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Krislai
Atkando Dantį.
Galva—“kaklo mazgas”, 
žodis—Ne žvirblis.
“The Voice.”

Rašo P. Balsys.

Tammany Hali “buldogutis” 
McNaboe, pasinaudodamas val
stijos senatoriaus autoritetu, 
sulošė “raudonųjų kandžiojimo” 
komediją, už kurią, supranta
ma, finansiniai atsakys ne jo 
paties kišenė.

Norėdamas įkąsti komunistui 
S. W. Gersonui ir pačiai Komu
nistų Partijai, tas 7 elementas 
norėjo įrodyti Gersono “netin
kamumą” būti miesto valdžio
je.

McNaboe, nors stengėsi, bet 
nieko primetamo Gersonui įro
dyt negalėjo. Pats tai gerokai 
“išsiprausė,” jo paties kitiems 
paruoštoje pirtyje!

McNaboe gavo gerą lekciją 
apie Komunistų Partiją ir jos 
rolę Amerikos darbininkų judė
jime; jis gavo sužinoti, kad 
Tammany Hall tai nevien tik 
patalpa-budinkas, bet ir nešva
rios politikos institucija; Ger- 
sonas jam paaiškino, kad “Ko
munistų Manifestą” parašė ne 
Browderis, bet Marksas ir En
gelsas; jis sužinojo, kad šios 
šalies žmonės turi teisę kovoti 
netik prieš svetimų šalių, bet 
ir savo šalies tironiją.

Taip, McNaboe gavo lekciją. 
Jis dabar žinos, kodėl varlės 
nemėgsta riešutų. McNaboe, ki
taip sakant, atkando dantį ir 
nusėdo į kaliošą. Jis sulošė ne
garbingą komediją.

O keno kišenė už visą tą to 
Tammany Hall klouno komedi
ją sumokės?

Kantrioji visuomenė, taksų 
pavidale!

Lietuvos kalbininkas liepia 
nevadinti rūbus rūbais, nes 
“rub” esąs baltarusių kalbos 
žodis-

Drg. R. Mizara primena tam 
kalbininkui, kad, einant ta pa
čia logika, galvą netiktų vadint 
galva, nes slavai (rusai, len
kai) galvą vadina “glova,” “go- 
lova.” R. M. sako, gal galvą 
pritiktų vadinti “ ‘kaklakotis’ 
bei ‘viršutinė bolė’?”

Jeigu aš būčiau Lietuvos 
anuo prašmatniuoju kalbininku, 
tai galvą vadinčiau “kaklo maz
gas.” That’s all.

Liaudies patarlė sako: “žo
dis — ne žvirblis; išsprūs — 
nepagausi.” Mūsų kalbininkai 
turėtų gerai pagalvoti pirm, ne
gu jie kalba apie kalbą. Dauge
lis jų tų pasaiūlymų mūsų gy
vajai kalbai tiek reikalingi, 
kaip, anot posakio, tiltui skylės.

Amerikos lietuvių jaunuolių 
žurnalo “The Voice” 2 num. jau 
spaudoje ir greitai bus išleistas. 
Kiek teko patirti, tai antras 
num. bus daug turtingesnis raš
tais.

Jaupnuoliai pilni entuziazmo. 
Jie tvirtina, jog jų žurnalas su 
kiekviena laida vis eis geryn.

NOMINAVO NAUJOS DA
LYBOS KANDIDATĄ Į 
ORE. GUBERNATORIUS

Portland, Oregon. — No
minacijas į Oregon valsti
jos gubernatorius laimėjo 
H. L. Hess, karštas rėmė
jas Naujosios Dalybos po
litikos, gavęs 56,147 balsus, 
prieš išnaujo kandidatuo
jantį gubernatorių C. H. 
Martiną, atžagareivį demo
kratą, aštrų kritiką Roose- 
velto programos. Už Marti
ną paduota 50,587 balsai.

Amerikos Darbo Federa
cija ir CIO veikliai rėmė 
Hessą. -

Vienas republikonų kan
didatas, Sprague gavo 56,- 
808 balsus, antras, Sam 
Brown — 21,644.
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Sovietai Atsiuntę 200 
Lėktuvų Liaudiečiams
Paryžius. — Pranešamą, 

kad per 30 dienų Ispanijos 
respublika gavo 200 karinių 
lėktuvų iš Sovietų Sąjun
gos. Tai šie lėktuvai pasku
tinėmis dienomis “apvalė 
orą” nuo fašistų (Italijos ir 
Vokietijos) orlaivių virš 
Barcelonos ir apygardų, 
kaip patyrė N. Y. Times ko
respondentas.

Newark, N. J.—S. Fink, 
Newarko Universiteto pro
fesorius, smerkė fašistiniai 
diktatorišką majoro Hagu- 
e’o valdžią Jersey City.

Angly Valdžia Įkalbėjo 
Francijai Naują “Be- 

pusiškumo” Planą
London. — Anglijos val

džia jau įpiršo Francijos 
vyriausybei šitokį planą dė
lei “bepusiškumo” Ispani
joj:

Tarptautinė “bepusišku
mo” komisija pasiųs savo 
įgaliotinius į Ispanijos res
publiką ir į generolo Fran
co valdomą plotą, ir jie ten 
bėgyje dviejų savaičių turės 
pradėt savo darbą, dėlei sve
timų kareivių “ištraukimo”. 
Po dviejų savaičių tad 
Francija uždarys savo pie
tinį rubežių Pyrene jų kal
nuose ir nepraleis karo 
reikmenų Ispanijai, bet su 
ta sąlyga, kad tarptautinė 
“bepusiškumo” komisija tu
ri tuo laiku pastatyt savo 
kontroliuotojus ant sienos 
tarp generolo Franco valdo
mo ploto ir Portugalijos ir 
pikietuot jūras prieš gabe
nimą laivais ginklų bei am
unicijos kaip fašistam, taip 
ir liaudiečiam.

O jeigu per 30 dienų ne
bus įvesta tinkama kontro
lė Portugalijos rubežiaus 
ir jūrose, tai Francija vėl 
galės atidaryti savo duris į 
Ispanijos respubliką.
.“Bepusiškumo” komisija 

susirinks šį ketvirtadienį. 
Anglijos valdžia tikrumoj 
nieko iš to nelaukia, bet lai
ko gaišinimą jinai skaito 
laimėjimu (fašistų naudai).

Fašistai Užėmė Tris Mieste
lius Teruel Fronte

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis. — Fašistai už
ėmė Villafrancą del Cid, 
4,000 gyventojų miestelį, 
prie vieškelio iš Teruelio į 
Albocacerį, linkon Valenci- 
jos ir pajūrio, kaip praneša 
fašistų komandieriai. Jie 
perėję per vieškelį ir jau 
pasiekę skvernus miestelio 
Benasal. Villafranco j buvo 
audyklų, o paskutiniu laiku 
sandėliai valdžios amunici
jos.

Fašistai taip pat užėmę 
Castelifort miestelį prie 
vieškelio šakos tarp Alboca- 
cerio ir Iglesuelos.

MEKSIKOS SUKILĖLIŲ LĖKTUVAS 
BOMBARDAVO MIESTU - VALDŽIOS 
KAREIVIAI VISUR JUOS SUMUŠA

Ex-generolo Cedillo Vadovaujamas Buožią Sukilimas yra 
Anglijos Sukurstytas prieš Pažangią Meksikos Valdžią
San Luis Potosi, Mexico.
Buvęs Meksikos genero

las Saturnino Cedillo jau 
pradėjo ginkluotą sukilimą 
buožių ir dvarininkų prieš 
pažangią valdžią Meksikos 
prezidento Lazaro Carde- 
naso. Šią demokratinę val
džią jis apšaukė “begėdiška 
diktatūra su komunistiniais 
pamarginimais” ir užreiškė, 
kad “gelbėsiąs šalį nuo pra
gaišties.”

(Cedillo sukilimą dau
giausia sukurstė Anglijos 
valdžia todėl, kad preziden
tas Cardenas pervedė anglų 
žibalo-aliejaus šaltinius ir 
valyklas į Meksikos valsty
bės rankas. Londono banki
ninkai ir fabrikantai kelios 
dienos atgal pranešė Wall 
Stryto kapitalistams New 
Yorke, kad svetimšaliai bu
vusieji savininkai žibalo 
pramonės Meksikoj kitaip 
neatgriebsią ten “savo tei
sių,” kaip tik per“ “revoliu
ciją” prieš progresyvę Mek
sikos valdžią.)

SUKILIMO PRADŽIA
Vienas sukilėlių lėktuvas 

numetė keturias bombas į 
orlaivių stovyklą San Luis 
Potosi. Trys bombos sprogo, 
o ketvirta ne. Jos nieko ne
sužeidė. Atskridę valdžios 
lėktuvai greit nuvijo šalin 
užpuoliką.

Sukilėlių būrys, vadovau
jamas Ramono Riveros, ne
lauktai iš pasalų užpuolė 
valdžios raitelius. Susikirti
me raiteliai, komanduojami 
generolo Rico, nukovė 15 
sukilėlių ir penkis paėmė 
nelaisvėn. Kiti pabėgo. To
liau juos vijosi valdžios lėk
tuvai iki visai sutemo.

(Pagal pranešimą N. Y. 
Daily News, mūšyje krito 
vienas valdžios kapitonas ir 
du kareiviai.)

Valdžia paleido suimtuo
sius, kaipo “suklaidintus.

Suėmė Daugį Sukilėlių 
Ginklų

Įvairiuose susikirtimuose 
valdžios kariuomenė pagro
bė nuo sukilėlių 14 lauko 
kanuolių, daugį mažesnių 
ginklų, tris dėžes dinamito 
ir perkeliamą radio stotį.

Sukilėliai traukia linkon 
Altamira miestelio, kad su
sprogdintų ten tiltą tarp 
Meksikos ir Jungtinių Val- 
stipų mitsto Laredo, Texas, 
kaip sakė belaisviai.

Valdžios kariuomenė at
mušė sukilėlių būrį ties 
Maiz miesteliu, ir sumuš
tieji išbėgiojo visomis pusė
mis.

Sukilėliai Perkirtę Du 
Geležinkelius

Maxico City. —. Preziden
tas Cardenas skubiai pa

siuntė daugiau armijos 
prieš sukilėlius, veikiančius 
srityje San Luis Potosi, 
Tampico ir Rio Verde gele
žinkelių, kurį sukilėliai per
kirtę dviejose vietose.

Pranešama, kad sukilimo 
galva ex-generolas Cedillo 
turi kalnuose 12 iki 15 grei
tų karo lėktuvų.

Valdžios raiteliai ir pėsti
ninkai maršuoja į Las Pa
lomas, kur yra Cedillo di
džiulis dvaras.

Penki senatoriai žada ra
gint prezidentą Cardenasą 
atimt žemes ir kitokią nuo
savybę iš tų, kurie dalyvau
ja sukilime prieš valdžią ir 
panaudot tą turtą apmokė
jimui anglam ir ameriko
nam už aliejaus-žibalo įmo
nes, kurias prez. Cardenas 
paėmė šalies nuosavybėn.

Valdžia tvirtina, kad nie
ku gyvu nepavyks fašistam 
šis sukilimas.

Anglija Stumia Franciją 
Vėl į “Draugiškumo” 

Derybas su Italija
Paryžius. — Anglija deda 

didelių pastangų vėl suvest 
į derybas Franciją su Ita
lija. Pataria tose derybose 
nekliudyt Ispanijos karo 
klausimo.

Nors iš tų derybų ir ne
būtų kitokios naudos, vis 
tiek šnekėkitės, sako Angli
jos diplomatai Francijai: 
kol eis derybos, girdi, bent 
nieko blogesnio neįvyks 
santikiuose tarp Italijos ir 
Francijos,—nors Ispanijos 
klausimas ir atrodo neap
einamas.

Francijos užsieninis mi- 
nisteris sako, kad paskuti
niu laiku “dviem trečda
liais sumažėjęs” ginklų ir 
amunicijos plaukimas per 
Franciją į Ispanijos respub
liką. Bet Italijos valdžia 
tvirtina, kad jis dar kelis 
kartus padidėjęs.

Siunčia Amerikon 200 Toną 
Ispanijos Aukso-Sidabro 
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Perpignan, Francija. — 
Dvidešimt keturiais auto- 
sunkvežimiais atvežta 200 
tonų aukso ir sidabro iŠ Is
panijos respublikos ir bus 
laivais pergabenta į Jungti
nes Valstijas.

- Ispanijos Valdininkai sa
ko, kad tuo auksu-sidabru 
bus apmokėta už Ispanijos 
perkamas medžiagas Ame
rikoj.

E. Browderio Radio Kal
ba Geg. 25, Trečiadienį

New York. — Atida ro- 
moj sesijoj Amerikos Ko
munistų Partijos Dešimto 
Suvažiavimo, trečiadienio 
vakare, gegužės 25 d., sakys 
įvedamąją kalbą Earl 
Browder, Partijos centro 
sekretorius, ir ta kalba bus 
paskleista visai šaliai per 
NBC WJZ radio tinklą. Ji 
prasidės 11:15 ir tęsis iki 
11:30 P. M., Eastern Day
light Saving laiku.

Drg. Browderio kalbos 
tema: “Už taiką ir Pažan
gą — Dešimtas Nacionalis 
Komunistų Partijos Suva
žiavimas.”

Pripažįsta, kad Chinai 
Iš Oro Lapeliais Api
pylė Japonijos Miestus
Hankow, Chinija. — Lai

mingai sugrįžo visi chinų 
lėktuvai, kurie pasėjo tonus 
lapelių Japonijos pakraš
tiniuose miestuose: Sasebo, 
Nagasaki, Fukuoka ir ki
tuose, ypač Kyushu saloj.

Paskutinėnjis žiniomis, 
taip atsišaukimais bombar
davo japonus šeši Chinijos 
orlaiviai, nulėkę per 1,200 
mylių ir tiek pat sugrįžę be 
jokių sau nuostolių, nors į 
juos šaudė kanuolėmis Ja
ponijos karo laivai.

Tokio. — Karinė Japoni
jos valdžia neva “netiki”, 
kad chinų orlaiviai padarė 
tą žygį. Bet jų sostinės To
kio dienraštis “Nichi Nichi” 
pripažino, kad “nežinomas 
lėktuvas” mėtė lapelius ant 
Kyushu salos, ir japonų po
licija gaudė ir glemžė tuos 
lapelius, kad gyventojai ne-: 
gautų jų skaityti.

Dalis lapelių buvo para
šyta japonų lakūnų, kuriuos 
chinai suėmė nelaisvėn. Chi
nai žmoniškai su jais elgia
si, sako šie lapeliai'ir šau
kia Japonijos gyventojus iš- 
stot kovon prieš užpuolikę 
savo valdžią.

Kiti lapeliai vardu Chinų- 
Japonų Žmonių Sąjungos 
prieš užpuolikus pabrėžia 
tautinį chinų ir japonų gi
miningumą, šaukia kovot 
prieš Japonijos militąristus 
ir sveikina lygiai Japonijos, 
kaip ir Chinijos liaudį: “Lai 
gyvuoja Japonijos žmonės!” 
“Lai gyvuoja Chinijos žmo
nės!”

Tuose atsišaukimuose yra 
primenama, kad jau šis 
žygis įrodo, jbg chinų oro 
laivynas galėtų naikint Ja
ponijos miestus, bęt laikosi 
žmoniškumo. . '

Paryžius. — Francija da
ro karo laivyno ir lėktuvų 
manevrus Tunišijos vande
nyse ir pajūriniame jos ruo
žte. Į Bizertą, Tunisijos 
prieplauką, atvyko septyni 
Francijos šarvuotlaiviai ir 
17 karinių laivų-naikintu- 
vų.

ČECHOSLOVAKIJA SUTELKĖ 400,000 
ARMIJOS PRIEŠ GRŪMOJIMUS KARU
IŠ VOKIETIJOS - LENKIJOS PUSES
Naziai Darė Provokacijas Išvakarėse Miestą Valdininką 

Rinkimą Čechoslavijoj; Norėjo Duot Hitleriui Priekabę
Praha, Čechoslovakija. — 

Išvakarėse miestų valdybų 
rinkimų Čechoslovakijoj 
(sekmadienį), Vokietija ir 
Lenkija sutraukė šimtus 
tūkstančių savo kariuome
nės arti Čechoslovakijos sie
nų. Tikėjosi, kad\ laike rin
kimų įvyks kokie susikirti
mai tarp nazių vokiečių, iš 
vienos pusės, ir cechų, iš an
tros. Tada Hitleris ir Lenki
ja planavo persiųst savo ar
mijas per Čechoslovakijos 
rubežius ir grobt pasieni- 
nius jos plotus.

