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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o I ši almėsi t 
Pasaulį!

Dabar, kai dd. šolomskai ir 
Pakalniškiai lankosi Kanadoj, 
tai draugai kanadiečiai ALD- 
LD nariai turėtų su jais visa
pusiškai p adisk ūsuoti ALDLD 
reikalus.

Neužtenka tos draugijos 
reikalus rišti tik per spaudą; 
reikalinga jie studijuoti kuopų 
susirinkimuose ir ten padary
ti atatinkami tarimai, kūne 
gerai pasitarnautų nacionalio 
suvažiavimo dalyviams.

Kai tik Trečiokas grįžo iš 
Kauno, tai Tysliava—iš Chica- 
gos. Trečiokas, sakoma, par
vežė geroką krūvą pinigų. 
“Tautos vadas,” mat, yra 
duosnus tiems, kurie palaiko 
jo smurtiškus žygius.

“Priekalo” 3-čias numeris 
dar vis nepasirodo. Ar drau
gai maskviečiai mano, kad ši
tokiu suvėlavimu žurnalą iš
leidžiant jis bus galima pla
čiai paskleisti Amerikos lietu
viuose ?

Aną dieną generalis Komu
nistų Partijos sekretorius Earl 
Browder sakė kalbą Princeto- 
no universiteto studentams. 
Kiek ten jam buvo statoma 
klausimų! Visokiausių klau
simų.

Vienas studentas skelbė tą 
jau senai nudėvėtą reakcinin
kų posakį, būk Amerikos de
mokratijai grūmoja ne tik fa
šizmas, bet ir i komunizmas. 
Browderis jam gerai atšovė. 
Be kitko, jis sakė: žiūrėkit, 
tamsta, į mane,, ir klausykit, 
ką aš kalbu. Ar jūs manote, 
kad aš ir mano kalba yrą pa
vojinga Amerikos demokrati
jai ?

Kitas studentas teigė, būk 
komunistai dėlto yrh pavojin
gi ■'Amerikai, kad jie priklau
so prie Komunistų Internaci
onalo.

Browderis jam atsakė: Jei
gu taip, tai reikėtų ir Amet*į- 
kos Darbo Federaciją skaityti 
pavojinga Amerikai, nes ji 
priklauso Tarptautinei Darbo 
Unijų Federacijai (Amsterda
mo Internacionalui).

Amerikos studentija nepa
prastai radikalėj^. Bendrai, 
visa Amerikos intelektualija 
daro didelę pažangą. New 
Yorke Komunistų Partijai pri
klauso daugybė mokytojų ir 
kitokių “baltakalnierių.”

“Amerika” rašo, kad LRK- 
SA seime, Pittsburghe, iš 
Brooklyno tedalyvavo tik du 
atstovai. Tai parodo, kad pa
minėtam Susivienijime veikla 
labai, labai apverktina.

Po to, kai Buchareste, Ru
munijoj, kažin kur žuvo Sovie
tų Sąjungos atstovas (veikiau
siai jį fašistai bus nužudę), tai 
Sovietų vyriausybė pasakė 
Rumunijos vyriausybei: atsto
vo žuvimo tyrinėjimą privalo 
vesti Čechoslovakijos ir Fran- 
cijos slaptoji policija, o jei ne 
—Sovietai imsis griežtų Žings-. 
nių.'

IŠ karto Bucharesto valdžia 
nenorėjo priimti Šito reikala
vimo, bet pagaliau, bijodama, 
kad Sovietai nepanaudotų 
griežtesnių žygių, sutiko su jų 
reikalavimais. >

Na, kai čechai ir francūzai 
pradėjo tyrimus daryti, jie ati
dengė slaptus Cordenau fa
šistų sąmokslus Rumunijos 
valdžią nuversti. To pasėkoje 
suimta tūkstančiai fašistų ir 
ruoštas pučas buvo likviduo
tas. /
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Francija Paveda Angli
jai Derėtis su Naziais 
Dėl Čechoslovakijos
London. — Sušaukta spe

cials posėdis Anglijos mi- 
nisterių kabineto svarstyti 
vis dar “tebesančią kritišką 
padėtį0 tarp Vokietijos ir 
Čechoslovakijos.

Anglijos ambasadorius iš 
Berlyno pranešė, kad Hitle
rio valdžia tebegrūmoja Če- 
chosloyakijai.

Berlin. — Hitleris su vy
riausiais armijos komandie- 
riais svarstė, kokių daiktiš
kų žingsnių daryt prieš Če
ch o Slovakiją.

Paryžius.'—Franci jos val
džia ir toliau palieka Angli
jai vesti derybas su Hitle
riu, kas liečia Čechoslovaki
jos. Jinai išvien su Anglija 
stipriai ragina Čechoslova
kijos valdžią duot daugiau 
nusileidimų vokiečiam Če
choslovakijos gyventojam. 
Sykiu Franci jos vyriausybė 
atsišaukė į Lenkiją, kad 
vengtų karo žygių prieš Če- 
choslovakiją.

Chinai Prarado Sudiow 
ir Haichow, Bet Atgrie

bė Du Kitu Miestu
Shanghai, geg. 23.—Japo

nai praneša, kad jie, užėmę. 
Suchow ir. Haichow mies
tus, perkirtę chinų Lung- 
Hai geležinkelį kėliose vie
tose, sučiupę 80 • Chinijos 
traukinių ir maršuoją į va
karus linkon Hankowo, Chi
nijos laikinosios ' sostinės. 
Sako, kad jie gręsią “apsup
ti 250,000” chinų armiją.

Hankow, Chinija, geg. 23. | 
Chinai praneša, kad jie 
smarkiai supliekę japonus 
prie Lanfengo, palei Lung- 
Hai geležinkelį, į vakarus 
nuo Suchowo, ir atkariavę 
nuo japonų Neihwang. ir If- 
eng miestus prie to gele
žinkelio. Japonai, iš antros 
pusės, garsinasi užgrobę 
Lanfengą, bet chinai tatai 
užginčija.

KIEK AMERIKIEČIŲ KA
RIAUJA Už ISPANIJOS 

RESPUBLIKĄ?

Washington. — Pagal ži
nias, gautas nuo Amerikos 
konsulo Willey'o iš Franci- 
jos miesto Havre’o, yra 
skaičiuojama, kad dabar 
apie 3,000 amerikiečių kovo
ja po Ispanijos respublikos 
vėliava prieš fašistus.

NAUJOS LIAUDIEČIŲ 
TVIRTUMOS PRIEŠ 
FAŠISTUS PAJŪRYJE

Barcelona, Ispanija.—Val
džia skubotai stato naujas 
tvirtoves pajūryj tarp Alca
la de Chivret ir Castellon 
de la Plana.

Fašistam vis nesiseka pa
ilgint jų užimtu rytinio pa
jūrio ruožą.
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Naziai dar Nedrįsta 
Užpult Mobilizuotą

Čechoslovakiją
Demokratinė Čechoslovakija 

i Parodė Galingą Karinę
Apsigynimo Jėgą

Praha, Čechoslovakija. — 
Hitleris buvo susiuntęs apie 
200 tūkstančių armijos į 
Čechoslovakijos pasienius 
išvakarėse jos miestų val
dybų rinkimų, kurie įvyko 
sekmadienį. Hitlerininkai 
tykojo užpult čechoslova- 
kiją, pasinaudodami kokia 
priekabe. Bet jie šiuo tarpu 
nedrįso pradėt karo, prieš 
Čechoslovakiją. Kodėl? Žy
mia dalim todėl, kad Čecho
slovakija labai greit ir ga
biai sumobilizavo savo ar
miją iki pusės miliono vy
rų; kietai uždarė savo 1,300 
mylių ilgio sieną su Vokieti
ja; sustatė pasieniais sun
kiąją artileriją, motorizuo
tas lauko kanuolės ir prieš-, 
orlaivines patrankas, su
traukė ten į strategihes vie
tas daugelį savo tankų, šar

vuotų automobilių; iškasė ir 
aptvirtino apkasus ir apskri
tai parodė tokią galingą ap
sigynimo jėgą, kad stebisi 
visi svetimšaliai kariniai tė- 
mytojai.

Hitleris taipgi patyrė So
vietų. pasirengimą ginti Če
choslovakiją.

(Berlyne sekmadienį pa
sklido girdai, kad Sovietai 
jau prirengę tūkstantį savo 
karinių lėktuvų skristi Če- 
choslovakijon, jei tik Hitle
rio kariuomenė peržengs 
Čechoslovakijos sieną.)

Šiuo momentu atrodo 
kiek atslūgęs aštrusis pavo
jus, kuriuom Čechoslovaki- 
jai gręsė Vokietija nuo pen
ktadienio iki sekmadienio. 
Tačiau Čechoslovakija tebė
ra gatavai pasiruošus ir lai
ko šimtus tūkstančių savo 
ginkluotų vyrų Vokietijos 
pasieniuose. Nes karo pa
vojus iš Hitlerio pusės dar 
nepraėjo.
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DEMOKRATINES PARTIJOS SU KOMUNISTAIS
SMARKIAI LAIMĖJO ČECHOSLOVAKIJOS 

MIESTU BALSAVIMUOSE PRIEŠ NAZIUS
, . / • • • • . • r . . • J

Praha, Čechoslovakija. —- 
Rinkimuose Čechoslovakijos 
miestų valdybų sekmadienį 
komunistai ir .kitos demo
kratinės partijos daug lai
mėjo lyginti su pirmesniais 
miestiniais rinkimais, kaip 
rašo United Press, ameriki- 
hė. žinių agentūra. Tuom 
Čechoslovakijos piliečiai ge
rai atsakė į nazių grasini
mus karu šiai šaliai.

Miestų ir miestelių rinki
mai įvyko tūkstantyje aps
kričių, ir jie gana ramiai 
praėjo. Naziai pabūgo su
mobilizuotos armijos ir po
licijos.

Šiuos žodžius berašant su- 
skaitliuota dar tik pusė bal
savimų pasėkų Prahoj, Če
choslovakijos sostinėj, bet 
ir iš to pasirodo, kad de
mokratinės partijos su ko
munistais smarkiai pakilo 
balsais, o fašistai ir dešinie
ji čia nupuolė.

Associated Press, kita 
Amerikos žinių agentūra, 
štai ką dėl to praneša:

Tarp 1,500 sekmadienį 
balsavusių miestų ir mieste
lių tiktai 48-niuose pasirodė 
nazių persvara. Iš šių 48- 
nių savivaldybių tik ketu
rios tėra laikomos miestais.

Miestuose, kur daugiau-

Prahoj tai komunistai, ku
riems dabar ; atiduota, per 
89,000 balsų. Nažiai ir kiti 
dešinieji šiuose balsavimuo
se Prahoj skardžiai nupuo
lė žemyn.

Vokiečiai naziai .Aussige 
gavo 19)874 balsūs ir išrin
ko 29 saviškius į miesto ta
rybą; 1935 metų rinkimuo
se jie buvo pravedę 18 na
zių į Aussigo tarybą. Bet 
ir dabar išrinkta du komu
nistai tarybon šio naziško 
miesto.

