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Krislai
Melas Melu Pasilieka. 
Pažangūs Kunigai. 
Gera Konferencija, 
žinoma, kad Pildosi. 
Važiuosim į Binghamton.

Rašo A. B.

Dienraštis
Kaina $5.50 Metams 

Brooklyne $6.00 
Metams

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Baisiai supyksta “N.” redak
torius, kai jam fašistai pakiša 
“Lietuvai nei cento!”

Bet tas pats žmogus jau ke
lintu atveju mus drabsto melu, 
būk komunistai neprisidėję prie 
kovos už Lietuvos nepriklauso
mybę, netgi nenorėję 
klausomybės.

Ar “N.” redaktorius 
nei to, kad melas melu
ka, nepaisant iš keno lūpų jis 
išplaukia?

nepri-

nežino 
pasilie-

Drg. Pruseika, pavažinėjęs 
po tolimas ir gana apleistas lie
tuvių kolonijas, “Vilnyje” rašo: 

į ką aš norėčiau atkreipti 
vilniečių domę, tai į vieną 
naują pasireiškimą lietuvių 
gyvenime." Trijose kolonijose, 
Sioux City, Omaha ir Spring 
Valley, net pirmeiviški žmo
nės nepeikia vietinius kuni
gus, o tų kolonijų kunigai ne
niekina pirmeivių.

Jie labiau kunigai, negu 
klerikališki politikieriai. La
bai fanatiškiems katalikams 
tie kunigai nepatinka, bet fa
natikų skaičius visur mažė
ja.

Beveik pusė publikos 
Spring Valley susidėjo iš ka
talikų. Jie gražiai klausėsi 
prakalbų. Jie pritaria ben
dram veikimui.

Vidurvakarinių valstijų lietu
vių komunistų konferencija, lai
kyta išvakarėse dienraščio “Vil
nies” suvažiavimo Chicagoje, 
gerai pavyko. Joje dalyvavo 93 
delegatai ir apsvarstė daug 
svarbių judėjimo problemų.

Nacionalis Lietuvių Komunis
tų Suvažiavimas įvyks Brookly
ne liepos 4 ir 5 dienomis. Visi 
draugai privalo prie jo ruoštis.

Chicagos “Draugas” sako: 
Kai Leninas mirė, tai komunis
tai šaukė: Leninas mirė, bet 
leninizmas gyvuoja! Ir, esą, jų
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BRAZILIJOJ NAZIŲ SUKURSTYTAS SU
KILIMAS TAPO SUKRIUŠINTAS

Rio de Janeiro, Brazilija. Chinai Nušovė Žemyn Penkis 
Japonijos Lėktuvus—Prezidento - diktatoriaus 

G. Vargaso valdžia nuslo
pino integralistų - fašistų I 
sukilimą. Kovoj žuvo virš 
50 asmenų; daugelis sužeis
ta, tarp jų ir karo ministe
ris G. Dutra. Areštuota 500 
naziškų fašistų ir su jais 
ėjusių marininkų.

Sukilimą sukurstė naziai 
vokiečiai ir italai fašistai, 
kurių daug yra Brazilijoj. 
Jie prišmugeliavo ir ginklų 
sukilėliam.

Integralistai fašistai no
rėjo įtraukt Braziliją į vie
ną frontą su Hitleriu, Mus- 
soliniu ir Japonija. O pre
zidento Vargaso diktatūra 
turi artimesnių ryšių su 
Jungtinių Valstijų ir Angli
jos valdžiomis.

Vargaso valdžia taipgi 
yra fašistinė, tik ne visai 
tokia, kaip Vokietijos na- 
ziu. ' ■C

Taksai už Nepadalintus 
Pelnus Turės Būt Mo
kami, nors ir Mažesni
Washington. — Jungti

nių Valstijų kongresas ga-
pranašystė išsipildė: komuniz-> Ritinai priėmė taksų suma- 
----  -------- pasaulio1mas plinta visuose 
kampuose.

Ar tik dabar “Draugo” re
daktorius tai sužinojo? Atro
do, jog jis iki šiol ant kitos 
planetos gyveno ir nematė ko
munistinio judėjimo plėtimosi.

Noriu atkreipti Binghamtono 
draugų atyVlą į labai svarbų pa
rengimą, kuris įvyks gegužės 
21 d. Tai bus komunistų ren
giamas banketas, koncertas ir 
prakalbos. Gražus būrys sve
čių dalyvaus iš Brooklyno. Kon
certo pildyme dalyvaus net trys 
Brooklyno gabūs dainininkai — 
Aldona Klimaitė, Lillian Kava
liauskaitė ir Pranas Pakalniš
kis.

Štai ką aš norėjau pasakyti: 
Šis komunistų parengimas tu
rėtų būti didelis ir entuziastiš
kas. O jis 
Binghamtono 
tojai ir kiti 
ir nuoširdžiai

nymą, pagal kurį valdžia 
gaus virš $5,300,000,000 per 
metus. Atstovų rūmas už 
tai pasisakė 242 balsais 
prieš 89. Šis sumanymas jau 
pirmiau buvo priimtas se
nato.

Pagal 
įstatymą 
rėjo nuo
prastus laipsniuotus taksus 
nuo 8 iki 15 procentų ir už 
laikomus n e p a s k irstytus 
pelnus dar 7 iki 27 procen-

ligšiolinį taksų 
korporacijos tu- 
pelnų mokėt pa-

tokiu bus, jeigu 
“Laisvės” skaity- 
draugai smarkiai 
pasidarbus.

Dabar priimtas bilius pa
naikina taksus nuo nepada
lintų pelnų mažesnių kor
poracijų, kurios per metus 
gauna

Inteligentai ir Unijos 
Smerkia Hague’ą

ANGLIJA DARO SPAUDIMĄ AMERIKAI 
NEPRALEIS! GINKLŲ ISPANIJAI

Dabar jau aišku, kad SLA. 
rinkimuose būtų laimėjęs visas 
pažangiųjų surašąs, jeigu ne 
sabotažas saujalės menševikų ir 
trockistų. Už išrinkimą Viniko 
ir Mockaus tegul dabar fašistai 
padėkavoja naujieniečiams ir 
naujagadyniečiams.

Birželio 25 d. įvyks Amerikos

Hong Kong, geg. 12.— 
Chinų lėktuvai, sakoma, 
daugiausia gauti iš Sovie
tų, nukirto žemyn penkis 
japonų bombinius orlaivius, 
kurie bombardavo geležin- 
kelių stotis ir miestus 
Kwangtung provincijoj.

Chinų lėktuvai, kaip ne
oficialiai pranešama, rimtai 
sužeidė vieną Japonijos ka
ro laivą Chungshankongo 
prieplaukoj.

Japonai Imsią Prieplaukas, 
Per Kurias Chinai Gauna 

Ginklų ir Amunicijos
Shanghai, geg. 12.—Pra

nešama, kad japonai, užė
mę Amoy salą, rengiasi ka
ro laivais šturmuot Fooch- 
ową, Ningpo ir kitus prie
plaukų miestus pietinėj 
Chinijoj, kad sustabdyt gin
klų ir amunicijos plaukimą 
chinam per juosius.

Japonai sako, kad dvi jų 
armijos dalys Taierhchwan- 
go srityj tiek pažengė pir
myn, kad jom telieką tik 8 
mylios iki svarbiojo Lung- 
Hai geležinkelio.

Hague’o Hitlerizmas Palie
čia Visą šalį

Jersey City, N. J.—Tuzi
nas Prince tono Universite
to studentų skleidė lapelius, 
kurie smerkė nazišką sau
valių Jersey City i majoro 
Fr. Hague’o. . į

Newark, N. J. — Šalies 
valdžios apkričio teisėjas 
Wm. Clark žada paskirt pa
ranką ir išlaisvint iki ape
liacijos J. Burkittą, jeigu to 
greit nepadarys Jersey val
stijos teismai. Burkittas 
Jersey City įkalintas šešiem 
mėnesiam todėl, kad jis 
bandė sakyt kalbą prieš 
majorą Hague.
Reikalauja, kad Senatas Iš

tirtų Hitleriuką Hague
Washington. — Senato 

demokratų vadas Barkley 
sako, turbūt, kongresas pa
skirs $60,000 daugiau pilie
tinių laisvių komitetui, su
sidarančiam iš senatorių su 
La Follette’u priekyje. Ta
da šis komitetas galėtų at
vykt į Jersey City ir vieto
je išnagrinėt, kaip fašis- 
tuojantis majoras Frank 
Hague kriušina piliečių lai
svę žodžio, susirinkimų ir 
spaudos.

New Yorko Miesto Advo
katų Sąjunga vienbalsiai 
pasmerkė nazišką mašiną 
majoro Hague’o Jersey Ci- 
tyj, kur jis atviru smurtu

lais-slopina pilietinę žodžio 
vę.
Jersey City Carukas 
Neleidžia Kalbėt Socialistų

Vadui
Jersey City, N. J.—New 

Yorko socialistų vadas Nor
man Thomas reikalavo lei
dimo jam kalbėt gegužės 
17 d. Journal Square, Jer
sey City. Policijos viršinin
kas atmetė reikalavimą.

Norman Thomas bandė 
čia kalbėt pirma—geguži
niame susirinkime, bet ma
joro Hague’o gengsteriai 
pagrobė jį ir deportavo at
gal į New Yorką.

Washington. — Kongres- 
manas Bernard važiuos vėl 
į Jersey City kalbėt, geg. 
19 d.; bet kalbėsiąs svetai
nėje.

Charlotte, North Caroli
na. — Amerikos Mezginių 
Darbininkų Federacija pa
siuntė prezidentui Roose- 
veltui protestą, kad “hitle- 
rizmu sergantis” Jersey Ci
ty bosas Frank Hague “su
trempia laisvę žodžio, spau
dos ir susirinkimų.”

Mezgėjų Federacija rei
kalauja, kad teisdarystės 
ministerija ir senatinis pi
liečiu laisvių komitetas iš
tirtų majoro Hague’o tero
rą.

Naziai Pyksta, kad Ispanų 
Liaudiečiai Nepasiduoda

Vel

London. — Anglijos val
džia isakė savo ambasado- v

riui Lindsay Washingtone 
daryt kuo didžiausio spau
dimo Roosevelto valdžiai ir

Berlin. — Vokietijos už
sienių ministerijos organas 
“Diplomatische Korrespon- veikt išvien su Vokietijos 
denz” rašo,, būk Ispanijos ambasadorium Washingto-
respublikiečiai jau esą fak- 
tinai “suriiušti”; o kad jie 
vis nepasiduoda, už tai na
ziai kaltina tik Sovietus ir 
Franci ją.

Skaitliuojama, kad gene
rolas Franco valdąs apie 
140,000 ketvirtainių mylių 
žemės Ispanijoj, o respubli
kiečiai 54,000..

Aukšti Dvasiškiai Tvirkdė 
Bažnytines Merginas ir Šni

pinėjo prieš Sovietus

ne, kad tik Amerika nepra
leistų Ispanijos respublikai 
ginklų ir amunicijos, kaip 
reikalauja senatoriaus Nye 
įnešimas.

Anglijos ministeris pir
mininkas N. Chamberlain 
mėgina užginčyt tokį kiši
mąsi į Amerikos politiką; 
bet Chamberlainui netiki 
darbiečiai ir liberalai' An
glijos seimo nariai.

Washington.— Demokra
tas kongresmanas J. O’Co
nnell nesutinka su prezid. 
Roosevelto pareiškimu, būk 
Jersey City majoro Hague’o 
fašistiniai veiksmai tai esą 
“vietinis” dalykas. O’Con
nell sako, “tas dalykas pa
liečia visą šalį ir visą de-

'jnokratų partiją.”

So vi et y Delegatas T 
Lygoj Reikalauja Duot 

Ginklų Ispanijai

USA Kongresas Skiria 
$1,156,000,000 Karo 

Laivynui Didinti

Maskva. — Sovietų vy
riausybė suėmė pravoslavų 
bažnyčios metropolitą S. 
Ružencovą, du vyskupus ir 
keletą kunigų, Leningrado 
apylinkėj. Jie tarnavo sve
timiem kraštam kaip šnipai 
prieš Sovietus, lytiškai iš
naudojo bažnytines mergi
nas, paleistuvavo su vie
nuolėmis ir darė neva “ste
buklus”, įrodinėdami religi
niams žmonėms, kad jie 
privalą kovot prieš Sovietų 
valdžią ir būk jinai turė
sianti griūti.

Suimta yra ir baptistų ir 
adventistų kunigų, 
Hitlerio šnipų.

New York. — Al. Kerens- 
kis išplaukė atgal Franci- 
jon. Jo kalbų maršrutas 
Amerikoj prieš Sovietus ne-

Vadinama “Žuvusioji” 
Liaudiečiu Divizija 

Pliekia Fašistus i

kaip

EXTRA!

4,500,000 Lenkijos Ukrainų 
Reikalauja Savivaldos

ne daugiau kaip 
$25,000 grynų įplaukų; o 

•didesnėm korporacijom su- 
I mažina taksus nuo nepas- 

* kirstytų pelnų.
Pagal dabar 'priimtą bi

lių, didesnės korporacijos 
turės mokėt ne mažiau 
kaip 16 ir pusę proc. ir ne 
daugiau kaip 19 proc. tak
sų iš viso, už paskirstomus 
ir nepaskirstomus pelnus.Lietuvių Kongreso konferenci-i ,, t . 1

ja. Tai bus prieš pat SLA. seiJ, Mažesnes korporacijos 
mą. Kongreso skyriai turėtų kurių pelnai Siekia $5,000 
rūpintis pasiusti geras atstovy.'iki $25,000 per metus, mo

kės valdžiai tik paprastus 
laipsniuotus taksus nuo 12 
ir pusės proc. iki 16 proc.

R e p u b likonai reikalavo 
būtinai paliuosuot nepa- 

i (neva 
bet

bes. Kur galima, reikėtų su
šaukti konferencijas delegatų 
išrinkimui.

Brooklyne gyvena žmogus pa
varde Jurgėla. Tai vienas iš

Varšava.—Ukrainų Tau
tos Demokratinė Sąjunga 
reikalauja, kad Lenkija 
duotų savivaldybę ketu
riem ir pusei miliono uk
rainų.

Treji metai atgal ta uk
rainų organizacija buvo 
padarius “sugyvenimo” su
tartį su Lenkija. Bet Len
kų valdžia vis persekiojo 
ukrainų tautą, nepripažino 
jų kalbos mokyklose, nelei
do ukrainų į vyriausybės 
vietas ir pravedinėjo žemės 
reformas taip, kad ukrai- 
nam nebuvo jokios iš to 
naudos.

Geneva. — Ispanijos res
publikos užsieninis ministe
ris J. A. del Vayo pareiš
kė Tautų Lygos posėdyje, 
kad vadinamo “bepusišku- 
mo” žiauri komedija nuo 
pat pradžios buvo vaidina
ma naudai generolo Franco 
prieš teisėtą Ispanijos val
džią. Bet kai Anglija dabar 
padarė sutartį su] Italija, 
tai jau galutinai nukrito 
bepusiškumo maska. Angli
ja juk prižadėjo visai ne- 
reikalaut ištraukt Italijos 
armijų iš Ispanijos, 
baigsis ten karas.

Ispanijos delegatas 
Vayo reikalavo ginklų
amunicijos iš Tautų Lygos 
valstybių prieš įsibriovusias 
Hitlerio ir Mussolinio armi
jas. |

Sovietų Sąjungos delega
tas, užsieninis komisaras 
M. Litvinov pilnai užgyrė 
tą reikalavimą ir $avo kal
boj parodė, kaip tai po “be
pusiškumo” skraiste Musso- 
linis ir Hitleris veda karą 
prieš Ispanijos respubliką. 
Jis smerkė Šveicarijos ir 
Čilės atstovų reikalavimą 
pakeist Tautų Lygos įsta-

ETHIOPIJOS IMPERATO
RIUS PARODĖ T. LYGOS 

NUPUOLIMĄ

iki

de] 
ir

Vienybės” redaktorių ar ben- 1 skirstomus pelnus 
kapitalo “atsargą”) nuo 
kokių taksų.

dradarbių.
Vienas dalykas apie jį tikrai 

aiškus: Jis negula į lovą nepa
sižiūrėjęs, ar kartais po lova ne
siranda raudono velnio. Jur
gėla serga raudonafobija.

Rotterdam, Holandija. — 
Griūdamas senas namas už- 
mušė 9 žmones jame. '

Šiandien būsią abelnai 
gražu ir vėsu.—N. Y. Oro 
'Biuras.

Washington, geg. 12. — 
Kongreso republikonai pies
tu stoja prieš prezidento 
Roosevelto reikalavimą pa
skirt per tris bilionus dole
rių viešiem šalpos darbam 
ir šalies ūkiui gaivint. Bet tymus taip, kad. Lyga ne- 
vadai kongresmanų daugu-j galėtų daryt politinių nei 
mos užtikrina, kad tas su- ekonominių žingsnių prieš 
manymas bus priimtas. užpuolikus.

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas užgyrė val
džios bilių, reikalaujantį 
paskirt $1,156,000,000 Ame
rikos karo laivynui didint, 
virš tų lėšų, kurios kasmet 
i š i e i džiamos reguliariams 
laivyno reikalams. Šis bi
lius dabar perduotas sena
tui, kur, suprantama, jis 
bus priimtas.

Už tuos pinigus bus sta
toma trys nauji dideli karo 
laivai, du karinių lėktuvų 
išvažiotojai, 9 šarvuotlai
viai, 23 naikintuvai ir 9 
submarinai. Be to, prez. 
Rooseveltas prašė kongresą 
paskirt lėšų dar dviem di
deliem karo laivam, kurių 
statymas būtų tuojau pra
dėtas.

K o n g r e smanų tarimas 
leidžia prezidentui spręst, 
ar reikės šalies apsigyni
mui būdavot karo didlai- 
vius virš 35,000 tonų įtal
pos iki 45,000 tonų.

Be kovos laivų, bus sta
toma 26 pagelbiniai laivai, 
ir karo laivynas įsigys dar 
950 lėktuvų; o jeigu prezi
dentui atrodys reikalinga, 
tai bus pabudavota ir diri
žablis (baliūninis orlaivis) kovą, iki Italija bus išvyta 
už $3,000,000.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Fašistai jau 
senai paskelbė 4,000 liau- 
diečių kaip apsuptą ir “žu
vusią” diviziją Pyrenejų 
kalnuose.

Bet tie “žuvusieji” kul- 
kasvaidžiais andai ištaškė 
2,000 fašistų tarpkalnėj, o 
dabar netikėtai užpuldinė
ja ir atakuoja juos iš šonų 
Bielsa klonyje, Laspunoj ir 
kitur.

Pajūrio fronte siaučia 
įnirtusi kanuolių kova tarp 
fašistų ir respublikiečių. 
Per kelias paskutines die
nas fašistai nieko nelaimė
jo Viduržemio Jūros pa
kraštyje.

Halifax 
Ita- 
kad 
Ita- 
An- 
pa- 

“praktiško idealiz- 
žingsnį ir apsaugojus

Geneva, geg. 12. — Žmo
nių minia karštai sveikino 
atvykusį iš Londono Ethio
pijos imperatorių Haile Se
lassie. Bet prieš jį šnairavo 
Anglijos užsieninis ministe- 
ris lordas Halifax, Franci- 
jos užsieninis min. Bonnet, 
Latvijos delegatas Munters, 
dabartinis Lygos Tarybos 
pirmininkas, Anglijos įran
kis, ir kiti Tautų Lygos va
dai, apart Sovietų delegato 
M. Litvinovo ir dar vieno 
kito.

Anglijos lordas
aiškinosi, jog pripažino 
lijai Ethiopiją todėl, 
kitaip būtų, girdi, kilęs 
Ii jos karas su Anglija, 
glija, pasak jo, tuomi 
darius 
mo” : 
taiką.