Tuo tikslu ir Čechoslova
kijos naziai vokiečiai per 
savaitę užpuldinėjo cechus, 
maršavo su hitleriškomis 
vėliavomis, šaukė, “Tegy
vuoja Hitleris” ir nešiojo 
baltas kojines kaip nazizmo 
ženklą.
Hitleriečių Kerštas, kad če
choslovakijos Policija Nušo

vė 2 Įžiūrimu šnipu
Gegužės 20 d. du smar

kūs naziai, Georg Hoff
mann ir N. Boehm motori
niu dviračiu važiavo linkon 
Vokietijos sienos, uždraus
tu keliu. Čechoslovakijos 
policija nužiūrėjo, kad jie 
ten važiuoja, gal būt, šnipiš- 
kais tikslais, ir liepė sustot. 
Naziai toliau sau pleškėjo. 
Paskui kiti sargybiniai po
licininkai vėl įsakė jiem su
stot ir parodyt savo popie
rius, bet naziai neklausė. 
Tada policininkas šovė, tai
kydamas į motorciklio ratą, 
bet pataikė į važiuotojus, ir 
jiedu abu liko nukauti, ties 
Eger’iu.

Berlin.—Hitleriečių spau
da paplūdę kariniais šauks
mais prieš Čechoslovakijos 
Valdžią kaip jų “brolių vo
kiečių žudytoją.” Visi nazių 
laikraščiai verda rinksmais 
“atvaduot pusketvirto mi- 
liono vokiečių” nuo Čecho
slovakijos. Hitlerininkų ra
dio ir spauda pasakoja, būk 
Čechoslovakijoj pasidarius 
“suirutė,” būk jos valdžia 
jau nepajėgianti palaikyt 
tvarkos. — O išvada tokia, 
kad Vokietija turėtų įsikišti 
ir savaip ten “sutvarkyti” 
dalykus.

Anglijos ambasadorius N. 
Henderson, atsilankęs pas 
Vokietijos užsieninį minis- 
terį Ribbentropą, patarė 
Vokietijai atsargiai elgtis, 
bet Ribbentropo atsakymas 
nepatenkinęs Anglijos am
basadoriaus.

(Jau pirmiau Anglijos 
valdžia sutiko, kad Vokieti
ja galėtų prijungt sau Če
choslovakijos “vokišką” plo
tą, tik “ramiu- būdu,” nes 
Anglija nenorinti karo.)

Vikri čechoslovakijos 
Mobilizacija

Praha, Čechoslovakija. —

■ įj- ..............

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės 1 Jūs Nieko 
Nepralaimčsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Prie reguliarės savo 150,000 
armijos, Čechoslovakijos 
valdžia pašaukė karinėn 
tarnybon dar 250,000 atsar
ginių kareivių. Čechoslova- 
kus karius sutraukė į Vo
kietijos, Lenkijos ir Vengri
jos pasienius, o vokiečius į 
šalies vidurį.

Čechoslovakijos vyriau
sybė uždarė visą sieną Vo
kieti j on-Austrijon. Pasie
niais prikasė apkasų, pri
statė kanuolių ir sutelkė 
lėktuvus į tinkamiausias 
strategines vietas.

Čechoslovakija taip grei
tai ir gabiai sumobilizavo 
savo karo jėgas, kad, mano
ma, šiuo tarpu Hitleris gal 
dar nedrįsiąs pradėt karą 
prieš ją.

Paryžius. — F r a n c i jos 
valdžia patarė, kad Čecho
slovakija padarytų visus 
galimus nusileidimus savo 
vokiškiem naziam, bet, iš 
antros pusės, pakartojo, 
kad jeigu Hitleris “be prie
žasties” užpuls čechoslovą- 
kiją, tai Francija gins jąją.

Oru Perskilsią 7,000 
Italy Karią į Franci
jos Kolonijos Pasienį

Roma. — Italija ruošia 
grąsinančius armijos ir oro 
laivyno manevrus savo ko
lonijoj Libijoj, pasienyj 
Francijos kolonijos Tunisi
jos, šiaurinėj Afrikoj.

Tuose manevruose Itali
jos lėktuvai, be kitko, atne
šiu 1,000 įvairių rūšių ka
reivių ir dvi batarejas ka
nuolių ir parašiutais nulei- 
sią žemyn “priešo” užnuga
riu. Tuo pačiu laiku Italijos 
lėktuvai atgabensią dar 6,- 
000 kareivių į mūšį.

Tada visi lėktuvai sugrį
siu, pasiimsią bombų ir 
bombarduosią “priešo” po
zicijas. ,

Italijos spauda didžiuoja
si, kad taip greitai liko per
siųstos per Libijos smėlio 
dykumas dvi motorizuotos 
kareivių divizijos į manev
rų vietą, “francūziškos” Tu
nisijos pasienyje.

Jau išplaukė į manevrus 
karalius Viktoras Emmanu
el. Šiais manevrais Musso- 
linis dalinai atsakys į Fran
cijos nutarimą paimt savo 
armijon dar 60,000 vyrų iš 
Tunisijos gyventojų.

Hendaye. — Ispanijoj Te
ruel srity j dar tebėra labai 
šalta ir prisnigo porą colių.

ORAS
Šiandien būsią abelnai 

giedra. — N. Y. Oro Biuras.
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Sovietų Sąjunga Grūmojo Lenkijai 
Ginklu, jei Ji Būtą Veržusis

Lietuvon
Kai iškilo Lietuvos-Lenkijos konflik

tas ir Varšavos ponai skambino ginklais, 
ruošdamiesi žygiuoti Lietuvon, tai mes 
sakėme, kad Sovietų Sąjunga stovi Lie
tuvos pusėje ir ją gina nuo Lenkijos fa-

• šistų. Mes, beje, nurodėme, kad Lenki
jos fašistai sušvelnino savo originalį ul
timatumą tik po to, kai Sovietų Sąjun
ga ir kiti demokratiniai kraštai to griež-

. tai pareikalavo.
Bet buržuazinė ir fašistinė spauda, ne

apkęsdama Sovietų Sąjungos ir prie 
kiekvienos progos trokšdama ją pa- 
šmeižti, paskui pradėjo šaukti: “So
vietų Sąjunga Lietuvos negynė/’ “Sovie
tų Sąjunga atsisakė • Lietuvai padėti,” 
ir tt.

Tegu tie ponai dabar paskaito, ką ra
šo Anglijos savaitraštis “Week” (Sa
vaitė) tuo klausimu. Paminėtasis laik
raštis iš gegužės mėn. 4 d. šitaip rašo:

“Kai lenkai pagamino pirmąjį savo 
skandališką ultimatumą Lietuvai ir su
traukė pasienyje savo kariuomenę, tai 

i Litvinovas pasišaukė Lenkijos atstovą ir 
! nedvejojančiai pasakė jam, kad, jeigu 

j lenkai neištrauks iš savo ultimatumo vi- 
f sų kitų reikalavimų, apart nepavojingų 

reikalavimų atsteigti diplomatinius ry
šius, ir, jei lenkai pasiųstų bent vieną 
ginkluotą karį per Lietuvos sieną, tai ru-

• sai pradėtų žygį (would march). Po ke- 
i lių valandų po to, visi kiti reikalavimai,

kuriems Sovietai priešinosi, buvo iš ul- 
1 timatumo išmesti ir lenkai Lietuvon ne- 

, si veržė.”
z Dabar aišku, kodėl Lenkijos ponai iš

metė iš savo ultimatumo Vilniaus klausi
mą ir kitus griežtus ir labai pavojingus 
Lietuvai reikalavimus. Dabar aišku ir 
tai, kodėl Lenkijos viešpačiai atsisakė 
maršuoti “do Kowno.”

Tie žmonės, kurie tiek daug sielojosi, 
būk Sovietų Sąjunga Lietuvos negynusi, 
turėtų šituos anglų savaitraščio žodžius 
įsitėmyti ir paskelbti savo skaitytojams!

sumažėjo narių skaičium. Ar senai buvo 
tie laikai, kai ši organizacija didžiuoda
vosi 15-ka tūkstančių narių. Na, o šian
dien joje pasiliko tik apie 10,000 narių. 
Vadinasi, po suvirš 50 metų gyvavimo, ši 
organizacija dabar turi tik dviem tūks
tančiais narių narių daugiau, kaip Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimas, gyva
vęs vos aštuonerius metus. Be to, LRK
SA nariai kur kas senesni amžiumi, kas, 
savo ruožtu, tokiai organizacijai nelabai 
eina plotan.

Kodėl LRKSA neauga, bet puola na
riais? Tam, be abejo, yra daug priežas
čių. Mūsų nuomone, tačiau, vyriausia 
priežastis keri tame, kad organizacija 
mažai kreipia domesio į bendrus darbi
ninkų judėjimo reikalus. LRKSA nariai 
milžiniškoj daugumoj yra darbininkai. 
Antra priežastis: organizacija perdaug 
suvaržyta dogmatiškais varžiais; lais
viau protaująs asmuo nebegali joje būti. 
Yra visa eilė ir kitų priežasčių, stumian
čių organizaciją atgal,—pav. perdidelis 
kunigijos įsivyravimas.'

Šis seimas padarė visą eilę konstituci
nių pataisų, kuriomis manoma patrauk
ti daugiau narių į organizaciją.

Naujas LRKSA Pild. Komitetas susi
deda iš sekančių asmenų: prezidentas—
L. Šimutis, vice-prezidentas—P. Kara- 
šauskas, sekretorius—V. T. Kvietkaus
kas, ižd.—J. Joneika, iždo globėjai—K. 
A. Vencius ir Ad. Paleckas, dr. — kvo
tėjas—dr. A. Rutkauskas, redaktorius—
M. Zujus.

52-rasis seimas bus laikomas 1940 m. 
Worcesteryj, Mass.

Lietuva: Jos Gyvento
jai ir Turtai

ŠYPSENOS

LRKSA Pastogėje
Gegužės 9-12 dd. Pittsburghe įvyko 

Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimo 
Amerikoje 51-masis Seimas. “Garsas” 

. rašo, kad “Nors kai kuriais atžvilgiais 
šis seimas ir tenka pavadinti ‘revoliuci
niu’ seimu, vis dėlto jis buvo vienas rim
čiausių ligi šiol buvusių seimų.” “Gar
sas” toliau aiškina: “‘Revoliuciniu’ sei
mu reikia vadinti dėlto, kad jau seniai 
buvo toks seimas, kuriame būtų buvę 
tiek daug pakeista Susivienymo senų 
vykdomųjų organų (valdybos) narių.”

Kada “Garsas” pradeda krikštyti savo 
organizacijos seimą revoliuciniu (nors 
ir kabutėse), tai visvien skaitytojas gali 
pamanyti, kaiPten galėjo būti kas nors 
labai naujo. Tačiau tikrumoj to nebuvo. 
Pakeitimas sekretoriaus (Vietoj p. ša- 

. liūno išrinktas V. T. Kvietkauskas) bei 
A kurio kito valdybos nario nesudaro jokio 

A revoliucioniškumo. Matyt, seime buvo 
nemažai bruzdėjimo (dėl vietų) ir dėlto 
“Garsas” krikština jį tokiu “kairiu” var- 

* du. Sakoma Šaliūnas smarkiai kovojęs 
;, kuri pasiryžo jį iš
vietes.

“Draugas” žymi, kad seime buvo “daug 
profesionalų, žymių biznierių, stiprių 
bankininkų.” Tai galimas daiktas. Bet, 
kaip d. Prūseika “Vilnyj” pastebi, 
“mums aišku, kodėl tas Susivienijimas 
sumažėjo narių skaičium. Yra kas sei- 
mavoja, o nėra kas dirba.” Ir tai tiesa. 
Reikia atsiminti, kad LRKSA smarkiai

r

♦

\ prieš kunigų kliką 
\ėsti iš sekretoriaus
' ((TA______________Y__________ - 1

Pennsylvanijoj
I

Pereitą antradienį įvykusieji Pennsyl- 
vanijos valstijos gubernatoriaus ir se
natoriaus balsavimai—nominacijos—su
kėlė daug diskusijų visoj Amerikos spau
doj. Šitos nominacijos tuomi svarbios, 
kad jose dalyvavo CIO kandidatas į gu
bernatorius Kennedy, kuris yra mainie- 
rių unijos viceprezidentas. Kaip žinia, 
Kennedy, kandidatavęs demokratų par
tijos sąrašu, nelaimėjo nominacijų..

Iš to išeidama, buržuazinė spauda da
bar bando siųsti darbininkų antrašu pa
mokas: “nereikėjo darbininkams užsi
imti politika,” “užtenka jiems laikytis 
ekonominėj srityj,” etc., etc.

Ne taip, tačiau, mano darbininkai. 
Tiesa, jie nepravarė savo kandidato, bet, 
anot “Daily Workerio,” šitos nominaci
jos “parodo darbininkų atžygiavimą į 
naujas pozicijas Naujosios Dalybos ei
lėse.”

Išviso demokratų partijos kandidatai 
į gubernatorius gavo 1,272,028 balsus, 
kurie dalinasi sekamai:

C. A. Jones ................ 584,062 balsu
Kennedy .......................  517,329 balsus
Margiotti .................. 170,637 balsus
Vadinasi, Kennedy pralaimėjo tik

apie 67,000 balsų. 1
Republikonų partijos sąraše į guberna

torius, be kitų, kandidatavo buvęs gu
bernatorius Pinchot, kurį daugelis darbi
ninkų skaitė savo prietelium ir dėlto už 
jį nemažai padavė balsų. Suėmus tuos ir, 
prileidus, kad Margiotti nebūtų kandida
tavęs, buvo galimumų CIO kandidatui 
pilniausiai laimėti. Kitais žodžiais, nors 
Kennedy ir nominacijų nelaimėjo, už 
CIO paduota, tiesioginiai ir netiesiogi
niai, labai daug balsų.

Reikia dar ir tai atsiminti: prieš bal
savimus, Amerikos Darbo Federacijos 
lyderiai susirietę šaukė per kapitalisti
nę spaudą savo pasekėjus neduoti balsų 
už Kennedy. Balsavimo pasėkos paro
do, kad labai daug bus ADF narių, kurie 
to Greeno ir jo leitenantų šauksmo ne
klausė. Žinoma, jei darbininkuose būtų 
buvusi vienybė, tai CIO kandidatas būtų 
laimėjęs nominacijas milžiniška balsų 
dauguma ir jo išrinkimas būtų buvęs 
veik užtikrintas.

Dabar jau aišku visiems, kad Penn
sylvanijoj darbininkų jėga politikoj turi 
labai didelę reikšmę. Rinkimuose be dar
bininkų paramos, be CIO paramos, nega
lės nei viena partija laimėti. Dėlto p. 
Jones, kuris laimėjo nominacijas demo
kratų partijos sąrašu, turės labai daug 
pagalvoti pirmiau, negu jis ką nors ban
dys daryti prieš darbininkiško. Daugiau: 
jis turės tartis su CIO vadais ir duoti 
darbininkams didelių užtikrinimų.

RepUblikonų spauda, beje, šaukia, būk 
šitie balsavimai parodė smukimą Naujo-

Nuo Redakcijos, žemiau 
talpinamas straipsnis apie 

' Lietuvą yra paimtas iš drg.
Vinco Kapsuko - Mickevi
čiaus brošiūros “Lietuva” 
(Litva), kurią jis parašė ru
sų kalboj ir Sovietų Sąjun
goj ji buvo išleista 1931 
metais skaičiuje 25,000 ko
pijų, kad supažindinus SSSR 
gyventojus su Lietuva.

Teritorija, Gyventojai ir 
Turtai

Dabartinė Lietuva, gavus 
nepriklausomybę, kaip ir ki
tos Pabalti jos mažos vals
tybės, pasekmėje Imperia
listinio Karo ir Rusijoj Lap
kričio Revoliucijos, užima 
(be Vilnijos) 55,658 ketvir
tainius kilometrus ir sausio 
1 d(, 1930 metais, turėjo 2,- 
340,038 gyventojų, kas su
darė po 42 žmones ant ket
virtainio kilometro. Lietu
va apima buvusią Kauno 
guberniją, biskį mažiau, 
kaip du trečdalius buvusios 
Suvalkų gubernijos ir nedi
delę dalį buvusios Vilniaus 
gubernijos ir šiaur-rytinį 
kampelį, buvusį po Vokie
tija—Klaipėdos kraštą.

