta 3 pabėgėliai iš ka
ro fronto.

Filipinų Salose Areštuojama 
11,000 Ateivių

Shanghai, geg. 10.—Dvy
lika Japonijos laivų išsodi
no daugį savo jūrininkų 
Amoy prieplaukon, Pietinėj 
Chinijoj. Tuoj užsižiebė 
mirtina ėhinų kova su įsi- 
briovėliais. -

Japonai d'esperatiškai 
šturmuoja chinus keliolikoje 
vietų centraliniame fronte, 
bet niekur dar nepfalaužia 
chinų linijos. Japonai ver
žiasi prie Lung-Hai geležin-

Manila. — Filipinų val
džia išdavė įsakymą areš- 
tuot 11,000 svetimšalių, tarp 
jų 7,000 chinų ir tūkstančius 
japonų. Vienį tų ateivių 
slapta įvažiavę, kiti ilgiau 
apsigyvenę negu buvo jiem 
leista.

Filipinų valdžia nužiūri, 
kad daugelis tų japonų šni
pinėjo.

Ducmanton, Anglija, geg. 
10. — Per eksploziją Mark-

kelio. Sako, tada galėtų su- ham angliakasykloj, 2,500
jungt Manchukuo su savo pėdų gilumoj, tapo užmušta 
pastumdėlių “valdžia” Nan- bent 28 mainieriai. Dar nė- 
kinge. * ra žinios apie 32.

NEW YORKAS. 4- SLA 
Pildomosios Tarybos rinki
mų balsams suskaityti pa
skirta komisija: S. A. Ci
bulskas, B. J. Schegaus ir 
K. Michelsonas baigė savo 
darbą gegužės 7 d. Pilnas 
komisijos raportas tilps se
kančios savaitės “Tėvynėje.” 
Šia proga paskelbiame tik, 
kiek kuris kandidatas balsu 
gavo.

Svarbu pažymėti, kad rin
kimuose žymiai daugiau 
kuopų ir narių dalyvavo, 
negu nominacijose. Rinki
muose dalyvavo 301 kuopos 
ir už Prezidento urėdui kan
didatus viso balsų paduota 
6,523. Vadinasi, rinkimuose 
daugiau dalyvavo 44 kuo
pos su 1,073 balsais.^

Rinkimams statyti kandi
datai balsų gavo sekančiai:

Prezidento iUredūi:
F. J. BagOčius 3,772 
W., F/ Laukaitis I 2,589

Kl. Jurgelionis 162
Vice-Prežidento Urėdui:

J. K. Mažukna 3,896
V. Bukšnaitis 2,582

Sekretoriaus Urėdui:
M. J. Vinikas 3,667
J. Miliauskas 2,482
J. Andžiulaitis 334
Iždininko Urėdui:

K. P. Gugis 3,694
A. S. Trečiokas 2,509
B. Simokaitis 296

Iždo Globėjų Urėdui:
S. Mockus 3,624
E. Mikužiūtė 3,558
V. A. Kerševičius 2,388
J. Marcinkevičius 2,138
J. K. Urbonas. 582
M. P. Soponis 331 •

Daktaro Kvotėjo Urėdui:
Dr. J. S. Staneslow

3,534
Dr. S. Biežis 2,212
Dr. S. W. Stanulionis

674

Amalgameitų Siuvėjų Unijos Suvažiavime 
Jų Vadovybė Remia Vienybę Pažangių 
Politinių Jėgų ir Roosevelto Sumanymus

Atlantic City, N. J. — 
Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos suvažiavime, Convention 
svetainėje, Sidney Hillman, 
unijos prezidentas, atsišau
kė į visas darbininkiškas ir 
šiaip pažangias politines jė
gas, idant sumuštų hoove- 
riškus ir kitus atžagareivių 
kandidatus ateina nčiuose 
rinkimuose. Jis netiesiogi
niai pasmerkė Wisconsino 
gubernatorių Ph. LaFol- 
lette’ą, kuris steigia , naują 
partiją ir tuom skaldo pa
žangiųjų jėgas.

Amalgameitų prezidentas 
užgyrė Darbininkų Neparti- 
jinę Lygą: jinai remia Nau
jąją Dalybą, stato darbiečių 
kandidatus rinkimams bei 
palaiko kitus kandidatus, 
.stojančius už Naująją Daly
bą. Jis taip pat, neminėda
mas vardu, smerkė tokius 
žmones kaip Homer Martin, 
Jungtinės Auto. Darbinin
kų Unijos pirmininkas, ku
ris, pasidavęs lovestoniečių- 
trockistų įtakai, užsipuldinė- 
ja Nepartijinę Darbo Ly
gą.

Sid. Hillman, Amalgamei
tų Unijos prezidentas, atžy
mėjo, kad ši organizacija 
dėjo ir deda pastangų ap- 
vienyt CIO su Amerikos 
Darbo Federacija, bet negali 
besąlyginiai pasiduot Fede
racijos vadams, kol jie ne
pripažins industrinių unijų 
stambiose pramonėse ir ne
sutiks organizuot milionus 
dar neunijinių darbininkų.

Hillman užreiškė, kad

darbam ir užgiria jo suma
nymą apribot darbo valandų 
skaičių savaitėje ir nusta
tyt, kiek samdytojai būtinai 
turi mokėt savo darbinin
kams.

A m a 1 g a m e itų Siuvėjų 
Unijos s e kretorius-iždinin- 
kas J. Schlossberg atsišau
kė pareikšt vienybę su “mū
sų pavergtais broliais fašis
tinėse šalyse.”

S u v a ž i avime dalyvauja 
arti tūkstančio unijos dele
gatų ir apie 5,000 svečių. 
Jame, be kitų, kalbėjo ir 
pažangus N. J. demokratas 
senatorius Wm. Smithers, 
ragindamas kovot už Nau
josios Dalybos tikslus.

Suimtas Amerikos Armijos 
Puskarininkis Kaip Šnipas
San Francisco, Cal. — Ta

po suimtas armijos pulko 
štabo vyresnysis puskarinin
kis Sam. B. Edgeman, kad 
jis ėmė slaptus dokumentus 
iš raštinės, matomai, šnipiš- 
kiem tikslam. Tie dokumen
tai paliečia 30-to pulko ofi- 
cierių ir kareivių veiklą. 
Edgeman atiduotas kari
niam teismui.

LENKIJA TURI ATSA
KYT, AR EIS SU NAZIAIS 

AR SU FRANCIJA
Paryžius, geg. 10.— Fran

ci jos užsieninė ministerija 
reikalauja, kad Lenkija aiš
kiai atsakytų, ar jinai lai
kysis su Hitleriu ar su

Amalgameitų vadovybė re-
mia prezidento Roosevelto 
reikalavimą paskirt virš 
$3,000,000,000 viešiem šalpos

Francija, jeigu Hitleris už-
puls Čechoslovakiją, o Fran
ci ja' duos čečhoslovakijai 
karinės pagelbos.

“SIDABRAMARŠKIN1A1” FAŠISTAI IR 
NAZIAI ŠAUKIA NUŽUDYT ROOSEVEL
TĄ RENGIASI ĮVEST SAVO DIKTATŪRĄ
Amerikos Fašistą Vadas Roy Zachary Sako: “Jeigu Niekas 

Kitas Nenušaus Roosevelto, tai Aš Jį Nušausiu.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - □
11 KALINIŲ PABĖGO Iš 

“VELNIO SALOS”

Port of Spain, Trinidad. 
—Pabėgo 11 kalinių iš Fran- 
cijos baudžiamosios koloni
jos, vadinamos “Velnio Sa
la.” Dabar jie atvira valčia 
išplaukė į Meksiką.

Ispanų Liaudieciai Užė
mė Pozicijas 20 Mylių

Fašistų Užnugaryje*
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — United Press 
žiniomis, respublikos ka
riuomenė užėjo 20 mylių už
nugario fašistam Cuevas de 
Vinroma srityj, pajūrio 
fronte, ir užėmė ten eilę po
zicijų, už 23 mylių į šiau
rius nuo pajūrio miesto 
Castellon de la Plana. Ta
me žygyje ypač pasižymėjo 
kanadiečiai liuosnoriai.

R e s p ublikiečių divizijos 
atmušė gen. Franco maurų 
keturias atakas Teruel Mo
relia srityj, nors respubli
kiečiai ir skaudžiai nukentė
jo tuose mūšiuose.

įkalinama 17 Nazių Šnipų 
Prieš Jungtines Valstijas
New York. — Jungtinių 

Valstijų prokurorai reika
lauja, kad prisaikdintieji 
teisėjai įkaitintų Johanną 
Hoffmann, Guentherį Rum- 
richą, buvusį Amerikos ar
mijos seržantą, ir 15 kitų 
kaipo Hitlerio šnipus. Ke
turi jų suimti, o trylika dar 
slapstosi. Jie ypač šnipinė
jo Amerikos karinių lėktu
vų sekretus.

1 Užmuštas, 15 Sužeista Ek
splozijoj Fordo Fabrike
Dearborn, Mich. — Per 

chemikalų eksploziją Fordo 
automobilių River Rouge 
fabrike, stiklų apdirbimo 
skyriuj, tapo užmuštas Ed. 
Kaviševski ir sužeista 15 ki
tų darbininkų.

H. Martin Išmėtė Frankens- 
teeną iš Vice-Prezidentystes 

Unijoj

Detroit, Mich. — Homer 
Martin, Jungtinės Auto. 
Darbininkų Unijos pirmi
ninkas, paveiktas lovesto- 
niečių-trockistų, su savo sė
brais valdyboje pašalino iš 
unijos vice-prezidento vietos 
R. T. Frankesteeną, vieną iš 
narsiausių ir darbščiausių 
kovotojų už unijistų reika
lus.

Chicago, 111. — Slaptame 
susirinkime trejeto šimtų 
amerikinių “sidabramarški
nių” fašistų ir nazių Great 
Northern Hotelyj, praeitą 
sekmadienį, visai atvirai 
buvo šaukiama ir planuoja
ma nužudyt p r ezidentą 
Rooseveltą ir už kokių metų j 
įvest fašistinę diktatūrą 
Jungtinėse Valstijose. (

Laikraščių reporterių ne
buvo leidžiama i ta išdavi
kišką susirinkimą, tačiaus, 
panaudojant gudrumą, pa
vyko įeit Daily Workerio 
ko respond entui DeWitt 
Gilpinui ir dar vienam spau
dos reporteriui.

Sidabramarškinių fašistų 
komandierius Roy Zachary 
rėkavo:

“Neleist Roosevelfui tapt 
raudonuoju diktatorium! Ir 
jeigu niekas kitas nepasisiū
lys jį nušaut, tai aš pats jį 
nušausiu. Tai bus valdžios 
apvalymas, kada vice-prezi- 
dentas Garner taps prezi
dentu.”

Zachary pasakojo:
“John L. Lewis ir jo CIO 

komunistai leisis grobt ir 
plėšt. Tada Rooseveltas įves 
karo stovį; tai ir bus jums 
diktatūra. Bet krikščionys 
baltieji amerikonai nepakęs 
tos raudonosios diktatūros. 
Aš sakau, kad bėgyje vienų 
metų vienintelis įstatymas, 
kurį jūs, Chicagos žmonės, 
pripažinsite, tai bus tik vi- 
gilančių grupės, suorgani
zuotos sidabramarškinių.”

“Tegyvuoja Hitleris!” su
šuko naziai, kada Zachary 
gyrė Hitlerį, kad jis šaudo 
žydus (ir raudonuosius) 
Austrijoj.

Zachary šnekėjo, būk 
prezidentas Rooseveltas ir 
jo žmona “raudonoji Elle- 
na” esą žydai. Jis garbino 
Mussolinį, Hitlerį ir Franco 
ir pranašavo fašistų sukili
mą Amerikoj bėgyje vienų 
metų.

“Aš sutinku su viskuom, 
ką p. Zachary sako,” pareiš
kė Amerikos vokiečių nazių 
Bundo a t s tovas-kalbėtojas, 
kurio vardas susirinkime 
nebuvo pasakytas. Jis na- 
ziškai pasveikino Zachary ir 
pranešė:

“Mes parinkome naują 
vėliavą (nazių) Bundui, ir 
greitai jūs pamatysite ją 
beplevėsuojant virš visos 
šios šalies.”
Stambūs fabrikantai (du- 
Pontai ir kiti) “neša po $500 
ir $1,000 Pelley’ui” (sidabra
marškinių fašistų galvai),” 
—su pasididžiavimu pareiš
kė Zachary.
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Aiškus Veidas ir Gaidos
Kodėl beveik be išimties Republikonų 

Partijos spauda šiltai pasitiko brolių La- 
Follettų nauja partiją “National Prog
ressives of America?”

Kodėl konservatoriai iš Demokratų 
Partijos taip pat neatsidžiaugia naujo
sios partijos pasirodymu?

Jie visi žino vieną, būtent, kad naujoji 
partija nėra jokia revoliucinė partija ir 
kad jos vyriausia istorinė misija bus pa
dalinti demokratines spėkas. Dabar tas 
aiškiai matosi. Vidurvakarinėse valstijo
se progresyvės spėkos jau susiskaldę.

Kas laimės? Kaip šių metų kongresi
niuose rinkimuose, taip 1940 metų prezi
dentiniuose rinkimuose LaFollettų par
tija įvarys kylį į demokratinį frontą ir 
jį perskels. Štai kur gludi didžiausias pa
vojus.

Laimės Republikonų Partija ir reak
cionieriai iš Demokratų Partijos.

Komunistai irgi jau senai stoja už 
naują,, plačią, pažangią partiją. Jie senai 
agituoja už nacionalę Farmerių-Darbo 
Partiją, kuri savo pusėn patrauktų ir 
vidurinę klasę—smulkiąją buržuaziją.

Deja, tokiai partijai dar nelaikąs gim
ti. Didelis rūgimas eina republikonų ir 
demokratų kempėse. Žmonės kinta, kai- 
rėja. Bet jų dar negalima gauti naujai 

> partijai. Jeigu gausi ir ištrauksi kelius 
pažangius žmones iš demokratų partijos 
ir iš jų sulipdysi neva naują partiją, tai 
tik patarnausi reakcionieriams, kurie jau 
senai nori nuo jų atsikratyti.

Naujai partijai dar nepritaria nei Am
erikos Darbo Federacija, nei C.-J. O.

Štai kodėl komunistai priešingi tuč
tuojau tverti nacionalę farmerių-ir dar
bininkų partiją. Ji neturės masių, netu
rės jokios progos kovoti už laimėjimą 
daugumos Kongrese ir valstijų seime
liuose.

Todėl, sako komunistai, ypač šio rudens 
kongresiniuose rinkimuose, visiems, vi
sų partijų demokratinio, pažangaus nu
sistatymo žmonėms reikia darbuotis iš
vien ir stengtis išrinkti nuoširdžius pa
žangius žmones. Tegul jie bus demokra
tai, republikonai; darbiečiai, komunistai 
ar socialistai. Tegul susidaro platus de
mokratinis frontas atmušimui fąšistuo- 
jančių gaivalų, kurie, kaip tos' piktos 
žiurkės, visais plyšiais stengiasi pralysti 

•į Washingtona.
Bet pakyla broliai LaFollettai, ir aš

triu kirviu kapoja tas demokratines spė
kas į kavalkus.