Haile Selassie, nors sirg
damas, perskaitė francūziš- 
kai dalį savo pareiškimo; 
parodė, kad Tautų Lyga, 
ypač Anglija, sutrempė savo 
principus; viena negynė 
Ethiopijos nuo grobikų, an
tra užgyrė jų .grobį; bet 
ethiopai ir toliau ves žiau
rią, neatlaidžią partizanų

iš Ethiopijos; o ir dabar

Italija tevaldo tik tas Ethi- 
opijos vietas, kur turi savo 
kariuomenę: kitos vietos 
neklauso įsiveržėlių. Nusil- į 
pusio Selassies pareiškimą \ 
toliau skaitė jo draugas 
Taezaz.

Sovietų delegatas, užsie
ninis komisaras M. Litvi
nov pasmerkė Angliją už 
Ethiopijos pavedimą Itali
jai ii’ persergėjo, kad Tau
tų Lyga neilgai tegalės gy- 
vuot, jeigu taip mindžios 
savo prižadus ir pareigas.

BR A ŽILUOS FAŠISTŲ
SUKILIME UŽMUŠTA 40

Rio de Janeiro, Brazilija, 
geg. 12. — Per kovas su 
naziškais sukilusiais Brazi
lijos fašistais - integralis- 
tais, arba “žaliamarški- 
niais”, tapo užmušta bent 
40 asmenų, kaip praneša 
United Press. Suimta 600 
sukilėlių.

B r a z iii jos diktatorius- 
prezidentas Vargas sako, 
kad sukilimas visai sukriu- 
šintas.
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Mūsų Suvažiavimai
Šiemet pažangusis judėjimas turės vi

są eilę suvažiavimų, šaukiama Ameri
kos Lietuvių Kongreso konferencija, bus 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Sei
mas ir Meno Sąjungos suvažiavimas 
Pittsburghe; bus Amerikos Lietuvių 

; Darbininkų Literatūros Draugijos ir 
Liet. Komunistų suvažiavimai Brookly- 
ne. Įvyks SLA Seimas. Vis tai bus labai 
svarbūs suvažiavimai, nuo kurių daug 
prigulės ateities veikimas, darbai.

Geras dalykas yra tas, kad suvažia
vimai jungiama po du. Tas sutaupys iš
laidų kelionėms, nes daugelyj vietų tie 
patys delegatai galės būti ir viename ir 
kitame suvažiavime. Reikia prie jų ge
rai rengtis.

Ypatingai reikia kreipti daug dome
sio į Liet. Komunistų suvažiavimą. Lai
ke pereito naujų narių vajaus į Kom. 
Partiją mes gavome pusėtinai daug lie
tuvių. Daugelyj miestų pirma buvo silp
nutės, mažiukės grupelės, o dabar pusė
tinai skaitlingos lietuvių komunistų kuo
pos. Taipgi reikia, kad ir iš tų koloni
jų galėtų atvykti delegatai, kur komu
nistų yra mažai, kur vieniems pasiun
timas delegatų yra persunkus. Kitos mū
sų organizacijos turėtų prisidėti 
pasiuntimo delegatų.

prie

Sovietų Nusistatymas
M. Kalininas, Sovietų Sąjungos prezi

dentas, pareiškė Čechoslovakijos darbo 
unijų atstovui M. Staunitzui, kad Sovie
tų Sąjunga kietai laikysis bendro apsi
gynimo sutarties su Čechoslovakija, jei
gu pastarąją užpuls Vokietija ar Lenki
ja. Kartu d. Kalininas atmušė melus 
Francijos dešiniųjų laikraščių, kurie 
tvirtino, būk iš bendro apsigynimo su
tarties tarpe Francijos ir Sovietų tik 
Sovietai turi naudą. Sovietų Sąjunga yra 
didelė, galinga ir kariniai stipri valsty
bė. Jos pagalba gali būti didelė kiekvie
nai šaliai, kuri su ja turi bendro apsi
gynimo sutartį.

Reikalaukime Nuimti Embargo 
Nuo Ispanijos

Visos demokratiniai nusistačiusios or
ganizacijos, visi Jungtinių Valstijų pi
liečiai, privalo reikalauti, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia nuimtų embargo (drau
dimą) Ispanijos liaudžiai pirktis ginklų 
ir amunicijos šioj šalyj. Tokius reikala
vimus reikia siųsti savo valstijos sena
toriams, kongresmanams ir prezidentui 
Rooseveltui.

Juk jau daugiau negu ąišku, kad Ame
rikoj perka Vokietijos, Italijos, Portuga-

Paterson, N. J
Iš ALDLD Kuopos Susirinkimo

Gegužės 8 d. Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 84 kuopa savo susi
rinkime labai rimtai, su pilnu 
susidomėjimu, svarstė savo or
ganizacijos bei apšvietos rei
kalus.

Atydžiai perskaityta nuo 
Centro Sekretoriaus prisiųsti 
laiškai organizacijos reikalais, 
o ypatingai žurnalo “šviesos” 
turinio ir jos leidimo klausi
mais. Daugelis draugų išsireiš
kė, kad “Šviesa” savo turiniu 
pusėtinai silpna, kaip kad šių 
metų numeris pirmas; kad 
straipsniai rašomi tokio pat 
turinio, kaip “Laisvėj” jau bu-

Hlijos ir kiti fašistai karo lėktuvus, jiems 
^bombas, kanuoles, amuniciją ir tą viską 
yeža Ispanijon generolui Franco prieš 
Ispanijos žmones.

Amerikos amunicijos ir parako kara
liai iš Du Fonts siunčia savo fabrikuose 
pagamintus mirties įrankius fašistų 
naudai. Jau pirma per tris kartus iš 
Wilmingtono ir Philadelphijos išplaukė 
trys Vokietijos laivai, kiekvienas išvež- 
damas po 20,000 orlaiviam bombų. Dabar 
iš Wilmingtono vėl išplaukė vokiečių lai
svas “Frankenwald” su 20,000 bombų. 
Kiekviena bomba sveria nuo 25 iki 100 
svarų. Tą baisią medžiagą veža Ispani
jon generolui Franco.

Taigi, tilc į tris mėnesius vien iš Wil- 
imingtono ir Philadelphijos išvežta fa
šistams 80,000 orlaivių bombų! Kiek
viena iš jų taiko prieš demokratiniai nu
sistačiusius Ispanijos žmones. Iš Barce- 
lonos praneša, kad fašistai orlaivių 

[bombomįš vien tame mieste jau išžudė 
1,131 vaikų, moterų ir senelių. Jie su
griovė 4,191 namą ir sužeidė 3,581 civilį 
žmogų. Galimas daiktas, kad nemažai tų 
bombų buvo padarytos Jung. Valstijose! 

; Sulaikykime fašistams ginklus! Reika
laukime, kad Ispanijos legališkai žmo
nių išrinktai valdžiai, su kuria turi ry
šius ir mūsų šalies valdžia, būtų atida
rytos durys pirktis ginklų ir amunicijos 

■apsigynimui nuo Italijos ir 
fašistų! Siųskime telegramas 
ci j as nurodytiems atstovams 
dentui.

S. Nemunaitis.

Naujų Pavojų 
Išvakarėse

šistų pasiektas ir žmonės su 
nusistebėjimu klausėsi: 
“kuriems velniams nauja 
vyriausybė, jei viskas iš
liktas kaip ir buvo” — tai 
antrasis fašistų tikslas be

(Laiškas iš Kauno)

Vokietijos 
ir rezoliu- 
ir prezi-

Suvaldyti Demokratijos
Jungtinių Valstijų federal® 

valstijų valdžia turi imtis žygių ir su
valdyti fašistinius gaivalus. Ką gi reiš
kia tokis pareiškimas, kaip R. Zachary, 

f vieno iš komandierių “sidabramarški- 
! nių,” kuris Chicago j sakė,: “Jeigu nieks 
kitas nenušaus prezidento Roosevelto, 
tai aš pats jį nušausiu.” Jeigu jie jau 
drįsta taip viešai kalbėti prieš Roose- 
veltą, tai aišku, kad jie gali bile valandą 
pradėti žudyti unijų veikėjus ir visus 
darbo žmonių vadus.

Jungtinių Valstijų valdžia turi panau
doti visas jėgas, kad sustabdžius fašistų 

, organizavimąsi ir ruošimąsi nuversti 
J šios šalies demokratinę valdžią.

Dabar Amerikoj per daug laisvai lei
džia fašistams veikti. Hitlerio naziai, su- 

į sispietę į German-American Bund, or- 
I ganizuoja gaujas. Jie pristeigė visoj ša
lyj kempių, kur lavinasi ginklą vartoti, 
kur mankštosi, driliuojasi, ruošiasi.

Tą pat daro Mussolinio fašistai susi
organizavę į visokius “Italiano Circolo” 

jiatelius. Taip pat šalyj veikia kelios 
įvairių spalvų marškinių vardais fašistų 
gaujos. K. K. K. jau nuo senai yra de
mokratijos, žmonių valios ir laisvės prie- 

I šas.
Dar yra ir visa eilė kitų fašistų or

ganizacijų. Visos jos bendrai ruošiasi 
pasmaugti šios šalies demokratinę tvar
ką. Kaip kur, kaip, štai, Jersey City jau 
negali pasirodyti ne vien CIO organiza
toriai, bet reakcionieriai pastoja kelią 
net pažangesniems šalies kongresma- 

I nams. Kuo ilgiau demokratinė valdžia 
| nuolaidaus fašistų gaujoms, tuo bus 
blogiau.

Visi piliečiai, mylinti laisvę, progresą, 
demokratiją, turi reikšti protestą prieš 

P fašistinių gaujų organizacijas ir reika
lauti, kad jos būtų paskelbtos nelegališ- 
komis, kad fašistų veikimas būtų su
laikytas.

Priešus
ir atskirų

1. Liaudies Nuolaikos.
Prieš keletą savąičių gru

pė politinių kalinių išsiunti
nėjo visiems Lietuvos dien
raščiams laišką, kuriame fa
šistinio teroro kankiniai pa
reiškė savo nepalaužomą pa
siryžimą kovoti už Lietuvos' 
nepriklausomybę prieš fašis
tinio imperializmo j agresiją. 
Įspūdingasis laiškas baigėsi 
šiais reikšmingais žodžiais: 
“Tik laisva tautai gali ap
ginti savo nepriklausomy
bę !”

Galima be perdėjimo pa
sakyti, kad šiuo šūkiu gyve
na dabar visa Liettiva, ir už 
grotų sėdintieji liaudies ko
votojai šiais žodžiais tik pa
rodė, kad žiauriausia fašis
tų priespauda nesugebėjo 
nutraukt ryšius, jungiančius 
jų širdis su liaudies jaus
mais ir mintimis.

Lietuvos miestas, 
vos kaimas ir mięstelis per 
visa fašistu diktatūros lai- V €>
kotarpį dar nebuvo tiek su- 
politikuotas, kaip paskutinė
mis savaitėmis. Liaudis, pa
jutusi mirtingąjį! pavojų, 
kuris gręsia jos gyvenimui.

atstovai Klaipėdos miesto 
savivaldybėj buvo iš savi
valdybės išvaryt ir suimti, 
hitlerinio judėjimo bei smo
gikų būrių vad. buvo paleisti 
iš kalėjimų ir vokiečių špio
nažas buvo pusiau toleruoja
mas. Už šnipinėjimą Vokie
tijos naudai buvo baudžia
ma labai švelniai, šnipai 
gaudavo trečdalį komunis
tinių lapelių skleidėjų bau-^

Idos.
Visam Klaipėdos krašte 

buvo uždrausti net antifa
šistinės Vokietijos emigra
cijos leidiniai, o vokiečių gy
ventojai buvo visiškai per
duoti hitlerininkų agitacijai.

Taip Lietuvos fašistai pa
tys varė Klaipėdos krašto

vo rašyta trumpesniuos straip
sneliuos, kaip apie CIO, Ispa
nijos kovos ii? kitais klausi
mais . . . Nariai pageidauja, 
kad “Šviesoje’-' tilptų daugiau 
sunkesnių, teorinių, mokslinių 
raštų, gerų apysakų, nes len
gviems raštams turime 2 dien
raščius.

Mes stovime už tai, kad 
“Šviesa” būtų leidžiama, ir 

I kad būtų tokio pat formato, 
kaip iki šiol kad buvo, o ne 
brošiūros forrpos. Tiesa, keli 
draugai įsireiške, kad nuo 
įvykstančio ALDLD suvažiavi
mo “Šviesą” sustabdyti, o 
knygas patankinti; tačiaus, ir 
čion mato keblumą, nes storų 
knygų nemyli. Keista . . .

J ALDLD suvažiavimą, ku
ris įvyks liepos 1 ir 2 dieną,

kuopa išrinko 2 atstovus — 
drg. S. Vilką ir J. Pocių.

J kuopą buvo prisiųsta pun
das jaunuolių žurnalo “Voice”, 
ką nariai išpirko.

Nutarta paimti 2-3 busai va
žiavimui į “Laisvės” pikniką 
liepos 3 d.

Aš manau, kad ir šiemet mi
nimam “Laisvės” piknike, kai 
kuri draugė ar panelė pater- 
sonietė laimės dovaną prie 
įžangos tikietų, kaip jau ne 
kartą laimėjo! Tačiaus reikia 
įsigyti išanksto tikietus! .. .

Kuopa išrinko gabius pub
likai patarnautojus piknike,— 
gegužės 29 dieną, Siaurusevi- 
čiaus darže. Tik nepamirškite. 
Bet kur tu čia žmogus pamir
ši, tokią linksmą vietą!...

Senas Pijus.

nes kiekvienas lietuvis su
pranta, kad tai vienintelis 
Lietuvos gynėjas ateinan
čiam kare.

Svarbiausias antifašisti
nio judėjimo ir Kompartijos 
uždavinys yra neleisti šioms 
nuotaikoms išsigaruot, bet 
paverst jas į realę, aktingą 
kovos jėgą, kuri suteiktų fa
šistiniam tautos priešui 
mirtingą smūgį.

2. Liaudies Parda^ikų 
Veidas

Lenkų ultimatumo dieno
mis, “Liet. Aidas” kartą pa
tetiškai sušuko: “Mes tiki
mės, kad teisybė dar ne vi
sai išnyko iš pasaulio, kad 
nevisuomet brutali jėga už
gniauš teisės ir teisėtumo 
balsą!”

Taip kalbėjo politinio ban
ditizmo atstovai, kurie lai
kosi prie valdžios jau dvy
liktais metais tik brutaliau
sio teroro jėga. Sužvėrėję

Lietu- i fašistai, kurie apsėjo visą 
.. Lietuvą krauju ir mirtimi, 

staiga pradėjo šauktis pa
saulio sąžinės!

Lietuvos fašistai, kurie iš 
visų jėgų šaukė “valio!” 
Hitleriui, kai jis per Vokie- 

į’ tijos darbo žmonių lavonus 
dabar kalba drąsiai ir atvi- uzurpavo 
rai apie visus dienos poli-i džiaugsmingai 
tikos klausimus. 1 Ji kalba!^aĮ9°.s fašistų žudynes Abi- 
turgavietėse ir bažnyčiose, I vardan, nuodingųjų 
krautuvėse ir darbo vietose, i dujų civilizacines misijos; 
prie stiklinės alaus ir prie Į kurie^mato, interventų gau- 
radijo imtuvo, ir iš visų 
kalbų, dažnai naikių, dažnai 
giliai apmąstytų, eina viena 
mintis:

—Tik laisva tauta gali ap
ginti savo neprįklausomy- 
bę!

Opozicine, antifašistinė 
nuotaika krašte dar nieka
dos taip smarkiai neaugo, 
kaip šiomis savaitėmis. Šioji 
nuotaika ryškiai pasireiškia 
ne tiek buvusių valstybės 
prezidentų bei |mįnisterių 
slaptu atsišaukimu už de
mokratijos atstatjymą arba 
panašiais politinių srovių 
viršūnių žygiais, kiek pa
prastųjų liaudies žmonių 
šnekesiais ir laikysena. Kai 
žurnalistas Paleckis pasakė 
valstybės teatre savo aštrią 
kalbą prieš pardavikiškus 
fašistus, neatsirado visam 
pilnam tearte nei vienas, ku
ris užtartų fašistų valdžią.

Per pačių fašistų ruošia
mus viešus susirinkimus, 
liaudies žmonės savo klausi
mais dažnai pastato tauti
ninkų kalbėtojus į labai keb
lią padėtį.

Man pačiam teko girdėti 
panašiuose susirinkimuose 
tokius klausimus: |

“Štai “Lietuvos Aide” bu
vo rašyta, kad kovo 17 d. 
daug aukštų valdininkų sku
biai bėgo užsirašyt lenkų 
“Pochodnios” organizacijoj. 
Kokių priemonių manoma 
imtis prieš šiuos| valdinin
kus?”

Sumišęs kalbėtojas, tauti
ninkų centralinio komiteto 
narys, turėjo atsakyti, kad 
“L. A.” rašo melus bei pra
simanymus ...

Arba:
“Ar galima šauktis pasau

lio teisybės, kai krašto vi
duj nėr nei biskį teisybės?”

Daug klausimų man teko < 
girdėti dėl Sovietp Sąjungos mo, akis 
militarinės jėgos. Raudono-, fašizmo bazę klerikal-fašiz- 
ji armija ypatingai daug mi- mo pagelba. Jei pirmasis 
nima žmonių šnekesiuose, tikslas nė kiek nebuvo fa-1

rai apie visus
valdžia; kurie

pasveikino

Ijose Ispanijoj vos ne šven
tą “nacionalistinio išgany
mo” armiją ir kurie patys 
pristatė ginklus suž vėrė ju
slėms fašistų generolams; 
Lietuvos fašistai, kurie iš-1 
tisus mėnesius vedė per sa-; 
vo kunigus ir profesorius) 
slaptas derybas su Lenkija, 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės pardavimo, įžūliai ir be
gėdiškai šaukia šiandien 
apie “Lietuvos nepriklauso
mybės gynimą” ir “tautinę 
konsolidaciją!”

Sprendžiamąją valanda jų 
“tautinė vienybė” pasireiš
kė supuvusios biurokratijos 
bėgimu į “Pochodnia” ir 
“verslininkų” bei valdinin
kų minių susigrūdimu prie 
bankų ir taupomųjų kasų.

Tokia buvo šlykšti “tauti
nės dvasios” agonija.

Gi fašistiniai pardavikai 
nei galvot negalvojo nusi
leist visos tautos reikalavi
mui ir atsitraukt nuo savo 
šiltųjų vietelių. Jie ir nema
nė nusileist šiuo momentu, 

1 kada jų visiška izoliacija 
Į krašte pasidarė taip ryški. 
Visam kraštui belaukiant 
tvirtos demokratinės val
džios, tikrai sugebančios at- 
sispirt prieš krašto aneksi
jos pavojų, fašistai sumanė 
apgaut liaudį šlykščia pro
vokacija — sudarant “nau
ją” vyriausybę.

Tada “Liet. Aidas” ir su
šuko taip genialiai:

“Kaip gi galima reikalaut 
koalicijos, kai reikalinga vi
sos tautos vienybė?”

Nebent pasidarė “Pochod
nia” “tautos vienybės” in
karnacija fašistams?