Dalis Lietuvos teritorijos 
(Vilnija), pripažinta Lietu-' 
vai Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos taikoje liepos 12, 
1920 metais, yra užgrobta 
per Lenkiją, ii” dėl jos, ypa-' 
tingai dėl Vilniaus, kurį 
Lietuva skaito savo sostine, 
eina tarpe Lietuvos ir Len
kijos senas nesu tikintas. 
Vilnių savo eilėj sostine 
skaito ir baltrusiai. Vilnija 
užima plotą, veik lygų da
bartinei n e p r i k la usomai 
Lietuvai, kuri apima Vilnių, 
veik visą buvusią Vilniaus 
guberniją, apart Dismionių 
ir dalies Vileikos apskričių, 
o taipgi Grodną su jo aps
kričiu.

Lietuva dabar yra atskir
ta nuo Sovietų Sąjungos 

-taip vadinamu Lenkų Kori
dorium ir Letgalija, kuri 
įeina į Latvijos teritoriją. 
Lietuva turi išėjimą į Bal
tijos Jūrą.

Lietuvos gyventojų* sulyg 
surašinėjimo 1923 metais, 
(be Vilnijos ir Klaipėdos 
kraštų) buvo 2,028,972. Klai
pėdos krašte buvo 142,592, 
taigi buvo viso 2,161,566 gy
ventojai. Jie tautiniai (be 
Klaipėdos krašto) sekamai 
skirstėsi: lietuviai sudarė 
83.9%; žydai—7.6%; len
kai—3.2%; rusai ir baltaru
siai—2.5%; vokiečiai—1.4% 
ir kitos tautos 1%. Lenkų 
skaičius gal bus tiksliai su
mažintas, nes 1923 metais, 
laike rinkimų, jie gavo 7% 
visų balsuotojų, kas gali bū
ti artima jų gyventojų skai
čiui.

Lenkai Lietuvoje gyveha 
daugiausiai Kaune, Kauno 
ir Kėdainių apskričiuose. 
Seniau veik visi dvarponiai 
Lietuvoje buvo lenkais, o 
valstiečiais — lietuviai; toj 
dirvoj ypatingai buvo aštri 
tautinė kova, lietuvių prieš 
lenkus.

Žydai veik išimtinai gy
vena miestuose ir mieste
liuose. Klaipėdos kraštas, 
po prievarta Lietuvos paim

tas 1923 metais, veik išimti
nai apgyventas vokiečių ir 
suvokietėjusių lietuvių. Klai
pėdos krašto paėmimui 1923 
metais, vasario mėnesį, bu
vo suorganizuotas “lietuvių 
sukilimas” už Klaipėdos 
krašto prijungimą prie Lie
tuvos; tikrumoj tame “suki
lime” vyriausią rolę vaidino 
Lietuvos šauliai iš nepri
klausomos Lietuvos ir jos 
kareiviai, persirengę į civi
lius.

Miestų gyventojai, po 
1923 metų surašo, sudarė 
15%. Didžiausias miestas 
yra Kaunas, kuris priskaito 
apie 100,000 gyventojų; po 
jo seka Klaipėda su 36,000; 
Šiauliai1—22,000; Panevėžis 
—20,000. Vilniuje 1930 me
tais buvo tik 195,000 gyven
tojų, o prieš karą Vilnius 
turėjo 316,000 gyventojų.
Klasine Gyventojų Sudėtis

Buržuazinės Lietuvos sta
tistikos neduoda smulkme
niškų davinių apie gyven
tojų klasinę sudėtį. Todėl 
galima gauti tik artimą tik
rumai paveikslą. Yra tikri 
daviniai tik apie atskirų 
šakų darbo žmones. Pagal 
1923 metų surašą Lietuvoj 
darbo žmonių buvo: dirban
čių žemės ūkyj 231,091; 
pramonėj — 40,667; trans
porte—8,010; prekyboj—4,- 
boj—4,304; namų patarna
vime—14,772 ir padienių 
darbininkų—29,584.

Šios skaitlinės rodo apie 
milžinišką daugumą gyven
tojų, dirbančių žemės ūkyj. 
Didelė didžiuma žemės ūkio 
darbo žmonių dirba pas 
buožes. Tenka nurodvt, kad 
žemės ūkio darbininkų skai
čius buvo didelis Lietuvoj ir 
prieš Pasaulinį Karą. Pagal 
senus apskaitliavimus vien 
Kauno gubernijoj, 1913 me
tais, buvo 235,564 žemės 
ūkio darbininkai, o Suval
kų gubernijoj vien šešiuose 
apskričiuose (1901 metais) 
—104,736. Reiškia, daug 
daugiau, kaip dabartiniu 
laiku. Sumažėjimas žemės 
ūkio darbininkų skaičiaus 
Lietuvoj išaiškinamas ne 
vien bendru gyventojų su
mažėjimu, bet ir tuo faktu, 
kad, ačiū žemės reformai, 
daugelis žemės ūkio darbi
ninkų, ypatingai dirbę pas 
ponus, virto mažais žemės 
ūkio savininkais.

Lietuvos surašąs už 1923 
metus toliau paduoda seka
mus davinius apie gyvento
jus: gaspadorių ir adminis
tratorių buvo 346,245; šei
mynų—654,787; patarnau
tojų—44,070; darbininkų ir 
žemesnių patarnautojų — 
334,030. Viso 1,379,132.

Taigi dirbančiųjų nuo
šimtis (be Klaipėdos kraš
to) sudaro 24.2% visų Lie
tuvos gyventojų.
^Lietuvoje žemės paskai- 

dymas pagal 1930 metų da
vinius buvo sekamas: savi
ninkai, turį iki 10 hektarų, 
sudarė 49.06 nuoš., o visos 
žemės pas juos buvo tik 
17.08 nuoš.; nuo 10 iki 20 
hektarų žemės savininkų 
buvo 30.39 nuoš., kurie tu-

(Tąsa ant 3-čio Pusi.)

DZŪKELIO TEORIJA

Labai žemai Dzūkelis at
siprašo skaitytojų, už rašy
mą dzūkiškoj kalboj. Dzū
kelis remiasi tuomi: jeigu 
mūsų broliai, susiedzijon gy- 
venanci, dzideli Lietuvos 
patrijotai, nenurymstanci 
Vylniaus ratavotojai ir bū
dami “Geležinio Vilko 
Draugovės” vadai, turi pro- 
vą rašycie plakatus ir kitus 
raštus be lietuviškų znokų, 
t. y. be kepuraitių, be nosi
nių ir jeigu vienas katalikų 
laikrašcis-gazieta Mahano- 
juj redaguojama pusiau 
lenkiškoj kalboj, tad Dzū
kelis, esancis savo krašto- 
Dzūkijos patriotas, turi pil
ną provą išsireikšeie savo 
mincis dzūkiškoj kalboj.
Anuos čėsus, vipnoje besie- 

doje, po “Vienybės” pastoge, 
nedzidelio ūgio ponaicis, su 
dzideliais akulioriais ant no
sies, su lenkiško fasono kal- 
nierium—dar po smakru pasi
kabinęs tarytum dzvikūlę, 
dzidelio “saizo” gaikštuką, ap
sivilkęs žiponu su dzviem dzi- 
delėm uodegom užpakalyje— 
jis tlumočino susirinkusiems, 
kad dabar Lietuvon nėra ponų 
(jis pats dzideliai užsignievo- 
tų, jeigu jį kas nepavadzintų 
ponu-ponaiciu), nėra milionie- 
rių; pramones turi koperaty-

vai, fabrikus koperatyvai. Dar 
toliau jis nurodė, kad ir su
vargusių arba žebrokų, nėra 
Lietuvoje.

(Tas ponaicis tai buvo p. 
Jurgėla, Smetonos kavalie
rius).

Cik dziaugkimės, kap viskas 
prie Smetonos valdžios auga, 
kap ant mielių, cik žydzi, bu
joja; gyventojų skaičius cik 
d z i z i n a s; ciltai subudavoti 
aukščiausi iš visos Europos, 
(Alytuj), vienas garadžius ir
gi buyo Kaune subudavotas 
dzidziausias už visos Europos 
(bet vienu rozu kap pritūpė 
migla žvirblių ant to garad- 
žiaus, tai dzidziulis garadžius 
ir sugriuvo). Ir kokių gėrybių 
dartės Lietuvoje nėra? O, ne
gali nei apsakyc! Ten cik bro
lybė ir lygybė tebekaraliauja.

Mes visi klausėm to ponai
čio kalbos ištempy ausis, ir 
mes visi žinojom, kad ponaicis 
pats nevierina, kų jis porina, 
bet nusiduodami visi gerais 
patriotais, jam bekalbanc mes 
su galvom lingavom, o pagy
nėjus jam pamokslą sakyc— 
dar ir su delnais paplojom.

Dzūkelis irgi gerai žino, kad 
Smetona progreso padarė, kad 
tynai lygybė viešpatauja. Ten 
kinomotografo sueina pažiū- 
rėc cik visi lygūs, kurie gauna 
kazionas algas, ir jiems pa- 
dabni. žebrokas kokis ten ne- 
pasirodzic! Bufete, alinėje, 
kavinėje, nakciniam kliube 
sueina cik lygūs—ponai, po
nios, panelės, bet ne sodžiaus 
artojas arba kokis grėbių ka
sėjas !

Keli metai atgal, kol dar 
buvo mažiau ponų, Kauno 
mieste vaikščiojo “konka”, 
kurią traukė kūda kumelaitė,

(Tąsa 3-čiam pusi.)

sios Dalybos, smukimą prezidento Roose- 
velto prestyžo. Tai kita nesąmonė. Juk 
nei Kennedy nei Jones savo platformose 
neturėjo nieko prieš Rooseveltą. Abi 
grupės stovėjo su Roose veltu, su Naują
ja Dalyba. Vadinasi, nepaisant, kad Jo-

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

VIDURIŲ MUZIKA
Drauge gydytojau, ir aš krei

piuos į jus patarimo, dėlei savo 
nesmagumo.

Aš esu vyras 47 metų am
žiaus. Tai, kaip tik pavalgau, 
tai mano viduriuose kaip pra
dės kaip kokia muzika grot, vi
sokiais balsais, per kokią valan
dą laiko. Taip gi nakties metu. 
Šiaip skaudėjimo nejaučiu jo
kio ir, kol kas, nieko nevartoju, 
nes mano viduriai veikia viduti
niai, o su maistu tai, žinoma, 
kaipo bedarbis, tai turiu valgyt, 
kas kada papuola. Todėl aš la
bai prašau jūsų patarimo per 
“Laisvę”, kas man daryti, už 
ką iškalno tariu širdingai ačiū.

Beje, da buvau užmiršęs. Man 
po krūtine kartais diegia.

Atsakymas:
Ot tai ir visa bėda, drauge, 

kad jūs turite bile ką val
gyt, ko kada galite gauti. Pasi
rinkimo nėra. Turite valgyt, 
kas pigiau atseina, kad tik ap
malšinus alkį, kad tik į tą naba
gą pilvą prikimšus kokio kam- 
šalo, o jau ten kaip bus, taip 
bus...

Ir iš to pradeda gesti vidu
riai, o paskiau ir visi galai. 
Jums viduriuose yra perdaug 
rūgimo, perdaug dujų. Taip yra 
dėlto, kad gaunate valgyt vis 
daugiausia krakmolus, valytus, 
iškoštus, išdailintus, nebegyvus 
krakmolus—be vitaminų, be mi
neralinių druskų. Tokie negyvi, 
civilizuoti krakmolai yra balta 
duona, pyragai, tortai, blynai, 
šaltanosiai, džiovimai, — bend
rai, visokie skanskoniai, paga
minti iš chemiškai baltintų mil
tų. Čia priklauso ir žymi dalis 
javinio pusryčiams skiriamo

nes laimėjo, Naujosios Dalybos presty- 
žas nei kiek nesusmuko, bet tik sustiprė
jo. - " ■

Taigi visi reakcininkų šauksmai, būk 
Pennsylvanijoj laimi republikonai, yra 
nieku neparemti. 7r

maisto, taip vadinamo “break
fast cereal.”

Gardumo tokie* krakmoliniai 
valgiai yra gardūs, tai jų daug 
visi ir šveičia. Kad nevisi nuo 
jų suserga, tai yra dėlto, kad 
gauna da ir kitokių, gyvų, ne
sugadintų, nefabrikuotų valgių, 
kame yra visokių gamtos skirtų 
dėsnių. Jei žmogus nuolat var
totum paprastą, nesugadintą, 
gamtinį maistą, su visa gausa 
vitaminų, mineralų ir kitų gra
žiai sutaikytų, subalansuotų dė- 
snįų, tai miela būtų gyventi; 
sveikas sau būtum, kaip ridi
kas, — ligos tau nekibtų, kūno 
medžiaga būtų sveika, brandi, 
atspari.

Tai kas dabar jums daryti? 
Gal kokių vaistų reikėtų? Ne. 
Čia reikia ne vaisto, bet mais
to, paprasto, neišdailinto, nesu
gadinti maisto, žinoma, būtų 
pigiau imti kokių piliulių ir tuo 
patim tarpu misti vis tuo patim 
netikusiu, kaip papuola, mais
tu, — ir manyti, kad bus gerai. 
Gero iš to nebūtų. Apsilpusių 
vidurių vien vaistais nepagy- 
dysi: reikia atatinkamo maisto.

Kiek tik jums, drauge, aplin
kybės leidžia, vartokite daugiau 
šviežių, nevirtų lapuotų daržo
vių, žalėsių, vaisių. Svarbu, 
kad, x sukramtę, sunką nurytu- 
mėt, bet rupieną, plušus (šiau
dus) paliktumėt ant lėkštės: 
rupiena dreskia ir jaudina glū
džias vidurių plėves. Vaisių rei
kia ir džiovintų, taip gi ir kon
servuotų pirktinių. Pieno rei
kėtų bent po kvortą kas dieną. 
Po pora kiaušinių. Po truputį 
jūros žuvų ir šviežios mėsos ir 
po truputį juodos duonos ir su 
lupynomis keptų bulvių. Jei tik 
tesėtumėt, gerai būtų, bent iš- 
pradžių, da ir koncentruotų vi
taminų vartoti: džiovintų bra
voro mielių, žuvų aliejaus, vita
minų kapsulių. Vidurius gerai 
padeda atitaisyt trumpųjų ban
gų dijatermija {short wave dia
thermy) ir ultra - violetiniai 
spinduliai.
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ALDLD REIKALAI
“šviesos” No. 2 Gatavas
“Šviesos” No. 2 jau gata

vas ir visiems nariams iš
siuntinėtas. Jame telpa 
daug pamatinių straipsnių, 
kaip tai Dr. Petrikos tąsa 
apie Dr. Kudirką; Z. Anga- 

, ♦ riečio apie* 1863 metų sukili
mą: Earl Browderio istori
nės pamokos; A. Bimbos 
apie komunistų ir katalikų 
santikius; S. V. geologinės 
svarbos straipsnis ir kiti. 
Prašome atydžiai perskai
tyti ir parašyti atsiliepimų.

j Knyga Ruošiama Spaudai
Šių metų didelė ir svarbi 

knyga iš Amerikos lietuvių 
gyvėpimo “Ūkanos” jau 

< ruošiama spaudai. Tai bus 
nepaprasto turinio apysa
ka. Ją paruošė d r g. M_ikas 
Rasoda—R. Mizara. “Ūka
nos” daugeliui išsklaidys 
ūkanas. Tai bus dar vienas 
didelis įdėlis į Amerikos lie
tuvių kultūrinę literatūrą.

Duoklių Reikalai
Visoms kuopoms ir aps- 

kričiams išsiuntinėta prane
šimai, kaip kuopos stovi su 
duoklių pasimokėjimu. La
bai dar daug kuopų nemo
kėjo nei cento už 1938 me-

* tus. Labai pageidaujama, 
kad kuo daugiausiai kuopų 
narių susimokėtų duokles 
laiku, nes vilkinimas mo
kesčių sutrukdo knygų ir 
“Šviesos” leidimą.

Apskričių komitetai turė
tų prižiūrėti savo teritori
joj kuopas. Kur yra silpnes
nės kuopos, tai reikia jas 
aplankyti ir su draugais 
pasitarti.