Ar užsispyrimas, ar kvailystė, ar blo
gi tikslai? v

Greičiausiai bus visko po biskį. Pana
šų, nors daug mažasne skale, atsitikimą 
mes nesenai turėjom lietuviškoje politi
koje.

Prisiminkime SLA rinkimus. Pažan
giųjų frontas puikiai stovėjo. Bet pakilo 
Chicagos .menševikų grupelė ir pradėjo 
savo žalojimo darbą.

? Pirma pareiškė, kad visa senoji val
dyba turi būti išrinkta, kartu ir du fa

šistai.
Paskui šiek tiek pasitraukė ir pareiš

kė, kad jie neturi ^pasiūlymų į dvi vietas.
Vėliau gi iškišo į sekretoriaus vietą 

niekam nežinoma žmogelį, idant paken
kus pažangiųjų kandidatui.

Savo tikslą jie pasiekė, padėjo fašis
tams laimėti dvi vietas. Dabar reikėtų 
Smetonai pasiūlyti, kad tuos sabotažnin- 

zkus jisai apdovanotų dideliais kavalierių 
medaliais. O gal ir pats Smetona susi
pras. ..

Štai jums pavyzdys sabotažninkų dar
bo. Panašų vaidmenį plačioje amerikinėje 
politikoje suvaidins LaFollettų naujai Jš- 
kepta partija.

■ Amalgameitų Rubsiuvių
■ ,l Konvencija
Gražiam Atlantic City mieste prasidė

jo didžiulės, pažangios Amalgameitų 
Rubsiuvių Unijos konvencija. Pildomo
sios Tarybos raportas pabrėžia tą labai 
svarbų faktą, kad unijos narystė paaugo 
visais 30 nuoš. nuo pereitos konvencijos. 
Du Inetai atgal unija turėjo apie 150,- 
000 nariu, o dabar turi 200,000 su vi r- 
šum. Tai nepaprastai didelis organizaci
jai laimėjimas.

Amalgameitų unija yra svarbus rams
tis C. I. O. judėjimo. Sidney Hillman ir 
kiti jos viršininkai nesvyruoja tuo svar
biu, istoriniu klausimu. Už tai jiems rei
kia atiduoti kreditas.

Šioje unijoje nemažai priklauso lietu
vių. Gal jie patys plačiau informuos 
spaudą apie darbus.

Konvencijos eiga įdomausis visas dar
bininkų judėjimas.

Kaip Senai Smetona Ruošia 
Lietuvos Pardavimą?

“Lietuvos Žinios” (bal. 19 d.) įdėjo la
bai įdomų straipsnį, paimtą iš lenkų jau
nųjų imperialistų laikraščio “Polityka” 
(iš bal. 10 d.). Tai Pilsudskio draugo 
ir pastumdėlio pulkininko J. Aleksandro 
Prystoro pasikalbėjimas su to laikraščio 
korespondentu.

Iš pasikalbėjimo sužinome, kad dar 
1934 metais šitas Prystoras važinėjo po 
Lietuvą labai svarbiais, oficialiais diplo
matijos reikalais. Štai ką jis dabar iš
kėlė aikštėn ir papasakojo:

I Kaune viešėjau, sako Prystoras, tuojau 
po-nepavykusio Voldemaro pučo, kuris no
rėjo nuversti dabartinius Lietuvos valdyto
jus. Negavau įspūdžio, kad tas pučas bū
tu turėjęs gilesnių vidaus politikoje prie
žasčių. Tokių priežasčių ten kaip ir 
nėra. Kraštas grynai žemės ūkio,i 
nėra gyventojų perteklius del įvykdytos 
tuojau po karo žemės reformos, kuri 
sulikvidavo stambiąją nuosavybę, be
veik išimtinai lenkų sąskaiton. Dabar čia 
dominuoja stambieji ūkiai. Yra dar ne
didelis dvarelių skaičius, bet jau smulkių. 
Eksportuojama daug sviesto, kiaušinių, be
konų ir k. Kai nėra didelių socialinių 
priešingumų, negali būti didelių politinių 
partijų skirtumų. Krikščionys demokra
tai, liaudininkai ir dabartinė valdanti par
tija neįleidžia giliai šaknų į visuomenę. 
Šalia jų, yra socialdemokratai, bet jie jau 
negausūs ir didesnio vaidmens nevaidina.

Man 1934 m. beviešint Lietuvoje sunku 
buvo kalbėti apie -lenkų įtaką. Jeigu ji 

- tūda buvo, tai buvo nevieša ir tuo būdu 
sunku įvertinti. Ta įtaka, be abejo, buvo, 
nors, sakau, sunkiai apčiuopiama. Ji bu
vo dėlto, kad ilgus laikus Lenkija ir Lie
tuva drauge gyveno. Kaune lengvai ga
lima buvo susikalbėti lenkiškai. Visi prieš
kariniai politiniai veikėjai moka labai ge
rai lenkiškai. Kas kita jau jaunoji kar
ta, išaugusi visiškoje izoliacijoje nuo to, 
kas lenkiška. Manau, kad abiem kraš
tam didelė skriauda, Lenkija ir Lietuva 
daug turi vertybių, kuriomis lojališkai abi 
šalys gali keistis. Tikiu, kad dabar—duok- 
die—giliausios normalizacijos abi jauno
sios kartos pradės ryšius. Tai bus abiem 
naudinga ir bus atitaisytos iš abiejų pusių 
skriaudos.

Abejoju, ar aš daug ką galiu pasakyti 
apie savo pasitarimūs Kaune. Mano vizi
tai, padaryti oficialinems asmenybėms, bu
vo mandagumo ir privatinio pobūdžio.

Pirmą vizitą padariau Kaune tuometi
niam vidaus reikalų ministeriui, norėda
mas padėkoti, kad įsileido Lietuvon. Bu
vau priimtas labai palankiai ir pažadėta 
visokeriopa man parama : “Jei reikės,—pa
reiškė ponas ministeris,—mano vyrai tuo
jau Tamstai padės”. Iš tikrųjų, kur tik 
važiavau, galėjau įsitikinti, kad tie “ma
no vyrai” buvo sargybose. '
z Vėliau buvau arbatėlės pas p. Lozorai
tis, Lietuvos užsienių minister}. Vizito 
nuotaika buvo labai maloni, pats šeimi
ninkas yra išimtinai inteligentiškas,- ma
lonus ir kultūringas.

Ilgiausiai kalbėjausi su p. prezidentu 
Smetona. Mūsų pažintys siekia prieškari
nių laikų. Prezidentas Smetona yra vienas 
iš tų tikrųjų lįetuvių, kurie jau lietuviais 
jautėsi, kai dar Lietuvos valstybės nebuvo.' 
Buvo įdomu pamatyti jį valstybės galvos 
pareigas beeinant, kadangi visą laiką jį 
vaizdavaus ne kaip politiką, bet kaip 
žmogų, knygomis užsivertusį. Nenustebau, 
kdip ant jo stalo išvydau gražią iš storų 
knygų biblioteką. Kalbėjome ilgai apie 
ūkinius klausimus. Aiškiai atsimenu mū
sų atsisveikinimą, kai palietėme lenkų-

EAISV®

Dr. Francis Townsend^ sumanytojas Townsend pensijos 
plano, kuris turėjo sėdėti kalėjime 30 dienų už pažemi

nimą Senato, bet kuriam prez. Rooseveltas bausmę 
dovanojo.

PASTABOS
Peržiūrint karts nuo kar

to Amerikoj išeinančius 
lietuviškus laikraščius man 
labai patinka Kanadoj išei
nantis savaitraštis “Liau
dies Balsas”, ypač iš to, jog
jame talpinama gerų, aiš
kių ir įvairių paveikslų.

“Liaudies Balso” leidėjai 
šioje srityje, "man atrodo, 
pralenkia net mūsų Suvie
nytų Valstijų lietuviškus 
dienraščius.

- Paprast iems darbinin
kams sunku suprasti Socia
listų Partijos poziciją iš to 
atžvilgio, jog kiekvienoj val
stijoj, kiekviename mieste 
jų pozicija skirtinga. Atro
do pilna betvarkė, nes nėra 
aiškaus nusistatymo nacio- 
nale papėde bent kokiu nors 
klausimu.

O tas darosi todėl, kad 
trockistai įsibriovė į; Socia
listų Partiją ir daugelyj vie
tų ją griauna iš• visų pusių.

New Jersey valstijos. So
cialistų Partijos konvenci
joj, atsibuvusio j 24 į dieną 
balandžio, x Newarke,' buvo 
nominuotas kandidatas į S. 
V. senatorius tūlas John S. 
Butterwoorth, paeinąs iš 
Paterson, N. J.

Apart kitų svarstymų, ži
noma, neapsieita be rezo
liucijų. O būdami po įtaka 
trockistų, pagamino tokias 
bjaurias vreakcioniškas rezo
liucijas, kad sunku ir tikėti, 
jog socialistai galėtų taip 
daryti ypač šiame laikotar
pyje, kur reikia visiems pa
žangiems žmonėms vienytis 
prieš kylančią reakciją.

Išneštoj rezoliucijoj pa
smerkė bendrą darbo fron
tą, ^pajuokdami šiais žo
džiais, “a unite affront”.

O Wisconsino valstijos 
CIO darbo unijų žmones pa
vadino John L. Lewiso 
“gengsteriais,” “doperiais,” 
ir “neišmanėliais.”

Pasm.erkė ir Philip La- 
Folletto organizuojamą tre
čią partiją.’

Patį LaFollettą pavadino 
daug pavojingesnių darbo

žmonėms už Jersey City 
majorą Hague, kuris savo 
mieste panaikino net AF of 
L lokalus, kurie neklausė jo 
diktatūros, nekalbant jau 
apie laisvės žodžio palaido
jimą.

Mat, tiems socialistams 
nerūpi ginti Jaff Burkitt, 
kurį Hague teismo mašina 
nuteisė šešiems mėnesiams 
kalėjimo vien tiktai už ban
dymą laikyti mitingą mies
to aikštėj.,

Jiems nerūpi ginti CIO 
jauną unijos organizatorių 
John R. Longo, kurį Hague 
teismo mašina rengiasi nu
teisti ilgiems metams kalė
jimo, būk tai už suklastavi- 
mą piliečių parašų per per
eitas nominacijas į valstijos 
valdvietes.

Tai vis trockistų darbas. 
Sabotažuoja jie darbo žmo
nių veiklą Sovietų Sąjun
goj, sabotažuoja jie darbo 
žmonių judėjimą čionai ir 
visur.

Nesuprantu “Keleivio” re
daktoriaus logikos. Rodos, 
laikraščio redaktorius turė
tų bent savo žodžio laikytis. 
Balandžio 20 d. laidoje jis 
pasmerkė “Naujienas” ir 
“Lietuvos Žinias” už paleis
tą antį, būk tai draugas A. 
Bimba pasitraukęs iš Ko
munistų' Partijos.

Bet balandžio 27 dienos 
laidoj, savaitei laiko prabė
gus, jis pakartoja “Pasku
tinių Žinių” išeinantį Vil
niuje paleistą paskalą apie 
draugo Angariečio areštą ir 
būsiantį teismą Minske “už 
prigulėjimą prie trockistų.”

Neištyręs dalykų stovio, 
pakartoja paleistus paska
las, priimdamas už gryną 
pinigą tą, ką pats pasmerkė. 
Ir dar baigdamas savo cita
tas klausia pats saVęs šiais 
žodžiai: “Kas ten darosi, vi
sai negalima suprasti.” Ne
jaugi “Keleivio” redakto
rius ant tiek yra naivus ir 
nieko nesuprantantis arba

lietuvių santykius. Lygiai jis, lygiai aš pri
ėjome prie vieno, kad ateitis priklauso iš
imtinai nuo abiejų pusių geros valios.”

Bet visa šita Lenkijos karininko misi
ja buvo slepiama nuo Lietuvos žmonių. 
Jis kalbėjosi su Smetona, jam net buvo 
oficialė arbatėlė suruošta, tačiau nei 
Lietuvos žmonės, nei Amerikos lietuviai 
nieko nežinojo.

neskaitantis Sovietų Sąjun
gos spaudos, kad nežino da
lykų stovio Sovietų Sąjun
goj?

Venta.

Yaphank, L. I.—Sužeistų 
karo veteranų organizacija 
reikalauja kongreso ištirt 
12-ką nazių stovyklų Ame- 
riko j.

LIETUVOS ŽINIOS
IŠ ŽYDŲ' GYVENIMO

Dėl Ritualinio Skerdimo
žydų tikybininkus sujaudino 

žinia, kad Lenkijoje seimas 
nutarė visiškai uždrausti ritu
alinį gyvulių skerdimą. Ka
dangi dėl tokio nutarimo lai
koma, kad Lenkijos žydų gy
ventojų dauguma gali visiš
kai pasilikti be mėsiško mais
to ir kartu susidaro pavojus 
jų sveikatingumui, Lietuvos 
rabinų sąjungos vykd. komite
tas išsiuntinėjo paskubomis 
bendraraštį visiems Lietuvos 
rabinams, kuriame buvo pa
vesta vieną ketvirtadienį 
skelbti visiems tikintiesiems 
'žydams pasninką ir sinagogo- 
!se laikyti speciales maldas su 
psalmių giedojimais ir kito
mis ypatingomis šventomis 
apeigomis, kurios daromos tik 
labai rimtais momentais žydų 
visumai. Tai buvo bene pir
mas visuotinis Lietuvos žydų 
pasninkas per paskutinius 20 
metų.

Vienam šeštadieniui kitu ben- 
draraščiu įsakyta visiems ra
binams sakyti tinkamus atgai
los pamokslus sinagogose ir 
taip pat, turint galvoje pasku
tinius bendrus Lietuvos išgy
venimus, laikyti speciales pa
maldas už valstybės gerovę ir 
laimingą ateitį.

Yra žinių, kad tariamasi dėl 
Lietuvos žydų delegacijos su
darymo su tikslu įteikti pirma
jam Lenkijos pasiuntiniui Lie
tuvai, p. Charvatui memoran
dumą, kuriame bus išdėstytas 
Lietuvos žydų solidarizavima- 
sis su savo tautiečiais Lenki
joje ir bus prašoma, kad da
bartinė Lenkija, atsižiūrėjus 
savo pačios istorinių patyri
mų, nesiryžtų suvaržyti savo 
žydų piliečių įsitikinimų ir ti
kybos išpažinties laisvės.

Vilijampolės rabinų semina
rijoje pastebėtas sąjūdis auk
lėtinių tarpe prieš seminarijos 
vadovybę. Tas pasireiškė kons- 
piratyviniu leidiniu, kuris buvo 
atspaustas šapirografu ir ku
mame iškeliami negražūs fak
tai, ypatingai kas liečia pini
ginius reikalus.

Būdingi yra taip pat Taktai, 
kad naujajam didžiuliam pa
statui rabinų seminarijai tū-

ne pinigais, o atsiunčia iš 
USA ten jo užpirktus stiklus. 
Panašiai padarė vienas Belgi
jos žydų mecenatas, kuris pa
aukojo tam pačiam semina
rijos pastatui visą kanalizaci
jos ir vandentiekio įrengimą 
ne pinigais, o visa tam rei
kalinga medžiaga, kurią jis 
savo kaštu atsiunčia į Kauną.

Lietuvos Iždas Užsieniui 
Skolingas 78.5 Mil. Lt.