3. Kunigas prie Valdžios.
Kunigo Mirono vyriausy

bės sudarymas turėjo ne tik 
apdumt liaudies, laukian
čios demokratijos atstaty- 

., bet ir sustiprint

Bažnyčios hierarchijos 
viršūnės jau senai laukia 
glaudesnio bažnyčios ir fa
šizmo bendradarbiavimo.{ 
Bažnyčios viršūnės bijo pa-1 
čiu katalikišku masių anti
fašistinių nuotaikų bei jų 
linkimo į “liaudies frontą” 
ir įieško priemonių užkirst 
toms nuotaikoms kelią. Pas
kutinė Lietuvos vyskupų 
konferencija nutarė eit fa
šistams į talką ir išprašyt iš 
Romos popiežiaus palaimi
nimo šiam žygiui. Klerikalo- nacifikacijos darbą ir jie 
fašistinė koalicija, atrodo, visiškai atsako už dabarti- 
bus įgyvendinta. Šia krypti- nę krašto padėtį, 
mi ir reikia laukti fašizmo 
evoliucijos artimiausiu lai-;kai reikalauja: panaikint 
ku.

Tuo tarpu kunigas Miro
nas, jau suspėjęs išgarsėt 
“Rasputino” vardu, stiprina 
garbingąjį savo pirmtakūnų 
pradėtą terorą ir sauvalę. 
Spaudos cenzūra paskutinė
mis dienomis pasidarė daug 
griežtesnė ir opozicinė spau
da vis labiau prismaugiama. 
Uždrausta net vadint Ispa
nijos “nacionalistus” inter- 
ventais.

Bet tuo pačiu metu, kai 
opozicinės spaudos gyveni
mas padarytas nebepaken
čiamu, Klaipėdos hitlerinin
kų “Memeler Dampfboot” 
laisvai skelbia milžiniškus 
atsišaukimus vykstantiems 
dalyvauti Vokietijos “ple
biscite” ir lenkų “Dzien Pol- 
ski” jaučiasi kaip namie, at
virai šmeižia lietuvių tau
tą, varo endekišką antisemi
tinę agitaciją ir laisvai ruo
šia moralinę dirvą Lietuvos 
“Anšliusui” i

Dabar krašto hitlerinin-

karo stovį ir gubernatoriaus 
“veto” teisę; išvyt lietu
vius valdininkus iš visų kra
što įstaigų; perduot pasie
nio sargybą vokiečiams; su
teikt hitlerininkams pilną 
veikimo laisvę; leist Klaipė
dos krašto “sportininkams” 
laisvai susisiekt su Vokieti
jos “sportininkais.”

Nėr abejonės, kad fašisti
niai pardavikai, pavertę vi
są Lietuvą į vieną didžiulę 
koncentracijos stovyklą, su
teiks visas “demokratines 
laisves” Klaipėdos hitleri
ninkams, juo labiau, kad jie 
dabar projektuoja atvirai 
įkinkyt Lietuvą į fašistinę 
ašį.
4. Fašistai Ruošiasi Nau
jiems Pasikėsinimams prieš 
Lietuvos Nepriklausomybę

Apie Velykas Latvijos už
sienių reikalų ministeris 
Munteris staiga aplankėvili v <į ijivviivu,; oi J

prie Lenkijos.1 Kauną. Munteris gerai 7.1-4 
įTuo pačiu metu, kai laisvas Į nomas kaipo uolus fašisti- 
I tautos balsas žiauriausiu bū- 
;du užgniaužiamas, visa Lie- 
'tuva su didžiausiu nusiste- 
ibėjimu išgirdo per Kauno 
j radijo stotį Hitlerio balsą iš
Vienos.

Policijos sauvalė didėja 
diena iš dienos. Komjauni
mo C. K. nario Adelės Šiau- 
čiūnaitės nužudymas iš pa
salų atidarė “naują erą” 
žvalgybos kruvinąjam tero
re. Naujai pastatyti kalėji
mai ir Kretingos koncentra
cijos stovykla jau kimšte 
prikimšti politinių kalinių, 
ir kalėjimų režimas darosi 
vis žiauresniu. Tuo pačiu 
metu hitlerininkai, šnipai ir 
įvairūs pardavikai išleidžia
mi iš kalėjimų, o Klaipėdos 
naciams rengiamasi suteik
ti visiška veikimo laisvė. I

4. Padėtis Klaipėdoj. i
! Lietuvos fašistų politika 
Klaipėdos atžvilgiu buvo vi
są laiką viena eilė nesiliau
jančių nusikaltimų.

Tautininkai buvo sugalvo
ję suverbuot krašto vokie
čius ... Lietuvos fašizmui. 
Krašto vokiečiams buvo pa
statyta alternatyva: Smeto
ninis ar Hitlerinis fašizmas. 
Gausinga vokiečių darbinin
kija buvo palikta be prof, 
sąjungų, be politinių parti
jų, be spaudos ir tuo fašis
tai patys varė ją į nacional- 
socializmą. Lietuvos fašiz
mas pats užgniaužė kiek
vieną antihitlerinę vokiečių 
darbininkų ir valstiečių vei
klą ir tuo panaikino vienin
telę bazę, kurią Lietuva ga
lėjo turėt vokiečių masių 
tarpe kovoj prieš nacional- 
socializmo ekspansiją. Tuo 
pačiu laiku, kai vokiečių 
darbininkų antifašistiniai

nes diplomatijos sėbras, ku
ris svajoja tapti “Pabaltijos

cija — Pabaltijos įjungimas 
ir fašistinių valstybių blo
ką. Dabar, kai Lietuva už- 
mezgė diplomatinius santy
kius su Lenkija, Munteris 
tikisi, kad atėjo jo “didžio
ji” valanda. Jis siūlė Lietu
vos fašistams, kartu su Lat
vijos, Estijos ir Suomijos < 
fašistais parduot visą Pa
baltijo fašistiniams agreso
riams. Munteris norėtų su
kurti nuo Šiaurės Vandeny
no iki Juodųjų Marių milži
nišką placdarmą fašistinio 
bloko ruošiamam karui 
prieš Sovietų Sąjungą. Tai
gi Munterio “misija” Kaune 
yra labai aiški, lygiai kaip 
yra aiškus Lietuvos fašistų 
pritarimas jo siekiamiems'' 
tikslams.

Lietuvos fašistai ruošia 
naujus pardavikiškus žy
gius, iš naujo rengiasi pasi- 
kėsint prieš lietuvių tautos 
nepriklausomybę ir laisvę.

(Tąsa ant 4-to puslp.)

Suchow, geg. 11.—Japonų 
lakūnai čia bombomis nužu
dė 300 civilių chinų.
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Kaip Apsidirbi su i Kaip Pažint Neuž- 
Žiurkemis i verstus Kiaušinius

Nėra reikalo kalbėti apie ' 
tai, kiek farmeriams padaro 
blėdies žiurkės bei kiek jie I 
sugaišta begaudydami žiur
kes ir išsikaštuoja ant prie- i 
monių, kuriomis rekomen
duojama kovoti su tomis 
piktadarėmis. Tiek tik tega
lima pasakyti, kad žiurkės 
tai didžiausi farmerio nevi- Į 
donai, gengsteriai, teroris-! 
tai ir nedariausi naminiųį 
paukščių galvariezai!

Iki šiol farmeriai turėjo 
nemažai nuostolių su neuž
verstais kiaušiniais—vanš- 
karais.

Norint išsiperinti vištu- 
kų, antukų, žąsiukų ar kito
kių paukščių, — nebuvo 
skirtumo, ar kiaušiniai bu
vo sudėti po višta ar į peri
nimo mašiną - inkiubeiterį, 
—prisieidavo laukti taip va
dinamo “pusiaurakio,” kad 
patyrus, kuriuose kiauši-

Bet dabar vienas Indiana 
valstijos farmerys, William 
Ahlgrim, praneša, kaip jis 
su savo nauju išradimu, tik 
iš pirmo bandymo, sugavo 
net 150 žiurkių! Jo nauja- 
sai išradimas labai papras
tas ir nereikalaująs nei lai
ko nei iškaščių ir kiekvie
nam žiurkių apniktam far- 
meriui lengvai prieinamas.

Jis pripylė artipilnę (apie 
6-8 colius nepilną) bačką ge
rai vandenyj išmirkytų avi
žų ir pastatė prie vištų lak
tų taip, kad žiurkės leng
vai galėtų į bačką įlipti ir 
vėl išlipti. Tai padaręs, lei
do žiurkėms piknikauti ke
lias dienas bei naktis.

Kada žiurkės gerai apsi
prato su bačka ir avižomis, 
atrado, kad galima įšokti ir 
vėl iššokti,—farmerys iškir
to joms šitokį šposą: Jis iš
ėmė iš bačkos mirkytas avi
žas, pripylė į bačką tiek pat 
vandens, o ant vandens pa
viršiaus užpylęs sausų avi
žų eilę, paliko bačką toje 
pat vietoje.

Ant rytojaus, .nuėjęs į 
vištininką, farmerys net 
nustebo savo išradimu! Bač
koje murdėsi galybė žiur
kių! Vienos buvo jau prigė- 
rusios, antros — pusgyvės, 
trečios dar visai “sprau- 
nios”, o viso labo buvo net 
150 žiurkių!

Gal kas paklaus: “Tai 
kam būtinai tik mirkytomis 
avižomis žiurkes jaukintis? 
Ar.sausų avižų jos neėda?” 
Ot čia ir glūdi pati svar
biausioji paslaptis. Žiurkė 
tai pasiutusiai gudrus geng- 
steris, ir -nė žingsnio ne
žengs gerai neapsiuosčius. 
Ji, ėdus sausas avižas, leng- j 
vai suuos po avižomis pas- i 
lėptą vandenį, parodys jums 
“špygą”, ir tiek jūs ją te- 
matysite savo bačkoje! Ka
da ji pripranta prie šlapių 
avižų, jos uoslė, kaip ir va-. 
kar, suuosdama vandenį, ne- ■ 
pastebi klastos, ir drąsiai 
šoka į bačką. Tai štai kam 
šlapios avižos, ir tik taip 
žiurkes galima prigauti.

Pratinant žiurkes į bačką, 
nebūtinai reikia pripilti ar
tipilnę bačką mirkytomis 
avižomis. Kad būtų geres
nės pasekmės ir kad žiur
kės nesuprastų klastos — 
pusę bačkos galima pripilti 
vandens, o tik ant viršaus 
vandens, kokiame atskira
me ušėtkėlyj, — tik kad ne
paliktų didelių plyšių aplin
kui bačkos sienas,—įleisti 
šlapias avižas ir pasekmės 
bus geros.

Senas Vincas.

niuose jau apsireiškus gy
vybė (užversti) ir kurie ne
užversti.

Neužverstas kiaušinis, iš
buvęs po višta ar inkiubeite- 
ryj iki pusiaurakio (apie 10 
dienų), suprantama, jau bū
na sugedęs, ir prisieina jį 
išmesti. Atsitikdavo ir taip, 
kad net pusė kiaušinių tek
davo išmesti, o kurie daug 
perina, tai ir nemažai nuo
stolių pasidarydavo.

Dabar tapo išrasta taip 
vadinamas EGG TESTER 
(kiaušinių ištyrėjas), su ku
rio pagelba, tik 12 valandų 
išbuvus kiaušiniam po višta 
ar inkiubeiteryj, jau galima 
pasakyti, kuriam kiaušinyj 
jau randasi gyvybė ir ku
riam nesiranda.

Gi 12 valandų kiaušiniai 
išbuvę po višta ar inkiubei
teryj dar nespėja sugesti ir 
juos galima valgyti. Todėl 
farmeriams, kurie verčiasi 
paukščiais, patartina įsigy
ti EGG TESTERĮ, kuris 
pilnai jieriis atsimokės, ir 
visai į trumpą laiką.

Senas Vincas.

DŽIOVINTOS MIELĖS
GAIVINA KRAUJĄ

Džiovintų mielių milteliai 
yra sykiu vaistas ir mais
tas sergantiem pavojinga 
mažakraujyste. Johns Hop
kins ligoninės daktaras 
Wintrobe pernai jais šešis 
ligonius išgydė ir dvylikai 
kitų padėjo pataisyt krau
ją-

Mielnj milteliai tarnauja 
mažakrau jams panašiai 
kaip valgymas gyvulių ke
penų arba tam tikrų iš
traukų iš kiaulių skilvių.

JAUČIŲ KRAUJO MILTE
LIAI—VAISTAS NUO 

HEMOFILIJOS

Milteliai pagaminti iš 
jaučio kraujo sustabdo bė
gimą kraujo iš žaizdų tų 
žmonių, kurie serga hemo- 
f iii ja, kaip parodė tyrinėji
mai Harvardo Universite
to medicinos kolegijoj.

Hemofilija yra ypač ži
noma, kaip liga tarp vy
riškių karališkose šeimose. 
Jąja sirgo paskutinio Ru
sijos caro vaikas ir serga 
vyriausias sūnus buvusio 
Ispanijos karaliaus Alfon
so. Jeigu tik pradreskiama 
ar praduriama -oda, tai ir 
alma kraujas, kad beveik 
negalima sustabdyti. To
kiam karališkam kraujui 
trūksta gamtinių “klijų.”

Nors Japonijos kanuolčs visai apgriovė miestą Taierch-
wang, tačiau Chinijos vėliava tebeplevėsuoja. Vadinasi, 

miestas tebėra chiniečiij rankose.

AR GALIMA IŠSIGELBĖT IŠ NUSKEN
DUSIO SUBMARINO

Submarinai yra povande
niniai karo laivai. Jie suda
ro pavojų ne vien prekybos 
ir keleiviniams, bet ir prie
šo karo laivams. Bet nema
žai žūva ir submarinų.

Vieni žūva nuo priešo 
svaidinių, kiti pakliuvę .į 
kokias povandenines pink
les, treti dėl kitokių prie
žasčių. Kai kurių submari
nų sugenda prietaisai ir jie 
nusileidę po vandeniu jau 
daugiau negali iškilti vir
šun. Kai kurie ne tokiose 
giliose jūrų vietose nusilei
džia ant dugno pasilsėti, 
ten “prisvyla” prie dugno 
ir taip dingsta.

Submarinas viduj turi ke
lis atskirus kambarius, kad 
jeigu vienus ir užlieja van
duo, tai kituose galima dar 
gyventi. Bet vis tik per tam 
tikrą laiką išsibaigia oras 
ir įgula žūva.

Taigi dabar visos valsty-1 
bes daro viską, kad įrengus 
prietaisus išgelbėjimui iš 
submarinų jų įgulas, kada 
submarinai nuskęsta. Jei
gu, lėktuvui ore sugedus, la
kūnas turi parašiutą nusi
leisti, tai kodėl, sumbarinui 
sugedus, jo įgulos nariai ne
gali- turėti prietaisus išplau
kimui ?

Bet lakūnas turi turėti 
parašiutą, kuris jį apsaugo
tų nuo staigaus nupuolimo, 
o submarine jūrininkas tu
ri turėti prietaisą, kad iš
plaukus, neprigėrus ir nebū
ti sutrėkštam vandens sun
kumo. Vanduo sudaro dide
lį sunkumą. 10 metrų (apie 
32 pėdų) vandens gilumoj 
ant ketvirtainio centimetro 
jau yra kilogramas (2.47 
svarai) sunkumo. 60 met
ruose jau bus net 6 kilogra
mai. /

Iš lėktuvo visada galima 
iššokti, gi iš submarino,

kuris yra padarytas iš dvi
gubų plieno sienų netaip 
lengva išlįsti, o ypatingai 
tada, kada virš jo dar yra 
didžiausias vandens sunku
mas. Jeigu atidaryti dure
les į lauko pusę, tai reikia 
galingos jėgos, kad jas pa
keltų, o jeigu atidarysi į vi
dų, tai vanduo su baisiau
sia jėga veršis vidun ir vi
sus užsmaugs. Kaip atida
lyti į viršų durelęs pusės 
metro, kada ant jų 50 me
trų gilumoj spaudžia 25 to
nai vandens sunkumo?r

Jas galima atidaryti tik 
apgaubus tam tikru plieno 
gaubtuvu arba galinga oro 
suspausta jėga. Laike per
eito Pasaulinio Karo buvo 
atsitikimų, kad iš nusken
dusių submarinų | jūreiviai 
išsigelbėdavo pagdlba sus
pausto oro, kuris' juos iš
stumdavo per torpedų iš- 
plukdymo prietaisus.

Dabar yra išrasta “var
pas”, tai savo rūšies prie
taisas panašus į varpą. Jį 
nuleidžia ant submarino, 
užstato ant durelių, jis taip 
pritaisytas, kad iš jo (per 
jo kiaurą dugną) gali atida
ryti submarino dureles ir 
išgelbėti jūrininkus. Bet jis 
dar reikalauja daug pato
bulinimų.

Kitus submarinus būda
vo ja su tam tikru apvalu 
išsigelbėjimo k a m b a rėliu. 
Ten taip subalansuoja van
denį, kad be didelio vargo 
gali atidaryti dureles ir jū
rininkus išleisti lauko pu
sėn.

Kad jūrininkas nepriger- 
tų, tai jam ant galvos už
deda tam tikrą prietaisą, 
kuris apsaugoja ją nuo sus
paudimo ir aprūpina oru 
kvėpavimui. L

Parodyti, kur submari
nas yra, tai submarinai tu-

Neapykantos Beprotis Žiaurumas
Šiomis dienomis Franci- 

joj, Due miestelyje, buvo 
sprendžiama ypatinga kri
minalinė byla. Teismo salė
je palengva paaiškėjo, koks 
neįtikimai žvėriškas gali bū
ti žmogaus būdas, šiuo at
veju moters ir motinos, ky
ląs nuo neapykantos.

Kaltinamųjų suole sėdė
jo 50 metų amžiaus žozefi
na Mori. Jos vyras — barz
daskutis, ir neblogai uždir
bo. Dėl pačios kaltinamo
sios, liudininkai pareiškė, 
kad ji buvo truputį prieka
binga, todėl miestelyje drau
gų daug neturėjo. Dar prieš 
vedybas ji susilaukė sū
naus, kurį jos vyras Mori 
paskiau įsūnijo. Šis sūnus 
dabar 26 metų, ir aplink jį 
kuopiasi visa motinos .mei
lė — bent taip pasakojo pa
ti motina.'Albertas — toks 
sūnaus vardas — išėjo pra
džios ir vidurini mokslą, 
mokėsi karo mokykloje, ir 
dabar yra karininkas pėsti
ninkų pulke. Jis yra išlavin
tas žmogus ir bylos stebė
tojams padarė gerą įspūdį. 
Vargšas sūnus! Jis turėjo 
liudyti apie savo nežmoniš
ką motiną, kuri, aklos ne
apykantos vedama, pasmau
gė jo žmoną Ivetę ir pako
rė prie durų.

Kodėl toks žvėriškas nu
sikaltimas padarytas?—To
dėl,. kad motina laikė Ivetę 
negarbinga ir netinkančia 
jos sūnui į žmonas.

Jau senai Žozefina Mori 
galvojo, kad jos sūnus turi 
pasidaryti svarbesnis as
muo, negu kitų šio mieste
lio piliečių sūnūs, ir todėl 
sugalvojo, kad jis turi vesti 
turtingą ir iš aukštos gi
minės žmoną.

Bet sūnus įsimylėjo pa
prastą merginą, kuri pui
kiai mokėjo dirbti visokį 
darbą, bet neturėjo jokio 
kapitalo. Tas dalykas išve
dė iš lygsvaros motiną, bet 
ne prieš sūnų, o prieš Ivetę. 
Dienomis ir naktimis ji 
stengėsi marčią apjuodinti, 
išgalvodama vis naujus me
lus. Bet kad tai nieko nepa
dėjo, ir Albertas savo pasi
rinktąją vedė, jo motinos 
neapykanta pasidarė dar 
didesnė, — tokia didelė, kad 
sūnus buvo priverstas gy
venti su savo žmona kitame 
mieste. Bet ir tai nepadėjo 
Ivetei išsigelbėti nuo vyro 
motinos persekiojimų, melų 
ir grasinimų.

