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Krislai
Mūsų Diskusijos.
Kaip iš Skęstančio Laivo.
Nori Suėsti.
Teisinga “Pranašystė”.
Kiek čia Yra Katalikų?

Rašo A. B.

Pastebėjote, draugai, kaip 
# plačiai “Laisvėje’ prasidėjo 

diskusijos Literatūros Draugi
jos suvažiavimo reikalais.

Labai gerai. Juo daugiau 
diskusijų, tuo geriau, jeigu 
tik tos diskusijos eina draugiš
ka, konstruktyviską vaga.

Po Literatūros Draugijos su
važiavimo bus Nacionalis Lie
tuvių Komunistų Suvažiavi
mas. Suvažiavimo šaukimą 
Centro Biuras jau paskelbė.

Draugai kviečiami bei ragi
nami spaudoj diskusuoti ir ko
munistų suvažiavimo proble
mas.

Mes demokratiją ne tik 
gerbiamt'-het ir praktikuoja
me. \

Kai skęstaNaivas, tai žiur
kės nešdinasi, kaip pasiutę. 
Tą visi/ labai senai žino.

Mums žinomas vienos lietu
viškos gazietos štabas, iš ku
rio pasiraitoję kelines išlaks
tė beveik visi jo nariai, štai 
tik keli jų : ^Trečiokas, Bukš- 
naitis, Kruze, Tysliava!

Ką tai visa reiškia ?

Vytautas Sirvydas, sūnus 
mirusiojo Juozo Sirvydo, fa
šistinėj spaudoj pėckoja savo 
meliodijas prieš “raudonuo
sius.”

Priežodis ar kalbinis prie
skonis sako: “Obuolys toli nuo 
obelės nekrinta.”

Visai netoli nuo savo tėvo 
nukrito ir vargšas Vytautas. 
Tėvas irgi, kaip buvo jaunas, 
priklausė prie socialistų ir 
smarkiai tarkavo kapitalizmą. 
Tačiau senis Sirvydas mirė 

•^užkietėjusiu fašistu, nebesu
kalbamu reakcionierium.

Panašiai ir Vytautas. Pen
kiolika metų ar kiek tam at
gal jis buvo pusėtinai kairus 
ir visoms savo tėvo filosofi
joms šypgą kišeniuj rodė. 
Kartą man jis sakė: “Ką gi 
velnią padarysi, duoną jis 
man duoda, turiu klausyti ir 
po slapyvardžiais jo idėjas 
ėsti/”

O dabar? Well . . . jau 
žinote.

* Trockistas Max Eastman 
apskundė “Daily Worker” 
Jungtinių Valstijų Aukščiau
siam Teismui. Komunistų Par
tijos sekretorius d. Browder jį 
“apšmeižęs” ir įžeidęs. Už 
tai Eastman reikalauja iš 
“Daily Workerio” $250,000.

Apšmeižt Eastmano niekas 
negalėjo ir negali, nes iki ausų 
įsiklampojęs į trockistinius 
purvus. Jis turėtų pirma nu- 

^siplauti, o tik paskui kalbėti 
apie galimybę jį apšmeižti.

Amalgameitų Rūbsiuvių U- 
nijos konvencijoj John L. 
Lewis pasakė:

“Jungtinėse Valstijose yra 
apie 13 milionų bedarbių. Ką 
nors mes su tuo turime daryti. 
Šitie 13 milionų bedarbių ne- 
visada pasitenkins lozo- 
riškais trupiniais ir žiūrėji
mu, kaip jų vaikai miršta tik 
todėl, kad kai kurie politikie
riai, kai kurie pramonės va
dai, kurie gauna po 200 tūks- 

* tančių dolerių algos, arba kai 
kurie bankieriai, kurie susikū
prino bekarpydami kuponus, 
paskelbia atkeršijimą tiems, 
kurie prašo ekonominių progij 
dėl amerikonų.”

Taip ir bus. Amžinai 13 
milionų bedarbių nepasiten
kins išmatomis.

Katalikų bažnyčia skelbia, 
. jog šiandien Amerikoj esą 

21,451,000 katalikų.
Pusėtinai didelė armija, 

t Tačiau ji yra netikra, labai 
^perdėta.

Darbo Žmonių

Dienraštis
Kaina $5.50 Metams 

Brooklyne $6.00 
Metams

No. 115

Mirė Pažangus Lietu
vių Veikėjas Advoka

tas Petras Leonas
Kaunas. — Mirė demo

kratiniai pažangus advoka
tas Petras Leonas, eidamas 
74-tus metus amžiaus, bu
vęs žurnalo “Kultūra” re
daktorius.

Jis buvo pirmas nepri
klausomos Lietuvos teisin
gumo ministeris, toliau gal
va teisių skyriaus Lietuvos 
Universitete.

Jiis paėjo iš mažažemių 
ūkininkų šeimos, Liaskavos 
kaimo, Mariampolės apskr.

Baigęs advokatūros mok
slą Maskvos Universitete, 
P. Leonas, paskiau buvo pa-

Nazių Planais Pribuda- 
vota Franco ui Tvirto

vių Prieš Gibraltarą
Gibraltar. — Ispanijos fa

šistai, su Hitlerio inžinierių Z U
talka, prisimūrijo požemi
nių fortų-tvirtovių Algeci
ras srityj. Jos ginkluotos 
naujoviškomis kanuolėmis, 
kurios gali peršaut per Gi
braltaro perlają, turinčią 
tik 17 mylių pločio. Ši per
ia j a jungia Viduržemio Jū
rą su Atlanto Vandenynu.

Anglai su savo Gibralta
ro tvirtove iki šiol skaitėsi 
išimtinais valdovais Gib
raltaro vandens “vartų.” 
Bet dabar būtų “jau skir
tinga istorija,” kaip rašo 
N. Y. Times koresponden
tas H. Callender.

Be Algeciras fortų, gene
rolui Franco pribudavota 
tvirtovių ir Ispaniškoje Mo- 
rokkoj, pagal nazių inžinie
rių planus. Iš šių tvirtovių 
taip pat kanuolių šoviniai 
perlėktų per Gibraltaro są- 
smaugą.

Istanbul, Turkija. —Nau
jas žemės drebėjimas su
krėtė centralinę Turkiją 
Mažojoj Azijoj. Tai jau tre
čias žemės drebėjimas per 
mėnesį.

Per du pirmesnius žemės 
drebėjimus buvo sunaikinta 
18 kaimų-miestelių, dalinai 
suardyta 22 kiti ir žuvo 
apie 1,000 žmonių.

Peru respublikos valdžia, 
Pietinėj Amerikoj, taip pat 
pripažino Italijai Ethiopi- 
ją-

Kaip gi tie tikėjimų ap
skaitymai yra vedami? Ar 
atsiklausiama kiekvieno žmo
gaus, kaip jis dabar tiki, ar 
gal visai nebetiki?

Nieko panašaus. Klausia 
tiktai, kokiam tikėjime esi gi
męs. Jei katalikų tėvų, jei 
kataliku pakrikštijo, tai jau ir 
katalikas. Pavyzdžiui, visi 
lietuviai laisvamaniai irgi pri- 
skaitomi prie katalikų tikėji
mo. Mat, juos kadaise tėvai
krikštijo katalikų bažnyčioj, čechoslovakijos.
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skirtas tardytojom Turkes
tano krašte ir apygardos 
teismo nariu. Bet už daly
vavimą 1905 metų revoliu
cijoj tapo caro valdžios iš
mestas iš tos vietos ir su
grįžo Lietuvon. 1907 m. jis 
buvo išrinktas į Rusijos 
Valstybės Dūmą nuo Suval
kų gubernijos.

Pažangiai tautiniame lie
tuvių judėjime Leonas da
lyvavo nuo studentystės lai
kų. 1887 m. jau pasirodė jo 
straipsniai dr. Jono Šliupo 
leidžiamame “Lietuviškame 
Balse,” Amerikoj.

Liaudiečiai Nukirto 8
Fašistų Orlaivius, o 
Savo Prarado Tik Du
Barcelona, Ispanija.—Po

ra dienų atgal liaudiečiai 
pasitraukė iš kai kurių po
zicijų tarp Cantavieja ir La 
Iglesuela del Cid, Teruelio- 
Aliagos fronte. Bet po to jie 
atmuša visas fašistų tankų, 
orlaivių ir kanuolių atakas, 
daromas linkui Teruel-Al- 
bocacer vieškelio.

Susikirtime tarp 50 liau- 
diečių lėktuvų ir 65 Italijos 
ir Vokietijos orlaivių, liau
diečiai nukirto žemyn 8 ita
liškus orlaivius Fiat, o iš 
savo pusės prarado du.

Pamišęs Dentistas Sukapojo 
Motiną, 4 Brolius-Seseris

Ir Pats Susižalojo
Philadelphia, Pa.—Nese

nai pabėgęs iš protligių li
goninės, dentistas Ab. Šar
kis, 36 metų, mirtinai suka
pojo mėsos kapliu savo mo
tiną Pharise, 62 metų, ir pa
vojingai sužeidė dvi seseris 
ir du brolius nuo 24 iki 32 
metų amžiaus. Paskui pats 
persidūrė pilvą ir padegė 
savo drabužius. Jis ir jo su
žaloti broliai ir seserys, sa
koma, taipgi randasi arti 
mirties. ,

Ab. Sarkis užpuolė juos 
naktį bemiegančius.

Čechoslovakijos Nazią Galva 
Džiaugiasi Londono Parama

Berlin. — Atlėkęs iš An
glijos K. Henlein, Čechoslo
vakijos vokiečių nazių gal
va, sako pasitenkinęs, kad 
jo pasikalbėjimai su' Algų 
ministeriais patarnaus 
“liuosavimui vokiško ruožo” 
nuo Čechoslovakijos.

Hitlerio valdininkai, po 
pasimatymo šu Henleinu, 
pripažįsta, kad “vis spar
čiau vystosi krizis” kas' lie
čia jų planus dėlei 3,500,000 
vokiečių “atvadavimo” nuo

ORO BANGOMIS IŠ ISPANIJOS
Gegužės 13 d. trumpomis 

bangomis iš Madrido radio 
stoties buvo pranešta, kad 
Estramaduros fronte Ispa
nijos liaudies armija atmu
šė penkias pašėlusias fašis
tų atakaas. Taip pat 10:30 
vai. prieš pietus du eskadro
nai vokiečių orlaivių, kurie 
bandė iš oro bombarduot 
Barceloną, tapo atmušti 
prieš-orlaivinėmis liaudie
čių kanuolėmis ir priversti 
pabėgt, nepadarydami mies
tui jokios blėdies.

Mich. Saliūne Nušautas N. Y. 
Gengsteriu Advokatas, Su

žeistas Politikierius
Clare, Mich. — Raketie- 

rius Wm. Livingstone nušo
vė Doherty’o saliūne įsąją 
Leebove, advokatą velionio 
A. Rothsteino ir kitų geng- 
stei'ių - šmugelninkų New 
Yorke.

Leebove buvo pirminin
kas žulikiškos Mammoth 
žibalo kompanijos, Oi Li
vingstone vienas iš to rake- 
to šulų. Jis nudėjęs Leebove 
kaip jo išdaviką-apgaviką. 
Suimtas Livingstone sako, 
kad jeigu jis nebūtų nušo
vęs Leebove, tai pastarasis 
būtų nušovęs jįjį. Livipgs- 
tone šūviais taikytais į Lee
bove sužeidė ir B. Gellerį, 
buvusį Michigano valstijos 
generalį vice-prokurorą, ku
ris taip pat dalyvavo šule- 
rystėse vadinamos Mam
moth žibalo kompanijos. Vi
si trys turėjo įtakos Michi
gano valdžioj.

APSIVOŽUS LAIVELIUI, 
ŽUVO 3 ŽMONĖS N. Y.

VANDENYSE
Greenpoint, L. L, N. Y.— 

Smarkus vėjas naktį at
plėšė nuo pakraščio laivelį 
“Helen B,” 28 pėdų ilgio. 
Laivelis, vėjo varomas ant 
seklumos, apsivožė su še
šiais miegojusiais jame 
žmonėmis. Trys išgelbėti ir 
trys prigėrė.

Tenn. Darabininkai ir Tai
meriai Kovos prieš Algų- 

Valandų Biliaus Priešus
Nashville, Tennessee. — 

Valstijos darbininkų ir pa
žangių farmerių kongresas 
nutarė kovot ateinančiuose 
rinkimuose prieš tuos kon- 
gresmanus j .♦ senatorius, 
kurie priešinasi prezidento 
Roosevelto sumanymui, ku
ris reikalauja nustatyt būti
nas darbininkam algas ir 
apribot darbo savaitę.

Anglija Kurstysianti Suki
limus Meksikoj

Washington, geg. 16.— 
Spėjama, kad Anglija kur
stys Meksikoj atgaleivių 
sukilimus prieš pažangią 
prezidento Cardenaso val
džią.

Cardenas nutraukė diplo
matinius ryšius su Anglija. 
Nes Anglijos valdžia per
daug įžeidinėjo Meksiką, 
šiurkščiai reikalą udama

Kurie turite trumpų ra
dio bangų (short wave) im
tuvus, užsukite kas vakarą 
7:30 arba 8:40 Eastern 
Daylight Saving Time ant 
9.48 “megacycles.”

Pranešant programos 
pradžią, išgirsite anglų kal
boj šiuos žodžius: “This is 
Madrid, the Voice of Repu
blican Spain.” Visi praneši
mai daromi anglų kalba.

“Laisvės” Reporteris.

Buvęs Amerikiečiu' Profeso
rius Dabar Belgijos Mi- 
nisteriu Kabineto Narys

Brussels, Belgija. — “Vi
durio” socialistas Henri 
Spaak sudarė naują Belgi
jos ministerių kabinetą. Į jį 
įeina 4 socialistai, 4 katali
kai, du liberalai-demokratai 
ir vienas nepartijinis. Pats 
Spaak yra dar pirmas so
cialistas ministeris pirmi
ninkas Belgijos istorijoj.

Ekonomijos ir lauko ūkio 
ministerių tapo inžinierius 
Paul Heymans, kuris buvo 
technologijos profesorium 
Bostono Universitete,' Ame
rikoj, nuo 1921 iki 1926 m. 
Jis yra katalikas bankinin
kas. Finansų ministerių pa
skirtas M. L. Gerard, “at
sargus” liberalas.

Spaako ministerių kabi
neto didžiausias uždavinys 
tai būsią sulaikyt aukso 
plaukimą iš Belgijos, taupyt 
valstybės lėšas ir stiprint 
jos finansus.

AREŠTUOTA 900 BRAZI
LIJOS FAŠISTŲ 

SUKILĖLIŲ
Rio de Janeiro.—Brazili

joj suimta jau 900 fašistų 
sukilėlių, tarp jų ir 150 jū
rininkų. ' Be kitko, pas juos 
rado 80 galingų bombų.

Leitenantas L. Nascimen- 
to, komandierius kareivių, 
saugojančių prezidento Var- 
gaso palocių, taipgi dalyva
vo sukilime.

Aukštas Nazių Sportinin
kas Nuteistas kaip “Sodo- 

miškas Griešninkas”
Berlin. — Nazių teismas 

skyrė metus kalėjimo spor
tininkui baronui .v o n Cram- 
m’ui už tai, kad jis turėjęs 
“sodomiškų” lytiškų susinė
simų su vyrais. Jis sumokė
jęs tūlam M. Herbstui apie 
$10,000 už to sekreto palai
kymą, bet “griekas” vis 
tiek aikštėn iškilo.

greit atlyginimo anglam 
kapitalistam, kurių žibalo 
pramonės tapo pervestos į 
Meksikos valstybės nuaso- 
vybę.

ORAS
Šiandien bus giedra ir šil

čiau. — N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 52. 

Saulėtekis 5:38; saulėleidis 
8:06.

