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pavykę 
valdžią,

kurią Anglija legalizavo Hit
lerio ir Mussolinio karą prieš 
Ispanijos žmones.

ginasi, 
140,000 

o

Dienraštis
Kaina $5.50 Metams 

Brooklype $6.00 
Metams

Ispanijos fašistai 
kad jie kontroliuoja 
ketvirtainių mylių plotą, 
liaudiečiai tik 54,000. Liauclie-
čiai turi Katalonijos pusėj 
apie 8,000 ketvirtainių mylių 
ir Kastilijos (Madrido) apie 

* 46,000 ketvirtainių mylių. Tai
gi, pagal šį padavimą, liau
diečiai dar du kartus ir pusę 
tiek teritorijos valdo, kaip da
bartinė Lietuva.

Dabartiniu laiku yra išpar
davimas ALDLD knygų. Mūsų 
knygos gerai padarytos, gra
žios ir savo raštais naudingos. 
Šio išpardavimo metu kainos 
du-tris kartus nupigintos, o 
kaip ant kurių ir daugiau. Pa
sipurkite. Katalogus siunčiame 
veltui. Antrašas: ALDLD, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Tautų Lygos posėdžiuose 
Sovietų Sąjungas atstovas ir ’• 
Ispanijos varo per šerengą 
Anglijos kietakakčius už :

Washingtone Atstovų Butas 
242 balsais prieš 89 balsus pri
ėmė bilių, pagal kurį bus su
kelta $5,300,000,000 valstybei 
įplaukų taksais. Per septynis 
mėnesius Senato ir Atstovų 
Buto komisijos svarstė tą bi- 
liu. Reakciniai elementai viso
mis jėgomis priešinosi jo pri
ėmimui. Mat, jis paliečia dide
lius 'kapitalistų pelnus.

Sovietų Sąjungoj areštuota 
visa eilė fašistų šnipų kunigu. 
Pasirodo, kad šnipų buvo tar- 
pe visų religijų kunigų, stačia
tikių, baptistų, žydų ir kitų. 
Jų niekšiškumui nėra galo.

Pereitais metais Sovietų Są
jungoj buvo pagaminta per 
200,000 automobilių, šiemet 
dedamos pastangos daug dau
giau pagaminti.

Krislai
Taksų Bilius. 
200,000 Automobilių. 
Liaudiečių Valdomas

Plotas.
Jieškos Turtų.
Knygų Išpardavimas.

Rašo I). M. š.

Francijoj susidarė kompani
ja, kuri bandys ištraukti laivą 
“Talemaque,” kuris nuskendo 
1790 metais, Seine upės įtekė- 
jime į jūras. Ant to laivo buvo 
milionai vertės aukso ir kitų 
gerybių. Tai Francijos karalių 
giminės bėgo su turtais į An
gliją nuo didžiosios revoliuci

jos. Sakotna, kad iki šiol dar 
mažai turtų išgelbėta. Jeigu 
pavyks turtus išgelbėti, tai 
20% eis Francijos valdžiai.

Los Angeles, Calif. — Fe- 
■ derails prisiekdintųjų teis
mas įkaitino K. H. Rappą, 
kuris grūmojo nužudyt pre
zidentą Rooseveltą. Rapp 
prisipažino, kad jis kenčiąs 
“nepergalimą pagundą” nu- 
galabint Rooseveltą. Jis bu
vo parašęs ir /grūmojantį 
prezidentui laišką.

Rapp’ui paskirta $10,000 
'parankos; o jeigu negaus 
įjos, tai bus laikomas kalė- 

__ ______  „„ jų|Bme *ki teismo. Rapp yra 
sutartį su Mussoliniu,’ pagal 29 metų, krautuvių langų

Sovietų Sąjungoj daug karo 
laivyno jūreivių pasilieka po 
atitamavimo savo laiko laivy- 

^lie. Tūli iš jų pasirenka dar 
/ tiek pat laiko tarnauti, o kaip- 

kurie ir visą gyvenimą. .
Susidaręs karo pavojus ver

čia SSSR budavoti karo laivy
ną apgynimui savo 48,000 ki-_ 
lometrų vandens rubežių. O 
tas reikalauja prasilavinusių 
jėgų.

Iškilmingai buvo priimta 
Sovietų Sąjungoj Ispanijos 
liaudies deelgacija, kuri ten 
lankėsi proga Pirmos Gegužės. 
Po Gegužinės ji plačiai važi- 

w nėja po visą darbo žmonių 
* valdomą šalį.

Amerikos Generolas Reika
lauja Atimt Veislę iš Politi

nių Pabėgėlių ‘
New York, geg. 13. — At

vyko 300 Vokietijos žydų 
apsigyvent Amerikoj.

New Orleans, geg. 13. —r 
Amerikos generolas Van 
Horn 
atimt
niam pabėgėliam, įleidžia- 

&niem apsigyvent Amerikoj.

Moseley reikalauja 
veislę visiem politi-

T. Lygos Taryba Leido 
Šalim Pripažint Mus- 

soliniui Ethiopiją
Tam Priešinosi tik Sovietą Atstovas M. Litvinovas ir Chini

jos, Bolivijos ir Naujosios Zelandijos Delegatai
Geneva. — Tautų Lygos 

Taryba balsais dešimties ša
lių atstovų prieš keturias 
nusprendė, kad kiekviena 
valstybė “turi teisę” pripa
žint Italijai Ethiopiją. Tą 
sprendimą paskelbė Latvi
jos užsieninis ministeris 
Vii. Munters, Lygos Tary
bos dabartinis pirmininkas, 
Anglijos tarnas.

Prieš tokį Ethiopijos pri
pažinimą Italijai išstojo tik 
atstovai Sovietų . Sąjungos, 
Chinijos, Naujosios Zelan
dijos ir Bolivijos.

Tuomi tarimu dauguma 
Lygos Tarybos narių “pa- 
liuosavo” visas Lygai pri
klausančias valstybes nuo 
1936 m. duoto prižado ne- 
pripažint tą Mussolinio gro
bį.

įkaitintas už Grūmojimą 
Nužudyt Rooseveltą

Vyriausio Teisėjo Ataka 
Prieš Naująją Dalybą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Aukščiausio Teis-
mo vyriausias teisėjas C. E. | kaip balsavimų viršininkai.
Hughes, kalbėdamas Teisių 
Institute, gyrė buvusius to 
teismo teisėjus, trustų - mo
nopolijų tarnautojus Van 
Devanterį ir G. Sutherlan- 
dą ir netiesioginiai smerkė 
Rooseveltp paskintą naują 
teisėją Blacką, kaip “netin
kamą.” Nes Black beveik 
visada remia Naujosios Da
lybos įstatymus.

Vyriausias teisėjas 
Hughes taip pat netiesiogi
niai smerkė Roosevelto val
džią, ypač Šalies Darbo 
Santikių Įstatymą.

Paskutiniu laiku Aukš
čiausias Teismas dauguma 
balsų atmetė žemdirbystės 
ministerijos p a t v a r kymą 
kas liečia skerdyklų darbi
ninkų algas Kansas , City.

Žemdirbystės ministeris
Wallace tad parašė Hughe-]tysis du naju karo laivu po 
s’ui laišką, kad Aukščiau-
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HITLERIO BANKININKAI DARBAVOSI 
BRAZIU JOS FAŠISTŲ SUKIUME

Suimta 7 Nazių banko Valdybos Nariai ir Italas Fašistas 
už Dalyvavimą Sukilime prieš Brazilijos Valdžią

Anglijos delegatas, užsie
ninis ministeris lordas Ha
lifax, iš pradžios stengėsi, 
kad visa Lygos Taryba kai
po tokia galutinai pavestų 
Ethiopiją Italijai; bet kad 
to nepajėgė padaryt, tai pa
siūlė, kad kiekviena šalis 
atskirai gali pripažint Mus- 
soliniui Ethiopiją. Stam
biausias šio Anglijos plano 
rėmėjas pasirodė Franci jos 
delegatas, užsieninis minis
teris Bonnet. x

Anglijos atstovas lordas 
Halifax pasakojo, kad ki
taip negalima būtų atimt 
Ethiopiją iš Italijos kaip tik 
per karą, o Anglija esanti 
praktiška “taikos” šalinin
kė; todėl turinti pripažint 
faktą, kad Italija užkaria
vus ir valdanti “didelę di
džiumą”- Ethiopijos.-

Majoro Hague o Užtai 
sytas Teismas

Jersey City, N. J.—Teisė
jas Kinkead, jau rengėsi 
skirt ilgą kalėjimo bausmę 
Johnui R. Longo’ui, prieši
ninkui fašistinio majoro 
Hague’o, sekretoriui katali
kiškos Šventojo Vardo 
Draugijos. Bet buvęs Jung
tinių. Valstijų kongresma- 
nas Marcantonio, Longo ad
vokatas; išreikalavo dar pa
laukt savaitę, iki bus ski
riama bausmė.

Longo patrauktas teisman 
neva už tai, kad jis klasta- 
vęs balsus praeituose rinki
muose. Parinkti prieš jį 
“džiurimenai” visi pareiškė, 
kad nė vienas niekad nebu
vęs rinkimų - balsavimų 
viršininku. Bet Marcanto
nio gavo nurodymų, jog 
.kai kurie jų yra tarnavę

Jis tikisi per savaitę iškelt 
aikštėn, iš kokių elementų 
buvo parinkti prisiekdintie
ji teisėjai prieš Longo.

sias Teismas dabar persi
vertė ir pakeitė savo pir
mesni sprendimą, padarytą 
1936 m. tokiu pat klausi
mu.

Hughes šnekėjo,, kad į
teisėjus turi būt parenkamiĮ liuoslaikio teisė, 
tik reikiamai “išlavinti, pa
tyrę ir tinkamo būdo žmo
nės,” suprask, tokie, kurie 
išstotų prieš Roosevelto 
Naująją Dalybą.

Berlin, geg. 13. — “Neži
nia kas” per radio vis grū
moja nužudyt Staliną.

Paryžius. — Franci ja sta-

35,000 tonų įtalpos.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Tapo suimti septyni virši
ninkai Vokiečių Banko Pie
tinėj Amerikoj, kad jie vei
kė sukilime fašistų-integra- 
listų, kurie sieldė nuverst 
prezidento G. Vargaso val
džią. Tas Vokiečių Bankas 
Rio de Janeiroj yra šaka 
Berlyno banko.

Areštuota H. Schaeffer, 
A. F. Voige ir penki kiti 
naziai banko valdybos na
riai.

Liko suimtas italas, J. 
Dare savininkas garažo, ku
riame B. Valverde, vienas 
iš Brazilijos žaliamarškinių 
fašistų sukilimo vadų, laikė 
savo automobilį. ; Jame su
rasta krovinys dinamito.

Naziai Neatsako j USA Pro
testą prieš Amerikos Pi

liečiu Turto Grobimą
Washington. — Amerikos 

valdžia jau geg. 8 d. užpro
testavo prieš Hitlerio val
džios nutarimą, grobt tur
tus Vokietijoj ir tų žydų iš
eivių, kurie jau yra tapę 
Jungtinių Valstijų pilie
čiais. Amerika per savo am
basadorių H. R. Wilsona 
Berlyne reikalavo- pakeist 
tą nazių tarimą, kas liečia 
šios šalies piliečius ir grei
tai duot atsakymą Jungti
nėms Valstijoms tuo klausi
mu.

Jau savaitė praėjo po šio 
protesto - reikalavimo, bet 

| Hitlerio valdžia dar nieko 
i neatsako.

Japonai Artinasi prie Lung- 
Hai Geležinkelio

Shanghai, geg. 13. — Ja
ponai praneša, kad jie atė
mė iš chinų Yungchengą ir 
kad jiem telieka tik trys 
mylios pasiekt svarbiausią 
Chinijos Lung-Hai geležin-

Japonai didžiosiomis ka- 
nuolėmis, lėktuvais ir tan
kais stengiasi praskint sau 
kelią ypač į Suchową, gele
žinkelių mazgą, centralinė- 
je Chinijoje.

San Quentin, Calif. — Sė
dėjimu sustreikavo 40 kali- 

I nių, kad jiem buvo atimta 

“Pavyzdingas” Policininkas 
Nušovė Moterį, Tris Vaikus 

ir Nusišovė

Brooklyn, N. Y., geg. 13. 
—Vadinamas “pa v y z din
gas” policininkas Anthony 
Modfeski nušovė savo mote
rį ir tris mažus sūnus, jiem 
bemiegant; paskui pats nu
sišovė. Jam buvę nervai su
irę po operacijos.

Suimtas ir vyriausias ža
liamarškinių fašistų - inte- 
gralistų galva Plinio Salga
do. Jis jau praeitą mėnesį 
buvo padaręs sąmokslą nu
žudyt Brazilijos prezidentą 
G. Vargasą.

Tarp areštuotų sukilėlių 
yra ir devyni oficieriai Bra
zilijos karo laivyno ir kelio
lika marininkų. Iki šiol viso 
suimta 600 tokių 
fašistu.

nugriaut Vargaso 
jie tuoj būtų prisidėję prie 
Vokietijos - Italijos - Japo
nijos sutarties prieš Sovie
tus ir šiaip demokratines 
šalis.

6,000 Karpetauniy Darbinin
ką Streikas prieš Algą Kir

timą 10 Procentą
Amsterdam, N. Y.—Bige

low-Sanford Karpetų (kili
mų) kompanija nusprendė 
10 procentų numušt algas 
šešiem tūkstančihm savo 
darbininkų Amsterdame, N. 
Y., ir Thompsonville, Conn. 
—Tuomi sulaužė savo eina
mąją sutartį su darbinin
kais.

CIO Audėjų Organizavi
mo Komitetas, todėl, pašau
kė tuos darbininkus strei
kam

Sudegė Palanga
Iš Kauno esą pranešta 

Lietuvos konsului Chicago- 
je sekamai:

“Gegužės 11 d.
“Palangos miestą ištiko 

gaisras, kuris tęsėsi tris va
landas.

“Sudegė 300 namų, tame 
skaičiuje gimnazija, palias, 
klebonija ir dvejetas ginta
ro dirbtuvių.

“Pusantro tūkstančio 
žmonių liko be pastogės.

“Nuostoliai siekia trijų 
milijonų litų.”

čechoslovakijos Nazfcj Gal
va Apdirbinėja Anglų 

‘ Politikus
London, geg. 13. — Atlė

kė Čechoslovakijos nazių 
galva K. Henlein. Apdirbi
nėja Anglijos politikus ne- 
sipriešint, kai hitlerininkai 
bandys atplėšt “vokišką” 
Čechoslovakijos ruožtą ir 
prijungt jį Vokietijai.