Vieną dieną Žozefina sū

ri tam tikrą išplukdymo 
prietaisą. Atsitikus nelai
mei paleidžia jį. Jis yra ant 
vielos. Prietaisas išplaukia 
ant vandens viršaus. Jame 
yra telefonas, o kitas tele
fonas ant kito vielos galo 
submarine. Ant jūrų vir
šaus galima atidaryti tą 
prietaisą ir pasikalbėti per 
telefoną su esančiais sub
marine.

Tai vis sudėtingi prietai
sai, didelis mechanizmas, 
bet jis dar reikalauja ne
mažai patobulinimų. Kol 
kas iš lėktuvo lengviau iš
sigelbėti, kaip J.Š submari- 
no. / —D. M. š.

galvojo, kad jai pagaliau apie baisų Ivetės nužudymą, 
pavyks “atverti sūnaus!jo nervai neišlaikė, ir pra- 
akis.” Ji surado seklį (šni- dėjo bėgti ašaros. Tada jis 
pą) Valę, kuris už 175 fran-i suriko:
kus pasižadėjo “ištirti” ank-j “Ponas pirmininke, ne- 
styvesnį Ivetės gyvenimą, verskite manęs teisti savo 
Po dvejetos dienų jo rapor- motiną! Nežiūrint į visa tai, 
tas buvo baigtas. Mažytė, j ką ji man padarė, aš vis 
kukli ir tik 22 metų am-'dėlto negaliu jos teisti. Ji 

„.„.j “raporte”(mane gimdė skausmuose ir 
pačią begėdiš- buvo man gera visą tą lai

kiausi^ gatvės merginą! ką, kol buvau mažas.” 
Motina džiaugdamosi su ! Kai salėn buvo pakviestas 
tuo dokumentu atvyko pasšnipukas Valė, publika jį 
sūnų. Argi jis, pagaliau, ne- sutiko švilpimais ir kolioji- 
supras, su kokia boba susi-linais, ir todėl publika turė- 
tuokęs, ir ar dėl to jis ne-'jo išeiti iš salės. Bet po to 

paskiaus pirmininkas pasakė šnipui, 
tinkamą žmo- ko jis nusipelnė:

“Jūs esate niekšas, ir jū
sų vieta ne čia, bet kaltina
mųjų suole! Mes su jumis 
dar pakalbėsime.”

Valė prisipažino, kad jo 
“raporte” nebuvo nė žodžio 
tiesos. Jis teisinosi tuo, kad 

liudininku pats buvęs nesusipratimo I 1 v < r, r Z, i

žiaus Ivetė tame “ 
paversta į

persiskirs, kad 
pasirinktų “ 
ną”?

Bet leitenantui Albertui 
ir šį kartą neįkalbėjo. Jis 
savo Ivetę pažino taip ge
rai, kad iš karto suprato, 
jog “dokumentas” pramany
tas nuo pradžios iki galo. 
Teisme visi 60 
apie jaunąją žmoną pasakė 
tiktai gera. Ji buvo graži, 
maloni ir darbšti. Kitais vy
rais ji niekuomet nesido
mėjo, nes mylėjo tik savo 
leitenantą, be to, ji buvo ir 
pavyzdinga motina, ir labai 
rūpinosi savo ir Alberto kū
dikiu.

Motina, matydama, kad 
paskutinis kozeris išmuštas 
iš jos rankų, ir kad Alber
tas nepameta Ivetės, nepa
prastai įsiūtus sušuko: “Aš 
ją nužudysiu net ir tuo atve
ju, jei man gręs kartuvės!” 
Ir iš tikrųjų, pasinaudoda
ma proga, kai sūnus su sa
vo pulku dalyvavo < manev
ruose, Žozefina 1936 metais 
liepos 28 dieną atvyko pas 
savo marčią ir įsilaužė į 
vaiko kambarį. Iki tol ji dai
nė karto nebuvo atėjus pa
sižiūrėti dviejų metų savo 
sūnaus kūdikio, kurį vadino 
“benkartu.” Įsiveržus į vai
ko kambarį, Žozefina puolė 
Ivetę, parvertė ją žemėn ir 
pradėjo smaugti. Po to, ant 
jos kaklo užmovė kilpą ir 
pakorė prie durų. Tuo metu 
nubudo vaikas ir pradėjo 
šaukti mamą...

Į teismo salę kaltinamoji 
atvyko apsirengus gedulo 
rūbais ir pareiškė, kad ir 
dabar dar ji liūdinti... sa
vo marčios. Bet liudytojų 
pasakojimai rodė, ■ 
tik vaidina.

Neapykanta, kurią šioji 
moteris jautė savo marčiai, 
tiesiog neaprašoma. Žozefi
na Mori nesibijojo nieko, 
kad tik galėtų pašalinti Ive- 
tę. Ji padirbo meilės laiš
kus ir pasiuntė taip, kad 
pultų įtarimas, jog Ivetė 
juos gauna iš meilužių. Ji 
liepė savo vyrui, “dideliam 
kvailiui,” eiti pas pulko ko
mendantą ir skųsti, kad lei
tenanto Mori žmona esanti 
“vokiečių šnipė.”

Byloje buvo daug drama
tinių momentų. Jaudinantis 
vaizdas buvo, kai į salę įėjo 
leitenantas Albertas Mori. 
Nežvilgterėjęs į motiną, iš
blyškęs ir drebančiomis ran
komis, artinosi prie teisėjų 
stalo. Liudijimo pradžioj jis 
stengėsi pasakoti ramiai ir 
neminėti motinos vardo. Bet 
kai prasidėjo pasakojimas

auka, nes už 175 frankus 
nebuvę galima surinkti ži
nių.

Visišku apdujėliu pasiro
dė senasis'barzdaskutis Mo
ri. “Taip, matot,—tarė jis, 
—aš prieš savo marčią kaip 
žmogų neturėjau jokių nusi
skundimų, bet gi moralė rei
kalauja, kad armijos kari
ninkas vestų aukštesnio 
sluoksnio žmoną.” Ir šiuo 
atžvilgiu jis mano, kad jo 
žmona teisinga, nors jis ne- 
baodąs teisinti jos nusikal
timo. Paklaustas, kodėl jis 
pasakojo pulko komendan
tui, kad Ivetė esanti šnipė, 
jis atsakė, kad tai daręs ra
mia sąžine. Iš moterų, “ku
rios kilusios iš žemesnių 
sluoksnių,” juk esą galima 
visko laukt. Todėl jo, “tik
ro francūzų patrioto,” pa
reiga buvusi atkreipti pulko 
komendanto dėmesį, nes ar- • 
mija stovinti aukščiau viso 
ko...

Teismo pirmininkas nu
traukė jo kalbą, sušukda
mas: “Sprūskite pro duris 
lauk! Jūs esate

Kaltinamoji 
stengėsi rodyti 
meilę. Bet tuo 
ji atkakliai mai 
na visiškai netikusi jos sū
nui, nes sūnūs, jei jie pasi
daro karininkais, turi vesti 

” o ne “į apačią.” 
Kai teismo pirmininkas

idiotas!” 
visą laiką 
savo sūnui 
pačiu laiku 
“ kad žmo-

kad ji “i .viršų.

klausdamas, ar čia neturi
ma reikalo su beprote, jam 
buvo atsakyta: “Ne. šioji 
moteris jokiu budu nėra be
protė ir ji pilnai atsako už 
savo darbus.”

Gynėjo buvo labai sunki 
padėtis. Ką jis galėjo pada
ryti prieš surinktus faktus? 
Prokuroras kalbėjo taip aš
triai, kad visa salė tylėjo, 
kaip kapai. “Ponai prisaik
dintieji,—sušuko jis, — ne- 
atverkit savo širdies jokiai 
užuojautai ir spręskite taip, 
kaip pati kaltinamoji pasa
kė: “Aš ją nužudysiu net ir 
tuo atveju, jei gręs man 
kartuvės!” Spręskite be gai
lesčio! Aš reikalauju kalti- 
namajai mirties!”

Teismo sprendimas buvo: 
Žozefina Mori nuteista mir
ti. “Liet, žinios.”
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BOSTONO IR APIEUNKES ŽINIOS
Radio

Nedėlios, May 15-tos dienos 
radio programa per stotį 
WORL, 920 kilocycles, bus se
kanti :

1— Terry Kinnal’s Orkestrą 
iš Billerica, Mass.

2— Smuikininkė Veronika 
Salukas iš Manchester, N. H.

3— “šešios Birutės” iš Bos
tono po vadovyste Valentinos 
Minkienės.

Po programai prašome pa
rašyt laiškelį, pranešdami sa
vo įspūdžius į stotį WORL, 
Lithuanian Program, Myles 
Standish Hotel, Boston, Mass.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Padėkavonė

Svarbus Pranešimas
„ . . C1 . .... Malonu pranešti, kad De-tyj apie Sovietu Sąjunga. i\e v. , .. T, . ,! šimtoji Komunistų Partijos Mi- 

! konvencija 
įvyksta ateinantį šeštadienį ir 
sekmadienį, gegužes 14-15 
dd., Peoples Hall patalpoje, 
5969—14th St., Detroit, Mich.

Konvencijoje bus rišarnps 
svarbios problemos, su kurio-, 
mis dabar tenka Amerikos 
darbininkijai susidurti. Reikia 
surasti būdus ir patiekti pla
nus, sudrūtinimui darbininkiš
ko ir pažangaus judėjimo, ko
vojant už palaikymą demo
kratijos, už daugiau darbų, ir 
pasaulinę taiką.

Jeigu jūsų organizacija no
ri prisiųsti broliškus delega
tus arba tėmytojus į šią kon
venciją, tai apie tai praneški
te

geriau jis elgiasi ir su .(sparu-1 , • • , r. •
? tt • x- • «n i • • c h įgano valstijos ja. Kaip čia senai Darbiam- . ; , • , . ,.” * i t Ir er r* o r n i n o yat i

skaityto- 
kad generolas Franco 

ge-

pasižiūrėkim, kaip 
numeriu

Steponas ir Valentina Min
kai, Lietuvių Nedėldienio Ra- 
4įo Programos vedėjai, nuošir
džiai dėkuoja Lietuvių Veiki
mo Komitetui už puikų ban- 
kietą, kurį jiem suruošė pe
reitą sekmadienį, geg. 1 d., 
Lietuvių Piliečių Svetainėj, E. 
ir Silver St., South Bostone.

Lietuvių Veikimo Komite- 
tan įeina šios ypatos: Myko
las Venis, Andrew Strakaus- 
kas, S. Norkūnas, žuruolis ir 
F. Grendelis. Taipgi daug prie 
surengimo šio bankieto prisi
dėjo adv. šalnienė ir Felicija 
Grendeliūtė.

Nuoširdžiai dėkuojam už 
puikią ragažę rožių nuo pp. 
W. Petkevičių iš Reading, 
Mass., bukietus gražiausių gė
lių nuo Lietuvių Veikimo Ko
miteto ir nuo ponios Herma- 
navičienės ir jos dukrelės Lu
cy.

Už šeimininkių didelį pasi
darbavimą didelį ačiū taria
me. šeimininkės ir prie stalo 
patarnavo V. Ulevičienė, P. 
Alexuniene, Jieva Baluko- 
nienė, Adelė Patackienė, Mo
lienė, Julia Podelienė, Fran
ces Petroniūtė, Bronė Ramanš- 
kiūtė, Adelė Masuliūtė, M. 
Masuliūtė ir Andrew Stra- 
kausko dvi dukterys.

Prie stalų pagelbėjo Vladas 
Yakštis, Mazukaitis ir Jurgis 
Petraitis.

Už puikias kalbas ir gerus 
linkėjimus dėkuojam Stasiui 
Mockui, SLA Iždo Globėjui, 
Am. Legijono Stepono Da
riaus Posto dabartiniam ko- 
mandieriui Dr. J. Landžiui, 
buvusiam komandieriui, V. 
Rimkui, adv. Ant. šalnai, Dr. 
J. Pašakarniui, adv. Z. šalnie- 
nei, Andrew Strakauskbi, S. 
Paltanavičienei, Dr. A.. Kapo
čiui, jaunam graboriui J. Cas- 
perui, adv. Howardui,. SLA 
pirm. adv. F. J. Bagočiui, p. 
Plekavičienei, F. Grendeliūtei, 
Am. Leg. Stepono Dariaus Po
sto adjutantui Jonui Romanui, 
p. Ivas, So. Boston Gazette re
daktoriui, vakaro vedėjui M. 
Veniui, ir Wm- Amsie.

Už padainavimą ir palink
sminimą svečių dėkuojam dai
nininkui Ignui Kubiliūnui, jo 
akompanistei Elenai žukaus- 
kiūtei ir “šešiom Birutėm.”

Dėkuojam visiem profesio
nalam, biznieriam ir atsilan
kiusiai publikai už jų dalyvu- 
mą mūsų bankiete. ‘

Valentina ir Steponas 
Minkai.

“Darbininkas” Apsimelavo

“Darbininkas” rašo, kad ge
gužės 1 d. policija įsilaužė į 
komunistų kliubą ir suėmė 6 
komunistus, kurie lošė korto
mis. Dar magaryčiom pridūrė: 
“tąi taip komunistai švenčia 
darbininkų šventę ir platina 
apšvietą.”

Kad “Darbininkas” apie ko
munistus meluoja, tai niekam 
pėra paslaptis. Jis, kuomet ra
šė ir rašo apie Sovietų Sąjun
gą, niekuomet nepadavė tei
singų žinių, o vien tik prasi- 
mąnytus melus. . Kelis sykius 
jis bUvo taip toli nuėjęs, kad 
pradėjo senai mirusių žmonių 
žinias” talpinti savo laikraš-

F

Kliubo

Konvencijos rengėjams.
Broliškai Jūsų, 

Earl Reno, Pirm., 
Konvencijos Reng. Kom-to.

keletas su-

kas” pranešė savo 
jams, 
jau “užėmė” Madridą ir 
ria” šampaną.

Tiksliai ar ne, bet ir “Ke
leivis” apsimelavo, rašydamas, 
kad policija įsilaužė į Ameri
kos Piliečių Kliubą po nume
riu 376 Broadway ir suėmė 
kazirninkus, bet ant rytojaus 
teisėjas visus išteisino.

Dabar
ištikrųjų buvo. Po 
376 Broadway, kur randasi 
Amerikos Piliečių 
kambarys, yra trys svetainės
ir dženitoriaus ofisas. Papras
tai šventadieniais po piet žmo
nės apleidžia stubas ir vieni 
eina į teatrus, kiti į karčia- 
mas, o da kiti būreliais susi
renka ir baikas krečia. Taip 
buvo ir su minėtais “komunis
tais kazirninkais;
sirinko į dženitoriaus ofisą ir 
krėtė baikas, tuom sykiu įsi
veržė policija, bet tikrinant 
nieko ne atrado, kad būtų ga
lima juos kaltinti lošime iš pi
nigų. Todėl ant rytojaus teisė
jas nešaukė nei vieno pasiaiš
kinti, atmetė skundą.

Dabar So. Bostone žmonės 
juokiasi ne iš “kaziminkų”, 
bet iš “Darbininko”, kad nuo- 
tikis įvyko po pačja nosim ir 
negali teisybės žinoti. Tai, 
anot žmonių, ką “Dar-kas” 
gali teisingo pranešti iš tokių 
tolimų šalių, kaip Chinija, Is
panija arba Sovietų Sąjunga?

Laimėjo Dovaną

Mūsų lietuviška Komunistų 
Partijos kuopa už; savo gerą 
pasidarbavimą iš įistrikto ga
vo vieną apmokarhą delegatą 
važiuoti į partijos konvenciją. 
Tai pirmas atsiUkimas So. Bo
stono lietuvių komunistų kuo
pos istorijoj.

Nelaimė

Balandžio 30 d. Ištiko nelai
mė mūsų gerą draugą (litera
tūros platintoją)! 
rą Stuką. Jam į einant 
gegužinės apvaikščiojim o 
tomobilis parbloškė ai:', 
vės ir pusėtinai sužalojo gal 
Gegužės 4 d. sugrįžo iš ligoni-! 
nės ir dabar yra po Dr. Rep
šio priežiūra.

Visų Domei

Dabar nėra tokįo žmogaus, 
kuris nekalbėtų apie Ispaniją. 
Veik visa dirbančioji liaudis ir 
šviesesnioji inteligentija sim
patizuoja Ispanijos liaudie- 
čiams: renka aukas ir patys 
aukoja, idant pagelbėt Ispani
jos liaudžiai, kuri pasiryžus 
apginti savo laisvę h- sutriuš
kinti fašizmą. j

Judis

New Haren, Conn
Conn. Valstijos Kom. Partijos 

Konvencija
Dešimtoji Conn, valst. K. P. 

konvencija įvyksta gegužės 14- 
15 dienose, Troup Junior High 
School auditoriume, New Hav
en, Conn.

Suvažiuos apie 150 delegatų 
iš visų valstijų kampų. Bus 
rišamos įvairios darbo žmonių 
problemos. Taipgi bus renkami 
delegatai į Nacionalę K. P. kon
venciją, kuri įvyks gegužės 26- 
31 dienose, New Yorke.

Parti j iečiai ir artimi K. P. 
darbininkai kviečiami dalyvau
ti toje svarbioje Conn, valstijos 
K. P. konvencijoj.

Partijietis.

Įjei trockinipkų provokaci
jų- ' '

Antifašistines nuotaikos 
smarkiai auga visam kraš
te. Paverst šias nuotaikas 
į realę jėgą galės tik kovin
gas ąntįfašjstinis liaudies 
frontas. Antifašistinė tauti
nė vienybė turi būt sudary
ta nežiūrint reakcinių so- 
cial-demokrątų bei liaudi
ninkų vadų pasipriešinimo 
ir katalikų dvasininkijos 
viršūnių kooperacijos su 
fašizmu.

Klerikalizmo sutuoktuvės 
su fašizmu neša Lietuvos 
liaudžiai daugybę naujų pa
vojų. Antifašistinė veikla 
katalikiškose organizacijo
se yra šiuo momentu ypa
tingos svarbos uždavinys Vi
sam antifašistiniam judėji
mui.

Artėjančioj lemiamoj ko
voj prieš fašizmą didvyriš
koji Lietuvos Komunistų 
Partija turi sulošt spren
džiamą vaidmenį. Paskuti
nis C. K. plenumas nustatė 
partijos veikimo gaires atei
nančiam laikotarpiui ir be 
abejo plenumo nutarimai 
sustiprins partijos eiles ir 
jos kovą už visų liaudies jė
gų suvienijimą Lietuvos ne
priklausomybei ir laisvei ap-

Kaunas,
1938 m., balandžio njėn.

Hudson, Mass

Nauji; Pavojų Išvakarėse
(Tąsa iš 2-ro puslp.)

5. Antifašistinė Tautos Vie
nybė Kovai už Lietuvos 

Laisvę 1
Lietuvą stovi didžiausių

Bostono Biznieriai ir Profesionalai
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Penktadienis, Geg. 13,

Daro visokius spaudos dar
bus organizacijom 

ir biznieriam

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ

F. J. Bagočius 
ADVOKATAS

Veda visokias provas

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

STANLEY RADIO CO.
Nauja Viela

355 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

. Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius:

1044 Washington St.
Tel. Norwood 1498-W

/BROOKLYN EDISON COMPANY, INC

ihkhihhhh^

nebuvo jokio rimto pasiprieši
nimo prieš bosų tokį begėdiš
kumą. Galimas daiktas, kad ir 
kitos kompanijos paseks šią 
kompaniją, nes darbininkų 
nuolaidumas juos prie to pa
stūmės.

Mašinų dirbtuvė savo darbi
ninkus veik visus paleido. Pa
siliko tik kelius mechanikus. 
Pasirodo, kad ir šioje dirbtu
vėje bus kokia nauja atmaina.

Kp. Korespondentas.