Treji metai atgal buvu
siais rinkimais naziai vo
kiečiai pravedė 69 saviškius 
į Aussigo ir trijų kitų mies
tų tarybas, o dabar—105. 
Komunistų atstovų skaičius 
tarybose tų keturių naziškų 
miestų dabar sumažėja nuo 
buvusių 14 iki 5, o Jungti
nė Vokiečių Demokratų 
Partija nupuola nuo buvu
sių 20 atstovų iki 18.

Bet tiktai keturiuose mie
stuose ir 44 miesteliuose na
ziai laimėjo iš 1,500 miestų 
ir miestelių, kur įvyko šie 
balsavimai.

Čechoslovakijos miestų 
valdybų rinkimai dar tęsis 
dviem kitais - sekmadie
niais: geg. 29 ir birželio 12 
d. Tie rinkimai nedaromi

Liaudiečių Kanuolės ir 
Lėktuvai Sutaškė Fa
šistų Šturmus Pajūry
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis.—Fašistų ge-
nerolas Garcia Valino pri
pažino, kad Ispanijos vald
žios artilerija ir lėktuvai at
metė atgal visas smarkią
sias atakas, kuriomis fašis
tai veržėsi būtinai pra- 
laužt valdžios liniją, ginan
čią pajūrio miestą Castellon 
de la Plana. Šis miestas 
randasi už 40 mylių į šiau
rių rytus nuo Valencijos.

Generolas Valino sako, 
kad valdžia dabar gavus ap
sčiai naujų lėktuvų ir did
žiųjų kanuolių iš užsienių. 
Todėl sunkiau pasidarę fa
šistams laimėti žygius prieš 
Castelloną ir kitą pajūrio 
miestą, Alcala de Chivret, 
už 25 mylių į šiaurių rytus 
jiuo Castellono. (Fašistai 
per kelias paskutines savai
tes visai nepajėgia pailgint 
sau rytinio pajūrio ruožtą, 
kuris vis tebėra tik 25 my- 
lių ilgio.)

Naujas Čechoslovakijos 
Nazių Grūmojimas De

mokratinei Valdžiai
Reichenberg, čechoslova

kija.:—Vokietijos hitlerinin
kai per radio praeitą penk
tadienį naktį netiesioginiai 
šaukė naujus Henleino na
zių smogikų būrius sukilt ir 
pradėt šaudyt Čechoslovaki
jos policiją,—kaip yra spe
cialiai pranešama komunis
tinei spaudai Amerikoj.

Čechoslovakijos nazių gal
va Konrad Henlein sekma
dienį išleido savo manifestą 
su perspėjimais, kad Čecho- 
slovakijoj, girdi, “vis dar 
tebėra pavojinga padėtis ir 
tvarka neužtikrinta.” Tas 
manifestas vėl yra nazių 
grūmojimas sukilimu prieš 
demokratinę šalies valdžią 
ir grasinimas Hitlerio įsi
kišimu į vidujinius Čecho
slovakijos reikalus.

Pirm sekmadienio balsa
vimų darbininkai fabrikuo
se atlaikė visuotinus masi
nius susirinkimus ir pasiža
dėjo iš paskutiniųjų gint 
savo šalį ir demokratiją.

Vienna. — Dar nesenai 
naziai užėmė šią buvusią 
linksmą mokslingai-meniš- 
ką Austrijos sostinę, bet 
jau krinka garsioji Viennos 
medicinos kolegija ir šau
nioji Muzikos Mokykla. Gy
ventojai paniurę. Daugelis 
nešiojasi nuodus kišeniuose 
-Xgeriau nusižudyti, negu 
pasiduoti suėmimui ir kan-

Sukilimą prieš Meksi
kos Valdžią Remia Na
ziai, Roma ir Anglija

MEKSIKOS SUKILĖLIAI 
UŽĖMĘ MIESTELĮ

San Luis Potosi, Mex., 
geg. 23. — Iš čia telefonu 
pranešta į New Yorką, kad 
Cedillo sukilėliai užėmę Gu- 
dalcazar miestelį, už 60 my
lių į šiaurius nuo Tampico 
vieškelio, S. L. Potosi vals
tijoj, Meksikoj.

Prezidento Cardenaso ar
mija paėmė dvarą sukiliėlių 
vado Cedillo ties Las Palo
mas.

EXTRA!
Čechoslovakija Nori Pa

liaubų sjvNaziais
Praha, Čechoslovakija, 

gegužės 23.—Milan Hodza, 
Čechoslovakijos ministeris 
pirmininkas, šaukia pasi
tarti nazių vadą K. Henlei- 
ną apie “paliaubas” tarp jų 
ir Čechoslovakijos valdžios.

Anglų Valdžia šaukia Par
tijų Vadus del čechoslova- 

i kijos Krizio
London, geg. 23.—Angli

jos ministeris pirmininkas 
N. Chamberlain šaukia pa
sitart su valdžia darbiečius, 
liberalus ir kitų partijų va
dus seime, kokius žingsnius 
daryt, kad išvengt karo 
tarp Vokietijos ir Čechoslo
vakijos.

įčechoslovakijos - Vokietijos 
Pasienis Atrodo Kaip Karo 

Frontas
Carlsbad, Čechoslovakija, 

geg. — Pristatyta Vokieti
jos pasieniais milžiniškų ce- 
mento-konkryto blokų prieš 
nazių karo tankus; užbari
kaduoti parubežio keliai, 
pritverta spygliuotų tvorų; 
nuolat dunda kanuolės ir 
tankai vieškeliais, kaip iš
vakarėse didelio mūšio.

SUKILĘ 2,000 FAŠISTŲ 
"IMTINIŲ

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis, geg. 23.—Su
dilo du tūkstančiai Ispani
jos liaudiečių, suimtų j fa
šistų nelaisvę; užmušė kelis 
Pamplona kalėjimo sargybi
nius, pagrobė jų ginklų ir 
bandė pabėgt. Bet sukilimas 
numalšintas. Kai kurie im
tiniai likę nušauti bei su
žeisti.

sia cechų gyvena, kaip kad 
Prahoj, demokratinė jų par
tija gavo 15 iki 20 procen
tų daugiau balsų negu pra
eituose rinkimuose; dabar 
už šios partijos kandidatus 
balsavo 142,000 piliečių, pa
gal dar nepilnus rinkimų 
skaitmenis. Antra daugiau- 
siat balsų gavusi partija

visi viena diena, idant su- 
mažint progą naziams kelt 
sąjundžius ir suirutę. Če- 
choslovakijoj yra 11,000 sa
vivaldybių, kurios balsuoja 
tais trimis paskyrais atve
jais.

’Ateinantį sekmadienį bal
suos didesnis negu, dabar 
skaičius miestų ir miestelių,

kinimam iš nazių pusės.
41- ----- - -L -3

kur stiprūs yra naziai, va
di n a m a m e “vokiškame” 
ruože. >

Žymėtina, jog praeito 
sekmadienio rinkimuose la
bai daug vokiečių piliečių 
balsavo už komunistus ir 
šiaip demokratines partijas.

žemės Drebėjimas Japo
nijoj suardė telefonų susi
siekimus tarp 30 miestų.— 
Tokio, geg. 23 d.

ORAS
Šiandien būsią lietus.— 

N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 60. 

Saulėtekis 5:33; saulėleidis 
8:13.

Sukilėliai Perkirtę Vieškelį, 
Bet Valdžios Armija Juos.

Abelnai Sumuša
Mexico City. — Lėktuvas 

generolo Cedillo sukilėlių 
paleido bombą, taikydamas 
į Meksikos prezidento Car
denaso buveinę Villa Her
mosa, SaSn Luis Poto
si valstijoj. — ši valstija 
kol kas tebėra vienintelė, 
kur išsiveržė Cedillo vado
vaujamas buožių-dvarinin- 
kų sukilimas.

Bomba nepataikė tikslan, 
ir valdžios lėktuvai nuvijo 
bombininką. Tad jis bėgda
mas išmetė krovinį lapelių, 
kuriuose sakoma, būk ir 
San Luis Potosi valstijos 
gubernatorius ir seimelis 
išstoja prieš prezidentą 
Cardejiasą.

Tuo tarpu šalia Cardena
so stovėjo pats gubernato
rius ir sušuko: “Aš to ne
rašiau !”

200 valdžios raitelių už
puolė sukilėlius Rio Verde 
mieste; 25-kis jų nukovė, 
15-ką sužeidė ir 80 suėmė 
nelaisvėn. Kiti pabėgo. Taip 
praneša Associated Press.;

Valdžia sako, kad sukilė
liai turi tik 2,000 ginkluotų 
vyrų, nors pirmiau jie gar
sinos!, būk jų “armija” sie
kianti nuo “18 iki 20 tūks
tančių.”

Mexico City.—Tiesioginis 
pranešimas darbininkiškai 
Amerikos spaudai sako, kad 
ex-generolas Cedillo supla
navo sukilimą išvien su na
ziais, Italijos fašistais ir 
Anglijos valdžios agentais 
prieš pažangią Meksikos 
vyriausybę.

Valles, Mexico. — Sukilė
liai susprogdino vieškelio 
tiltą į rytus nuo Antiguo 
Morelos, kur jie perkirto tą 
kelią valdžios kariuomenei.

Meksikos armijos oficie- 
riai sako, kad prezidentas 
Cardenas tik vengia kraujo 
liejimo; kitaip, jis greit ga
lėtų ištaškyt sukilėlius te
nai.

Valdžios armija, tačiaus, 
pilnai kontroliuoja didįjį 
Pan-Amerikinį vieškelį ir 
geležinkelį tarp Valles ir 
San Luis Potosi.

Sukilėliai iš savo kalnų- 
krūmų užpuldinėja nekariš- 
kius automobilius ir grobia 
jų mašinas. Tarp sukilėlių 
esą daug indi jonų, nemo
kančių ispaniškai kalbėti.

Mexico City.—Spauda ne
oficialiai praneša, kad val
džios kariuomenė užėmė su
kilėlių vado Cedillo aptvir- 
tintą dvarą La Palomas. 

. -. - . i
Budapest, Vengrija. — 

Premjero B.Imredy’o vald
žia reikalauja, kad seimas 
įstatymiškai aprėžtų laisvę 
viešų susirinkimų.
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Kitas Antausis Reakcininkams
Pereitą penktadienį Oregon valstijoj 

buvo nominuota kandidatai į guberna
torius (rinkimai bus rudenį). Demokra
tų partijoj iškilo didelė kova tarp dvie
jų kandidatų: esamojo gubernatoriaus 
Charles H. Martino ir Henry L. Hesso. 
Pirmasis yra reakcininkas, didelis darbi
ninkų judėjimo puolikas ir kovotojas 
prieš prez. Rooseveltą. Jo platforma— 
platforma Liberty Lygos. Mr. Hess kan
didatavo ant pro-rooseveltinės platfor
mos. Jis stoja už Naująją Dalybą.