Berlin, geg. 13. — Vokie
čiam namų savininkam na
ziai uždraudė priimt žydus.

Barcelona, geg. 13. -—Na
zių ir Italų lakūhai bombo
mis čįa užmušė dar 30.

Kongresmanai Priė
mė Roosevelto Bilių 
Šalies Ūkiui Gaivint

Užgyni $3,054,427,000 Viešiems Šalpos Darbam, Farmerią 
Paramai, Elektrifikacijai ir Pramoninėms Paskoloms

Washington. — Kongreso tik s(i sekančiais patalsy- 
atstovų rūmas 329 balsais mais, kam ir pats preziden- 
prieš 70 priėmė prezidento 
Roosevelto reikalavimą pa
skirt $3,054,427,000 viešiem 
šalpos^ darbam ir šalies 
ūkio gaivinimui. Stebėtina, 
kad ir 23 republikonai kon
gresmanai balsavo už šį su
manymą, nors dauguma re- 
publikonų dėjo visas pas
tangas jį sumušti. Dabar jis 
perduotas senatui.

Skaičiuojama, kad jei se
natas priims tą Roosevelto 
bilių, tai bus “sutverta” 
darbai penkiem milionam 
bedarbių. Iš skiriamų pini
gų būsią duota ir $500,000,- 
000 paskolų pramonei-biz- 
niui gaivinti.

Atstovų rūmas
prez. Roosevelto įnešimą

Amalgameitai Stipriai 
Remia Naująją Dalybą

Atlantic City, N. J. — Su
važiavimas A m a 1 g ameitų 
Rūbsiūvių Unijos vienbal
siai priėmė savo prezidento 
Sid. Hillmano pasiūlytą re
zoliuciją, kuri užgiria pre
zidento Roosevelto daromas 
pastangas naudai daugu
mos žmonių. Rezoliucija 
smerkia storžievius atžaga
reivius, kovojančius prieš 
Roosevelto Naujosios Daly
bos siekimus.

Suvažiavimas, a t s tovau- 
jantis 225,000 organizuotų 
darbininkų, su didžiausiu 
entuziazmu per 15 minučių 
sveikino atvykusį CIO pir
mininką Johną L. Lewisą. 
Jis savo kalboj pasmerkė 
tokius žiaurūnus išnaudoto- 
jus kaip H. Fordas, kurie |v. . v v , ... . -
nesidrovėdami leistų mirt r Kiek Yra Katalikų Jungtinėse
badu darbininkam ir jų 
vaikam. Lewis paskelbė he- 
atlaidžią kovą prieš bet ko
kius algų kapojimus darbi
ninkam ir ketino išvystyt 
tokį platų ir smarkų orga
nizavimą darbininkų į uni
jas, kaip dar niekad pir
miau.

Diena pirm to kalbėjo 
Amalgameitų suvažiavimui 
ir senatorius Wagner, 
smerkdamas išnaudotojų ir 
jų politikierių bandymus 
panaikint Šalies Darbo San- 
tikių Įstatymą, kuris pri
pažįsta .darbininkam teisę 
organizuotis į unijas, per 
savo bendrus atstovus derė
tis su samdytojais ir strei
kuoti.

New York. — Žymiausia 
katalikė rašytoja Kathleen 
Norris reikalauja praleist 
ginklus Ispanijos respubli
kai.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

tas nesipriešino:
Duot paramos vargin

giem farmeriam, nežiūrint, 
kad jie jau gauna šiokias 
tokias pašalpas.

Dalį viešų WPA darbų 
pinigų galima panaudot ga
in i n i mui trąšų-“fertilaize- 
rio.”

Paskirt $60,000,000 įvedi-' 
nėjimui elektros farmeriš- 
kose srityse. '

Republikonų k o ngresma- 
nų vadai bruko savo “pa
taisymų - pataisymu s,” 
stengdami esi atmest ar 
bent iki sekančios kongreso 
sesijos atidėt tą prezidento 
Roosevelto sumanymą, bet 
jiem labai nevyko.

Geležinkeliai Siekia 
Mušt Algas 15 Proc
Washington. — Visų ša

lies geležinkelių kompanijų 
komitetas žada, pagal gele
žinkelių darbo įstatymą, 
kirst algas savo darbinin
kam ir tarnautojam 15 pro
centų, pradedant nuo lie
pos 1 d. Sako, kad kompa
nijos tuom “sutaupytų” 
$250,000,000 per metus.

G. M. Harrison, pirminin
kas geležinkeliečių unijų 
bendros sąjungos, pareiškė, 
kad darbininkai tam prie
šinsis. Vadai įvairių gele
žinkelių darbininkų unijų 
grąsina visuotinu streiku.

Amerikos Darbo Federa
cija ir CIO pasižada remt 
geležinkeliečių kovą prieš 
algų kapojimą.

Valstijose?
New York. — Katalikų 

Direktorija oficialiai paduo
da, kad Jungtinėse Valsti
jose, joms priklausomose 
salose ir Alaskoj dabar yra 
21,451,460 katalikų. Per vie
nus metus jų padaugėję 
492,326.

Didžiausias prieauglis tai 
katalikų naujagimiai kūdi
kiai; bet per paskutinius 
12 mėnesių buvę ir 62,696 
atsivertėlių į katalikystę.

Katalikų kunigų po šios 
šalies vėliava yra 32,668; 
bažnyčių 18,428; seminari
jų 206, jose klerikų 15,984.

ORAS
Šiandien būsią giedra ir 

šilčiau.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 55. 

Saulėtekis 5:42; saulėleidis 
8:04. .
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nuslopino hitlerininkų sukilimą, bet ka
da jis po senovei laikėsi fašistinių me
todų, persekiojo darbininkų organizaci
jas, smaugė demokratiją, tai vėliau ną- 
ziai užpuolė jį ir užmušė. O dar vėliau 
užpuolė Austriją ir ją galutinai pavergė.

Brazilijoj Nepavyko
Hitlerininkams

Brazilijoj, Pietų Amerikoj, sukilo hit
lerininkai ir mussoliniečiai, kad nuvertus 
diktaroiaus-prezid. Getulio Vargas val
džią. Atrodo keistas dalykas, kad naziai 
ir mussoliniečiai sukilo prieš Getulio 
Vargas diktatūrą, kuris 1934 metais pa
smaugė demokratiją, kuris pereitais me
tais, lapkričio mėnesį, remiamas Hitle
rio ir Mussolinio įvedė griežtą savo fa
šistinę diktatūrą.

Bet tuojaus tarpe Vargos ir Brazili
joj fašistų hitlerininko vado Plinio Sal
gado įvyko nesusipratimai. Salgado pra
dėjo kaltinti Vargasą, būk jis numojo 
ranka ant Italijos ir Vokietijos fašistų 
ir pasidavė Jungtinių Valstijų kapitalis
tų įtakai.

Brazilijoj hitlerininkams fašistams 
vadovauja Plinio Salgados. Jie ten vadi
nasi integralistais. Hitlerio ir Mussolinio 
agentai prisisteigė kempių, kuriose orga
nizavo savo gaujas, muštrąvosi, ginkla
vosi. Tas atvedė prie to, kad Vargasas 
pereitais metais, gruodžio mėnesį, pa
skelbė integralistų (fašistų) partiją ne- 
legališka. Fašistai hitlerininkai ir musso
liniečiai nenuleido rankų, bet pradėjo 
organizuotis, kad į savo nagus pačiupus 
valdžią.

Dabar jie taip, kaip savo laiku buvo 
užpuolę Austrijoj prezidentą Dollfusą ir 
nudėjo, kaip jie organizavosi nudėti Ru
munijoj premjerą lon Ducą užpuldami 
ant jo rūmų, taip jie užpuolė Getulio 
Vargasą. Prasidėjo mūšiai apie Vargaso 
rūmus. Jo ištikimi sargai atrėmė hitle
rininkus. Patsai Vargas su revolveriu 
rankoj gynėsi pro langus. Fašistų suki
limui vadovavo laivyno komandierius 
admirolas Raul Tavares ir dar keli kiti 
aukšti.armijos viršininkai. Karo minis- 
teris Gaspar Dutra, kuris mūšyj palai
kė Vargasą, sužeistas. Kada mūšiai ėjo 
prie Vargaso palocių, tuo kartu buvo 
duota žinia ir pribuvo jam ištikima ka
riuomenė. Naziai nugalėti. Virš 50 žmo- 5 
nių užmušta, nemažai sužeista. Apie 500 
hitlerininkų ir mussoliniečių areštavo. 
Nazių pučas, kad pagrobti galią į savo 
rankas nepavyko.

Kad hitlerininkai-mussoliniečiai prie 
šio pučo ruošėsi, tai d. S. Severin rašė 
“Pravdoj” dar 29 d. balandžio, 1938. Mat, 
buvo pagauta Hitlerio susirašinėjimai su 
Brazilijoj esančiais jo agentais, kur 
Brazilijos naziai informavo Hitlerį, kad 
“Vargas nėra daugiau gaspadorium sa
vo šalyj,” kad būk tikras gaspadorius* 
sėdi Washingtone.

Pastarieji įvykiai Brazilijoj gali kiek 
pakeisti jos politinį veidą. Brazilijoj gal 
bus imtasi griežtesnių priemonių prieš 
Hitlerio ir Mussolinio šnipų šaikas. Rei
kėtų tuojaus uždaryti visas jų kempes, 
areštuoti nazius ir mussoliniečius, su
teikti daugiau Brazilijos žmonėms lais
vių. Jeigu į šį kelią pasisuks Brazilijos 
valdonai, tai bus ateityj užkirstas hitle
rininkų ir mussoliniečių pučams kelias. 
Bet jeigu Vargas ir toliau laikysis savo 
diktatūros, smaugs šalies žmones, orga
nizacijas, tai jis gali susilaukti Doll- 
fuso likimo. Juk ir Dollfusas kartą

Geri Praktiški Patarimai
Mūsų draugų dienraštis Chicagoj 

rašo:
“Vilnies” dalininkų suvažiavimas, su re

dakcijos raportu priėmė ir užgyrė ir šiuos 
pasiūlymus;

1. Kiekvienoj lietuvių kolonijoj tuojau 
suorganizuoti būrį draugų ir draugių, ku
rie rūpinsis:

a) Rašinėti “Vilniai” korespondencijas 
ir visais galimais būdais teikti žinias. Iš 
mažesnių kolonijų turi būti bent vieną ar 
dvi korespondencijos “Vilnyje” kas savai

tė, iš didelių—-kasdien.. ,
b) Visos didelės kolonijos stengias gauti 
po vieną naują skaitytoją kas savaitė; 
mažesnės po du skaitytojus j mėnesį, o 
dar mažesnės bent po vieną į mėnesį.

Tai nedaug, bet per metus būtų atlikta 
didelis darbas.

2. Visose didelėse ir vidutinėse lietuvių 
kolonijose, vidurvakarinėse valstijose, mū
sų organizacijos bendrai susidėję, privalo 
surengti po vieną pikniką ir kur galima 
koncertą “Vilnies” paramai.

“Vilnies” parengimuose galima numa
žinti bent pusė dolerio dienraščio prenu
merata ir specialiai sukoncentravus jėgas 
užrašinėti dienraštį ir atnaujinti senus 
skaitytojus.

3. Kur jau yra korespondentų būriai, jie 
turėtų imtis tų pareigų, žinoma, papildę 
savo būrį sugabiais vajininkais ir kitais 
darbščiais draugais.

Vykdykime šį pasibrėžimą.
Tai gana praktiški pasiūlymai. Mes 

manome, kad ir “Laisvės” draugai ry
tuose galėtų savo kolonijose tuos punk
tus vykinti gyveniman “Laisvės” naudai.

Mes ne kartą nurodėme, kad šiemet 
mūsų dienraščiui verstis sunkiau, negu 
buvo pereitais metais. Sunkiau dėlto, nes 
šiemet didesnis nedarbas, daug darbi
ninkų, išmestų gatvėn, negali pasimokėti 
už prenumeratą laikraščiui.

Lenkijoj Ukrainiečiai Reikalauja 
Autonomijos

Fašistinėj Lenkijoj yra apie 8,000,000 
ukrainiečių. Lenkijos šlėktos, kaip kitas 
tautų mažumas, taip ir milionus ukrai
niečių smaugia, uždarinėja jų mokyklas, 
naikina kultūros darbą, verstinai lenki
na. Ukrainiečiai prieš tai kovoja. Nema
žai jų padėjo galvas kovoj už/ savo lais
vę, šimtai kankinasi Lenkijos kalėjimuo
se. Bet jokia reakcija negali užsmaugti 
ukrainiečių pastangas atgauti sau tau
tinę ir kultūrinę laisvę.

Dabar atėjo žinios, kad varde 4,500,000 
ukrainiečių, apsijungusių į įvairias or
ganizacijas, Ukrainiečių Tautinė Demo
kratinė Unija įteikė Lenkijos valdžiai 
ilgą surašą visokių persekiojimų ir rei
kalauja ukrainiečiams autonomijos. Iš to 
surašo matosi, kad Tautinė Demokratinė 
Unija toli gražu nėra pilnai demokrati
nė. Matyti, jos tūliems vadams rūpi nu
raminti ukrainiečių masių bruzdėjimą ir 
todėl jie prašo pas Lenkijos fašistus tru
pinių. Bet Lenkijos fašistinė valdžia ne
sutiko duoti bent kokią ukrainiečiams 
autonomiją, jų pasiūlymą atmetė.

Žinoma, tas nesulaikys milionus uk
rainiečių nuo kovos už savo reikalus. At
eina žinių, kad Lenkijoj bruzda ir kitos 
tautinės mažumos. Lenkijoj vienas treč
dalis visų gyventojų, apie 12,000,000, yra 
kitataučiai: ukrainiečiai, baltrusiai, vo
kiečiai, lietuviai, vengrai, žydai, čecho- 
slovakai ir kiti. Visi tie žmonės kenčia 
tautinę priespaudą. Visi jie pradeda dau
giau bruzdėti. Jeigu Lenkija įsiveltų į 
didelį karą, tai tos tautinės mažumos 
galėtų suardyti jos užfrontę ir tuo pa
kirsti karo jėgą.

* ■ _______ ________ ________________________________ _

Rochester, N. Y.
Gegužės 22 d. pas mus 

įvyks prakalbos. Jos rengia
mos ALDLD 50 kuopos vardu. 
Gautas laiškas nuo d. D. M. 
Šolomsko, kuriame' praneša
ma, kad jis ir Pranas Pakal
niškis tikrai ant minėtos die
nos pribus į Rochesterį. Tam

tikslui jau esame nuengę Ge
dimino svetainę.