Amsterdam, N. Y., geg., 11 
—Sustreikavo 2,700 Sanford 
karpetų darbininkų prieš al
gos kirtimą 10 proc.

Garsinkite savo biznį dien
rašty j “Laisvėj.”

DIDŽIAUSIAS 
BARGENAS 

SOUTH BOSTONE

WILLIAM’S TAVERN
K. TARUSHKA

Gražus pasirinkimas geriau
sių ir skaniausių valgių
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

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

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

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

Telephone SOUth Boston 9423

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

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

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

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

Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistą.

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

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

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

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

Kaip kiekviename mėnesy
je, taip ir gegužės pradžioje 
čia visa eilė' draugijų atlaike 
savo reguliarius susirinkimus. 
Pašalpos draugijos mažai ką 
kito svarsto bei veikia, apart 
savo būtinų reikalų: pakalba 
apie savo sergančius narius, iš
moka reikalingas sumas pini
gų, užsimoka mokesčius, pa
kalba apie esančius draugijo
je ligonius. Tai ir viskąs.

Kiek gyviau laiko savo susi
rinkimus apšvietos organizaci
ja, kaip tai ALDLD 103 kuo
pa.

Pastarajame savo susirinki
me ALDLD kuopa turėjo ne
mažai organizacinių reikalų 
apsvarstyti ir balsuoti.

Svarstyta ALDLD C. K. pa
siūlymas pakelti nariams me
tines duokles iki $1.75, vieton 
mokamų dabar $1.50. Didžiu
ma mūsų kuopos narių stoja 
už tai, kad mokestys paliktų 
tokios pačios, kaip yra.

žurnalo “šviesa” reikale 
kuopa priėjo prie išvados, kad 
žurnalas reiktų sustabdyti, o 
jo vieton verčiau būtų leidžia
mos geresnės knygos. Kuopos 
puomone, mes turime du dien
raščius, tai lengvų pasiskaity
mų yra pakankamai. O ir sun
kesnieji raštai dienraščiuose 
gali sutilpti.

Štai kaip gaunama dauginusiai už 
jus Elektros Bilos Piniginius Kreditus

Kazimie- i pavojų išvakarėse. Fašizmas 
miu!veda kraštą į pražūtį, tai 
1 šiandien mato kiekvienas 

! lietuvis. Savo pragaištingą 
darbą fašistai nori uždengt 
sutuoktuvėm su klerikaliz
mu ir antisemitine agitacija, 
skleidžiant liaudyj šūkį, kad 
“žydai —• tai šnipinėjimo 
lizdai miestuose.” Tuo tarpu 
ekonominė krašto padėtis 
blogėja. Po trumpo konjun
ktūrinio pagerėjimo artinasi 
nauja, dar sunkesnė depre
sija. Kainos kyla šuoliais ir 
tuo tarpu, kai svarbiausios 
pragyvenimo prekės pa
brango 40%, darbininkų už
darbis kilo tik 7%. Kaime 
trūksta sėklų. Valstiečiai 
varomi į vis didesnį skurdą. 
Jie neįstengia pirkti bran
gių pramonės gaminių, o už 
žemės ūkio prekes gauna 
visai žemas kainas. / » • ' . •

Pavasariui atėjus sustip
rėjo streikų judėjimas. Kaip 
ir visuomet, streikų judėji
mo priešakyj stovi Kauno 
statybos darbininkai. Strei
kai prasilaųžįa nežiūrint fa
šistinio teroro ir policijos

a

RAILLEY I
Prisegamos Lempos 

$449 ar $249 
sykiu su 100-wattų Mazda 

lempute
Pakabinama ant sienos kaip 
paveikslas. Bile kada pei- 
keliama.

S1LEX STIKLO
KAVOS VIRDULYS

$498 Papr. $5.75
Užtikrina tobulų kavų kiek
vienų syk) . . . vacuum būdu.
8 puodukų dydžio. Pyrex rū- 
žies stiklo. AC-DC.

Gegužės 15 d. So. Bostone, 
Lietuvių Salėj, kampas E ir 
Silver St., kaip 7:80 v. v. bus 
rodomi paveikslai iš Ispanijos 
karo fronto, ir kaip Ispanijos 
liaudis kovoja su fašistais.

Dainuos “Laisvės” choras ir 
“Laisvės” choro vyrų grupė. 
Bus rusų šokikų grupė. Įžan
ga tik 25c.

P. S. Tėmykite laiką, 
paveikslus pradės rodyti 
kirtu laiku.

Pikniką*

“Laisvės” pikniko, kuris 
įvyks liepos 3 d. Maynarde, 
Mass., tikietai platinasi labai 
gerai. Ypatingai, kuomet būna 
parengimai ir vy^ai su mote
rimis pradeda lenktyniaut.

Tie draugai, kurie sakote, 
kad platint da yra per anksti/ 
darote didelę klaidą. Nepa
mirškit, draugai, kad dabarti
niu ląiku, kuomeį prasideda 
pavasariniai piknikėliai, juose 
labai lengva parduoti “Lais
vės” didžiojo pikniko tikietai.♦ •• ..

Jaunutis.

TIKTAI parodykite savo namų 
bilą Užgiriam Prietaisų Vertei- 

viui, bėgyje 30 dienų po myterio 
patikrinimo. Už kiekvieną kilowat- 
tą-valandą elektros, ką jūs suvarto
jote, jis duos jums ĮX> cento kredito 
kainon kiekvieno čia parodomo 
prietaiso, iki 25 procentų visos kai
nos. Tas pat pasiūlymas ir dėl 
dviejų kitų standardinių, aukštos 
rūšies prietaisų nupiginimo, kurie 
dabar teigiami—arba del bile ku
rių elektrinių prietaisų. Laikas ap
ribotas. Jei nežinote Užgirto Ver- 
teivio kur arti, rašykite ar telefo- 
nuokite savo elektros kompanijai, 
reikalaudami adresų.
’Pasiūlymas taikomas tik gyvenamų namų bilom 

kostumerių, aptarnaujamų Consolidated Edison 
Systenios Kompanijų.

Pasirinkite Sau Pargeną
(LAIKAS APRIBOTAS)

nes
pas-

Nukapojo Mokestis

Pas mus jau ilgai šlubavusi 
yilnų išdirbystė, šiuom tarpu 
pradėjo geriau dirbti. Bet vi
siems darbininkams tapo nu
kapotos algos net 12 ir pusė 
nuošimčių. Iš darbininkų pusės

LITHUANIAN-AMERICAN 

Import & Export Corporation 
Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto B-vės 
Konservuotus kumpius, Jppcheon meat ir piknikus 
didelėse ir mažose skardinėse, rūkytus kumpips, 

bekoną, lašinius, ir raugintus agurkus.

Užsakymai priimami nemąžesniems kiekiams kaip 5 dėžes

157 Chambers Street

Tel. JREctor 2-2786

GENERAL ELECTRIC 
“NEW YORKER”

PROSAS
su 8 pėdų Rc-Trac-0 Saitu 

abu už $tj95 l’apr. $8.20
Visai naujas. Automatiškas, 
pritaikomas drabužiui “svi
rius". Ramstelis nykščiui. 
Sveria 6 svy. AC-DC.

PROCTOR APVERČIANTIS 

KEPTUVAS
$2»8 Papr. $3.25 

Plekštelėk žemyn vienų du
relę, abi durelės atsidaro, 
apverčia abi riekutes sykiu. 
AC-DC.

PINIGINIAI KREDITAIl 
MUŠA KAINAS ŽEMYN 
... pas

WESTINGHOUSE De Luxe] 

Stalinis Keptuvas
$g95 Papr. $9.95 

šauniai atrodo. Apkepina, 
kepa. Perkeičiama taca skir
tingam naudojimui. AC-DC.

PHILCO 
RADIO 

81995
(Papr. $25.95, 86 mažiau 
pristatant jūsų namų elek
tros bilų.)
Naujausias 1 9 3 R, 
Amerikinės ir trumpos I 
feos. 5 lemputės. AC-DC

APPUAnCl 
DCAlCR

I
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INTER-CITY SPORTS
Felix Olekis, on behalf of the Phi

ladelphia Lyros Chorus, has gent
ly issued a challenge to Baltimore 
and Brooklyn for a baseball game 
tournament. Whether they will ac
cept is up to them but the idea 
itself is good.

Philly and Brooklyn played last 
year but the rain stopped it in the 
first inning. If all things go well 
we would like to see that game 
to its finish. We have a lot of 
faith 
They 
train, 
brag 
pinch

Well, what do you say, Brooklyn 
and Baltimore? We are anxious 
see the games.

in the Brooklyn chorus 
never practice, they 
they never worry, they 
(well, not much), but 
they can make a fine

lads, 
never 
never
in a 
team.

to

JOINT HIKES

and thus . 
had more

groups.
made 

everybody 
fun and 
meet new

Brooklyn 
morning, 

are going 
A joint 

larger 
' would 

would 
people.

a

Newark, Elizabeth and 
ate hiking this Sunday 
Well and good, but they 
in two different 
hike would have 
group 
have
have been able to 
It is too late to change this part
icular hiking date but in the very 
near future the four cities (New
ark, Elizabeth, Brooklyn and Rich
mond Hill) should get together in 
some joint outing or trip to the 
seashore, 
could

Perhaps even Great Neck 
join in.
Lithuanian elders have their 

picnics. Why not have a
The 

joint 
joint hike or swim of all Lithuani
an youth groups within the Metro
politan area?
for all the Exec. Committees 
think about.

There is something 
to

D. S. OLYMPIAD
aThe LDS Olympiad -is only 

few months off. Perhaps we are 
over-anxious, but what are the LDS 
youth branches doing to raise their 
teams and athletes? Let us hear 
from you all. A Sports Olympiad 
is not built over night and it takes 
time to (build up teams, 
that yo 
secret ?

Out with it! What are you do
ing for the LDS Sports .Olympiad?

Or is it 
are keeping your plans

WORCESTER LEADS

top its donation 
has just reached 
Aido Chorus — 
— has donated 
This, so far, is

of the Worcester

Some weeks ago the Brooklyn Ai
do Chorus issued a challenge to all 
other choruses to 
for Spain. Word 
us that another 
from Worcester 
$100 for Spain! 
the record.

This donation
Aido Chorus fills us with pride. 
We cannot write words brilliant 
enough to capture the feeling of in
ternational solidarity and working 
class unity of a city that has giv
en three Lith-Americans 
struggle against fascism, 
done so much for the 
democracy in Spain.

Our voices of praise 
feeble but our hearts are 
Worcester.

to 
and 
cause

the 
has 

of
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News of Philadelphia Lyros Chorus; Plan House 
Party this Saturday, Picnic June 19th

re
pip 
(an 
old

and

Hi gang! Nice going at 
hearsal Friday! Boy, what a 
of a meeting! Seems to me 
old chorus member) just like 
times. Arguments galore!

Glad to hear that Alice O.
Frances G. are on a committee 
again together. Nice work, gals.

The rehearsal was enjoyed under 
Rose’s directorship.

Since Elizabeth, the chorus belle, 
is ill, I move that we elect a new 
“Belle of the Lyros Chorus” and I 
nominate Alice Olekis.

By the way, folks, I don’t see 
why each chorus member has to 
buy a membership card so they 
could go downstair^. After all, 
how many of the chorus members

j go downstairs in the bar room ? 
Four or five! I’ll bet none of the 
Russian chorus youngsters have a 
membership card to the club or 
need one.

The question is: 
afford to take 
out of the treasury to make the 
dollar necessary to 
the Russian club? 
NO! The chorus 
the treasury is

Can the chorus
50 cents extra

buy a ticket to 
The answer is 

cannot because 
almost depleted. 

How much profit wai made on the 
dances and 
the chorus? ,, .
sent at the meeting 'Friday night 
know and I

By the way again,! folks old and 
young, keep the datle of June 19 
open. A picnic is to be held at 
Mickolevitick’s farm for benefit of 
Philadelphia Lyros ęhorus. I ex
pect to-

Say, 
dancing 
hear J. 
trola and that Al Turk has a great 
many of the latest records. How 
about bringing them' down to re
hearsals, boys?

I almost forgot, choristers, there 
is a picnic this Sunday the 15th, 
given by either the ALDLD or LDS 
at the same place where our’s is to 
be held. Everyone come out.

Credit this week goes to Al 
Turk, one of the former “drones,” 
for his commendable way of con
ducting the meeting Friday. I move 
we nominate him again chairman 
at the next meeting.

Well, bye-bye, gang, till we meet 
again. —Hi-Y.

the operetta held by 
Those who were pre-

hesitate ! to write it.

see all there.
gang, how about having 
after rehearsals Friday? I 
Alekna has a portable vic-

Oakland Hills Hike 
By BuiLDerS

four

that

are 
and

bemay 
with you,

Baseball Challenge 
Hint from Phila.

My dear little diary:
Just arrived home from a chorus 

meeting, weak and weary, 
so happy!
finitely—but
go with the
thank the

Ly-On May 14, 1938, the Phila.
ros Chorus is giving a house party 
for the purpose of raising money to 
help us journey on our way to Lais- 
ves’s Picnic in Baltimore, Md., on 
May 29th.

One of our newest and yet oldest 
chorus members, Freddy Gricunas, 
graciously offered the use of 
house for this affair.

Everyone, both young and old, 
is cordially invited to attend 
party and they will be assured of 
having a wonderful time.

The admission fee is only 20 cents 
to outsiders and 10 cents to the 
chorus members.

DATE—Saturday Evening, May 
14, 1938. TIME—from the time you 
get there until the 
PLACE—1415 So.
Philadelphia.

Come one. Come
bers and friends, sisters and broth
ers, mothers and fathers, aunts and 
uncles.
the

his

this

time you leave.
Second St., So.

all. Come mem-

Come everybody. The more, 
merrier.

—Bus Comm.

The B’klyn Chorus 
In Bayonne

A Letter To n From 
Baltimorites

» r *

Newark, Elizabeth 
Hiking Notice

Lithuanian Friends Of A. L Brigade 
Form New “Vete Zablackas Branch”

Breathe in, two, three, 
Breathe out, two, three, four. None 
of us like that sort of thing in the 
city, but out in the open,—ah, 
is a different story.

So the Brooklyn BuiLDerS 
going to go out in the open
taste the fragrant ^ir of Oakland 
Hills in Long Island. Even non
members are invited to join us.

This Sunday morning at 9:30 eve
rybody will meet in front of 427 
Lorimer Street. At 10 we leave for 
the hike to Oakland Hills in good 
old L. I. Bring lunch and car
fare. We leave exactly at 10 so if! 
you straggle that will be just too 
bad.

With everyone decked in their 
spring outfits, we left for Bayonne. 
After taking numerous trains and 
buses we arriyęd in Mayor Hague’s 
city where a policeman was in every 
doorway and alley. I think most of 
you know this fascist Mayor Hague 
and his followers were going to try 
to prevent a rally held under the 
auspices of Hudson County Comm, 
for Labor Defense and Civil Rights, 
and the International Labor De
fense. We made a fine sight, stand
ing in one big crowd so that the 
policemen told us to break it up 
and keep moving and so we did.

At the Liberty Hall in Bayonne 
we gathered and in a few hours 
were scheduled to sing. Besides us 
was the Bangos Chorus of Eliza
beth under 
rection. We 
teacher said;

Noticed: I 
of the chorus members stayed in 
the back room. I’m sure there was 
plenty of room in the dance “hall.

Advice: Next time you want a 
"souvenir”—please 
watch—and what a 
(an alarm clock!).

Sorry: You 
fellow 
tsk). 
losing 
doing 
one’s attention in the hall.

We all had a good time and were 
treated swell by the New Jerseyites 
—including food, etc.

Don’t forget, the teacher would 
like all chorus members to be down 
at 7:30. Why? Because we have 
to go over special songs for the 
mass singing in Madison Square 
Garden. So please be on 
heard the songs are very 
(swingy.

So till Friday I remain,
—The

Aldona Klimaitis’ di
sang quite well, so the 
that satisfied us.

wonder why so many

don’t take 
wat«li at that!

a

even with one 
of you ? (tsk,

fell” 
on each side 
What’s the matter fellows, 
your grip? As usual “----- ”
the shag and getting every

time. I 
easy and

Informer.

NEWSCASTING ELIZABETH
Spring has been blamed for a

- why not this

I must' 
who 

Shows that 
of democratic 
left in the

But oh, 
For now I know de- 
definitely, that I can 

Baltimore trip,
chorus members 

stood j loyally by me. 
there still is a spark 
form of government 
chorus.

Really I feared the 
cutive Committee had

great many things 
series of news articles?
FEATURED—

Sunday before Decoration
May 29th, in Meadow Grove,
ford, N. J., a picnic by BANGOS

Want a good time? This 
which. Will give you a 
Admission, twenty-five

Day, 
Cran-

I have some serious business to 
discuss with some members of the 
“Lyros Chorus” especially the elders. 
Hear goes—

We are having a new ^ong “Svei
ki Gyvi Brangūs Draugai” which has 
a deep feeling for the wdrking class. 
It explains that fascists! should be 
swept from the face of the earth. 
Tell me, is this a disgrace because 
it mentions to do away with fas
cism? Anyone that calls himself a 
class conscious worker and didn’t 
sing this song better staįrt learning 
a new alibi for themseilves. You 
know how the old saying goes— 
“The old ones have more spnse than 
the young ones”. Anyorie who did 
not sing a ling of this s.ong should 
be ashamed to look “Democracy” in 
the face and themselves! į

V. Jekievičiutė.

Toronto Acclaims
Rochester Chorus

I

Enthusiasm for organizatipn 
among the Lith youth in Toronto 
is increasing as a result of the 

• visit of the Gedemino Chorus of 
Rochester. The performance given 
on May 7 to an audiehce of 500 
Torontonians has shown us that the 
Liths, young and old, take an in
terest in music. We hope, in To-terest 
ronto, to be able to take advant
age of this new spirit in the youth. 
We have many well tfalented young 
people but have never really at
tempted to organize tllem. The 
reasons need not be explained here. 
On May 8 we took one step for
ward and established a chorus. The 
success of our chorus will depend 
on several things.

Exchange and Support
The leaders of our youth have 

a great responsibility that can be 
made into a pleasant job. - We need 
the help of the older' people and 
the proper activity, for the young 
people. This cap; all be acquired 
through the exchange of programs 
and ideas. This-' going from one 
town to another has givep the To
ronto youth and leaders new ideas 
that are already taking shape in the 
form of plans and actual work.

Gedeprino Chorus in ^Action
The chorus gave? an excellent ex

hibition 
duals, 
rec t ion 
ductor, 
selections that were well received 
by the audience,1 Torontonians ve
ry seldom ever 1 hear Lithuanian 
translations of English songs and 
when the soloist, duets and quar
tets sang these songs—well, I think 
I can safely state that lit means 
a turning point in Lithuanian cult-, 
ure. Lithuanian 
probably take on 
cent.

A Plan to
At the dinner accorded Į the visit

ors a suggestion made during one of 
the banquet speeches has filled ma
ny a Torontonian with joy. This 
suggestion was an international pic
nic at Niagara Falls, midway be
tween both cities. This affair can 
be truly international if I we begin 
working now. I would like to men
tion two things we can start work
ing on. Chorus and softball.

Toronto is looking forward to this 
outstanding event and we hope the. 
same goes for Rochester. —John.

as a group and las indivi- 
The chorus under the di- 
of the capable young con- 
Edna Voivada, sang several

culture will now 
an American ac-

Be Fulfilled

sport, the

and Van
best hike 
Wanahque

All lovers of the great 
hike, take note.

We, the LoDeStarites 
guards, invite you to the 
ever hiked, through the
Reservoir as guests of the Nature 
Friends. At the camp there is a 
swimming pool (bring your suits), 
tennis courts, ball field and plenty 
of hills to hike up.