Suvažiavimas ir
* > Pasveikinimai

ALDLD delegatų suva
žiavimas jau nepertoliau- 
siai, o pasveikinimą dar ga
vome tik iš ALDLD 61 kuo
pos, Monongahela, Pa., ir 
$1.00 aukų. Mes tikimės, 
kad kiekviena kuopa įver
tins savo organizacijos su
važiavimą, prisius jam su
manymų, pasiūlymų, finan
sų ir delegatus.

Ką Parodo Anketos 
Balsavimai

Balsavimų anketos aplai- 
kytos iš sekamų kuopų: 1 
kp. — Brooklyn, 9 — Nor
wood; 55—Brooklyn; 116— 
Chicago ir 219—Forest Ci
ty. Pridėjus jų pasekmes 
prie pirmesnių kuopų balsa
vimų, sekamai nariai pasi
sakė :

Už tai, kad duokles pakė- 
lūs iki $1.75 ir leisti kietai 
apdarytas knygas 8 balsai; 
už tai, kad duoklę palikus 
$1.50 ir leisti knygas, kaip 
dabar 160 balsų.

Už tai, kad “Šviesą” leis
ti 32 puslapių, kaip dabar 
balsavo 131; už tai, kad for
matą pakeitus 1.

Už tai, kad “Šviesą” pa
darius dar lengvesnio turi
nio balsavo 56; už tai, kad 
“Šviesoj” talpinus daugiau 
mokslinių ir teorinių raštų 

% 89 balsai.
. Už tai, kad “Šviesą” 
sai panaikinus ir leisti 
knygas balsavo 23.
Kaip Atrodo Narių Vajus

Su 15 d. gegužės sekamai 
kuopos stovėjo:
Kp. Miestas
47—Montreal .. 

137—Montreal ..
18—Edmonton 

.217—Winnipeg .
&139—-Coleman ..

vi- 
tik

Narių gavo
40
39
21
16
12

68—Hartford ......... .. 11
81—Brooklyn ......... .. 11
95—Kapuskasing ... .. 10
15—Fort William ....... 9’

104— Chicago ... 
22—Cleveland ..

136—Harrison ..
105— Philadelphia
116—Chicago .... 
186—Beloit .......

19—Chicago ... 
10—Philadelphia
51— Middletown
52— Detroit .... 
57—Cleveland ..

138—Maspeth ...
9—Norwood ... 

146—Chicago ... 
150—Chicago ... 
152—Red Lake .. 
167—Sheboygan .

1—Brooklyn ..
4—Portland ... 

14—Minersville . 
92—Cicero .......
96—Sudbury ...

'145—Los Angeles 
149—Philadelphia 
160—Benld ......
223—Oregon City

Po 2 naujus narius gavo 
sekamos kuopos: 6—Monte
llo; 12—Pittston; 28-Wa
terbury; 30—Chester; 39— 
Scranton; 42—Nashua; 33 
—Pittsburgh; 72 — Great 
Neck; 161—Seattle; 173— 
Nanaimo ir 188—Detroit.

Po 1 naują narį gavo 
27 kuopos. Viso jki dabar 
naujų narių gauta 334. Dar 
eilė kuopų prašo suskait- 
liavimą pratęsti iki pabai
gos mėnesio, nes nesuspėjo 
duokles už naujus narius 
prisiųsti. Vienok, atrodo, 
kad Kanados kuopos bus 
laimėtojos visų dovanų. 
Smarkiausios lenktynės da
bar eina tarpe 47 ir 137 
kuopų Montreale už pirmą 
dovaną.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

f

Jeigu pridėti ir tą, kad nebuvo 
pamiršta ir dienraščio “Lais
vės” vajus, kaip padaryti pase- 
kmingesnį gavime naujų skaity
tojų- Tiek daug tarimų konkre
čiai aptart ir išdiskusuot sun
kus darbas, truputį laiko per- 
trumpa, todėl likos 
kančią konferenciją 
sesijom.

nutarta so
tu reti su 2

vieną svar-Prie užbaigos da 
bu atliktą uždavinį negaliu pra
leisti nepaminėjęs. Užbaigus 
konferenciją, d. St. Pečiulis pa
prašė atstovus ir svečius susėsti 
prie stalo ir davė užsikąsti po 
truputį, kaipo vakarienės. Nes 
taip buvo nutarta vietinės kuo
pos. Valgant vakarienę, tapo 
trumpai apibudinti mūsų karžy
giai, kovoja Ispanijoj prieš 
barbarišką fašizmą už viso pa
saulio žmonijos reikalus. Ar ne
būtų vietoj sudėt po kelis cen
tus aukų jiems, nors ant ciga- 

4 retų, pasiųsti jiems kaipo šir- 
3 dingą simpatiją? Prie to, d. V. 
glčiudinis papasakojo, kaip jam

nuvykus j SSRS tik po Prole
tarinės Revoliucijos, kada vis
ko buvo trumpa, kaip būdavo

linksma, kai gaudavai nors ko
kią mažą dovanėlę nuo ameri
kiečių! Tad perėjus su kepure 
dd. O. žiobienei ir jaunuolei Al. 
Pečiuliutei, aukų surinko $8.35. 
Taip pat sudėta aukų parengi
me pagerbimui Alenos Raguc- 
kienės tą patį vakarą $1.90. Tai 
viso pasidarė $10.25.

Aukavusių vardai: po $1.00: 
F. Gurkly, V- čiudinis; po 50c: 
K. Naravas, A. Kazakevičius, 
A. Zalenka, J. Semberis, S. Pe
čiulis; po 25c: V. šmaikštis, J. 
Kazlauskas,- B. Valiukas, M. 
žioba, S. Kuzmickas, B. Jurko- 
nis, E. Motuzienė, J. Alvikas, J. 
Stakniūnas, M. Ramanauskienė, 
J. Ramanauskas.

Partij iečių draugų aukos su
dėta be užrašų, kiek kas auka
vo; todėl jų nėra nė vardų. Bet 
aukos skiriamos tam pačiam 
tikslui; todėl reikia tarti jiems 
pagarbos žodį, kad draugiškam 
pasilinksminime n e p ra leidžia 
svarbiausią užduotį atlikti. Var-jį 
de karžygių, kovojančių už1 
tarptautinės žmonijos laisvę, 
širdingai ačiū visiems aukavu
siems.

J. Ramanauskas.

Politinės Pastabos
Vokietijos rašytojai emi

grantai dirba su didele en
ergija, išleidžia daug naujų 
knygų Č e c h o s 1 o vakijoj, 
Franci jo j, Olandijoj, Angli
joj, Skandinavijos kraštuo
se. Jų raštai turi didelį pa
sisekimą. Sovietų Sąjungai 
išeina du dideli literatūros 
žurnalai “Internationale Li
teratui'” ir “Das Wort”. Ei- 
na\kasųmėnuo ir kiekvienas 
numeįįs turi net po 300-400 
puslapiu.

šistinis perversmas, minis
teris Cielinis būdamas de
mokratas atsisakė grįžti į 
fašistinę Latviją ir kaipo 
emigrantas paliko gyventi 
Paryžiuj. Tuo metu jis bu
vo dešinysis socialdemokra
tas, bet dabar pamatęs 
Francūzijos liaudies fronto 
laimėjimus aktingai stoja 
už Latvijoj sudarytą liau
dies frontą, kuriame dirba 
visos demokratiškos grupės. 
Jis stoja už bendradarbia
vimą su komunistais.

Amerikos Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugija

Perskaičius A.L.L.E.D. įs-

MINERSVILLE, PA.
Gegužes 15 d. įvyko IX Aps

kričio ALDLD konferencija. 
Konferencija atstovais buvo vi
dutiniai skaitlinga; tik nuo ke
lių mažiukių kuopų nebuvo pri
siųsta atstovai. Dalyvavo ir pa
šalinės publikos, suėjusios pasi
klausyti konferencijos eigos.

Konferenciją galima pavadin
ti vykusia, nes buvo daug svar
bių uždavinių aptarta, ir rim
tai išdiskusuota be aštrių prie
šingų susikirtimų.

Svarbesnieji tarimai šie: 
Rengti apskričio pikniką birže
lio 19 d., kurio pelnas nutarta 
padalyti į dvi dalis — pusė ap
skričio reikalams ir pusė Ispa
nijos liaudiečių sušelpimui. An-

Kauno universiteto pro
rektorius chemijos profe
sorius Purenąs yra vald- 
džios priverstas iš prorekto
riaus pareigų pasitraukti 
už tai, kad jis kartu su bu
vusiais prezidentais ir mi- 
nisteriais pasirašė atsišau
kimą į valdžią ir visą tautą 
dėl valdžios sudarymo koa
liciniais pagrindais ir dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
gynimo. Prof. Purenąs buvo 
senas socialdemokratas.

Latvijos politiniai emi
grantai Paryžiuje pradėjo 
leisti latvių kalba antifašis
tinį laikraštį, prie kurio ak
tyviai dirba ir buvęs Latvių 
ministeris Franci jo j Cieli- 
nis. Kai Latvijoj įvyko fa-

Lietuva, Jos Gyventojai 
Ir Turtai

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
_______c ___ ______ rėjo 30.16 nuoš. visos 

tras piknikas nutarta parengti j mes; buožės, turį nuo 21 
vien dienraščio “Laisvės” su
šelpimui; laiką parinkti palikta 
Apskričio valdybai.

Nutarta pasiųsti nuo Apskri
čio trys pasveikinimai Komu
nistų Partijai, ALDLD ir Lie
tuvių Komunistų Frakcijos su
važiavimam su aukomią po $2.

Atstovas išrinkta į suvažiavi
mus ALDLD ir į L. K. F. Nu
tarta pasiųsti rezoliuciją parė
mimui senatoriaus Nye biliaus, 
reikalaujančio praleisti ginklus 
Ispanijos liaudiečiams. Taip pat 
konferencija paragino priešfa- 
šistinį komitetą paskubinti su
šaukti visasriovinę konferenciją 
Shenandoah’ryj visos apylinkės, 
išrinkti atstovus ir pasiųsti į 
A. L. K. konferenciją, kuri atsi
bus birželio 25 d. Scranton, Pa.

Taip pat įnešimas priimtas, 
kad padidinti Apskričio valdy
bą dėl pasekmingesnio veikimo, 
padaryti gyvesnėms visas ma
žąsias kuopas. Iš šitų visų tari
mų galima padaryti išvadą, kad 
konferencija buvo pilnai gyva.

ze-

50 hektarų, sudarė 17.94 
nuošimtį žemės ūkių ir tu
rėjo 37.69 nuoš. visos že
mės; gi ponai, kurie turėjo 
virš 50 hektarų žemės ir su
darė 2.59 nuoš. žemės ūkių, 
turėjo net 15.69 nuoš. visos 
Lietuvos žemės.

Lietuvoj valstietis su 10 
hektarų žemės prie dabarti
nio jos apdirbimo negali 
prasimaitinti su šeima ir 
priverstas j ieškoti pašalinio 
uždarbio. Žinoma, yra išim
čių ten, kur gerą žemė ir 
jos apdirbimas gerai pasta
tytas. Bet kur gera žemė 
ten ir dalis nuo 10 hektarų 
buvo sumažinta iki 8 hekta
rų. Todėl šių valstiečių gru
pę galima priskaityti prie 
pusiauproletarų ir mažaže
mių valstiečių.

Antroji grupė, kuri turi 
nuo 11 iki 20 hektarų žemės,

idžiojo

Ludvigas Rennas, žymus 
Vokietijos rašytojas, komu
nistas, su kitais vokiečių 
rašytojais, kovojančiai^ Is
panijoj yra įkūrę Vokiečių 
rašytojų Sąjungą, kuri laiks 
nuo laiko ruošia Ispanijos 
miestuose didelius literatū
ros vakarus kareiviams ir 
piliečiams. Rennas
Karo metu buvo vokiečių 
armijoj karininkas. Po ka
ro išleido keletą knygų, nu
kreiptų prieš karą ir impe
rializmą. Hitleris jį laikė 
kelis metus kalėjime, iš kur 
ištrūkęs pabėgo į Ispaniją 
ir ten buvo vienas iš pirmų
jų Internacionalinės Briga
dos organizatorių.

yra—viduriečiai valstiečiai, 
kurie gali pramisti su savo 
šeimomis ir prie geresnio 
derliaus dar šį-tą parduo
ti. Dalis iš šios grupės net 
ir samdosi darbo jėgą... 
Bet dabartiniame krizyje ir 
šios grupės daugelis žmonių 
bankrūtija, kaip ir mažaže
miai valstiečiai.

Trečiąją grupę sudaro sa
vininkai nuo 21 iki 50 hek- 
tarų—buožės, kurie nuola
tos samdosi darbininkus ir 
mergas. Ant galo ketvirtą 
grupę sudaro tie, kurie tu
ri vikš 50 hektarų—ponai, 
kurie savo žemesniuose 
sluogsniuose susijungia su 
stambesniais buožėmis. To
kiu būdu šis kapitalistinis 
-poniškas elementas sudaro 
bendrai apie 20.53 nuoš. vi
sų Lietuvos žemės ūkių ir 
valdo 52.69 nuoš. visų že
mių.
Lietuvos Gamtiniai Turtai

Gamtiniais turtais Lietu
va nėra'turtinga. Jos turtus 
sudaro daugiausiai girios, 
vienok ir jų perteklius iš' 
priežasties neplaningo nau
dojimo Lietuvos . buržuazi-

Ši lietuvių laisvamanių or
ganizacija įsikūrė pereito tatus ir tikslus, atrodo, jog 
meto gale. Savo įstatuose 
pasibrėžusi tikslą — “Su
jungti Aūierikoj gyvenan
čius lietuvius, kurie dėl įsi
tikinimų nutraukė santikius 
su bet kuria tikyba bei baž
nyčia, kad būtų galima ben
dromis jėgomis:

a) sukurti mokslu pagrįs
tą pasaulėžiūrą ir dorovę;

b) auklėti sąmoningas as
menybes, kurios būtų doro
vingos ne dėl kokio pragaro 
baimės ar daugaus troški
mo, bet dėl to, nes iš jų 
to reikalauja visuomenės ir 

i jų pačių gerovė;
c) auklėti savo nariuose 

savirankiškumą, žmonišku
mą, tolerantiškumą ir kitus 
gerus ypatumus ir jų veik
lą taikyti aukštesnės gero
vės siekimui, kad:

d) visais atžvilgiais pa
gerinti ir moralinę savo 
būklę, idant būtų galima 
laisvai, ramiai rūpintis pa
saulėžiūros, dorovės ir sa
viauklos reikalais.”

Be to, ši lietuvių laisva
manių organizacija pareiš
kia, “kad kaip praeityje, 
taip ir šiose dienose, viso
kia religija ankštai susijus 
su sociale santvarka, kuri 
paremta ant pelno ir išnau
dojimo žmogaus žmogumi, 
todėl:

Užgiria tokį veikimą, ku
ris organizuotu būdu, pri
tariant didžiumai gyvento
jų, sieksis tos santvarkos 
pakeitimo, pavedant gamy
bos priemones į visos visuo
menes kontrolę, visos visuo
menės naudai.”

Draugija aiškiai nusitei
kusi prieš fašizmą. Fašistas 
arba fašizmo šalininkas 
draugi jon neįsileidžiamas. 
Tai sveikas nusiteikimas.

Ar lemta šiai Amerikos 
Lietuvių Laisvamanių Et. 
Draugijai gyvuoti? Išrodo, 
kad taip. Juk kovai su reli
giniais burtais, kunigų ap
gaule ir nelabuoju fašizmu 
dirva labai plati. Tiesa, mū
sų pažangios organizacijos 
ir jų spauda veda neatlaid- 
žią kovą su visokios mšies 
žmonių kvailinimu, bet, jei-

ji pasiryžusi imtis rimto ir 
naudingo darbo — darbo, 
kuris žada būt naudingu 
dirbančiųjų masėms.

Prigulėjimo sąlygos prie 
A.L.L.E.D. labai lengvos— 
tik 50c. metams.