Pas mus prakalbos įvyksta 
nedažnai, todėl jos yra lyg 
ir retenybė mūsų kolonijoj. 
Gyvename svarbiame momen
te. Pasaulis kupinas visokiais 
įvykiais ir sąjūdžiais. Mūsų, 
nuėsto žmonės senai laukia, 
kad įvyktų prakalbos, kuriose 
būtų nušviesta pasaulinė' situ

acija. Taigi, gegužės 22 die
ną bus proga išgirsti daug 
naujų dalykų.

M. Duseika,
_____________ 4

Švedijos fabrikantas 
Wenner-Gren stato nedide
lius ąutomobilius - su inži- 
nais užpakalyje. Tie auto
mobiliai būsią pardavinėja
mi po $500.

r

Mussolinis paroduoja Hitlerį Romos gatvėsc. Prįe§ pat pribuvimą Hitlerio, Italijoje 
tapo suareštuota šeši tūkstančiai žmonių. Dabar Mussolinis jaučiasi apsaugojęs vo

kišką budelį nuo bet kokio pasikėsinimo.

Naudokis Proga, Kol 
Dar Nevėlu

Vienas draugas, atėjęs L 
DS Centro raštinėn, klau
sia, ar jis galėtų prisirašyti 
į trečią apdraudos ir pašal
pos laipsnį. Atrodo gan tvir
tas vyras, bet jau turįs 50 
metų ir du mėnesiu. Jam ta
da paaiškinta, kad LDS kon
stitucija leidžia priimti į 
pašalpos skyrius tiktai iki 
50 metų amžiaus, į apdrau
dos trecią laipsnį taipgi tik 
iki 50 ųi.etų, Tokiu būdu jo 
noras prigulėti prie tam 
tikrų skyrių paliko neatsiek
tas. Galėjo jis prisirašyti 
tiktai ant apdraudos pirmo 
ar antro laipsnio, prie kurių 
gal? prisirašyti iki 55 metų 

! amžiaus. 1
Tasai draugas, vadinasi, 

pavėlavo dviem mėnesiais. 
Jeigu-jis būtų bandęs prisi
rašyti du mėnesiu atgal, 
šiandien būtų LDS nariu ir 
prigulėtų prie tokių pašal
pos ir apdraudos laipsnių, 
prie kurių norėjo prigulėti. 
Tai ką reiškia toksai pavė
lavimas.

Tokių žmonių, kurie nuo
latos atidėlioja prisirašy
mą prie tinkamos savyšal- 
pos draugijos ir pagalios vi- ‘

sai pavėluoja, mes turime 
nemažai, žiūrėk, pakalbini 
draugą, tai ir gauni atsa
kymą: “Gerai, reikėtų pri
sirašyti, bet dar palauksiu 
biskį.” Ir taip jie laukia, iki 
pralaukia visas geras pro
gas. Daugelis jų sulaukia 
jau tiek metų, kad jau ne
begali prisirašyti prie jokios 
savyšalpos draugijos. O su
laukęs senesnio amžiaus 
tankiai ir suserga, pasidaro 
daugiau daktarams išlaidų, 
o iš jokios draugijos negau
na paramos.

Nuolatinis atidėliojimas, 
taigi, labai nenaudingas. 
Dabar; kuomet eina LDS ya- 
jus su numažintu įstojimu, 
geriausia naudotis proga. 
Kurie vajaus laiku prisira
šo, sutaupo nuo $2 iki $5.

LDS šeiminis vajus tęsis 
iki liepos 1 d. Tie, kurie dar 
neprigulite prie LDS, tuo
jaus įsirašykite. Visas in
formacijas galite gauti savo 
mieste LDS kuopų susirin
kimuose, pas LDS organiža- 
torius, arba ir pačiame LDS 
Centre, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

J. G.

LIETUVOS ŽINIOS
Nepaprastas Vaikelio Jėzaus Draugijos Narių Susirinkimas;

Žmonių Griežtas Nusistatymas Prieš Vienuolius ir
> Jų Pasikėsinimų ant Draugijos Turto

Balandžio 18 d., Kaune, že
maičių g., Mergaičių amatų 
mokykloje buvo Vaikelio Jė
zaus d-jos narių susirinkimas.

Vyskupo paskirtas d-jos pir- 
.mininku šv. Trejybės klebonas 
Saleziečių ordino viršininkas 
Lietuvoje kun. Skeltys susirin
kimą atidarė ir ta proga pažy
mėjo, kad j iš su d-ja dar ne
susipažinęs ir paprašė pirmi
ninkauti vicepirmininkę Rač
kauskienę, bet toji atsisakė, 
tadą susirinkimas pakvietė 
pirmininkauti prel. Januševi- 
čių.

Pradėdamas susirinkimu’ 
pirmininkauti prel. Januševi
čius painformavo, kad jis dėl 
susidėjUsių aplinkybių nuo šv' 
Trejybės parapijos klebono 
pareigų turėjęs atsisakyti, o 
kadangi ex officio šv. Trejy
bės bažnyčios klebonas esąs ir 
Vaikelio Jėzaus d-jo$ valdybos 
pirmininku, todėl jis ir pirmi
ninkavimą draugijai turėjęs 
perduoti' seleziečiuį vienuoliui 
Skelčiui.

Po šio prel. J.ąhūšeyičįąus 
pareiškimo buvę susirinkime 
kai kurie d-jos nariai pabrėžė,

kad susirinkimas iš tradicijos 
būdavęs šaukiamas vis Velykų 
antrąją dieną, bet šiemet nau
jojo pirmininko ouvęs atšauk
tas. Jie kląusią, kodėl taip įvy
kę ir ar apie tai žinojus valdy
ba.

Vienuolis Skeltys atsakė, 
kad jis, perimdamas naujas 
pareigas, nespėjęs susipažinti 
nei su įstatais, nei pažinojęs 
valdybos narių. Jis pasisamdęs 
taksi ir mėginęs valdybos na
rius apvažinėti ir su jais pasi
kalbėti, bet daug ko neradęs 
namie ir jo pastangos buvu
sios tuščios; spėjęs tik vienam 
valdybos parįui pranešti, kad 
susirinkimas būsiąs atšauktas. 
Bet kadangi 15 narių būtinai 
.reikalavę sušaukti susirinkimą, 
tai susirinkimas, remiantis įs
tatais, ir sušauktas.

Po šių prel. Janųševičiaus ir 
vienuolių Skelčio pareiškimų, 
kilo gyvos diskusijos. Valdy
bos narys p. Kupęįkevičius sa
ko, kad tie pareiškimai nušvie
čia tik vieną medalio pusę, o 
jus nušviesiąs ir ąptrąją,

Pasak Kupcikevičiaus, jau 
senai norėta prel. Januševičių

gino aiškintis, bet nieko neįti
kino.

Kun. Marcinkevičius sako, 
kad prieš sušaukiant šį susirin
kimą tam tikri agentai sudarę 
tam tikrą “kompaniją” ir d- 
jai trukdą darbą, norėję kaip 
nors sugriauti susirinkimą.

Vienuolio Skelčio pusę mė
gino palaikyti į stfsirinkimą at
vykęs ne narys J. Gražys, ku
ris buvo paprašytas tuojau su
sirinkimą apleisti, bet jis neiš
ėjo, atsikirsdamas, kad ir sve
čiai galį duoti patarimus, o jis 
daug ką gera turįs pasakyti, 
bet ir pirmininkaujantis prel. 
Januševičius jam balso neda
vė.

P. Skrebys pasiūlė, kad bū
tų pakeisti įstatai ta prasme, 
kad šv. Trejybės klebonas nė
ra d-jos pirmininku, o pirmi
ninku yra kol gyvas prel. Ja
nuševičius.

Kitas narys pasiūlė įstatuo
se pažymėti ir tai, kad dabar

pašalinti nuo klebono pareigų 
ir jam prikišama, kad jis pa
laikąs lenkinimą. Tam tikri as
mens vaidindami didelius pa
triotus, bet to patriotizmo nė 
lašo neturėdami, pradėję prel. 
Januševičių neįleisti į bažny
čią pamaldų laikyti, o, be to, 
ir bažnyčioje triukšmauti. Aiš
ku, kad dėl to prel. Januševi
čius ir turėjęs pasitraukti. 
Prel. Januševičius pašalinamas 
ir nuo d-jos pirmininko parei
gų, nors vyskupas buvęs paža
dėjęs d-jos pirmininkui jį pa
likti.

Kupcikevičius iš anksto per
spėjęs tuos ponus, kurie kėsi
nasi į d-jos turtą, kad tas tur
tas niekam1 nebus perduotas, 
kad jis ir toliau tarnaus lab
daros tikslams.

Charakteringa esą tai, kad, 
klebonams pasikeitus, šv. Tre
jybės bažnyčioje “patriotai” 
nurimo. Jeigu daugiau šv. Tre
jybės bažnyčioje “patriotai” 
bebus, tai mums bus visiškai 
aišku, kodėl tas triukšmas bu
vo.

P. Virkutienė pabrėžia, kad 
netiesą sakąs vienuolis Skel
tys, kad jis neva norėjęs su 
valdybos nariais susisiekti, čia 
aiškiai kėsinamasi pasisavinti 
draugijos turtą. Dabartinis pir- 
min. vienuolis Skeltys jau treti 
metai, kai šiuo turtu intere- 
suojasi. Nei seleziečiai, nei kiti 
ponai nematė, kai toji drau
gija prieš 19-ką metų organi
zavosi ir nieko neturėjo. O kai 
dabar turtas vertas 3 mil. litų, 
tai pre J. Januševičių išmeta ir 
pasisodina kitą, kuris, gal būt, 
pasistengs tą turtą išvežt į už
sienį, nes seleziečių centras 
yra Italijoje.

Prel. Januševičiaus negali
ma šitaip pašalinti, nes jis 
pats nori dirbti, jis sako: “Tik 
leiskite man tą darbą dirbti!” 
Dabar jis net saVo trijų mėn. 
pensiją 1 tūkst. 800 Lt. pas
kyrė d-jai.

P. Virkutienei kalbant susi
rinkimo dalyviai pradėjo karš
tai' ploti ir prel. Januševičiui 
šaukti “valio!”

Paskui vienuolis Skeltys mė-

išrinktoji valdyba pasiliktų 
septynerius metus.

Vienuolis Skeltys su tuo ne
sutinka, nes įstatų pakeitimas 
darbų tvarkon neįtrauktas. Jis 
nesutinkąs ir su tuo, kad prel. 
Januševičius kol gyvas būtų 
d-jos pirmininku. Galima esą 
prel. Januševičių išrinkti tik 
garbės pirmininku.

Kiti sako, kad garbės pir
mininku prel. Januševičius bū
tų tik tuo atveju, jeigu jis pa
sitrauktų iš valdybos, o dabar 
—jis nori dirbti.

Seleziečiai Vaikelio Jėzaus 
d-jos įstaigas nori suvienuolin- 
ti, visus dabartinius tarnauto
jus ir mokslo personalą atleis
ti, o jų vieton pasodinti vie
nuolius. Jau iš Italijos yra at
gabenti vienuoliai meisteriai, 
kurie, lietuviškai nemokėdami, 
draugijos įstaigose nori užim
ti lietuvių meisterių vietas. Tai 
pirmas etapas. Vėliau jie nori 
visas draugijos įstaigas pada
ryti seleziečių vienuolyno įstai
gomis, o mergaičių amatų mo
kyklą ir prieglaudas perduoti 
moterų vienuolynams.

D-jos turtas susidarė iš 
valst. iždo ir savivaldybės pa
šalpų, todėl vienuolių ordinas 
į tą turtą jokios teisės neturį, 
jis turi būt naudojamas naš
laičių mokymui ir auklėjimui.

Draugijoj yra 52 nariai; 
kun. Skeltys pasiūlė priimti 
nariais kelias dešimtis moterų, 
bet susirinkimas atmetė, nes 
pirma reikią ištirti, kas per 
vieni tie kandidatai.

Į susirinkimą jau buvo at
vykę apie 20 davatkų, bet jų 
neįsileista. '

Gyvai pasikeitus nuomonė
mis, nutarta neužilgo sušaukti 
antrą susirinkimą, svarstyti įs
tatų pakeitimą ir kt. klausi
nius.

Washington. — Prekybos, 
ministeris Roper sako, kad 
darbai neužilgo turėsią pra
dėt geriau eit.

Knudsen, General Motors 
Auto. Korporacijos pirmi
ninkas, numato, kad rudenį 
jau padidėšią pramonės 
darbai.

Klausimai ir Atsakymai
gas įstojimo į tas C. C. C.Klausimas

Aš norėčiau paklausti, ar 
priimami jauni vyrai į C. 
C. C. (Civil Conservation 
Camps) ir jeigu priimami, 
tai kur kreiptis reikia. Aš 
esu šios šalies pilietis ir da
bar nedirbu, tai norėčiau 
eiti tarnauti į C. C. C. kem
pes. Aš esu 19 metų. Labai 
prašyčiau gerbiamo redak
toriaus atsakyti į šitą ma
no klausimą “Laisvėje.”

J. čiutas.
/ Atsakymas

1

.Gaila, kad mes nežinome 
visų smulkmenų apie sąly-

Tiek tik žinome, kad ten tik 
jaunus vyrus ir tepriima. 
Tuo būdu jums, rodosi, ne
turėtų būti vargo josna 
įstoti.

Informacijų galite gauti 
po num. 40 Varick St., New 
York City, .arba telefonu 
pašaukę: Canal 6-4000.
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L. M. S. Suvažiavimo 
Belaukiant
Lietuvių Meno Sąjungos Suvažiavimo 

Ruošimo Komisija jau paskelbė LMS suva
žiavimą. Rašant šiuos žodžius, siuntinė
jama LMS vienetams dienotvarkis. Dieno- 

, tvarkis yra sekamo turinio:

1.

2.

4.

Suvažiavimo atidarymas—įžangine kal
ba.
Svečių sveikinimai—kalbos.
Menas ir Jo Uždaviniai Mūsų Judėji
me.
Meniška programos dalis.

1. Suvažiavimo suorganizavimas.
2. LMS Centro Komiteto raportas — dis

kusijos.
3. Vienetų raportai—diskusijos.
4. Lietuvių Liaudies Teatras ir Vaidyba.
5. Chorvedžių, Režisierių ir Komitetų 

Pareigos.
6. Liaudies šokiai, Kostiumai — Tautinė 

Meno Forma.
7. Satyra, Simbolizmas Mūsų Scenoj.
8. LMS ir LDS Jaunimas.
9. LMS Konstitucija.-

10. LMS Centro Valdybos rinkimas.
Kaip matome, tai šis suvažiavimas ma

noma padaryti konstruktyviu suvažiavimu. 
Pamatiniai klausimai yra sekami: Lietuvių 
Liaudies Teatras, vaidyba; chorvedžių, 
režisierių, komitetų, valdybų pareigos; šo
kiai, kostiumai—lietuvybė; meno uždaviniai 
mūsų judėjimui; naujos formos mūsų sce
nai—satyra, simbolizmas.