Statistikos biuro žiniomis Lie
tuvos iždas š. m. pradžioje 
Amerikos Jungtinėms Valsty
bėms buvo skolingas 47,898,000 
Lt. (1937 m. pradžioje — 46,- 
944,700 Lt.), Belgijai — 135,- 
500 Lt. (1937 m. pr. — 271,- 
400 Lt.), Danijai — 239,100 Lt. 
(1937 m. pr. — 1,354,000 Lt.), 
Did. Britanijai — 3,328,900 
Lt. (1937 m. pradžioje—4,427,- 
000 Lt.), Francijai—1,198,600 
Lt. (1937 m. pr. — 1,649,300 
Lt.) ir-Švedijai iždas šių metų 
pradžioje buvo skolingas 25,- 
738,900 Lt. (1937 m. pr. — 
26,296,500 Lt.) Iš viso Lietuva 
šiemet užsieniui yra skolinga 
78,539,000 Lt. 1937 m. pradžio
je ši skola siekė 81,137,600 Lt.

Valstybės iždo vidaus skolos 
š. m. pradžioje siekė 118,634,- 
400 Lt. 1937 m. pradžioje — 
117,065,500 Lt. ir 1936 m. pra
džioje — 101,850,600 Lt. i

Žiaurus Pasikėsinimas 
Žaliakalnyje

Nesenai Kaune, žaliojoj g., 
47 nr., mažame mediniame na
melyje kilo gaisras. Kadangi 
gaisras pačioje pradžioje buvo 
pastebėtas, tai tuojau iššaukti 
KMS ugniagesiai, kurie atvykę 
degančio namuko viduje rado 

'primuštą ir uždarytą A. Stace- 
vičienę.

Gaisras tuojau buvo likviduo
tas, o Stacevičienė nugabenta 
miesto ligoninėn, kur paaiškėjo, 
kad ji sužalota labai sunkiai.

Stacevičiai yra trejų namų 
savininkai, turtingi žmonės, tai 
manoma, kad piktadarys plėši
mo tikslais Stacevičienę užpuo
lė, primušė ir, nusikaltimo pėd
sakams paslėpti, padegė namą.

Įtariamas ir suimtas Petras 
Pravdzinskas, iš profesijos kir
pėjas, 42 metų amžiaus, jau ko

las USA žydų mecenatas pa-’lisyk sėdėjęs kalėjime už krimi- 
aukojo visą įstiklinimą, bet natinius nusikaltimus.

----------------------------------- —-- f . ....... „ ..L--------------

Klausimai-irAtsakymai
Klausimas: Aš ką tik pa- 

tėmijau, kad mano ’ pirmos 
popieros išsibaigia ateinantį 
mėnesį. Man pasakė, kad 
ima nuo penkių iki šešių 
mėnesių pašaukti aplikantą 
ant kvotimo. Ar kokiu būdu 
būtų galima pagreitinti ma
no pašaukimą? Ar vėl iš- 
naujo turėsiu viską pradėti?

Atsakymas: Kuogreičiau- 
siai išpildyk aplikaciją ant 
Mankos A-2214_ ir pridėk 
laišką, * pažymėdamas, kad 
tavo pirmos 'popieros taip 
greit išsibaigia. Tokiuose 
atsitikimuose, išklausymai 
pagreitinami, bet jeigu rei
kės iš naujo viską pradėti, 
tai tik save kaltink už ne-

įapsižiurėjimą. Atsakyk vi
sus klausimus ant blankos. i <

Į Neužmiršk pridėti prie ap
likacijos savo deklaraciją ir 
dvi fbtogi^fijas su parašu.

Klausimas: Aš gyvenu 
Iowa valstijoj per 10 metų. 
Šios šalies pilietis. Jau esu 
senas ir biednas ir noriu 
prašyti senatvės pensijos. 
Jeigu aš persikraustyciau į 
Minnesota, ar galiu tenais 
gauti senątvės pensijos?

Atsakymas: Ne. Minneso
ta įstatymas, kaip ir įstaty
mai kitų valstijų, reikalau
ja, kad asmuo turi gyventi 
toje valstijoje per penkis 
metus iš 9 metų prieš pa
davimą aplikacijos dėl se-

Laikui bėgant iškils aikštėn ir daugiau 
faktų, kurie pilnai patvirtins tą mūsų 
nuomonę, jog Smetonos vyriausybė nuo 
pat 1926 metų ruošė dirvą Lietuvos ne-' 
priklausomybės palaidojimui. Galutinai 
paaiškės ir tas, kad ir kovo 17 dienos 
lenkų ultimatumas Lietuvos vyriausybei 
buvo tos vyriausybės iš anksto lauktas 
lenkų žygis.

natvės pensijos.
F. L. I. S.
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Darbininkė ir Šeimininkė Aukos Ispanijos Liaudžiai

Moterys Mokslininkes vandenyno už aukštus atsižy-Į 
mėjimus šiame moksle.

Dr. Alice Hamilton, Harvar-

Nori Atimti Moterų 
Teisę Darbui

Viena veikli mūsų judėjime 
draugė, šiuo tarpu lankanti 
mokyklą, sako, kad moterys 
pasirodo rūpestingesnės, ge
riau prirengia savo raportus, 
kas jau savaime rodo didelį 
pasiryžimą siekti mokslo. Da
bar, tiesa, daug įvairių moks
lu atdara moterims. Jinai sa
ko :

“Neatleistiną klaidą daro 
moterys, kurios turi laiko ir 
išsigali finatisiniai, bet nieko 
nesimokina. Taip daug yra 
ko mokintis!”

.Tačiau netaip buvo seniau. 
Apie 50 metų atgal jauna 
Baltimorės moteriškė, jieškan- 
ti žinybos, padavė prašymą 
leist jai lankyt Johns Hopkins 
Universitetą, kuris iki tol bu
vo atdaras tik vyrams. Ji vir
šininkus pasodino tarsi ant ža
rijų su savo tokia “užgaida,” 
tačiau jiem atrodė perprasta 
moteriškės bijot, todėl įsilei
do. Tačiau ji privalėjo būt 
taip vadinama tylia, nemato
ma užscenine aktore. -Juk ne 
“boboms” kalbėt mokslo rei-, 
kalais.

Praslinkus penkioms dešim
tims metų ta ankstyboji drą
suolė, Dr. M. Carey Thomas, 
jau nebe už kulisų, bet prieš
akyj su žymiais mokslinin
kais ir mokslo įstaigų profe
soriais sėdėdama pasakė:

“Jaunesnės 70 metų mote-1 
rys vargiai gali suprast, kaip 
pasikeitė moterų pasaulis, ku
riame šiandien gyvename.” 
Dr. Carey 1935 metais gavo 
Bryn Mawr Kolegijos dova
ną, $5,000, už mokslinius at- 
sižymėjimus.

Ir kur šiandien, nerasi mo
terų ? Tiesa, ne po tiek daug, 
kaip vyrų, tačiau rasi įsiver
žėlių į tokias vietas, apie ku
rias seniau netiktų nei svajot. 
Rasi moteris žiūrint per didžiu
lius teleskopus į žvaigždes, 
sekančias žemes bangavimą 
sąryšyj su radio perdavimu, 
gaminančias gyvsidabrį naujo
viškais būdais. Danguose, že
mėj ir požemių vandenyse 
įsiskverbė moterys tyrinėtojos.

Neskaitlingame būrelyje tų 
žymių mokslininkių randasi ir 
Dr. Florence Rena Sabin. Ji 
viena iš žymiausių pasaulinių 
tyrinėtojų kraujo ir jo ligų. 
Ji labai daug pašventus lai
ko tyrinėjimui džiovos. Dr. 
Sabin du kart buvo atžymėta 
kaipo viena iš tuzino žymiau
sių pasaulinių moterų moks
lininkių.

Ir daugeliu nuotikių ji buvo 
pirmoji. Ji buvo pirma mo
teris pasiekusi profesoriaus 
vietos pirmarankėj Amerikos

gaus kilmės žinovės ir autores 
toj mokslo šakoj. 'į

Net Harvard Universitete, 
kuris didžiumoj atvejų tebėra 
vyrų tvirtove, įsileista nema
žai moterų mokslininkių. Už
sidariusios tarp storų mūro 
sienų, tarsi amžinąją ugnelę 
sergstinčios vaidiliutės, būrys 
moterų susekė dausose pen
kis tūkstančius mirgančių 
žvaigždžių, du trečdaliu visų 
žinomų žvaigždžių. Beje, jų 
rankose randasi 4 0 0 , 0 0 0 
žvaigždyno fotografijų, suda
rančių padangės istoriją per 
pusę šimtmečio.

Viena iš jų, Dr. Annie Jump 
Cannon, yra gavus pagarbos 
ženklus iš šios ir anos pusės

do Medikalės Mokyklos profe
sorė, industrinių nuodų eks
pertė, keletas metų atgal bu
vo paskirta Tautų Lygos, svei
katos departamento patarėja.

Moterų mokslininkių randa
si įvairiausiose žinybos srity
se. Galėtų būti, kur kas dau
giau, jei mokslas būtų visiems 
prieinamas ne sulyg asmeni
nio turto, bet sulyg gabumų, 
pasišventimo, ištvermės. Deja, 
dar šimtai, gal tūkstančiai ga
limų išauklėt aukštų moksli
ninkių pasilieka amžinoj tam
soj dėl stokos koleto šimtų do
lerių. Taigi, įvertinančios 
mokslą, sykiu privalome kovo
ti už teisę į mokslus visam 
darbo žmonių jaunimui. M.

Pasilaikykit Gražią 
Poeziją

Draugės poezijos mylėtojos 
ir programų rengėjos, kurios 
nepastebėjote, prašomos įsi- 
tėmyt, kad “Laisvės” Meno 
Skyriuje pradėta talpinti pui
ki poema “Atsisveikinimas.” 
Ji ypatingai tinkama moterų 
vakarams. Artistiškai perstaty
ta, ji duos gabalą! nepapras
tai įspūdingos ir vertingos pro
gramos. Pasitari pinkite.

Binghamtono artistė dekla- 
matorė Žemaitytė, be abejo, 
nepraleis šio kūrinio.

Jaunutė Aktorė
Dar ne seniausia lyg me

teoras sužibo judžių pasaulyj 
nauja, jaunutė žvaigždė Dean
na Durbin. Ji dar vos tik 
15 metų, bet jos balselis, aiš
ku, ne be gražuolės ypatybių, 
jai jau neša $1,250 į savaitę 
algos.

Mažoji gražuolė gimus Win- 
nipeg’e ir tėvo pirklio vienų 
metų atvežta į Hollywooda. 
Jinai dar kūdikystėj mylėda
vus dainuot ir turįs palinkimo 
muzikon mašinistas dėdė ją 
nuvedęs muzikos mokyklon 
nuo 11 metų. Sulaukus 12- 
tų metų ji jau gražiai čiulbėjo 
ir neužilgo pateko į judžius. 
Dabar, 15-kos metų, Deanna 
jau “sena” aktorė. Tačiaus 
jos siekis ne judžiai. Jinai 
kartą išsireiškus: “Judžiai — 
jie tik žaismė. Aš trokštu 
kurią dieną dainuot operoj. 
Tai bus sunkus darbas . Aš jį 
mylėčiau.” J

Deanrią yra skaistaveidė 
mergaitė, mėlynomis ugningo
mis akimis, rausvaplaukė. Nu
matoma, kad ne tik judžių,

Šeimininkėm Smulkūs 
Patarimai

--------- !
Pjaustyt kietai virtą kiau

šinį geriau sidabriniu, negu 
plieniniu peiliu, pavilgius šal
tam vandenyj? Plieninis pajuo
dina kiaušinio baltymą.

Rayon drabužį, prie kurio 
limpa prosas, užklot ruda po- 
piera ir per ją prosyt; nelips. 
Didžiuma rayon drabužių ge
riau prosinasi ne labai karštu 
prosu.

Užlipdyk savo šeimos dak
taro vardą, adresą, telefoną 
ant medicinos šėputės durų, 
kad greit rastum nepaprastam 
nuotikyj.

Pageltusius piano klevišius 
galima atnaujinti tarputina, o 
taip nesiduodant, — lemonu.

Verdami ankštyse žali žir- 
I niai išverda į trejetą minučių 
į ir būna saldesni. Nusunkus, 
šaukštuku išbrauk iš ankšties.

Norėdama įvert naują elas- 
tiką į apatinius, prisek naują 
prie galo senojo ir ištraukda
ma seną įsiversi naują.

Slyvos praranda skonio, jei 
pamerkiama per naktį į šaltą 
vandenį pirm verdant. Geriau 
užpilt verdančiu vandeniu, 
leist pastovėt keletą minučių 
ir tuojau virt.

Jei berniukai greit išdėvi 
kelinaičių kelius, įsiūk iš vi
daus stipraus muslino lopus, 
kol naujos. Lopus privarstyk 
ne prie viršutinės medžiagos, 
bet prie siūlių iš vidaus, nebus 
ženklo.

New Jersey Valstijoj, kur 
pasižymi varžymu darbo žmo
nėms visokių laisvių ir teisių, 
atsinešimas į moteris taipgi at
siduoda hitlerizmu.

Nesenai Bridgetono švieti
mo Taryba priėmė rezoliuciją, 
kuria reikalaujama, kad kiek
viena ištekanti mokytoja tuo
jau apie tai praneštų viršinin
kams ir kad kiekviena motina 
pasitrauktų nuo darbo I 15-kai 
mėnesių.

Tos rezoliucijos įnešėjas 
Louis A. Lewis norėtu, kad iš- c z 
tekėjusios mokytojos visai bū
tų prašalinamos iš darbų.

Kaip skirtinga nuo Sovietų 
Sąjungos, kur moteris, nežiū
rint jos šeimyninės padėties, 
turi teisę darbui.

WORCESTER, MASS.
Padėka Draugėm ir Draugam 

Norwoodieciam

Bendras Draugijų Komite-

Pittsburgh, Pa.
■—

Susitvėrė Moterų Kliubas

medikališkoj mokykloj; pirma 
moteris užėmus Amerikos 
Anatomų Sąjungos prezidento 
vietą; pirma ir vienintele mo
terim išrinkta Nacionalėn 
Mokslų Akademijon; ji pirma 
moteris patekus pilnateise na
re Rockefellerio Instituto Me- 
dikališkiems Tyrinėjimams, 
kur ji toliau tyrinėja džiovą.

Nelengviausia ji dasikasė tų 
aukštumų. Tam reikėjo dide
lio pasiryžimo.

Savo pirmą palinkimą stu- 
dijuot biologiją ji įgavo Smith 
Kolegijoj, bet ją pabaigus Sa
bin pasijuto be ištekliau^7 to
liau tęst mokslą. Ji tris me
tus mokina matematikos kla
sę, kad užsidirbt pinigų įstot 
į Johns Hopkins Medikalę Ko
legiją. Tačiau tą užbaigus, 
nebuvo moterims pinigų tęst 
studijavimą. Tik jai simpa
tingų moterų grupės sudarė 
fondą tęst studijas Johns Hop
kins Universitete ir pasiųst į 
užrubežį jieškot daugiau ži
nybos.

Elsie Clews ir Margaret 
Mead yra paskilbusios žmo-

bet ir vyrų pasaulyje jos 
žvilgiai daug kam įsmigsią 
širdin, jai sulaukus mergystės 
dienų.