I

Reakcininkai sukoncentravo visas sa
vo jėgas už gub. Martiną. Deja, jie nu
degė nagus: Hess nominacijas laimėjo, 
gaudamas 50,059 balsų prieš Martino 
45,729 balsus. Tiesa, dauguma nelabai 
didelė, tačiau, atsižiūrint į tai, kad už 
Martino pečių stovėjo stambiausi pini
guočiai ir didžioji spauda, tai visvien 
reikia skaityti pažangiųjų lamėjimą di
deliu dalyku. i

Nepaisant, kiek daug reakcininkai 
šaukia prieš Rooseveltą, nepaisant, kad 
jie ir skelbia, būk prezidento įtaka ma
sėse yra nupuolusi, žmonės stovi su Roo- 

, seveltu.
Būtų gerai, kad per rudeninius rinki

mus į kongresą būtų išrinkta kiek galint 
daugiau pažangesnių žmonių, kad visi, 
kurie eina prieš tas reformas, kurias res
publikos prezidentas nori pravesti, būtų 
iš kongreso iššluoti.

Gegužės 26 d. New Yorke, didžiojoj 
Madison Square Gardene salėje, prasidės 
dešimtasis USA Komunistų Partijos su
važiavimas. Per pastaruosius porą'metų 
ši partija smarkiai paaugo narių skai
čiumi. Šiuo tarpu ji turi apie 75,000 na- 
riu; Tai jau stipri jėga. Reikia atsimin
ti, kad partijos įtaka masėse yra kele
riopai didesnė, negu narių skaičius. 
Partijos nariai veikia masinėse organi
zacijose—darbo unijose, fraternalėse 
draugijose, kultūriškuose darbininkų 
kliubuose ir tt. Daug komunistų šiandien 
ten užima atsakomingas svarbias vietas. 
Taigi ir šis suvažiavimas turės didelės 
reikšmės visiems Amerikos žmonėms; jo 
tartas vienu ar kitu klausimu balsas bus 
reikšmingas.

Daugiausia organizuotų komunistų 
yra New Yhyko valstijoj—viso 30,000 na
rių. Šiomis dienomis įvykusiam New 
Yorko valstijos komunistų suvažiavime
iškeltas obalsis, kad per šiuos metus par
tija New Yorko valstijoj privalo pasiekti 
50,000 narių skaičiaus. Be abejo, tai ir 
bus pasiekta.

Drg. Wm. Z. Foster, kalbėdamas new- 
yorkiškiam suvažiavime pabrėžė partijos 
laimėjimus ir trūkumus. Jo nuomone, 
partijoj permažai yra sunkiosios pramo
nės darbininkų. “Komunistų Partija”, 
sakė jis, “privalo remtis pramonės dar
bininkais, ypačiai sunkiosios pramonės 
darbininkais.”

Dešimtajam suvažiavime bus 530 de
legatų ir 230 alternatų. Be to, bus šimtai 
broliškų’ delegatų. Sekanti 'lentelė paro
do, po kiek kiekviena valstija turės savo 
reguliariškų delegatų:
Massachusetts, Tennessee .... 2

Apie “Šviesą”

Pavojinga Padėtis
Šiuos žodžius rašant, Čechoslovakija 

gyvena nepaprastą valandą. Sumobili
zuota arti pusė miliono karių gynimui 
šalies nepriklausomybės, kurią Hitleris 
ruošiasi sunaikinti. O jis prie to ruošėsi 
jau senai. Sunaikinęs Austrijos nepri
klausomybę, tasai nazių banditas bando 
tą patį daryti ir su Čechoslovakija.

Hitlerio palaikomi Čechoslovakijos na- 
ziai daro viską, kad vyriausybę išprovo
kavus ir jie turėtų progos pasikviesti 
Vokietijos armiją “tvarkai padaryti.” 
Šiuo tarpu jie šūkaloja dėl Čechoslovaki
jos policijos nušovimo dviejų nazių šni
pų, važiavusių uždraustu keliu. Be abejo, 
Hitleris gali surasti dar visą eilę preten- 

"" zijų užpuolimui ant demokratinės šalies.
Čechoslovakija—taiki šalis, nenori ji 

ant nieko užpulti, nenori kariauti. Ta
čiau, kai ji mato, kad Berlyno banditai 
gražuoju kalbėtis nenori ir savo mierių 
neišsižada, pradėjo mobilizuotis ir ruoš
tis gynimui savo laisvės. Galimas daik
tas, kad pamatęs čekų tautos vieningu
mą ir pasirįžimą gintis, Hitleris nedrįs 
veržtis^ čechoslovakijon. Jis puikiai žino, 
jog Čechoslovakija neis Austrijos keliais. 
Be to, Čechoslovakiją pasižadėjo ginti 
Sovietų Sąjunga ir Franci ja. Vadinasi, 
jei Hitleris išdrįs įsiveržti į čekų žemę, 

r tai jam prisieis susidurti su stipria jėga, 
i \ Būtų gerai, kad karas neprasidėtų. Ir 

1 jis neprasidės, jei demokratiniai kraštai, 
i kaip Anglija ir Francija, griežtai tartų 
Į savo žodį. Deja, iki šiol Anglijos politi- 
' ka buvo profašistinė. Užuot suvaldžius 
i fašistinius kraštus, Londono ponai darė 

jiems nuolaidą po nuolaidos. Tas drąsi
na plėšikus, tas akstiną juos naikinti ma
žesnių tautų nepriklausomybes.

Europa gyvena nepaprastai pavojin
gus laikus. Bile valandą ten gali užsi
liepsnoti toks gaisras, kokio pasaulis nė
ra matęs. Visų taiką mylinčių žmonių 

: pareiga jungti savo jėgas suvaldymui 
neprietelių fašistų, karo ruošėjų.

Maine, Vermont,
New Hampshire 15
New York 218
Pennsylvanija

(rytinė) 23
Kansas . .......... 3
Pennsylvania

(vakarinė) 15
Ohio ..............   . 26
Michigan........ 14
Illinois............ 45
Minnesota .... 14
Nebraska........ 1
North Dakota 1
Washington . . . 23
California........ 46
New Jersey . . . 11
Connecticut . . . 9
North Carolina 1

Maryland ... 8
Utah .............. 1
Alabama ... 6
Wisconsin .... 12
Colorado ....... 3
Texas ..................  5
Missouri .............. 5
West Virginia . .' 2
Kentucky ....... 1
Louisiana ....... 7
Florida ................ 4
South Dakota . . 2
Indiana .............. 3
Virginia ......... - 1
Michigan

(aukštesnėj!) 3
Oklahoma........  3
Iowa . . . .'........ 1
Montana 1

Be rišimo visos eilės svarbių politikos 
klausimų, suvažiavimas priims naują 
Partijos konstituciją.

Taigi šis suvažiavimas, kaip sakėme, 
turės didelės reikšmės visam Amerikos 
darbininkiškam judėjimui.

Kur Stovėjo Lietuvos Valdžia
“Liaudies Balsas” rašo:
Sąraše tautų, kurios griežtai pasisakė 

prieš pripažinimą Ethiopijos Italijai, vardai 
tiktai Sovietų Sąjungos, Naujosios 'Zelandi
jos, Kinijos ir Bolivijos. Lietuvos vardo, 
kuris turėjo būti pirmoj vietoj, nėra. Reiš
kia, Lietuva, kurios nepriklausomybei gali 
tekti atsidurti tokioj pat padėtyj, kaip da
bar yra Ethiopijos .nepriklausomybė, nuty
lėjo, kas faktinai reiškia pripažinimą Ethi
opijos Italijai.

Lietuvos valdžios elgęsis labai negražus. 
Ne tik negražus, žeminantis lietuvių vardą, 
bet ir žalingas. „Juk kuomet agresoriai 
gauna užgyrimą, jie pasidrąsina prie toli
mesnių veiksmų. Lenkijos šlėktos gali da
bar staiga Lietuvą užpulti, užgrobti ir jiems 
už tai nei plaukas nuo galvos nenukris. Už 
kiek laiko jie galės gauti net Tautų Sąjun
gos užgyrimą.

Didelės šalys, kurioms tokio pavojaus nė
ra, gali, žinoma, elgtis kitaip. Tačiau Lie
tuvos valdžia jokiu būdu negalėjo atsisto
ti vienon linijon su tomis. Lietuvos padė
tis nei kiek nesaugesnė, kaip Kinijos. Jei 
ji dabar nemato ginkluoto užpuolimo, tai 
dar nereiškia, kad pavojaus nėra.

štai ką reiškia fašistinė valdžia. Geriau 
pastatyti šalį prie gėdos stulpo, bet neišsi
skirti iš fašistų bloko.

Tai tiesa. Fašistai, palaikydami im- 
perialistiškas šalis, ne tik daro Lietuvai 
gėdą, bet ir didelę žalą. Jie rėmė (ir 
matyt teberemia) Ispanijos fašistus, jie 
keliaklupsčiauja prieš Italijos Mussolinį. 
Andai Smetona apdovanojo Gedemino 
ordinu Italijos užsienio reikalų mijiisterį, 
Ciano.

Dabar turime diskusijas 
ALDLD reikalais. Vieni drau
gai mano, kad leisti “šviesą” 
ir toliau, kiti, kad sulaikyti. 
Aš manau, kad mums “Švie-i 
sa” yra reikalinga. Ji paden
gia pas mus brošiūrų, reika
lus. “šviesa” geresnė ir už 
brošiūrą, nes joj mes turime 
teoretinių, mokslinių, istorinių 
raštų, apysakų, eilių. Brošiū- 
ron tą nebūtų galima sudėti. 
Vieniems nariams geriau pa
tinka teoretiniai, sunkesni raš-į 
tai, kitiems . lengvesni; vienį 
visai nekreipia atydos į apy
sakaites, kiti' jas labiausiai 
myli; vieni atšalę nuo poezi
jos, kiti ją pirmon vieton sta-j 
to. Ar turi būti tokis “Švie
sos” turinys? Man rodosi, 
kad taip. Kodėl? Todėl, kad 
ALDLD nariai ją gauna už 
duoklę, o narių nusistatymas 
yra nevienodas. Jeigu padary
ti “šviesą” vien teoretinių 
raštų žurnalą, tai aš neapsi
riksiu, kad mes rasime apie 
pusę ALDLD narių, kurie bus 
nepatenkinti. Tiesa, kai ku
rie draugai sako, kad lengves-t 
niems raštams mes turime 
dienraščius. Dienraščiai irgi 
viską talpina. Bet dienraščiais 
mes negalime pasiteisinti prieš 
ALDLD narius, kurie ųori ir 
lengvesnių i’aštų. Dienraščiai 
yra prenumeruojami, o “Švie4 
sa” nariams duodama už jų 
duokles. Dienraštį užsiprenu
meruoja draugas savo valia, o 
žurnalą jam duodame grąžon 
už jo duoklę, čia mes turime 
būti atsargūs, turime supras
ti, kad jeigu ALDLD nariams 
duosime ne tą, ką jie nori, bet 
tą, ką kas nori, tai gali šim
tai būti tokių, kurie atsisakys 
mokėti duokles ir tada mes ne 
tik nepripratinsime narius 
skaityti teorijas, bet dar ir 
Draugijai pakenksime.