Amalgameitų Prezi
dentas Numato Fede- 
rac. Vienybę su CIO
Atlantic City, N. J. — 

Amerikos Darbo Federaci
jos eiliniai nariai gražiai 
sugyvena ir dažnai veikia 
išvien su CIO industriniu 
unijų nariais, — pareiškė 
Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos prezidentas Sidney Hill
man pasikalbėjime su laik
raščiu atstovais:—O kas 
skelbia karą prieš CIO, tai 
tik kai kurie Darbo Fede- 
cijos vadai.

Hillman tvirtino, kad at
eityje turės įvykti oficialis 
apsivienijimas Darbo Fede
racijos su CIO, pagrindais

Suėmė Italijos Agentą 
Brazilijos Nazišką 
Fašistą Sukilime

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Prezidento G. Vargaso 
vyriausybė areštavo Musso- 
linio agentą Cesarį Risellį, 
kaip vieną iš naziškų fašis
tų vadų sukilime prieš Bra
zilijos valdžią.

Mussolinis planavo nau
dot Braziliją kaip savo pa
pėdę ir maisto šaltinį būsi
mame europiniame kare.

8,000 Meksikos Kariuome
nės Prieš Gręsiantį Generolo 

Cedillo-Buožių Sukilimą
S. L. Potosi, Mexico.— 

Prezidentas Cardenas pa
siuntė 8,000 kariuomenės į 
San Luis Potosi valstiją, 
kur gręsė sukilimas genero
lo Saturnino Cedillo vado
vaujamų dvarininkų ir buo
žių. Valdžios kareiviais ap
statytas ir gen. Cedillo dva
ras Las Palomas apylinkėj.

Prez. Rooseveltas Sugrįžo 
Iš Žvejybos

Washington, geg. 16.— 
Sugrįžo iš žvejybos prezid. 
Rooseveltas. Tarp jo svečių 
laive buvo ir progresistas 
senatorius La Follette, ku
rio brolis Wisconsino gu
bernatorius pradėjo orga
nizuot “trečią” partiją.

Moteris Sumušė Vokiečių 
Sklandytoją Rekordus

Berlin. — Hanna Rietsch 
sklandytuvu nulėkė iš Dar- 
mstadto į Wasserkuppe ir 
sugrįžo atgal, padarydama 
155 mylias oro kelionės lėk
tuvu, neturinčiu jokio mo
toro, naudojant tik oro sro
ves. Tuomi sumušė rekor
dus visų vyrų sklandytojų 
Vokietijoj.

Maskva, geg. 16.—Prof. 
VI. Barikin išdirbo iš vištu- 
kų gemalų čiepus, kuriais 
pagydoma slogos per 24 va
landas.

stambių industrinių unijų 
didžiosiose pramonėse. Dė
lei to ir dabartinis Amalga
meitų suvažiavimas priims 
rezoliuciją.

Hillmanas nurodo, jog 
kaip CIO, taip ir Darbo Fe
deracijos vadovybė jau re
mia įnešimą kongresui apri
bot darbo laiką ir nustatyt, 
kiek samdytojai būtinai tu
ri mokėt algos savo darbi
ninkams; o kas liečia bedar
bių šelpimą, tai Federacijos 
unijos įvairiose vietose jau 
senai veikia išvien su CIO.

Ispanijos Fašistą Pra
nešimai ir Respublikos 
Valdžios Užginčijimai
Hendaye, Franc.—Ispani

jos pasienis.—Fašistai pra
neša, kad jie po žiaurios 
tiesioginės kovoš atėmę iš 
liaudiečių San Cristobal 
kalną, mylios aukščio. Šis 
laimėjimas fašistam pagel- 
bėsiąs užpult Mora de Ru- 
bielos ir pasigrumt pirmyn 
linkon vieškelio, vedančio į 
Valenciją ir Castellon de la 
Plana, Viduržemio Jūros 
pakraštyje.

Salamanca, Ispanija.—Fa
šistai skelbia, kad iki balan
džio mėnesio jie suėmę ne
laisvėn “90,844” respublikos 
kareivių, o nuo to mėnesio 
suima po “2,000” liaudiečių 
per dieną, vidutiniai skai
tant.

Fašistai garsinasi, kad 
jie atėmę iš respublikos Te- 
ruel-Albocacer vieškelį, o 
nuo Albocacerio jiem telie
ka tik desėtkas mylių iki 
pajūrio miestelio Alcala de 
Chivret.

Barcelona, Ispanija.—Res
publikos valdžia praneša, 
kad fašistai dar neužėmė 
jokios dalies Teruel-Alboca- 
cer vieškelio.

EXTRA!
Prisipažino Mussolinio Ag

entas Brazilijoj
Rio de Janeiro, geg. 16. 

—Suimtas italas Cesar Ri- 
selli prisipažino, kad jis vei
kė kaip Mussolinio agentas 
Brazilijos fašistų sukilime 
prieš valdžią.

Gręsia Badas Chicagos 
Bedarbiams

Chicago, Ill., geg. 16.— 
Uždaryta 23 šelpimo stotys. 
Gręsia badas devyniasde
šimčiai tūkstančių bedar
bių šeimynų. Miesto iždas 
neturįs pašalpom pinigų. 
Valstijos gu b e r n a t orius 
Horner šaukia nepaprastą 
seimelio sesiją dėlei pašal
pų chicagiečiam.
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Meksika ir Anglija
Nepakęsdama Didžiosios Britanijos 

torių puolimų ir bereikšmių kabinėjimu
si, Meksikos vyriausybė nutraukė diplo
matinius ryšius su Londono vyriausybe? 
Reakcinė Britanijos vyriausybė pareika; 
lavo Meksikos vyriausybės užmokėti jai 
$85,000 “skolą”, pasilikusią dar nuo Mek
sikos revoliucijos. Cardenaso vyriausy
bė atmokėjo tą skolą ir podraug atšau
kė savo atstovą iš Londono.

$85,000—labai maža pinigų suma. Ne
reikia manyti, kad Anglijos vyriausybei 
būtų taip jau rūpėję patys pinigai; jai 
rūpėjo kaip nors kabinėtis prie Meksikos 
vyriausybės visai dėl ko kito: po to, kai 
Meksikos vyriausybė paskelbė šunacio- 
nalizavimą aliejaus šaltinių, Anglijos to
res pradėjo dūkti, nepaisant to, kad 

^.-Meksikos vyriausybė pasisakė atmokė
sianti visus įvezdinimus, kuriuos padarė 

Amerikos ir Anglijos kapitalistai Meksi
kos aliejaus šaltiniuosna. Tasai dūkimas 
ir privertė abi šalis nutraukti ryšius.

Begėdžiai Anglijos torės, reikalaudami 
iš Meksikos grąžinti tą mažą sumą pi
nigų, pamiršta, kad Anglija skolinga bi- 
lionus dolerių Amerikai ir atsisakė juos 
mokėti. Jie pamiršta ir tai, kad kitos 
kapitalistinės valstybės taip jau nemo
ka savo skolų Amerikai. Tai kur čia jų 
buvo logika kabinėtis prie Meksikos vy- 

__ riausybės!
Tenka priminti, kad progresyviškąją 

Meksikos vyriausybę pradėjo pulti ir ki
tų kraštų stambaus kapitalo spauda. Jie 
negali pakęsti tų žygių, kuriuos Meksi
kos vyriausybė daro gerinimui plačiųjų 
darbo žmonių masių naudai.

Aišku, nutraukimas diplomatinių ry
šių nelemia gero taikai. Bet už jų nu
traukimą atsakomybė puola ne ant Mek
sikos vyriausybės, ale ant Anglijos reak
cininkų.

Anglijos darbo žmonės turėtų griežtai 
pasmerkti torių valdžią, kurios pastarų
jų laikų politika darosi vis reakcingesnė 
ir bjauresnė.

Tamsios Dienos Vokiečiams 
Katalikams

Katalikų savaitinis laikraštis “Der 
deutsche Weg” 15 numeryj pasisako dėl 
Austrijos katalikų vyskupų laikymosi 
Hitlerio atžvilgiu. Ten rašoma:

“Turint prieš akis vyskupų pareiški
mą, tenka pripažinti, kad mes einame 
ne vokiečių katalikų vienybės fronto ke
liu, o artinamės prie atsiskyrimo nuo Ro- 

. 'm6s dvasiškijos, kas reiškia naują baž
nyčios schizmą. Jeigu jau kardinolai ir 
vyskupai sako stabmeldiškas rasistines 
kalbas, tai kaip gali pateisinti savo pa
dėtį milionai jų valdinių? Reikalas 
yra nepaprastai rimtas...”

“Ką pasakys šušnigas, jeigu jam pro 
kalėjimo duris kardinolas rėkia ‘Heil 
Hitler’, ką sakys burmistras Smitcas... 
4r kiekvienas austras, kuriems vos prieš 
keletą savaičių buvo perskaitytas epis
kopato pareiškimas prieš nacionalsocia- 
lizmą. Daugelis katalikų dabar vaikšto 
nuleidę galvas ir tyli niekinami, kai su
dėtų kardinolo kalbos, rėkiančios “Heil 
Hitler” skamba Vienoj. Papenas, žino
ma, tuo gali džiaugtis, o visi bažnyčios 
priešai triumfuoti. Bet tikrieji kovotojai 
nepuls ant kelių...”

“Mes turime nevengti prieš nacional- 
socializmą aiškiai pareikšti, kad mūsų 
religija yra visų tautų ir visų rasių ir 
kad šitos religijos galva yra Romoj, ku
rią visų rasių ir visų klasių katalikai 
garbiną kaipo Kristaus valstybės vieti
ninką žemėje, kataliku būti, reiškia išti-
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kimu popiežiui būti. Tai yra tikėjimas 
giliai į Vokietijos ir Austrijos katalikų 
širdis įrašytas. Katalikybės ir pasitikėji
mo popiežiui negalima vieno nuo kito at
skirti. Kas nori katalikų bažnyčios, tas 
turi norėti ir popiežiaus. Dėl to negali 
būti jokių ginčų. Tačiau puikiai yra ži
noma, kad nacionalsocializmas šitas 
dvi sąvokas viena nuo kitos stengiasi 
atskirti į ir sukurti “katalikus” neištiki
mus popiežiui. Jis šitą kovą perkelia į 
bažnyčios vidų ir savo 
kus rinkti pradeda ne 
nuo prelatų.”

Vokiečių ir austrų 
vyksta gilus judėjimas prieš kardinolo 
Innicero ir Austrijos vyskupų pareiški
mą. Jie nenori tikėti į rudąjį hitlerizmo 
dievą, kuris ruošia karą, jie nieko bend
ro nenori turėti su tuo kruvinuoju fašiz
mu. Jų vieta yra bendrame antifašis
tiniam fronte kartu su komunistais, so
cialistais ir visais geros valios žmonė
mis.

tikslams šalinin- 
nuo liaudies, bet

katalikų tarpe

Sako, Nekurtose Valstijose 
Grūmoja SLA Uždarymu

“Tėvynė” rašo:
I

Kiekvienam gali būti aišku kokiomis 
svarbiomis problemomis Susivienijimui yra 
išleistas Illinois valstijos naujas apdraudos 
įstatymas, kuriuo einant panaikinami visi 
senieji SLA apdraudos skyriai, paremti N. 
F. C. mokesčių lentele, ir artificialiai per- 
aukštas SLA narių mirtingumas. Nepatai
sius pastarosios padėties organizacijoj, grū
moja nariams aukštesnėmis duoklėmis, arba 
Susivienijimo uždarymu nekuriose valstijo
se. Pereitais metais tos valstijos uždare ga
na skaitlingas ir gerai stovinčias organiza
cijas vien dėl peraukšto narių mirtingumo, 
kuomet nebuvo stengtasi tokią padėtį taisyti 
vienokiu ar kitokiu būdu.

Šitaip dalykams stovint, aišku, SLA 
turės daryti viską, kad jo “nekuriose 
valstijose” neuždarytų, kadangi tai būtų 
didelė nariams nelaimė. Illinois valstija, 
kiek mums žinoma, pastaruoju laiku iš
leido tūlus griežtus patvarkymus, regu
liuojančius fraternales organizacijas; 
pakėlė narines mokestis. Vadinasi, fra- 
ternalės organizacijos, norinčios būti le- 
gališkomis toje valstijoje, privalo kelti 
savo nariams duokles, jei jos iki šiol bu
vo mokamos sulig t. v. National Frater
nal Congress sistemos.

Kiek mums žinoma, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas jau prisitaikė prie 
tų patvarkymų. Įstabu, kad SLA dar ir 
iki šiol neprisitaikė.

Nereikia nei aiškinti, kad valstijos, 
darančios naujus fraternalių organiza
cijų suvaržymus, yra “įtakoje” stambių
jų apdraudos (insurance) kompanijų, 
kurios daro viską nuslopinti fraternales 
organizacijas.

Prastas Patriotizmas
“Argentinos Liet. Balse” skaitome ko

respondenciją iš Montevideo (Urugua
yans): Ii

Sąryšyje su paskutiniais įvykiais Lietu
voje, kai kurie buvę Lietuvos savanoriai ne-, 
darbo dienom yra j ieškoję lenkų, kad jiems 
praktiškai parodžius lietuvio kumščio stip
rumą. Visuose minėtuose atsitikimuose, len
kai kapituliavo. Tik vienoje bolyčioje, užė
jus vienam lietuviui nusipirkti cigaretų, ir 
atradus kelis lenkus, begurkšniojančius bal- 
taakę, ir jos gerai prisiragavusius, įvyko 
toks incidentas: Girti lenkai įžeidžia lietuvį 
ir pradeda į jį svaidyti stiklais. Vienas ne
galėdamas atsilaikyti nubėga prie kito gat
vės klimpo ir suradęs dar du tautiečius, su
grįžta bolyčion.

Nors ir būta lenkų gerai įkaušusių, bet 
pamatę užgautąjį ir su juo dar du lietuvius, 
pasielgė kaip žvirbliai pamatę vanagą, nelė
kė į žagarus, bet išnešė kudašių per užpaka
lines bolyčios duris, šis incidentas pasibaigė 
be “tyarkos dabotojų” intervencijos. Kituo
se įvykiuose apgalėjo policija, patupdyda
ma abi kariaujančias puses į “šaltąją,” kad 
atvėstų.

Jeigu Lietuvoje būtų demokratiška tvar
ka, lenkeliams labai daug kainuotų kėsini
masis ant Lietuvos.
Kad Lietuvoj reikalinga ateteigti de

mokratinė santvarka—suprantama. Bet 
ką tas turi bendro su girtų žmonių mu
šimus! karčiamose?

Politines Pastabos
Sovietai Stiprūs

Neatsižvelgiant, kad kiti 
sako, jog Sovietai silpni, 
bet mes imkim pavyzdį nuo 

. tų laikų, kada Sovietai kū
rėsi.

Kapitalistinės šalys nieko 
Sovietam ir už pinigus* ne
pardavė, kad tik liaudis ba
dautų, kad tik prieš Sovieti
nę tvarką keltų revoliuciją, 
bet toji liaudis žinojo, kad 
vieną valandą iškentėjus, 
visa ateitis bus šviesi. Taip 
ir įvyko. Rusijos žemės gel
mėse turtų yra, progresas 
pakilo, darbo klasė džiau
giasi. Ką jie kartą sukūrė, 
žūti daugiau neduos. Sovie
tai stiprūs.

Blokaduos, Marins, bet 
Jų Nepaims!

Jeigu ir pultų kas Sovie
tų Sąjungą, ją blokaduotų, 
nedaleistų jai parsigabęnt 
kaip ko iš kitur—Sovietų 
Sąjungoj yra maisto pakan
kamai, nenumarins ba’du 
priešas. Jėgų apsiginti taip
gi užtektų. Sovieti j a tvirta 
ir neįveikiama!