Beje, jaunosiomis žvaigždė
mis, jų įtaka pasinaudodami 
judžių gamintojai pradėjo 
grasint ankstybesnėms, aukš
čiausia apmokamoms žvaigž
dėms, būk jos nešančios nuo
stolius. Mat, yraxaktorių, gau
nančių net po $8,500 į savai
tę. žinoma, judžių aktoriai tuo
jau atmušė tą judžių magnatų 
riksmą, nurodydami, kad dau
gelio tų žvaigždžių kontraktai 
tuo laiku baigiasi ir jog tai 
paprastas bosų riksmas, kad 
nukapot algas. Jie nurodė, 
kad nežiūrint, jog aktorių 
mokestys didelės, jog gyvena 
prabangiai, tačiau judžių 
magnatai gyvena juo puikiau.

Taigi, ir Hollywoodo aukš
tai apmokami aktoriai ne- 
liuosi nua skirstymo į geres
nius ir “pasenusius,” kad nu
kapot algas, nesaugūs nuo pa
naudojimo jaunų aktorių pi
gesnio darbo prieš suaugusius 
aktorius. N. A.

taas buvo surengęs vakarėlį 
velykų dieną, kad sukėlus pa
ramos Ispanijos demokratijos 
gynėjams.

Koncertinę dalį programos 
pildė Aido Choras, vykusiai 
sudainuodamas kelias dainas 
po vadovyste J. Karsokienės. 
Duetistai, Sabaliauskas su Tu- 
maniu ir Karsokienė su Saba
liausku, taip pat šokikė A. Ki- 
žiūtė buvo publikos jautriai 
priimti.

Didžiausią dalį programos 
išpildė Moterų Kliubo narės 
iš Norwood, suvąidindamos 
“čigonės Atsilankymas” ir 
“Kometos Laukimas”. Mote
rys išpildė ir vyrų roles, ir ga
na vykusiai. Draugės nor- 
woodietes paliko gerą įspūdį 
worcesteriečių tarpe. Gražiai, 
jautriai pasakė porą eilių jau
na norwbodiete Zarubaitė.

Draugėm norwoodietem už 
sudarymą gražios programos, 
Krasauskui ir Dąvidoniui už 
atvežimą visu bė mokesties 
rengėjai taria širdingą ačiū 
varde Ispanijos demokratijos 

I gynėjų. Vienas Rengėjų.

Gegužės 6 d. įvyko moterų 
susirinkimas, į kurį suėjo ne
mažas būrelis lietuvių moterų. 
Apart kitų reikalų, buvo rim
tai diskusuota apie tvėrimą 
moterų kliubo. Iš diskusijų 
pasirodė, kad Pittsburgho lie
tuvės moterys išsiškirsčiu- 
sios, neturi jokių suėjimų, o 
lietuvįų gyvena daug. Yra 
nemažai ir tokių moterų, ku
rios sueina būreliais ir pralei
džia laiką prie lošimo kazyrių. 
Todėl vienbalsiai nutarta tver
ti kliubą, kad lietuvės moterys 
turėtų savo organizaciją ir su
naudotų laiką naudingiems 
reikalams. j

J kliubą susirašė 10. Pra
džia yra graži. Svarbu ir tas, 
kad prie kliubo prisirašė ka
talikės ir priklausančios prie 
partijos. Į '

Pittsburgh ietės turį gabių 
i draugių, kurios sumaniai va- 
I dovaus kliubui. Kliubo tikslu 
bus kova prieš fašizmą, kova 
už taiką ir demokratiją ir 
teikti įvairią pagelbąį Ispani
jos kovotojams.

Kliubo valdyba išrinkta iš 
sekamų draugių : organizatorė 
d. Kairienė, protokolų rašti
ninkė—d. Vainorienė, i finansų 

. raštininkė— d. Armalienė, iž
dininkė—d. Mauragienė. šios 
draugės yra gabios ir turi 
daug patyrimo darbininkų ju
dėjime.

Kliubui duotas vardas: Pitts
burgho lietuvių Moterų Kliu
bas. Nutarta mokėt duoklių 
po 10c į mėnesį.

Pittsburgho Lietuvių Mote
rų Kliubui linkiu pasisekimo 
užsibrėžtam darbe. J. B.

Amerikos Lietuvių Komitetas Pagelbai Is
panijos Demokratijos kovo ir balandžio mė
nesiais gavo nuo sekamų asmenų ir orga
nizacijų aukų :
Per J. .Ramanauskų, Minersville, Pa. $2.30 
J. Valeškis, Portland, Ore. 5.00
J. Bublis, Barre Plain, Mass. 2.00
J. Jeromskis, So. Barre, Mass. .o0
ALDLD 15 Apskr. Mot. Kom., Cleve. 8.45 
J. Cabal, Bloomfield, N. J. 3.00
J. Slinkis, So. Boston, Mass. ' 1.00
ALDLD 61 Kp., Monongahela, Pa. 2.00
S. Ramanauskas, Collinsville, 111. 1.00
Per P. Bėčį, Great Neck, N. Y. 13.55 
Per J. Krauzaitį, Manchester, Conn. 42.60 
P. Laurukevičienė, Brooklyn, N. Y. 2.00 
Rochester United Front Committee 72.50 
Per S. Jasilionį, Binghamton, N. Y. 5.25 
United Front Committee

Lewiston & Auburn, Me. 6.00
Per J. Zalecką, Bayonne, N. J. 5.40
ALDLD 30 Kp\ Chester, Pa. 5.00
S. Paulenka, Lowell, Mass. 2.71
M. Murphy, LDS 106 Kp.

Portland, Oregon ........................ 27.00
A. Talandzevičius, Brooklyn, N. Y. 2.50
Per D.* P. Lekavich, Pittsburgh, Pa. 4.40 
Naujosios Anglijos Liet Mot.

Suvažiavimas . . . ......................... 11.00
Paulina Antanuk, So. Boston, Mass. 2.00 
Collection at Laisve’s Banquet

April 3rd ..................................... 35.32
ALDLD 15 Apskr., Cleveland Ohio 5.00 
LDS 48 Kp., Baltimore, Md. 5.00
ALDLD 223 Kp., Oregon City, Oregon 4.00
J. Skinzera, Bristol, Conn. .50
ALDLD 64 Kp., Molino, Ill. 5.00
K. Juška, Moline, 111. ........................ .50
Per S. Puidoką, Rumford, Me. 10.75
J. Masalsky, New Castle, Ind. 2.00
J. & P. Minoikis, Brockton, Mass. 1.00 
W. Deksnysf Stamford, Conn. 2.50
Per J. Ramanauską, Minersville, Pa. 5.50
ALDLD 180 Kp., Wilmerding, Pa. 2.50
Per J. Sirnoka, Herrin, Ill................... 4.55
V. Raguskienė ir J. Kazlauskas

Tunkhannock, Pa............................ 1.00
C. Chuberkis, Ridgewood, N. J. 2.00
Aido Choras, Worcester, Mass. 100.00

Viso .......................... $414.28
Mūsų komitetas dėkavoja organizacijoms 

ir pavieniams asmenims, kurie aukavo pa
gelbai Ispanijos liaudies kovai už demo
kratiją ir lietuviams kovotojams Ispanijoj.

Mūsų komitetas jau šimtus dolerių yra 
perdavęs bendram tarptautiniam North 
American Committee to Aid Spanish Demo
cracy. Iki šiol mes tam komitetui persiun- 
tėm $450.60, o pirma lietuviai per “Laisvę,” 
ALDLD, LDS ir kitas įstaigas sukėlė tūks
tančius dolerių.

Nashua, N. H.
VISKO PO TRUPUČIUKĄ

Paskutiniu laiku pas mus
I

j šiek tiek geriau pradėjo dirb
ti medvilninės, kai kur net po 
12 valandų. Kur blankietus 
karšia, dienomis dirba dešim
tį, o naktimis dvyliką valan
dų. Darbininkas, išstovėjęs 
ilgą laiką karštyje, vos par- 
s vyruoja namo. Mokestis 
menka, o dirbti reikia išsijuo
sus. Mašinai skubiai einant, 
reikia suspėti apie ją lakstyti,

Abraomo Lincolno Batalionui ir pagelbai 
grįžusių draugų iš Ispanijos perdavėme 
virš $150.00. Virš $250.00 vertės mes pa
siuntėme įvairių siuntinių lietuviams kovo
tojams Ispanijon. Po kelis kartus siuntė
me po 20 ir daugiau pundelių su įvairiais 
reikmenims. Siuntėme cigaretų, čokolado, 
maisto dėžutėse, kenuotos mėsos ir kenuo- 
tų vaisių, šiltų marškinių, kojinių, muilo, 
literatūros ir kitų reikmenų. Nuo vasa
rio mėnesio mes kiekvieną mėnesį siun
čiame mūsų kovotojams po pundelį į Is
paniją. Gauname laiškus nuo kovotojų, ku
rie širdingai dėkavoja Lietuvių Komitetui ir 
visiems aukotojams.

Šiomis dienomis gavome kablegramą nuo 
štabo Penkioliktos Brigados, kurioj kovoja' 
ir amerikiečiai lietuviai, kuriame prašo 
daugiau siųsti maisto, cigaretų, čokolado ir 
kitų reikmenų ir tą padaryti tuojaus.

Su Pirma Gegužės iš New Yorko tarptau
tinis komitetas pasiuntė už kelis desėtkus 
tūkstančių dolerių įvairių siuntinių Ispanijon 
visiems amerikiečiams kovotojams. Mūsų 
lietuvių komitetas ir prisidėjo prie to siun
tinio.

Ispanijos liaudies kova, drąsi kova ame
rikiečių Ispanijoj reikalaus ir ateityj dąug 
paramos. Todėl aukos neturi apsistoti plau
kę tiems tikslams. Dabartiniu laiku pagel- 
ba Ispanijos liaudžiai ir kovotojams daugiau 
reikalinga, kaip bent kada pirmiau. Ispa
nijos liaudis nepralaimėjo kovos, kaip neku- 
rie draugai mano. Mes matome, kad liaudie- 
čiai karžygiškais žygiais sulaikė fašistus ir 
padėtis pasikeitė geresnėn pusėn.

Gražiausią auką aplaikėme nuo Worces- 
terio lietuvių Aido Choro, už kurią mes šir
dingai dėkingi ir tas suteikia mums progą 
vėl reguliariai siųsti siuntinius kovotojams 
Ispanijon. Tai auka $100.00! Kartu ap
laikėme ir sekamą laišką :

“Gerbiamieji Draugai! Mes atžymėdami 
Pirmą Gegužės, tą viso pasaulio darbo žmo
nių šventę, Worcesterio Aido Choras, atsi
žvelgdami j sunkias kovas Ispanijos liaudies, 
tam prakilniam tikslui aukaujam iš savo iž
do $100.00. Šimtą dolerių kovai prieš fašiz
mą. Mes linkime Ispanijos kovotojams tvir- 
čiausios ištvermės jų kovoj iki visiškos per
galės ant fašizmo. \

M. Kudarauskienė.” \
Aukas prašome siųsti: Alda Orman, 419 

Lorimer St., Brooklyn, N. Y. Money OiA 
derins ir čekius išrašykite Helen Kaunas. '

Jeigu jūsų organizacija dar neaukavo, tai 
padarykite tą tuojau. Mes turime gelbėti 
Ispanijos liaudžiai ir ten kovojantiems ame
rikiečiams !

Helen Kaunas,
ALKPID Iždininkė.

nes kitaip bosas tuojau paima 
naujus, jaunus darbininkus. 
Tokiu būdu visi, bijodami ne
tekti darbo, dirba nežmonišku 
tempu. Dėl šitos priežasties 
įvyksta daugybė nelaimių. 
Pereitais metais mūsų fabrike, 
nors ir nepilnai dirbant, buvo 
sužeisti 244 darbininkai; tik 
Jackson kompanijoj 65, ir 
Nashua kompanijoj 12. Maž
daug pusė nelaimių buvo su
versta darbininkų kaltei. Bet 
kaip galima išvengti nelaimių, 
jeigu bosai liepia kuodaugiau
sia skubėti, norėdami patys 
gauti daugiau bonų. Vienam

Mieste Flint automobilių dirbtuvės Fisher Body No. 1 darbininkai sulaiko auto
mobilį vieno darbininko, kuris buvo neužsimokėjęs unijos duoklių ir bandė va
žiuoti j darbą. Bopai užpyko ant darbininkų ir bhvo dirbtuvę uždarę uz tai, 
kad unijistai kolektuoja duokles prie dirbtuvės vartų. Paskui unijos preziden
tas Martin uždraudė duokles kolektuoti prie dirbtuvės.

19 metų jaunuoliui buvo nu
kirsti vienos rankos 4 pirštai. 
Visa kaltė buvo suversta jam 
pačiam, kam jis kišęs ranką 
į mašiną. Dėl šitokių įvykių 
kalti patys darbininkai, kurie 
dar nėra susiorganizavę. To
dėl, draugai, spieskimės visi į 
unijas, sucentralizuokime vi
sas savo jėgas, tada išsikovo
sime sau geresnių sąlygų.

Namų savininkai irgi pra
dėjo organizuotis, nes mieste
lio gaspadoriai kelia mokes
čius (taksus). Po.am negal- 
voj, iš kur namų savininkai 
turi gauti pinigų, šiais metais 
mokesčiai buvo pakelti 125,- 
000 dolerių, žinoma, iš šitų 
visų sumų kai kam teks riebūs 
kąsniai. Tokiu būdu, visi, ne
atsižvelgdami, kokį kas turi 
amatą ar profesiją, organizuo
jasi ir bendrai veikia prieš ši
tas skriaudas.

Nesenai pas mus mirė dvi 
lietuvės: Kasparavičienė, 39 
metų, palikus savo vyrą nuliū
dime, ir Malvina Navickienė- 
Vaskelevičiūtė, sulaukus 44 
metų ; taip pat paliko vyrą ir 
sūnų. Abidvi atvykusios iš 
Lietuvos visą laiką gyveno toj 
pačioj vietoj pavyzdingai ir 
gražiai. Buvo palaidotos su 

j bažnytinėmis apeigomis.
M'usų miestelyj paskutiniuo

ju laiku, siaučiant bedarbei, 
priviso daugybė vagių, kurie 
kiek įmanydami pridaro vi
siems nemalonumų.

Vienas iš Visų.

*
“Gaukite “Laisvei” Naujų

Skaitytojų.

z
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II. “Meilė”
(Tąsa) 26

26. Ir daugelis liūdnų dalykų, surištų 
su meile, pas mus jau išnyko. Ir svar
biausia, komerciniai išrokavimai jau už
sibaigė. Ir piniginės sąskaitos palengvė
jo ir gerokai sumažėjo. Ir, abelnai, pa
sidarė lengviau, paprasčiau, supratin
giau ir ne tiek rūpestinga.

Teisybė, dar ir pas mus kaip kas su
trūnijusio pasiliko. Bet, palyginamai, la
bai mažai. O jeigu kur ir būna, tai jau 
ne tokiame laipsnyje, kaip pirmiau. Ir 
ačiū tam, mes turime didelę viltį, kad 
greitu laiku, gal būt, viskas bus kuopui- 
kiausia.

Mes turime jausminga širdį ir senti
mentali norą matyti gyvenimą kuopui- 
kiausiu.

Bet, žinoma, pakartojame, kad ir pas 
mus kaip kokie komiški ir nesvarbūs da
lykėliai pasikartoja meilės fronte.Jr būtų 
stebėtina, kad to visiškai nebūtų.