A.L.L.E.D. Centro Komi
tetas jau išleido pirmą lai
dą savo organo “Laisvama
nis”. Žurnalas gražaus for
mato ir parašytas lengava, 
populiare kalba. Turi 32 
pusi. Apart pačios redakci
jos rimtų straipsnių, telpa 
dar ir šių pažangių visuo
menininkų rašiniai: H. Jag
mino “Laisvamanių judėji
mas”, A. M. Metelionio 
“Krikščionių Dievo Biogra
fija,” H. Varguolio “Kata
likų Dvasiški ja Talkinin
kauja Fašizmui,” Dr. J. 
Šliupo “Ar Laisvamanybė 
Re 1 i g i š k a s Reiškinys?”, 
Dzūkų Antano “Kai Kas Iš 
Kuniginio Biznio”, A. Lais
vamanio “Mūsų Šiaudiniai 
Laisvamaniai” ir Dr. J. N. 
Simanso “Ar Religija Tik 
Dėl Kunigų Pelno?”

Telpa ir daugiau—lengvų 
—pasiskaitymų.

Atskiro numerio kaina 
15 centų.

Centro antrašas: 10413 S. 
Michigan Av., Chicago, Ill.

do vaikučių, negu 10 metų at
gal visos moterys.

Po vainų kavalieriai nešio
davo čebatus Lietuvoj su ilgais 
aulais, dabar, pabrangus skū- 
rai, nešioja trumpais aulais, 
kurie negadzina kojų, nešildo,1 
o jeigu nėra ir tokių, važiuoja 
bernai atpus)<an su klumpėm.

Pasak ponaičio Jurgėlos, 
milionierių Lietuvoje nėra, jei
gu kuris ir susikrovė kalnelį li
tų, tai tą majontką paveda sa
vo pačiai arba meilužei, o pats 
eina į m misterius, ir tynai kala 
naujus įstatymus. Lietuvoje 
darbininkų neišnaudoja. Pa
vyzdžiui, visi Lietuvoje kali
niai dzirba supanciuoci gele
žiniais pančiais, o fabrikuose 
dzirba nesupanciuoci, cik, ot, 
tep kokis barzdočius karavuli- 
na su geležine štanga, kad 
darbininkas ^nepasikavotų lai
ke' darbo, o kada darbininkas 
apslobsta, tai tas barzdočius 
jį ištempia laukan.

Tai va, šiuom rozu užteks. 
Kitų rozų bus parašyta dau
giau.

Dzūkelis.

Paryžius. — Kai kurie 
Franci jos ministerial kriti
kuoja daugumą ministerių 
kabineto, kad jinai “per- 
greit” pasisakė Tautų Ly
goj už Ethiopijos pripažini
mą Italijai. O Italijos val
džia ir po to nesukalbama.

“Laisves” Naudai

Piknikai
ŠYPSENOS

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

raščio “Laisvės” naudai 
piknikus.

> r

eina talkon,—turime * pasi
džiaugti. Bus' didesne armi
ja kovoje su tamsa ir išnau
dojimu!

jos, o ypatingai - žiauraus 
naikinimo per Vokietijos 
okupaciją, žymiai sumažėjo. 
Pamatinis Lietuvos turtas-- 
žemė—tinkama žemdirbys
tei; kaip kuriuose apskri- 
čiuose gana derlingų. Iš 
technikinių kultūrinių pasė
lių išsiplatinęs linų augini
mas.

Lietuvoj yra gausus per^ 
teklius durpių. Kaip kuriuo
se apskričiuose durpės su
daro vienatinį Lietuvos val
stiečių kurą.

Lietuvoj yra didelė ir lai
vams plaukiojimui tinkama 
upė — Nemunas. Lietuvos 
gelžkeliai sudaro 1,546 kilo
metrus (1,152 mylias), jų 
tarpe veik vienas trečdalis 
yra siauro kelio. Lietuvos 
gelžkeliams didelius pelnus 
duoda Sovietų Sąjungos iš
vežamos ir įvežamos per 
Lietuvą prekės, kurios 1930 
metais sudarė 164,609 to
nus, arba 97.7 nuoš visų So
vietų prekių gabenamų į 
Europą ir iš ten.

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
tadu dar Laisvės alėjoj buvo 
valia ir bile kokiam piliečiui 
su kumelaitėmis pervažiuociė; 
cik buvo nevalia su jokiu' in
strumentu, nei su dalgiu, nei 
su grėbliu, nei su bizūnu mus
ele iš viršaus tos kumelaitės; 
valia buvo cik su ligų lazdų, 
kurios gale buvo inkaltas cve- 
kas, bakšnocie tą kumelaitę iš 
užpakalio.

Nūnai jau Laisvės alėjoj su 
kumelaitėmis nepasirodzyci— 
už tokį prasižengimą sustacis 
stražninkas dzidziausį proto
kolą ir gausi kalupkon pasė- 
dėc arba išlicitavos (berods, 
už tokį prasikalcimą nešaudo).

Nūnai vaikščioja po Kauną 
torpu kūrenamas autobusas, 
kurio nereikia nei mušeie nei 
su cveku badzycie.

Lietuvoj dartės eina vajus 
kalbėcie aukštu tonu, išdzi- 
dziai. Alkanam mužikui po
rina ponai, kad jis yra sotus 
ir be galo ščėslyvas, o labiau
sia todėl, kad Lietuva liko 
išratavota nuo vainos. (O apič 
Vilnių branboža neprisiminki) 
Cilinderiuoci ponai atvažiuoja 
automobilium sodziun, ir susi- 
vary saulutės nurudzytus mu
žikus mokina juos, kap reikia 
dzirvonus lupcie, kap reikia 
pagerincie uradzojų, bara tiios 
basiakojus už neakainumą, už 
nečystatą.

Labdaringos storos ponios 
renka almužną badaujanciem 
ir bedarbiam, o tų ponių vyrai, 
turinei gerus lizdukus načals- 
tvoj, pranešdzinėja per gazie- 
tas, kad Lietuvoj jokių bedar
bių arba žebrokų nėra, visi so
tūs ir veseli.

žodžiu sakanc, progresas 
Lietuvoj eina dzvilinkas arba 
trilinkas,-—koki gražūs kari
ninkai, kap jie gražiai parė- 
dzyci, kap jie moka alegan- 
ciškai apseicie su panelėmis, o 
ypacingai su amerikonkomis, 
arba kurios yra kilę iš bago- 
tesnių pakaleinios. Kap jie 
jom gražiai rankas bučiuoja. 
Progresas visur: vaikų gimdy
mas nepaprastas,—vien trk 
panelės .dabar daugiau pagim-

BALTIMORE
Piknikas įvyks Sekmadienį 

‘ GEGUŽĖS 29 MAY
Piniginės dovanos prie įžangos 

bilieto
Pirma dovana $20.00

LIBERTY PARK
Eastern & Moffett Avės.

NEW YORKO 
APYLINKĖJE 

Intertype išmokėjimui 
piknikas įvyks 

BIRŽELIO 26 JUNE 
Irgi su dovanom 

Pirma dovana $35 

Bus Old Cider Mill Grove 
UNION, N. J.

BROOKLYN
. Tai “Laisvės” didysis 

piknikas
dovanos prie išanksto perkamų 

bilietų.
BUS LIEPOS 3 JULY

Ulmer Park Music Hall

MAYNARD,
MASS.

Tai didžiausias lietuvių 
piknikas rytuose

Dovanos prie Įžangos
Pirma dovana $100

LIEPOS 3 JULY
Visuose piknikuose bus 

duodama puiki dailės 
programa.

Philadelphia
Sekmad., prieš Labor Day 

SEPT. 4 RUGS.
Dovanos prie įžangos bilieto 

Pirma Dovana $50

Bus Mikolaičio Farmoje
Puiki programa, gera orkes

trą ir kiti įvairumai.



E AIS VI Pirmacl, Gegužes 23, 1938

Parašė M. ZOščENKO Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
II. "Meilė”

(Tąsa) 36
Svarbiausia, ką galima pasakyti, tai 

mūsų pobūdžiai labai kiauliški. Jie, ži
note, dar mažai pritaikyti užsiimdinėti 
tokiais puikiais dalykais, kaip, pavyz
džiui, meilė, vedybos, susitikimai su 
brangiomis ypatomis ir taip toliau. Taip, 
mūsų pobūdžiai prasti, kurių dėka mes 
patys užtveriame sau tvorą į nedebesin- 
gą gyvenimą.

Ir šioje linkmėje mes visgi truputį pa
vydime tiems būsimiems, pilnai perauk
lėtiems, jauniems žmonėms, kurie, be- 
spjaudydarni, gyvens, sakysime per pen
kiasdešimts metų. Ot šie jau, velniai 
griebtų, savo atsiims. Ot tie neleis savo 
laiką dėl visokių nesąmonių—visokių šū
kavimų, skandalų...

Persistatome, su kokiomis pavyzdin
gomis, neapsakomomis gražuolėmis jie 
turės, velniai griebtų, pažintis!

Dargi koks mizernas žmogeliukas, nie
ko ypatingo savimi nevaizduojantis, ir 
tas, veikiausiai, bendrai su visais nau
dosis puikiu pasakišku gyvenimu...

Ak, ne, mes nesiskundžiame, mes šioje 
linkmėje dalinai taipgi labai patekinti 
savo širdiniais dalykais, bet tas, žino
ma, nekenkia mums matyti kai-kuriuos 
nedateklius. Tai, pavyzdžiui, mūsų pa
žįstama netvarkiai apsirengus, tai, pa
vyzdžiui, ant jos galvos tokia skrybėlai
tė, nuo kurios arkliai baidosi. Tai, abel- 
nai, prašo, kad ją nusivestume į resto

raną. Nelabai senai vieną, ir dar po ran
ka, vedžiau į restoraną ir jai, persista- 
tykite sau, o, baisenybė!—francūziška 
kulnis nulūžo. Svarbiausia, gėda, eiti ne
gali: viena koja trumpesnė, kuomet ei
na—šlubuoja. O nusiauti čeverykus ir eit 
vienomis pančiakomis—aš nepavelinu. 
Juk man lyg ir sarmata, kad mano da
ma taip eina. Vežėjo nėra. Nusamdyti 
žmones, kad damą neštų—pinigų trūks
ta. Pats nešti negaliu, nes sveikata silp
na. Dama verkia. Ak, stačiai negalima 
įsivaizdinti kokia padėtis!

Žinoma, čia smulkmenos, menkniekiai 
palyginus su amžinyste, bet visgi norisi 
pilno patogumo, kuris jau netoliausia. 
Ir mes džiaugsmingai laukiame saulėtų 
dienų.

Ir tai]), prieteliai, pamąstę apie besiar
tinančią kilnią ateitį, mes pereiname 
prie naujo skyriaus: “Klastos”.

Čia mes, svarbiausia, kalbėsime apie 
visokius apgavikus ir niekšus, kurie savo 
klastingais darbais trukdo mūsų gyveni
mo eiseną.

Ir mes jau girdime jų barškančius bal
sus ir matome drebančias rankas ir na- 
chališką akių spindėjimą.

Ir nors mums p riklu imtis šio darbo, 
vienok mes, atatinkama kantrybe, pasi
stengsime visus niekšus išvilkti aikštėn.

Tai ve, pereiname prie naujo skyriaus 
—“Klastos”.

Gėdos ir neapykantos spalva paden
gia mūsų veidą.

Pabaiga antro skyriaus.

vyzdys. Tokių neaiškumų 
konkordate esą ir daugiau.

O dabar kaip tik laikoma 
patogiu momentu konkordato 
peržiūrėjimo klausimus kelti. 
Tačiau vyskupai patys to 
klausimo oficialiai negalį kel
ti, nes, kaip anksčiau sakyta, 
jie yra trečias asmuo. Vysku
pai norį, kad konkordatui pa
taisyti iniciatyvos imtųsi Va
tikano atstovas — nuncijus. 
Vyskupų konferencijos metu į 
Kauną iš Rygos buvo atkvies
tas ir nuncijus Arata.

Vyskupai visi nutarė pava
sarį ar vasarą važiuoti į Ro
mą pas popiežių.

Baigdami savo konferenci
ją balandžio 22 d., vyskupai 
pasiuntė savo delegaciją pas 
ministerį pirmininką kun. VI. 
Mironą. Delegacija buvo pri
imta.

Iš to visa galima esą pada
ryti išvadą, kad galimas esąs 
konkordato peržiūrėjimas ir 
kai kurių, jo straipsnių kata
likams palankesne prasme pa
keitimas.

• • "* “ •
Projektuojamas Antras Kata

likų Veikimo Centras

Jau anksčiau centr. įkurtas, 
o paskutiniuoju metu ir veiki
mą pradeda gyvinti katalikų 
susivienijimas. Kiek vėliau 
įkurta Lietuvos blaivinimo są
junga, o po to lietuvių kata
likių moterų sąjunga. Taigi,

šios visos trys organizacijos 
yra 1 y gi agr etiškos KVC, ka
talikų blaivybės draugijai ir 
lietuvių moterų draugijai. Aiš
ku, kad visos trys paskutinio
sios organizacijos yra kitokios 
nuotaikos ir rivalizuoja katali
kiškąsias. Dabar dar esą no
rima katalikiškos jaunimo 
draugijos ir katalikiškos dar
bininkų draugijos. Paskui tas 
visas naujai įsteigtas organi
zacijas sujungti į naują KVC 
ir duoti jam tinkamas sąlygas 
veikti.
Nors iš su sumanymų ir pa

stangų didelių dalykų, nesiti
kima, bot KVC tam tikro su
sirūpinimo jaučia.

2 Nr. KVC, jeigu ir pra
dėtų veikti, tai jam sunku ka
talikų. visuomenėje turėti tin
kamos įtakos jau vien dėl to, 
kad neturi nė vieno vyskupo 
savo šalininkų tarpe, o be vys
kupų ir kunigų su KVC ne- 
pakonkuruosi. Sako, kad dva
sios vadu ar globėju-būtų pa
kviestas kuris pensininkų vys
kupų, bet vyskupai pensinin
kai nevaldo vyskupijų ir taip 
negali daryti tos įtakos tikin
tiesiems, kurią dabar daro 
vyskupai vyskupijų valdyto
jai.

lenkas jėzuitas Bobola būtų 
pripažintas šventuoju.

Per Velykas popiežius Bobo- 
lą pakėlė į šventuosius, o jė
zuitai nori, kad jis ir Lietu
voj būtų garbinamas.

Kadangi, kaip dėl Bobolos, 
taip ir dėl kun. Pabrėžos, lie
tuvio, buvo rūpinamasi pripa
žinti šventuoju, bet Bobola 
pripažintas šventuoju, o lie
tuvis Pabrėža nepripažintas, 
tai dalis lietuvių katalikų ne
palankiai sutiko Bobolos pri
pažinimą.

”•*” •" " • “■
Lenkijos laikraščiai prane

ša, kad prel. Macijauskas, 
grįždamas iš francūzų Rivie
ros, buvęs sustojęs Lenkijoj ir 
lankęsis pas Lenkijos primatą 
Kokovskį. (“L. ž.”j

................... —>—

dais apsistatę ir . . . keliom 
jaunom pagelbininkėm apsirū
pino. “Daktaras” gydo, jau
nos pagelbininkės poniutės 
masažuoja, o poniutės turi ge
rą vietą susitikti, papletkavo- 
ti, laikas nenuobodžiai eina.