Kas reikia veikti iki suvažiavimo ? žino
ma, pirmiausia mūsų chorai, Liaudies Te
atrai, LDS kuopos turi ne tik perskaityti 
joms pasiųstą dienotvarkį, bet reikia ir iš- 
diskusuoti. Sekančiame suvažiavime mes 
norime eiti prie konkrečių darbų, prie ge- 

’ rų ir sveikų sumanymų ir tarimų. Tie su
manymai turi ateiti ne tik iš centro, bet ir 
iš vienetų. Kiekvienas dienotvarkio punk
tas turi sukelti įvairių nuomonių, išvadų ir 
diskusijų.

Sakysime, ar verta organizuoti mūsų ju
dėjime — didelėse ir mažose kolonijose — 
pastovios dramos grupės, kaip kad Brookly- 
no ir Chicagos Lietuvių Liaudies Teatrai? 
Kokia rolė tokių organizacijų? Ką toki te
atrai gali duoti mūsų judėjimui, menui, kul
tūrai? Paskiaus, šokiai (liaudies šokiai), 
satyra, simbolistinis metodas vaidyboje. Ar 
galimas tarpe lietuvių? Ar visi mes su
prantame šią scenos formą? Todėl čia rei
kia diskusijų, referatų, sumanymų.

Vienas iš pamatinių klausimų dienotvar- 
kyj iškelta, tai lietuvių tautinis klausimas. 
Kaip mes, menininkai, galime prieiti prie 
tautinio klausimo? Čia reikia kreiptis į 
Lietuvos praeitį: istorinius nuotikius, liau
dies papročius, apsirėdymus, šokius, dainas. 
Mūsų chorai dar nenaudoja tautinių kostiu
mų (pasirėdymų), mes neišnaudojame liau
dies dainas, savo veikaluose neparodėme 
baudžiavos, ir tt.

Šiame suvažiavime turės būt gerai pa
nagrinėta, nušviesta lietuvių tautinis klau
simas ir padaryta aiškus nusistatymas Me
no Sąjungos ir jos vienetų į palaikymą lie
tuvybės ir jos tradicijų. Tad ne tik Meno 
Sąjungos, bet ir kitų mūsų’ kultūrinių, or
ganizacijų draugai turi kelti šį klausimą ir 
atvešti į suvažiavimą savo mintis ir suma
nymus.

Taip pat planuojama, kad tarpe LDS jau
nimo ir LMS turi būt padaryta artimesni ry
šiai ir prasidėti gyvesnis vystymas, gaivini
mas meninio ir kultūrinio darbo.
t Reikės priimti ir nauja konstitucija. Sti
prinant, gerinant organizacijos veiklą, rei
kalinga ir konstitucija pakeisti taip, kad ji 
tiktų 'dabartinei gadynei.

Tad šie mėnesiai, iki LMS suvažiavimo, 
kuris įvyks rugpjūčio 14 ir 16 dd., turi būt 
gyvų diskusijų mėnesiai. Rašykite spaudon 
savo mintis, šaukite susirinkimus, diskusuo- 
kite klausimus, kurie iškelti dienotvarkyje. 
Iškelkite ir naujus klausimus. Ypatingai 
chorų, dramos grupių delegatai daug gali 
pridėti į diskusijas klausime chorvedžių, 
režisierių—tai dieniniai jų klausimai. Kiek
vienas choras turi santikių su savo mokyto
jais. šis klausimas yra visos Meno Sąjun
gos klausimas. Diskusuojant reikia jieškd-

A. Lastauskas, 
Montlucon, Francija.

Tennessee Klonyj, Ameri
koj, atkasta didžiuliai sluo
ksniai p u i k i a u s io molio 
dirbti porcelėno lėkštes ir 
kitus indus.
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M IE N AS
<)“Dievai Žino Kas"ti priemonių, kaip dabartinė padėtis gali

ma pageriųti, pataisyti; kokios yra pareigos 
tų žmonių, kurie stovi priešakyj meno orga
nizacijos. Ir eilės kitų, klausimų, liečiančių 
mūsų meno kokybės ir kiekybės gerinimą, 
reikia diskusuoti. V. Bovinas.

Franci jos Lietuviai Gi 
ria d. A. Bimbos Knygą

Bet skaitytojas bile kurioj šalyj gy- 
Tą pat ma

čią ir matysi

Frdncijoj ALDLD turi 121-mą kuopą. 
Štai jos seniausias veikėjas ir sekretorius ką 
rašo apie 1937 metų ALDLD leidinį:

Kada buvo garsinama “Kelias į Naują 
Gyvenimą” knyga, tai nemaniau, kad ji 
taip labai svarbi bus, nes ten sakė, kad ji 
bus parašyta iš Amerikos gyvenimo. 'Bet 
drg. A. Bimbos knyga tinka ne vien Ame
rikai, bet Europai ir visur darbininkams. Joj 
rasime, apie skirtumus kapitalistinės ir ko
munistinės tvarkos, ten rasime ir iš Franci- 
jos istorijos. Straipsnyj daug negalima ap
imti ir apie ją išreikšti.

Puslapyj 42-me autorius daro palygini
mus Amerikos ir Sovietų Sąjungos žemės 
ūkio, 
vendamas matyb tą skirtumą, 
tysi ir Franci joj ir kitur, 
pusiau sulūžusius medinius arklus ir po du 
žmones, prie jų. Visa šeima gyvena po sto
gu, susikimšus. ūkininkas apsiavęs medi
nėmis klumpėmis, mažai žino, veik niekad 
neturi poilsio. Gi tuo metu stambūs žem
valdžiai gyvena puikiausiai.

Skaitytojas mato knygoj darbininkų va
dų paveikslus Markso, Engelso, Lenino, Sta
lino. Šiandien jų mokslas vykdomas gyve
nimam Kas seka jų mokslą, tam nėra nei 
visuomenėj, nei gamtoj stebuklų. ‘Užėjo 
ekohominis krizis, jis žino, iš kur tas paei
na. Bęt neapsišvietusiam, nesusipažinusiam 
žmogui tai atrodo, • kad tAi yra kokio tai 
visagalinčio dievo bausmė. Juk vargas 
gimdo i visokias ligas / ir nelaimes. Ypač 
Lietuvoj karo metu buvo pilną visokių gan
dų ir pasakų apie “dievo koronę,” nors ka
ras tai nebuvo dievo padaras, o pasauli
nių imperialistinių plėšikų. Kunigai ir kiti 
giedojo bažnyčiose: “Viešpatie, išgelbėk 
mus nuo karo ir bado,” bet tas dievo ste
buklas nepasirodė.s

Autorius puikiai išdėsto, kokia bus* atei
ties žmonių visuomenė, kaip ji kovos su 
gamta. , Nugalės vienas gamtos kliūtis, su
ras kitas, nuveiks ir tas ir gamtą privers 
žmogui tarnauti. Skaitai ir matai, kaip pa
sauliu Visai persikeis, kaip išnaikins banditiš
kus karus, kaip žmonės persikeis, vienas ki
tą gerbs, mylės. Komunizmo tvarkoj kiek
vienas žmogus bus žmogaus vertas. Visuo
menė jam gelbės/ juo rūpinsis.

Knyga- atidengia, kaip yra sunkus moks
lo ir progrešo kelias, kaip buvo kankinami 
ir žudomi mokslininkai, kaip tamsa stengėsi 
amžiais viešpatauti, kaip ji skleidė neapy
kantą tarpe tautų ir rasių ir dabar tą da
ro pasaulyj barbarai fašistai. Komunizmas 
tam padarys galą. Komunizmas apvienys 
tautas ir rases.

“Laisvėj,” vasario 4, 1938 metais/Juozas 
Lazauskas daro pastabą, kas dėl skyriaus 
“Kada Galva ir Rankos Susivienys”, kur 
jis nesutinka su autorium, kad žmonės ga
lės keistis darbais, kur jis mano, kad jie 
bus varinėjąmi, kilnojami darbas nuo dar
bo ir niekas negalės išmokti aukštų profesi\

i . •

Aš suprantu, kad drg. A. Bimba nurodi
nėja ne kokį ten žmogaus nuo darbo prie 
darbo varinėjimą, bet tą, kad komunistinėj 
tVafkoj '&us galima pasiekti kiekvienam iš
mokti tą darbą, tą užsiėmimą, kokį jis no
rės, prie kokio jis bus linkęs, o išmokus tą 
darbą/ jeigu jis norės, tai jį galės palikti, ki
tą išmokti, žinoma, kad ne visi žmonės no
rės tų pačių darbų, kilnojimų, žinoma, kad 
darbe turi būti kolektyvas, kad vieni gamins 
vieną jnedžiagą, kiti iš. jos gamins, visuome
nei reikmenis, treti vėl dirbs atsakomingus 
ir reikalingus darbus. Prie kapitalizmo jei- 
gu tu esi arto j aus vaikas, tai ir būk tokiu 
iki pat savo grabo lentos, o jeigu tu esi in
žinieriaus arba profesoriaus vajkas, tai ir 
tu tokiu gali būti, nes tau yrajgalimybė tą 
pasiekti. Prie komunizmo viskas bus kitaip. 
Kas prie kapitalizmo atrodo tik svajonė, tai 
prie komunizmo tas bus įgyvendinta prak-‘ 
tiko j#

Atsisveikinimas
(Iš Poemos “PAMINKLAS”)

Pranas Audrūnas 
' (Tęsinys iš pereitos sav. Meno Skyriaus)

II.
\ Mėnuo sidabrinis žvaigždyne kabojo 
Ir žvelgdams pro Prospekto sodo ’’ 
Lapus, tuos žaliuosius, Rasaitę dabojo. 
Tarp rožių baltųjų, ant suolo 
Sėdėjo jauna, mergina, 
Vos spėjus praskleisti 
Pirmuosius jaunystės žiedus.
Prieš jąją, tarytum akis deimantine, 
Baltųjų lelijų žiedais sidabruotas 
Blizgėjo ramus tvenkinys 
Sidabrinio menulio šviesoj.
Aplink tvenkinėlį medyno nusvirusios šakos, 
-Lyg trokšdamos, siekė gaiviojo vandens.
Melsvosios akys svajingo asmens 
Skraidė puošniosios gamtos rėdalais. 
Jos akys, štai, glostė vandens lelijas, 
Tai vėl jos nuslinko į rožių kerus;
Pro medžių žaliuosius lapus

. Ėmė skraidyti žydriojo žvaigždyno erdvėj, 
Gėrėtis mėnulio skaisčiaja šviesa..
Ji viską apžvelgus ilgėtis pradėjo, 
Nes valandos dvi jau praėjo 
Belaukiant asmens numylėto.
žvilgsnys gi melsvųjų akių 
Slinko pro medžių kamienus storus.
Ji mąstė: “Gal jis kur už medžio
“Tiksliai pasislėpęs?
“O gal, kur už rožių baltųjų 
“Kero užlindo? O gal ten, 
“Už krūmo alyvų sau stovi
“Ir nori patirt, ar ilgai aš jo lauksiu?”
Bet štai, žinomuoju taku* 
Ateinant pamatė žmogystą, 
žingsnius jo pažino.
Pagauta ji džiaugsmingojo ūpo, 
Pašokus nuo suolo, ji bėgo prie jo 
Ir jojo glėbyj pasinėrė, i 
Sus’tiko dvi jaunosios širdys 
Prie rožių baltųjų.
Jos baltosios rankos apsupo jo kaklą
Ir lūpas raudonas, kaip sirpstančias uogas, 
Prie jojo ji lūpų prispaudė.
Sekundą tyla viešpatavo^
Dvi jaunos krūtines alsąvo 
Ir širdys jų plakė gyvai.
Apgaubė juosius naktiniai sparnai.
Už medžių užslinko mėnulis skaistusis. 
Prieš juos gi tas plūdas ramusis 
Lapais lelijų,4 it marškom, 
Užsidengė blizgantį veidą.
Ir medžių viršūnės
Aplink tvenkinėlį supynė vainiką,

x Tarytum norėdamos slėpti ' 
Nuo žydriojo skliauto 
Dvi žydinčias meile širdis.
—Dienos išgyvent neįstengčiau 
Nemačius, brangusis, tavęs.
Tu pirmas ateidavai j 
čia laukti manęs.
Kas gi sutrukdė šią naktį tave?— 
Klausė Rasaitė tyliai.
—Motina mano, brangioji!— 
Giliai atsidusęs atsakė 
Jai Petras Gailiūnas.
—Ji sunkiai susirgo;
Nieko nevalgo dienos jau trys.
—Motina ?—nustebo Rasaitė.
—Serga? Kokia gi liga?Į ' {
Gailiūnas giliai užsimąstė 
Ir tęsės grabinė tyla.
“Pasakysiu aš motinos ligą
“Ir jąją užkrėsiu tuo pat.