At the Public Service Terminal 
there will be 8 cars to transport 
all. Elizabeth group will męet here 
with Newark group at 9 a. m. sharp.

Games and refreshments for the 
whole day will be supplied. A hik
ing good time will be assured to all. 
Remember the day, Sunday, May 15, 
1938 at 9 a. m.

—Hike Comm.-

B’more Prepares for
May 29 Picnic

busy 
glee 

for we

This was 
for our

was 
the 
eye 
and

spon- 
farm
wea- 
only 

from

This week-end was a very 
one for Baltimore’s youthful 
club, the “Lyros Chorus, 
faced two public appearances with
in two successive days. The first 
was on the evening of Saturday, 
May 7, at the Peabody Concert 
Hall which is located at Mount 
Vernon Place, Baltimore, 
another stepping stone
group in the form of prestige or 
reputation, and it kept each indi
vidual under tension until it 
over. One must admit that 
girls did look pleasing to the 
adorned with fragrant roses 
those gay little ribbons.

The next day our chorus 
sored the program at Pužaitis’ 
near Ferndale, Maryland. The 
ther looked threatening but 
threatened while all the kids
6-60 thoroughly enjoyed themselves, 
even Mr. Granofsky, our maestro. 
Here’s my vote for more such out
ings to be held in the future, espe
cially near the water where we 
can go swimming.

I must break in now and tell 
you that our next affair, which is 
being eagerly awaited, is the Lais- 
ve’s Picnic* in- Baltimore at Liberty 
Park on May 29, and until fur
ther news—

I remain,
Pago-Pago.

—Getting
AROUND

By SEE KAY

New Branch Named in Honor of Lith-Amer. Youth Now 
In Spain; To Coordinate local Spain Work

Notes and News of 
Sietyno Chorus

Once again the Sietynites are in
Thę 
will 

by the time

and

Jo-
Pa-

BROOKLYN.—Last Sunday a large group of Lithuanians, 
individually members of the “Friends of the Ab. Lincoln Bri
gade,” met in Laisve Hall to form the Lithuanian Branch of 
the Friends. By a unanimous decision it was decided to name 
it the “Vete Zablackas Branch” in0--------------------------------------- . ill! •
honor of the former Laisve Youth 
Section editor who is now a soldier 
in the Lincoln Brigade in Spain.

Upon leaving for Spain, Vote 
Zablackas, one of the most active 
of our Lithuanian youth, asked his 
friends to carry on the Lith youth 
movement and the fight against 
war and fascism. This branch of 
the “Friends” will continue that 
fight and it is expected that a large 
number of Lithuanian youth who 
are not yet members will join 
carry on the struggle.

The new branch ejected K. 
neliūnas as Chairman and Adele
kal as Secretary. Future meetings 
will be held each second Monday 
of the month. All members of the 
“Friends” are urged to join this 
branch and participate in the activi
ty. In this way we can do our 
part for the Lithuanian-American 
youth, both living and dead, who 
are now in Spain fighting the battle 
that is ours.

Harris, one of the veterans who 
have returned from Spain, spoke to 
the branch and outlined the needs 
of Spain, the boys at the front 
and the wounded veterans. A col
lection was made to carry on the 
fight.

This new branch, composed of 
Lithuanian-Americans, will be act
ive in raising funds for Spain and 
educating the people in the import
ant events now occurring. The lift
ing of the embargo on Loyalist 
Spain will be one of the most im
portant things to accomplish.

Detroit Chorus Picnic
Successful

Some 
struggle, 
all news

pray, some work, some 
some live, some die; it’s 
and yours for the taking.
The Aido Chorus picnic, 

picnic of the season, drew

the midst of a difficult job. 
light opera, “Bailus Daktaras’ 
have been performed 
this gets into print.

While the principals 
the stage rehearsing,

are busy on 
we find the 

chorus dispersed all over the hall. 
It’s a very hot night, for we find 
Al Kidsus and a former Sietynite, 
Olga Urbonas, just returned from 
California, deeply engrossed in dis
cussion and methinks it has nothing 
to do with movie stars.

Violet and Madeline, two spry 
young lassies, come and go. Now 
they’re here—they're gone again. 
We don’t believe you could drink 
that much water.

And sitting in front with several 
friends is John Kashkevich,#the LDS 
boy who made good just recently 
at his ballet recital in Town Hall. 
Johnnie in his polo shirt and rich 
sun-tan would make a handsome 
Carlos. Only where would we get 
a hamper large enough for his long 
frame?

It didn’t take us long to find out 
why Ann, our heroine, had that 
dreamy far-away look during the 
first part of rehearsals. He walked 
in—tall, strapping collegiate Pete.
• We miss the young boys, Veto, 

Leonard and Peter. Of course we 
are glad you’re working, but Thurs
days should be exempt. It’s getting 
very quiet around here.

Also we don’t think so well of ą 
certain young lady who goes shop
ping Thursday nights. There are, 
we think, five other shopping days 
in a week.

A very pretty young miss is be
ing missed around here. Bertha, we 
would like to see more of you.

A very interesting publication, “The 
VOICE”, is being circulated around 
the hall. We’re glad to see every
one jump for a copy, 
jump for two and give 
neighbor.

There is much ado 
card party the Sietyno Chorus is to 
hold at the St. George’s Hall, 180 
New York Ave., Newark, N. J. The 
committee, evidently, has planned 
some hot spits with barbecue and 
coffee for refreshments, 
piece band for dancing 
the big nickle victrola), 
games and stunts.

So all of you folkses 
tickets and trot over for an even
ing of jolly fun. If you don’t play 
cards, other contests will be ar? 
ranged, so you-all can share in 
the

find the 
the hall.

Better 
one to

about

still, 
your

the

make the picnic theThe editor has been haunting me 
for the past couple months to write 
a column, and now that he got it, 
I believe he will be compensated 
for his efforts with nightmares.

—o—
Gossiping of an injurious nature 

seems to be the favorite perversion 
of "'some sadistically inclined folks.

These people lead the dual life 
of “medicos” and “newspapermen.” 
First they take some individual 
apart, so to speak, and then go 
around advertising “facts” of what 
they thought he was made of.

By the time this information 
reaches a third person the “dissect
ed” individual’s character is no
thing more than the charred re
mains from the fires below.

To say that this sort of gossip 
injurious to our organizations 
sliding it along on creamy rails.

The above was written upon re
ceipt of complaints from various 
people who threatened to leave their 
organizations if such unjust gossip 
about their persons continued. Take 
heed and let 
siness.

Perhaps it 
idea to 
walking

raffle towards 
the LDS-Aido

rais- 
base- 
close 
first

Special reporter makes 
on Chicago, as is. And 

hovy it goes: First of all, 
one swell friendly interesting 
I met everybody, forgot all

prizes.

a twelve 
(we mean 
prizes and

grab some

Snoop and Peep.

What is this Thing 
Confidence?

Flash! 
the first 
a huge crowd of youth despite the 
slightly doubtful weather. Everybo
dy had a good time dancing, sing
ing and whooping it up to keep 
warm. Specfal mention for good 
work must go to Mrs. and Mr. 
Lyben, Alice Smigelskis, Mildred Ja
nonis, Albert Rye, Charlie Judietis 
and all the rest of the workers 
who helped to 
success it was.

Flash! The 
ing money for
ball league was drawn to a 
with Mrs. Astrauskas taking 
prize. Other winners next week.

Flash! On May 15th the chorus 
will sing for the Ukrainians in De
troit in friendly competition with 
their newly organized chorus and 
other national choral groups.

Flash!
report 
here’s 
it was 
place.
their names (except those I wrote 
down); ate a huge share of the 
abundant, excellent food; shuffled 
around the dance floor; soaked up a 
long spiel to report at the cho
rus meeting this Sunday; heard the 
L. K. M. Chorus sing several se
lections, including the “Indian Love 
Call” (our next choice). Thanks to 
Tony, Matt and Bunny; thanks Chi
cago. I wish I could say every
thing but anybody interested in all 
details will get a long earful, Sun
day, at chorus practice.

Scoop! Stuff and things are leak
ing out about 
Youth Section.
es soon.

Organization of an ensemble was 
left to the teacher’s judgement . . . 
El.ected as committee for the pic
nic are: P. Poškus, D. Krūtis, J. 
Kirslis . . . The picnic will be 
held in Vaičionis’ “Meadow Grove,” 
Cranford, N. J., May 29th, at 12 
noon . . . Elected as committee for 
the dance are: Edna Paciunas, Bea
trice Beleski, Anthony Paciunas, 
Stanley Rimgaila. Date is to be de- 
ci4ed . . . Decision for the “beach 
papty” has been postponed to a fu
ture meeting.

Joe Kirslis ię rated Tenor No. 1. 
Having deserted the basses Joe is 
doing some wonderful singing with 
the tenors . . . Aldona Klimaitė, 
our teacher, often stops the chorus go to a fund foi’ sending Richmond 
and says: Whom did you hear? (Hill delegates and athletes to 
The unanimous answer is: The TE-lLDS Olympiad to take place 
NORS! . . . Say, can’t the basses, J August in Pittsburgh, 
altos, and sopranos sing louder? 
LDS VANGUARDS—

Women have learned to, cry in or
der that they might better lie.—

Publius Syrus. is 
is The ba»kstars and the other best 

people curse FDR because he has 
undermined “confidence” in thisRichmond Hillers to 

Hold Bingo Party
and that started

CHORUS, 
is the affair 
good time, 
cents.

May 21st, 
LDS VANGUARDS in their head
quarters, 408 Court Street. Those 
invited may attend. No admission. 
BANGOS CHORUS—

Is composed of thirty-six mem
bers—four, however, do not attend 
practice regularly '. . . Our girls" 
promise a recruit for the alto sec
tion. Thanks, girls! . . . Bangos 
Chorus certainly enjoyed singing in 
Bayonne, N. J., last Saturday, May 
7th . . . Incidentally, that fancy 
smell wafted across your nostrils 
came from Ed Paciunas’ hair. It’s 
called
Bayonne didn’t waste time to show 
appreciation for the singing. We’re 
proud of Aido and Bangos Chorus.

At the monthly meeting of BAN
GOS CHORUS our organizer, S. 
Rimgaila, set forth four recommend
ations for progress. They are: The 
chorus should study and act a co
mical operetta . . . Ai) ensemble, 
particularly from the youth, should 
be formed ... A picnic and a 
dance should be arranged ... A 
beach party should be arranged.

Elected as research committee for 
the operetta are: Aldona Klimaitė, 

Ftelix Olekis, Jr. Drg. Savičius, Stanley Rimgaila . . .

D.O.T.P. Exe- 
me licked. a “real” party by the

before

This Saturday evening the Rich
mond Hill Branch of the LDS is 
holding a “Bingo Party” at the 
Logan Inn Hall, 3294 Atlantic Ave., 
East New York.

Bingo games begin at 8 p. m. 
The profit from this evening will

uš mind our own bu-

would not be a bad 
a "by” line to thesegive

newspapers...
—0—

a taken for granted fact

an eight page Vilnis 
I hope it materializ-

Baltimore picnic? And after 
games if Baltimore and Brook- 
are still undecided as to who is

I was just thinking (I’m begin
ning to do that again)—wouldn’t it 
be nice if the Baltimore, Brooklyn, 
and Philly choruses could get to
gether and have a baseball game at 
the 
the 
lyn
in 2nd or 3rd place, they could 
fight it out at Laisve’s picnic in 
Philadelphia. This is not a chal
lenge—Oh No! **

And oh yes, I must bring down 
my best friend next Saturday to a 
party at Freddie’s house. A benefit 
to help finance the Baltimore trip.

And please dear Lord don’t make 
the D.O.T.P. so wicked. They got 
another tenor, Eddie P., and are 
out to get you if you don’t watch 
out.

Say Eddie, don’t let the Ixp.T.P. 
get in your hair and stop yoW from 
going to Baltimore with the Chorus. 
Remember how the chorus stood by 
me, well, they will double it re
membering the good work you did 
at the operetta and in the dance 
committees.

American Beauty.” .

the 
this

and 
tona nm win ije at uus af- 

Appropriately met May 1st to fair in particularly large numbers, 
discuss plans for activity and pro- Everyone is invited to attend and 

family was have a good time as well as help 
—Non-Hiller.

East New York, Brooklyn 
Richmond Hill will be at this

It is
that Ruth Stankus of the Ramblers 
has finally angchlussed ...

—0—
frailty of human nature.
I thought I had a firm 

in Francois, exponent of

Your pal, 
—So Long.

gress. The Paciųnas 1 „
kind enough to lend their home for 
the meeting . . . Activity planned: 
Baseball practice May 8th at Wa- 
rinanco Park. May 15th, a ride 
to the Nature Friends Camp, near 
Pompton Lakęs, 
swimming, and 
party May 21st, 
mean “a party,’ 
ark t^oDeStars 
vitations will be

a good cause.

MEETING: THURSDAY, MAY 
26th. 7:30 p. m. ;

With the equipment being sent 
from the LDS the VANGUARDS 
will most certainly headed for

Ah, the 
Just when 
lieutenant 
“Bah” in G flat, in expounding the
ories against women, along came a 
pretty lass and put banana skins 
Under his will-power. The coup-de- 
etat was not 
little finger 
pretzel . . .

surprising. Hope her 
twists him into a!

N. J. Hiking, 
dancing there. A 
and the Vanguards 
to which the New- “big-time” a 
are invited. In
extended to others 

—those invited may attend. On the 
committee for the party are: Ca
rolyn Paciunas, Edna Paciunas, 
Beatrice Beleski, Kay Augulis, Ed. be made as the news “breaks’

■ •■■■ |Elizabeth. —Newscaster.Paciunas, Stan' Rengle.

—0—
while, Al Dobinis, who

It has long become apparent that 
no abstract formula other than the 
public convenience and welfare at a 
given time can determine the prop
er scope of government activities. 
The liberty of individuals in our 
Anglo-Saxon tradition means not 
immunity from government but li
berty under law, and law means re
straint for the common welfare.

—John Dickinson.

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

Roosevelt:
505
367
646
775
618
976
669
499
659

1,352
2,294
1,456
4,004

banks 
banks 
banks 
banks 
banks 
banks 
banks 
banks 
banks 
banks 
banks 
banks 
banks

went 
went 
went 
went 
went 
went 
went 
went 
went tip 
went up 
went up 
went up 
went up

up 
MP 
up 
up 
up 
MR 
UP 
up

NEWSCASTING
Is intended as a monthly report

er of Elizabeth activity—this is, the 
first.

Supplementary “newscasts” will
in

Once in a 
works in Laisve, goes irf for some 
wrestling. It seems that he usu
ally gets the worst end and it is 
a common sight to see him sailing 
through the air.

An observer, seeing one of his 
aerial cruises, suggested that Ig- 
natz Banesevich make movies of it 
and title it, “The Flight of the 
Bumble Bee.” Al protested that he

didn’t look like a bumble bee. In-, 
cidentally, he has been ill for a 
week. It seems that 
all the sting out of

country 
troubles.

Indeed,
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
That was confidence. At least the 

bankers felt so. And the depositors 
lost their money.

Then came the
In 1934 only 54 

the depositors got 
to $5,000, at once.

In 1935 only 
the depositors

In 1936 only 
the depositors

In 1937 only
the depositors got

The depositors 
their money and the bankstars lost 
confidence. —A. C. W,

New 
banks 
their

the idea took 
him . . .

forthcoming 
will contain

issue of the 
an interview 

the Li th

The 
"Voice’ 
with Johnny Goodman, 
golf champ, Worth seeing... Dzimd 
zi-drimdzl till again. *

34 
got
44 
got
71

Deal an^: 
failed, and 
money, up

failed, and 
money, 
failed, and
money, 
failed, and

banks
their

banks
their

banks
their money.
stopped losing

An evil-tempered word and a 
stone are alike in that, when once 
thrown, they cannot be recaUe<|.

—Longfellow*
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Parašė M. ZOščENKO

MELSVOJI
Vertė V. PAUKŠTYS

KNYGA
II. “Meilė”

• M

(Tąsa) 28
Pažiūrėjo — laiškas. Toks švarutėlis,

• konvertas tvarkus, ant jo raidelės plo
nytės ir popiera kokiais tai kvepalais at
siduoda.

. Pelagiejos širdis susipurtė.
“Nejaugi,—mano, — Ivan Nikolajevič 

mane apgaudinėja? Nejaugi jis meiliš
kai susirašinėja su kiltesnėmis moteriš
kėmis, o iš manęs, durnelės beraštės, tik 
juokus krečia?

Pelagieja pažiūrėjo į konvertą, išėmė 
laišką, išskleidė, bet nieko nesupranta.

Pirmą sykį savo gyvenime ji susigrau
dino, kad nemoka skaityti.

“Nors,—mano,—ir svetimas laiškas, 
vienok aš turiu sužinoti, kas čia rašoma. 
Gal nuo jo visas mano gyvenimas per
sikeis, ir gal geriau man kaiman grįžti 
prie mužikiškų darbų.”

O pačios širdis, nuo susijaudinimo, vir
te verda. Tartum ji kelis sykius krūti- 

1 nėję persivertė.
! “Visgi,—mano,—aš jį labai myliu, jei-
I gu dėlei šio laiško aš taip kankinuosi ir 
pavydu užsidegu. Kaip,—mano,—liūdna, 

I kad aš šį laišką negaliu perskaityti! Aš 
J tuojaus suprasčiau, kame čia dalykas.”

Ir ve, ji pradėjo verkti. Pradėjo prisi-
• minti apie savo vyrą visokias smulkme

nas. Taip, pastaruoju laiku jis ištikro 
lyg persikeitė. Jis pradėjo daugiau apie 
save rūpintis,—plaukus susišukuoja. Ir 
rankas dažnai mazgoja. Ir naują kepu
raitę užsimauna.

Palagieja sėdi, o galvon visokios min
tys lenda; žiūri į laišką ir bliauna, kaip 
žaloji. O perskaityti laišką, žinoma, ne
gali. Svetimam žmogui parodyti sarma- 
tinasi.

Gerokai paverkė, paskui paslėpė laišką, 
užbaigė švarką taisyti ir pradėjo laukti 
vyro sugrįžtant.

Ir kuomet jis sugrįžo, Pelagieja sten
gėsi neišsiduoti, kad ji sielojasi. Atbulai: 
ji ramiu balsu kalbėjo su vyru ir net pri
siminė, kad ji norėtų pasimokinti, nes 
jai labai įkirėjo tamsumas ir neraštišku- 
mas.

Ivan Nikolajevič tuomi labai nudžiugo.
—Na ir puiku!—tarė jis.—Aš pats ta

ve pamokysiu.
—Tai ir mokyk!—atsakė Pelagieja.
Ir pati tiesiai pažiūrėjo į vyro gražiai 

apkarpytus ūselius. Ir vėl krūtinėje šir
dis pradėjo vartytis.

Per du mėnesiu Pelagieja diena die
non mokinosi skaityti. Ji kantriai slebi- 
jomis sudėdinėjo žodžius, mokinosi rai
des rašyti ir kalė galvon sakinius. Ir 
kiekvieną vakarą pasiimdavo tą laišką 
ir bandė surasti jo slaptingą prasmę.

Vienok tai buvo sunkus dalykas.
Tik trečiame mėnesyje Pelagieja per

silaužė.
Ryte, kuomet vyras išėjo darban, Pe

lagieja išsiėmė laišką ir pradėjo skaityti.
Sunku buvo suprasti raides. Ir tik vos 

jaučiamas popieros kvapsnis jai teikė 
daugiau energijos.

Laiškas buvo adresuotas Ivanui Niko
la jevičiui.