A.L.D.L.D. Idiskusijos
ALDLD Reikalais

Nevienoda Lietuvos Katalikų
Nuomone Dėl Naujo Šventojo

Jau buvo rašyta, kad jėzu
itai darė žygių Vatikane, kad

“Stebukladaris” Daktaras

Prieš kiek laiko į Šiaulius 
atsibastė aklas rusas, kuris 
apsigyveno vadinamame Kal
nelyje ir paskleidė žinią, jog 
jis esąs stebukladaris dakta
ras, galįs pagydyti ligonius, 
kurių negali išgelbėti tikrieji 
daktarai. Na, ir ėmė plūsti 
pas jį lengvatikių minios—se
kretorių ir viršininkų žmonos, 
fabrikantės ir t. p. “inteligen
tės.” Atvažiavo “daktaras” 
nusmukęs, kuone be kelinių, 
o po neilgo laiko iš lengva
būdžių poniučių prakiuto: ir 
rūbus padorius įsitaisė, bal-

Darbininkų Susižeidimai

K MS akmens tąsymo dirb
tuvėse susižeidė darbininkai 
Milaševičius Stepas, Jurėmi- 
čius Kazys ir Čiudiškis Ka
zys; Autobusų garažo dirbtu
vėse—Rajackas Jonas; auto 
garaže — Sabelka Antanas; 
prie KMS autobusų garažo 
statybos darbų — Stučinskas 
Boleslovas; Plačiųjų geležin
kelių dirbtuvėse — Pomeckas 
Juozas ir Gavelis Pranas; Di- 
nerio medžio apdirbimo fabri
ke — Morusas Alfonsas; “Pa
ramoje” — Zabarskas Napo
leonas ir Viktoras Valaitis; 
“Liveloje” — šikovičius Abra
omas ir Joffe Leiba; prie 
Prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų statybos darbų — Šus- 
tersiovas Nikita; “Br. Urliam- 
perių” akcinėj bendrovėj — 
Cesleris Mordoke; “Pienocen
tro” kiaušinių sandėlyj — Bu- 
drienė-Kaminskaitė, ir “Dro
bėj” susižeidė- darbininkas 
Juzumas Kazys.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

PIRMAS DIENRAŠČIO ‘LAISVES’ MILŽINIŠKAS

)

Skaitant išsireiškimus kas 
link Centro Komiteto vadovy
bės ir taipgi leidimo knygų ir j 
žurnalo “šviesos,” ir aš noriu 
išsireikšti. Pirmiausiai, tai kas 
link knygų. Leidimas knygų 
su kietais viršeliais, mano 
nuomone, išleidžiant ant kie
tų viršelių apie $175-200, tai 
būtų bergždžias pinigų eikvo
jimas. Man patinka dabarti
nių laidų knygų viršeliai. Ir 
pilnai kožnas vienas narys, 
gerai pamąstęs, turėtų sutikti 
su centro valdybos darbais.

Taipgi, kas link “šviesos,” 
tai, pagal mano mintį, būtų 
geriau leisti vieną kartą kas 
du mėnesiai, vieton, kad išeina 
kartą į tris mėnesius. Taipgi 
turėtų būti lengvesnių raštų, 
tai yra apysakų vertingų dar
bininkams. Tas daug geriau 
galėtų patraukt narius prie 
skaitymo ir pašalinius žmo
nes į organizaciją.

Dabar kas link sekretoriaus, 
ar gerai jis darbą atlieka. 
Aš pilnai sutinku su draugu 
C. sekret., nes jis gerą tvar
ką veda ir gerai atlieka^Drau
gijos reikalus. Nemanykite, 
kad jis yra mano ypatiškas 
draugas, aš nežiūriu ypatišku- 
mų, ar jis man ypatiškai pa
tiktų ar ne,—aš žiūriu jo dar
bo, ar tinkamai atlieka, ar 
viskas gerai sutvarkyta.

Ir, man žiūrint, jis ne pini
gus eikvoja, kaip d. J. Buivy
das rašo; aš sakau, kad jis sų- 
taupina, ir tą parodo juodu

• ant balto. Ant kožnos kny
gos turėtume išmokėti už vir
šelius po 25c visai dykai, o 
keli tūkstančiai egzempliorių 
kainuotų daug pinigų.

Man atrodo, kad draugai tu
ri žiūrėti, kas yra viduryj kny
gos, o ne lauko pusėj. Kartais 
daiktas yra gražus, bet nėra 
vertingas. Kas iš to gražaus 
viršelio, kad knygos turinys 
bus menkas, bevertis.

Dabar kas link dalinai ap
mokamo ^sekretoriaus, tai sa
kau, kad tas pats draugas, 
kuris sako, kad sekretorius tu
rėtų dirbt veltui, tai ir jis pats 
nedirbtų. Tai tik tuščia jo kal
ba. Kada sekretoriui moka
me pusę algos, tai yra apie

$11 į savaitę, tai ne tik ne
daug, bet dar mažai, nes to
kiai didelei Draugijai sutvar
kyti reikalus, tai yra be galo 
daug darbo, daug reikia ener
gijos ir sveikatos.

Man atrodo, kad ALDLD 
centro valdyba veda labai ge
rai Draugijos reikalus ir cen
tro sekretorius drg. D. M. Šo- 
lomskas tam darbui labai tin
kamas.

Kada perskaičiau drg. J. 
Buivydo raštą, tai man pasi
rodė, kad draugas pertoli nu- 
klampoja ir duoda suprasti, 
kad nepaisant, kaip Centro 
Komitetas vestu ALDLD rei
kalus, tai vis tiek drg. J. Bui
vydui nepatiktų, nes jis turi 
ką nors užslėpęs savo mintyj. 
Jis rašant tokiu klausimu turė
tų gerai apgalvoti, ar tas at
neš naudą organizacijai.

Dar kas link raidžių “švie
sos,” tai būtų gerai spausdin
ti didesnėmis raidėmis, nes 
būtų daug geriau skaityti.

S. Penkauskas. 
Lawrence, Mass.

organizuojasi prieš kapitalis
tų valdančiąją klasę, kad nuver
tus jos viešpatavimą ir įsteigus 
darbininkų visuomenišką tvar
ką-

Mes Kanadoj gyvenanti lie
tuviai taip gerbiam ir brangi
nant ALDLD leidinius, kny- 

Į gas. Pavyzdžiui, knyga “Gam
ta ir žmonės” arba “Kelias į 
Naują Gyvenimą,” tas knygas 
skaitydamas pamatai tą nau
ją gyvenimą, dėl kurio kovo
jame. Taip aiškiai matai, 
kaip atsistojęs prieš veidrodį 
patsai save. O vis tiek atsi
randa tokių, kurie drįsta nie
kinti ir peikt tokį kultūringą 
ALDLD darbą, kuris darbinin
kų klasei taip brangus ir nau
dingas.

J. Goberis.
ALDLD 162 Kp. Sekr.LIETUVOS ŽINIOS

Ir Mano Balsas
Jau pasirodė užpuldinėji

mai ant ALDLD Centro Ko
miteto ir sekretoriaus. Taip 
pat užpuolimas ant ALDLD 
išleistų knygų. Tą daro prie
šai, tą daro Buivydas. Aš to
kius užpuolikus smerkiu, kaip 
kapitalistų agentus, kurie tik 
prisidengę po darbininkų 
skraiste, bet tarnauja kapita
listams, o niekina ALDLD iš
leistas knygas ir “šviesą.” 
Prie to, užpuldinėja CK sekre
torių, kuris atlieka didžiausį 
ir naudingiausį darbą. Pavyz
džiui, kiek sunkaus darbo iš
siunčiant knygas į Kanadą, 
kur reakcija siaučia, kur yra 
nusistatymas neįsileisti ALD
LD knygų. O CK sekretorius 
suranda būdus, deda didžiau
sias pastangas ir suranda ke
lius, kuriais prisiunčia visas 
ALDLD išleistas knygas, ką 
gerai žinau būnant Toronte, 
kur reakcija siaučia prieš 
ALDLD, kad jokiu būdu ne
įleisti jos knygų; bet d. Šo- 
lomskas vis tiek prisiunčia ir 
tiek. Visi ALDLD nariai gau
na knygas, skaito, džiaugiasi,

IŠ KATALIKŲ GYVENIMO

Vyskupų Konferencija Svars
to Konkordato Pakeitimo

Galimumus

Aną savaitę Kaune pradėjo 
posėdžiauti visi Lietuvos vys
kupai. šioj konferencijoj 
svarbiausiu darbų tvarkos 
punktu yra konkordato pa
keitimo galimumai. Mat, tarp 
Lietuvos ir Vatikano sudary
tas konkordatas turįs daug 
neaiškumų, dėl kurių kyla 
daug įvairių konkordato vietų 
aiškinimų ir iš to dar daugiau 
neaiškumų ir painiavos. Ypač 
neaiškūs esą tie konkordato 
straipsniai, kurie kalba apie 
katalikiškos akcijos reikalus.

Vyskupai ypač atkreipę dė
mesį į kai kurių katalikiškos 
akcijos organizacijų traktavi
mą. Kadangi konkordato 
kontragentais yra Lietuvos vy
riausybė ir Vatikanas, o vys
kupai yra tik trečias asmuo 
ir konkordato negali interpre
tuoti 'ir oficialiai kelti ginčus. 
Ir išeina taip, kad kai kurios 
į katalikų akciją įeinančios or
ganizacijos laikomos visuome
niško pobūdžio organizacijo
mis, kurių veikimas turįs iš
sitekti pasaulietiškų organiza
cijų ribosę, o bažnyčios vyres
nybė primygtinai vis tvirti
nanti, kad tai esanti katalikų 
akcijos dalyvė ir jos veikimas 
neišeinąs iš vyskupų konferen
cijos ribų. Tai tik vienas pa

PIKNIKAS BMTIMOIC 1WD.
Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 25 Kuopa

į'’

19 3 8

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

i

Brooklyno Aido Choras, kuris dalyvaus šio pikniko programoje

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

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

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

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

______________________________________________ __ _________________------------------------------------------- -————----------------------------------------------- -------- X-------------------------------------------------------------------------- - t    ■—-----------------------------

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



Pirmad., Gegužės 23, 1938

Nashua, N. H
Iš Mūsų Kuopos Veikimo
ALDLD 42 kuopa gegužės 8 

d. turėjom mėnesinį susirin
kimą pas draugus Vajanaus- 
kus. Buvo šaukta visi drau
gai dalyvauti, bet ne visi daly
vavo. Nežinoma, kokia prie
žastis juos patiko. Bet, drau
gai, taip negerai, kad pralei- 
džiat susirinkimus. Jūs ma
tėt per “Laisvę,” kad mūsų 
CK ragina ir laiškus prisiun
tė, prašant mus turėt skaitlin
gus susirinkimus ir išrinkt 
delegatus į suvažiavimą, 1-2 
dd. liepos, Brooklyne.

Mūsų, kuopa šiame susirin
kime svarstė šitą klausimą. 
Buvo diskusuota ir po disku
sijų visi sutiko, kad būtų ati
dėta ant sekančio susirinkimo, 
ir tokiu būdu liko dar neiš
rinktas delegatas į suvažiavi
mą.

Paskui iš eilės buvo priima
mi nauji nariai. Tai šios drau
gės įstojo: K. Egerienė ir M. 
Vajenauskienė. Ir šiame su
sirinkime visi draugai ir drau
gės užsimokėjo savo duokles 
per finansų raštininką J. Bla- 
žonį. Jau už 15 narių yra 
pasiųsta Centro Sekretoriui D. 
M. šolomskui. O dar kitų na
rių bus vėliau iškolektuota, ir 
manoma, kad dar gausim dau
giau draugų į mūsų kuopą.

Sekantis buvo svarstyta 3 d. 
liepos Maynardo piknikas, kad 
organizuoti busą. Visi draugai 
ant to sutiko ir nutarėm reng
tis. Išrinkom komisiją nusam- 
dyt busą ir padaryt tikietus 
ir pardavinėt iš 
prirengt ne vieną 
nors du busu, kad 
lonija pasirodytum 
šiame piknike ir
savo dienraštį, kuris mums jau 
ilgas laikas tarnauja.

Dar vieną tarimą mūsų kuo
pa padarė, tai surengti pikni
ką ant 29 d. gegužės, bet už 
poros dienų sužinota, kad Ka
pų Kooperacija rengia ant tos 
pačios dienos. Tai mes savo 
pikniką rengsim 12 die
ną birželio. Prašom kitų or
ganizacijų susilaikyt tą sek
madienį, kad vieni kitiem ne
užkenktum. Kada įvyksta du 
parengimai vieną dieną, tai 
abiem pusėm gręsia nuostolis. 
Todėl reikia vengti tokių da
lykų, reikia, kad pas mus ne
būtų nesusipratimo.

Susirinkime Dalyvavęs.

Bažnytinės visokiais šventais 
vardais draugijos dalyvavo. 
Daug gyvų gėlių buvo sunešta 
palei estradą, kas gerą įspū
dį darė į publiką, žmonių 
buvo pilna L. Č. Kliubo sve
tainė.

Pirmininkavo Birutės Drau
gijos dešimtmetinis pirminin
kas A. Dailida.

Tą pačią dieną ir tomis pa
čiomis valandomis buvo Aido 
Choro rūpestingai ruošiamas 
piknikas Olympia Parke. Oras 
labai nejaukus, lietingas ir 
šaltas, bet žmonių buvo vidu
tiniai. Tačiaus rengėjai tikė
josi kur kas daugiau publikos. 
Veikiausia viršminėtas jubilė- 
jus nustelbė, nes tokis paren
gimas yra retenybė.

Be to, abelnas bedarbės di
dėjimas eina aršyn, kasdien, 
kas savaitė vis mažiau bedir
bama. Trūkumas centų pas 
kiekvieną žmogų vis didesnis 
ir didesnis. Ne tik parengi
mai, bet visokį bizniai nuken
čia, eina prie bankrūto. Dau
giausia, ką girdėsi, tai aima- 
navima, kas čia bus, kas čia 
bus?

žmonės turėtų suprasti, kad 
stambieji kapitalistai ir pra
monininkai bando išalkusią 
liaudį pasiklupdyti prieš save 
ir sugriauti darbininkų orga- 
nizacijas-unijas ir jų vienybę, 
ir vėl ant toliaus šeimininkauti 
ir krautis sau didelius pelnus. 
Bet anksčiau ar vėliau turės 
ateiti galas tokiam surėdymui, 
ir apie tatai kiekvienam reikia 
žinoti ir suprasti.

Vietinis.

kalno, kad 
busą, ale 
mūsų ko- 

skaitlingai 
paremtum

Youngstown, Ohio

priežasties tamsumo. Tas silp
nina darbininkiškas spėkas.

Dar čia reikia pažymėti, kad 
progresyvis biznierius ir kan
didatas į valstijos legislatūrą 
nuo demokratų partijos, 
Taylor, paaukavo $1 
panijos demokratijos 
Jis jau kelintą sykį 
dėl šio tikslo. Ir J.
taipgi aukavo $1 Ispanijos ko
votojams ir dar “Laisvės” fon- 
dan 50c. Jonas.

n. 
dėl Is- 
gynėjų. 

aukauja 
Shagov

Bethlehem, Pa
Šį sekmadienį, geg. 29 d., 

vakare, International Workers 
Order ruošia šaunų vakarą dėl 
paminėjimo šios organizacijos 
8 metų sukakties. Įvyks Hun
garian Hall, tarpe Third St. 
ir Evans St. Parengime bus 
labai graži programa if\ bus 
rodoma filmą “Stop Sillicos- 
is,” kuri yra gauta iš Wash- 
ingtono nuo Jungtinių Valstijų 
Apšvietos Biuro, šokiams grieš 
Salontay garsus orkestras.

Prie įžangos tikietų, bus 
duodamos dovanos, viena ku
rių bus vėliausios mados RCA 
Victor Radio.

Nuoširdžiai kviečiame visos 
apylinkės lietuvius dalyvauti.

Stephen Silagy.

Great Neck, N. Y.
Gegužės 13 d. įvyko mėnesi

nis susirinkimas Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo. Kadangi 
nariai buvo šaukiami 
kimą atvirutėmis, tai 
sirinkime dalyvavo 
kai.

į susirin- 
narių su- 
vidutiniš-

ALDLD 90 kuopa pereitam 
mėnesiniam susirinkime nuta
rė nariams užmokėti po vie
ną dolerį iš iždo metinių duo
klių. O kitą dalį nariai pa
tys užsimokės. Tai yra geras 
nutarimas, bedarbėj palengvi
nimas nariams.

Susirinkimas priėmė visą ei
lę rezoliucijų, kokios tik rei
kalingos, būtent, už demokra
tiją, už rėmimą darbo valan
dų biliaus ir už Roosevelto su
manymus.

WORCESTER, MASS
Birutės Draugijos Jubil^jus

Gegužės 15 d. Birutės Pa- 
šelpinė Draugija apvaikščiojo 
25 metų savo gyvavimo su- 
kaktį-jubilėjų. Suruošė kon
certą ir pakvietė apie 20 kitų 
draugijų imti dalyvumą. Da
lyvaujančių draugijų pirminin
kai sakė prakalbėles bei lin
kėjimus teikė. Keturi vieti
niai advokatai (lietuviai, čia- 
gimiai) kalbėjo. Visi jie la
bai ką pasakyti neturėjo, 
apart Tamulionio, kuris pasa
kė progresyvę ir reikšmingą 
prakalbėlę. J. Sabaliauskas 
su savo solo dainomis pasili
ko žvaigždė jubilėjaus, nes 
publika tris sykius iššaukė jį 
dainuoti.