Lietuvius Interesuoja
Tenka girdėti daug lie

tuvių, kurie žada dar šie
met vykti į Sovietų Sąjun
gą. Sako, “pasigėrėsim, ką 
darbininkai per jų valdymo 
laiką pasiekė.” Taip, įdo
mumo dėliai, kiekvienas pri
valo stengtis pamatyti po
karinę Rusiją — prieš ka
rą ją matė vienaip, dabar 
pamatys kitaip.
Pardavė Lietuvą, Parduos 

Ir Chechoslovakiją
Iki dar Francūzijoj laikė

si Blumo valdžia, Čechoslo- 
vakijai parama buvo garan
tuota karo atsitikime. Atsi
dūrus Lietuvai pavojuj, An
glija, taipgi Francūzija pa
tarė Lietuvai priimt ultima
tumą, pardavė lenkams. Če- 
choslovakijai dabar taipgi 
siūlo panašiai: patenkinti 
vokiečių reikalavimus.

Tai jau bus'iš eilės kelin
ta valstybė parduota per 
Angliją, o per Francūziją 
gal dar tik antra. Tai ve 
prie ko priveda reakcijos 
sistema!

bus ir išleidus daug naudingų' 
moksliškų knygų ir šiaip pui
kių apysakų, tik mes suremki- 
me pečius, o mūsų laimėjimas 
jau netoli. Aš varde ALDLD 
64 kuopos narių, reiškiu pilną 
pasitenkinimą dabartinio AL 
DLD CK darbais.

J. Julius, 
Moline, ill.

ALDLD 57 Kp. Sekretoriaus 
Balsas

Juozelis.

A.L.D.L.D. Diskusijos
Ir Mano Nuomonė 
ALDLD Diskusijose

Aš esu ALDLD 57 kuopos, 
sekretorius nuo 1930 metų. 
Tiek galiu pasakyti, kad mes 
šios kuopos nariai ALDLD li
teratūrą skaitome ir todėl ge
rokai pažengėme pirmyn. Man 
teko šnekėti ir su katalikais, 
kurie neskaito tokios literatū
ros, tu o j aus jauti didelį skir
tumą.

Aš perskaičiau sekamas 
knygąs: “Religija” pirmą ir 
antrą tomą, “Bedarbė ir Vi
suotinas Kapit. Krizis,” “Ka
ras Lietuvoj”, “Povilas Jur- 
ka”, “Gamta ir žmonės”, “Ke
lias į Naują Gyvenimą,” tai 
daug vertės turi tokios kny
gos, tik gaila, kad jos be kie
tų viršelių.

žurnale “šviesoj”, pagal 
mano supratimą, turėtų būti 
daugiau istorinių straipsnių, 
mažiau apysakėlių bei eilučių. 
Vis tiek, mūsų knygos ir žur
nalas geras. Tik žinoma, mes 
lietuviai, ateiviai. Jeigu mes 
būtum čia gimę, šioj šalyj, lei
stume anglų kalboj literatūrą, 
tai būti] daug geriau.

D. P.

ŠYPSENOS
Inteligento Bedarbio

Daina
Kol dar jaunas buvau, 
Uoliai mokiausi, 
Algebrą studijavau, 
Kelnes lopiausi. 

«*
Tik pabaigti mokslą tą 
Nepasisekė,
Direktorius bilietą 
Vilko įsukė.
Bet viltys dėl dietos tos v 
Neišsisėmė: \
Per protekciją tetos /
Bankan priėmė.
Nuo tol labui kitų dirbt 
Įsikūnijau...
Du namukai ėmė sirpt 
Panemunėje.
Bet nėr laimės be kančių: 

.Po revizijos.
Rado, kad daug tūkstančių

Aš priklausau prie Literatū
ros Draugijos veik nuo jos įsi
kūrimo ir gerai žinomi šios ap
švietos draugijos dideli dar
bai. Tiesa, buvo ir klaidų, bet 
klaidų tik tas nedaro, kas nie
ko nedirba. Bet jeigu jau rei
kia daugybę darbų atlikti, |tal 
sunku viską taip sklandžiai ir 
padaryti.

ALDLD dabartinis Centro 
Komitetas ragina visus narius 
kuo daugiausiai aptart savus 
reikalus pirm suvažiavimo, 
įnešti gerų sumanymų, kriti
kuoti, kas yra negeistina, tai
syti, žodžiu sakant, padaryti 
gerus tarimus, kad padarius 
dar skaitlingesnę organizaciją, 
tą vienintelę lietuvių darbinin
kų apšvietos draugiją.

Bet deja, tūli ažuot drau
giškai kritikuot, ažuot broliš
kai atsinešti link mūs organi
zacijos, tai pasipila jų užsiva
rinėjimai, arba asmeniniai už
sipuolimai. Būtų pusė bėdos, 
jeigu tie ypatiškumai ir pasi
liktų ypatiškumais, bet jie ne
šami neapgalvotai į mūsų 
draugiją. Mano supratimu, d. 
Buivydo kritika antrašu Cen
tro Komiteto, o ypatingai nu
kreipta prieš Centro Komite
to sekretorių d. šolomską, vi
siškai nevykus ir netaktinga. 
Ir mano atžvilgiu yra žalinga. 
Drg. Buivydas rašo, kad 
ALDLD pnigai netiksliai eik
vojami. Pagal jo supratimą, 
būtų galima sutaupinti tūks
tantuką mūsų organizacijai, 
kad centro valdyba, o ypatin
gai centro sekretorius dirbtų 
veltui draugijos darbus, kuris 
daugiausiai tų darbų ir turi 
atlikti. Jis rašo, kad centro 
sekretorius ima pusę algos iš 
“Laisvės” už redaktoriaus pa
reigas, o kitą pusę nuo ALD 
LD. čia drg. Buivydas sviėdė 
pykčio pirštinę, kaip tik į ypa- 
tą. Na, kas čia tokio, jeigu 
“Laisvė” ir ALDLD susidėję 
bendrai užlaiko toms įstai
goms reikalingą darbininką ir 
už jo darbą apmoka alįą? 
Tai, rodos, iš tokio plano rei
kėtų pasidžiaugti. Mano su- 
pratjmu, kas norės, kas galės, 
veltui dirbti, jeigu negaus at
lyginimo pragyvenimui ? Sa
kau, jeigu negaus atlyginimo, 
tai kitur tdrės dirbti ir tada 
mūsų organizacija prajdės 

sirgti, nes jos darbai nebus at-

likti ir tada ilgų metų mūsų 
draugijos budavojimo darbas 
nueis niekais.

Juk reikia atsiminti, kad 
centro sekretoriui yra begali
niai daug darbo, yra apie 200 
kuopų, vien joms išsiuntinėji
mai laiškų kiek tai laiko už
ima, reikia tvarkyti duokles, 
“šviesos” antrašus, išsiuntinėti 
knygas, žurnalą ir šiaip viso
kį organizacijos darbai. Tai 
niekas liuosu laiku tokį dar
bą veltui negalės atlikti, o jei
gu atsirastų kokis ir apsiimtų, 
tai gal tik kerštu, kad orga
nizaciją griaut. Tiesa, pinigus 
reikia taupyt. Bet aš netikiu, 
kad siūlomu būdu galėtum pa
kelti iždą. Mes turime jieškoti 
kitur įplaukų, kaip tai dau
giau knygas pardavinėti, atsi- 
šaukt į geros valios darbo 
žmones, kad ir jie prisidėtų 
prie organizacijos.

Klausimas, kad būtų drū
čiau apdarytos knygos, tai yra, 
svarbesnės knygos, žinoma, 
būtų labai gera, kad jos gra
žiau atrodytų ir būtų tvirtes
nės. Bet jeigu mes tam tiks
lui pakelsime narių duokles, 
tai nebus gerai šio krizio me
tu Į tokį fondą turime jieško
ti lėšų nepakėlus narių duok
les.

Toliau d. Buivydas užmeta, 
kad žurnalas “Šviesa” užpil
dytas netikusiais raštais, tų
pačių vietinių rašytojų, o gerų j Važiuojant man tramvajum, 

-rašytojų nesimato. Gerai d.,galva sukasi, svaigsta ir kar- 
Buivydai, jeigu jums žinomi 
toki geri rašytojai, kurie vel
tui ir darbininkiškai rašo, tai 
prašome pranešti, o ALDLD 
bus jums labai dėkinga ir pa
sinaudos jų raštais. . .

Kas link žurnalo, ar jį dar 
kartą lenkt pusiau, tai mano 
supratimu, palikti taip, kaip 
dabar yra, nes kuomet žur
nale tankiai telpa paveikslai, 
tai jie dabartinio dydžio ge
riau atrodo.

Pasiklausinėjus pas narius 
kas link ALDLD knygų ir žur
nalo, tai visi yra patenkinti. 
Na, žinoma, rasis tokių, kurie 
ir neskaito arba mažai skaito 
dėl jiems žinomų priežasčių, 
bet jokių išmetinėjimų nedaro.

žodžiu sakant, dabartinis 
ALDLD Centro Komitetas at
lieka darbą ir nariai užsiga
nėdinę. Ant pabaigos kviečiu 
visus draugus ir drauges ra
šyti draugiškai, rimtai ir rišti 
organizacijos klausimus, nes 
mūsų ši apšvietos organizacija 
yra nuveikus milžiniškus dar- •

B.

Šiltą vietą praradau, 
Bedarbiaut ėmiau, 
Ir palaipsniui nuslydau 
Vis žemiau, žemiau...
Ponai linksminosi sau, 
Vyną pirko jie, 
O aš širdį raminau 
Denaturkoje.
O kai rūkė cigarus 
Kožnas Borakas, 
Aš vazoj aus po barus, 
Rinkau nuorūkas.

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis. — Fašistai prape^ 
ša, kad jie užėmę miestelį 
Fortanete ir tuomi galuti
nai užvaldę vieškelį tarp 
Teruelio ir Albocacerio-

Liauaiečiai atmuša visas 
fašistų atakas linkon Cas- 
tellon, pajūryj.

Ir dabar visi Kaune
Rūmus statosi,
O kišenėj pas mane 
Krizis kratosi.
Matyt, teks įstumt save 
Kur į Viliją, 
Gal pabaigsiu jos dugne

Vladas šiupelis.
“Kuntalplis”

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Važiuojant, Svaigsta Galva.

Gerb. Daktare, mano se
sutė skaito “Laisvę” ir aš ją 
kasdien skaitau. Dažnai matau 
jūsų naudingų patarimų apie 
sveikatos dalykus. Kreipiuos į 
jus, gal jūs ir man ką patar
site per dienraštį “Laisvę.”

Aš esu 25 # metų moteris. 
Taip jaučiuosi sveika, bet di
džiausias man nesmagumas, 
tai kad negaliu toli važinėti 
tramvajais bei autobusais.

tais net tąso vemti. Kuomet 
būna šaltas oras arba kada at
dari esti gatvekario langai, 
tuomet da pakenčia Bet, jeigu 
šiltas oras, o žmonių kimštinai 
gatvekaryj, tai jau tuomet vi
sai blogai.

Ar gal, daktare, yra tam 
kokių vaistų gerti ar uostyti, 
kad man taip nesidarytų. Jei
gu yra, tai labai būsiu dėkin
ga, jeigu duosit man patarimą 
per mūsų “Laisvę.” Iškalno ta
riu širdingai ačiū.

Atsakymas.

Visokių gali būt tam
žasčių, kad galva svaigsta, va
žiuojant tramvajum, autobusu 
arba laivu. Gali galva svaigti 
dėl nuodingų dujų, dėl suterš
to oro. žmogus negauni pa
kankamai deguonies (oksige- 
no), tai kraujo skysčiuose ir 
palei visą organizmą susidaro 
perdaug nuodingų dujų. Tada 
smagenys .atsisako
visam pasidaro alpu, 
svaigu. Nervai atsisako

prie-

veikti, ir 
silpna, 
atatin-

karnai kontroliuoti kraujagys
lių platumą. Paviršutinės krau
jagyslės labai susitraukia, 
— tada žmogus išbąla, išblyk
šta, o giliai viduriuose esamos 
kraujagystės labai išsiplečia: 
į jas subėga dauguma kraujo, 
taip kad tada permažai krau
jo daeina ir į smagenis, — ir 
žmogus net apalpsta, arba 
jam sukasi galva ir vemti ver
čia.

Šitokiais atsitikimais pa- v 
gelba lengva. Atidaryk langus, 
duris, įleisk gryno oro. Ligonį 
paguldyk ant aslos, kojas auk
štyn iškelk, o galvą žemyn. 
Tuo tarpu gerai dar gi trinti 
smilkinius, kaklą, delnus. 
Kraujo apytaka susitvarko, ir 
ligoniui pasidaro geriau.

Jeigu matai, kad tau svaigu 
darosi, tai nieko nelaukda
ma, imk ir pasilenk žemyn, 
lyg norėdama sau batų raište
lius suveržti. Tada tau į galvą 
daugiau pribėgs kraujo — ir 
pasidarys geriau. 4

Yra atsitikimų, kada žmo
gui galva sukasi ir širdį pyki
na, važiuojant, nors oras ir 
grynas, čia irgi įvyksta netvar
ka kraujo apytakoj. Ir čia ge
rai pagulėt su galva nuleista 
žemyn, o kojas iškėlus aukš
tyn.

■ Kraujo apytakai sutvarkyt, 
tokiais atsitikimais, galima 
dar ir vaistų imti. Gaukite 
llelladenal, Sandoz, 20 tab
lets. Kai labai bloga, galima 
imti po vieną tabletą kas pora 
valandų, kol pasidaro geriau. 
O šiaip pakanka 3 arba 4 
tablečių per dieną.



Antradienis, Geg. 17, 1938

•him Smith:—

AN AMERICAN SOLDIER: PUBLISHED EVERY

A One Act Anti-War Play By Bob Vinatus TUESDAY AND
FRIDAY

ENGLISH PART

/Ar sports humor-n wĘ OF C L U B ACTIVITIES

’T'HIS PLAY is one that can be 
1 used effectively by amateur dra

matic groups in teaching young 
people the facts of the World War 
and present war in Spain. It is 
simple — 
style—and ____

stage and probably
or two are needed—nothing 
A spotlight or powerful flash
can be used 
upon each

in the living newspaper 
needs

bare 
form

no scenery. A 
' a uni-

to center atten- 
individual scene.

fact that the

speaks to the figure who quietly 
goes on mumbling)

Soldier: Did you fight in the
war? Did you feel the gas choke at 
your throat and the blood run down 
your lips and chin? Did you hear 
the cannon roar and 
gun bullets ? Answer 
fight, did you slave, 
fer, did you die . . .
(figure remains silent—pause 

soldier turns to audience) 
THIS IS WHAT

EDUCATION-STORIES

THE INTERNATIONAL
feel machine 

me! Did 
did you

you 
suf-

light 
tion 
Remembering the 
phrase, “Born in the First World 
War, Died in the Second.” may 

'soon be an actuality—such short 
playlets as this must be used all the 
more frequently.—Ed.

In the green fields of 
flow 
sing 
the 
dull

Announce r
' ' Flande rs where white crosses 

in end'.’ess rows and the birds 
a different song, forgetting 
shrill wine of bullets and the 
thud of bodies—there in the peace 
and quiet of a French field, lies the 

tbody of John Smith, an American 
■'-dpldier who lost his life in the year 
of 1918.

(Blackout)
Well, honey, I’m all packed
Aren’t you glad? (no ans-

and

WESoldier:
ARE DYING FOR (pointing at fi
gure) (soldier goes back between 
darkened companions and the1 
gure’s voice becomes 
louder, more 
one the three 
figure recites 
nally shouts)

Cap.: THE
MINE! PROFIT! 
umphantly at the three bodies.) 