Palagieja skaitė:
“Gerbiamas drauge Kučkin.
“Siunčiu jums pažadėtą rankvedį. Aš 

manau, kad jūsų žmona į porą ar trejetą 
mėnesių lengvai galės persilaužti. Paža
dėk, balandėli, priversti ją tą padaryti. 
Įkalbėkite jai, paaiškinkite, kaip ištikrų- 
jų bjauru gyventi beraštei bobai.

“Dabar, laukiant šių metinių sukak
tuvių, mes visoje respulikoje naikiname 
beraštystę visais galimais būdais, bet ne
žinia kodėl apie savo artimuosius užmirš
tame.

“Pasižadėkite, Ivan Nikolajevič, tą 
padaryti.

“Su komunistiniais linkėjimais,
“Marė Blochina.”

Pelagieja du sykiu perskaitė šį laišką 
ir pajutus naują kokią tai apmaudą, pra
dėjo verkti.

Bet paskui pamislijus apie Ivaną Ni- 
kolajevičių ir apie tai, kad jų šeimyniš
kame gyvenime viskas * tvarkoj e, nusira
mino ir kamodės stalčiun įdėjo rankvedį 
ir nelemtąjį laišką.

Ir taip, į trumpą laiką, verčiama mei
lės ir pavydo, mūsų Pelagieja išmoko 

skaityti ir rašyti ir patapo raštinga.
Tai buvo mūsų Sąjungoje nuostabus 

įvykis beraštingumo likvidacijos istori
joj-

Bet ve, perskaitykite pasakojimą apie 
meilę dar žingeidesnį, negu šis.
4. Pasakojimas Apie Damą Su Gėlėmis

Reikia pažymėti, kad šis pasakojimas 
ne taip jau labai juokingas.

Kartais būna paimtos iš gyvenimo te
mos apysakoms mažai juokingos. Ten 
kokios nors peštynės, snukių daužymasis 
arba turto nukniaukimas.

Arba, pavyzdžiui, kad ir šis pasakoji
mas. Tema apie tai, kaip nuskendo vie
na inteligentiška dama. Taip sakant, iš 
šio fakto juoko daug negalima padaryti.

Nors, reikia pasakyti, kad ir šiame 
pasakojime bus kaip kurios vietos juo
kingos. Tą patys pamatysite.

žinoma, aš nei nepradėčiau dabarti
nio laiko skaitytoją varginti ne visai 
energingu pasakojimu, bet, žinote, labai 
atsakominga mūsų laikų tema. Dalykas 
eina apie materializmą.

Braddock, Pa.
Mirė Jokūbas Alinskas

Balandžio 30 d. pasimirė 
vietos senas gyventojas Jokū
bas Alinskas, sulaukęs 66 me
tus amžiaus. Palaidotas tapo 
geg. 5 d. katalikų kapinėse, su 
bažnytinėmis apeigomis.

Velionis gimęs Lietuvoje, 
Dimšių kaime, Gruzdžių para
pijoj, Šiaulių apskrityj. Pali
ko nuliūdime savo žmoną, du 
suaugusius sūnų ir vieną duk
terį, kuri yra jau vedusi. Lie
tuvoje paliko du brolius — 
Vincenta ir Tada.

Jokūbas Alinskas Amerikoj 
išgyveno 40 metų. Dirbo sun
kioj industrijoj — Carnegie 
plieno dirbtuvėje.

Velionio kūną į kapines pa
lydėjo gan gražus būrelis 
žmonių. Galėjo būti apie 80 
dalyvių, su 17 automobilių.

Tebūnie jam lengva pilkoji 
žemelė!

Laidotuvėse Buvęs.

žodžiu, šis pasakojimas apie tai, kaip 
vieną sykį per nelaimę galutinai paaiš
kėjo, kad visokia mistika, visokia ide- 
alistika, įvairi nežemiška meilė ir taip 
toliau ir tam panašiai yra tikras vam- 
brijimas ir nesąmonė. Ir kad gyvenime 
yra tikras materialinis dalykas, ir dau
giau, nors tai apgailėtina, nieko nėra.

(Daugiau bus)

Chicago, Ill. — Areštuo
tas W. H. Wood, buvęs val
džios agentas G-man, kad 
jis klastingais čekiais nusu
ko $8,200.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Arti 1,000 Lietuviu

LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMĄ
; ’ 1 i • * •

Naujų Narių Įrašymo Vajus Dar Tęsis Iki Birželio Mėnesio Pabaigos
ra----------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------- — 0

Dar Jūs Galite Pasinaudot Nupigintu Įstojimu Ir Sutaupint Tarp 
$2.00 ir $5.00, Įsirašant Į LDS Per Gegules ir Birželio Mėnesius 

...................... . ............. ................ .................... ...................... ........... I ■ -Į. ............................. . ...........— aĖ

BE ATIDĖLIOJIMO UŽTIKRINK SAU IR SAVO ŠEIMAI CERJ PAŠALPĄ IR APDRAUDĘ
Šiandien Įmokėti Keli Centai Rytoj Gali Atnešti Reikalingą Pagelbą Atsitikime Nelaimės

0

a ra

LDS Suteikia
Pašalpos: $6, $9, $12, ir $15 per Savaitę. 

Apdraudos: $150, $300, $600 ir $1,000.

Galima Apsidrausti Visam Amžiui arba Įsirašyti 
Ant 20 Metų “Endowment” Plano

LDS Jau Išmokėjo Daugiau $250,000.000 Virš 
Trims Tūkstančiams Lietuvių 

Pašalpomis ir Apdrauda

Geras Apsidraudimas, Didesnis Užtikrinimas. Mažiau Rūpesčio, Daugiau 
\ Smagumo Kiekvienos šeimos Namuose

W' į

LDS Priima
Nariais Vyrus, Moteris, Jaunimą, Vaikus. 

Ištisos Lietuvių Šeimos Priguli prie LDS.

Jau 8,000 Lietuvių Yra Apdraudę Savo Sveikatą 
ir Gyvastį Tvirtame Susivienijime

Tūkstančiai Lietuvių Šeimų Priguli Prie Lietuvą Darbininką Su
sivienijimo Ir Tuo Būdu Užtikrina Sau Gerą Pašalpą Ir Apdraudą

LDS Kuopos po Visą šalį Veikia Lietuvių Kultū
ros ir Apšvietos Dirvoj ir Abelnai Pažangiajam 

Darbininkų Judėjime

0

□

a

Dėl Platesnių Informacijų Kreipkitės į LDS Kuopą Savo Mieste Arba Sekamu Antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
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Lietuvos Žinios
NELAIMINGI ĮVYKIAI KAU

NE PER VELYKAS

būtų nubraukta; nes pieninė 
pati turi daug skolų, o antra— 
apylinkėje yra daug vargšų, 
kuriuos pirmiausia reiktų su-

25-26 dd. Visi kaip vienas komiteto 
nariai būtinai turite dalyavuti, o jei
gu kuris negalite, tai savo draugo 
paprašykit už save būti, 
draugijų 
tėrhyti ką veikia jūsų išrinkti 
vai. — Sekr. G. A. Jamison.

(112-113)

Taipgi ii 
nariai galite dalyvauti ir 

atsto-

me-Paprastai, kiekvienais 
tais per Kalėdų ir V 
šventes Kaune išperkama

PRANEŠIMAI LŠ KITUR
PITTSBURGH, PA.

SCRANTON, PA. WILKES-BARRE, PA. WORCESTER, MASS.

NANTICOKE, PA.

LDS 82 kp. susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, 15 d. gegužės, 2-rą vai. po 
pietų, pas drg. M. F. Indrulį, 129 W 
Market St. Visi nariai Atsilankykite 
į' susirinkimą, yra svarbių reikalų 
aptarti. — J. Norkus, Sekr.

(112-113)

žmonės vaišinas, baliavoja, 
lia vestuves, krikštynas, o

alkoholio apsvaigsta,
nelaimių

ke

nuo 
atsitinka įvairių 
nesusipratimų.

tai
ir

Prakalbos, rengiamos Pitts, apy
gardos Liet. Draugijų Sąryšio, įvyks 
geg. 15 d., sekmadienio popietį, 2-rą 
vai. LMD Svet., 142 Orr St. Soho. 
Antros prakalbos: geg. 18 d., trečia
dieni 
N. 
ko 
va

Lietuvių Laisvų Kapinių Dr-stes 
susirinkimas įvyks 11 vai. ryto, ant 
kapų, Dekoracijų Dienoj, geg. 30 d. 
šis susirinkimas yra metinis, todėl 
visiems reikalas pribūt laiku. — 
Sekr. E. Cibulskienė. (112-113)

pra- 
val. 

toli-
pas 

visų

Sekmadienį, gegužes 15 d., 10 vai. 
ryto įvyks ALDLD 43 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Visi nariai ir narės 
atydžiai įsitėmykite. Vietoje antros 
valandos po pietų, dėl tam tikrų 
priežasčių susirinkimas įvyks 10 v. 
ryte. Po antrašu: M. Norbuta, 210 
Hazle Street. Nariai pribūkite laiku, 
turėsime įvairiais klausimais svars
tymų, kuriais reikalinga padaryt 
vygdymui tarimų. Atsiveskite ir 
nauju narių. — Kp. Sekr. J. V. S.

(112-113)

Penktadienį, geg. 13 d., Lietuvių 
Svet., 29 Endicott St., bus rodoma 
paveikslai iš Lietuvos su dainom ir 
muzika. Taip pat rodys ir paveikslus 
iš Ispanijos. Rengia Lietuvių Suvie
nytos Draugijos. Po paveikslų rody
mo šokiai: Įžanga: Suaugusiems 35c. 
Vaikams 15c. Vaikams bus rodoma 
Charlie Chaplin ir Mickey Mouse Fil- 
mos. Pradžia 7:30 v. v. Filmininkas 
Alex V. Žigas. Malonėkite visi skait
lingai dalyvauti.

riai. Turime daug svarbių dalykų 
diskusuoti konferencijoj kaip tai: 
Apskričio ir Centro reikalai, ALDLD 
suvažiavimo klausimus ir kitus daly
kus. — Sekr. (111-112)

PHILADELPHIA, PA

I.SI) Svet., 818 Belmont St., 
7:30 v. v. Atsiląnkykite, daug 

nepaprasto išgirsite apie Lietu- 
ir

CLEVELAND, OHIO

it. (112-113)

linksmumo: 
porų Kauno 
tuokta, kelios 
girnių 
proga .

buvo daug ir i 
dešimtys 1 PATERSON, N. J.

Be nelaimingų 
kų proga Kaune 

kelios 
bažnyčiose siu-
dešimtys nauja- 

pakrikštyta, daug ta 
išgerta, pasivaišinta,' 

daug turėjo pajamų klebonai,
taksistai ir fotografai.

—-LUNP Kliubas, LS ir D. Dr-stė, 
S LA 101 kp., LDS 123 kp., LDD 1 
Kp. ir ALDLD 84 kp. bendrai ruošia 
pirmutinį pavasarinį pikniką, kas ro
do, kad pas mūsų miesto lietuvius 
vienybės dvasia žengia 
Įvyks sekmadienį, 15 d. 
Village Barn Park, North

—Švęnčių išvakarėse K MS 
autovežimis prie Kaniūkų km. 
mirtinai suvažinėjo pil. Bur
neikienę.

pirmyn! 
gegužės, 
Haledon, 

N. J. Prasidės anksti ryte ir tęsis iki 
vėlumai nakties. Įžanga 25c asme
niui. Kelrodis: Iš Patersono važiuo
kite Haledon Ave., privažiavę antras 
trafiko šviesas, sukite į dešinę — j 
High Mountain Rd. Tuo keliu pava
žiavus apie mylią, rasite ir pikniko 
vietą. Kviečiame Visus skaitlingai 
dalyvauti. (112-113)

Sekmadienį, geg. 15 d. bus didelis 
Koncertas pagerbimui artistės Aldo
nos Vilkelienės. Koncertą ruošia įvai
rių pažiūrų Clevelando Lietuvių Ko
mitetai. Aldona Vilkelienė, kaipo 
pianistė yra pasitarnavusi visiems 
Clevelando lietuviams. Vilkelienė be
veik visuose koncertuose ir dides- 
nuose parenginuose dalyvauja, todėl 
ji nuo visų Clevelando lietuvių tokio 
pagerbimo užsitarnavo. Programe da
lyvaus Lyros Choras. Todėl Lietu
viai visi dalyvaukite šiame koncer
te. Lietuvių Svet., 6835 Superior, 
5:30 vai. vak. Įžanga, iš anksto per
kant tikieta 35c, prie durų 45c ti
kintas. ' (112-113)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 

kalbos įvyks 30 d. gegužes, 10 
ryto. Bus geras kalbėtojas iš 
mos valstijos, kuris pirmą sykį 
mus kalbės. Todėl yra pareiga
narių dalyvauti ir kviesti kitus daly
vauti. Katrie draugai norės užsimo
kėti savo užvilktas skolas, kaip tai už 
lotus (assesmentus) už prižiūrėjimą 
kapinių žemes, tai Komitetas bus ant 
vietos. Visi nariai turi užsimokėti sa
vo duokles, nes darbininkai veltui ne
dirba,” reikia apmokėti, bankoj pini
gų mažai yra. — Koresp. (112-113)

geg.
10 vai. ryto, Liet, j Darb. Svet., 

. 79th St. Prelekciją referuos 
Petrauskas, temoje: 

Petrauskas 
religijas ir

CLEVELAND, OHIO
Ar Kristus buvo? LLEKD 6 kp. 

rengia prelekcijas, sekmadienį, 
15 d., 
920 E
d. Dominikas 
Ar Kristus Buvo? Drg. 
yra studijavęs įvairias 
tųomi klausimu gali gerai orientuo
tis. Po prelekcijų bus diskusijos, ku
riose dalyvauti galės kiekvienas. To
dėl nevien patys būkime, bet atsi- 
veskime ir savo kaimynus bei pa
žystamus, kurie norėtų dalyvauti dis
kusijose. Kviečia nuoširdžiai Komisi
ja. (112-113)

jo tilto iš vokiečių baidoko bu
vo vežama geležis į “Lietūkio”

NEWARK, N. J.

N. J.

virto ik trys žmonės įkrito į 
Nemuną. Kadangi Nemunas 
toje vietoje gilus ir .sraunus, 
tai darbininkas Mileris prigė
rė.

Amerikos Lietuvių' Kongreso 
Apskričio Svarbi Konferencija.

Visi ir visos komiteto nariai daly
vaukite posėdyj, kuris įvyks gegu

lė d., sekmadienio ryte, 9:30 v. 
New York Avenue. Šis posėdis 
labai svarbus, nes be kitų svar- 
reikalų, turėsim išspręsti delega-

—Pirmą Velykų dieną A. 
Panemunėj, prie pat tilto, sar
gas Pov. Rukštcfis susikivirči-, 
jęs su žmona keliais revolverio į 
šūviais ją nušovė, o paskui

bus 
bių 
cijos siuntimą į Sarantoną birželio

CLEVELAND, OHIO
Penktadienį, geg. 13 d., Labor Pic- 

i nic Komitetas šaukia susirinkimą ap
svarstymui šią vasarą įvykstantį pi
kniką. Labor Picnic Kom. kiekvie
ną metą rengia tarptautinį pikniką, 

! kur sutraukia po keletą tūkstančiu 
žmonių. Dabar šis Kom. atsikreipia' 
į visas Draugijas ir Organizacijas, 
kad padėtų surengti tokį masinį pik
niką. Draugijos, kurių susirinkimai 
jau pradėjo, valdyba tegul atsilanko 
į šį susirinkimą, vėliau raportuokite į 
savo Draugijos susirinkime. Tų, ku- !
rių susirinkimas dar įvyks, išrinkite lankyti. Įžanga 35c asmeniui. Bengi 
atstovą šiam susirinkimui. —J.A.V. mo Kom. (112-113)

SCRANTON, PA.
•' ALDLD 39 kp. ruošia, komediją 
“Pusseserė Salomėja” gegužės 15 d., 
IWO Centre, 218 Lackawanna Ave. 
Pradžia 7 v. v. Lošėjai] iš Wilkes- 
Barre. Turėsime įvairių gėrimų ir 
skanių užkandžių. Durys atdaros nuo 
5 vai. Kas turite laiko paršome atsi-

HILLSIDE, N. J.
ALDLD 200 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 14 d. gegužės, 7:30 v. 
v., tuoj pačioj vietoj. Visi ii’ visos 
dalyvaukite, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi prašome už
simokėti duokles. — Sekr., K. J.

(111-112)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. svarbus susirinki

mas įvyks sekmadienį, gegužės 15 d., 
6 v. v. L. U. Kliubo Svet. Visi na
riai

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras ruošia 

kortų parę. Įvyks 13 d., gegužės, 
penktadienio vakare. šv.
Svet., 180 New York Avė. Bus duo
dama geros dovanos lošėjams, taip
gi ir skanūs “Barbecue” užkandžiai. 
Po lošimo bus šokiai ir įvairūs žais
lai. Laimėtojams bus skiriamos do
vanos. širdingai kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti ir smagiai lai
ką praleisti. įžanga tik 35c. — Kom.

(11-112)

smagią

Jurgio

LDS Pašalpos ir Apdraudos Org. 
5 kp. rengia pikniką puikioj vietoj, 
Bocks County, Mikolaičio Parke. 
Sekmadienį, 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
žiuokit iki galo; iš ten paims maši
nos ir nuveš j vietą. Su automobiliais 
važiuokit tiesiai Frankford Ave. iki 
City Lines; ten, tik pervažiavę tiltą, 
sukit po kairei ir tas kelias nuveiš 
iki pikniko vietai. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. — Kom.

(110-112)

raginami pribūt laiku. — Kom.
(111-112)

PASIRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja puikus fornišiuotas 

kambarys. Du langai, šiltas vanduo 
ir kiti parankumai. Kreipkitės po 
num. 690 Fairview Ave., Kidgewoode. 
Galima matyt nuo 6 vai. vakaro. 
Priimčiau, kad ir vedusią porą be 
vaikų. (111-113)

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Lietuvių Moterų Kliubo 

šokiai ii- Card Party (su dovanomis) 
įvyks geg. 14 d. Liet. Darb. Svet., 
920 E. 79th St., pradžia 7 v. v. 
Kviečiame visus širdingai dalyvauti. 
Šis moterų kliubas nesenai susitvėrė. 
Motinų dienoj pasirodė su iškaba 
prieš fašizmą ir karę. Esame pasi
ryžę ir ant toliau darbuotis. Todėl 
kviečiame visus skaitlingai dalyvauti. 
—Org. (111-112)

PIRMAS DIENRAŠČIO ‘LAISVES’ MILŽINIŠKAS

SHENANDOAH-MINERS
VILLE, PA.

ALDLD 9 Apskr. metine konfe
rencija įvyks gegužes 15 d., 1-mą 

'vai. po pietų, Darb. Svet., Miners- 
! villeje. Visi delegatai pribūkite laiku. 
'Kuopos, kurios (9-to Apskr.) nelai
ko kiekvieną mėnesį susirinkimus, tai 
jos vistiėk privalo prisiųsti delega
tus, taip pat ir prieš-fašistiniai na-

WORCESTER, MASS.
Aido Choras rengia pikniką, geg. 

15 d. Olympia Parke. Dainuos Aido 
Choras, bus sporto ir muzikos. Pro
grama prasidės 1-mą vai. po pietų 
ir tesis lig vėlumos.
valgių ir gėrimų, choristai eis pėsti. 
Kas norės kartu eiti su choristai, 
prašome but prie 29 Endicott St.;
10 vai. ryto ir nepamirškite savo bi
lietus, nes bus 6 laimėjimai. Dėl gra
žaus laiko praleidimo prašome visus 
dalyvauti. — Aido Choras.