- “Bus gal geriausia jai nieko nesakius 
“Sudiev paskutinį ištart.
“O kai aš plauksiu per jūrą giliąją 
“Tesužinos ji tiesą tikrąją^ 
“Kur aš važiuoju, kur aš uingau.
“Už šitokį manąjį žygį
“Gali pasmerkt ji mane.
“Vaizduotis mane gi didžiausiu bailiu, 
“Už tai, .kad bijojau žiūrėt į akis.
“O gal ji mąstys dar, kad meilė 
“Tarp mūsų sugriuvo suvis.
“Kankinsis ir verks ji gailiai.”
Tą viską apsvarstęs, Gailiūnas tyliai 
Nusprendė atskleist jai savuosius žygius. 
Geriau, juk, teisybę sakyt į akis 
Ir perkęst/ viską kartu.
Sukaupęs jis savo spėkas 
Meiliai apkabino Rasaitę. 
Ji galvą padėjo ant jojo krūtinės.
—Brangioji Onyte,—jis tarė švelniai. 
—-Šią naktį kalbėti nenoriu visai,

Nors daug ką turėčiau aš tau pasakyti, 
Savosios krūtinės gelmes atsklaidyti, 
Bet kažin kas spaudžia mano krūtinę, 
Negaliu aš pranešti tau pirmąją žinią.
—Sakyk! brangusis, sakyki greičiau! 
Kokios galybės gi drumščia tau sielą? 
Kas slegia tavąją krūtinę?
Ko gi tu tyli? Sakyki, greičiau!
—Brangioji Onute, šita valanda 
Gal bus nesmagi ir liūdna, 
Bet gyvenime būna jų daug liūdnesnių. 
Pirm aušra sužydės, 
Aš būsiu toli nuo tavęs. 
Šiąnakt apleisiu šią šalį 
Ir vyksiu į žemę ispanų, 
Padėt užpultiesiems kovot. • 
Ten būsiu, kol kovą laimėsim.
Po to aš sugrįšiu—tave sutiksiu 
Prie šio prūdo ramiojo.
Nustebus Rasaitė greit galvą pakėlė 
Nuo jojo krūtinės jaunos. 
Jos melsvosios akys nerimo 
Ir krūtys bangavo, it baltosios gulbės 
Vėtrų metu tarp vilnių;
Rankos drebėjo ir lūpos virpėjo. 
Pati susvyravo, lyg nendrė nuo vėjo.
—Petrai, o Petrai, brangusis! 
Ką tu kalbi? Aš trokštu karštai, 
Kad viskas, ką šiąnakt tu man pasakei, 
Kad būt tai svajonės, kad būt tik sapnai! 
Be tavęs, aš dienužė be saulės, 
Naktis be mėnulio, 
Paima tyruos be vandens.
Viskas, ką šiąnakt tu man pasakei, 
Aš trokštu, kad būt tik sapnai! 
Juk taip nesenai prižadėjai šventai, 
Kad vargas ar laimė vis mudu lydėtų, 
Kol širdys mūs plaktų— 
Nieks nepajėgtų mūsų atskirt! 
O šiąnakt kažką sugalvojai, 
Ant visko ranka tik numojai 
Ir prižadus savo po kojom sumynei. 
Kas gi, o kas gi tau, Petrai mielasis, 
Sudrumstė tavo ramiąsias mintis?

• Kodėl tu apleidi šią gražiąją šalį?
> Važiuoji, kur verdantis plienas 

Įkaitino orą ir žemę, 
Kur nėra vietelės saugios. 
Dar taip nesenai 
Aš iš lūpų tavųjų girdėjau 
Karui gėdos ir paniekos žodžius. 
Ką šiąnakt tu man pasakei, 
Aš trokštu, kad būt tik sapnai!
—Brangioji, ką šiąnakt aš tau pasakiau, 
Nėra svajonės, nėra sapnai.
Aš jaučiu ir žinau, 
Sunku yra skirtis, 
Bet man būtų sunkiau sėdėti ramiai, 
žiūrėti, kaip žvėriškos gaujos 
Užfrontėje užpuola beginklius žmones 
Ir svaido įsiūtusį plieną ’ .
Į bėgančias klaikiai minias.
Mirtingos granatos ten trankos, 
Į padangę iškyla ir galvos ir rankos, 
Sumaišytos su žemių juodais debesiais. 
Paplukdo kraujuose senus ir mažus! • 
Ausyse, aš, rodos, girdžiu 
Šaukiant pagalbos balsus.
Ir miestai, statyti per metų šimtus, 
Griūva, į dulkes pavirsta.
Vynuogynų laukai derlingieji 
Pavirto masiniais kapais. 
Ar galiu aš sėdėti ramiai, 
Kuomet šaukia pagalbos' balsai ? 
Ar galiu aš j ieškoti 
Sau vietos ramios, 
Slėpti save nuo kovos 
Ir kurti gyvenimą šiltą, 
Kuomet kas minutą 
Tūkstančiais krinta 
Gyvybių brangių?
Ar galiu aš idėjas pakeisti 
Menkučiais asmens reikalais? 
Aš mirčiau verčiau iš gėdos! 
Karas karui nelygus: 

'Aš smerkiau ir smerksiu 
Grobonišką karą. 
O gėrbiau ir gerbsiu 
Karą už laisvę tautoms, ’ 
Karą, už laisvę gyventi 
Ir kurti laimingą pasaulį. 
Tą karą gerbiu aš, 
Kaip laisvės dievaitį. 
Kai nusuksime galvas 
Trokštantiem^ kraujo smakams, 
Pasaulis bus laivas 
Ir alsuos jis ramiai. 
Aš grįšiu tad’, kovą laimėjęs 
Ir mylėsiu tavę, kaip mylėjęs!

(Pabaiga kitos savaites Meno Skyriuj) 
I

pra-D.augelis poetų (ypač 
diniai) labai mėgsta miglotu
mus, manydami, jog jų ne
aiškiuose samprotav i m u o s e 
veriasi kokia ten išmintis. Ir 
tas, reikia pripažint, tary
tum kokia chroniška jų liga. 
Jie, pagauti kokių tai keistų 
emocijų, be gilesnio apsimąs- 
tymo, mažai ką bodami, bru
ka žodžius eilutėsna, neretai 
prieidami net prie tikrų nesą
monių.

Kartą vienas “pradedanty-' 
sis” poetas N. parašė eilėraštį, 
kurį daugelis skaitė, bet nie
kas jo nesuprato. Poeto N. 
draugai norėjo jo paklausti 
apie reikšmę jo eilėraščio, bet 
jis buvo kur tai išvažiavęs. 
Po 20 metų jam grįžus, jo vie
nas draugas užklausė:

—Kai anais laikais tu ra
šei savo poemą “Svajonė,” ar 
tu žinojai, ką rašąs? še, da
bar pasiskaityk ir paaiškink 
jos reikšmę.

—Kuomet ją rašiau, tai aš 
maniau, kad aš ir dievas žino • 
visa tai, ką rašau o dabar 
dievas žino ... — mikčiojo 
autorius.

Rašant visados reikia gal
voti, kad neišeitų “dievai ži
no kas”!

paduodu originale ir 
anas d. Kovingo ei-

out of Nothingness I

t

Amerikos jaunuolių žurna- I 
le “The Voice of Lithuanian 
Americans” perskaičiau d. 
Joe Kovingo eilėraštį “Know
ledge” (žinojimas). Perskai
tęs bandžiau įspėti, kas ten 
norima pasakyti. Daug kartų 
skaičiau, ir vis jieškojau jame 
būtino elemento, kurį vadina
me mintimi. Bet . . . neradau. 
Na, o jeigu nėra prasmės, 
minties,—nėra poezijos!

Kad (nemanytumet 'mane 
esant pedantu, priekabiautoju, t 
tai čia 
vertime 
les: 
“From

' come—a spark—a glowing 
A Will-o’-wispie in the Night, 

its gloom subduing, '
I flicker but a second there, 

and then in dying
I have a phosph orcent gleam, 

the dark defying.” -
Iš Nieko atsiradau aš—ki

birkštėlė—žėrinti
Spinksuolė Naktyje, jos klai

kumo stelbėja,
Sekundos žybtereįimas joje 

ir, išnykdama,
Aš palieku fosforinę šviesą, 

grasinančią tamsai.
Juk tai miglotas, nieku ne

pagrįstas samprotavimas apie 
pirminius mokslo pradmenis. 
Tokio dalyko kaip Niekas 
(nothingness), mokslas neži
no. Jeigu kurie manote ki
taip—prašome pasisakyti!

Pagarsėjęs rusų literatūroj 
poetas Jurgis Baltrušaitis, pa
sikalbėjime su jaunais poetais, 
pareiškė:

—Pati aukščiausia išmintis 
yra ta, kurią supranta ir pa
prasčiausias žmogus, o jei ne
supranta, reiškia, jos nėra. 
/ šis poeto Jurgio Baltrušai
čio paradoksas yra giliai tei
singu ! P. Balsys.

Washington. — Kongre
sinė komisija pataria skirt 
$375,000,000 iš valdžios iždo' 
darbams, reikalingiems ap
saugai nuo potvinių.
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MELSVOJI B1ITGA
11. “Meilė”

(Tąsa) 29
Gal būt kai kuriems atsilikusiems in- 

teligentatns ir akademikams šis dalykas 
pasirodys liūdnu, gal jie dėl to pasišai
pys, bet, pasišaipę, lai peržvelgia savo 
praėjusį gyvenimą ir tuomet pamatys, 
kiek jie visko bereikalingo yra pridirbę.

Taigi ve, pavelykite senam, šiurkščiam 
materialistui, po šios istorijos galutinai 
pastačiusiam kryžių daugeliui išaukštin
tų dalykų, papasakoti šią istoriją. Ir pa
velykite dar sykį atsiprašyti, jeigu per
dėm nebus juoko, kaip kad norėtųsi.

Tuo labiau, pakartojame, koks ten gi 
juokas, jeigu viena dama nuskendo. Ji 
nuskendo upėje. Ji norėjo maudytis. Ir 
pradėjo eiti rąstais. Ten upėje ant van
dens, krašte, buvo sieliai. Ir ji turėjo 
ypatybę eiti tais sieliais toliau nuo kraš
to, dėl liuosybės ir grožės, ir ten maudy
tis. Ir, žinoma, nuskendo.

Bet ne tame dalykas.
Į kaimą Otradnoje, upe Nieva, šiais 

metais atvažiavo į vasarnamį tūlas in
žinierius—Nikolai Nil^olajevič Gorbatov.

Jis—inžinierius-technologas ar gelžke- 
lietis. Žodžiu, ant jo uniformuotos ke
purės koks tai gamybinis ženklas—pie- 
lyčįa ir dar kas ten tokio. Bet ne tame 
esmė.

Šiais metais pavasarį atvažiavo į Ot
radnoje šis inžinierius su savo jauna 
žmona—Nina Petrovna.

Nieko tokio ypatingo joje negalima 
buvo pastebėti. Taip: dama ir dama. 
Juodbruvė, raibutė. Visuomet rankose 
gėlės. Arba jas laiko arba uosto. Ir, ži
noma, apsirėdžius labai puikiai.

Nepaisant to, inžinierius Gorbatovas 
ją taip mylėjo, kad nuostabu buvo net 
ir žiūrėti.

IŠtikro, teisybę pasakius, jis nieko ki
to iš gyvenimo nei neturėjo ir niekur 
nesiekė. Jis visuomeninio krovinio nevil- 
ko. Straipsnių nerašė. Ir, abelnai, atvi
rai pasakius, jis vengė visuomeninio gy
venimo.

Bet nepataikė koja kojon eiti su da
bartimi. Žinoma, jis turėjo apie ketu
riasdešimt metų ir jis visas buvo savo 
praeityje. Jam, žodžiu sakant, patiko 
praeities buržuazinis gyvenimas, su 
įvairiomis jo paduškaitėmis, skaniais 
valgiais ir taip toliau.

Paterson, N. J.
Kiek Jaunuolių iš Patersono 
Ispanijoj Kaujasi su Barbarais
..... Fašistais
' Sužinojau, kad iš Patersono 

ndvyko 14 jaunuolių Ispani
jon kovoti su fašistais. Jų tar
pe randasi jaunuolis Stasys 
Motėjfinas, Jis randasi Ispani
joje. Stasys Motejūnas yra 
progresyvių tėvų vaikas, ir 
pats kaipo tokis buvo žinomas 
visiems Patersone... Jaunuo
lio Motejūno tėvelis yra miręs 
apie 6 metai atgal, o motina 
gyvena Fairlawn, N. J. Sta
sys yra pasižymėjęs savo mi- 
litantiškumu laike darbininkų 
streiką, buvo daug kartų areš
tuotas pikietuose ir sumuštas 
policijos. Tai yra kovingas 
jaunuolis.
" Tarpe tų 14 -jaunuolių vie
nas iš veikliausių buvęs darbi
ninkų kovose, tai Dave Reiss, 
kuris tapo užmuštas Ispanijoje 
kovos lauke. Kapitonas Reiss 
iškovojo 14 menesių su fašis
tais, ten ir gyvybę padėjo už 
demokratiją. Mirtis jį patiko 
ties Teruel. Ta liūdna žinia 
pasiekė Patefoną balandžio 
29 d., š. m.

Vykdamas Ispanijon d. Da
ves Rėiss sakė: Esu pasišven
tęs kovoti. Jeigu reikės, tai ir 
gyvybę padėsiu už savo kla
sės žmohių reikalus.”

Jis atliko Savo pareigą; iš
pildė duotą prižadą!

Drg. Dave Reiss, gyvenda
mas PatersOnė, vtetiotoet būvo 
pirmose eilėse kovoje už dar
bininkų reikalus. Jis teisingas

O dabartinia.'.io gyvenimo bėgyje jis 
nieko, ap H ’i-ao, nematė ir nuo 
visko ni’i.;i- : ■ ; ■

Ir, žinoma, kaipo savo žmonai, kuri 
negi išduos, jis pasakodavo jai savo re
akcines mintis ir pažiūras.

—Aš,—sako,—žmogus labai inteligen
tiškas, man,—sako,—prieinamas supra
timas daugelio mistiškų mano kūdikys
tės paveikslų. Ir aš,—sako, negaliu pa
sitenkinti ta žiauriai tikrenybe, biednu- 
mu, sumažinimais, mokesčiais už butą 
ir taip toliau. Aš,—sako,—išauklėtas 
tarpe daugelio gražių dalykų ir paikys
čių, suprantu gilią meilę ir nematau nie
ko mandagaus žiauriuose glamonėjimuo
se,—ir taip toliau ir tam panašiai.—Aš, 
sako,—skaitausi tik su dvasiniu gyveni
mu ir širdies pageidavimais, o kas liečia 
jų marksizmą ir materializmą, tai aš iš 
to tik pasijuokiu ir tame matau pirmus 
barbariško gyvenimo kūdikiškus žings
nius.

Taip jis ne sykį jai sakė ir, žinoma, 
turėdamas tokias pažvalgas, nesistengė 
ką nors gero mūsų gyvenime surasti.

Ir ve, dėlei to visko, jis atsiskyrė nuo 
masių ir galutinai užsidarė savo šeimy
niniame gyvenime ir meilėje linkui savo 
meilutės su gėlėmis.

O ji, be abejonės, buvo atsakominga 
savo stonui.

Ir, kiek ji buvo jo žmona, ji jam tu- 
ravojo, su viskuo sutiko ir labai sielojosi 
apie pirmutinį gyvenimą.

žodžiu, tai buvo poetiškas sutvėrimas, 
tinkama per kiaurą dieną gėles ir nas- 
turkas uostyti arba sėdėti ant kranto ir 
žiūrėti tolyn, tartum ten kas nors ne
paprasto matosi—vaisiai arba kepeninė 
dešra.

Ve, reiškia, kokia buvo porelė su savo 
meile!

Apie ją negalima sakyti, kad ji savo 
vyrą taip labai mylėjo ir gerbė, bet jis, , 
ištikrųjų, akių nuo jos nenuleido. Ryte 1 
jis išplaukia laivu, o ji, savo rytiniuose 
drabužiuose, skubinasi jį palydėti ant 
savo plonyčių inteligentiškų kojyčių. Jis 
prilaiko ją už alkūnės, kad, dieve apsau
gok, ji savo kojytę neišnarintų. Ir ką 
tai tokio jai čiulba, nuo laivo siunčia 
orinius bučkius, žodžiu, šlykštu ir sunku 
žiūrėti.