Jeigu žurnalas “šviesa” bū
tų leidžiamas tik u& prenuj- 
meratas, tai tada būtų visai 
kitas klausimas: kas nori, kam 
patinka sunkus, teoretinis 
žurnalas, tas ir užsiprenume
ruoja, o kas ne, tai ne. Jeigu 
tada jį leistume vėl tik lengvų 
raštų, apsakymėlių ir poezijos; 
tai vėl būtų valia skaitytojų 
pasirinkimui, “šviesa” gi nėrd 
tokioj padėtyj. Mes kiekvie
ną metą gauname šimtus nau
jų narių į ALDLD, o kartu 
ir “šviesai” skaitytojų. Ar 
galima tuos žmones tuoj aus 
pakelti į pat aukštumą ? Ne
galima. Mes žinome, kad 
žmogus ant antro ar trečio na
mo aukšto neužlipa vienų 
žingsniu, bet lipa laiptais. 
Mes žinome, -kad žmogaus 
prasilavinimas, kėlimas savo 
žinojimo, kultūriškumo eina 
taip pat laipsniškai, ir dar 
sunkiau, negu lipant į namo 
antrą ar trečią aukštą, nes! 
žmogų apsupa kapitalistinė 
sistema, spauda, priešai, k u-

Diskusijos
rie kabinasi į palas, traukia 
atgal, lupa žemyn.

Iš kitos pusės, tie draugai, 
kurie esame daugiau prasila
vinę, ar mes šiandien jau ken
čiame tokį didelį badą sakes
nės literatūros reikale ? Nie
ko panašaus. Veik visi dau
giau prasilavinę vartojame jau 
gerokai anglų kalbą, kiti ru
sų, ir kitas kalbas. Mums 
prieinami toki žurnalai, kaip 
“Bolševikas,” “Komunistų In
ternacionalas,” mūsų partijos 
“Communist,” daugelis geriau
sių knygų, ir brošiūrų. Argi 
būtinai daugiau prasilavinę 
draugai turime pritaikyti 
“Šviesos” turinį prie savęs, 
tįcad mus patenkintų? Aš ma
nau, kad ne. Aš manau, kad 
mums turi rūpėti padaryti 
“Šviesą” tokia, kokia ji la
biausiai patiktų mažiau pra
silavinusiems draugams ir 
abelnai lietuvių masėms, kad 
ji pamažij laipsniškai, keltų tų 
masių susipratimą ant aukš
tesnio laipsnio.

Iki šiol mūsų “šviesa” veik 
nebuvo platinama tarpe lietu
vių masių, mažai rūpinomės 
jai prenumeratomis. O tai di
delė klaida. Jeigu būsimas 
ALDLD suvažiavimas nutars 
leisti “šviesą? ir toliau, tai 
turėsime taip padaryti, kad po 
suvažiavimo ji būtų pardavi
nėjama pavieniais numeriais 
ir renkamos jai prenumeratos. 
Juk yra šimtai tūkstančių lie
tuvių Amerikoj, daugelis jų 
dar nei nematė “šviesos.”

Dar vienas dalykas: kai ku
rie draugai sako, mes galėsi
me sulaikyti “Šviesą,” o jeigu 
norėsime, tai už metų ir vėl 
leisime. Tas negalima. Da
bar “šviesa” turi apie 4,000

čius mes gauname veltui. Juos 
ir lengviau pagaminti, nes 
vienas draugas parašo apie 
vieną dalyką, kitas apie kitą, 
žinoma, ir tai nėra lengva. 
“Šviesos” redakcija kiekvieno 
numerio išleidimui suka galvą 
dėl raštų. Daugelis draugų, 
kurie galėtų rašyti, tai nepa
deda; bet vis lengviau “švie
są” paruošti, kaip knygą.

žinoma, tas prigulės nuo 
Draugijos narių valios ir de
legatų suvažiavimo. Kaip 
draugai norės, taip ir pada
rys, bet darykime taip, kaip 
būtų geriau ALDLD organiza
cijai ir abelnam mūsų darbi
ninkų judėjimui.
, D. M. Šolomskas.

—pašoka žmona ir priduria: 
—Taip, taip, jūs vyrai visi 
saumyliai !

Tikras Specialistas

Plikis nusiperka kostiumui 
medžiagos ir rodo ją savo su-* 
nui. Šis' paėmęs,' apžiūri ir 
išranda, kad medžiaga tikrai 
graži.

—-Et, jau iš tavęs tikras 
kvailiukas, juk tu apžiūrėjai 
tik prastąją pusę,—barasi Pli
kis.

—Tai teisybė, tėveli,—taria 
Plikiukas, — bet geroji pusė 
man neįdomi, juk man tik iš 
išverstų tavo kostiumų tesiū- 
dinat.

ŠYPSENOS

Iš Įpratimo

—Klausyk, mano brangioji, 
aš pasakysiu vieną tau malo
nią staigmeną,—sako Jonas 
savo žmonai.

—Na, ir kokią?
—Aš apsidrausdinau savo 

gyvybę!
•—O mano neapdrausdinai ?

Tokia Jo Nuomonė

Marijona kalbina savo vyrą.
—Ar tu bent kiek nusivo

ki, kokios skrybėlės šią va
sarą bus nešiojamos?

Vyras linktelėjo galvą:
—Aišku. Jų bus dvi rū

šys : vienos, kurios tau nepa
tiks, o antrosios, už kurias aš 
nepajėgsiu sumokėti.

Nuo Ko Pabudo

—Aš šiąnakt sapnavau, kad 
aš tamstą, gražioji panele, bu
vau bepabučiuojąs, bet pabu
dau.

—Be abejo, nuo antausio, 
kurį gavai.

Iš šen, iš ten.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ SVEIKATA
antrašų. Jų sustatymas, už
vedimas pareikalavo daug 
darbo iš kuopų sekretorių, 
centro ir padarė daug išlai
dų. Jeigu “šviesą” sulaiky
tume, o už metų* vėl norėtu
me leisti, tai šie 'antrašai jau 
būtų negeri. Reikėtų naujai už- 
vest antrašų sistemą, vėl būtų 
daugybė darbo, o ir pinigiškai 
tas atsieitų apie $500.

Dar vienas dalykas. Dabar 
“Šviesa” turi pašto antros kla
sės teises, tai yra, paštas 
“Šviesą” pristato į namus 
kiekvienam adresatui ir ke
lis kartus pigiau, kaip knygas. 
Jeigu “šviesa” būtų sulaikyta, 
tada mes nustotume pašto an
tros klasės teisių, o einant vėl 
prie leidimo žurnalo reikėtų 
jas iš naujo išgauti. Tadą 
mums vėl nemažai kaštuotų 
pinigų. Taigi, negalima nei 
kalbėti, kad sulaikyti “Šviesą, 
o vėliau ir vėl leisti.

Man atrodo, kad kaip da
bar sutvarkyta ALDLD litera
tūros reikalai, tai yra geriau
sia. Į metus išleidžiame vieną! 
knygą ir keturis kartus žur
nalą. Dabartiniu laiku nėra 
lengva parūpinti knygai rank
raštis. Jis nemažai ir pinigų 
atsieina, “šviesai” rankraš-

ATŠOKUSI KELIO KREMZLĖ
Gerb. daktare, meldžiu pata

rimo mūsų sūnui. Jis yra 18 
metų amžiaus, 6 pėdų ūgio ir 
175 svarų. Jis neriebus, bet tik 
taip sau stambių kaulų.

Jam pradėjo kairė koja per 
kelienį nesi lankstyti. Išpradžių 
tik po truputį buvo nelanksti, 
bet už kokios savaitės, visai 
pradėjo nesilankstyt. Paliko, 
kaip surakinta, pusiau susilen
kus. Skaudėt neskauda, tik ne
leidžia ištiest nei sulenkt. Kai 
tiesi ar lenki, tai skauda.
* Tai mes tuoj nusiskubinom 
pas vietinį kaulų gydytoją. Jis 
mumiem paaiškino, kad jam to 
nario kremzlė yra atšokusi ir 
išėjusi iš vietos (“Dislocation 
of Semilunar Cartilage”). Sa
ke, atitaisys ligoninėj. Davė ga- 
zo ir koją atitaisė, sudėjo į gip
są ir liepė laikyti per 3 savai
tes. Bet vaikščiot neuždraudė, 
liepė vaikščiot. Bet pirmą sa
vaitę mes neleidom daug vaikš
čiot. O po tam jis lankė amato 
mokyklą, dirbo ant mašinų.

Prabėgo 3 savaitės. Gydyto
jas tą kietą gipsinį plėstrą atė
mė. Ir sakė, kad, jeigu dar kar
tą tas atsinaujintų, tai turėtų 
daryt operaciją, ką ten tokio iš
imt, Mes pasiklausėm, ar nepa
liktų šlubas po tokiai operaci
jai, tai jis tik nutylėjo.

Prabėgo 6 savaitės po plėstro 
nuėmimui, bet kojos pilnai iš
tiesti negali. Ir šlubuoja, kai 
eina.

Nuo ko jam tas pasidarė? Jis 
jokiam sporte nedalyvauja ir 
jis niekur nesusižeidė. Jis tik 
žiemą čiužinėjasi ant ledo, tai 
ir viskas. Lauksime jūsų pata
rimo. Iškalno ačiū.

Atsakymas

Tai yra retas toks atsitiki
mas; kad taip savaime, be nie
kur nieko, atšoktų kelio sąnario 
kremzlė. O vis dėlto tokių atsi
tikimų esti. Yra, žinoma, ir 
priežastis.

Matot, drauge, dalykas čia 
toks. Kaulų susinėrimuose, na
riuose, paprastai visi kaulai, o 
ypač ilgieji kaulai, yra apdeng
ti standžia, kieta balta kremzle. 
Ji slidi, gludi, kaip stiklas. Ir, 
kad galais kaulų tos kremzlės 
nenusidėvėtų taip greit, kad per 
narius judėjimai būtų liuosi, 
narių tuštumuose yra tam tyčia 
slidaus lyg kokio aliejaus.

Tai va jūsų sūnui ėmė ir at
šoko nuo kaulo viena tokia 
kremzlė. Atšoko, išėjo iš vietos 
ir neduoda keliui lankstytis.

Kodėl atšoko? Veikiausia dėl 
stokos kalkių ir vitamino D. 
Kai žmogui per ilgą laiką per
mažai esti maiste vitaminų ir

Chinijos partizanai pradeda atakas ant Japonų imperialistų armijos,
naikinančios Chiniją.

mineralinių druskų, tai atsiran
da ant to pamato visokių ligų. 
Tarp kitko, kremzlės esti pras
tesnės, greičiau jos trūksta ir 
netaip smarkiai esti pricemen- 
tuotos prie kaulų. Pasitaiko, 
kad, dėl nepatogaus niksterėji- 
mo ar kryptelėjimo, kremzlė 
ima -ir atšoksta nuo kaulo.

Kai daktaras tokį' narį tai- 
s<5, tai jis atstumia kremžlę at
gal į jos vietą ir aptvarsto na
rį, kad kremzlė, galėtų vėl pri
lipti prie kaulę. Kartais ji 
šiaip taip prilimpa. Kad ji ge
riau priliptų ir bendrai, kad na
riai būtų sveikesni, reikia dau
giau kalkių ir vitamino D. Duo
kite sūnui daugiau pieno, sūrio, 
kiaušinio trynių, kopūstų, mor- 
kvų, žalių daržovių ir vaisių. 
Po truputį juodos duonos, jū
ros žuvų, šviežios mėsos. Tegul 
jis dažniau pabųva ant saulės, 
nuogas arba pusnuogis. Duoki
te jam ir žuvų aliejaus arba su
koncentruotų kapsulių. Ultra- 
vijoletiniai spinduliai ir dija- 
termija labai jam naudinga.