(110-112)

Bus visokių

giiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiM

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court “Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

pats nusišovė.
—V i 1 i j a m p o 1 ė j e, vi e n a m e 

šuliny rasta negyvas pil. Mi- 
kelionis. Aiškinama, ar jis 
pats, būdamas neblaivus, įkri-; 
to į šulinį, ar tyčia nusižudė, i 
ar kas įstūmė.

—Šančių turgavietėj 'vienas 
vežikas savo pažįstamą taip 
sunkiai peiliu sužeidė, kad su
žalotas nugabentas į ligoninę, ' 
o vežikas sulaikytas. ;

— Pirmą Velykų dieną mies-. 
to autobusas A. Panemunėj 
užkliudė neblaivų pilieti ir jį 
sužalojo.

Priemiesčiuose ir šiaip buvo 
smulkesnių muštynių, kurios 
likviduotos be policijos ir grei
tosios pagalbos.

Buvo keletas smulkesnių ir 
susisiekimo nelaimių.

-------------------------- ?
ZAPYŠKIS

^KROKAS BALTIMORE. MD
Rengia Amerikos Lietuvių Litera tūros Draugijos 25 Kuopa

29 Gęgužės-May
19 88 ?

Prasidės 10-tą VaL 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.

Sekanadien

Zfcltf ssą

Kapinėse Vogė Vištas
Virbališkiu km. gyv. pil. A. 

P., grįždama ir bažnyčios, už
ėjo i Zapyškio parapijos seną- 
s:as kapines pasimelsti už vė
les, taip pat ir nusiplauti veidą 
šv. vandeniu. Mat per kapi
nes teka mažas upeliukas, ku
riame prausiasi įvairūs ligonys 
i»* pn. Pil. A. P. pasimeldus 
už vėles ir atlikus kitas cere
monijas pastebėjo, kad ant 
kapiniu yra daug kaž kieno 
vistu, iš kuriu tris pasigavo ir 
parsinešė namo. Kadangi ka
pinėse buvo ir daugiau žmo
nių, kurie visa tai matė, apie 
tai pranešė N. Zapyškio gyv., 
kuri nuvykus pas pil. A. P. sa
vo vištas surado. Pil. A. P. 
buvo gana pavyzdinga katali
kė.

Mt
:•«>& W>

.?***V*S* rA'fesj

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sefl- 
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 apie svprj ir kaipasu

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

Pieninės Auka Bažnyčiai
Bal. 12 d. Kazliškio pieno1 

perdirbimo b-vės įvyko visuo
tinis narių susirinkimas. Susi
rinkimui klebonas Lapenas į- 
teikė pareiškimą, kad iš pelno 
būtų paskirta 3,000 litų Kaz
liškio bažnyčiai pašaipos. Dau- į 
guma narių norėjo, kąd būtų j 
balsuojama slaptai, bet jų rei
kalavimas buvo nepatenkintas. 
Tada nariai pareikalavo, kad 
balsuojant pašalpos klausimą, 
klebonas išeitų už durų. Kle
bonas su tuo nesutiko. Nariai 
bijodami nemalonumų viešai 
nutarė, kad bažnyčiai skiria 
1,000 litų, Ginklų fondui 500 
Lt. ir jauniesiems ūkininkams 
100 litų. Dalis narių žada da
ryti pastangas kad 1,000 litų

Aido Choras iŠ Brooklyn, N. Y., vad. A. Žilinskaitės

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

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

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

TURĖSIME VISOKIŲ UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ
Dalyvaus daug svečių iš Philadelphijos ir kitų miestų. Kviečia KOMITETAS.
» — ■ ■ , ■ ■ ■ | L. .. _ -1 ___ _____ __ - ■ . . . . — - • - ■-—■■■......i ■ «■»■*■■■.■ i.....-. — i.. ...»■!—.». —■ ■■ . ■...................— — — ■ _.... _~ - . . - _ _ - - . ■ r ■ ■1 į * ■ į 1 1 ■ *"' 1 '

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

Skūpumas 
Labai Daug 

Kainuoja

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

Skūpus žmogus sugrėbtų viso pasaulio pinigus, jeigu jis galėtų, nes t* 
turi pinigų ligą, jam niekas kitas nerūpi ir jam niekas nemiela rte 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 
—Sveikatos. Tai tik vienas ir vienatinis turtas pasaulyje, dėl tav^s yta 
Sveikata. Jausdamas Reumatizmą, rankų-kojų skaudėjimą, Neuralgiją, die
glius, rankų kojų tirpimą, ir neatidėliok, mesk tą skūpumą ir tuojaus rei
kalauk DEKEN’S OINTMENT, kuris tūkstančiams pagelbėjo nuo virš mi
nėtų skaudėjimų. Garantuojam pagelbą ar pinigus gražiname. Klauskite 
taip: DEKEN’S OINTMENT. “

DEKEN’S OINTMENT CO., Hartford, Conn.
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bas sekmadienį, geg. 15 d. A. ir J. 
Kasmočių Svet., 91 Steamboat Rd. 
Bus muzika, dainų, šokių, Teo Grisso 
Orkestrą grieš šokiams. Dovanos su 
jžanga. šio vakaro visas pelnas Da
riaus-Girėno aeroklubo perkamam

Ilgai Lauktasis “Praeities Šešėlis” 
Jau Šį Sekmadienį, Labor Lyceum

Darbininkai Dalyvaus 
Kom. Konvencijose

Ne Vaitoja, Bet Veikia

Brooklyniečiai, dėka buvusių 
ir esamų menininkų triūsui, yra 
matę desėtkus gražių perstaty
mų ir girdėję koncertų. Tačiau 
pastebėjusiam rūpestingą ren
gimąsi perstatymui vaizdingo
sios dramos “Praeities šešėlis”, 
drąsiai galima tikrinti, kad at
silankiusieji į Brooklyno Labor 
Lyceum matys netik “dar vieną 
vaidinimą”, bet išsineš tikrai 
neužmirštamą vaizdą.

Vaidinime dalyvaus parinkti- 
niai iš geriausių aktorių. Vie
nok nemanykime, kad jie atsi
dėję ant savo talentų laukia 
sekmadienio ramybėje. Ne. Jie 
jau ištisi mėnesiai, o ypatingai 
pastarosiomis savaitėmis, įtem
ptomis pajėgomis pratimus da
ro, tėmija, diskusuoja, taiso 
kiekvienas savo ir bendrai visų 
vaidinimą, taip pat scenos įren
gimą. Visa tai dedasi, žinoma, 
be jokios bentrkJriam iš akto
rių asmeninės naudos, bet iš pa
sišventimo kėlimui meno lietu

viuose. Kada didžiuma iš mūs, 
sulaukę šeštadienio ar sekma
dienio patraukiam į sodus ir 
laukus pasigėrėt pavasariu, tai 
ši grupė energingų žmonių pa
švenčia savo liuoslaikį meno kū
rybai.

Reikia manyt, kad sulaukę 
šio sekmadienio vakaro, gegu
žės 15-tos, giedra ar audra, visi 
meno mylėtojai patrauks į La
bor Lyceum Salę, 949 Willough
by Ave., Brooklyne, kad pama
tyti tą su pasišventimu rengia
mą ir auklėjamą Liaudies Teat
ro Kūdikį—“Praeities šešėlį”. 
Nesivėluokite, vaidylos žada 
pradėt paskirtu laiku, 7:30 va
karo.

Vaidinime dalyvauja A. Rai
nienė, M. Paukštienė, J. Kačer- 
gius, P. Pakalniškis, J. Aima
nas, V. Lapšys, Aidbalsiai va
dovybėj šalinaitės, Ukrainų 
Baletas. Režisuoja artistas Jo
nas Valentis.

T. M.

Šį vakarą ir rytoj atsidaro 
Komunistų Partijos Apskričių 
Konvencijos keturiuose Di
džiojo New Yorko apskričiuo- 
se. Kiekvienos iš jų atidarymo 
sesijose dalyvaus tos apylinkės 
darbininkiškų organizacijų 
nariai ir simpatikai, taipgi 
partiečiai ne delegatai. Kiek
vienoj atvirųjų sesijų, bus iš
duota vyriausias raportas per 
žymiausius to apskričio komi
teto narius. Iš jų bus daug ko 
galima pasimokint ir suprast 
partijos rolę mūsų pačių apy
linkės darbininkų gyvenime, 
tad visiems suinteresuotiems 
partija ir darbininkų judėjimo 
gerove svarbu dalyvaut.

Kings County masinė sesija 
bus 13 gegužės, 8 v. vakaro, 
Plaza Restaurant, 350 Flat
bush Ave., Brooklyne. Rapor
tuos Peter Cacchione, kuris 
pereituose rinkimuose buvo

Streikuojanti kailiaviuviai 
jau įžengė 13-tą streiko savai
tę, bet nevaitoja nuovargiu. 
Trečiadienį jie turėjo susirinki
mą ant 29-tos gatvės tarp 7th 
ir 8th Avenues, į kurį suėjo 
15,000 streikierių. Jie užtven
kė savimi visą gatvę.

lėktuvui, kurį klubo auklėtinis lakū
nas, P. Šaltenis šią vasarą dovanos 
Lietuvos Šauliams, Aviacijos Skyriui, 
vardu visų Amerikos lietuvių, kurie 
kaip nors prie to prisidėjo. Visi 
greatnecko apylinkės lietuviai, seni 
ir jauni kviečiami paremti šį kilnų 
parengimą savo atsilankymu. Vakaro 
pradžia 6 vai. — Rengimo Kom.

(112-113)

kandidatu į Miesto Tarybą.

Veteranų ir Motinų Delegacija 
Vyksta į Washington^

Newyorkieciai Lincolno Bri
gados Draugai siunčia delega
ciją į Washingtona pas valsty
bes sekretorių Hull prašyti, 
kad Jungtinių Valstijų valdžia 
nuimtų embargo nuo Ispanijos.

Delegaciją sudaro Ispanijos 
karo veteranai ir jų motinos. 
Tarpe kitų, vyksta žymūs vete
ranai veikėjai: White, Paul 
Burns, Carl Bradley, Walter 
Garland, Hans Amlie, Robert 
Raven, aklasis veteranas, ir 
Mrs. Celia Freed, Franco ne
laisvėn paimto kario motina.

Washingtonan suvažiuos de
legacijos iš visos šalies.

Visiems Ispanijos demokrati
jos draugams dabar laikas* as
meniškai ir nuo organizacijų 
siųst Washingtonan laiškus, re
zoliucijas, telegramas, pareiš
kiant norą, kad tuojau būtų nu
imta embargo nuo Ispanijos.

Lincolno Brigados Draugai 
prašo siųst laiškus-rezoliucijas 
sekamiems:

Prezidentui Rooseveltui.
Valstybės sekretoriui Hull.
Senatoriui Nye.
Senato Užrubežinių Reikalų 

Komiteto pirmininkui Pittman.
Kongreso Užrubežinių Reika

lų Komiteto pirmininkui Mc
Reynolds.

Savo valstijos kongresman- 
ams.

Taip pat prašo rašyt laiškus 
vietos laikraščių redaktoriams 
su užgyrimu Nye rezoliucijos, 
kuri reikalauja nuimt embargo.

Draugų organizacija nurodo, 
jog reakcionieriai dės visas pa
stangas daryt spaudimą į vald
žią ir šalies senatorius bei kon- 
gresmanus, kad nepraleistų re
zoliucijos. Dėlto visi demokra
tijos draugai turi suremt pe
čiais už jos pravedimą. Minė
kime, kad parama demokratijai 
Ispanijoj reiškia stiprinimą de
mokratijos spėkų čionai.

Queens County masinė sesi
ja su šokiais bus 14 gegužės, 
šeštadienio vakarą, Woodside 
Labor Temple, 41-32—58th St., 
Woodside, L. I.

New York County pirma se
sija atsidarys 13 gegužės, 7 :30 
vakaro, Central Plaza, 40 E. 
7th St., N. Y. Kalbės James 
W. Ford.

Bronx County masinė sesi
ja 13 gegužės, 7 v. v., Bronx 
Winter Garden, 1874 Wash
ington Ave., Bronx. Kalbės 
Phil David.

Bob Minor Grįžta į 
Jungi. Valstijas

Kovingasis Bob Minor, ve
teranas tėmytojas ir praneši- 
nėtojas apie tikrąją karo už 
demokratiją eigą Ispanijoj, 
pereitą trečiadienį sėdo į lai
vą Normandie Cherbourge, 
Franci jo j, ir laukiama pribu
siant į New Yoyką šio mėnesio 
16-tą dieną.

Apie savo ištisų metų paty-

Serga Drg. V. Januška I
Teko atlankyt drg. V. Januš

ką 12 d. gegužės. Nors jau 
gali vaikščiot po biskį, bet vis 
vien dar sirguliuoja.

Būtų gerai, kad atlankytų, 
kuriem draugam leidžia laikas, 
drg. Januška skundėsi, kad la
bai nuobodu. Jo antrašas: l()j4- 
56—118th St., Richmond Hill, 
N. Y.

LDS 1 kp. Raštininkas.
i

PRAMOGOS
GREAT NECK, N. Y.

Šokiai ir Koncertas lėktuvo nau
dai. Rengia Dariaus-Girėno aeroklu-

VAKACIJUVSETA
Patogiame Viešbutyje

U. S. HOTEL 
Valatie, N. Y.

Prie Kelio V. S. 9 
Praleiskite savo vakacijas i 

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

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

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

Telefonas Valatie 13-R.
Louise Giarve, Prop.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

■———M—--™™-
Stephen Aromiskis

(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4835

REIKALAVIMAI
REIKALINGA AGENTŲ

Reikalinga agentų pardavinėti nau
jo išradimo produkto, kuris parsiduo
da labai lengvai. Duodame gerą nuo
šimtį. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo antrašu: S. P. Co., 
409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(112-117)

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.

f,--------------------------------------------------------------- --------- ------------------------- »

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Br. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
2—8 vakare

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

i --- - ---------------- J

Algirdas Dobinis 
Ligoninėj

Algirdas Dobinis, jaunas 
“Laisvės” darbininkas, sunkiai 
susirgo. Randasi City Hospital, 
Newark, N. J., Paramount Ave
nue, arti 12th Avė. Kambarys 
3-čias ant 3-čio aukšto. Lan
kymo valandos kasdieną nuo 2 
iki 3 po piet, ir pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 8 vakaro. Aplanky
kite veiklų, draugišką jaunuolį.

Linkime Algirdui greitai pa
sveikt ir sugrįžt į darbą ir veik
lą judėjime.

Daugiau Aukojusių
Dar praneša, kad Motinų 

Dienos minėjime aukojo po 50 
centų, bet nebuvo užrašytos, J. 
Andruškevičienė ir E. Vilkaitė. 
Atsiprašome visų, kurių vardus 
praleidome. Ateityje turėsime 
būti atsargesnės rinkime ir už
rašinėj ime aukų.

Narė.

| Šį Vakarą Pamatykit Judį 
“Ispanija Liepsnose”

Williamsburge šį vakarą, ge
gužės 13-tą, rodys iš šių dienų 
istorijos Ispanijoj paimtą judį 
“Ispanija Liepsnose”. Nueikite 
jį pamatyt. Judis apie Ispani
ją pasako daugiau, negu gera 
prakalba. Apie judyje mato
mus nuotikiuš ir vietas aiškins 
asmuo, kuris pergyveno pana
šias scenas, perėjo nevieną ugnį 
gindamas demokratiją Ispani
joj.

Platesnę peržvalgą Ispanijos 
padėties duos Vic Hershfield, 
Ispanijos karo .veteranas.

Įžanga nemokamai. Lėšų pa
dengimui ir paramai kovotojų 
galės prisidėti kas kiek išgali. 
Vieta: Fur Workers Center 
(Republic Teatro Bildinge), 
kampas Keap ir So. 1st. Sts. 
Rengia Amerikinė Taikos ir 
Demokratijos Lyga. . D.

rimus Ispanijoj Minor’as kal
bės Komunistų Partijos Nacio- 
nalės Konvencijos atidarymo 
masiniame mitinge Madison 
Square Gardene, N. Y., ket
virtadienį, gegužės 26 dieną.

Mitinge taipgi kalbės Earl 
Browder ir William Z. Foster. 
Norintiem dalyvaut laikas pra
dėti rūpintis bilietais, nes, 
ypač pigesniųjų, gali greit pri
trūkti. Jie gaunami visuose 
darbininkų knygynuose. Kai
nos: 40, 55, 75 centai ir $1.10.

Drg. Mizara Sugrįžo
Ketvirtadienio rytą iš Chi- 

cagos sugrįžo d. R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorius. Jis ten 
buvo nuvykęs dalyvaut dien
raščio “Vilnies” suvažiavime 
ir kitais organizaciniais reika
lais.

MIRTYS—LAIDOTUVES

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Ėrooklfn, 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.
. ...............—........... ............

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tinka

mai ir už prieinamą kalną
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam 

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

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge’Ci Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

S

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.

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.
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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- Serga Drg. V. Paukštys
Pereitą antradienį drg. V. 

Paukštys fabrike keldamas sun
kų šmotą geležies perdaug pa
tempė nugarkaulį, taip kad per 
yieną sąnarį jis perdaug praty- 
so, ir dėl to drg. Paukštys ne
teko jokios jėgos nugarkaulyj 
ir tapo apimtas didelio skaus
mo. Subandažuotas šiaip-taip 
parvažiavo namo. Per naktį 
gulėjo ant grindų kniūpsčias, 
nes tik taip galėjo dalinai ap
ramini skausmą. K.

Flushing Teisme 28 be apy
nasrių rastų šunų savininkai 
nubausti po $2.

Kazimieras Račkauskasį 52 
metų amžiaus, gyvenęs 125 Sie
gel St., Brooklyn, N. Y., mirė 
gegužės 7 d. (šeštadienio vaka
re), Kings County ligoninėj. 
Buvo pašarvotas LeVando’s 
naujoje koplyčioje, 337 Union 
Avė. Palaidotas gegužės 11 d., 
2-rą valandą po pietų, Alyvų 
Kalno kapinėse.

Velionis buvo našlys ir dėlto 
paskyrė savo mylimą pusseserę 
Stefaniją Tolišienę rūpintis jo 
laidojimu. Sakoma, kad kur tai 
Long Island ant farmų randasi 
velionies brolis. Kas jį žinote, 
praneškite jam, arba patsai te
gul atsišaukia.

Velionis buvo “Laisvės” skai
tytojas. Laidotuves prižiūrėjo 
graborius J. LeVanda.

Dolores Shield, 16 metų, 131 
Dean St., mirtinai pašovė 17 
metų vaikiną Charles Berger, 
sakoma, juokais taikydama į jį 
šautuvu, manant, kad šautuvas 
neužtaisytas.

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda pienininkystės ūkė, 190 
akrų žemės, yra didelė aštuonių kam
barių stuba, kluonas, sandari duobė 
žaliam pašarui laikyti ir kiti budin- 
kaj. Taip pat yra 16 karvių, du ar
kliai, mašinerija. Arti miesto. Kai
na $6000, dalį pinigais. Turime kele
tą kitų vištų-pieninių ūkių arti New 
Yorko už prieinamas kainas. Prašo
me kreiptis pas Weisler: 240 Grand 
St., arti Bowery, New York City, 
N. Y. Tel.: Orchard 4-4954.

(112-117)

Grocery, ■ Delicatessen ir Candy Sto
ras ant pardavimo. Randasi ant kam
po Maujer ir Humboldt Sts., Brook
lyn, N. Y. Kreipkitės" pas Stanley 
Remsar, 275 Humboldt St., Brook
lyn, N. Y. 111-113)

CHRONIŠKOS

LIGOS

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

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų. Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

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

Il *enų padarau nau
ja* paveikslu* ir kra- 
javu* sudarau au ame
rikoniukui*. Reikalui 
eaant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
•palvo**.

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

Telefonas: Humboldt 2-7964DR. J. J. KASKIAUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS 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

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) 
• • •

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661