(Damdau bus)

ir veiklus buvo unijoje, <’i 
sus pikietuose laike streik-■.

Asmenyje d. Dave Reiss’o ■ 
patersoniečiai neteko drąsaus i 
ir pasišventūsio darbo žmonių 
kareivio!

Lai būna jam lengva Ispa
nijos žemelė!

Nusižudė Bob Nutt

Bob Nutt buvo įsimylėjęs į 
lietuvaitę Julią Aučius. Jau 
buvo sutarę prie vedybų: tu
rėjo valdiškus leidimus ir ge
gužės 2 d. turėjo įvykti vedy
bos. Bet jaunikis, kokiuo tai 
išrokavimu, tą dieną nepasiro
dė. Jis pasirodė tik ant ry
tojaus, gegužės 3 d. Mergina 
pradėjo jo klausinėti, kodėl jis 
sulaužė sutartį. B. Nutt aiš
kinosi, kad jis buvęs areštuo
tas ir kalėjime išbuvęs 24 va
landas. Tai buvę Hacki^nsack, 
N. J. Bet mergina užsispyrė 
sužinoti, ar tikrai tas įvyko. Ji 
reikalavo sykiu važiuoti į Ila- 
ckensacką, kad tikrai patyrus. 
Važiuojant į Hackensacką au
tomobiliu, Bob buvo nervuo- 
tas, nes, matomai, buvo susi- 
melavęs, jis buvo kur nors tą 
dieną praleidęs kitur. Dar ne- 
dayažiavus Hackensack mieste
lį, jis pasuko automobilių at
gal į Patėrsoną. Prasidėjo tar
pe porelės kivirčiai. B. Nutt, 
pasukęs automobilių iš kelio, 
sustojo, išsiėmė iš užpakalinės 
sėdynės šautuvą, liepdamas J. 
Aučiutei išlipti ir eiti su juom 
į mišką. Bet mergina suprato, 
kad jai gręsė mirties pavojus, 
—ji griebė už kėravojimo ra
to, koja paspaudė gesą, ir pa
liko Bob Nutt’ą bestovintį su 
šautuvu rankoje.

> i>a parvažiavusi na- 
.■<_ nešė apie tai motinai 

;' lynams. žinia greitai 
duota ir policijai. Policijai 
pribuvus į nurodytą vietą, 
miške pasigirdo šūvis. Policija 
pasiekusi šūvio garso vietą, ra
do Bob Nutt’ą paleidusį kulką 
sau į galvą. Jis mirė bevežant 
j ligonbutį.

Tikroji šios tragedijos prie
žastis nežinoma.

Serga Vincas Raudinas
V. Raulinas nugabentas li- 

gonbutin. Daktarai pripažino 
jį sergant džiova. Jis randasi 
Valley View Hospital.

Visi ir Visos
“Laisvės” piknikas jau ne 

už kalnų. Jis įvyks liepos 3 
d., Brooklyne. Todėl pranešu 
Patersono visuomenei, kad jau 
yra du dideli busai užsakyti 
važiavimui į Ulmer Parką. Ga
lite registruotis pas komisijos 
narius dd. P. Prop, J. Bimbą, 
V. Krimosą ir J. Matačiūną. 
Kelionė į abi pusi bus virš do
lerio. Busai yra pirmos klasės 
— gražūs, patogūs. Iš anksto 
ruoškitės į tą linksmą “Lais
vės” pikniką!

Gražus Sumanymas
ALDLD 84 kuopos susirin

kime draugas S. Vilkas davė 
sumanymą, kad nariai sumes
tų po keletą centų nupirkimui 
cigaretų jaunuoliui Stasiui Mo
tėj ūnui ir pasiųstų Ispanijon, 
kur jis kaujasi su piktuoju ‘fa
šizmu. čia pat sumesta $2. Pa
siuntimo darbą atliks d. J. 
Bimba.

“Laisvės” Skaitytojams
Draugai, “Laisvės” skaityto

jai: Kurių prenumerata pasi
baigė, tai malonėkite nevilki
nant pasiųsti pinigus “Laisvės” 
Administracijai, arba pasimo- 
kėkite per mane, nes dienraš
čiui pinigai labai reikalingi.

J. Matačiunas.

Montello, Mass.
Pirmos Gegužės paminėji

mas netaip pavyko, kaip buvo 
tikėtasi. Atsibuvo sekmadie
nio vakare, gegužės 1, Lietu
vių Tautiško Namo svetainėj. 
Publikos susirinko apie trys 
šimtai. Buvo rodoma kruta- 
mi paveikslai “China Strikes 
Back.” Judis parodė, kaip 
Japonijos plėšikai užpuolė 
Chiniją ir terioja viską, de
gindami miestus, kaimus, žu
dydami žmones ir mažus kū
dikius. Kalbėjo Elizabeth 
Trealest iš Bostono.

Kaip buvo girdėtą, publi
ka buvo nepatenkinta su ju- 
džiu už tai, kad buvo labai 
trumpas — tik 35 minutės; 
taipgi neužganėdinti ir su 
prakalba, kalbėtojai stokavę 
aiškesnės anglų kalbos ir trū
ko agitacijos už Pirmąją Ge
gužės.

Lietuvių Tautiško Namo

PIRMAS DIENRAŠČIO ‘LAISVES’ MILŽINIŠKAS

PIKNIKAS BALTIMORE. MD.
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 Kuopa 1

Sekmadienį, 29 Gegužės-May
19 3 8

Prasidės 104žį Vai. Ryto ir Tęsis iki Vėlai Vakare
Dovanos prie įžangos bilieto. 1-mas prizas $2 0; 2-ras $15; 3-čias $10 .ir šeši prizai po $5.

Lyros Chbras iš Philadelphia, Pa. dalyvauja šio pikniko programoje.

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 šokiams, prad. 2-rą vai. p. p.

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

KELRODIS: Iš Baltimores važiuokite Eastern Ave. iki Moffett Ave., ten rasite parką. Gatvekariu—imkite 23 Backriver 
karą, nuveš tiesiai į parka. Iš Philadelphijos Važiuokite Route 40, iki skerskelio Stemmers Run, tai bus kokios 8 mailės 
nuo"Baltimores. čia rasite dvi Trafffič Lights ir ant pietvakarių kampo to skerskelio yra raudonų plytų gražus namas, 
panašus į bažnyčią. Ant šio skerskelio šiikitė 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.

Draugovės susirinkime gegu
žės 3, G. Steponaūškas išda
vė raportą iš parengimo Pir
mos Gegužės, kad nekaip nu
sisekė finansiniai. Susirinki
mas, išklausęs, nutarė nieko 
neimti už svetainę. Kad už 
tai atsilyginti, tai visi darbi
ninkiško judėjimo pritarėjai 
ateikite ant pirmo metinio 
Lietuvių Tautiško Namo pik
niko, kuris įvyks gegužės 28, 
29 ir 30 dienomis, savame 
parite, Winter St. ir Keswick 
Rd.

** • “ • “ •
Buvęs teatras, koncertas ir 

šokiai balandžio 19, gelbėji
mui Ispanijos ir sušelpimui J. 
Karsono pelno davė $40. Pa
dalinta pusiau — $20 gelbėji
mui Ispanijos, pinigai pasiųsti 
per “Laisvę,” o kiti tuoj bus 
pasiųsti J. Karsonui. Taipgi 
neužilgo tilps naujų kojų fon
do atskaita.

Gegužės 4 d. visai nesir
gęs mirė Selvestras Jokuba- 
vičius, apie 50 metų senumo; 
buvo laisvų pažiūrų, laisvai ir 
pašarvotas. Nekurios davat
kėlės atėjusios į šermenis pa
matė, kad nėra kryžiaus, tuoj 
nieko nelaukusios bėgb lauk. 
Vis dar parodo savo tamsu

mą. Velionis nors buvo lais
vas ir pasiturintis, bet darbi
ninkiškam judėjimui nieko 
negelbėjo.

Jo moteris viską buvo susi
rengus važiuoti į Lietuvą, ir 
štai netikėtai numirė vyras, 
padarydamas jai nesmagumo.

Šeimynos nepaliko. Palaido
tas gegužės 7, laisvose Mel
rose miesto kapinėse.

Šalna.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
• (Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS. 

OFISO VALANDOS:- 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

DETROITO LIETUVIŲ DARBINiNKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8910 JOS. CAMPAU DETROIT, MICH.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybes Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs 
turite išvalyt tuos nuodus iš savo 
kraujo, ši daktaro naujoji medicina 
padaro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite Šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo, tai sugrąžinki
te nesunaudotus vaistus ir jūsų 
51.85 bus sugrąžinta. Kam vargti dar 
kitą dieną*? Valandos: šiokiom die
nom nuo 10 ryt» iki 4 po pietų.

(Laisvė)
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šios pramogos pusė
skiriama Agitacijos

75,000 Žmonių Bado Nasruo
se; Bedarbiai Metasi Ko
von; Gubernatorius Davey 

su Majoru Burton Žai
džia Prakalbomis.

nys prieš gub. Davey buvo ly
dimas garsiausiu — b-ū-ū-ū !! 
prieš gubernatorių.

Kiti Kalbėtojai
kongresmano O’Connell,

nasruose.
kaip iš

Gegužės 4 d. mūsų miesto 
paveikslas su 75,000 žmonių, 
atsidūrusių bado 
Jau ketvirta diena, 
šalpos gyvenančios šeimynos
neturi kąsnelio duonos savo 
kūdikiams. Tiesa, nekuriose 
miesto dalyse duoda šeimynai 
svarą ryžių ir kelis svarus 
obuolių. Na, ir maitinkitės 
tokiu “maistu.” Pavieniams 
visai atsakoma duoti ir tokia 
viršminėta “šalpa.” Bile gat
vėj matosi pajuodavę-išbadėję 
šmėklos prašant išmaldos nuo 
gyventoji). Tos šmėklos yra 
ne kas kitas, kaip iš šalpos 
eilių žmonės, kuriem su balan
džio 1 d. buvo nukapota šal
pa, o su gegužės 1 visai nu
traukta. 

/
Valdininkai ir Jų Kalbos
Pirmadienio vakare guber

natorius Davey per radio iš
drožė spyčių, kuriame pasakė, 
kad CleVelando miestas pats 
kaltas už šią padėtį, o jis, gu
bernatorius, nekaltas avinėlis 
tuo klausimu. Majoras Bur
ton rengiasi irgi su spyčium 
atsakyti gubernatoriui Davey, 
kad jo kaipo gubernatoriaus 
čia reikalas. Štai kaip tiem 
ponam apeina bedarbių trage
dija!

Gub. Davey pasižadėjo su
šaukti valstijos seimelį gegu
žės 16 d. O majoras Burto- 
nas siūlo įsteigti zupės virtu
ves įvairiose dalyse miesto ir 
ta zupq maitinti tiktai tuos, 
kuriem gręsia tikras badas.

Bedarbiai Grąsina Užimti 
. City Hali

Workers Alliance Ir Kpmur 
nistų Partija griežtai reikalau
ja, kad iki valstija parūpins 
finansų šalpai būtų paimta pi
nigų iš miesto sinking fund. 
Tą reikalavimą bedarbiai ir 
unijos, ypač iš CIO, remia 100 
nuošimčių.

Antradienio vakare bedar
biai grąsino užėmimu City 
Hali. Tokiu pagrąsinimu ma
joras Burton pasižadėjo su 
miesto tarybos nariais imtis 
konkrečio žingsnio suradimui 
šalpai išteklių.

Didlapiai Slepia Bedarbių 
Kovos Žingsnius

Paimkime mūsų miesto did- 
lapius, ką jie rašo šiuom lai
ku. Pirmiausiai perspausdino 
gubernatoriaus -Davey spyčių 
ir kelis sykius jį atrajojo. Ar
ba ką p. Burtonas čia kalbė
jo, ten išsireiškė ir dar ką 
mano daryti. Bet apie pačių 
darbininkų kovą, jų tragišką 
padėtį užtyli. Visiems darbi
ninkams pamoka, kad jie turi 
jieškoti žinių savo spaudoje, 
ją stiprinti-budavoti. Midwest 
Daily Record daugiau ir pla
čiau rašo ir žinių duoda apie 
Clevelando bedarbių despera
tišką padėtį. Skaitykime tą 
dienraštį.’ Bedarbis.

Be
kalbėjo Richard Frankensteen 
iš Detroito; John Owens, pir
mininkas Ohio Darbo Neparti
nės Lygos; Lody Huml, vals
tijos atstovas; ex-kongresma- 
nas Stephen Young ir Arnold 
Johnson, pirmininkas Ohio 
Workers Alliance. Visi kal
bėtojai nurodė reikalą apvie- 
nyto visų progresyvių veikimo 
prieš reakciją. Mitingui pir
mininkavo Bernard McGroar- 
ty, prezidentas Stereotyperių 
unijos.

Trečioji Partija Kritikuota
Kongresmanas OConnell iš 

esmės kritikavo b 1 ė d i n g ą 
žingsnį brolių La Follette’ų 
tvėrime trečios partijos, kaipo 
“ne laiku ir ne vietoj.” Jis 
juos pasmerkė už dėjimąsi 
prie reakcionierių pakenkti 
Rooseveltui 1938 ir 1940 metų 
rinkimuose.

“Tėra tik vienas žmogus, 
kuris gali vadauti darbinin
kams, farmeriams, liberalams, 
progresyviams į pergalę prieš 
reakciją 1938 ir 1940 m., tai 
Franklin D. Rooseveltas,” pa
reiškė O’Connell, kovingas de
mokratas iš Montana.

kiekvieną asmenį, kuris tik at
silankys į šią pramogą.

Nuo 
pelno
Fondui, ir kita pusė Partijos 
ir Frakcijos vietiniam darbui.

Ši iškilme įvyks Lietuvių 
Svetainėj, 315 Clinton St. 
Pradžia 7 vai. vakare. Įžan
ga išanksto perkant 25c, 
durų 30c. O vakarienei 
Po koncerto šokiai prie 
Girnio orkestros.

Laimingo pasimatymo 
siems! Rengėjai.

prie 
50c. 
Len

vi-

PRANEŠIMAI B KITUR
HARTFORD, CONN.

Spaudos Pikniko Reikalais 
Svarbus Susirinkimas

Spaudos pikniko Draugijų atstovų 
pirmas svarbus susirinkimas įvyks 
pirmadienio vakare, gegužės 16 d., 
Laisvės Choro Svet., 57 Park St.