Na, imkime ir pažiūrėkime, kokie tie 
dalykėliai. Ir, taip sakant, plienine saty
ros šluota sužinosime visas gyvenimo už- 
taršas.

PASAKOJIMAI APIE MEILĘ
1. Pasakojimas apie Seną Durnių

Gal būt žinote, yra iš pirmesnio gyve
nimo garsus paveikslas, užvardytas— 
“Nelygios vedybos.”

Šiame paveiksle, nupiešta, persistaty- 
kite sau, jaunikis ir jaunoji.

Jaunikis—nusenęs ponas, turintis, gal 
būt, septyniasdešimts trejus ir dar su uo
degaitę, metelius. Toks, na, sakysime, su
dūlėjęs, apsipešiojęs sutvėrimas, į kurį 
žiūrovui nėra jokio žingeidumo nei žiū
rėti.

O greta jo—jaunoji. Persistatykite sau, 
tokia jaunutė mergaitė, baltais šliūbi- 
niais drabužiais. Stačiai paukštytė, ko
kios, gal būt, devyniolikos metų.

Jos akytės pilnos išgąsčio. Bažnytinė 
žvakė rankoj virpa. Balselis dreba, kuo- 
met pilvūzas kunigas klausia: na, kaip, 
ar tu, durnele, patenkinta tokiomis ve
dybomis ?

Žinoma, paveiksle nesimato, kad ran
koj žvakė virpėtų ir kad kunigas kalbė
tų. Rodosi, piešėjas ir kunigą neatvaiz
dino pagal tų laikų ideologiją. Bet pažiū
rėjus į tą paveikslą, visa tai labai leng
vai galima sau persistatyti.

Abęlnai, šis paveikslas sukelia stebė
tinas mintis.

Ištikrųjų, toks išpurtęs ridikas prieš 
- revoliuciją lengvai galėjo apsivesti su to

kiu kūdikiu. Žinoma, gal būt, jis—“jūsų 
šviesenybė” arba,jis senatorius ir tik vie
nos pensijos jis, gal būt, gauna viršaus 
dviejų šimtų auksinių rublių, priedas 
dvaras, karieta ir taip toliau. O ji gal būt, 
iš biednos šeimynos. Ir mama jai įkalė: 
girdi, ‘aiškus dalykas, turi tekėti.

Žinoma, dabar to jau nėra. Dabar visa 
tai, .ačiū revoliucijai, bedugnėn nugramz
dėjo. Ir'dabar taip neįvyksta.

Pas mus jaunutė greičiausiai išteka 
už jaunučio. Daugiau nusenus nuspren
džia gyventi su labiau nudėvėtu sutvėri
mu. Visai pasenę pasirenka ką nors įdo
mesnio—lošia kortomis, liškomis arba ei
na pasivaikštinėti.

Teisybė, pasitaiko ir pas mus, kad, kar
tais, jaunutė išteka už pagyvenusio. Bet 
už tai tas, pagyvenęs, pas mus, papras
tai, būna koks nors ten stambiausias fi
ziologas, arba jis botanikas, arba jis, visų 
nusistebėjimui, ką nors išrado, arba, ant 
galo, jis atsakomingas knygvedis ir jo 
ekonominė .papėdė užtikrina abudu.

Ir tokios vedybos nesukelia nesmagių 
jausmų. Tuo labiau galima nuoširdžiau 

į įsimylėti, nes, gal būt, čia koks nors ga
bumais apdovanotas asmuo, geras kalbė- 

•' tojas arba turi didelį mokslą ir puikų 
balsą.

O tokių dalykų, kokie, pavyzdžiui, nu- 
• piešti aukščiau minimame paveiksle, pas 

mus jau nebūna. O jeigu kas nors pana
šaus ir pasitaiko, tai iššaukia visuotiną 
juoką ir nusistebėjimą.

Ve, pavyzdžiui, kokia istorija nesenai 
t įvyko Leningrade.

Vienas, įsivaizdinkite sau, senis, iš pa

prastų . j, staiga apsivedė šiais 
metais su jaunute.

Jai, tik pamanykite, dvidešimts metų 
ir ji dąili, atvažiavus iš Penzos. O jis— 
senis, į»al būt, šešių dešimtų metų am
žiaus. Toks jau apsmukęs tipas. Snukis 
gyvenimo audrų nudėvėtas. Akys kokios 
tai rausvos, lyg krauju pasriuvę. Abel
nai, nieko patraukiančio, nieko ypatin
go, toks tipas, kurių kiekviename tram
vajuje po desėtką važiuoja.

Apart to, jis dar gerokai Beprimato. 
Jis, durnius, tolmatyste kankinasi. Jis ne 
visas spalvas gali atskirti. Jis žalią spal
vą vadina mėlyna, o mėlyna jam, dur
niui, vaidinasi balta.

Ir vd, jis, turėdamas tokius nedatek- 
lius, staiga ir visų nusistebėjimui, apsi- 
veda su jauna, dailia mergina.

Savo artimiems jis šį nuotikį, ve kaip, 
aiškino: girdi, nauja gadynė, girdi, da
bar net ir seniai išrodo jaunais ir sim
patingais.

Artimieji jam sako:
—Jūs mažiau užsiimkite agitacija ir 

propaganda, o vieton to pažiūrėkite, kas 
’ jai nuo jūs reikalinga. Juk čia ne anek

dotas, kad ji už jūs išteka.
Senis sako:

—Apart savo išlaukines'išvaizdos ir 
sielos ypatybių, aš nieko materialio ne
turiu. Alga maža. Kraitis—vienos kelnės 
ir pora: suplyšusių nosinių. O kas liečia 
kambarį, šią dabartinę brangenybę, tai 
aš, kol kas, gyvenu su savo nusenusią 
žmona Nedideliame kambaryje, kurį aš 
manau pertverti pusiau. Ir tame užtvare, 
panašiame į išmatų vietą, aš, kaip dur
nius nuo laimes, gyvensiu su ta ypata, 
kurią man, sulaukus senatvės, likimas 
suteikė.'

Artintieji jam sako:
—Suk tave velniai! Jau tave negalima

i pertikrinti.
Ir šta-į jis pertverė kambarį, išmalia- 

vojo pertvarą, atnaujino išbaltymą. Ir 
mažame kambaryje, turinčiame devynius 
metrus,j pradėjo naują, puikų gyvenimą 
su jauna, žydinčia moterėle.

Dabajiį susidaro ve kokia padėtis. t 
Jo gyvenimo draugė šį mažytį kam

barėlį išmaino ant didelio. Mat, atsirado 
ž’oA-• ’ ; erbrangus didelis

J ųo gauti savo įsta-
t, r . i - dvynius metrus, be
jokio . ' .t • .

Ji, su ; saw Garmum, persikrausto į 
kambarį, turintį keturiolika metrų.

Ten gyvena tūlą laiką, paskui parodo 
savo pasiutusią energiją ir išmaino šį 
kambarį ant kambario, turinčio jau dvi
dešimts metrų. Ir vėl su savo seniu dur
nium persikrausto.

Persikrausčius ten, tuojaus pradeda su 
seniu riętis ir per laikraštį paskelbia: 
girdi, mąinau puikų, dvidešimtiesflmetrų, 
kambarį, ant dviejų nedidelių kambarių, 
skirtinguose rajonuose.

Ir ve, žinoma, atsiranda pora, kuri 
svajoja daikte pagyventi ir už šį kam
barį džiaugsmingai atiduoda du, skirtin
gose vietose, kambarius.

Trumpiau kalbant: praslinkus dviems 
mėnesiams po to, kaip buvo, taip sakant, 
atliktos apeigos įžengimo į naują mote
rystės stoną, mūsų senas durnius, mažai 
ką nusimanantis, pasiliko vienų-vienas 
mažame ir prastame kambarėlyje už 
miesto, būtent—Ozerkuose.

O jauna ypata apsigyveno ant Vosy
liaus salos, nedideliame, bet puikiame, 
kambaryje. -

Ir turėdama tokį kambarį, greitai ap
sivedė su jaunu inžinierium ir dabar ji 
be galo laiminga ir pasitenkinus.

Senis 1‘durnius- norėjo jauną ypatą pa
traukti teisman už apgavystę. Ir netgi 
jis šiuo i klausimu kalbėjosi su vienu bu
vusiu juristu. Ir šis juristas, iš buvusių 
advokatų, linksmai pasijuokęs, pareiškė, 
kad šią apgavystę labai sunku įrodyti ir 
apart to, jauna ypata, gal būt, nuošir
džiai buvo į jį įsimylėjus ir tik arčiau 
patyrus nusivylė.

Ir šiomis saldžiomis svajonėmis mūsų 
senas durnelis nusiramino. Ir dabar jis 
kasdien kratosi traukinyje, važiuodamas 
iŠ tų savo Ozerkų į tarnystą.

' (Tąsa bus)

Gegužes 1 d. įvyko ALDŲD 
30 kuopos susirinkimas. Įsto
jo du nauji nariai —draugai 
Juozas čiupas ir Jonas Be
jotas. Manoma, jog tie du 
nauji draugai bus aktyvūs 
kuopoje.

Kuopa nutarė ir išrinko ko
misiją suorganizuoti busą į 
Baltimorės “Laisvės” pikniką, 
kuris įvyks gegužės 29 d. No
rintieji važiuoti į baltimorie- 
čių pikniką, įsigykite trans- 
portacijos tikietus. Laikas li
ko labai trumpas. Būkime vi
si ant kojų!

Taip pat kuopa nutarė su
rengti draugišką išvažiavimą 
kur nors į farmas, į minkštas 
pievas. Taip manoma padary
ti birželio mėnesyj. Paskirta 
komisija tuomi rūpintis.

Delegatas d. Gizauskas iš- v I
davė raportą iš “Laisvės” šė- 
rininkų suvažiavimo. Rapor
tas likosi vienbalsiai priimtas.

Balandžio 30 d. pas mus bu
vo apvaikščiota Pirmosios Ge
gužės šventė. Gatvėmis mar
ša vo apie 700 šimtai organi
zuotų darbininkų—balti ir ne
grai, nešdami įvairiau iškabas 
su įvairiais šūkiais. Pereita 
virš 30 skersgatvių, šaligat
viuose tūkstančiai tėmytojų 
reiškė užuojautą mąršuojau
tiems. Atmaršavus į Deshong 
sodną, pradėjo lyti. Demon
stracijos pirmininkas . Young 
pranešė, kad visi susirinktų į 
Odd Fellows svetainę. Susi
rinkus svetainėn, prasidėjo 
prakalbos. Pirmiausiai buvo 
perstatytas kalbėti miesto ma
joras William Ward, Jr. Jis 
kalbėjo trumpai. Išreiškė są- 
jausmą darbininkų šventės mi
nėjimui, ir pritarė darbininkų 
organizavimui.

Sekančiu kalbėtojum buvo 
C. W. Ervin, siuvėjų unijos at
stovas. Jis ragino darbinin
kus laike rinkimų balsuoti už 
savo interesų gynėjus bei savo 
klasės vadus; taipgi ragino 
darbininkus organizuotis į uni
jas, dabojant vadus, kad jie 
atliktų savo pareigas.

Trečiuoju k ai betoj ūmi buvo 
John Davis, žymus negrų dar
buotojas. Jis kalbėjo apie 
lynčą ir žadamą prieš tai’pra
ves! įstatymą. Taipgi kalbėjo 
apie įneštą bilių algų-valandų 
klausimu.

Dar kalbėjo John R. Mes
sick, kandidatas į kongresma- 
nus ant demokratų tikieto.

Reikia pastebėti, kad lietu
vių minėtoje demonstracijoje 
maršavo tiktai vienas. Svetai
nėje teko pastebėti kelius lie
tuvius darbininkus. Kur liku
sieji? Gal kur pasislėpę..’, 
žinoma, yra tokių, kurie “de
monstravo” prie stikliukų ir

kazyrių. Bet juk daugelis yra 
tokių, kurie stovi prie darbi
ninkų judėjimo—kur jie buvo 
laike demonstracijos? Nedo
vanotinas apsileidimas, drau
gai ! Tiesa, buvo kiek lietaus, 
bet juk mes ne cukriniai. . .

Kp. Koresp.

Philadelphia, Pa.
Dienraščio “Vilnies” Suvažia
vimui Surinkta Pasveikinimų 

$46.75
Dėlei ekonominio krizio šie

met surinkta mažiau pasveiki
nimu dėl “Vilnies”. suvažiavi
mo, negu pereitais metais. 
Pereitais metais buvo surink
ta virš $83, gi šiemet tik 
$46.75.. Labai daug draugų 
pereitais metais aukavo po 
dolerį, gi šiemet didžiuma jų 
po 25c. Atsiliepė bedarbė, 
sunkesnis gyvenimas.

Pas mus yra mada dejuoti, 
bėdavoti su finansais, bet 
prasta mada jų jieškoti. Mūsų 
judėjimo draugai, simpatikai 
ir abelnai rėmėjai visada rė
mė ir rems svarbias kampa
nijas, tik reikia juos matyti, 
pasikalbėti.

Ypatingai suvažiavimų pa
sveikinimais daug būtų galima 
aukų surinkt tarp skaitytojų 
ir simpatikli kiekvienoj kolo
nijoj, bet yra ypatinga pas 
mūsų draugus psichologija: 
atsidėti ant tam tikrų draugų. 
Pavyzdžiui, “L.” mašinų nu
pirkimui kampanija yra gera, 
bot ji turi būt organizuota, 
išpopuliarizuota. Meskim tą 
“ubagų” įprotį į šalį ir išmo
kim organizuotai veikti, orga
nizuotai atsišaukti. Mūsų ko
lonijų drauguose yra ištižimo ir 
apsilęidimo liga. Būtų gali
ma surinkt “Laisvės” ir “Vil
nies” suvažiavimams panašių 
pasveikinimų, kaip kad su
rinkta, ne tik Philadelphijoj, 
Brooklyne, bet ir kitur. Iš 
Philadelphijos veik tie patys 
draugai pasveikino pereitais 
metais ir šiemet, čia paduo
du listą aukavusių su organi
zacijomis :

Veikiantis Komitetas, AL- 
DLD 10 kp.—po $5.00; LDS 
5-ta kp.—$3.00; po $1: An
driulionis, Poškienė, Slegeris, 
J. Masionis, Shimkūnas, Sta- 
siukaitis, Deveikis, Lastauskie
nė, Krasauskas, Nicienė, Liau- 
danskas, R. Samulionis, Urbo
nienė, Ch. Cherkąuskas, Bak
šys, C. Mačiūnas, Romikaitis 
(iš Readingo), J. Stankus, S. 
Maukus, J. Bender, A. J. 
Smith; po 50c: Papeliučka, 
A. Klimas, Vogonis,* Meškaus
kas, M. Miller, P. Baranaus
kas, J. Stanys (iš Baltimore), 
A. Kiršanskas, H. Pros (iš 
Chester), A. J. Pranaitis, R. 
Merkis, A. Samulionis, A. But

kus, Tuleikis, J. Petrellas, Ba- 
čanskienė, Martin, E. Lubin; 
po 25c: Black, Gružauskas, 
Scotch, Bulauka, J. Baranaus
kas, J. Mockūnas, P. Kanse- 
vičius, Zigmantavičius, F. Le- 
šinskas, K. Misikonis, B. Švei
kauskas, Rutkus, Adomaitis, 
F. Navardauskas, Pajuodienė.