(Blackout)

fi- 
louder and 

triumphant — one by 
soldiers drop as the 
his ticker tape— fi-

PROFIT IS MINE!
(and looks tri

John: 
to sail, 
wer) Well, don’t get so sore. Could 
I help it if I was drafted? You 
think I want to go to war? They 
give me a gun and say: "Here, stop 
the bloody Hun and make the world į War. 
safe for your country.” Yeah, safe (~ 
for old J. P. Morgan, 
couldn’t do 
(kisses her) 
wife sobs on

Politician: We are met on this 
day to dedicate a portion of this 
battlefield in memory of those he
roic soldiers who gave their lives 
that their country might live. They 
gave the last full measure of sac
rifice in the firm belief that their 
country’s cause was just. It is with 
a deep feeling of respect and humili
ty that we dedicate this monument 
to the heroic dead of. the World

all

anything to 
Goodby hon.
the table)

Well, we 
stop it. 

(leaves as

(Blackout)
Announcer: No, nothing was done 

to stop the war. Blindly and hope
lessly a million young Americans 
marched to Europe in defense of 
iPerchant trading rights. To the 
fields of Argonne, Verdun, and 
Flanders, they marched—pawns in 
a game of international hypocrisy in 
which human lives meant nothing 
compared with capital investments.

(Politician walks off stage and two 
women dressed in black walk up, 

one kneels—the Announcer is 
speaking)

Announcer: Thirty million bodies 
are buried beneath the soil. The 
memories of the dead are mocked by 
the victors who received cash pay
ment 
life, 
mind 
with 
where poppies blow.

for each drop of blood and 
The eyes, ears, heart and 
of John Smith are now one 
the earth of Flanders Field,

grave

A RISE, ye prisoners of starvation, 
Arise ye wretched of the earth, 

For justice thunders condemnation 
A better world’s in birth.
No more tradition’s chains shall bind us, 
Arise ye slaves, no more in thrall.
The earth shall rise on new foundations, 
We have been naught, we shall be all !

(Chorus)
Tis the final conflict,
I>et each stand in his place.
The International Soviet
Shall be the human race.

(Repeat)
—Eugene Pettier.

asthe songs in history none has ever swept the world with fire 
to international solidarity and struggle. One sixth of the earth 
to Socialism victoriously and thousands died with this song on

Of 
this call 
marched 
their lips. At the May Day Parade we were surprised to learn that a few I 
of our youth did not know the words. Because others may be in the same, I 
class we are publishing the song today. Learn it and you learn one of the 
songs the whole world knows and listens to.—Editor.

HIGHLIGHTS IN SPORTS
the wire that was good 
repay Owner H. M. Woolf

speed -to 
enough to 
with a purse of 47,000 dollars.

k —0—
Rumors of Van Lingle Mungo, 

Brooklyn Dodger ace, being traded 
to the Cards still persist, 
time they have Van going
St. Louis team for Ducky Medwick, 
two other players, one a south
paw pitcher, and a bundle of cash1.

Bob Seeds, veteran Newark out
fielder, crashed into the headlines

Baltimore Youth Ac 
tivity and News

The Lyros Chorus of Baltimore 
held its last rehearsal at the Lith
uanian Hall, 653 Hollins Street, last 
Tuesday at seven o’clock. The re
hearsal lasted until 9 o’clock, at 
which 5 minutes intermission was 
allowed before starting the monthly 
meeting.

Our President, Mr. Žemaitis, 
opened the meeting. Nominations 
for a new president were open, but 
Mr. Žemaitis was elected again:’ The 
minutes of the last meeting were 
read by Anne Kuchauskas and were , 
approved as read. The ] 
complimented the chorus on the 
good work it has completed for a 
young chorus only 8 
old. arrangements for 
nite place to sing was 
with the caretaker of the 
an Hall, and the only outcome was 

I that we must sing 2 rehearsals on 
I the 2nd floor and the other 2 re
hearsals on the stage each month.

The chorus members who attended 
the Conference in Phila. were called 
upon to make a 
only member that 
lian Puskeriūtė; 
their notes home.”

months 
a defi- 

discussed 
Lithuani-

Youth Peace Parade May 28; Urge 
Lithuanian Youth to Participate

At the very moment that Con- 'men! House; American Student Uni- 
gress is witnessing the marshalling 
of forces behind Senator Nye’s Re
solution to lift the embargo on the 
Spanish Republic, plans are being 
completed in N. Y. C. for a parade 
on Fifth Avenue to be held on Sa
turday, May 28, under the auspices 

'of the Memorial Youth Peace Pa
rade* Committee.

Prominent among the
are: Congressmen Teigan and Ber
nard,, Katherine Barbour, Y. W. C.

on; Madison House; Veterans of the 
Abraham Lincoln Brigade; Bronx 
Juvenile House; The Six O’clock 
Circle of Ghe St. James Presbyte
rian Church; Spanish Confederated 
Societies; Cafeteria Workers Union 
Local 302, A. F. of L.; American 
Friends of the Chinese People;

■ United Electrical Radio and Ma-
sponsors chine Workers of America; N. Y. 

District Young Communist League; 
United Office and Professional

; and the In- 
• ternational Woodworkers of Ameri
ca.

a

lead the attack at six 
Of course they will be 
by the enemy b> ) this 
necessary to r „t our

16,000 soldiers would

is the most 
district. Six 
the right tohave demanded

the enemy mines, but each 
is refused. Why? 16,000 
killed if we do not take

Girl: The flowers on the 
are beautiful.

Mother: Yes, John always 
flowers. Said they looked so peace
ful.

Girl: I 
now?

Voice:
shells, no 
flowers.

Girl:
He would have

Voice: Tell
Strong? Wise?
like me?

Girl: He’s 21
John, when he

Voice: Just as old as I once. was.
Girl: And yesterday he told me 

that he would fight the thing that 
killed his father.

Voice: My son . . .
Girl: He said he’d kill the thing 

that killed his father.
Mother:

war, my
I Voice: 
wars. !

Į Mother: It has always been 
ever and ever.

į Voice: It must 
must die, but die

.liked

wonder if he’s peaceful,

No gas, 
death.

no bullets, no
Peace. But no

a big boy now.His son is
been proud of him. 
me, is he big? 
Does, does he look

now. Just as qld as 
left.

There will always 
child. 
No, there must be

be

no

so,

so. Men

to sector 17! Rapid fire 
on coal mines! Deliver all 
shells and explosives! Or- 
no orders, those soldiers 

(sits down and

(Blackout)
(three generals sitting around 

table with map)
Pierre. American forces are now 

placed in these sectors. These regi
ments will 
tomorrow, 
annihilated 
sacrifice is 
left flank.

Ivan: General Duval.
Pierre: Yes?

•Jban: The largest source of ene- 
m^ iron and coal comes from this 
region in the southwest. If you al
low my battalions to lay an cfrtillery 
barrage at these mines, an im
portant source of material will be 
destroyed 
be saved.

Tor: Sorry, but we cannot sanc
tion such an attack.

Ivan: Nonsense. This 
strategic center in our 
times I 
destroy 
time it 
will be
advantage of this opportunity.

Tor: (more sternly) The attack 
will not be permitted. That is all.

(all leave except Ivan)
Ivan: (pauses) (suddenly, with an 

idea) Major! Major! Order heavy 
artillery 
barrage 
artillery 
ders or
must be saved.
writes plans, then Pierre enters)

Pierre: General Barteen! Did 
you give the command to attack? 
(Ivan nods) You are under military 
arrest for refusing to obey orders. 
You will be court martialed.

Ivan: Pierre! You know as well 
as I do that the attack 
made! Why the refusal?

must be
This is

Pierre, (softly) War, yes, but 
even in war the profits of manu
facturers must not be touched, 
(pause) French millionaires 
the German factories that are 
ing French soldiers.

Ivan: (shocked) Then what
we fighting the war for? (pause 
and louder) What are we fighting 
the war for?

(Blackout)

own 
kill-

are

(three dark figures are against the 
wall—the center one falls forward 
and addresses the audience)

Soldier. I can’t sleep nights. 
Each hour and minute I see the 
skulls and bones of friends who 
died. Some died peacefully, and 
s^ne were blown to bits and scat
tered to the winds. Men are born 
to die, but we were murdered. 
Each time the thought goes over 
and over 
we dying 
God, what
(a figure
a Capitalist, is unrolling a ticker 

tape and murmuring)
"~Cap: Bethlehem" Steel, lie'points’- 
Anaconda Coppers 89%. Call money 
6% W. S. Electric sell short. Paris, 
up 16 points. London, up 4, 7, 9, 
points. Profit-taking, J. P. Morgan 
and Co. up 17 points.

in my brain—what are 
for? For the love of 
are we dying for?
to the side, representing

Secretary; Prof. E. Berry Bur-j Workers of America; 
gum of N. Y. U.; Max Lerner, Edi
tor of the Nation, Joseph P. Lash, 
Executive Secretary of the Ameri
can Student Union; and Rev. A. 
Clayton Powell, Jr., of the Abys
sinian Baptist Church.

Parade Director Gordon Sloane, 
in a statement issued recently, 
voiced a personal message on be
half of the Committee:

“In light of the present critical 
situation when the future of Ame
rican and world peace hang in bal
ance, the fate of the movement to 
lift the embargo on Democratic 
Spain is decisive. If the peace-lovers 
in America can tip the scale in 
favor of progress, then a milestone 
in the movement to keep America 
out of War will have been attained. 
It is particularly fitting that the 
youth of our great city commemo
rate Memorial Day 1938 by making 
America a positive force for peace.”

Among the organizations pledged 
to participate in the parade, which 
will terminate at Madison Square 
Park, arc the 92nd St. Y. M. II. A.

į Youth Council; Teachers Union Lo
cal 5, A. F. L.; Grand Street Settle-

the
was
un-
the

RECOVERY BILLThe New York Giants set a 
terrific pace in the National League 
Pennant race with eleven consecut
ive victories agairfet their eastern 
rivals. The National League Champs 
have embarked on their first west
ern invasion at this writing and if 
they fare just half as well on their 
road trip, as they have at ,home, 
should come back in first place by 
a comfortable margin.

The trade of the year was pulled 
off when the St. Louis Cardinals 
traded Dizzy Dean, star right hand ■ when he made four home runs in 
pitcher, to the Chicago Cubs, for four successive innings. Seeds theh 
Clyde Shoun, Curt Davis, Tut Stain- got himself two singles for a six 
back, and 185-.000 dollars. Dean has for six days, batting in twelve runs 
made two mound appearances for and scoring four times himself. The 
the Windy City team and although following day Seeds continued hiįs 
he finished neither start, one, splurge, which was against Buffalo 
against his old team-mates inci- ! by the way, by knocking but three 
dentally, he was credited with both'more home runs before he was fi- 
victories. In his third start for the j nally stopped, a strike-out victim of 
Cubs, Dizzy 
game in the 
felt a pain 
Upon further 
advised by physicians to rest his 
arm for six weeks because of an 
inflamed deltoid muscle, 
right hander was quoted as 
perfectly satisfied with his 
dollar salary contract which 
taken over by the Chicago

—o—
More than 65,000 people witnessed 

the 64th running of the Kentucky 
Derby, which was won by Lawrin, 
an 8 to 1 shot. Dauber at 9 and a 
half to 1 finished second and would 
undoubtedly have won had he 
his final bid a bit earlier. 

. Wait finished third by a

This 
to the

report, but the 
reported was Lil- 
the others “left 
Discussion arose

whether to have rehearsals in 
summer or not. The question 
left with an indefinite answer 
til next meeting. A picnic for 
benefit of the chorus was discussed.
It was also held over till next meet
ing. A big affair is supposed to 
be held in September and a com
mittee was picked, they are: A. Ku- 
chauskiūtė, A. Žemaitis, J. Jasai
tis, M. Klinute and A. Juškevičius. 

The members discussed possibili
ties of renting a shore to provide ‘ 
amusement for the chorus members. ! 
A committee was picked to find 
ways of furnishing the fun for the 
members, they are: J. Deltuva, S. 
Raymond, I. Balsiūte and C. Juš- 
kauskas, Jr. <

Don’t forget rehearsal Tuesday, 
17, at 8 o’clock at the Lithua- 
Hall.

—Charles Juškauskas,

May 
nian

Jr.

was lifted from the 
fourth inning as he 
in his money arm. 

examination Dean was

Ferris. All in all Seeds got him
self 7 home-runs, 9 straight hits, 
batted in 17 runs and scored 8 
times. * Tom Yermal.

EDITOR’S NOTE 
and Ears: 

but
Eyes

Sorry, but your article 
squeezed out of today’s issue, 
will, however, appear this Friday.

was
It

President’s Recovery Bill has 
the House and working class 
may rejoice in this fact. As 
we are glad to note that the

The big 
being 

16,000 
was 

team.

REVIEW OF BOOKS
Review of “Spanish Students” 

by Nancy Bedford-Jones

• One sure way 'of recognizing a 
popular democratic movement from 
its opposite is by the emphasis it 
puts on culture and education, on 
preserving and extending its schools 

On this basis Re-
not be 
for justice and-Jockey Eddie Arcaro turned in a

I freedom—not for the bellies of the brilliant performance in pacing the 
winner along perfectly, conserving 
enough strength for a final burst of

made
Cant! and universities.
neck. | publican Spain stands out as one 6f

BuiLDerS to Hold 
Theatre Party

Everything from the theatre 
Coney Island — that is a 
the activity the Brooklyn 
carry on. We may be slow 
started but our activity 
best.

rich.
Girl: Let’s go.
Voice: War is hell. Tell ' these 

things to him. Teach him the way 
of life through 
justice, freedom 
Teach him.

Girl: I wonder 
have thought . .

(Blackout)
As flesh and earth 

so do wealth and

cooperation and 
and democracy.

what John would

Md. Chorus a Hit 
At Concert

The 
passed 
people 
youth 
National Youth Administration ap
propriation was NOT cut from $75,- 
000,000 to $20,000,000. A Republican 
made the proposal to weaken the 

:NYA but we have reaffirmed faith 
in the democratic method when we 
note that the House shouted it 
down in a voice vote.

The 328 to 70 vote in favor of 
the bill is very encouraging, 
may expect the bill to pass 
Senate with an equally large 
jority.

We 
the 

ma-

to 
ofsample 

BuiLDerS 
in 
is

Party 
the

THOTS ON SPORTS
Sometimes our hearts sadden so 

, much. Beautiful ideas and plans 
getting often gO into smoke ... A Brook- 
of the iyn lad sorrowfully told us that 

I they have no decent pitcher and no 
' decent team, therefore he thinks 

to accept Phil-

Announcer. 
become one 
war. Scarcely do the memories of 
death and destruction fade from 
the minds of the living then the 
faint pit-pat of martial drums be
gin once more.

Capitalist: Silver, Inc., down 2 
points. Universal Utilities, lost 48. 
Down. Loss, (pause) Copper, down 
5 points, 6, 7, 8. It must' stop, 
(turns to audience) Gentlemen, we 
need not evade the question any 
longer. We have reached a super
abundance of production. Expansion 
is the only answer. In order to 
counteract the loss of profits we 
must get new lands.

Newsboy: Extra! Extra! Japan 
marching through Manchuria ! 
Troops cross border. War begins!

Cap: And if this is not enough, 
we must advance still further.

(to be continued)

Hey, Johnnie, where’s the alto

the most advanced countries in the 
world. Nowhere have we seen such 
great strides in overcoming illite
racy and in spreading culture among 
the masses of people during such 
stressing times as in Loyalist Spaih. 
Here we have a whole people 
struggling on two fronts — mili
tary and educational — against fas
cism and illiteracy.

Miss Bedford-Jones in her pan)- 
phlet “Spanish Students” summa
rizes the educational advances made

music?” and many .other such cries iby the Spanish people under tlje 
were heard at the famous Peabody I Republic, except for the temporary 

It was j setback under the reactionary Ler- 
- - - - and rA_

with the 
to power.