Visų Draugijų atstovai būtinai da
lyvauki!. Taipgi kviečiami dalyvauti 
ir visi galinti prisidėti prie surengi
mo pasekmingo spaudos pikniko. 
Ypatingai Apskričių valdybų nariai 
gyvenanti Hartforde ir artimose ko
lonijose turėtų pribūti į šį susirinki
mą. Spaudos piknikas įvyks rugsėjo 

d., Hartfordo Lietuvių Parke. — 
Taraška. (113-114)
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NEWARK, N. J.
Amerikos Lietuvių Kongreso N. J. 

Apskričio Svarbi Konferencija.
Visi ir visos komiteto nariai daly

vaukite posėdyj, kuris įvyks gegu- 
15 d., sekmadienio ryte, 9:30 v. 
New York Avenue, šis posėdis 
labai svarbus, nes be kitų svar- 
reikalų, turėsim išspręsti delega-

Bombarduokime Kongresma- 
nus-Senatorius Laiškais- 

Protestais

žės 
180 
bus 
bių 
cijos siuntimą į Scrantoną birželio
25-26 dd. Visi kaip vienas komiteto 
nariai būtinai turite dalyavuti, o jei
gu kuris negalite, tai savo draugo 
paprašykit už save būti. Taipgi ii 
draugijų nariai galite dalyvauti ir

PITTSBURGH, PA.
Prakalbos, rengiamos Pitts, 

gardės Liet. Draugijų Sąryšio, įvyks 
geg. 15 d., sekmadienio popietį, 2-rą 
vai. LMD Svet., 142 Orr St. Soho. 
Antros prakalbos: geg. 18 d., trečia
dienį, LSD Svet., 818 Belmont St.,

S., 7:30 v. v. Atsilankykite, daug 
nepaprasto išgirsite apie Lietu- 
ir tt. (112-113)

aPY"

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks ne- 

delioj, 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)

vo duokles, nes darbininkai veltui ne
dirba, reikia apmokėti, bankoj pini
gų mažai yra. — Koresp. (112-113)

niui. Kelrodis: Iš Patersono važiuo- i kapinių žemės, tai Komitetas bus ant 
kite Haledon Ave., privažiavę antras Į vietos. Visi nariai turi užsimokėti sa- 
trafiko šviesas, sukite į dešinę — į 
High Mountain Rd. Tuo keliu pava
žiavus apie mylią, rasite ir pikniko 
vietą. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. (112-113)

Clement Vokietaitis
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STągg 2-8872

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

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

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

N. 
ko 
vą

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Dr-stės 

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)

CLEVELAND, OHIO
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 parengmuose dalyvauja, todėl 
ji nuo visų Clevelando lietuvių tokio 
pagerbimo užsitarnavo. Propframe 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 tikietą 35c, prie durų 45c 
kietas. (112-113)

CLEVELAND, OHIO
Ar Kristus buvo ? LLEKD 6 

rengia prelekcijas, sekmadienį, geg. 
15 d., 10 vai. ryto, Liet. Darb. Svet., 
920 E. 79th St. Rrelekciją referuos 
d. Dominikas Petrauskas, temoje: 
Ar Kristus Buvo ? Drg. Petrauskas 
yra studijavęs įvairias religijas ir 
tuomi klausimu gali gerai orientuo
tis. Po prelekcijų bus diskusijos, ku
riose dalyvauti gales 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)

iiiiiniiinHiniuiiiiiiM

ti-

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

nic Komitetas šaukia susirinkimą ap
svarstymui šią vasarą įvykstantį pi
kniką. Labor Picnic Kom. kiekvie
ną metą rengia tarptautinį pikniką, 
kur sutraukia po keletą tūkstančių 
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

temyti ką veikia jūsų išrinkti atsto- j gj susirinkimą, vėliau raportuokite 
vai. — Sekr. G. A. Jamison. savo Draugijos susirinkime. Tų, ku-

(112-113)

kp.

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
lankyti. įžanga 35c asmeniui. Rengi
mo Kom.' (112-113)

WILKES-BARRE, PA.
Sekmadienį, gegužės 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.

kb. NAUJOJE VIETOJE «®i

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
* duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. iTIūsų duoną valygyda- 

ryte. Po antrašu: M. Norbuta, 210 ^mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Hazle Street. Nariai pribūkite laiku,; 
turėsime įvairiais klausimais svars
tymų, kuriais reikalinga padaryt 
vygdymui tarimų. Atsiveskite ir 
nauju nariu. — Kp. Sekr. J. V. S.

(112-113)

Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, Į krautuve* 
ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir i kitus miestus. .

Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
I—į—IĮ—l>W——II—Wil ~T IW—M ■ —p—1 H ni—W—■—N

Richard Frankensteen ragi
no visus laiškais bombarduoti 
senatorius ir kongresmanus, 
reikalaujant daugiau šalpos 
ir aukštesnės algos ant WPA 
darbų. Jis liepė naudoti bile i 
kokį gabalą popieros arba1 
skrepą, parodant, kas dedasi 
šalyje visokio pertekliaus. Jis 
sakė: “Nesigėdįnkite reikalau
ti daugiau šalpos ir algų prie 
viešų darbų, šalyje yra visko 
ir galima išreikalauti visko, 
jei visi išvieno veiksime, tai ir 
atsieksime,” pridūrė Fran- 
kensteen. S.

PATERSON, N. J.
LUNP Kliubas, LS ir D. Dr-stė, 

SLA 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 ' pirmyn! 
Įvyks sekmadienį, 15 d. gegužės, 
Village Bam Park, North Haledon, 
N. J. Prasidės anksti ryte ir tęsis iki 
vėlumai nakties. įžanga 25c asme-

rių susirinkimas dar jvyks, 
atstovą šiam susirinkimui.

išrinkite

pra- 
val.
toli-

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 

kalbos įvyks 30 d. gegužės, 10 
ryto. Bus geras kalbėtojas iš 
mos valstijos, kuris pirmą i sykį pas
mus kalbės. Todėl yra pareiga visų 
narių dalyvauti ir kviesti kitus daly
vauti. Katrie draugai norės užsimo
kėti savo užvilktas skolas, kaip tai už 
lotus (assesmentus) už prižiūrėjimą

Binghamton, N. Y
Širdingai Užprašome Visus

būtent: 
Lietuvių 

Darbininkų 
6 kuopa, 
Darbininkų 
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organi-1 
Komunistų.

Frakcija,
Susivie- 

Amerikos
Literatū- 
kuopa ~ir

Ji susidės

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

kimas įvyks 14 d. gegužės, .7:30 v. 
v., tuoj pačioj vietoj. Visi ir 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 raginami pribūt laiku. — Kom.

(111-112)

BROOKLYN UI IR APIELINKE1

Praeities Šešėlis
PAVYZDINGIAUSIAI PRIRUOŠTA KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMA

SUREŽISUOTA ARTISTO JONO VALENČIO
Scenoj Stato !

LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi
BU'--'" • •

7,000 Darbo Nepartinės 
Lygos Mitinge

Montana demokratas kon- 
gresmanafc Jerry O’Connell 
kreipėsi į OJiio darbo ir libe
rališko pobūdžio žmones Ge
gužės Pirmos mitinge, kad jie 
pavarytų gub. Davey nuo urė
do rudens rinkimuose. Jis 
karštai ragino susirinkusiuo
sius duoti gūb. Davey vilko bi
lietą, parodant, jog išdavikui 
nėra vietos valdžioj. Toliau 
O’Connell nušvietė gub. Davey 
esant “simboliu šalies reakci
jos, grafto, skandalų, korupci
jos ir visko, kas yra galutinai 
pagedusio ir žeino politiniam 
gyvenime,” ką patvirtino vals
tijos &enato tyrimo komisija. 
Kiekvienas kongresmano saki-

šeštadienį, gegužės 21-mą, 
čia bus didžiausia iškilmė, ko
kios dar Binghamtone nėra 1 
buvę, šią iškilmę rengia ke-1 
turios darbininkiškos 
zacijos, 
Partijos 
Lietuvių 
nijimo 
Lietuvių
ros Draugijos 
Moterų Skyrius.
iš Koncerto, prakalbos, šokių 
ir vakarienės. Koncertą pil
dyti atvažiuoja gabūs, gerai 
lavinti, dainininkai: A. Kli- 
maitė, P. PakAlniškis ir L. 
Kavaliauskaitė iš Brooklyn. 
Taipgi ir vienas iš geriausių 
kalbėtojų, “Laisvės” redakto
rius d. A. Bimba. Dainuos 
vietinis jaunų mergaičių cho
relis, vedamas F. žvirbliūtės. 
Ir talentinga deklamatorka 
Alice Žemaitytė deklamuos. 
Galima duoti garbės žodį, kad 
programa bus gera ir atsilan
kiusieji būsite pilnai patenkin
ti, nes ,tokius dainininkus mes 
nevisuomet galime gauti; tad 
pasinaudokite proga, kada ji
nai yra.

Mes taipgi širdingiausiai 
užprašome ir apielinkės kolo
nijų draugus, būtent: Ro- 
chesterio, Scraritono, Pittsto- 
no, Wilkes-Barrio ir kitus, 
kuriems tik aplinkybės leis, 
atvažiuoti pąs jhus į tą taip 
didelės svarbos
praleisti linksmai laiką, besi
klausant gražių dainelių, ku
rias mums daiguos mūsų ger- 
biąini ir didžiai laukiami dai
nininkai. O mes, rengėjai, 
būsime prisirengę aptarnauti

pramogą ir

RYTOJ
GEGUŽES

15

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, .sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepaipa 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 JelJy Bolls.

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

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

Rolėj generolo Geramylio .
Savo žentui Rožieniui: “Tai ką 
dabar pasakysi, kuomi pasiteisin
si?.. Murziau! Tu įsibriovei į 
mano namus kaip vagis, o aš ta
ve savo tikru vaiku paskaičiau... 
Atidaviau tau Verutę, išplėšęs jai 
iš širdies žmpgų, kurio ji ir iki 
šiai dienai neužmiršta ... Atida
viau tau visą savo turtą, o tu... 
tu mane už tai visą purvu apdrė
bei!.. Ne tįe yra prasikaltėliai, 
kurie gal reikalo verčiami vogė 
ir apiplėšinėjo, arba norėjo atvert 
akis tamsiai žmonijai, bet tu esi 
prasikaltėlis, tave reikia nubaus
ti!.. Kaip tu ,pasielgei su mano 
dukterimis?!...

LABOR
LYCEUM

949 Willoughby Ave.
o •

Atdara nuo 5 :30 ,Vak.
Vaidinimas nuo 7:30 

(Nei Minute Ne Vėliau)

i

JONAS AIMANAS
Ųolėj oficieriaus Rožienio, 

ištvirkėlio, kalėjimo sargo
Atsikerta uošviui: “Aš jų nekal

binau, jos pačios kaltos!..”
Kaliniam sukilus: “Niekšai, riau
šes šukele! Aš jiem parodysiu, 
kas čia valdininkas!.. Kur maho 
revolveris? (Pačiai) Suprantu, 
tu ją paslėpei, atidavei savo mei
lužiui... Atiduok man revolverį, 
arba aš jus visus čia sukaposiu!.. 
Jūs visi maištininkai, šunes, puo
lenos, jus visus tik iššaudyt!..”

Skūpumas 
Labai Daug 
Kainuo j a

VAIDINIME DALYVAUJA: Aldona šertvietytė, Magdalena Paukštienė, Adelė 
Rainienė, Juozas Kačergius, Pranas Pakalniškis, Vytautas Lapšys, Jonas Aimanas, 
Šalinaitės vadovaujamas ensamblis Aidbalsiąi ir Ukrainų šokikų Grupė.

BILIETAI: REZERVUOTI PO 75c, NEREZERVUOTI PO 50c
Visi, kurie esate paėmę bilietų pardavinėjimui, šiuomi esate prašomi sugrąžint nepar
duotus bilietus ne vėliau sekmadienio vidurdienio, o dar geriau — šeštadienio vakaro.

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

Skūpus žmogus sugrėbtų viso pasaulio pinigus, jeigu jis galėtų, nes jis 
turi pinigų ligą, jam niekas kitas nerūpi ir jam niekas nemiela nė šęimy- 
na, nei draugai. Vien tik pinigai. Jis pamiršta apie sveikatą ir apie ihūsų 
trumpą gyvenimą pasaulyje. Bet ateis laikas, turės padėt grėblį ir gailutis 
klaidų. Broli ir sese! Neapsivilk savęs, nepamiršk savo brangiausiojo turto 
—Sveikatos. Tai tik vienas ir vienatinis turtas pasaulyje, dėl tavęs£ yra 
Sveikata. Jausdamas Reumatizmą, rankų-kojų skaudėjimą, Neuralgįjąr.die" 
glius, rankų kojų tirpimą, ir neatidėliok, mesk tą skūpurną ir tuojaUVrei
kalauk DEKEN’S OINTMENT, kuris tūkstančiams pagelbėjo nuo virs/ mi
nėtų skaudėjimų. Garantuojam pagclbą ar pinigus gražiname. Klauskite 
taip: DEKEN’S OINTMENT. > /

DEKEN’S OINTMENT CO., Hartford, Conn.
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios
PASKUTINIS UŽKV1ETIMAS
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Tarpt. Darb. Apsigynimo 

Nariams ir Draugams
Dolores Shields, 16 metų mer

gaitė, pereitą trečiadienį mirti-j 
nai pašovusi savo vaikiną, su! kad 
kuriuo ji senokai draugavusi, 
paleista iš a vesto namų daly
vauti jo laidotuvėse. Sakoma, 
teisme pripažįstama, taip pat ir 
abiejų jaunuolių tėvai sutinką, 
kad šovimas įvyko per nelaimę.

Mirusiojo jaunuolio Charles 
Berger tėvai atleidę mergaitei 
ir jo motina atsiskubinus į tei
smą padėt gelbėt Dolores pirm, 
negu spėjus sutvarkyt sūnaus 
laidotuves. Charles, 17 metų 
jaunuolis, prieš mirdamas, no
rėjęs gelbėt Dolores, sakyda
mas, kad jis pats palietęs gai
duką' ir paleidęs mirtinąjį šū
vį, tačiau tas jo liūdymas negel
bėjo, nes Dolores iš karto prisi
pažinus tą šūvį paleidus, “žai
džiant” šautuvu, kuris, ji ma
nius, buvęs “neužtaisytas.” Ji
nai turės pereit visą teismo 
procedūrą, tačiau sakoma, kad 
ji galėsianti būti išteisinta.