Viso $46.75.
A. J. Smitas.

gūžės 29 d.
Atsiprašau. Geistina, kad 

Lietuvių Nep. Kliubo delegatai 
nesusimaišytų, kuomet konfe
rencija dar tik įvyks. N.

MUSSOLINI PERSPĖJA 
POPIEŽIŲ NENAUDOT 
KRYŽIŲ PRIEŠ NAZIUS

Milano, Italija, geg. 9.— 
Mussolinio dienraštis “Po- 
polo d’Italia” perspėja po
piežių nenaudot kryžių po
litiniams tikslams. Tuomi 
atsako į popiežiaus kalbą, 
kur jis apgailestavo, kad 
Roma buvo papuošta Hitle
rio vėliavomis su svastiki- 
niais kryžiais, priešais krik
ščionių kryžiaus.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Buvusiam, Wilkes-Barre, Pa. 

Pirmos Gegužės apvaikščioji- 
nio aprašymą dedame pirmiau 
prisiųstą kito korespondento. 
Ačiū už rašinėjimą.

Bristol. Conn.• _ ____________
Atitaisau Didelę Klaidą

“Laisvės” laidoj už gegužės 
5 d. tilpo žinutė sekama: Pik
niką nutarė laikyti geg. 30 d. 
ir pasiųst tris delegatus į Ame
rikos Lietuvių Kongreso Conn. 
Valstijos skyriaus konferenci
ją, kuri įvyko balandžio 29 d., 
New Britaine.

Turėjo būti: Kuri įvyks ge-

Valgykite
MEDŲ I

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

kitės juomi.
•

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

•
“Laisvėje” galite gauti 
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.
į, -----------------------------

“Laisvės” Naudai

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

raščio “Laisvės” naudai 
piknikus.

BALTIMORE
Piknikas jvyks Sekmadienį

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:
UNION, N. J.

BROOKLYN
Tai “Laisvės” didysis ; 

piknikas
dovanos prie išanksto perkamų ; 

bilietų. ;
BUS LIEPOS 3 JULY

Ulmer Park Music Hall

MAYNARD,
MASS.

Tai didžiausias lietuvių 
piknikas rytuose

Dovanos prie Įžangos ;
Pirma dovana $100

LIEPOS 3 JULY
Visuose piknikuose bus ; 

duodama puiki dailės ■ 
programa. <

•

Philadelphia ;
Sekmad., prieš Labor Day]

SEPT. 4 RUGS. :
Dovanos prie įžangos bilieto 

Pirma Dovana $50

Bus Mikolaičio Far moję :
Puiki programa, gera orkes-: 

tra ir kiti įvairumai.

PIRMAS DIENRAŠČIO ‘LAISVĖS’ MILŽINIŠKAS

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

Sekmadienį, 29 Gegužės-May
k 1938

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.

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

DALYVAUS KETURI CHORAI: .
Baltimorės Lyros Choras; Baltimorės Rusų-Ųkrainų Choras; Philadelphijos Lyros Choras ir Aido Choras 

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

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

KELRODIS: Iš Baltimorės važiuokite Eastern Ave. iki Moffett Ave., ten rasite parką. Gatvekariu—imkite 23 Bacljriver 
karą nuveš tiesiai į parka. Jš 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 dešinei ir pavažiavę apie pusę mailes rasite parką.
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Clevelando Kronika
Šalpos klausimu gubernato

rius Davey, kaip “foot ball,” 
spyrė atgal majorui Burtonui, 
vieton išpildęs pažadą šaukti 
valstijos seimelio specialę se
siją, 4 kurią ne kartą yra ža
dėjęs. Su gegužės 1 d. 75,- 
000 bedarbių atsidūrė bado 
nasruose, kuomet negavo 
maisto orderių. Sako, miesto 
ir pavieto iždinės tuščios. Bet 
bankieriams nuošimčius apmo
kėti už bondsus visuomet esti
pinigų. Taip ir dabar, vadina-1 nuo to kas savaitę pilvą skau- 
mam sinking fund’e yra pi- j da. Ir jeigu taip rūpinsis apie 
nigų. Piliečiai turi reikalau-i komunistų “dietą“ ilgiau, tai 
ti, kad būtų paimta iš jo1 be-ljo kindzuliukas niekų nebesu- 
darbių šeimų maistui

kad tauta apsivienijūs išlaiky
mui laisvės. Bet ten pat tal
pina kitą raštą, su dideliu 
antgalviu, “Naujoji Lietuvos 
Valdžia.“ Jei viskas eina po 
senovei, tai kam, po įgalų, to
ji naujoji Lietuvos valdžia? 
Pas čalį ne viskas tvarkoj.

Čalis su savo kolegomis te- 
berūgauja nuo komunistų gie
dojimo tautos himno. Kaziuko, 
matyt, prasti vi d ari ai, jei jam

mals.

Bet gi mainieriams yra džiu-! 
ginanti žinia, nežiūrint to, kad 
Jennings ir UMWA yra priešai 
vienas antriem.

32,478 Bedarbiai

šis mainų miestas, su apylin
kėm, turi apie 100,000 gyvento
jų. Nežiūrint to, kad greta mai
nų industrijos čia yra daugelis 
ir kitoniškų įmonių, bet bedar
bių skaitlius labai aukštas — 
veik visas trečdalis gyventojų 
nedarbo eilėj. Nežiūrint to, kad 
čia džingo laikraščiai kas dieną 
praneša, kad nedarbas mažėja, 
bedarbių visai mažai, bet skait
linės iš Harrisburgo visai šal
tos.

Reikia išsivaizdinti, - kaip 
sunkus čia tas slogutis su tokia 
armija bedarbių.

Laisvoji Sakykla
Laisvės“ Red.

šeštadienio laidos didlapiuo- 
se storai skambėjo žinia: 800 

< šalpos raštinių darbininkų ’at
leista nuo darbo dėl stokos fi
nansų. šalpos direktorius p. 
Frank Bubna lyg dėl didesnio 
pajuokimo dadėjo 
ninkams: 
liuosnoriai
aprūpinta pinigais, 
darbininkai maitinsis 
dės,“ tam ponui visai 
voj.

laikrašti- *
Klerkai gali dirbt

kol įstaiga bus
Kaip tie
be “pė-

i ne gal-

Progre-Bal. 25 d. Lenkų 
šyvių Draugijų komitetas tu
rėjo du gerus mitingus: vieną 
rytinėj dalyj miesto, kitą 
pietryčiuose— Broadway Ave. 
Abiejuose kalbėta už taiką, 
demokratiją ir prieš reakciją- 
fašizmą. Priimta rezoliucija, 
adresuojama majorui Burto- 
nui, reikalaujanti paimti pini
gų iš sinking fund bedarbių 
šalpai. Kita — adresuojama 
prez. Rooseveltui, kad remia 
jo recovery programą. Lietu
vių organizacijos turėtų pa
sekti šį lenkų organizacijų 
pažangų žingsnį.

Garų valdoma Rusija ma
žiau užaugindavo į I duonos, 
kaip prie Sovietų tvarkos. Bet 
vis tiek buvo garsi kviečių 
exportu. Mąsės badaudavo, o 
duona buvo išvežama užsie
nin. Tas pats dabai! paaiški 
ir gen. Franko valdomoj da- 

i lyj Ispanijos. Ispanijos fašis- 
i tai Hitleriui ir Mussoliniui 
'kviečiais atmoka už : pastarų
jų jiem siunčiamus ginklus ir 
amuniciją. Tą patį darė ir 

j caras Mikė, o kur jis dabar? 
Toks pat likimas laukia visus 
žmonijos nieltodejus,1 kartu ir 
gen. Franko su jo rėmėjais.

! M.

Wilkes-Barre, Pa
Labai Vykusi Gegužinė

Šiais metais šiaMė mieste 
Pirmoji Gegužės apvaikščiota 
viduje, Armory didžiulėjeSve
tainėje. Apvaikščiojimui vado
vavo Komunistų Partijos sekci
ja. Masinin šios darbo žmonių 
šventės mitingan susirinko 
virš 2,000 žmonių. Briijantišką 
prakalbą pasakė d. Toohey, dis- 
trikto (K. P.) organizatorius, 
iš Philadelphia, Pa. Naujo Te- į 
atro mėgėjai sulošė du veikalu: 
“Tillie the Toiler” ir “Plant in 
the Sun.” Lošimai įšėjo labai 
puikiai, nežiūrint, kad lošimui

Bal. 28 d. 2,000 čechoslova- 
kų, susirinkę Bohemian Na
tional Hali, pasisakė: “Mes 
niekados neapleisime savo ša
lies prieš gengsterį Hitlerį.“ 
Kartu priimta rezoliucija, pra
šant J. V. valdžios dėti pa
stangas ir paveikti apsaugai jų | netinkama buvo vietoj Kaip d. 
tautos nepriklausomybės. Mi
tingas rengta bendro 
veiklos pamatais.

fronto

ir visos 
spauda 

trečią par-

Kaip vietos, lygiai 
šalies kapitalistinė 
plačiai rašo apie 
tijų,“ kurią pakepė Wisconsin
gubernatorius La Follette. Iš 
didlapių reklamacijos “nau
jagimiam kūdikiui“ tuojaus 
paaiški, kad ji netarnaus ap- 
vienijimui pažangiųjų jėgų 
prieš reakciją, o priešingai— 
ji siūloma tų jėgų skaldymui.

yra kalbama 
kad kontraktas 

be

Daug sykių 
mainieriuose, 
laužomas per kompanijas 
galo ir krašto. Daug sykių uni
jos vadai yra atsiliepę, kad jie 
žiūrės, kaip ir kada tas daro
ma. Bet tas atsiliepimas vis 
pasilikdavo balsas tyruose. Šiuo 
tarpu unijos galva, Lewisas, 
matyti, iš širdies susirūpino pa
dėtį ištirti. Pranešta, kad jo 
paskirti trys boardo nariai čia 
ištyrę padėtį ir išvykę 
portuoti. Sakoma, kad 
grįš už dviejų ar trijų 
ir tada pradėsiantis

su-
jam ra- 
jie

savaičių 
daryti

tvarką. Manoma nubausti visas 
kompanijas, kurios nesilaikys 
kontrakto, uždarymu kasyklų.

Mainieriai laukia tokios akci
jos su nekantrumu. Požeminis.

Binghamton, N. Y

Toohey, taip ir lošėjai publikai 
labai patiko atlikime i savo už
duočių, ir visi buvo lydimi .ap
lodismentais. Į

Čia buvo rinkta aukos Ispa- 
laimėjo
Parduo- 

“Daily

Užpereitą šeštadienį LDS 
55 kuopa turėjo gražų paren- 
gimą-šokius. White Motor 
unijos lo’kalo 32 lošėjų gru
pė suvaidino veikaluką: Orga
nizavimas Plieno Darbininkų į 
CIO. Kuopos organizatorius 
S .K. Mažanskas buvo vienu 
tos trupės dalyvių. Lošimėlis 
labai tinkamai atvaizdina plie
no išnaudotojų pastangas te
roro pagelba nedaleisti darbi
ninkam susiorganizuoti.

Kaip gražu, kuomet unijų 
trupė bendradarbiauja su 
višalpos organizacija LDS.

sa-

31“Pakeitus naktį į dieną 
mylios gatvių plote, sutaupėm 
31 gyvastį,“ Detroite pareiš
kė L. J. Schrenk, miesto gat
vių šviesų viršininkas, kalbė
damas mjesto apsaugos - tary
bos narių susirinkime. Page
rinant gatvių apšvietimą, su
mažinta nelaimių skaičius ta
me plote nuo 6.9 iki 1.6. Cle- 
velande reikėtų reformuot 75 
nuoš. visų gatvių. Ne dyvai, 
kad tiek nelaimių įvyksta mū
sų mieste.

Vietos kavalierius parašė 
dviejų špaltų raštą, kad Lie
tuvoje “Viskas eina po seno
vei.“ Ten jis, prisiegavoda- 
mas įrodinėja uošvio žodžiais,

nijai ir viena ypata 
$25.00 durų “pryzą.’J 
ta daug literatūros ir 
Worker io.”

žymėtina, 
įtekmė čia auga sparčiai. O tai 
darbo vaisiai brolių Spencer’ių 
ir eilės įvairių tautų draugų.
Emerson P. Jenningš Laimėjo

Po dviejų metų sunkios ko
vos vietiniame ir valstijos teis
muose E. P. Jenninglš, Wilkes- 
Barre, Pa. spaustuvninkas, ku
ris buvo vietinio teismo įtartas 
ir sufrėmuotas samdyme dina- 
mituotojo sudinamituoti teisėjo 
Valentine mašiną, bal. 30 d. lai
mėjo bylą vietiniame teisme. 
“Samdytojas” ir “dinamituoto- 
jas” buvo nuteisti po 10 metų 
kalėjiman. “Dinamituotojas” 
jau išsėdėjo 2 metu. E. P. Jen
nings nėjo kalėjiman, nes jis 
buvo užsidėjęs kauciją ir vedė 
kovą su suktais teismais. Jo ad
vokatu buvo A. 
New Yorko, kuris 
vą iki galo. Byla 
kinta ir sykiu su 
paleistas iš kalėjimo 
tuotojas“ Harris.

Jennings bty^o 
už tai, kad j 
mainieriams Taikė Maloney 
streikų. Jis kovojo prieš Valen
tine išleistą “indžionkšiną” 
prieš streiką. Jis darbavosi, kad 
pavarius iš vietos teisėją, Va
lentine. Jis daug sykių buvo pa
niekinęs teismą ir teisėjus. 
Ačiū adv. Hays’ui, jis dabar 
liuosas. Būtų didžiu laimėjimu 
Maloney judėjimui, jeigu jis 
gyvuotų. Kaip žinoma, šis judė
jimas yra pakrikęs, o patį Ma
loney nuskynė piktadario ran
ka, keli metai atgal.

kad komunistu
L. . „ . .

Turėjome Savo Šventę
Darbininkų šventės — Pir

mos Gegužės — apvaikščiojimą 
mes turėjome balandžio 30 d. 
Šis apvai.kščiojimas negalima 
pavadinti nusisekusiu — jis bu
vo neskaitlingas žmonėmis. Ki
tais metais būdavo daug skait- 
lingesni Pirmos Gegužės ap- 
vaikščiojimai. Nors prisiruoši
me prie šio apvaikščiojimo tu
rėjo imti dalyvumą 8 organiza
cijos su 22-iem atstovais, bet 
prisiruošimo darbas ėjo netaip, 
kaip turėjo eiti: į susirinkimus 
.atstovai nevisi lankydavosi ir 
už tai pats garsinimo darbas 
ėjo silpnai.

Kita priežastis gal bus dar ir 
ta, kad apvaikščiojimas reng
tas naujoje vietoje, pačiame 
mieste. (Eagles Hall).

Nekaip pavyko demonstraci
ja nei kitoj pusėj miesto, kuri 
buvo laikoma 
ke.

'Už visą tai 
ką kitą, kaip

North Side par-

reikia kaltinti ne 
tik mus pačius. 

Daugelis organizacijose apsiė
mė į prisiruošimo komitetus, bet 
kai reikėjo dirbti, tai daugelis 
nei akių neparodė. Iš 22 atsto
vų j komiteto surinkimus te
ateidavo vos tik keli.