Conservatory of Baltimore. Iv ,
one of the most delightful evenings | roux-Robles Government, 
ever witnessed by the followers of newed a thousandfold 

People’s Front coming 
Chief emphasis is put on the bloa
ting out of illiteracy in all ranks of 
the people, among peasants and ci
ty workers, behind the lines and 
in the trenches;

Next she describes the methods 
whereby children orphaned by the 
war are cared for and educated in 
the “Colonies” and homes. How 
Workers High Schools, Popular Uni
versities, were started by the people

ever witnessed by the followers of 
“Baltimore Lyros Chorus” and other 
choruses.

Benito’s Bambino 
Boom Booming

ROME, Italy.—Mussolini’s 
paign for more babies to

cam
make 

more soldiers to get more room to 
make more soldiers is bearing fruits. 

. In the first three months of 1937 
257,030 Italian bambinos were born. 
In the same period this year; 281,- 
629 came into the world. That’s 
an annual birthrate of 25.8 for eve
ry thousand people, and should help 
to counterbalance Fascist soldiers 
killed in Spain.

As long as your shoe is comfort
able, you don’t notice it, but when 
your coms hurt—the whole world

(the ęoldier hears the murmurs and looks different.—Albert E. Wiggam.

The “Lithuanian Lyros Chorus,” 
the Russian Ukrainian Chorus and 
the German Chorus participated, 
plus the Polish, Russian and Ukrai
nian dancers.

Then the next day we traveled 
to the country to Pizarutis’ farm 
where the “Lithuanian Literary So
ciety” of Baltimore was giving a 
picnic. Here we had a gpod time 
singing, dancing and playing ball.

On Tuesday, May 10, the chorus 
had its rehearsal and meeting at 
the Lithuanian Hall. After rehears
al a brief intermission was held 
followed by the meeting. We elect
ed two committees. One for the 
purpose of giving the chorus "good 
times,” and the other for receiving 
German choruses, numbering about 
2,000, from Virginia, Washington, 
and Pennsylvania.

P. S. I hope two certain ladies 
make up again. —Piemenukas.

BRIDGEWATER NEWS

ATTENTION!
ATTENTION PIRMYN CHORUS 

MEMBERS!
All members are requested to ar

rive at 8 o’clock sharp, on Thursday, 
May 19, for our last practice before 
the concert. Be sure to 
you don’t, you will not 
to sing at the concert, 
let’s please the teacher 
way.

attend. If 
be allowed 
Come on, 
once any-
Fran.

Amid slight sprinkles and cloudy 
skies, the picnic of So. Boston’s and 
Bridgewater’s combined forces came 
off with a bang.

We had the honor of having Eddie 
and Frank O’Flaherty give short 
speeches about the boys in Spain. 
We wish to thank Emiha and Ruth 
Gittzus and Julia Rainard for col
lecting money for the boys over 
there. Sixteen dollars isn’t much, 
but you see—Bridgewater’s program 
has been limping a little lately and 
we hope to do better next time.

Thanks also to Mrs. Kandrotas 
for her work at the picnic. Thanks 
also to all the other workers. \

We hope the picnic was a success 
financially as it was socially, tjut 
shame on the Bridgewater public 
for not attending in greater num
bers.

So I leave you. —Madam X.

famous !bcy ™!į bc unable 
ly’s challenge, 

j But though this 
materialize we are 
ing forward to the 

.when Lithuanian
_ , . letes from all over the country willJuno 1—We spend an_evenmg at Pittsburgh.

famous Traummers. (rack shouW fIy whcn .
Chicago, Detroit, Newark, Cleveland, 

i Brooklyn, Richmond Hill and other 
[cities meet and vic for the tro
phies.

By the way, Philly. are you boys 
entering into 
mot some of 
year and you 
lent material?
life of Philadelphia is bettor; here 
in Brooklyn we all walk about with 
sunken eyes and sluggish feet. But 
don’t be fooled, we are confident of 
at kast one champion from our 
fairest city.

i n g journey

May 18—A Theatre
“Prologue to Glory,” 
W.P.A. hit.

May 25—An even 
through Coney Island. Come early
for this one and meet at 7 p. m. in 

themselves with the active help and front of Laisve Hall, 
guidance of the Ministry of Edu
cation. Also the recently reopened the city-wide 
Universities of Madrid, Barcelona Garden. Meet with us at 8 p. m. and ' 
and Valencia, come in for consider- Į 
ation. Various t-----11i—
such as “La Barraca” founded un-1 June 8—One of the most impor
der the leadership of the poet Gar-'tant meetings the branch will ever 
cia Lorca, which moved up. with the Į hold. The LDS Olympiad and Con-! 
troops on the Guadalajara front, are vention will be discussed and dele- 
described.

The National Union of Spanish 
Students, U. F. E. H. plays ap im
portant role throughout, organizing 
and leading the cultural activity in 
this brave new Spain.

The pamphlet closes with an ap
peal to American Youth to help 
their fellow students in Spain win 
their fight for a culture free from 
fascist barbarism. ' It stresses the 
urgent need for more school sup
plies to carry on the educational 
work.

This information and intensely in
teresting pamphlet fulfills a long 
felt need. All progressive Ameri
cans will want to read it.

come prepared for an enjoyable 
travelling theatres evening.

gates probably selected. The LDS 
elections will also take place. Even 
if you have not attended a single 

. business meeting—this is 
'cannot miss. Be down at
Hall, 8 p. m.

one you
Laisvo |

ORIGINS
was

game may not 
hopefully look- 
LDS Olympiad 

teams and ath-

the Olympiad? We 
you at a picnic last 
seem to have excel- 
Perhaps the air and

SHORT STORIES
Boston baked beans: Labor 

prohibited in Boston from Saturday 
i sundown to Sunday sundown, 
provide for a Sunday meal

Y. C. L. Raises $6,000 
For Spain Boys

Six thousand dollars raised in 
two months. That was the greet

The response for (he “VOICE” 
Short Story Contest has been good, 

the va ;t reservoir 
talent has 

ic-t uiwn wun. an.— ----- ----- —..... - In editing
Sunday the family he Laisve Youth Section we have 

found great confidence in the litera- 
 ;ry ability of our youth. The 

Quarantine: Ragusa, now Dubrov- “VOICE” could use this ability and 
nik, off the Dalmation coast, some talent-—and, after all, fifteen dollars 
800 years ago built a special dock prizes is not to be sneered at 
in the harbor where all incoming 'nowadays! 
boats were required to stay forty 
days or for a quaratina. It was a

To 
the1 but we think 

housewife would soak the beans all I°f Lith-American youth 
day Friday and let them cook all,n°t even been touc-ic 1. 
day Saturday, 
ate beans.

Short story writers who want 
to try for the contest should send 

plague precautionary measure and is ’n their short stories or queries to 
still in use today, although not for the Lith-American Publishers, Box

ing Johnny Little brought from the such a lengthy time, under its mod-.38, Sta. W, Brooklyn, N. Y. 
New York State Young Communist Qpjq name ^Quarantine”.
League to the American boys fight
ing in the trenches of Spain.

On March 1, the State Commit
tee of the League initiated a Spain 
drive that had as its goal the rais
ing of $3,000 by the end of May 
at the rate of a thousand dollars a 
month, 
meet 
against democracy, worked unceas
ingly until they hit three times 
their scheduled pace.

Tile fruits of this unstinting act
ivity was delivered by Johnny 
Little to the members of the Lin
coln Brigade in the form of tons 
of cigarettes, chocolates and a va
riety of comforts. An ambulance al
ready purchased will shortly be 
shipped to Spain.

Seymour Schuster, YCL treasurer, 
is confident that the high level of 
work will be sustained for the re
mainder of the drive. “The League 
has proven that it can respond 
energetically to any emergency. I 
have no doubt that it will continue 
to fulfill the quota set independ
ently by the membership.”

I Let us see an L. Y. S. reader 
copping first prize!

But the YCL’ers, rising to 
the new fascist offensive

i No man is fit to govern great 
Į societies who hesitates about disob
liging the few who have access to 
him, for the sake of the many whom 
he will never see.—Lord Macaulay.
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One of the things we must com
ment upon today is the formation 
of the “Vote Zablackas Branch of 
the Ab. Line. Friends.”

This new branch of the “Friends” 
will do a great deal to broaden out 
the work for Spain, activize others 
and reap much more in order to 
help those who are helping demo- 
'cracy.
■ To greet this new branch and 
j offer our heartiest best wishes, we 
can say only one thing:

Salud!

THE BLUES
skies are
the banks
is on the sidewalk.

grey, 
are the color of clay,

The
And
Mud
No one stops to exchange small-talk.

The rain comes down,
•And makes puddles on the ground,
A cold mist has settled over all, 

It makes me feel so small.
Ven.
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II. "Meile”
(Tąsa)

Na, čia jau jis, šuva, toli griebė, me
lavo buržuazijos džiuginimui, bet kas lie
čia asmeninį gyvenimą, tai aš su tuo pil
nai sutinku.

Aš sutinku, kad asmeniniame gyveni
me moteriškė lošia tam tikrą rolę.

Visgi, būdavo, nueini į judžius, ir ne- 
taip jau skaudu žiūrėti į netikusį pa
veikslą. Mat, tai ranką paspaudi, įvai
rias paikybes pradedi kalbėti,—visa Tai 
padailina dabartinę dailę ir asmeninio 
gyvenimo biednumą.

Tai ve, galite suprasti, kaip aš jau
čiausi, kuomet pastebėjau, kad į mane 
moteriškės jau nebežiūri!

Manau, kas čia dabar per velnias? Ko
dėl į mane bobos nežiūri? Kas pasidarė? 
Ko joms reikia?

Pareinu namo ir kuogreičiausiai žiūriu 
j veidrodį. Veidrodyje išlenda nusidėvė
jęs snukis. Ir akys miglotos. Ir žanduo
se raudonumas neatsimuša.

“Aha, dabar suprantama!—sakau pats 
sau.—Reikia maistą padauginti. Reikia 
savo išblyškusį kevelą krauju dapildyti.”

Ir ve, aš nepaprastu greitumu perku 
įvairius produktus.

Aš perku sviestą ir dešrą. Aš perku 
kakao ir taip toliau.

Visa tai valgau, geriu ir ėdu stačiai 
be sustojimo. Ir į trumpą laiką sugrą
žinu sau gražią ir nesuvargusią išvaiz
dą.

Ir tokioje išvaizdoje vaikštinėju gat
vėmis. Vienok pastebiu, kad ir dabar 
dailioji lytis nekreipia į mane domės.

“Aha,—sakau pats sau,—gal pas ma
ne išsivystė prasta eisena. Gal būt man 
trūksta mankštymosi, grandinėse kabo
jimo, šokinėjimo ? Gal man trūksta stam
bių muskulų, kuriais, paprastai, damos, 
turi palinkimą gėrėtis?”

Tuomet aš supirkinėju visa tai, kas 
reikalinga delei mankštymosi—rinkes, 
kilnojimui vogas ir daug kitų.

Aš mankštausi, kaip kalės vaikas, vi
jose tose rinkėse ir aparatuose. Rytais 
suku specialę mašiną. Be jokio atlygini
mo skaldau kaimynams malkas.

Pagalinus, aš įsirašau į sportin'• kų 
kuopą. Irstausi valtimis ir vaitely 
Maudausi iki lapkričio mėnesio. Ir \ 
sykį vos tik nenuskęstu. Aš, iš kvailius-, 
nardinuosi gilioje vietoje, bet, nepasie
kęs dugno, pradedu leisti burbulus, ne
mokėdamas gerai plaukioti.

Aš ant to visko praleidžiu pusę metų. 
Savo gyvastį statau pavojum Aš du sy
kiu, krisdamas iš rinkių, prasimušti sa
vo labonę.

l<elių priveda mane 
p-1 '■ t - * 1J-‘ net supurtymo.

Be i kuom*. . . pasižiūrėjau į tas kūno * 
dalis, kurios žemės atsiremia, stačiai 
stulpu virtau, ir jų aprašymui jau ne vie
ta dailiojoje literatūroje.

“Ak, dabar tai suprantama!—sakau 
pats sau.—Ve kas gramzdina mano as
meninį gyvenimą,—aš prastai rengiuos.”

Ir, nupuolęs dvasioje, susuktomis ko
jomis, grįžtu namo, duodamas sau žodį 
permainyti drabužius.

Ir ve, negaišuodamas, stengiuosi įgyti 
naujus parėdalus. Pagal naujausią madą 
ir naujausio audeklo siuvuosi žiponą. 
Perkuosi “Oxford” kelnes, pasiūtas iš 
dviejų galifė.

Aš vaikštinėju šiame kostiume, kaip 
oriniame baliūne, pykdamas ant naujau
sios mados.

Aš turgavietėje nusiperku apsiautalą 
tokiais plačiais pečiais, kokių ant mūsų 
planetos nesiranda.

Ir vieną sykį, išeinamo j dienoj, taip 
apsirėdęs išeinu į Tverską bulvarą.

Aš išėjau į Tverską bulvarą ir pradė
jau elgtis, kaip lavintas kupranugaris. 
Vaikštinėju šian ir ten, kraipau pečiais 
ir kojomis darau pa.

Moteriškės žvairai pažiūri į mane su 
maišytu nusistebėjimo ir baimės jausmu.

Vyriškiai—tie ne taip žvairai žiūri. 
Pasigirsta jų pastabos, žiaurios ir ne
kultu riškos pastabos žmonių, nesupran
tančių visos padėties.

Tai vienur, tai kitur pasigirsta frazės:
—Štai kokia baidyklė! Pažiūrėkite, 

kaip šunsnukis pasirėdė! Ir kaip,—sako, 
—jam ne sarmata? Apsivyniojo aplinkui 
save tris kilometrus audeklo.

Mane visą apiberia pajuokomis ir 
kvatojasi iš manęs.

Aš einu, kaipo per rikiuotę, per bul
varą, dar turėdamas kokią tai neaiškią 
viltį.

Ir palei Puškino paminklą staiga pa
stebiu dailiai apsirėdžiusią damą, kuri 
žiūri į mane begaliniu malonumu ir net
gi piktumu.

Aš, atsakydamas į jos žiūrėjimą, nu
sišypsau ir, kojomis žaizdamas, tris šy
vy-. ?))(*'?!' :*me !’.!škino paminklą. Pa

dėlio, kuris randasi

EASTON, PA.
Motinų Diena

Gegužės 8 d. šv. Mikolo pa
rapijos klebonas kunigas Gar
mus buvo surengęs, kaip jis 
vadina, “mamyčių” dieną su 
lošimu dviejų teatrališkų vei
kalėlių. žmonių buvo: prisi
rinkę neperdaugiausia, i apie 
150 ypatų. Atidarant : vaka
rą, klebonas su skambalu pa
skambino ir pradėjo sakyt 
prakalbą apie Jurgį Washing
tom}; esą, kaip jo mamytė 
Washingtona mokino dievą 
mylėt. Bet dalis lietuviškų 
mamyčių su vaikučiais pakė
lė juokų formoj garsų lermą, 
tai klebonas, apart tų kelių 
žodžių, daugiau nieko nepa
sakė, o tikrenybėj, tai jam 
reikėjo ką nors daugiau ir 
plačiau paaiškint mums, pa- 
rapijonams, apie Motinų Die
na, v

Prasidėjo programa. Buvo 
sulošta trumpa komedija iš 
vieno girtuoklio gyvenimo, 
kas visiems labai patiko. Gal 
tiktai girtuokliams, nepatiko; 
bet jųjų suraminimui, klebo
nas paprašė nueit į užpakalinį 
kambarį, išsigert po vieną kle
bonišką, kas pačiam klebonui

ant naudos. Po pertraukos, 
antras veikalėlis buvo suloš
tas, ilgesnis ir su dainomis, 
kuris išėjo labai gražiai. Pa
rodyta, būtent, Lietuvos naš
laitė. Trūkumas buvo tiktai 
tas, kad Lietuvos našlaitė tu
rėjo būt nuskurusi, skarma
luose, atrodanti į labai su
vargusią ir visų skriaudžiamą 
mergaitę, nes taip yra su naš
laitėmis Lietuvoj; o čia, kaip 
sykis buvo atbulai — našlaitė 
Katriutė buvo pasipuošusi šil
kais nuo galvos iki kojų ir 
labai gražiai atrodė, kuomet 
jos meiliška konkurentė, ūki
ninkaitė Barbutė, buvo pasi
puošusi perkeline jakute ii' 
prasčiau atrodė už našlaitę. 
Taigi, našlaitė užkariavo jau
no ūkininkaičio širdį ir su juo- 
mi apsivedė.