I ■

Antradienis, Geg. 24, 1938 *

The LMS Confab
The LMS preparation committee announces its biennial convention and 

is sending the agenda to all its affiliated groups. Here is the agenda.
FIRST SESSION 

opening of the convention—introductory speech, 
greeting of the delegates—speeches.

1. The
2. The

Culture and its place in our movement.
Program.

3.
4.

SECOND SESSION
The organization of the convention.

2. The LMS central committee report—discussion.
3. The LMS affiliates reports—discussions.
4. Lithuanian folk theatre and the art of acting.
5. The duties of conductors, directors, and committees.
6. Folk dancing, costumes—folk art forms.
7. Satire and symbolism on our stage.
8. The coordination of LMS and LDS youth activity.
9. The LMS constitution.

10. The election of LMS central committee.
In short, we can tell by jhe above the wide and interesting 

covered by the convention.
What must be done before the convention? All groups should not only 

read but discuss the above agenda at their meetings in 
concrete proposals at the convention.

For example, do you think it advisable to have Lithuanian 
in all our cities? What role should they play? What can 
theatre give to our movement, to our art, to our culture?

Do you think it important to organize dance groups? 
prove a popular art form among our groups?

What do you think of the standard of our choruses? Are 
improving in their choral techniques? Are the members becoming more 
musical? Are they gradually learning more difficult material? Do you 
think it a good idea if all the chorus teachers would have a special session 
at the convention to discuss specific problems pertaining to the'better
ment of the choruses and also of their own methods?

Do you think it the duty of our groups to carry on Lithuanian tradi
tions? Do the members of our choral groups believe we should sing in 
Lithuanian costumes? Or would they prefer a uniform costume of another 
type?

An important item on the agenda is the coordination of the LMS 
and LDS youth activity. What suggestions have you to offer?

A new constitution will be submitted at the convention for acceptance. 
If there are any specific features that you wish to be put in the consti
tution that will aid the future organizational activity of our groups, 
discuss them at your meetings and be prepared to propose them at the 
convention.

The LMS convention as you know will be held together with the LDS 
convention in Pittsburgh, Pa. The days for the LMS sessions are1 August 
14 and 16. Elect your delegates now and see that your chorus teacher 
comes too! i

1.
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GREAT NECK H. S. STUDENTS SHOW 
WAY TO EDUCATIONAL DEMOCRACY

Something very
in Great Neck on
unheard or thing! _
of you know, Great Neck is really much for him.
a "Big Shots” town. Whatever these | The outcome of this meeting was 
“BigShots” say, we are required to that the two committees were to 

Thursday, their power meet the Board on Friday night, 
out just exactly 
arc for letting 
and they want

in Great 
unheard of

unusual occurred had been aroused by their actions, 
last Thursday. An Incidentally, our principal was sick 
As perhaps most,in bed. I gUK?ss the strike was too

do. But oh r“’ 
was absolutely nil.

On April 25th, three 
the Great Neck High School, and 
one teacher from

teachers in

’ I VVUU1U ilUl ' 
order to offer school ye£^

folk 
this

one teacher from the Arrandixle 
Grammar School, were given a no
tice sayirig that their contracts 
would not be renewed for the next

All of these teachers 
our school for at least'i r- have been. in 

theatres five years [or more, and are wcll-lik- 
lype of cd by all the students. So it was in-

Į conceivable that jt took the Board 
on five, years to find out 

four teachers wore not 
ictors for the students.

students. So it was in

I May 13th, and find 
what the reasons 
these teachers go, 
them in writing.

This 
proven 
Neck
School is a perfect school that It 
really isn’t. Here is where we, the 
students, have more power!

Frances.

strike or mass meeting has 
to those people

who
in Great 

think that the High

Here is where we, the

Now Don’t
Be Hasty

CD political gents 
who kiss our kids 
from the ends of trains, 
then give us the skids 
with a kick in the pants 
for our voting pains, 
friends of the toilers 
you porterhouse spoilers, 
who wear no man’s collar, 
You with white vests on, 
listen a minute: 
There’s nothing in it, 
you won’t make a dollar, 
but answer this question 
before you go: 
How do you like the C. I.

Joseph Kehoe.
O?

YOUNG LITHUANIAN LASSIES HAVE A 
NEW STYLE—ONE OF BEAUTY AND USE

On my jaunts to New Jersey, 
Pennsylvania and New England 
towns I’ve noticed the pretty and 
intelligent girls. Who wouldn’t? 
They are so very friendly and eager 
to do their duty by their commu
nity. I have always enjoyed their 
company. One thing tho I did notice, 
and it disappointed me very much. 
It made me realize that after all 
the girls at home, the Brooklyn 
girls, were the “tops.” Not that 
they are prettier, not that they are 
more intelligent, but 
more class-conscious 
Why ? To prove my 
girls I know and I 
few, proudly sport

that they are 
and sincere, 

point—all the 
know quite a 
on their suit

Would’ this of Dducati 
i that those 
good instn

The students of our school decided 
that these! tęachers should not go! 
Student leaders used a whispering 
campaign [in 'which they condemned 
the principal of the school, because 
he is really the one that was rcs- 

or the dismissal of the 
fhe whispering campaign

lapels, on their afternoon frocks, on 
their evening gowns a little Liber
ty Bell. It goes with them to the 
opera, to “Golden Boy,” to the 
“Tęps” for a cocktail after an eve
ning of doings. Oh yes, you say, a 
cute jigger. We’ve seen them. But 
I want to impress on you that it is 
more than a cute jigger. It stands 
for loyalty and sacrifice and co
operation. It means that a girl un
derstands what our boys are giving 
up going to Spain to help the Lo
yalists. I won’t go into that as eve
ryone knows all there is to know. 
I will only urge the girls and the 
boys of other towns to follow* the 
example set by the Brooklynites and 
join the Friends of the Abraham 
Lincoln Brigade. Membership is 

■ very, very reasonable. You sign on 
i the dotted line, enclose a dollar and 
get in return the Liberty Bell to 
show that your heart is in the right 
place and you will also 
copies of the magazine, 
Friends.”

Roosevelt’s Monopoly Message 
--------------------------- :------------- -s ----------------- a-------------------------------------------------  

free competition bestows by provid
ing equality of opportunity fox' 
ingenious and the enterprising.

In unfolding his program 
Roosevelt makes clear he is no

inevitably 
trust-bust- 
of bigness 
his object- 
that "mo-

the choruses

the
mean to

Convention (jonini.

CHORUS AND BUS TRIPS
Ernest C. Duben

ing array of figures to show 'the įajjsm than they when he says— nvfnnt tn thn nnnnnn fro f i nrs nf ___ .... the

IT SHALL HAPPEN HERE!

STANDARD TYPE

Pete.

most

fic manager of the Cosmopolitan • Brooklyn Aldo Chorus.

telephoning, the students 
present elected a com- 

five as a delegation to 
of Education to find out

receive 
“Among

will abound with activity 
spectator and participant.

affair 
a well 
whose 
abili-

Mr. 
ad-

he has yet made to the American 
people.

The President marshaled an amaz-

the
en-

readers to 
wear the 
means so 
when I’m

were aroused to

IS BECOMING .
PRIVATE COI

Making itself a sys- 
after the

In this way the 
not be embarrassed, 
have more fun than 

get across first.

Mr. Roosevelt has been accused of 
harboring designs inimical to both 
democracy and capitalism. "His mes
sage on monopoly demonstrates 
again the hollowness of the charge.

With the presentation of the 
Brooklyn Aido Chorus in “Kornevil-

news 
acti- 
C.

The little church, now fam- 
the nation, still 

store has since re
church around the

the 
in

Aesop’s Fables weren’t written by
Aesop. Authorship is indefinite with before they are hatched.
many believing Socrates the author. Correa. Comm.

FINANCIAL MONOPOLY 
CONTROL AVENUES 

OF EXPANSION

By Vito Brunza
Sometimes the Government, in its 

attempts to regulate b i g business, 
seems a harassed midget trying to 
police a crowd of unruly sixfooters.

The democratic processes with I on the ideals of democracy and 
which a free people seeks to deal equality that lie at the basis of 
with its economic problems are ren- American greatness, 
dered futile when business combiha- 
tions grow so huge that they can 
overpower and render helpless the; 
governmental agencies set up to su
pervise them.

In my way of thinking this į is For he shows that he understands 
what the president was driving [at more learly than any other national 
in his message on monopolies Fri- ]eader the need for and the way to 
day before last when he said that preserve free thought and free en- 
“the liberty of a democracy is hot terprise in this country, 
safe if the people tolerate 
growth of private power to a 
where it becomes strongei’ 
their democratic state itself.”

In that one sentence Mr. Roose- £rom buge areas of American in 
velt provided the key to the most J dustry, have been fighting a sham 
thoughtfuk and illuminating appeal battle in a sham Cause

Mr. Roosevelt carries the fight to 
the camp of his enemies and reveals 

) himself a far truer friend of capi-

Think of what it would 
have all the readers of the Youth 
Section join. It would mean that 
many luxuries could and would be 
sent to our boys. The Friends are 
doing marvelous work in providing 
our Joe, oui’ Vete and our Charlie 
with little things ilke chocolates, 
cigarettes and razors and sweaters. 
But it takes plenty of good cold 
cash to keep the ships plowing back 

,and forth with supplies; and good 
cold cash does not reach the offices 
of the Friends through the keyhole. 
Oh, no, it is sent in by hard-work
ing, sincere people, even as you and 
I who realize the difficulties, who 
sympathize with the work being 
done and who are with the boys 
body and soul.

I again urge all the 
become a “Friend," to 
little Liberty Bell that 
much. Do so, so that
jaunting around I’ll know that the 
girls of New Jersey, Pennsylvania 
and New England towns are as lo
yal and as class concious as the 
girls of Brooklyn.

By the .way—if in your commun
ity there is no way of securing the . , 
Liberty Bell, that is, joining the 
“Friends,” send in your name and 
fee of one dollar

< Jj/’’-' Helen
419

ponsible 
teachers, 
continued until finally the feelings 
of the students 
such a high degree that a strike 
was the outcome. A strike in Groat 
Neck High School! Unbelievable, but 
true. But wd were desperate. We 
wanted those teachers to stay. There 

(were about eight hundred students 
' out of a [ possible fifteen hundred 
[who joineq in the strike. (It was, 
■ I suppose, a sit-down strike, because 
we had to sit. in the assembly hall 

Son account of the weather.)
When our principal tried to get. 

order from the aroused students, he 
met with a stony opposition. His 
attempts were fruitless and unevent
ful, except for jeering and boos 
from the students. The Superinten
dent of Schools met with the same 
opposition and jeers. We wanted 
reasons for the dismissal of those 

[ teachers, and would not leave until 
i we had received them. Aftei’ a two 
1 houi’ strike, we returned to our clas
hes, but only on the condition that 
we could have a meeting on that 
same niglat, and have a member of 

[the Board of Education there to an- 
, swer our questions about the rea
sons for dismissal.