Kalbėtojas buvo iš New Yor
ko, d. Bernard Conal, CIO or
ganizatorius. Jis kalbėjo labai

G. Hays, iš 
ir išvedė ko- 
dabar panai- 
J. laimėjimu 

dinami-

sufrėmuotas
BJrfdaug gelbėjo 
laike

Mūsų mieste jau nuo šenai 
eina nesutikimai tarpe Įtarių 
SLA 211-tos kuopos. Mat. tie, 
ką esti valdyboj, nereikalau
ja jokios didumos valdymo. 
Jie pasako, jog mes čion, pa
darysime tą ir tą irvturii būti 
visiem gerai, o tu tylėk; nes 
nieko nežinai. Ir tuomi laimi, 
nes už tą mažą saujelę stoja 
kai kurie esą valdyboj nariai, 
o jau mum liekasi uždaryta’ 
burna. Tas labai ] 
vienai mūsų kuopai, bet abel- 
nai visam Susivienijimui!

Norėdamas suvesti j visus 
prie bendro veikimo, parašiau 
į “Tėvynę” žemiau paduotą 
raštelį, nurodydamas, jog kuo
pą turėtų valdyti ne cju ar 
trys komiteto nariai, bot di
duma, ir jog būtų <laugįleng- 
viau dirbti išsidalinus flarbą 
ant daugiau pečių, ir p 
čiau “Tėvynei“ sausio

sekretoriaus vietą, organizato
riaus vietą, ir visą eilę visokių 
komisijų. Podraug ir kiti po 

| kelis darbus turi. Kada prisi
eina išduoti atskaitas, taipgi 
vienas ar du nariai atlieka vi
sus raportus, kas daro labai 
nuobodžius susirinkimus ir 
taip išrodo, jog jau daugiau 
veikėjų nė nereikia.

Rodosi, kuopoj, kur randa
si tokis skaičius narių, kaip 
mūsų kuopoj, turėtų rastis

Mūšis Štreikierių su Skebais 
Detroite

Detroit, Mich., geg. 9.— 
Per susikirtimą prie Michi
gan Plieno Casting fabriko, 
tarp streiko pikietininkų, iš 
vienos pusės, ir skeliu ir po
licijos, iš antros, tapo su
žeisti du policininkai ir vie
nas pikietininkas.

asi uždaryta . \ . .. ,. . . i ... daugiau ir veikėjų, kad pada-kenkia netik . . . . . , .. . . . . 'rius gyvesmais susirinkimus.

dalyvauti.

SO.

— Aido Choras.
(110-112)

BOSTON, MASS.
kp. narių svarbus susirinLDS 62 

kimus įvyks gog. 11, trečiadienio va
kare, 7:30 vai., 376 Broadway. Įvyks 
nominacijos Centro valdybos ir taip 

pat rinksime delegatus j būsimą 
seimą. Kviečiame visus narius skait
lingai dalyvauti šiame susirinkime.— 
Ei n. Rast. (109-110)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

LDS Pašalpos ir Apdraudos Org. ' 
5 kp. rengia pikniką puikioj vietoj, 
Bocks County, Mikolaičio Parke. 
Sekmadieni, geg. 15 d., pradžia 10 
vai. ryto. Bus užkandžių ir gėrimų. 
Gera orkestrą grieš šokiams. Įžanga 
25c. Kelrodis: Karais ir eleveiteriais 
važiuokit iki Bridge St. (pasą už pa
są); ten imkit karą No. 66 ir va- ' 
žinokit iki galo; iš ten paims maši- 1 
nos ir nuveš j vietą. Su automobiliais 
važiuokit tiesiai Frankford Avė. iki 
City Lines; ten, tik pervažiavę tiltą, ! 
sukit po kairei ir tas kelias nuveš 

visuspikniko vietai. Kviečiame
Bet pasirodo, kad i,skaitlingai dalyvauti. — Kom.

(110-112)

O tas yra galima. Jeigu mes 
išsidalintume darbus ant dau
giau narių, tai darbas būtų 
lengvesnis, daugiau narių tu
rėtų ateiti į susirinkimus, iš
duoti raportus ir lankytojam 
nereiktų tų pačių pasakų 
klausytis,
nekurie senesnieji nenori įsi
leisti kitų į veikimą, rodosi, 
jog jie ką tokį turi paslėpę.

Mūsų kuopa praeityj buvo'gcg. 12, 7:30 v. v., 1217 Beaver Aye. 
turtingesnė, bet šiandien sto- Nanai kviečiami dalyvauti kuoska it- 

, . . , . tingiausiai, bus daug svarbių reikalųvim lygiom, o tankiau skylėj.japka,lbėti. — P. Bernotas, (il-0-iii). 
/Ar ilgai mes važiuosime tuoj 
keliu? Ar visada lauksime ne-l 
laimingų narių išbraukimo iš! 
Susivienijimo su pirma 
ga ?

Lai šie 1938 metai ištraukia
mus iš mūsų blogų papročių,;Kas nor5s kartu cili PU 
Meskime ypatiškus piktumus, prašome but prie 29 En 
Mes amžių gal pabaigsime pir
miau, negu mūsų SLA organi
zacija. Mokinkime jaunesnius 
atlikti kuopos darbus, kad 
mum pasitraukus galėtų vesti 
toliau tuos nepabaigiamus 
darbus. Jeigu jokių slėpimų 
kuopose nesiras, tai joki berei
kalingi ginčai nekils, o iš klai
dų m/es mokinamos. Pasišvęs- 
kime gavime naujų narių. 
Gaukime visus narius į susi-! 
rinkimus. Vietoj užvydėjimoj 
mokinkimės vienas kitą pa
gerbti, o tikiu, kad mūsų kuo
pa paaugs narių skaičium iri 
turtu. Stasys Kuržinskas.

CHRONIŠKOS
LIGOS

^įį/ GYDOMOS

aiškiai ir gerai. Ragino darbi-j 
ninkus organizuotis, dėtis įi 
Amerikos Darbo Partiją, į uni
jas ir bendrai mušti visų ben
drą priešą — fašizmą. Savo 
vaizdžioje kalboje d. Conal nu
rodė, kaip imperialistinė Japo
nija puola ramią Chinijos šalį, 
kaip fašistai žudo, Ispanijos 
liaudį ir kaip fašizmas gręsia 
pasaulio taikai.

Be to, 
mus New Yorko 
darbininkų vardu 
mus organizuotis.

Po prakalbų buvo duoti klau
simai, į kuriuos kalbėtojas da-| 
ve gerus atsakymus.

LDS 6 kp. atstove, 
J.' K. Navalinskienė.

tsiun- 
mėn.

30 d. š. m. Taipgi įdėjad paš
to ženklelį grąžinimui,! bet, 
matyti, kalbamas raštelis ne
perėjo mūsų “cenzūrą“ iir iki 
šiam laikui dar nerado (mūsų 
organe vietos’. O vis maniau, 
jog toki dalykai turėtų būti 
kaip tik organe rišami; Bet 
kur tau! Mat, pajudinau mie
gančius. Todėl siunčiu jums, ir 
prašau, kad, laikui pavėli
nant, pataipytumėt į “Lajsvę,“ 
nes daug draugų žino, į kad 
netilpo “Tėvynėj,“ o nežino 
tikros priežasties. O mūšų di
desnieji sako: “Mūsų organas 
visokių šlamštų netalpina.“ 
Taigi, manau, būtų gerai; kad | 
visi perskaitytų ir spręstų, ar
gi ištikro nebūtų geriau, kaip 
mano yra parašyta.

Stasys Kuržinskas.
MAHANOY CITY, PA.

(Sausio 30, 1938)
Pabaigus 1937 metus, mums 

tik lieka praeities istorija at- 
mintyj. Netik vien 1937 Metai į 
paliko istoriją ant tako' dėl 
mūsų pasimokinimo, bet ir vi
si kiti metai paliko tą I patį. 
Mums lieka iš praeities njokin- 
tis geresnio gyvenimo 'mūsų 
organizacijai ir dirbti dėl 
abelno SLA labo. I x 

čion noriu pasakyti, kad ta 
užduotis paliečia ne vieiią- ra
joną, ir ne vieną kuopą, bet 
kiekvieną narį, ar tai jis yra 
kuopos valdyboj, ar Bildan
čioj Taryboj, ar paprastas na
rys. Ju užduotis yra ta! pati: 
dirbti Susivienijimo labui, o 
ne veikti prieš jį. Kiekvieno 
nario, aš manau, yra užduotis 
žinoti, kas yra veikiama jo 
kuopoj viduj ir išlauko, taip 
lygiai jo rajone ir centre, nes 
sujungus spėkas krūvon dar
bas, bus daug lengvesnis.

Liūdna prisiminti mūsų kuo
pos praeitį: Iš SLA 2Į1 kp. 
fin. sekr. raporto ant Metinio 
susirinkimo pasirodė, kad turi
mo dar 214 geram stoxjyj na
rių. O susirinkiMe, 
vo centro nominacijos ir kuo- £?m;

• . pos valdybos rinkimai, daly- (arba ateikite asmeniškai) j Atkins

N. S. PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kp. susirinkimas įvyks

(KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI- 
iGOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
’NERVU IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
i ir ISIS E N Ė J I> SKAUDULIAI 
i SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
' MORROIDA1 ir kiti MĖŠLAŽAR- 

V1 ’ i U M A1 va rginan- 
ir n< patogumais, 

i’i SLES ligos. Stai- 
msKos ligos VYRŲ ir 

g gydomos su patenki- 
ir greitomis pasekmė-

i

a bu-

kalbėtojas sveikino 
organizuotų 

ir kvietė

Nuo Redakcijos; Apie per
nykščio meto Pirmai Gegužės 
prisirengimą praleidžiame. Tai 
darome _ visųpirma todėl, kad 
stokuojame vietos. Be to, .apie 
kai kuriuos dalykus būtų nau
dingiau kalbėti organizacijų 
susirinkimuose, o ne per spau-

WORCESTER,
Aido Choras rengia 

į J 5 d. Olympia Parke. 
P10". Choras, bus sporto ir 

i grama prasidės 1-mą 
ir tęsis lig vėlumos.

Pro-

MASS.
pikniką, geg. 
Dainuos Aido 
muzikos.
vai. po pietų

Bus v i šok i ii 
ivalgiu ii’ gėrimų, choristai eis pešti.

■ i Kas

10 vai. ryto ir nepamirškite savo bi
lietus, nes bus 6 laimėjimai. Dėl gra
žaus laiko praleidimo prašome visus

Clifton, N. J., geg. 9.— 
Suėjo dveji metai amžiaus 
E. Frankų “keturiukam,” 
gimusiom vienu pradėjimu: 
trim mergaitėm ir vienam 
berniukui.

Reumatizmas Sulaiko 
mas į 48 Valandas

'MOTEL
■ nanėiomb
Į mis. Jeigu t m ile kokį nesveiku-
I mą, kurio n o s u p r a n (ate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 

'ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangu Atlyginimą

‘ IŠTYRIMAS VELTUI

Jsisteigęs p< r

9 A. M. ii i 3 <

’laco

j VARPO keptuve:

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybes Tūkstančiams— 

Išvaro Reuinatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

vavo vos 94 nariai. O kur kiti 
nariai? 94 nariai dalyvauja 
ant svarbesnių susirinkimų, o 
ant paprastų susirinkimų ne
dalyvauja rfei pusė viršuj pa
minėto skaičiaus.

Kurgi priežastis? O Visgi ji 
kur nors yra.

Jeigu neklystu, man rodosi, 
svarbiausia priežastis randasi 
mūsų senoviškoj vedimo tvar-1 
koj. Gal randasi ir kitų kuo
pų, kurios ta pačia liga! serga, 
tai sudėkime galvas-į krūvą ir 

'mėginkime surasti gyduolę.
Mum reikia daugiau narių, 

o ypatingai jaunuolių, kad pa
daryti susirinkimus gyyesniais 
ir daugiau turėti veikėjų, nes, 
manau, gana miegoti.

Čionai gal kas pasakys, kad 
mes nemiegame, bet veikiame, 
kiek tik galime. Tas yra tiesa, 
ir dar noriu pridėti, kad kai 
kurie veikia perdaug, tai yra: 
Užsiima daug dhrbų, 9 jų vi
sų tinkamai neatlieka, 
asmuo apsiima atlikti

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re-’ 
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jurrtis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs 
turite išvalyt tuos nuodus iš savo 
kraujo. Ši daktaro naujoji medicina 
padaro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs į 
galite išbandyti ją sekamom sąly- 
gc“. Iškirpkite šį pranešimą ir pa- 

, siųskite jį su savo vardu ir antrašu

Laboratory, 44 East 63rd Št., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo, tai sugrąžinki
te nesunaudotus vaistus ir jūsų 
$1.85 bus sugrąžinta. Kam vargti dar 
kitą dieną? Valandos: šiokiom die
nom nuo 10 ryt® iki 4 po pietų.

(Laisvė)

N. Y
vauw

' 36-42 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn 
; Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra SU;

Rūgšti ruginė, saldi rugine, 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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas ąpie svorį ir kainas. K

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

SkŪĮminas 
Labai Daug 

Kainuo j a

Vienas 
svarbią

VAK ACIJŲ VIETA
Patogiame Viešbutyje

U. S. HOTEL
Valatie, N. Y.

Prie Kelio U. S. 9
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 scenorija, 
Arti Albany miesto, 
sų ir traukinių.

Telefonas Valatie
Louise

visi ]
arti visokių bu-

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

Skūpus žmogus sugrėbtų viso pasaulio pinigus, jeigu jis galėtų, nes jis u 
turi pinigų ligą, jam niekas kitas nerūpi ir jam niekas nemiela nė šeimy- „ 
na, nei draugai. Vien tik pinigai. Jis pamiršta apie sveikatą ir apie mūsų 
trumpą gyvenimą pasaulyje. Bet ateis laikas, turės padėt grėblį ir gailėtis- 
klaidų. Broli ir sese! Neapsivilk savęs, nepamiršk savo brangiausiojo turto ,į 
—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-/. 
i...i^..i. ATM'rMIziįvie 4 fiVcl n nZdnmc nncrnlhAi/i xriv3 iviĮ.
nėtų skaudėjimų. Garantuojam pagelbą ar pinigus gražinamo. Klauskite 
taip: DEKEN’S OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO., Hartford, Conn.

TO

r

patogumai. i<ajaul< DEKEN’S OINTMENT, kuris tūkstančiams pagelbėjo nuo virš mi-

13-R.
Giarve, Prop.
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios Mirė Kontraktorius 
Budraitis

Lincoino Brigados 
Draugy Kuopa

Skubina Statybą Pigiu 
Gyvenamą Namu

Mitingas ir Judžiai 
Apie Ispaniją

Chiniečiai Paradavo 
New Yorke

Lietuvių Lincoino Brigados 
Draugų Nacionalio Komiteto 
pastangomis pereitą sekmadie
nį sušaukta “Laisvės” svetai
nėn būrelis lietuvių, jau esan
čių pavieniais tos organizaci
jos nariais, taipgi simpatikų, 
ir sutverta Lietuvių Lincoino 
Brigados Draugų Kuopa. Ant 
vietos pasiūlyta ir nutarta ją 
užvardint Vytauto Zablacko 
Kuopa.