Iš paaiškinimų rodosi, kad 
draugija neblogai stovi, turi 
552 narius ir virš $6,000 iž-. 
de pinigų. Duoklių nariai mo
ka tik po 25c į mėnesį, pašel- 
pos gauna po $4 į savaitę. Ju- 
bilėjui įžanga buvo veltui. Po 
koncerto bei programos 
kandžiai ir gėrimai 
perkant.

Birutės Draugija 
dar prieš 25 metus,
atralis fatelis, tik vėliau pa- 
šelpos dalykus įvedė. Tačiau, 
kaipo tokia, į jubilėjų vei
kiausia nekvietė pirmeiviškų 
kultūros draugijų, nes nebuvo 
nei vienos kuopos atstovų iš 
ALDLD nei Aido Choro, nei 
nei SLD Namo atstovybės.

už
ėjo pasi-

prasidėjo 
kaipo te-

LDS 9 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyko gegužės 1 d. 
Priimta visa eilė rezoliucijų. 
Drg. Yeznams paskolino ir iš 
kuopos iždo užmokėjo duokles 
už penkis mėnesius.

Patartina visiems kuopos 
valdybos nariams stengtis pa
laikyti senus narius. Būtinai 
reikia juos aplankyti ir iško- 
lektuoti duokles. Dabar, gi 
tik pora valdybos narių krei
pia į tai atydą.

Komiteto 
raportus, 

pasirodė, kad veikiama pagal 
išgalę ir kad kliubas auga kaip 
narių skaičiumi (ir šiame su
sirinkime gauta 2 nauji nariai), 
taip ir pinigiškai. Apsvarsčius 
kliubo reikalus ir išrinkus ko
misiją surengimui pikniko, bu-Į 
vo pakviestas pakalbėti susirin
kimui liet, advokatas J. W. An
dziulaitis iš Brooklyn. Kalbėjo 
apie Amerikos Labor Partijos 
svarbą, kaip ji kovoja už darbi- 
ninkų-farmerių ir mažųjų biz
nierių reikalus, ir kaip į trum
pą laiką atsiekė gana 
laimėjimą, išrinkdama 
žmones į New Yorko 
councilmanus ir tt.

Gegužės 6 d./patiko nelai
mė draugą Skistimą: kairės 
rankos vieną pirštą nukirto 
dirbtuvėj. Mes visi velijame 
d. Skistimui greitai pasveikti.

Gegužės 29 d. visi būkite ant 
pikniko, kuris įvyks ant Frank 
Cross farmos, Masury, Ohio.

Y oungstownietis.

Madison, Me

Išklausius Kliubo 
ir įvairių komisijų

Aukos Ispanijai
Čia su darbais yra šlubas 

padėjimas: H. & W. popieros 
dirbtuvė dirba tik 6 dienas 
į mėnesį. Great Northern— 
irgi popieros išdirbystė—dirba 
geriau, bet kiekvieną dieną 
pulkas darbininkų laukia dar
bo. Dar yra audinyčia, vie
nok ir šioj dirbtuvėj jau virš 
dviejų mėnesių nėra darbo.

Ir ve dabar kompanija pa
skelbė, kad darbininkam nu- 
muš algas iki 17.3%. Gegužės 
16 d. darbininkai sušaukė spe
ciali mitingą, kad užprotes
tuok prieš kompanijos užsimo
jimą nukirst algas.

Čion darbininkai vieni pri
klauso prie unijos lokalo 198 
TWOC, o kiti nepriguli, iš

didelį
savo 

miesto

PRANEŠIMAI Iš KITUR

ažuot

Dar-

CHR0N1ŠK0S

LIGOS

GYDOMOS

PHILADELPHIA, PA.
Antradienį, gegužes 24 d., atvyks

ta Ispanų Delegacija: Ramon Sen
der, Jose Bergamin, Carmen Men-

ELIZABETH, N. J.
Visi į Bangos Pirmą. Pikniką.

Bangos Choras rengia pirmą meti
nį pikniką, kuris įvyks sekmadienį, 
29 dieną gegužes, Meadow Grove — 
Vaičionio Darže, Cranford, N. J. 
Bangos Choras išpildys gražią pro
gramą su naujomis liaudies daino
mis, vadovybėje A. Klimaitės. Kvie
čiame visus atsilankyti į šį pirmą 
Bangos Choro pikniką ir paremti 
dailės, kultūros organizaciją savo 
mielu atsilankymu. Pradžia 12 vai. 
po pietų. Įžanga 25c. — Rengimo 
Komisija. (120-122)

Kada {eis Galion Anglijos 
Sutartis su Italija? '

London.—Darbiečiai An
glijos seimo atstovai prispy
rė prie sienos J. Simoną, pi- 
nigyno ministerį, statydami 
klausimus: kada iš tikro 
įeis galion Anglijos padary
ta sutartis su Italija? ar ne 
tada, kai fašistai laimėsią 
karą Ispanijoj ir todėl Mu- 
ssolinis galės ištraukt savo 
armijas iš ten, kaip kad An
glija sutiko?

Ministeris Simon 
atsakyt tiktai tylėjo.

Nazių Skaitmenys Apie 
bus ir {plaukas

Berlin. — Nazių valdiš
ki skaitmenys skelbia, kad 
dabar Vokietijoj “daugiau 
dirbą darbininkų negu bet 
kada”; kad visos darbinin
kų, profesionalų ir kt. al
gos pernai buvo 38 bilionai 
ir 300 milionų markių, tai 
49 procentais daugiau negu

Studentų Streikas Great Necko 
High School’ėj

Beveik visi 1000 studentų 
gegužės 12 d. išėjo į streiką, to
dėl, kad mokyklos superinten
dentas W. E. Dodge ir mokyk
los principai L. C. High atleido 
4 mokytojus. Prieš mokytojus 
nėra jokių skundų-kaltinimų ir 
nepasako dėl kokios priežas
ties juos atleidžia. Kaip pasi
rodo, mokytojai atleidžiami, vie
na, kad jie buvo pažangūs, šiek-! 
tiek laisvesni, o antra — į at
leistų mokytojų vietą ponai W-1 
E. Dodge ir L. C. High nori 
įdėti savo artimus žmones.

Studentų streikas šimtą nuo
šimčių pavykęs ir todėl Long 
Island ir New Yorko didieji ka
pitalistų laikraščiai plačiai ra
šė apie šį streiką, pažymėdami, 
kad būk streikas planingai-at- 
sargiai buvo prirengtas ir iški
lo spontaniškai-netikėtai, ir kad 
daug nesmagumų pridarė virš; 
minėtiems ponams. Streikas dar ’ 
tęsiasi ir sunku pasakyti, kokie 
bus rezultatai.

L. A. P. Kliubo Koresp.

Mussolinip Laikraščiai Ap
šaukia Franci ją ‘‘Dviveide”

Roma. — Italijos fašistų 
laikraščiai kaltina Franci- 
ją, kad jinai “dviveidžiau- 
janti”: iš vienos pusės, ban
danti tartis su Italija, o iš 
antros, dar smarkiau re
mianti Ispanijos respubliką. 
Išvada tokia, kad Italija tu
rėsianti duot juo stipresnės 
talkos generolui Franco’ui.

ir kad darbmrn- 
visu 
lygi-

1932 m., 
kų įplaukos “pakilę 
trečdaliu aukščiau” 
nant su tais metais.

(Bet nepamirškime, 
tik pati nazių valdžia
tai skaičiuoja ir skelbia ir 
niekam neduoda tuos skait
menis patikrint.)

kad 
visa

Belgu Seimas Užgina Soci
alisto Premjero Politiką
Brussels, Belgija. — 132 

balsais prieš 38-nis Belgijos 
seimas išreiškė pasitikėji
mą politikai naujo ministe- 
rio piiĮmininko socialisto P. 
Spaako.

Spaak pirm to išdėstė sei
mui sąvo planus taisyti fi
nansam ir pertvarkyt kai 
kuriuos valdžios skyrius.

nu panašią sutartį kaip su 
Mussoliniu. — Tokia sutar
tis, be kitko, sutiktų palikt 
nazių kariuomenę Ispanijoj 
iki karo pabaigos tenai.

na ir Ogier Preteceille. šį delegatų 
pasitikimą ruošia Medikalis Biuras 
ir North Am. Com, to Aid Spanish 
Dem. Academy of Music, Broad ir 
Locust Sts., 8:30 v. v, Įžanga 25c ir 
aukščiau. Lietuviai plačiai dalyvau
kite, išgirsite daug naujo.

(119-122)

ĮT' 'T.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai.'ii ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd St.

Anglija Siekia Draugiškumo 
Sutarties su Hitleriu

London. — Anglijos sei-

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby niven .that License No. 
SL 167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Uw at 1121 Surf Ave., Borough 

v ... of Brooklyn. County of Kings, to be con- mo lordų rūme užsieninis’sum«i on KARP

ministeris Halifax pripazi-L,y. 

110, l\cld cinikių vuldzicl: NOTICE is hereby given that License No.
i ___ • , • LTHIza EB 4035 has been issued to the undersignedstengiasi padai yt SU riltle“ito sell beer at retail under Section 7G of 

_--- į___________________________________ _ the Alcoholic Beverage Control Law at 846 
i-- -___ ----- LL___________________________________ 1' Ralph Ave., Borough of Brooklyn, County

I I of Kings, to be consumed on the premises. 
HAYDEN PRYOR

_ 816 Ralph Ave., Brooklyn; N. Y.

Rengia LDS, PLDG, KP, ALDLD Kp. ir IV Apskritis
k -Įvyks-

Sekmadienį, Gegužes 29 May
FRANKLIN GROVE

Dovanos prie Įžangos bilieto: 1—$10, 2 po $5, 2 po $2.50

Wainausko Orkestrą.—Gražus prūdas maudytis.—Įvairių painarginimų

Bušai darys du trinus: Pirmas tripas nuo Piliečių Kliubo, 1721 
Jane' St., South Side, 11:30 vai. ryte; Mokslo Draugijos Svet., 142 
Orr St., Soho, 12 vai. dienų; Lietuvos Sūnų Svet., 818 Belmont St., 
12:30 vai. po pietų.

Antras tripas nuo tų pačių vietų—South Side, 2 vai. po piet, Solio, 
2:15 vai. ir N. S. 2:30 vai. po piet.

Tel. Virginia 7-4498

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

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 nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir Šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A?. M. iki 8 P. M., o Sekmadieni 
9 A. M. iki 3 P. M.

giiiiiihiiiMiiiiM
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KELRODIS automobiliams 
River Blvd) iki Camp Horne 
H. Rd. iki Bellevue Gardens, 
keliu iki Franklin Grove.

važiuoti. Važiuokite Route 88 (Ohio 
Rd. Sukite po dešinei ir važiuokite C. 
Sukite vėl po dešinei ir važiuokite tuo

EXTRA! EXTRA! DYKAI

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

i

■

I

Clement Vokietaitis i
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Nepraleisk tos dideles ir naudingos progos, nes I 
tik per trumpą laiką. Deksnio Žinynas 40 pus
lapių knygelė dovanai, kuris užsisakys Deksnio . 
Galingą Mostį.
DEKSNIO ŽINYNAS suteikia daug įdomių ir Į 
naudingų informacijų iš skirtingų pasaulio! 
kraštų. Žinynas suteikia patarimus apie svei
katą vyrams, moterims ir vaikams. Deksnio 
Žinynas tarytum koks kalnas, ant kurio užsi
lipęs matysi daug įdomių vietų, jūrų, kalnų, 
ežerų, ir įdomias Afrikos upes, matysi links-’ 
minančius ir dejuojančius; matysi didžiausius 
tunelius ir kitus pasaulio pabūklus; matysi 
sveikiausias vietas ir šalčiausius miestus pa
saulyje. Deksnio Žinyne rasi 10 moters reika- 

lavinimų nuo vyro ir 10 reikalavimų nuo moters. Tie patarimai ii' reikalavi
mai gali būt labai naudingi šeimyniškame gyvenime. Gal tamstai tie pata- 
rin.ai sutvarkys ir pagerins šeimynišką gyvenimą, • gal atves ant tikro lai-i 
mes kelio, kur rasis susipratimas, meile ir linksmybe, tarp poros. Žinynas,1 
gal būt, vertesnis ir už tūkstančius dolerių, gal jis tamstai pagelbės siekti 
laimės ir suteiks daug įdomių patarimų, kurių čia visų negalima išvardinti. 
Žinyne kiekvienas žodis turi didelę reikšmę, tik reikalinga atydžiai skaityt 
ir studijuoti. Pasiųsk Žinyną ir Deksnio Galingą Mosti į Lietuvą saviems, 
tai bus didelė dovana. Su kiekviena Deksnio Galinga Mosčia aplaikysi vieną 
Deksnio 'žinynų dovanai. Nepraleisk progos, siųsk užsakymą tuojaus.
MILIJONAI ŽMONIŲ KANKINASI REUMATIŠKUOSE SKAUSMUOSE 
Deksnio Galinga Mostis sudaryta iš daug skirtingų gamtos gamintų elemen
tų, iš užjūrio tolimų kraštų; girią, laukų 
kvietkų. Išimtas aliejus ir sudaryta. Galin
ga Deksnio Mostis, kuri turi savyje galin
gą šilumą, šildydama kaipo saulės spindu
liais sunaikina minėtus skaudėjimus: REU
MATIZMĄ, RANKŲ, KOJŲ, NUGAROS 
skaudėjimą; NUVARGIMĄ, NUTIRPIMĄ 
RANKŲ, KOJŲ,DIEGLIUS (tik ne ronas). 
Aplaikom daug skirtingų laiškų iš skirtin
gų pasaulio kraštų, kurie dėkavoja už Dek
snio Galingą Mostį.
GARANTUOJAM: pasekmes ar pinigus 
grąžinam. Tūkstančiams pagelbėjo, pagel
bės ir tamstai. Atsimink, kad sveikata, tai 
yra tik vienas ir brangiausias turtas pa
saulyje. Kaina 75

Deksnio
Deksnio
Deksnio

centai, $1.50 ir $3.00.
PINIGŲ nesiųsk, tik
pilną antrašą ir pažymėk, už kiek ir kiek Deksnio 
Galingos Mosties reikalauji, ir pasiųsk mums šitą pa
garsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada atneš 
Galingą Mostį.
~ ' Galinga

Galinga 
Galinga 
ir sykiu Deksnio žinynas Dovanai.

MAIL 
YQ U R 

' ORDERS!

Mostis .
Mostis .
Mostis -

I VARPO KEPTUVE

kalnų, visokių šaknų, žolių,ir

k.

PASARGA: Neklausyk nei jokių 
pasiūlinimų, visada žiūrpk, kad bu
tų toks pats paveikslas ant dėžutes.

parašyk savo vardą, pavardę,

75 centai 
___$1.50 
__ $3.00

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn,
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yr aniausi

Vardas ir, pavardė ____________________ _____________________
Gatvė ir numeris ___________________ ___________
Miestas  T—-------------------------------------- Valstija _______ _____

DEKEN’S OINTMENT COMPANY
P. O. Box 352 Hartford, Conn.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta,duona, Caleh ir rasiu 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 svorį ir kainas.

iVarpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios
Aido Choro Narių Atydai

Visi choristai nepamirškite 
būti Manhattan Plaza (seniau 
buvo vadinama Manhattan 
Lyceum), 64 E. 4th St., New 
York City, šj pirmadieni, kaip 
8 valandą vakaro, čia bus re
peticijos prisirengimui prie di
delio parengimo Madison 
Square Garden, šį ketvirtadie
nį, 26-tą gegužės.

Choro Pirmininkas.

Komunistų Konvencija 
Už 50,000 Narių

Komunistų Partijos New 
Yorko Valstijos Konvencijos 
pirmoji sesija, įvykusi perei
to penktadienio vakarą, Car
negie Hall, N. Y., su didžiau
siu entuziazmu pasitiko drg. 
Krumbeino pareiškimą, kad 
partiečiam reikia pasiekt 50,- 
000 narių skaičių šioj valsti
joj iki Lenino Minėjimo die
nos, sausio 21, 1939 metų.
Dabar valstijoj yra 30,000 
narių.

Savo raporte d. Krumbein, 
šios valstijos org. sekretorius, 
pabrėžė valstijos svarbą naci- 
onalėj ekonomijos ir politikos 
srity j.
kurios daro šią valstiją skir
tinga, sako Krumbein, kad ji 
turi “didžiausį miestą pasau
lyj, kuris, mano manymu, ga
lima vadint progresyviškiausiu 
miestu šalyj.”