That night our meeting was held. 
There were about fifteen hundred 
students and taxpayers present, but 
we were minus a membci’ from the 
Board1 of Education as promised. A 
series of hoots and yelling confront
ed the speakers on the platform, un
til they were compelled to call the 
members of the Board and tell them 
to come to tho meeting. While they 
were busy 
that were 
mittee of 
the Board 
the reasons for, not renewing the 
teachers’; contracts. Also, five tax 
payers were elected to aid in this 
■investigation.

Finally, the President of the Board REACTIONARY OPPOSITION, 
of Education arrived and “soft-soap- j All of us read how the reaction; 
ed” us by saying that none of the [ary opposition moved swiftly to kill 
Board members knew anything į the Nye resolution in the Sepate. 
about the meeting, which was a ijt therefore now becomes essential 
bunch of lies on his part. Anybody x’--x x’-- T7’—1---- ---- x-
could see that they didn’t want to 
come because they were afraid of 
the powei’ of' the students which

e i His assailants, as the spokesmen 
pomt tor great trusts, price fixing com- 
than bjneS) an(j financial networks that 

! have eliminated free competition 
in

dustry, have been fighting a sham

vocate of a new, and 
meaningless, outburst of 
ing. Nor is he an enemy 
in business. The heart of 
ive lies in his statement
dern efficient mass production is not 
furthered by a central corhrol which 
destroys competition between in
dustrial plants each capable of ef
ficient mass production while operat
ing as separate units.”

Nor does the president expect by 
some new and sudden attack to un
settle the business situation. He 
asks fox’ a thorough and compre
hensive study of the whole problem 
of concentration of wealth and con
centration of control in industry.

He would make that study the 
basis for a well-considered legis
lative program designed to free ca
pitalism froęn the encroachment of 
a rigid, non-competitive, private 
financial monopoly, and to save de
mocracy from a decay that is inevi
table if a few grow richer as 
great masses grow poorer.

By this message on monopoly 
President again demonstrates the
sight he brings to bear on our pro
blems and the leadership he offers 
to those who sincerely wish to pre
serve democracy, economic as 
well as political, in America.

law governing the length of buses i 
states that the 33 feet is the | 
maximum. Therefore, in a maximum į 
length bus, 33 or 37 seats are the, 
most comfortable. A 41 passenger i 
bus is not comfortable because of. 
the lack of leg space between seats. | 

Buses which run small distances 
(as within cities) are usually fitted 
with transit type seats. All other 
buses have the highway type of 
seat. The back of a transit type 
reaches only up to the arm pits. A 
highway type is well padded and 

types

PAST few years our 
Aido Chorus has had to 

cope with the problem of securing 
suitable means of transportation, 
with which our chorus members in
tended to reach an ever-increasing 
supply of out-of-state bookings.

* Thus, it is quite ordinary that a 
small group of us have become fa
miliarized with the different modes 
and means of travel. j

In our own particular base we ...o___ j

have found that a good autobus fills'has a head rest. Highway

By

IN THE 
Brooklyn extent to which the concentration of 

economic power in a few hands had 
developed in this country.

But in citing these figures Mr. 
Roosevelt showed himself interested 
not merely in the economic malad- i 
justments certain to follow in [the 
wake of so serious a maldistribu
tion of/ income, but in their effects

the bill most appropriately. Econo
my is an important factor in our 
selection, but with the use of buses 
we also conquered another major 
itch — the reaching of outlying and 

' distant picnic ground recitals 
(which most often are not near rail
road and other means of effortloss 
travel.) My friends thought that I 
(beng one who has become associat
ed as a go-between for Aido Chorus 
transportation) could help our many 
other choruses in the LMS with the 
writing of a descriptive article such 
as this.

There are many types of buses on 
our highways, but we still can grade 
them into two categories, i. e.: the 
pusher and the standard (motor on 
front axle) type. Pushers have the 
motor in the rear and are usually 
streamlined with a blunt front end. 
Seating capacities range with 29, 
33, 37 or 41 passengers per bus. A

come in two classes; stationary and 
reclining. Reclining seats can be 
moved from standard position to a 
degree suitable for sleeping.

In the good old days before the 
ICC (Interstate Commerce Commis
sion) you could shop around for 
buses and nearly always pick out 
the cheapest. The Federal govern-, may havle only one bus with a li- 
ment didn t inspect the buses. Thus,• cense and ship you with another 
buses burned, buses flew over ra- minus the necessary tag.

act many required laws, and as a 
result the trade has many bootleg
gers.

Therefore, when a bus operator 
offers yOu a bus cheaply—watch 
out! If he’s licensed by the ICC, he

J. Bernard to Speak 
At Youth Parade

The Memorial Day Youth Peace 
Parade now looms more important 
than ever. IT CAN BE THE (DE
CISIVE FORCE I.N LIFTING THE 
EMBARGO ON DEMOCRATIC 
SPAIN IN THIS SESSION OF 
CONGRESS IN SPITE OF THE

vines killing many passengers, un
insured buses figured prominently in 
smash-ups all over the states. Today 
we have the ICC and nearly all the 
ills are remedied. I;

Today bus companies operate un
der a fixed rąte schedule. All buses 
in interstate commerce must carry 
insurance in every state through 
which they may have to pass. The 
ICC grants permits only to those 
who pass rigid tests. However, 
ICC is not yet strong enough to

THE “PUSHER” TYPE
The two buses pictured here clear- page is a recent addition to 

ly show the difference between the 
two types of bodies.

Oi’ per
haps he (employs strikebreakers and 
untrained drivers. A non-ICC opera
tor has not had his buses tested by 
government inspectors and he’ll be 
able to give you a bus cheaply. Yes, 
a bus not carrying insurance, carry
ing incompetent driver, containing 
vermin-infested seats and probably 
a catch-as-catch-can motor (and 
you’re lucky if you get any brakes). 

And if he’s caught outside of his 
own state — the law will take care 
of him; some states will also take 
to task the people who rented or 
charted the vehicle.

To avoid bad accidents and many 
other minor displeasures, charter 
buses that carry full insurance and 
display ICC plates. They may cost 
a few cents more but the reward 
you reap in physical and mental 
comfort exceeds that financial mar
gin saved with a bootleg operator.

The best thing to do is to find a 
gentlemanly traffic manager of a 
reliable ICC licensed firm and prove 
to him that you can give him some 
business. Discounts are usually avail
able if you confer with him and ar
range a contract. A good safe bet 
is Publič Service Bus. But beware 
of small time crooks who include 
the term “public service” in thq 
name of their firms and have you

that if the Embargo is to be lifted 
that we gather together' a tremen
dous parade of young people on May 
28 in New York.

The Memorial Day Youth Peace 
Parade Committee announced that 
Rep. John T. Bernard, arch foe of 
Mayor Frank Hague of Jersey City, 
will address the mass rally in Ma
dison Square Park at the conclusion 
of the Fifth Avenue parade, sche
duled for this Saturday.

In addition to Congressman Ber
nard and Spanish Ambassador Dr. 
F. de los Rios, the roster of speak
ers include Dr. Max Yergan, direct
or of the Internation Committee on 
African Affairs; Joseph P. Lash, 
executive secretary American Stu
dent Union; the Rev. William 
Lloyd įmes, pastor, St. James Pres
byterian Church; and Robert Raven, 
of the Lincoln Brigade veterans.

Lithuanian youth of Brooklyn and 
vicinity are expected to attend in 
large groups. The time and place of 
meeting will be announced in this 
Friday’s Laisve Youth Section.

Ask and Receive. Sir Walter Ra
leigh one day asking a particular 
favor from Queen Elizabeth, the 
Queen said to him.:

“Raleigh, when will yo< stop beg-, 
ging?” I

He answered;, “When your Majes
ty stops giving”. j ’

“Close financial control, through 
interlocking spheres of influence 
over1 channels of investment, and 
through the use of financial devices 
like holding companies and strategic 
minority interests, creates close con
trol of the business policies of enter
prises which masquerade as inde
pendent units:

“That heavy hand of integrated fi
nancial and management control lies 
upon large and strategic areas of 
American industry. Tho small busi
ness man is unfortunately being dri
ven into a less and less independent 
position in American life. You and 
I must admit that.

“PRIVATE ENTERPRISE IS Ho Varpai” the L. ’ M. S. Second 
BE FREE ENTER- District was only beginning a cam- 

A paign for biggei’ and better Lithu- 
i anian activities. The executive com
mittee, with’ the aid of all chorus 
members, proved to- all Lithuanians 
that, if they work on a co-operative 
district basis, they can produce 
affairs on a scale that is not even 
neai’ the grasp of any single chorus, cond District to go out and org- 
Because of the social success of the anize buses, guaranteeing a good 
operetta, the executive commi'ttee time to all who come. This Is work 
has been spurred on to plan a pic- that reaps less obvious laurels than 
nic which will in no way be a let-ginning some race, but it is work 
down. We plan a grand dance for that gives encouragement to every- 
Saturday night to the rhythm of the one who 'is really trying to push the 
* *S WingStUTS. *J Tho enmn harrl ic fo T4- ««
play all 
evening.

Sunday 
for both 
The district volley ball trophy will 
be played for. There will be a 
swimming race with plenty of con- Worcester on June 11 and 12 with 
testants. A varied program will be your sleeveą rolled, a smile on your 
provided for all music and sports [face, and a spirit of industry and 
lovers; music featured by the participation. 
Brooklyn Aido Chorus on their re
turn engagement in Massachusetts. 
Lowell will make its debut as a 
member chorus of the district. No 
rock will be left unturned in a 
quest for action at this picnic. We 
must overcome the taboo of most of 
our picnics—that activities are only 
advertised, not carried out.

In all this work we need the com
plete co-operation of every indivi
dual interested in seeing our cho
ruses really stride aheąd. The com
mittee shall make it possible for 
everyone to have fun if he will 
pitch in. The swimming race is a 
typical example. Instead of having 
a few “ringers” enter, we want

CEASING TO 
PRISE AND 
CLUSTER OF 
LECTIVISMS.
tern of free enterprise 
American model, it is in fact becom
ing a concealed cartel system after 
the European model.”

It is against private collectivism 
and not capitalism that the Presi
dent aims his reform program. He 
seeks to liberate enterprise and ini
tiative -from the dead hand of fi
nancial dictatorships. He wants us 
again to obtain the benefits that

Moonlight Dance by 
Lowell, Lawrence

Things are progressing rapidly 
now in both Lowell and Lawrence 
in preparation for the "Moonlight 
Dance” to be sponsored jointly at 
Maple Park, Lawrence, on June 25 
by the chorus groups of these two 
cities. Already attractive tickets 
have been printed and distributed 
locally and in surrounding cities, 
which is an opportunity for neigh
boring people to secure their tickets 
ahead of time!.

to
Kaunas,
Lorimer Street, 

Brooklyn, N. Y.

evei’yone who can swim across the 
lake to enter.
stragglers will 
In fact, they’ll 
the ones who

I It is well to plan all this, but 
what we need most is people who 
will go out during the next three 
weeks and sell plenty of tickets for 
our $100.00 raffle. We need people 
who have enough faith in the Se-

The same band is to affair. It is work which promises 
Sunday afternoon and more grand affairs for all Lithua

nians, especially the youth.
So remember:

SELL TICKETS 
ORGANIZE BUSES 

and be in

B’more to Accept 
Philly Challenge

For Its forecoming trips to Bal
timore and Worcester, the Aldo Cho
rus Is using a de-luxe private coach, 
chartered under a special contract. 
The pusher bus pictured ..on ..this

the 
Cosmopolitan Tourist Company fleet 
and it will soon be commissioned. 
This bus does 80 miles per hour 
with ease. It’s the latest type ■ believe that they offer the legiti-
equipped with radio and reclining mate goods.
seats. The seats alone cost $1400 j ------------------
and contain no springs but a spe- ....Many thanks are due to the traf- 
cial sponge rubber cushioning.