Šovimas įvyko jaunuolio tėvų 
namuose, 134 Flatbush Ave. Ji
sai mirė už dviejų valandų po 
pašovimo. Jaunuolis nesenai 
buvęs įstojęs jūrininku.

Paskutinėmis dienomis gau
ta žinių net iš tolimų kolonijų, 

menininkai atvyksta pa
matyti “Praeities šešėlį”. Bro-
oklyno scenos mylėtojai ir me
nininkai, be abejonės, bus su 
Lietuviu Liaudies Teatru!

Lietuvių Liaudies Teatras 
yra vienintelė scenos mėgėjų 
grupė, kuri pasistačius sau vy
riausiu tikslu tobulinti lietuviš
ką vaidybą. Bet tas darbas 
bus galimas išvystyti iki auk
ščiausio laipsnio tik su geros 
valios lietuvių pritarimu, i

Todėl tikimės, kad rytoj (15 
gegužes) tūkstantinis būrys 
lietuviu menininkų ir dailės 
mylėtojų atsilankys į Labor Ly
ceum ir stebės, gėrėsis artis
tiškai išlavintais vaidylonds, 
ir gėlėmis išpuošta scena.

Mes manom, kad visi, kurie

girdėjote kokiu būdu minint 
apie šią puikią keturių veiks
mų dramą—“Praeities^ Šešėlį”, 

 

nepraleisite progos p^tys ne
pamatę ir a t s i v e s it savo 
draugus ir pažįstamus. ums 
šis trijų valandų vaizdas^- pa
siliks atminčiai visam gyveni
mui. Taigi pamatysite, kiek 
Lietuvių Liaudies Teatras pa
darė savo trumpu gyvavimu.

Varde Lietuvių Liaudies Te
atro, kviečiame visus ir visas 
būti rytoj 
mumis.

Labor Lyceum su

vaidinimo lygiai 
minute nesuveluo-

Pradžia 
7:30, nei 
jant. Kas ateisit vėliau, būkit 
toki geri, neikit į sėdynes, kur 
reikia versti kitus pasikelti— 
palaukit iki akto pabaigos.

Komisija.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo lietuvių 17-tos 
kuopos susirinkimas įvyks ge
gužės 19 d., 7:30 vakaro, 
“Laisvės” Svetainėj. Jis yra la
bai svarbus. Gegužės 21 d., 
Manhattan Opera House, įvy
ksta TDA konferencija, kurioj 
svarbiausiu klausimu bus pieno 
fondas. Mes turime nemažai 
politinių kalinių, o jų šeimy
nose yra 500 vaikučių, kurie 
neturi maisto. Mes, draugai, 
turime tuomi daugiau susirū
pinti ir į minimą konferenci
ją pasiųsti keletą delegatų 
nuo lietuvių kuopos. Taipgi 
rime ir daugiau reikalų.

A. Mureika.

PRAMOGOS
GREAT NECK, N. Y.

Šokiai ir Koncertas lėktuvo nau
dai. Rengia Dariaus-Girėno aeroklu
bas sekmadienj, geg. 15 d. A. ir J. 
Kasmočių Svet., 91 Steamboat Rd. 
Bus muzika, dainų, šokių, Teo Grisso 
Orkestrą grieš šokiams. Dovanos • su 
Įžanga, šio vakaro visas pelnas Da
riaus-Girėno aeroklubo perkamam 
lėktuvui, kurį klubo auklėtinis lakū
nas, P. Šaltenis šią vasarų 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)

PARDAVIMAI

tu-

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)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

Budraičio Laidotuvės Gersono ‘Prasikaltimas’

Parsiduoda pienininkystės ūkė, 190 
akrų žemes, yra didelė astuonių kam
barių stuba, kluonas, sandari duobė 
žaliam pašarui laikyti ir kiti budin- 
kai. Taip pat yra 16 karvių, du ar
kliai, mašinerija. Arti miesto. Kai
na $6000, dalį pinigais. Turime kele
tu. 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)

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.

ir pavienių.

It Mnų padarau nau* 
jus paveikslui ir kra- 
javui audarau au aa»e- 
rikonitkaii. Reikalui 
eaant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
•palvom.

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

Brooklyniečiai palaidojo dar 
vieną gana jauną lietuvį, 
Adolfą Budraitį. Jis pereito 
penktadienio rytą išlydėtas į 
paskutinio pasilsio vietą — 
Kalvarijos Kapines. Buvo pa
šarvotas savo namuose, 85--52 
— 102nd St., Richmond Hill. 

Likosi dideliame liūdesyje 
žmona Ona ir dar mokslus te
beinanti vaikai, dukrelė Elena 

'ir sūnus Vytautas.
26,| A. Budraitis buvo vienas iš 

New žymesniųjų lietuvių kriaučių 
kontraktorių, pažįstamas dau

sų geliui brooklyniečių, ypatingai 
baltais marškiniais ir bliuzėm, j kriaučių, kurių nemažas skai- 
raudonais raištukais ir skary-1 " 1 ”
tėm, virš tūkstantis jaunų ko
munistų sudarys “Vėliavų Mar- 

« šą.” Abrahomo Lincolno Briga
dos veteranai, bus pirmieji kon
vencijos atidarymo programoj.

Programa prasidės lygiai 
7:30. Jos eiga bus perduodama 
visai šaliai radio bangomis. Pa- 
skilbęs Columbia Broadcasting 
Co. “anaunseris” Bob Trout 
perduos radio publikai svar
biausius Garden© nuotikius, 
taipgi pasikalbėjimus su kai 
kuriais delegatais.

Konvencijon atvyksta virš 
tūkstantis delegatų iš visų 48 
valstijų.

Programoj taip pat dalyvaus 
500 balsų choras, į kurį, jei ne
klystu, užkviesta ir lietuvių Ai
do Choras.

Šio didmiesčio gyventojai 
skubina įsigyt tikietus iš ank
sto, nes numatoma, kad kiekvie
nas kampelis šios didžiausios 
salės bus užpildytas ir vėlybie
siems gali pritrūkt vietos, ži
noma, iš bėdos dabar galima ir 
gatvėj apvaikščiojimą 1

Jauni Komunistai Sudarys 
Įspūdingą Dalį Programos 

Konvencijoj
Jaunų Komunistų Lygos na

riai sudarys gražų numerį pro
gramos Komunistų Partijos 10- 
tos Nacionalės Konvencijos ati-j 
darymo vakarą, gegužės ' 
Madison Square Gardene, 
Yorke.

Pasipuošę uniformoje,

Vyriausias New Yorko Mies
to teisėjas Jacob Gould Schur- 
man, Jr., pareiškė, kad vėliau
sias New Yorko laikraščio 
“Sun” kandžiojimas S. W. Ger
sono yra paremtas paprasta 
raštininko klaida. Ą

Gerson kaltinamas keitęs 
vardą, kaip tas laikraštis sako, 
savo “Policijos Rekorde.” Paty
rinėjus, surasta, kad ir taš “po
licijos rekordas” susidėjęs iš 
“kriminalybės” kartą pastaty
mo mašinos be šviesų, o kitą — 
perilgai laikymo mašinos. Gi 
kaltinimo rekorduose jo vardas 
užrašytas ne Gerson, bet 
son.

NOTICE is hereby given that License 
RL 7786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at. retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 64 Meserole Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FLORENCE BRODERICK 
The Old Landmark

64 Meserole Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 4047 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4911 
Avenue D, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH BLAZE-FRANK A. YOUNG 
4911 Avenue D Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI

No.

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)

.Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASK1AUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Gel-

čius vienu ar kitu laiku pas jį 
dirbę ar jieškoję darbų, tad jo 
palydėt susirinko gana daug 
lietuvių. Gausa gražių vaini
kų prie jo karsto, taipgi priva- 
tiškų mašinų palydovų eilėje 
liudijo, kad turėta daug 
draugų pasiturinčių lietuvių 
sluogsniuose.

Jo šapa randasi 573 Metro
politan Avė., Brooklyne.'

Mirė gegužės 10-tos rytą. Jo riant, pereitą ketvirtadienį iš-

A. Urbaitis Išvežtas 
Ligonbutin

gyvenąs 
3rd St., vis dar.sunkiai 
Iš plaučių uždegimo 
taisosi, tačiau bėgiu 
ligos susidarė naujų 

kurias namie

Antanas Urbaitis, 
188 So. 
serga, 
tartum 
sunkios
komplikacijų,

'sunku gydyt. Gydytojam pata-
. ». • • v-

mirtis visus nustebino, kadangi j vežtas * į Bush wick Ligoninę, 
jis buY° ^ana jaunas žniogus, I gejma susįrūpinus jo sveikatos 

padėtim. Raminamas! tik tuo
mi, kad iki šio susirgimo d. 
Urbaitis buvo sveikas ir stip
rus žmogus ir tas turėtų pądėt 
nugalėt šią sunkią ligą.

Rep.

jis buvo gana jaunas žmogus,1 
48 metų, ir nors pastarosiomis Į 
dienomis nesveikavęs, 
nenumatyta pavojaus, 
priskubino širdies komplikaci
jos. Rep.

tačiau 
Mirtį

Lietuvių Komunistų 
Susirinkimas Kerenskis Išvažiavo Veik 

Nepastebėtas

Pajieškau savo brolio Vincento 
Bartaškos, turiu svarbų reikalą. Pra
šau atsišaukti: Petras Bartaška, Ka- 
siulkxj Kaimas, paštas Ariogalos, Kė
dainių Apskričio, Lietuva.

RANDAVOJIMAI

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. L, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS ROSIES 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

t

Vasaros

Visi 
’ nariai 

turėti, ateit į 
nes oras atšilo, tačiau iš lauko Vienio 
nematyt tos įspūdingos progra- tainėj. 
mos, tad paskuba šiuo tarpu iš-1 Par 
eis naudon. Bilietai nuo 40c 
$1.10.

Liet. Komunistų Kuopos 
šiuomi esate kviečiami 
susirinkimą šio pirma-, 

vakare, “Laisvės” sve-

Apiplėšė Šutvėje

Dar 
iki T "U

West End traukinyje pereitą 
ketvirtadienį per pietus pada
ryta ginkluotas plėšimas ir iš 
auksoriaus Jacob Ingber atimta 
$11,000 vertės nešlipuotų dei
mantų. Ingber įlipo trūkiu 50th 
St. stotyje. Priešais jį atsisėdo 
apydiktis vyras, bet jis nieku 
neatrodė skirtingas nuo kitų 
keleivių. Tik netoli Park Place 
stoties Ingber pajuto bežiūrįs į 
revolverio vamzdį ir išgirdo 
įsakymą atiduot deimantus. Jis 
paklausė. Plėšikas pabėgo Park 
Place stotyje.

daugelis draugų neužsi
mokėjo konvencinių asesmentų 
ir Solidarity Fondo duoklių. Jų 
mokama tiek, kiek kuris mo
ka mėnesinių mokesčių.

Taipgi prašoma visi nariai 
mokėt po 1c kas savaitė į kon
centracinio darbo fondą.

Sekretorius bus pasirengęs 
priimt mokesčius nuo 7 vai.

Sekretorius.

Kišenhiose Pinigam Nesaugu
_____

Joseph Sterndahl, nuo 47th 
St., Jamaica, turėjęs su savim 

I $5,000 kišenių j e, kada jis įėjo 
Third Ave. traukinin, Canal St. 
stotyje. Davažiavęs iki 161st 
St. jis čiuptelėjo savo kišenių, 
bet pinigų jau nebuvo.

Vaikas Dirbo už 50 Genty 
22 Valandas

New Yorko Valstijoj įstaty
mais nepripažįstama vaikų 
darbas, tačiau Steve Fania, 12 
metų, išdirbęs prieš mokyklą ir 
po mokyklos valandų Bronx 
krautuvėj 22 valandas. Krautu
vės savininkas, Mr. Garcia, ku- 
ris turi grosernę 936 Intervale 
Avė., paėmęs vaiką pagelbinin- 
ku ir žadėjęs duot kokį “didelį 
surprizą”, sako vaikas, bet “jis 
davė 50 centų ” už, 22 valandas 
darbo. Unija tiria dalyką.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Aleksandras Kerenskis, bu
vęs Rusijos ministeriu pirmi
ninku po nuvertimo caro, buvo 
atvykęs į šią šalį apie pora mė
nesių atgal. Sovietų Sąjungos 
priešai tikėjosi su jo pagelba 
sutraukti mases žmonių ir tuo
se mitinguose gerai paskleisti 
priešsovietinės propagandos, 
niekinti Sovietų Sąjungą. Ta
čiau tos jų svajonės neišdegė. 
Kur tik rengta jam prakalbos, 
suėjo grupės ir būreliai ponų, 
kurie ir be jo prakalbos visa 
kas darbininkiška galėtų šaukš
te vandens paskandinti. Prieš jį 
tupsėjo trockistai. Bet masės... 
Jos nepasirodė. Kerenskiui su
rengtose prakalbose jų nebuvo.

Taigi, bandymas atgaivint 
nusileidusią Kerenskio žvaigždę 
nuėjo vėjais, ponulis, veik nepa- 
tėmytas, išplaukė laivu Queen 
Mary atgal Europon pereitą 
trečiadienį.

Prirengė Formanų Darbam
WPA industrijoms rengiami 

ir savo formanai. Pereito tre
čiadienio vakarą buvo kursų 
baigtuvės Technikos Vidurinėj 
Mokykloj, Fort Greene PlaceHr 
DeKalb Ave., kur išduota liū- 
dymai 2,500 farmanam, jų pa
dėjėjam ir kitiem administraci
jos pareigoms paruoštiem žmo
nėm.

Pasirandavoja puikus fomišiuotas 
kambarys. Du langai, šiltas vanduo 
ir kiti parankumai. Kreipkitės po , 
num. 690 Fairview Ave., Ridgewoode. i 
Galima matyt nuo 6 vai. vakaro.1 
Priimčiau, kad ir vedusią porą be 
vaikų. (111-113)

Legal Notice I
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.

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir paiaidoju tinka

mai ir už prieinamų kainų 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam 

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

S

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
I

\660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

3

3
Dr. Herman Mendlowiiz

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7C1312

OFISO VALANDOS y 
nuo 1-3 dienų ir nuo 7--8>vak.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kanapas E. 23rd St.
, 

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

5
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

’-V-

S

3
3

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

* 423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

VAKACIJV VIETA
\ Patogiame Viešbutyje

U. S. HOTEL 
Yalatie, N. Y.

Prie Kelio U. S. 9/

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

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

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

Telefonas Valatie 13-R.
Louise Giarve, Prop.

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

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

K. 
į 1

i

B

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

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

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler) 4

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

RYTOJ, Geg. 15, ^PRAEITIES ŠEŠĖLIS" Labor Lyceum, 7:30 Vak., Sharp