Jauna Lušiūtė šauniai ant 
piano armonikos pagrojo pol
ką, o “veselninkai” smagiai 
pašoko, žymėtina, kad visi lo
šėjai buvo čia gimusios jau
nuolės merginos, bet savo 
pareigas lošyj atliko gerai. 
Tiktai nekurios lošėjos taria 
žodžius perdaug žemaitišku 
akcentu.

Ant užbaigos, kunigas Gar
mus labai plačiai garsino sa
vo “biznį.” Esą, bus trijų die
nų atlaidai, ir kad už šliūbus

gauti po $20 esą visai neper- 
daug.

Gegužės 21 d. yra rengia
mas toj pačioj svetainėj ba
lius sušelpimui mūsų parapi- 
jonkos B. Martinkienės, kuri 
sunkiai serga širdies liga. Mū
sų klebonas tą skelbimą jau 
būtų praleidęs, bet jam buvo 
į ausį pasakyta, tai noroms- 
nenoroms paprašė visų para
pijom! ir užjaučiančių daly- 
vaut tame baliuje, kur visas' 
pelnas eis Martinkienės su
šelpimui.

Ant galo, merginų bažnyti
nis choras sugiedojo Lietuvos 
himną.

Buvo matyt svečių iš kitų 
miestu. c

Ablava Ant Prostitutnamių
Gegužės 7 d., vakare, vie

tos, apskričio ir valstijos po
licija pradėjo valyt paleistu
vystės namus. 511 ir 521 
Pine St., ir 45 Rose St. tris 
stabas netikėtai užklupo ir vi
sas “paneles” ir vyrus suareš
tavo ir sukišo į apskričio ka
lėjimą. Kožnas pastatytas po 
$2,000 kaucijos. Bet yra ir 
daugiau paleistu vystės namų, 
kuriuos, matyt, paliko kitam 
sykiui. Apart Eastono ir Ilazle- 
tono “panelių,” buvo areštuo

ti ir keturi vyrai iš Brook
lyn, N. Y. Jų pavardės: A. 
Shannon, E. Powell, M. Ja
cobsen ir E. Berman. Iš tų 
visų “panelių,” “pramieurka” 
buvo Miss Moetta Newhart, 
kuri buvo bausta daug sykių, 
o pernai teisėjas R. C. Stewart 
buvo nuteisęs ją ištrėmimui 
ant visados iš mūsų apskričio. 
Bet ji nieko neklausė ir varė 
savo “gešeftą,” k*aip ir variusi. 
Dabar joms visoms Dėdė Sa

unas užkurs tikrą turkišką pir
tį. Parapijonas.

Kur Logika Tokiame Ameri
kos “Bepušiškume?”

Washington. — Praeitą 
ketvirtadienį Amerikos val
stybės ministeris C. Hull 
pareiškė, kad Amerika ne
pripažins kariškų grobių 
(kaip kad Italijai Ethiopi- 
jos). Bet jis, išstodamas 
prieš ginklų praleidimą Is
panijos respublikai, padeda 
M u s soli n iui ir Hitleriui 
grobti Ispaniją.

Darbininkų organizacijos 
turi juo smarkiau reika
laut atidaryt duris praleist 
karo reikmenis Ispanijos 
demokratijai.

PIRMAS DIENRAŠČIO ‘LAISVES’ MILŽINIŠKAS

PIK KAS BALTIMORE. MD.
Rengia Amerikos Lietuvių Litera tūros Draugijos 25 Kuopa

Sekmadienį, 29 Gegužės-May
1 9 3 8

Prasidės Vai. Ryto ir Tęsis iki Vėlai Vakare

iŠ

Ir visa tai aš didvyriškai pernešti 
ir vieną gražią dieną, nudėgęs ir sustip
rėjęs, kaip spren džiną, i šelmi , gatvėn, 
kad sutikti užmirštą moterišką šypseną.

Bet šios šypsenos vėl nesurandu.
Tuomet aš prie atdaro lango pradedu 

miegoti. Į mano plaučius įsikrausto 
šviežias oras. Ant mano veido pasidaro 
raudona spalva. Mano snukis rausta ir 
raudonuoja. Ir, nežinia kodėl, pasidaro 
keistas raudonumas.

Su savo keisto raudonumo snukiu aš 
vieną sykį einu į teatrą. Ir teatru, kaip 
nenormalus, trinuosi tarpe moteriško są
stato, iššaukdamas vyriškių tarpe užme
timus, žiaurius perspėjimus ir netgi 
stumdymą ir krūtinėn smūgius.

Ir viso to pasekmėje matau dvi-tris 
mizernas šypsenas, kurios mane anaip
tol nepatenkina.
~~Ten gi, teatre, prieinu prie didžiojo 

veidrodžio ir gėriuosi savo sustiprėjusią 
figūra ir krūtine, kuri dabar iš lauko 
užima septynios dešimts penkius centi
metrus.

Aš lankstau rankas ir ištaisau lieme
nį, laikydamas kojas kaip pakliuvo.

Ir dar labiau stebiuosi tuo moteriš
kių nekreipimu domės, kurios arba iš 
riebumo šėlsta, arba, šunes jas žino, ko 
joms reikia.

Aš gėriuosi stovėdamas prieš veidro
dį ir staiga pastebiu, kad apsirengęs ne 
kaip. Atvirai pasakysiu — apsirengęs 
prastai ir net šlykščiai. Trumpos kelinės

dama, su likučiais
.. e.neigus akis žiūri į

mane. Jos .g ,.\os akys šliaužia per 
mano gražią figūrą ir veidą, ant ku
rio užrašyta visi gerumai.

Aš nulenkiu galvą, pakraipau pečiais 
ir mintimis gėriuosi buržuazinio ekono
misto puikia filosofine sistema apie mo
teriškių vertybę.

Aš merkiu Puškinui: girdi, ve kur, 
Aleksandra Sergiejevič, prasidėjo.

Aš vėl pasisuku linkui damos, kuri da
bai1, matau, stačiai seka nemirkčiojančio- 
mis akimis kiekvieną mano judesį.

Tuomet aš, nežinau kodėl, pradedu bi
joti tų nemirkčiojaučių akių. Aš ir pats 
jau nesidžiaugiu šiuo pasisekimu. Ii* jau 
noriu eiti. Ir jau noriu aplenkti pamink
lą, sėsti tramvajau ir važiuoti, kur akys 
mato, kur nors už miesto, kur nėra to
kios nemirkčiojančios publikos.

Bet staiga ši dama prieina prie manęs 
ir sako:

—Atleiskite, gerbiamasai... Man la
bai,—sako,—keista apie tai kalbėti, bet 
ve kaip tik tokį apsiautalą pavogė nuo 
mano vyro. Būkite toks malonus ir leis
kite man pamušalą pažiūrėti.

“Na tai, žinoma,—manau,—juk ne
smagu jai užvesti pažintį nuo trak-tara- 
rak.”

Aš tuojaus atverčiu apsiautalo skver
nus ir tuo pačiu sykiu pučiu savo krūti
nę, kad dar didesnė išrodytų.

Dama, apžiūrėjus pamušalą, sukelia 
didžiausį spiegimą, žviegimą. Na, taip, 
žinoma, čia jos vyro apsiaųtalas. Vogtas 
apsiautalas, kurį dabar šis šunsnukis, 
tai yra aš, nešioja ant savo pečių.

Jos žviegimas drasko mano ausis. Aš 
pasirengęs prasmegti kiaurai žemę nau
jomis kelinėmis ir tuo apsiautalu.

(Daugiau bus)

Dovanos prie įžangos bilieto. 1-mas prizas $20; 2-ras $15; 3-čias $10 ir šeši prizai po $5.

Lyros Choras 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:
Baltimorės Lyros Choras; Baltimorės Rusų-Ukrainų Choras; Philadelphijos Lyros Choras ir Aido Choras 

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

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

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

Balandžio 24 d. čionai bu
vo rodomas Ispanijos karo 
judis “Ispanijos širdis.” Ruo
šė ALDLD 42-ji kuopa.

žmonių, suėjo vidutiniai, 
bet pasekmės buvo gražios.

Rengėjai ir abelnai pažan
gūs mūsų kolonijos žmonės 
reiškia širdingą padėką d. L 
Kubiliūnui už jo didelį rūpes
tingumą ir pasidarbavimą pro
gramos sudaryme. Bendrai 
kalbant, draugai bostoniečiai 
mums netik pagelbėjo, bet ir 
palinksmino. Ypač d. I. Ku
biliūnas savo komiškomis dai
nomis nashviečius tiek prijuo
kino, kad jie jo niekuomet 
neužmirš. Girdėjau kalbant, 
kad, esą, jeigu d. Kubiliūnas 
čia lankytųsi ir kas mėnuo, 
tai vis visi eitų jo dainų pa
siklausyti.

Labai gražiai pasirodė sa
vo skambiais ir švelniais du
etais d. Audickas su savo 
žmona. Publikai jie labai pa
tiko.

Draugas Baltrušaitis iš Lew
iston, Me., žaviai davė smui
ko solo. Pianu visiems akom
panavo bostonietė d. A. Žu
kauskaitė.

Judis “Ispanijos širdis” bu
vo labai įdomus. žiūrovai, 
matydami, kaip Ispanijoj 
Mussolinjo ir Hitlerio bombi- 
ninkai griauja miestus, žudo 
nekaltus žmones, lieja j ų 
kraują, — ne vienas šluostė ! 
ašaras.

Buvo ir prakalbos. Kalbėjo 
d. Howard Bailey, kuris pats 
yra dalyvavęs Ispanijos karo 
fronte ir savo akimis yra ma
tęs' visas tas baisenybes, ko
kias pergyvena Ispanijoj ko
vojanti liaudis. Publika jo > 
kalbos labai atydžiai klausė- j 
si. Baigdamas savo kalbą, d. 
Bailey ragino susirinkusius 
paremti finansiniai Ispanijos 
karžygiškas kovas prieš tarp
tautinį plėšrųjį fašizmą.

Čia paduodu tų pavardes, 
kurie aukojo nemažiau $1. 
Po $2: J. Egeris, V. Vilkaus- 
kas, J. Virbickas ir J. šimu
tis; po $1: J. P. Panavij (ir 
dar vienas draugas, kurio 
pavardės nesužinojau). Viso 
su smulkiais surinkta $21.54.

Už įžangos tikietus įplaukė 
$31.50, kas viso sudarė $53.- 
04. . |

Išmokėta: už filmą ir apa
ratą $12, už svetainę $10, 
garsinimas per radio $3 ir d. 
Kubiliūnui kelionės lėšų $2. 
Viso išlaidų susidarė $27. 
Pelno liko $26.04, kurie liko
si pasiųsti Ab. Lincoln© Bri
gados Komitetui.

Varde rengėjų tariu vi
siems dalyvavusiems ir auka- ; 
vusiems širdingą ačiū!

Kunigas Kenkė
Vietos kunigas, sužinojęs, 

apie pažangiųjų minėtą pa
rengimą, bandė jam pakenkti. 
Jis šmurkš ir užlindo su savo 
kromeliu, surengdamas “kon
certą” pobažnytinėj svetainėj. 
Iš sakyklos pagarsino, kad at
važiuojąs kokis ten garsus 
“dzimdzi - drimdzi.” žinoma, 
parapijonai nutraukė į “tėve
lio” garsinamą vietą. Bet ap
sivylė, nes vieton garsinamų 
“garsenybių,” pasirodė kokis 
ten vargonininkas su “leidu- 
ke.” Parapijonai kunigo su- 
melavimu pasipiktino, ir gai
lėjosi negalėję dalyvauti mū
sų parengime.

Kodėl kunigas taip elgėsi? 
Jis bijojo, kad jo parapijonai 
nepamatytų to iš Ispanijos ka
ro judžio, kuriame parodoma, 
kaip kunigų ir papos laimina
mi fašistai žudo Ispanijos liau
dį — netik vyrus, bet ir mo
teris, mažus kūdikius ir sene
lius. Tokis judis mūsų ku
nigui baisus, nes parapijonys 
jį pamatę netikės kunigų pa
sakoms, būk Ispanijoj žudo
mi kunigai.

pažangos nerodo. Bilijardinė- 
se stumdinėja ritinėlius ir ki
tokius niekniekius išdarinėja. 
Tai viskas. Apie apšvietą nei 
neužsimink—jie “viską žino.”

Tautininkai

Šis elementas mažai kur be- 
sirodo. Lando po kokius tam
sos urvelius. Jų nematysi 
viešuose parengimuose. Tik 
po kelių dienų po parengimo 
tepasirodo.

Kuopos Narys.

McKees Rocks, Pa. nuo kraujo nubėgimo. Be to, 
Daukševičiaus lavonas buvo

sykiu važiuoja ir Jokubavičie- 
nė. Gegužės 28 švedų laivais

Jaunimas
Jaunimas pas mus jokios

Hartford, Conn.
Labdaringas Parengimas 
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Balandžio 30 d. Laisvės Cho
ro Svetainėje įvyko bankietas 
sušelpimui d. W. Brazausko, 
kuris tik ką grįžo iš ligoninės, 
keletą metų ten išbuvęs. Drg. 
Brazauskas nors ir skaitomas 
pagijusiu, bet dar negana 
tvirtas, kad galėtų ką nors 

[sunkesnio dirbti. Be to, kad ir 
įgalėtų dirbti, tai darbų dabar 
nėra.

Bankietas jo naudai buvo 
suruoštas jo giminių iniciaty
va, bet prie darbo daug kuom 
prisidėjo ir kiti draugai bei 
draugės.

Pelno nuo pramogos liko 
$88. Tai graži parama nelai
mės ištiktam draugui. Drau
gas Walteris turės progos bent 
kiek atsigauti.

Kliubiečių Balius.

Gegužės 7 d. įvyko balius, 
kurį ruošė A.L.U.P.K. Kliu- 
bas, manomos statyt naujos 
svetainės naudai, žmonių bu
vo nemažai, bet netiek, kiek 
rengėjai tikėjosi. Mat, pasi
taikė tuom pačiu sykiu paren
gimas Manchestery,' kur hart- 
fordiečiai vaidino I komediją 
“Negyvi Nabašninkai,” o taip
gi ten buvo ir Laisvės Choras 
su dainomis, tai iš tos priežas
ties kliubo parengimas nebuvo 
tiek skaitlingas. Bet kurie da
lyvavo, tai nuoširdžiai dėjo vi-1 
sas pastangas, kad kliubui lik
tų kiek galint daugiau pelno. 
Rengimų komisija ir kliubo 
valdyba tame daug darbavo
si. Verti už tai pagyrimo.

Susirinkimas

Gegužės 9 d. įvyko ALDLD 
vietinės kuopos susirinkimas, 
kuriame dalyvavo nemažai na
rių.

Finansų raštininkas prane
šė, kad dar daugelis narių nė
ra užsimokėję duoklių už šiuos 
metus. Tai blogas dalykas. Už
vilkimas duoklių, kliudo nau
jų knygų leidimui.