Also, the Lowell and Lawrence 
committees in charge of the 
have secured the services* of 
known Haverhill orchestra 
musical interpretations and 
ties cannot be questioned.

Incidentally, the procedure of 
events will begin with a picnic at 
2 o’clock in the afternoon, ending 
with the dande extending well into 
the dark hours of a moonlight night. 
Admission to the park will be free, 
the only charge being twenty-five 
cents admission to the dance. There 
will be door prizes, prize dances, and 
more prizes.

The calendar says fair weather 
ahead and Lowell and Lawrence, 
choruses extend their most hearty 
and cordial welcome to all to our 
gala affair, which promises to be an 
outstanding event of the year, and 
doubly enjoyable amid the 
pleasant surroundings.

Meanwhile, you may expect

Tourist Co., Mr. Peter Feccia, who, 
I am happy to say, is a very good 
friend of mine. He helps to dratv up 
suitable contracts for the Aldo Cho
rus.
....Cosmopolitan buses ;Shlp the lead
ing theatrical and musical units in 
tho country. A few good examples 
are: Paul Whiteman and orchestra, 
Cab. Calloway and orchestra, Don 
Cossack chorus, Russian Cathedral 
Choir, Trudi Schup’s Comic Ballet, 
the Ballet Russe, San Carlo Opera
Company and last but not least, the of our group in this and other 

vities. So long. E.

Little church around the corner: 
Joseph Jefferson, great thespian of 
his day, attempted to have the past
or of a large New York church of
ficiate at the funeral services for 
another actor, George Holland. The 
clergyman in refusing to accept the 
service loftily directed Jefferson to 
“the little church around the cor
ner”,
ed throughout 
stands. A drug 
placed the large 
other corner.

On, Tuesday, May 17, at our re
hearsal, everybody rejoiced because 
we finished going through the song 
“Draugai j Kovą.” We started on 
“Sveiki Gyvi Brangūs Draugai,” in 
which everyone enjoyed the few 
lines they sang. They made a fuss 
about this song at first, 
they sang it, they sang 
never sung before.

We welcomed two new 
that joined our chorus at this re
hearsal.

The members of the Lyros Chorus 
of Baltimore cordially invite the Ai
do Chorus of Brooklyn, the Lyros 
Chorus of Philadelphia and Russian- 
Ukrainian Chorus of Baltimore, to 
the Laisves picnic at Liberty Park 
on May 29 in order that the mem
bers of each chorus can become ac
quainted.

The Baltimore Lyros Chorus for
mally accepts Philly’s challenge for 
a game 
dition is 
baseball.

P. S.

but when 
like they

members

of ball. However, the con- 
that it be indoor instead of

Don't count your chickens
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III. Klastos
(Tąsa) 37

1. Ir taip, su audrinimosi siela atidaro
me naują skyrių—“Klastos”.

Bet pirmiau, negu eiti prie dalyką, pe- 
velykit pasidalinti su skaitytoju pilietine 
širdperša.

2. Gerbiamas skaitytojau, mes savo 
profesija nelabai patenkinti.

Satyriko profesija, tikrenybėje, užtek
tinai atžari, rėksminga ir nelabai sim
patinga.

Nuolatos prisieina aplinkiečiams sa
kyti kokius tai dygumus, kokius tai at
žarius žodžius—“durniai”, “ablavukai”, 
“kerėplos”, “apuokai”, ir taip toliaus.

Ištikimųjų, panaši profesija, kaip kada, 
bendralaikius gali privesti prie užsi- 
mąstymo. Kaip kurie mano: — “O čia 
kas dabar? Abelnai kalbant, argi tas 
reikalinga?”

3. Ir teisybė—paviršutiniai pažvelgus 
visos kitos profesijos rodosi daug malo
nesnės ir prieinamesnės žmogaus sielai.

Knygvedis, pavyzdžiui, specialiai kaip 
ten sudėdinėja skaitlines vieną su kita 
del labo vargstančiosios liaudies.

Kitas ten koks nors tipas iš aktorių 
brolijos energingai dainuoja ant pagrin
dų ir savo, sakysime, ožiatoniu nuvilioja 
žmones nuo visokių gyvenimiškų kančių.

Ten koks nors, aš nežinau, profesorius, 
akademinių mokyklų, augintojas, stačiai 
viską žino ir vėl visus stebina neapsako
mu savo žinojimu.

Chirurgas pjausto įvairias piktžaizdes 
ir kruvinąsias skaudės ant mūsų greitai 
gendančių kūnų, linkusių kiekvieną mi- 
nutą pradėti pūti ir kirmyti. Narūnas iš
pumpuoja vandenį ir neria jūrų dugnan.

1 Kieman- - namus ir atidarinėja
i varcetu.

Ir tik mes, aš sakau, satyrikai, tartum 
lyg ne žmonės, bet šunys.

4. Bet, bendrai kalbant, jeigu giliau 
pamąstyti, tai ši profesija taipgi reika
linga ir visuomeninėje prasmėje naudin
ga. Ji apipešioja durnius ir persergsti 
protingus nuo paikų elgesių. Ji plečia 
akikraštį ir sukuopia atydą tai vienų, 
tai kitų kovai tai su šiuo, tai su anuo. 
Ji iliustruoja visokios rūšies nuospren
džius ir nutarimus, o taipgi teikia žino
mą naudą prasmėje perauklėjimo žmo
nių kadrų.

Taigi ši profesija, be abejonės, nėra ‘ 
tokia jau labai nenaudinga.

Vienas dalykas, tai ši profesija tuo ne
gera, kad ji neteikia savo savininkui 
daug džiaugsmo.

Ji alsina protą ir matymą. Ji kenks-. 
minga ir neleistina mažakraujams ir 
džiovininkams. O taipgi kas turi skilvį 
sugedusį arba opotą šia profesija netu
rėtų užsiimti.

Ji Veda prie melancholijos ir trukdo 
medžiagų apsikeitimui. Nervinė ekzema 
ir cukrinis išsekimas kartais būna šios 
kenksmingos profesijos tiesioginis išda
vas. Apart to, ji gadina pobūdį, supju
do šu aplinkiečiais ir dažnai perskiria 
su žmonomis.

5. Ir, delei aukščiau išdėstytų priežas
čių, pasižymėdami optimizmu ir karšta 
meile linkui gyvenimo ir žmonių, mes 
nusprendėme daugiau satyra nesiva- 
duoti.

Ir, visiškai neatsisakant nuo satyros, 
mes nuo šio momento nusprendėme pa
lengva, taip sakant, pakeisti mūsų lite- 
ratinio laivo kursą.

(Daugiau bus)

Svarbus Masinis Susirinkimas

Ateinantį penktadienį, geg. 
27, 735 Fairmount Ave., 8 vai. 
vakare, įvyks mūsų organiza
cijų masinis susirinkimas. Ja
me dalyvaus drg. Buknys ir 
atveš mūsų “Laisvės” pikniko 
įžangos laimėjimo tikietukus. 
Turėsime svarbių reikalų. Da- 
lyvaukit ko plačiausiai. Bus 
išduotas “L.” bankieto rapor
tas.

Philadelphijos “Laisvės” 
Piknikas

Visi žinįokit, kad šiemetinis 
“Laisvės” piknikas įvyks 4 d. 
rugsėjo, Mikolaičio farmoj. 
Mikolaitis šiemet labai pageri
no parką, o iki tam laikui jis 
padarys visai atskirai parkini- 
mo vietą. Visas parkas bus

užimtas dėl žmonių.
Delegacija iš Ispanijos

Antradienį, 24 d. gegužės, 
8 :30 vai. vakare, įvyks didelis 
masinis pasitikimas ispanų de
legacijos, AcaderAy of Music, 
Broad ir Locust Sts. Delegatai 
Ramon J. Sender, Jose Ber- 
gamin, Carmen Meana, Pegier 
Preteceille duos svarbų prane
šimą iš Ispanijos. Mūsų sim- 
patikai dalyvaukit ir priduo- 
kit entuziazmo delegacijai.

Yra pranešimų, kad Ispani
jos demokratijos gynimo žmo
nės laimės karą prieš barba
rus fašistus. North American 
Komitetas ir Daktarų Biuras 
prašo lietuvių plačiai dalyvau
ti, nes įžanga tik 25c toj pui
kiausioj salėj. A. J. S.

Mclntoshiene j ieško teisme 
perskyrų todėl, kad jis už
rakino duris ir neleido jos 
vidun.

Valgykite 
MEDŲ

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybės Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

Boston, Mass.
Ir Vėl, Ir Vėl Brooklyn© Ai
das Atvažiuoja j Massachu
setts! Valio, Brooklyniečiam!

Tik šį sykį visi keliai veda 
ne į Bostoną, bet į Worceste- 
rį. Lietuvių Meno Sąjungos 
Antro Apskričio jaunoji kar
ta rankoves pasiraitoję dirba 
ant antros Naujosios Anglijos 
lietuviams extrav a g a n z o s . 
Iškilmės tęsis dvi dienas—bir
želio 11 (šeštadienį) ir 12 
(sekmadienį), gražiajam 
Worcesterio lietuvių Olympia 
Parke. Worcesterieciai, krūti
nes išpūtę, didžiuojasi, kad jie 
pagražino pafką, įtaisė naują 
ruimingą vaišių barą, kur 
svečiai su savo draugais bei 
pažįstamais galės liuosai ir 
smagiai pasivaišinti. Na, ir 
dar kokie ten pagerinimai.

Tas iškilmes rengia LMS 
II Apskritis. Tai bus jojo me
tinis piknikas. i

Ir ko tame piknike nebus.
Pirmiausia ir svarbiausia, 

tai garsusis Brooklyno Aido 
Choras. O kas gi iš mūs no
rės praleisti progą ir vėl ne
pamačius jų veidų ir neišgir
dus jų balsų harmonijos?

Antras: Mūsiškiai chorai, 
kurių turime ilgą eilę, irgi 
stengsis parodyt brooklyniš-

kiams, ką jie gali, kad jie ir
gi ne lepšės, o ypatingai 
Worcesterio atjauninjias Ai
das nesilenkia prieš nieką. 
Čia taipgi išgirsime pirmą 
viešą uždainavimą tik ką už
gimusio Lowellio choro.

Trečias: LMS II Apskričio 
atletai savo plačioj programoj 
parodys savo atsiekimus spor
te.

Ketvirtas: Įvairi muzika \ 
są laiką parke aidūs pro b?, 
gomis.

Penktas: Paskirt1 ' 
laimėjimams prie įžangos i 
kietų.

šeštas: šokiai šeštadienio 
vakare iki vėlai vakare prie 
garsios “Swingsters” orkes- 
tros. Ta pati orkestrą gros ir 
sekmadienį.