Įvykdymas demokr a t i n i o 
fronto ateinančiuose New 
Yorko rinkimuose buvo vienu

Apart kitu ypatybių

Ne Vardas Apeina Gersoną “Tyrinėjančiam” 
Senatoriaus McNaboe Komitetui

Tammanietis valstijos sena
torius McNaboe pasirodo ma
žiausia' susidomėjęs 
klausimu, 
O’Rourke 
rand ūme 
keistu i 
j imas

legaliu 
dėlko teisėjas 
įrašęs savo memo- 

Gersono vardą pa- 
“Gilsoną.” “Tyrinė

ti ž vesta neva dėl var
do, bet senatorius McNaboe 
visai negaišuoja laiko klausi
nėt to teismuose priprasto da
lyko. Užtai jis kuo daugiau
sia klausinėja apie komunistus 
ir stengiasi įterpt savą prasmę 
komunizmo aiškinime. Bet 
jam nevyksta. Gersonas ma
žiausia jam davė progos at
siekti tikslo.

Užklaustas senatoriaus Liv
ingstone, Brooklyno demokra
to, aiškinti demokratiją So
vietų Sąjungoj, Gersonas at
sakė :

“Man būtų labai malonu 
diskusuoti su jumis apie Ru
siją bile kada, bet aš nema
nau, kad mes turėtume apsun
kint taksų mokėtojus del to
kių diskusijų.”

Apie patį vardo pakeitimą 
memorandume, trečiadi e n i o 
sesijoj patsai teisėjas 
O’Rourke atsakė, kad jis pa
keitė vardą tam, kad apsau
got Gersoną nuo neteisingos 

■ publikacijos. Jisai pareiškė, 
kad jis elgėsi taisyklingai, ir 
nurodė Aukščiausio Teismo 
išsireiškimus įrodymui savo 
nusistatymo.

Gersonas sakė, kad jis tei-
svarbiausių punktų Krumbei-i S®J° O Rourke nepažinojo ir
no raporte.

Konvenciją atidarė valsti
jos pirmininkas I. Amter. Se
sija pradėta dainuojant “Star 
Spangled Banner” ir “Inter
nacionalą.” Išrinkta prezidiu
mas ir komisijos.

Entuziastiškomis ovacijomis 
pasitikta Earl Browder, parti
jos generalis sekretorius, taip
gi Robert Minor, kuris ką tik 
sugrįžo iš Ispanijos po išbuvi
mo ten metus laiko karo re
porteriu. Minor atėjo lydimas 
grupės Lincolno Brigados ve
teranų.

Skaitlingoj konvencijos de
legacijoj (arti tūkstančio) 
randasi ir lietuvių. Apart de- 

1 legatų, konvencijos atidarymo 
I sesijoj dalyvavo apie 1,000 
svečių, kuriais galėjo būti tik 
apskričių ir sekcijų komitetų 
rekomenduoti veikėjai, šiaip 
publikos įleisti neturėta gana 
vietos.

nieko nežinojo apie vardo pa
kaita.

McNaboe apie tai daugiau 
ir neklausinėjo. Jis skubino
si kvost Gersoną apie komu
nizmą. Jis klausė:

“Komunistų Partija yra tik 
sekcija Komunistų. Internaci
onalo?” t

“Komunistų Partija yra 
amerikoniška partija nuo apa- 

‘čios iki viršaus,” atsakė Ger- 
! sonas. “Komunistų
1 yra prisidėjus prie Komunistų 
Internacionalo ir pati spren
džia savo politiką.”

Tuomet senatorius parodė 
j Browderio knygą “Kas Yra 
i Komunizmas ?” ir skaitė iš jos 
j ištraukas, kur Komunistų 
Partija vadinama “mūsų pa
saulinė partija.”

“Aš su pagarba sugestuoju, 
pakviestumėt Mr.kad jūs

Browder, kuris yra autorite-
Užtai masės simpati- | tingesnis už mane kalbėtojas 

1<ų (kurie nepavėluos įsigyt bi- 'ap*e komunizmą, jeigu jūs 
lietus) galės dalyvaut 10-tos tuomi suinteresuotas,” pasiūlė 

. . _ .. ... T b 1 n n n o nv lieNacionalės Konvencijos atida
rymo sesijoj šį ketvirtadienį, 
gegužės 26. Tai sesijai paim
ta didžiausia visoj šalyj esama 
salė — Madison Square Gar
den.

Nacionalės Konvencijos ati
darymui masinio mitingo ti- 
kietai parsiduoda visuose dar
bininkų knygynuose. Jų kai
nos nuo 40 centų iki $1.10.

Šiandien Išspręsiu 
Marinelli Bylą

Gersonas. Užklaustas, ar jis 
skaitęs senatoriaus minėtas iš
traukas, Gersonas atsakė ma
nąs, jog skaitęs.

KAS RAŠĖ MANIFESTĄ

McNaboe toliau kvotė Ger- 
soną sekamai:

“Ar jūs esat sekėjas Komu
nistų Partijos?”

“Teisingiau tariant, esu na
rys.”

“Ar jūs kada skaitėt Kom. 
Partijos Browderio Manifes-

Šimas yra, kad kuomet didžiu
ma Amerikos žmonių norės 
socializmo—jie suras būdus jį

“Tokiais būdais, kokiais 
liaudis nuspręs. Nuolat plės
dami demokratiją žmones pa
tys nuspręs. Komunistų Par
tija nenuspręs už juos.”

Senatoriui McNaboe sten
giantis įbrukt supratimą, būk 
Komunistų Partija planuojan
ti “revoliuciją,” Gersonas ko
mitetui pasakė, jog “Komunis- ; 
tų Partija nemano, kad so-110 
cializmas yra’praktiškas klau
simas šiandien.” Jis pareiškė:

“Ji mano, kad dabartinė 
padėtis reikalauja ne uždėji
mo ant dienotvarkės socializ
mo, bet gynimo demokratinių 
teisių.”

LIAUDIS TURI TEISĘ

Užklaustas, ar jis tiki, kad 
užrubežių agentai turi 
“nuverst mūsų valdžia,’ C 4- Z

sonas atsakė:

Reikalauja Algos už Streiku
Audėjų Org. Komitetas iš 

naujo įteikė Nac. Darbo San- 
tikių. Tarybai kaltinimus prieš 
Bigelow-Sanford Carpet Co. 
Komitetas reikalauja užmokėt 
pilną algą 6,000 darbininkų, 
kurie buvo priversti streikuot 
nukapojus algas 10 nuoš. Nu- 
kapojimas paskelbta be pasi
tarimo su komitetu, atstovau
jančiu darbininkus.

Nusižudė Turtinga New 
Yorko Gražuolė

teisę

patį dalyką — teismo memo
randumą, dėl kurio neva pra
dėta šis “tyrinėjimas,” o visas 
kitas laikas praleista virš mi- 
nėtiem ir panašiem klausi
mam. Taigi, tas 3 paprastas 
teisminis dalykėlis, pakaita 
vardo, kuri tankiai praktikuo
jama įvairiose bylose, buvo 
tik priedanga vest priekabia
vimą prie Komunistų Partijos 
ir jos veikėjų.

Atrodo, tačiau, New Yorko 
gyventojai, kurie turės bran
giai užmokėti taksais už tas 
tammaniečių užmačias, neįver
tina tammaniečių vado Mc
Naboe pastangų, nes teisma- 
butyj esanti publika smarkiai 
plojo Gcrsonui pasakius, jog 
jis nenorėtų “apsunkint taksų 
mokėtojus” diskusijomis apie 
komunizmą. Pastebėjęs publi
kos atsinešimą, McNaboe gra
sino išvaryt iš teismabučio, jei 
toliau pasireikš demonstracijos.

I. B. W.

Desetkai Darbininku Žuvo 
Darbuose

Du Nauji Judžiai
Cameo Teatre, N. Y-, rodoma 

Pirmos Gegužės Demonstracija 
Maskvoj ir “Apsilankius pas 
Lincolno Batalioną Ispanijoj.” 
Pastarajame rodoma scenos su 
amerikiečiais liuosnoriais fron
te. Rodys tik apribotą laiką.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

metais 
vyro, kuris 
Broadcasting 

padėjėju, 
atradimą pa- 

operatorius 
išnešioda-

Federaliam Teisme, Brook
lyne, baigta perklausinėjimas 
Marinelli bylos liudininkų. Pa
šauktas liudyti ir patsai Char
les Falci, už kurio slėpimą 
Marinelli’ui iškelta byla. O jis 

neatsakinėjo, 
šiandien. 
XT V// A „
ir žymus 
kaltinamas

į klausimus 
Sprendimas būsiąs 

į Marinelli, buvęs 
į skričio raštininku 
\ Tammanės šulas,

į Savo tarnybos laiku, nuo 1933 
‘ iki 1936, slėpęs savo namuose 
Falci, kuris tuomet buvo teis- 
darybės jieškomas už sukty
bes rinkimuose.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gft’Ci Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tinka

mai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

“Aš tam netikiu.”
“Ar jūs tikit, kad Stalinas 

turi teisę mus diriguot?”
“Aš tikiu, kad liaudis turi 

tą teisę.”
Toliau senatorius klausė, 

kaip Komunistų Partija galin
ti kalbėt apie revoliuciją. Jam 
Gersonas atsakė:

Kodėl aš negalėčiau kalbėt 
apie revoliucines sąlygas, kuo
met mūsų šalis gimė revoliuci
joj?”

“Bet tai buvo prieš užrube- 
žinę tironiją.”

“Aš tikiu į kovą prieš viso
kią tironiją—namie ir užrube- 
žiuose.”

Gersonas toliau aiškino, kad 
Marksas ir Engelsas buvo su
tvėrėjais mokslinio socializmo 
ir kad Leninas ir Stalinas vy- 

i riausią prisidėjo prie jo buda- 
i vojimo po įsteigėjų mirties.

Partija' AMERIKONIŠKA PARTIJA

Mr. McNaboe parodė suši- 
į domėjimo Stalino vadovybe 
1 budavojant socializmą Sovietų 
! Sąjungoj ir bandė ją prikerg
ti Amerikai. Į tai jam Ger
sonas atsakė:

“Jeigu Mr. Stalin atvyks 
čionai ir bandys pasakyt jums, 
kaip vest valdžią, tuomet jūs 
galėsite apie tai pasikalbėt su 
juomi.”

Į tolimesnį kamantinėjimą: 
“Ar Komunistų Partija yra 
dalimi Komunistų Internacio
nalo,” Gersonas atsakė:

“Komunistų Partija yra

“Browderis jo nerašė. Kiek
vienas civilizuotame pasauly
je žino, kad Marksas ir En
gelsas parašė Komunistų Ma
nifestą.”

Paskiau jo klausta, ar nesa
ma kito kelio, kaip .per “įstei
gimą socialistinės valdžios.” Į 
tai Gersonas atsakė:

“Socializmas yra Komunis
tų Partijos galutinas siekis.”

LIAUDIS SPRENDŽIA .

“Planas yra revoliucija?”
“Nėra plano. Aš norėčiau 

plačiau apie tai išsireikšt,” at
sakė Gersonas. Jam neduota 
plačiau išsireikšt, tačiau į ki
tą raudonųjų kandžiojimo 
klausimą jis atsakė sekamai:

“Komunistų Partijos atsine-

Penktadienį savo puošniam
Park Ave. apartmerite, 

New Yorke, rasta nusinuodi
jus gasu pasiturinti ar bent 
buvusi pasiturinčio vyro žmo
na gražuolė Mrs. Helen 
Thornton Willis. Jinai buvo 
garsinimų ir madų ekspertė, 
paskutiniais keturiais 
atsiskyrus nuo 
yra Columbia 
Co. prezidento

Saužudystės
skubino keltuvo 
McKearnin, kuris, 
mas rytinius laikraščius, su
uodė gasą einant iš apartmen- 
to ir atkreipė kitų atydą. Du
ris atrakinus, rasta visi penki 
gaso kraneliai atdari ir Mrs. 
Willis jau mirus. Apartmen- 
te matėsi žymės išvakarėse 
buvusių svečių. Prie jos ra
šomosios mašinėlės buvo sau
ja nurūkytų cigaretų, sulyg ko 
spėjama, kad ji prieš nusi
žudymą bus išrašius laiškų 
draugams. Prie jos mašinėlės 
gulėjo ir jos perskyrų nuo vy
ro dokumentas;
draugai sako, kad ji liūdėjus 
dėl perskyrų, bet
kad ji to nepaisius ir gyvenus 
linksmai, pastaruoju laiku tu
rėjus kitus vyrus draugus.

Tūli sako, kad jos buvęs 
vyras pagelbėdavęs jai finan
siniai, kada jai būdavę neda- 
teklių, kadangi ji buvus nau- 
joviškesnių pažiūrų, atsiskir
dama nereikalavus jokių už
laikymo mokesčių.

Iš Albany pranešama, kad 
65 Didžiojo New Yorko darbi
ninkai žuvo darbuose per ba
landžio mėnesį. Visoj valstijoj 
tuo laiku dėl nelaimių darbuo
se žuvo 96 darbininkai. Skaitli
nes surinko Valstijos Dep-to 
Darb. Kompensacijos Divizija.

SUSIRINKIMAI
Kriaučių 54-to Skyriaus mėnesinis 

susirinkimas įvyks gegužės 25 d., 
7:30 vai. vakare, Piliečių Kliubo sa
lėj, 280 Union Avė. Visi nariai malo
nėkite dalyvauti, nes yra daug svar
bių dalykų aptarimui. Taipgi dele
gatai išduos raportą iš A. C. W. of 
A. 12-tos konvencijos. — Ch. Ne- 
čiunskas. (120-121)

Tūli jos

kiti sako,

amerikoniška politine partija, 
remianti save ant amerikoniš
kų sąlygų ir prisidėjus prie 
Komunistų Internacionalo.”

Jis taip pat nurodė, kad 
yra buvę padėčių, kur William 
Green, Am. Darbo Federacijos 
prezidentas, galėjo 
apie “pasaulinį 
judėjimą.”

Ir įaip visu 
kamantinėjimo 
tą ketvirtadienį
dis laiko praleista kalbai apie

kalbėt
darbo unijų,

ilgu Gersono 
laiku perei- 
tik pusvalan-

Tokiais busais brooklyniečiai važiuos j Baltiinorę sekantį sekmadienį. 
Kelionė į abi pusi tik $3.00. Išeis sekmadienio ryte 5(30 vai. Iš Bal- 
timorės grįš 10 vai. vakare.

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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.

REIKALAVIMAI
Reikalingas fornišiuotas kamba

rys vienam vyrui, turi būt Williarbs- 
burgo apielinkėje, pageidaujama šil
tas vanduo ir tinkama šviesa: Pra
neškite raštu, adresuodami: Reika
lingas Kambarys, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, bj. Y.

PARDAVIMAI
Parsiduoda kostumeriška kriau- 

čiaus krautuvė. Savininkas išlaikė 
toj pačioj vietoj per 14 metų. Labai 
gera vieta padaryti gerą gyvenimą. 
Pardavimo priežastis — turiu kitą 
užsiėmimą. Šaukite telefonu: Roselle 
4-1758, M. Golubchik, 213 E.. West
field Ave., Roselle Park, N. J.

1 (119-121)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys vienam ar dviem vyram, kad fr 
vedusiai porai pas lietuvius. Kreipki
tės: P. Yokes, 198 So. 1st St., Apt. 
15, Brooklyn, N. Y. (118-120)

Legal Notice
Notice is hereby given that Joseph 

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

VAKACIJŲ VIETA
Patogiame Viešbutyje

U. S. HOTEL
Valatie, N. Y.

Prie Kelio U, S. 9
Praleiskite savo vakacijas

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

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

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

Telefonas Valatie 13-R.
Louise Giarve, Prop.

Čia parodoma buso vidus, kur matytis minkštos sėdynės, vadinamos 
“Cushion De-Luxe”. Sėdi, sau, minkštai, patogiai ir lengvai gali žmogus 
pasnausti.

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

li Benų padarau nau
jus paveikslus ir kr a- ‘ 
javus sudarau su am»- 
rikoniSkais. Reikalui 
esant ir padidinu tu-' 
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairios* 
■palvom.

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

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

c

s s

£

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.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

WWIAIVWWWVWVWWVVUVUWWWWWWV WWWMWMVMWWWMMWVWWWWWWW

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.
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426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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

Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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