Skaitytas laiškas nuo Am. 
Liet. Kongreso Apskričio, ra
ginant rinkti delegatus suva- 
žiaviman, kuris įvyks geg. 29 
d., New Britain, Conn. Dele
gatas likosi išrinktas.

Drg. J. Margaitis perstatė 3 
naujus narius, kurie likosi 
priimti.

Buvo pakeltas klausimas: ar 
verta 'progresyvėm draugijom 
ir pavieniam progresistam 
remti ALUPU. Kliubo suma
nymą steigt naują svetainę ? 
Kuopos didelė didžiuma nuta
rė tąjį sumanymą remti.

Nemunas.

A M A L GAMEITAI IŠAU
GINO UNIJA TARP DA- 

ŽYTOJŲ-VALYTOJŲ

Atlantic City, N. J.—Pir
miau New Yorko mieste te
buvo tik 600 organizuotų 
darbininkų drabužių valy
mo ir dažymo darbuose^ 
bet kai jie prisijungė prie 
Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos (CIO), tai per devynis 
mėnesius išaugo iki 5,000 
unijistų, — raportavo Alex 
Hoffman s u v a ž i a v i mui 
Amalgameitų Unijos.

Saragossa, Ispanija. — 
Vokietija dabar yra geriau
sias generolo Franco koštu-, 
meris prekyboj.

į

Prakalbos ir Dialogas

Geg. 8 d. P. A. L.s Draugijų 
Sąryšis surengė prakalbas. 
Kalbėjo Baltrušaitis, Bakanas 
ir Bondžinskaitė. Pirmininka
vo F. Rudzevičius-Radžeris. 
Po prakalbų Bondžinskaitė 
prašė duot klausimų. Ji kalbė
jo iš patyrimų savo kelionėje 
po Lietuvą, Lenkiją ir Vokieti
ją, o taipgi apie Sovietų Są
jungą, kur gyveno ir dirbo per 
trejus metus.

Baigiant klausimus, buvo ši
toks dialogas:

Pov. Dargis. — Kalbėtoja 
kritikavo visą padėtį Lietuvoj, 
Lenkijoj, Vokietijoj, o viską 
išgyrė, kas yra Sovietų Rusi
joj. Jeigu ten taip gerai, tai 
ko čia atvažiavot į šią šalį, 
kodėl negyvenote tenai ?

Bondžinskaitė. — Aš Ame
rikoj gimus. Aš sugrįžau į sa
vo šalį, čia mano tėvynė. Ir aš 
noriu darbuotis, kad čia būtų 
visiems geriau gyventi. O Dar
gis vietoj dirbti Lietuvoj, kad 
būtų geresnė tvarka, atvažia
vo čia ir maišo dalykus.

Publika griausmingai plojo. 
Pažinau kelis parapijomis, ku
rie su klausėju priklauso prie 
tos pačios parapijos, ir tie plo
jo delnais, girdėdami tokį at
sakymą. Svečias.

labai sužalotas: neturėjo vie
nos ausies, nosies ir veido bu
vo tik vieni kaulai. Tuojau po
licijos buvo sulaikytas užmu
šėjas ir jo talkininkas, kurie 
prisipažino, tačiau gynėsi, kad 
ne jie taip sužaloję D-čiaus 
veidą. Vėliau, tardymą vedę, 
policijos organai konstatavo, 
kad veidą sužalojo Ižiurkės, 
nes pas tą ūkininką labai daug 
jų yra.

Daukševičius buvo dar jau
nas ir gražus žmogus. [Sekamą 
savaitę plento darbininkai jį 
iškilmingai su vainikais ir or
kestru palaidojo Rietavo kapi
nėse.

tiesiai į Klaipėdą išvažiuoja į 
Lietuvą p. Mickevičienė. Lin
kėtina gero pasisekimo kelio
nėj.

I Nedarbas Vargina 
Darbininkus

W. L. Douglas Shoe Co. 
visą pavasarį dirbo tik pusę 
laiko. Dabar jau “katerių” 
ruimas pabaigė. Kitą savai
tę pabaigs ir kiti ruimai. Kom
panija išdalino notas, kad 
kaip darbininkai pabaigė 
dirbti, tuoj užsiregistruotų un- 
employement insurance ofise.

Niekas nežino, kada grįšim 
dirbti.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

ALDLD 54 kp. men. susirinkimas 
įvyks 18 d. gegužes, 8 v. v. Liet. D. 
P. Kliube, 408 Court St. Prašau visų 
narių dalyvauti šiame susirinkime. 
Taip pat atsiveskite ir naujų prisi
rašyti. Šiame susirinkime turime pa- 
simokčti duokles, nes Centras jau 

i reikalauja. Turime daug laiškų iš 
Centro, kuriuos turėsime aptarti. 4 
Kp. Seki*. P. Poškus. (115-116)

“Laisvamanis”
“Laisvamanis”—tai Ame

rikos Lietuviu Etines Kul
tūros Draugijos Centro Ko
miteto vienkartinis leidinys. 
Išleistas Chicagoje. Adre
sas: 10413 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill. Jo redaktoriu
mi yra žinomas visuomeni
ninkas Henrikas Jagminas.

Žurnalas turi 32 puslapiu. 
Gana įvairus savo trumpais 
-kondensuotais straipsniais, 
suprantama, n u k r e i ętais 
prieš religinius monus ir 
juodąjį klerą. Kaina pavie
nio numerio tik 15c.

“Laisvamanyje” bendra
darbiauja eilė rimtų laisva
manių, kaip tai: Dr. J. Šliu
pas, Dr. J. N. Simanas, A. 
M. Metelionis, Dr. A. L. 
Graičiūnas, A. Jucius, Se
nas Vincas ir daugelis kitu.

Bs.

Lietuvos Žinios
Žiauri Žmogžudyste Rietave

Velykų švenčių metu netoli 
Rietavo įvyko šiurpi žmogžu
dystė, apie kurią buvo paskli
dę įvairių gandų. Nuvykus įvy
kio vieton, teko patirti šias nu
žudymo aplinkybes. Velykų 
metu pas plento darbininką 
Baikštį Praną, kuris gyveno 
pas ūkininką Žutautą Jaupėnų 
km., Rietavo vals., atvyko pa
viešėti jo draugai, taip pat 
plento darbiu. Pr. Akilionis, 
Pr. Daukševičius ir V. Kali
nauskas. ši kompanija gerokai 
ištuštino degtinės, susikivirči-

Montello, Mass.
Prakalbos, Koncertas Pager
bimui Massachusetts Guber

natoriaus C. F. Hurley

Atsibuvo penktadienio va
kare, gegužės 6, Lietuvių Tau
tiško Namo Svetainėj. 1 Pirmi
ninkavo F. Dūkštą. Koncer
te pasįrodė M. Milteniūtė, ad
vokatas J. M. Verečka ir ki
ti. Kol gubernatorius pribu
vo, tai po biskį kalbėjo vieti
niai. Publikai nusibodo laukt 
—Hurley pribuvo apie: dešim
tą valandą vakare. Kalbėjo 
apie 10 minučių ir nieko gero 
nepasakė, tik ragino, kaip at
eis rinkimai,
kratus. Prakalbas

Kitos kompanijos irgi ma
žai dirba, kaip tai, Fred 
Field Shoe < Co. Thompson 
Bros. Shoe . Co. ir kitos. Dau
gumas šiaųčių dirbo prie W. 
P. A. darbų. Tai matote, ko
kia pas mus bedarbė.

Šaka.

Barcelona, Ispanija.—Na- 
zių ir Italijos lakūnai bom-. 
bomis iki šiol nužudo jau j 
1,200 žmonių šiame mieste, i

{ I

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

vetuoti

Lietuvių Taryba.

už demo- ■ 
surengė

Tik tiek reikia priminti. 
Mass, gubernatorius ponas C. 
F. Hurley yra didelis reakci
onierius. Jis smaugia visus 
darbininkams naudingus įsta
tymus.

Gegužės 7 d. Lietuvių Tau
tiškam Name atsibuvo “sur
prise pare” dėl Bellevue Ave. 
duonos kepėjų Valentukevičių. 
Surengė jų giminės ir šiaip 
draugai, žmonių buvo daug 
ir visi gražiai linksminos ir li
kos užganėdinti.

Valentukcvičiai yra “Lais
ves” skaitytojai ir šiaip gau
siai remia darbininkų i kovas 
už duonos kąsnį.

Gegužės 18 d. Vokietijos 
nazių laivais išvažiuoja į Lie
tuvą Helen Norvaišienė, Zig
mo Norvaišos moteris. I Su ja

jo dėl Baikščio žmonos, nes j 
Daukševičius prie jos pradėjęs 
per dauį£ meilintis. Kilo muš
tynės. Batkštis kėde drožė 
Daukševičiui ir Kalinauskui, 
Baikščiui 1 padėjo Akilionis. 
Daukševičius ir Kalinauskas
pradėjo bėgti, bet D-čius bėg
damas įvirto į griovį ir B-tis 
jį sugavęs lazda pradėjo muš
ti. žmonės pasakoja, kad Bai- 
kštis buvęs baisiai sužvėrėjęs, 
nes pusnuogis, kraujas apsita
škęs, iškėlęs kruviną lazdą bė
giojęs po apylinkę ir gąsdinęs 
žmones, kurių po šio įvykio ne 
vienas net susirgęs. Daukševi- 
čių žiauriai ir atkakliai Baikš- 
tis mušęs kelis kartus. Vėliau 
D-čius, Baikščiui atsitraukus,
šiaip taip nušliaužė į malkinę 
ir pasislėpė. Jį rado tik antros 
Velykų dienos rytą makinėje 
jau nebegyvą. Kąip vėliau gy
dytojai nustatė, D-čius mirė

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
1 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 pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo, tai sugrąžinki
te nesunaudotus vaistus ir jūsų 
$1.85 bus sugrąžinta. Kam vargti dar 
kitą dieną? Valandos: šiokiom die
nom nuo 10 ryt® iki 4 po pietų.

, (Laisvė)

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.

Binghamton N a u j i en y be

Koncertas, Vakarienė ir Prakalbos
Rengia Keturios Darbininkiškos Organizacijos

Įvyks Šeštadienį 

Geguž. 21 May 
• •

Žymūs talentai iš Brook
lyn© dalyvauja progra
moj, būtent: Aldona 
Klirrfaitč, coloratura so
pranas; Pranas Kakalniš- 
kis,- tenoras, ir L. Kava
liauskaitė, mezzo - sopra- 
jpas. Iš vietinių bus mer
gaičių chorelis, vedamas 
F. Žvirbliūtės, ir dekla- 
matorka Alice Žemaitytė.

Pranas Pakalniškis --------------------------------- ---------------
Tenoras »i •

BUS LIETUVIŲ SALĖJE
315 Clinton St. - Binghamton, N. Y.

Pradžia 7 Vai. Vakaro
Įžanga: Išanksto perkant 25c; prie durų 35c; vakarienei 50c.

šokiams Gros Len Girnio Orkestrą
šio parengimo pusė pelno skiriama Agitacijos Fondui, o 

kita pusė vietos Partijos ir. Frakcijos darbui.
A. Bimba, Sakys Prakalbą

svarbiais šio momento klausimais

Tel. Virginia 7-4498

Barry P. Skalius į
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS j
Suteikiam Garbingas Lai- į 
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią i 
ir salę del po Šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios ? j 

mados automobilius. <į I
84-02 JAMAICA AVE. i 

Prieš Forest Parkway
Woodhaven, L. I., N. Y. t

z"."'::?,.1 ■/■*■■■ .-rwcz

Dr. Herman Mendlowitz 
83 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

S49-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3872

--------- ------------- — ________

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėro Yra Skaniausi

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

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

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

Skupumas 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 šeimy
na, nei draugai. Vien tik pinigai. Jis pamiršta apie sveikatą ir apie mūsų 
trumpą gyvenimą pasaulyje. Bet ateis laikas, turės padėt grėblį ir gailėtis 
klaidų. Broli ir sese! Neapsivilk savęs, nepamiršk savo brangiausiojo turto 
—Sveikatos. Tai tik vienas ir vienatinis turtas pasaulyje, dėl tavęs yra 
Sveikata. Jausdamas Reumatizmą, rankų-kojų skaudėjimą, Neuralgiją, die
glius, rankų kojų tirpimą, ir neatidėliok, mesk tą skūpumą ir tuojaus rei
kalauk DEKEN’S OINTMENT, kuris tūkstančiams pagelbėjo nuo virš mi
nėtų skaudėjimų. Garantuojam pagelbą ar pinigus gražiname. Klauskite 
taip: DEKEN’S OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO., Hartford, Conn.
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios
Masinės Komunistų 

Konvencijos
Robert Minor Sugrįžo Iš “Praeities Šešėlio”

Jau buvo platokai rašyta iš 
» Kings Apskričio Komunistų

Konvencijos, kurioj dalyvavo 
arti 500 delegatu.

Pranešama, kad New Yor
ko Apskričio konvencijoj da
lyvavo apie 1,000 delegatų; 
Bronx konferencijoj — virš 

,500 delegatų; Queens — virš 
150' delegatų.

Apie partijos paaugimą gal 
geriausia rodo Queens Apskri
čio Komiteto pirmininko Paul 
Crosbie išsireiškimas:

“Keturi metai atgal visame 
Queens Apskrityje tebuvo pu- 
sė tiek narių, kiek šioj salėj 
yra delegatų.”

Kas pasakyta 
tas dar stipriau 
kyt apie visus
čius, kadangi Queens Apskri- 
je siautė didesnė reakcija, ne
gu bent kuriame kitame Di
džiojo New Yorko Apskrity
je.

Queens konferencija pasisa
kė padvigubinti skaičių narių 
iki galo metų.

Visose konferencijose nuo
dugniai apsvarstyta tolimesnis 
veikimas savo apylinkės darbo 
žmonių gerovei. Visur pasisa
kyta daugiau darbuotis už 
įsteigimą bei stiprinimą demo
kratinio fronto prieš reakcinį dirva veikimui, 
frontą, už darbo unijų vienybę/ 
už stiprinimą partijos ir “Dai
ly,” taipgi “Sunday Worker.”

Konferencijos 
skričių Komitetus,
legatus Valstijinėn 
j on, kuri prasidės 
dienį, Manhattan 
lows Temple, 108 
St., New Yorke.

apie Queens, 
galima pasa- 
kitus apskri-

Išbuvęs metus laiko “Daily 
Workerio” karo koresponden
tu Ispanijos karo fronte, Ro
bert Minor sugrįžo į Jungti
nes Valstijas gegužės 16 d., 
laivu Normandie.

Apie svarbiausius metinius 
nuotikius ir vėliausią padėtį 
Ispanijos karo fronte Minor’- 
as raportuos Komunistų Par
tijos 10-tos Nacionalės Kon
vencijos atidarymo sesijoj ge
gužės 26 d., Madison Square 

?. šiam mitingui tikie- 
gaunami visuose dar- 
knygynuošė. Jų kainos 
iki $1.10.
laivo Minorą pasitiko 

kurioj dalyvavo 
ir

Mirtis Nuo Šautuvo 
Vaikų Rankose

-akara 15-kos 
n irti-

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

ALDLD 185 kp. Nariams

ALDLD 185 kp. susirinkimas įvyks 
18 d. gegužės, 1938 m., pas Paukš
čius,' 101-54 — 110th St.., Richmond 
Hill, N. Y. Visi 
atsilankyti; nes 
prie išvažiavimo, 
birželio. Taipgi

išgauti “habeas corpus” ir užvesti 
bylą prieš sužvėrėjusi hitleriuką 
Hague, iškovoti laisvę Jeff Bur- 
kitt’ui. Mes turime ir daugiau viso
kių kovų, todėl mūs užduotis daly
vauti TDA susirinkimuose ir jo ve
damose kovose. — A. Mureika.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Vincento 

Bartaškos, turiu svarbų reikalą. Pra
šau atsišaukti: Petras Bartaška, Ka- 
siulkų Kaimas, paštas Ariogalos, Kė
dainių Apskričio, Lietuva.

nariai 
reikės

tai jau 
bin inkų 
nuo 40c

Prie
delegacija, 
Am. Kom. Partijos Centro 
Valstijos Komitetų, nariai.