Vytautas, vienas iš veik
liausių šios apylinkės jaunuo
lių, jau antri metai kovoja 
prieš fašizmą Ispanijoj. Be 
abejo, ši kuopa pasistengs pil
dyt Vytauto prašymą, kurį jis 
paliko išvykdamas Ispanijon. 
Jisai prašė būdavot i judėjimą 
ir stiprinti kova prieš fašizmą. 
Numatoma, kad ši kuopa bus 
skaitlinga netik suaugusiais, 
bet ir jaunimu, nes ir steigia
majame susirinkime dalyvavo 
graži grupė jaunimo.

Valdybon išrinkta sekami: 
K. Joneliunas pirmininku, A. 
Pakalniškienė sekretore, T. 
Vasikoniūtė iždininke. Kuopos 
susirinkimai bus laikomi antrą 
pirmadienį kiekvieno mėnesio.

Atlikus organizacinius rei
kalus, pakviestas pakalbėt 
Lincoino Brigados veteranas 
d. Harris, kuris su pirmąja 
grupe buvo nuvykęs Ispani
jon ir po netekimo mūšiuose 
akies sugrįžo namo. Jis gyvai 
perstatė pirmosios grupes vy
kimą, sutiktas sąlygas, pirmus 
mūšius ir tolimesni reikalą vi
sapusiai remt liaudiečius, 
amerikiečius kovotojus ir su
grįžusius veteranus. Parinkta 
aukų. Aukojo:

J. Buivydas ir K. Joneliunas 
po $1, J. Siurba ir A. Pakal
niškienė po 50c, J. Gasiunas, 
J. Grubis, A. Balčiūnas, A. 
Orman po 25c. Viso surinkta 
$4.35. N.

Miesto Sąn^atų Taryba spe
cialiai sušauktame posėdyje, 
pirmadienį, svarstė galimybes 
statyt pigius gyvenamus na
mus be federalės valdžios pa
gelbės. Numatoma, kad mies
to Housing Authority galėtų 
tam tikslui išleist $10,000,000 
vertės bondsų. Padengimui 
bondsų nuošimčių sumanyta 
uždėt mokesčius nuo $1 iki 
$6 į motus ant naudojančių

I arba išrendovajončių patalpas 
dėl pelno. Mažos krautuvės ir 
ofisai būtų aptaksuoti tik '$1 
į metus.

Amerikinė Taikos ir Demo
kratijos Lyga Williamsburge 
ruošia masinį mitingą-prakal- 
bas ir judžius šį penktadienį, 
gegužės 13, Fur Workers So
cial Center patalpose, kampas 
So. 1st ir Kcap Sts. (Republic 
Teatre), Brooklyne. Pradžia 
8 vai. vakaro. Įžanga nemoka
mai.

Mitinge vyriausiu kalbėtoju 
bus Diek Hershfield, Lincoino 
Brigados veteranas. Jis plačiai 
nušvies dabartinę padėtį ir ku
ria kryptimi greičiausia ir ge
riausia padėt Ispanijai.

Bus rodomas judis “Spain in 
i Flames.”

Mainieriai Atvažiuoja Pamatyt 
“Praeities Šešėlį”

Paskutinėmis dienomis ga
vome žinių net iš mainų apy
linkės; tenai organizuojasi ke
letas menininkų, scenos mėgė
jų, kaip tai: J. Gudeliauskas, 
J. Ramanauskas ir kiti, ruošia
si aplankyti Brooklyną, pama
tyti tą 
veiksmų

genijališką keturių 
drama—“Praeities Še- v

veikėjai ruošiasi 
intensyvūmu prie 
perstatymo, negu
pirmiau. Sako,

šiuom k a 
dies Teatro 
su didesniu 
virš minėto 
kada nors
kad svetainėj esanti publika, 
negalės padaryt skirtumo nuo 
bet kokio gražaus sodno—ten 
bus žydinčiais ir kvepiančiais

kvietkais išpuošta scena.
Bendrai paėmus, gal būt 

prie vieno veikalo perstatymo 
Brooklyno menininkai tiek ne
sirūpino, kaip prie “Praeities 
šešėlio”.

Tikietus smarkiai platina 
pavieniai Liaudies Teatro na
riai; taipgi galima gauti “Lai
svėje” ir kitur.

Brooklyno teatrininkų triū
su persitikrinsime šį sekmadie
nį, 15 dieną gegužės, Labor 
Lyceum svetainėje. '

Beje, sakoma, vaidinimą 
pradės punktualiai—7 :30 vai. 
vakare—ne vėliau nei vieną 
minutę!

nė

Teatrininkas.

chi-
Yorke

Penkiolika tūkstančiiį 
niečių maršavo New 
protesto parade prieš Japoni
jos kraugerišką įsiveržimą 
Chinijon. Paradas buv^ įvai
rus, patraukiantis žiūrėtojo 
akį. Maršuotojai buvo apsirė
dę įvairiais kostiumais ir uni
formomis. Jie ėjo nešini dau
gybę amerikoniškų ir cniniškų 
vėlukų. Apie 3 vai. ši virš de- 
šimt-tūkstantinė minia vingia
vo Broadway pro New jYorko 
Miesto rotužę tiesiai į Battery

Paradas tęsėsi apie dvi vai. 
laiko. Maršavo labai daulg jau
nimo. Pirmiau ėjo būriai jau
nų vaikinų, paskiau — jaunu
tės merginos ir nemažos gru
pės vaikučių. Buvo nemažai 
benų, taipgi tautiškas penas, 
labai skirtingas nuo 1 kitų, 
žiūrėtojai susidomėjo paradu 
ir atjausdami sunkias chinie
čių kovas gausiai aukojo pini
gus. Kiti tarp say.ęs kalbėjosi, 
kad dar pirmu kartu sa\jo gy
venime matą chiniečių paradą.

I
Chinai apvaikščiojo | savo 

pažeminimo 23 metų sukaktį 
nuo to laiko, kaip Japonija 
įteikė Chinijai 21 punktą rei
kalavimų. Ta proga jie pareiš
kė protestą prieš žvėrišku Ja
ponijos fašizm'ą. Kaimietis.

Sąvokos ir Mandagumo 
Klausimas

“Praeities šešėlis” 
Užkariavo Orą

11-tą,

Įdomi Menininkų 
Paskaita

Dabar Momentas Veikt 
Už Ispaniją

Antradienio rytą mirė pla
čiai žinomas Brooklyne lietu
vis kriaučių kontraktorius Bu
draitis. Sirgo plaučių uždegi
mu. Platesnių žinių paduosime 
vėliau. Rep.

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas jvyks 

geg. 11 d„ 8 v. v. Šapalo-Vaiginio 
Svet., 147 Thames Street. Visų na
rių privalumas yra dalyvauti.

(109-110)

“Laisvės” Piknikas Brooklyne bus 
3 d. Liepos (July), Ulmer Park. Pi
niginės dovanos prie įžangos bilieto 
periant iš anksto.

Kartais Susiedas, užponavęs 
viešoj vietoj telefoną, gali iš
vest žmogų iš kantrybės, tačiau 
į duris spirt neapsimoka, bent 
taip patyrė Theo. Brick, kuris 
už spyrimą užsimokėjo teisme 
baudos $5.

Legal Notice
Notice is hereby given that Joseph 

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

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. susirinkimas jvyks 
šį ketvirtadienį, 12 d. gegužės, 8 v. 
v. “Laisvės” SVet., 419 Lorimer St. 
Prašome narius atsilankyti ir kurie 
dar nepasimokėjote už šiuos metus, 
tai draugai ateikite pasimoket. Kvie
čiame ir pašalinius ateiti ir prisira
šyti prie šios organizacijos. Mokestis 
tik $1.50 į metus, šiame susirinkime 
drg. D. M. šolomskas pasižadėjo pa
sakyt įdomią prakalbą apie Klaipėdą. 
Todėl dalyvaukite visi skaitlingai. — 
G. W., org. (110-111)

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tinka

mai ir už prieinamų kainų 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parom, krikštynom ii’ 
kitokiem reikalam 

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

--------------- ...... —s

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų.
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVĖ.
Prieš Forest ‘Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS<

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

/

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

Šiandien, gegužės
Lietuvių Liaudies Teatro ruo
šiamas “Praeities šešėlis,” sa
koma, užkariaus net oro ban
gas. Apie šio pranešimo tei
singumą įsitikinkite atsisukę 
savo radio ant WMBQ stoties, 

į 9:45 vai. ryto, Radio D-jos 
viršininko p. Ginkaus vedamų 

tlaiku. Gegužės 11-tą visą to 
!aiko programą ves J. Kuodis, 
’'tymus vietos veikėjas ir di
delis lietuviško teatro patriotas.

Rep.

Nepasitenkinę Rinkimais
Skribėlinių Eilinių Narių 

Komitetas pareiškė nepasiten
kinimą to amato unijos 24-to 
lokalo nesenai įvykusiais rin
kimais. Jie sako, kad dabar
tinės administracijos žmonės 
laimėjo visokeriopais ‘triksais’, 
kaip kad padėjimas eilinių na
rių kandidatų apačioj baloto, 
neatsižvelgiant į alfabetišką 
tvarką; įsakant nariam, kaip 
balsuot; leidžiant balsuot be 
unijos knygučių,’neprileidžiant 
narius prie balsų priežiūros.

Pereito sekmadienio vakarą 
Lietuvių Meno Sąjunga suruo
šė paskaitą apie Shakespeare. 
Referavo V. Tauras, vienas iš 
“Laisvės” redaktoiH. Paskai
toj pateikta daug įdomių ži
nių apie Shakespeare darbus, 
jo kilmę ir asmeninį gyveni
mą, taipgi jo vietą tuolaikinėj 
visuomenėj. Neturėjusieji pro
gos nuodugniau pasiraust po 
jo raštus, išsinešė iš paskaitų 
daug naujo, o pažįstąhtiems jį 
buvo naudingų priminimų.

Išreikšta pageidavimas, kad 
d. Tauras duotų daugiau pre- 
lekcijų apie Shakespęare ir jo 
gyvenamus laikus, nes dėl 
stokos laiko šį kartą nespėjo 
perduot visos paskaitai pa
ruoštos medžiagos, negi gali
ma, sako d. Tauras,, i visą ką 
apie Shakespearą paimt į vie
ną paskaitą.

Parinkta aukų lėšoms. Au
kavusius paskelbs komisija.

Sekamas paskaitas, kaip 
pranešė vakaro pirm. V. Bo
vinas, duos R. Mizara ir Jonas 
Valentis; po šių dviejų, suges- 
tuota vėl turėt tąsą V. Tauro 
paskaitų apie Shakespeare.

Metalininkų Streikas
pa-

PATAISA

Pranešama, kad minint Mo- 
Dieną aukojusių Ispanijos 

sąraše nebuvo pažy- 
A. Zablackienė ir J. Gu- 

kurie aukojo po $1. Jei 
pastebėjot daugiau praleidi- 
nrašome pranešt.

Ncvrė.

Apie 250 darbininkų 
skelbė streiką prieš Sagamor 
Metai Products Co., 43-01 22 
St., Long Island City. Firma 
atsisakė tartis su United Elec
trical, Radio and 
Workers Unija,
sako, kad vyrai ir moterys 
dirba už $10 ir $11 į savaitę.

Machine 
CIO. Unija

įsakė Pravest Rinkimus

NewKomunistų Partijos
Yorko Valstijos pirmininkas L 
Amter atsišaukė į visus new- 
yorkiečius dabar suremt pe
čiais už nuėmimą embargo 
nuo Ispanijos. Tada būt leista 
Ispanijos liaudies valdžiai lai
svai pirktis ginklų ir amunici
jos Amerikoj, kas dabar jai 
uždrausta, kuomet Amerikos 
kapitalistai atvirai romia Fran
co, laivas po laivui gabena 
ginklus Mussolinio ir Hitlerio 
armijoms Ispanijoj.

Jis šaukia visus komunistus, 
visas taiką ir demokratiją my
linčias organizacijas ir asme
nis tuojau siųst rezoliucijas, 
laiškus, telegramas Washing- 
tonan, raginant nuimt embar
go. Juos adresuot senatoriui 
Nye ir J. V. Senato Užrube- 
žinių Reikalų Komitetui (U. S. 
Senate Foreign Affairs 
mittee).

Trafiko šviesos buvo įvesta 
netik kontroliuot ir paskubint 
vežimų praėjimą svarbiose 
vietose, bet taip pat sutaupint 
gyvybes ir išvengt nelaimių. 
TfAi motoristai neturi kantry
bės palaukt keletą sekundų 
iki persikeis signalas. Jie ne
pagalvoja, kaip nemalonu ir 
pavojingiau būtų, jei tos kon
trolės nebūtų.

Prisilaikymas važiuotos sig
nalo parodo vairuotojo sąvo
ką, paprastą mandagumą] Pri
silaikykite jo!

Trafiko Stotis “K.”

Arthur Heimowitz, 12 metų, 
važiuojant su motina buvo su
laikytas dėl jo panašumo į din- 
gusįjį Levinų vaiką.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Com
168 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 8-7179

Virš 
Yorke

chiniečių parado New 
skraidė 6 orlaiviai,

7 studentų lakūnų, 
ruošiasi vykt Chinijon 
kovot prieš Japoniją.

vai- 
ku- 
pa-

Valstijinė Darbo Santikių 
Taryba įsakė Tri-Boro Coach 
Corp., pravest balsavimus į tris 
dienas ir Daniel Reeves, Inc., 
krautuvėse į 30 dienų, kad nu
statyti, kuri unija, CIO ar AF 
of L, turi atstovaut darbinin
kus derybose su bosais.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Laužynėse Gyvent 
Pavojinga.

Užsidegus senam keturių 
aukštų namui, 107 Skillman 
St., gaisrininkų atvežtomis ko
pėčiomis išnešta 60 metų se
nutė T. Castiglione ir A. Gril
lo, 11 metų senutės anūkas. 
Nedaug trūko iki supleškėji- 
mo, nes prie namo nėra gais
rinių laiptų.

Antrasis Parodos 
Aplankymas.

-Sekmadienį įvyko antrasis 
Pasaulinės Parodos vietos ofi-; 
cialis aplankymas, kurin su
plaukė apie 600,000 svietelio,' 
šimtu tūkstančių daugiau, ne-' 
gu aną savaitę, tačiau trafiko 
bėdų nebeturėta. Pasimetė su 
tėvais, 15 vaikų ir 1 moteriškė 
“pametus” vyrą. * i

Robert Costa, 23 metų, be
darbis, nušoko nuo City Hali 
balkono ir pavojingai susižeidė.

Garsinkite savo biznį dien
rašty j “Laisvėj.”

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y. i

Telefonas: EVergreen 7-4335

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge.’Vji Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

H ienų padarau nau
ju! paveikslu! Ir kra- 
jaru! sudarau au ame
rikoniškai!. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavojn įvairiom 
spalvom.

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

LITHUANIAN-AMERICAN
Import & Export Corporation

Ifnportuoja ir parduoda Lietuviškus, Maisto B-vės 
Konservuotus kumpius, luncheon meat ir piknikus 
didelėse ir mažose skardinėse, rūkytus kumpins, 

bekoną, lašinius, ir raugintus agurkus.
i • •

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams kaip 5 dėžės

157 Chambers Street
NEW YORK

l z Tel. R Ector 2-2786

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

iAi w tat w w w w mi im vm w w im tnt tm mi tm

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GARSINKITCS “LAISVĖJE