Pasakė Daug Dalykų 
Apie Ispaniją

“Ispani- ( 
penkta- į 
Teatro

Prakalbos ir judis 
ja Liepsnose” pereito 
dienio vakarą (Rep. 
bildinge) gerai pavyko. Yra
labai pageidaujama, kad A- 
merikinė Taikos ir Demokra
tijos Lyga ir daugiau sureng
tų vakarėlių su judžiu ir pra
kalbomis, nes tokiu būdu pa
traukia nemažai jaunimo, o 
Williamsburge yra labai gera

išrinko Ap- 
taipgi de- 
Konvenci-

Ispanijos karo veteranas, į 
Vic Hershfield, nesenai grįžęs, 
iš mūšio lauko, savo prakal
boj ^pasakė daug įdomių daly
ku. Jis sako, kad Franco tu- € 7

Į ris 700 orlaivių, taipgi naujau- 
si penkta-1... .-..i,___ t.. .....

Odd Fel-
E. 106th

Iš ALDLD 1 Kuopos 
Susirinkimo

Susirinkimas buvo skaitlin- 
gesnis už kelis pereitus, tur
būt, todėl, kad buvo garsina
ma, jog užbaigoje bus pra
kalba.

Buvo pakeltas klausimas 
apie leidžiamas knygas ir jų 
apdarus. Daugelis narių iš
reiškė pageidavimą, kad kny
gų. leidimas pasiliktų kaip bu
vęs, taipgi buvo išsireiškimų, 
kad pageidaujanti su apdarais 
galėtų gauti apdarytas, damo- 
kėdami už apdarus. Diskusuo- 
ta ir apie žurnalą “Šviesą.” 
Vieni kalbėjo vienaip, kiti ki
taip, bet galutinai tuos visus 
klausimus išspręs liepos 1 ir 
2 dienomis įvyksiąs suvažia
vimas, “Laisvės” svetainėj, 
Brooklyne.

Delegatais ir alternatais iš
rinkti sekami: Warison, Mu- 
reika, Šolomskas, Lazauskas, 
Velička, Pranaitienė, šoloms- 
kienė ir Joneliūnas.

Nutarta surengti išvažiavi
mą. Išrinkta komisija ir gaspa- 
dinės. Kaip tik suras tinkamą 
vietąxir dieną, bus skelbiama 
“Laisvėj.”

Po susirinkimo D. M. Šo
lomskas pasakė daug įdomių 

. dalyki) apie Klaipėdos kraštą.
Kp. Korespondentas.

siu tankų ir kanuolių, gautų 
iš Vokietijos ir Italijos. Turi 
140,000 italų kareivių, 70,000 
vokiečių, 60,000 maurų, 20,- 
000 svetimšalių legionierių ir 
80,000 ispanų. Fašistai šaudo 
į valdžios kareivius su “dum
dum” kulkomis, kurios visa
da išplėšia didelį šmotą kū
no.

Fašistų valdomam plote gy
vena 5 milionai gyventojų.

Lojalistai, stčko kalbėtojas, 
tebeturi tris didelius industri
nius miestus: Valenciją, Ma
dridą ir Barcelona, taipgi plo
tą žemės su 21 milionu gyven
tojų. Iš fašistais užimtos te
ritorijos žihonės bėga pas lo- 
jalistus. Lojalistų valdžios 
pusėj kariauja įvairiausių tau
tų liuosnoriai ir turi apie mi- 
lioną gerai išlavintų savo kar
eivių, bet trūksta maisto, dra
bužių, pastogės ir ginklų ap
sigynimui nuo gerai ginkluotų 
fašistinių kraugerių.

Kalbėtojas ragino kovoti, 
kad Amerikos valdžia nuimtų 
embargo, leistų lojalistų Ispa
nijai laisvai gabenti ginklus, 
taipgi kad Amerikos darbi
ninkai daugiau aukautų, su 
demokratiškų spėkų pagelba, 
Ispanijos demokratija laimė
tų karą prieš viso pasaulio fa
šizmą. Kaimietis.v

Pereitą sekmadienį, Labor 
Lyceum Salėj, Lietuvių Liau
dies Teatras statė scenon ketu
rių veiksmų dramą “Praeities 
šešėlis.” Veikalas perstato gy
venimą caristinėj Rusijoj dar 
pasaulinio karo laikais.

Vaidinimą pamatyt susirinko 
vidutinis skaičius parinktinės, 
teatrus mylinčios publikos. Ta- 
čiaus imant domėn veikalą ir jo 
perstatymą, rodos, reikėjo dau
giau publikos.
paveikė esamas didelis nedar
bas, taipgi faktas, kad šis vei
kalas ''jau nebe pirmu kartu 
BrooklynSxbuvo statomas. Dau
gelio man žinomų teatrų lanky
tojų nesimatė šiame parengi
me.

Patsai perstatymas, artisto 
Ijono Valenčio vadovybėj, abel- 
nai imant, atlikta puikiai. Sce
na taipgi buvo žavingai įrengta. 
Masinę sceną atatinkamai pa
pildė kompozitorės šalinaitės 
vadovaujami Aidbalsiaj ir Uk- 

| rainų šokikai, kuriuos publika 
entuziastiškai pasitiko.

Gražiausia, mano manymu, 
įsigyveno savo rolėse ir jose 
bus ilgai matomi ir girdimi pu
blikai Juozas Kačergius, Gera- 
mylio generolo rolėje; Aldona 
Šertvietytė, Veronikos, generolo 
duktės rolėj; Magdalena Paukš
tienė, Barboros, senos generolo 
tarnaitės rolėj. Taipgi grakš
čiai vaidino Adelė Rainienė pa
dykėlės generolo duktės Elzbie
tos rolę. Vytautas Lapšys gyvai 
perstatė gimnazistą generolo 
sūnų. Jonas Aimanas lošė gene
rolo žentą Rožienių. Pr. Pakal
niškis lošė trijose skirtingose 
rolėse: činovninko, Veronikos 
mylimojo ir kalėjimo sargo. Jos 
visos trumpos, bet visose jo
se Pranas pasirodė aktorių, 
kiekvienoj atrodė skirtingu as
meniu nuo pasirodžiusio pir
mesnėj rolėj.

Vaidinimas publikoj paliko 
gero įspūdžio, ką liudijo entu
ziastiškas plojimas ir daugelio 
drėgnos blakstienos atidengus 
šviesas pertraukose ir užbai
gus. Aldonai šertvietytei 
įteikta bukietas gėlių už įspū
dingą suvaidinimą taip sun
kios rolės.

Lietuvių Liaudies 
vertas didelio kredito 
tingesnės mūsų visų 
savo gražiame darbe.

Važiuote Vakarais

Turtingas pirklys Fanti savo 
teisme už nušovimą Mrs. Nolan 
liūdijo, jog jinai buvus jį taip 
užvaldžius “su dūšia ir kūnu”, 
kad jis iš “sukvailiojimo” neži
nojęs, ką daręs.

Elizabeth Wagner, 
nuodijo du brolius, 
Bellevue Ligonbučio 
gų skyriun ir tik 
bus teisiama.

kuri nu- 
padėta 

proto li- 
ištyrrmo

Nakties tamsumoj įvyksta 
daugiau auto nelaimių, [negu 
dienomis. Dėlko? Dėlto, kad 
tamsa ir paskuba bendrai daro 
sąlygas nepaprastai pavojingo
mis. Nedaug motoristų pagalvo
ja, kad tūla paskuba jie pralen
kia tolį, kurį jie gali matyt 
nakčia. Taipgi nežino, kaip 
greit lempos gali sugest.

Naktinės nelaimės sumažėjų, 
jei vairuotojai tankiai patikrin
tų lempas ir lėčiau važiuotų 
nakčia. Trafiko Stotis “K.”

Penktadienio
metu Leborio Ferrar? v
nai pašovė Frances Ciambra, 17 
metų mergaitę kaiminką, netoli 
jos namų, 2239 W. 7th St., 
Bath Beach srityje, Brooklyne.!

Vaikas sakė, kad jis radęs 38 
kalibro revolverį netoli savo na-: 
mų ir laikęs skiepe tVis dienas,!

malonėkite 
prisirengti 

kuris įvyks 
pasistengkite

mokėti už šiuos metus narines 
(115-116)klos. — V. P

užsi- 
duo-

Matomai, daug
kad parodyt merginai, jog tik
rai šauja. Policija ištyrė, kad 
tas pats revolveris buvęs nese
nai panaudotas keturiose žudys- 
tėse ir mano, kad po to galėjęs 
būti išmestu į šiukšlyną, kuri 
vaikas rado ir padarė pražūtin
gą bandymą.

BROOKLYN, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo Lietuvių 17-tos kuopos susirin
kimas įvyks ketverge, gegužės 19, 
7:30 vakaro, “Laisves” Svetainėj.

Draugai ir draugės, ateidami į su
sirinkimą, atsiveskite naujų narių 
prirašyti į TDA, kurio tikslas kovoti 
už laisvę ir demokratiją. Kada Jer
sey City fašistas majoras Hague ap
kaltino ir į kalėjimą įgrūdo ilgiems 
metams unijos vadą ir darbuotoją 
Jeff Burkitt, TDA prižadėjo bėgyje 
10 dienų sukelti $3,000 vedimui Bur- 
kit bylos. TDA komitetas pasiryžo

VAKACIJU VIETA
Patogiame Viešbutyje

U. S. HOTEL 
Valatie, N. Y.

Prie Kelio U. S. 9
Praleiskite savo vakacijas 

U.XS. Hotel, Valatie, N. Y.
Specialūs kainos po $12 j 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.

PARDAVIMAI
Parsiduoda pienininkystes ūkė, 190 

akrų žemes, yra didelė aštuonių 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
tą kitų vištų-pieninių ūkių arti New 
Yorko už prieinamas kainas. Prašo
me kreiptis pas Weisler: 240 Grand 
St., arti Bowery, New York City, 
N. Y. Tel.: Orchard 4-4954.

(112-117)

Legal Notice
Notice is hereby given that Joseph 

Kiefer, Inc., of Brooklvn, 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.

Iš ALDLD 55 Kuopos 
Susirinkimo

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; pars.am- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS:2—4 ir 6—8. 

Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS

na-

bū-
na- 
pa-

Teatras 
ir rūpės- 
paramos

Rep.

Jieško Komunistų Partijos 
Delegatam Nakvynių

Į Komunistų Partijos Na- 
cionalę Konvenciją suvažiuos 
virš 1,000 delegatų, iš visos 
plačios Amerikos. Dėl susi
dėjusių milžiniškų išlaidų tų 
delegatų suvažiavimui, suva
žiavimo komitetas neišgali pa- 
samdyt viešbučiuose nekvynes. 
Dėlto atsišaukia į visus ko
munistus padėti aprūpinti de
legatus nakvynėmis. įgalin
tieji suteikt nakvynių, prašomi 
su aiškiu adresu ir visomis 
informacijomis pranešt komi
teto nariui Carl Bristel, 35 E. 
12th St., N. Y.

Gegužės 11 d. atsibuvo AL-į 
DLD 55 kuopos susirinkimas.: 
Kadangi kuopa nariais ne
skaitlinga, tai ir susirinkimai 
kartais neįvyksta reguliariai.į 
Kuopoj randasi 12 narių, bet 
irj šį kartą atsilankė tik 7 na-| 
riai.

I centra mokestis už šiuos! v v
metus jau pasimokėjo 8 
riai.

Daug diskusuota, kaip 
tų galima prirašyti naujų 
rių. Po diskusijų nariai
reiškė, kad dės visas pastan
gas prirašymui naujų narių,| 
idant padidint kuopą. Taipgi,! 
jei bus galima, nutarta su
rengi vasaros laiku išvažiavi
mą į Forest Parką.

Finansų raštininkas A. Sa
kalauskas aplaikė nuo Lith
uanian-American Publishers 5| 
kopijas “Voice” (Balso), jis; 
jas pardavė ir pinigai bus 
priduoti jaunuolių žurnalo 
“Voice” komitetui.

Išrinkta delegatas į ALD
LD Suvažiavimą, kuris atsi
bus liepos 1 ir 2 dienomis.

Daugiausia laiko buvo pa
švęsta diskusavimui iš ALD- 
LD Centro prisiųstos balsavi
mui blankos literatūros reikale. 
Kas link leidimo knygų su ap- 
darais ar be apdarų, balsai pa- 
sidalino, bet ir tie, kurie bal
savo už 
priešingi 
Taipgi 
“Šviesa” 
šiūromis.

Kp. Korespondentas.)
Nuo Redakcijos:

Korespondencijos tą dalį, 
kurioj plačiai diskusuojama 
ALDLD reikalai, perduodam^ 
į skyrių ALDLD Diskusijos.

; apdarytas knygas j 
pakėlimui mokesčių, 

nariai sutiko, kad 
būtų pakeista bro+

Penktadienį laivas Manhatr 
tan vėl atvežė iš Europos 300 
žydų pabėgėlių nuo nazių te
rodo. Per tris savaites atvežta 
1,000 pabėgėlių.

Gaus Waterman Milionų

Amerikos Rašytojų Kongreso 
nariai antradienį pikietavo na- 
zių konsulatą, 17 Battery PI. 
Tai buvo paminėjimui 5 metų 
sukakties nuo sudeginimo Vo- 
kietijos didžiųjų literatų, kny
gų per Vokietijos nazius.

PALAIKYKIT TIKIETUS

I# senų padarau nau
jus paveikslus ir kra- 
javus sudarau su ame- 
rikonifikais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
spalvom.

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

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

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tinka

mai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam 

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

r*

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge*Ci Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.1

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

i

£ 
£

£

5!

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės1’ Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
/

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

S

3
13

po

a

NATIONAL 
MAIL W 

MAY 15-21, 1938

Graži brooklynietė, Mrs. Flo
rence Machen, 6565—56th St., 
buvus pagrobta ant gatvės New- 
arkė, primušta ir išžagintą. Jos 
pagrobime kaltinami Mancuso 
ir Malinaro iš Harrison, ir 
Steven Stanul, iš Kearny, visi 
jauni vyrai.

Elisha Waterman, sūnus mi
rusio rašomų''plunksnų išdirbė
jo Frank D. Watermano, gau
siąs geroką dalį iš penkių mi
lionų, kurie palijo po tėvo mir
ties.

Sūnus, kuris dabar turi 39 
metus, buvęs tėvo nemylimu 
sūnumi ir praleidęs didelę savo 
gyvenimo dalį restauranuose 
indų plovėjų, virėju, taipgi raši- 
nėjęs spaudai. Mirdamas tėvas 
užrašęs jam tik 100 dolerių. Ta
čiau jo dėdė buvęs padaręs tes
tamentą Elishai dar kūdikiu 
esant, kuriuo nusakoma jam 
įplaukos per visą gyvenimą iš 
šeimai palikto fondo.

Kadangi daugelis lietuvių turi pa- 
sipirkę tikietus The Watch and 
Watchcase Workers Industrial 
Union Local 47, CIO, dovanom, ku
rios turėjo būt išduotos gegužės 12 
d., bet dėl tam tikrų priežasčių už
siliko, tad prašo pranešt, kad dova
nos bus išdalinta kitą mėnesį ir do
vanų gavėjams pranešta atvirutė
mis, taipgi aš vėl pranešiu ir “Lais
vėje.” Tikietukus laikykite. — M. 
Stakoff.

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)

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

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th 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.
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426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 17-8886

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

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

t