Na, o kur yra geresnė vieta 
maudymuisi, jei ne Worceste
rio Olympia Parke? Visi at
sivežkit maudymosi kostiumus 
ir parodykit savo gražias ir 
tiesias, storas ir liegas, šlei
vas ir kuprotas, kreivas ir pil
votas figūras.

Tiek šiuo sykiu apie šią 
garsenybę tenugirdau, bet tai 
toli gražu ne viskas. Smulk
menas, manau, pamatysite ir 
išgirsite skelbimuose, nes, be 
abejo, rengėjai patys kada 
nors, kaip nors apie rengia
mas iškilmes skambiai prabils.

Tad, draugai ir prieteliai, 
pasimatysime birželio 11 ir 12 
Olympijoj. Z avis.

Philadelphia, Pa.
“Laisvės” Piknikas Baltimore!

Ateinantį sekmadienį, geg. 
' :Aksta pirmu sykiu di

li o ' piknikas Baltimorės 
p. < bukoj. Iš Brooklyno 

Aido Choras ir daug
I š Philadelphijos 

a Lyros-Choras ir orga- 
į nizuojama busai suaugusių. 
Į Nuo šio pranešimo pasirody- 
Imo “Laisvėj,” drg. Masionis 
bus Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., nuo 8 vai. vaka
re iki 10 vai. vakare, dėlei 
užsiregistravimo važiuot busu. 
Tie, kurie norėsite važiuoti bu- 
sais į Baltimorę, pasirūpinkit 
minėtoj vietoj užsimok et drg. 
Masioniui $2.25 į abi puses.

Ateinantį penktadienį, geg. 
27, įvyks masinis mųsų orga
nizacijų susirinkimas toj pa
čioj vietoj ir šeštadienį dar 
bus galima užsakyti busų dau
giau. Bušai- bus pirmos kla
sės ir su registruotom sėdy
nėm. Mašinos ir busai išeis 
sykiu nuo Liaudies Namo, 735 
Fairmount Ave., 7 vai. iš ryto; 
taigi, nesivėluokit.

Amer. Liet. Kongreso Connecticut Valst. 
Apskričio Konferencijos Išvakarėse

Kaip jau yra žinoma, plati 
konferencija įvyksta 29 d. j ge
gužės, 1938 m. Prasidės 11 vai. 
ryte, Lietuvių Svetainėj, 354 
Park St., New Britain, Ct.

Prisirengimas prie konferen
cijos buvo • pasekmingas tose 
kolonijose, kurių draugijas ga
lėjom aplankyt ypatiškai; ir 
grynu žodžiu išaiškinti konfe
rencijos tikslą. Visur ten mes 
sutikom geras pasekmes ir to 
pasekmėje, mes manome turėti 
apie šimto delegatų konferėnci- 
ją.

Bet mes čia turime prisimin
ti tas draugijas, kurias 
nepasiekėm, neužprašėm 
tiškai, ar per laišką. O to 
siekimo priežastis yra 
kad mes vieno mėnesio 
negalėjom pasiekti visas 
gijas ir’negalėjom gauti 
gijų viršininkų adresus.

Draugijų, kurios liko
prašytos dėl minimos priežas
ties, viršininkai privalo daly
vauti konferencijoj ir savo 
draugijos susirinkime apie tai 
raportuoti.

mes 
įypa- 

nepa- 
tame, 
laiku 
drau- 
drau-

neuž-

Į konferencijos dienotvarkį 
yra įdėta trys punktai:

a) Gynimas Lietuvos nepri
klausomybės.

b) Atgavimas iš lenkų Vil
niaus krašto.

c) Atsteigimas Lietuvoj de
mokratinės tvarkos.

Mes žinome vidurinę Lietu
vos žmonių padėtį ir dvasinę 
priespaudą ir tas visas sunke
nybes, kurias nuo fašistinio re
žimo pradžios Lietuvos liau
dis kenčia “laisvėj”, kalėjimuo
se ir koncentracijos stovyklose. 
Prieš tas visas sunkenybes Lie
tuvos Liaudies Bendras Frontas 
stato valdžiai reikalavimus: 
Paliuosavimo politinių kalinių, 
panaikinimo karo stovio Lietu
voj ir sudarymo sudėtinos (ko
alicinės) valdžios, kuri priklau
sytų nuo visos lietuvių' tautos. 
Tokiu būdu lietuvių tauta liktų 
suvienyta, o to vieningumo bal
sas plačiai pasiektų demokrati
nes valstybes, kuriose rastų už
tarimą ir mūsų Lietuva..

V- I. Joky mus.

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

kitės juomi.
> •

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius
•

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

Kaina 65c už Kvortą
Liepų Žiedų 75c. Kvorta

Kreipkitės į “Laisves” ofi
są ir apsirūpinkite su 
* medum.

---- -J

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

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

(Laisvė)

“LAISVES”

PIKNiKAS
BROOKLYNE

Amerikos Lietuviai Lai
svamaniai Rengiasi Prie

Dideliu Darbu I
Amerikos Lietuvių Laisva

maniu Etinės Kultūros Drau
gijos Centro Komiteto tarimu, 
ateinantį rudenį skelbiama 
draugijos naujų narių vajus 
ir tuo pačiu sykiu rengiama 
visos šalies plotu prakalbų 
maršrutas.

Lengvosios tankos Pirmosios Gegužes parade Maskvoje; Sovietų Sąjunga visais bū 
dais stiprina apsigynimo jėgas, nes fašistiniai kraštai ruošiasi ją pulti.

Į maršrutą Centro Komite
tas išleidžia draugijos pirmi
ninką II. Jagminą. Jisai ap
lankys visas lietuvių kolonijas 
nuo Chicagos iki New Yurko, 
kur tik bus laisvos minties 
žmonių jam surengta prakal
bos.

Dėlto pageidaujama, kad 
norintieji surengti laisvamanių 
prakalbas, nevilkinant atsi
šauktų žemiau paduotu ant
rašu.

. Vajus ir maršrutas prasidės 
su pirma diena rugsėjo mėne
sio ir tęsis iki pabaigos lap
kričio.

Vajininkams skiriama ati
tinkamos dovanos: piniginė ir 
moralė. Daugiausia prirašę 
naujų narių bei suorganizavę 
naujas kuopas, apart piniginės 
dovanos, dar bus apdovanoti 
laisvamanių šilkine vėliava 
arba laisvamanių knygynu.

Pastarąsias dovanas gaus ir 
kuopos, prirašiusios ne ma
žiau 100 naujų narių.

Sykiu prašom laisvų žmonių 
imtis savo kolonijose organi
zuot laisvamanių kuopas da
bar. Tį(s palengvins prakal

bų surengimą rudenį ir vajui 
atėjus padės daugiau į drau
giją narių prirašyti.

Centro Komitetas pasibrė- 
žęs, nuo dabar iki lapkričio 
pabaigos, įrašyti į draugiją 
mažiausiai 500 naujų narių ir 
sutverti bent 15 naujų kuopų. 
Geros valios laisvamanių, pa
dedami, pasibrėžtą tikslą len
gvai atsieksim.

A. Jocius,
Maršr. Rengimo 

Kom. Pirmininkas. 
10413 S. Michigan Ave. 
Chicago, 111.

Atžagareivis Laimėjo Rinki
mus į Anglijos Seimą.

London. — Papildomus 
rinkimus į Anglijos seimą 
nuo Aylesbury laimėjo at
žagareivis - konservatas Sir 
Stanley Reed, valdžios kan- į 
didatas. Už jį balsavo 21,-1 
695 prieš liberalą-demokra- 
tą T. A.—Robertsoną, ga
vusį 10,944 balsus, ir dar- 
bietį Raginaldą Groves, už 
kurį paduota 7,666 balsai. 
Bet darbiečių balsai pakilo 
3,000 lyginant su 1935 m. 
rinkimais.

Dvejus pirmesni'us nese
nai' įvykusius papildomus 
rinkimus seiman laimėjo 
darbiečiai.

PERSKYROS—VIETOJ
AUKSINIŲ VESTUVIŲ

Perų, Indiana.—50 metų 
išgyvenus su savo vyru, Ira

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8910 JOS. CAMPAU DETROIT, MICH.

Sekantis didelis parengimas bus

Sekmadienį, 3 Liepos (July)
•

Ant rytojaus po pikniko šventė, 
bus proga iš toliau atvažiuoti, nes 
bus laiko pamatyti miestą, aplan
kyti beachius, pasismaginti piknike 
ir be nuovargio sugrįžti namo.

“Laisvės” Piknikas Bus .

Ulmer Park Music Hall
Gale 25th Avenuė

Brooklyn, N.1 Y.

Iš toliau atvykusiems jau dabar laikas rūpintis 
pasisamdymais busų ir organizavimu grupių vyki

mui f pikniką iš kitų miestų.

BALTIMORE, MD.
DIENRAŠČIO "LAISVES” RAUDAI

Didelis Piknikas
Du busai ir keletas mašinų svečių atvažiuos iš Brook
lyn, N. Y. Keliolika busų iš Philadelphijos ir daugelis 

pribus iš Scranton, Wilkes-Barre, Shenandoah 
ir kitų miestų.

Bus Gegužes 29 May, 1938
Dviejų Dienų šventėje

Dainuos Brooklyno Aido Choras '
Tai seniausias lietuvių choras Amerikoje. Pirmu 

'kartu jį išgirs baltimoriečiai.
® • •

Lyros Choras iš Philadelphijos
Taipgi programoje dalyvaus ir garsusis Lyros Choras 

iš Philadelphijos
Dainuos ir Philadelphijos Merginų Oktetas 

f X
, Iš vietinių dalyvaus programoje Lyros Choras 

ir Rusų-Ukrainų Choras

BUS LIBERTY PARKE
EASTERN IR MOFFETT AVENUES

Prie įžangos bilieto duodamą aukštos piniginės 
dovanos bei prizai '

1-mas prizas $20; 2-ras — $15; 3-čias — $10, 
ir šeši prizai po $5.

. BUS GERA MUZIKA ŠOKIAMS
Piknikas prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vėlai Vakare.

šį pikniką rengia Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos 25 kp.
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Kaip Gaut Pirmas 
Popieras

Slovėnų laikraštis Clevelan- 
de kreipia mūsų atydą į pa
dėtį, kuri šiandien egzistuo
ja daugumoj mūsų industri
jų — “atstatymai nuo darbų, 
kas visų pirmiausia liečia vi
sus darbininkus, kurie dar nė
ra Amerikos piliečiai.” Vienas 
didžiulis automobilių fabrikas 
atstatė kelis šimtus žmonių ir 
daugumas iš jų buvo ateiviai. 
To laikraščio redaktorius ra
šo : “Tik vienoj savaitėj net 
suvirs 500 žmonių lankė mū
sų ofisus dėl informacijų, kaip 
jie kuo greičiausia gali tapti 
Amerikos piliečiais. Teisybė, 
kad ir daug piliečių neturi 
darbų iš priežasties ekonomiš
ko sumenkėjimo, bet Ameri
kos industrijos .vis 
nepiliečius. Ateivius 
miausia atstato nuo 
jie yra paskutiniai 
pasamdyti.”

Šitas prasiplatinęs nusista
tymas prieš ateivius ištikro 
apgailėtinas, nes Amerikos pi
lietybė turi būti brangus įgi
jimas, ir ne įgytas dėl kokio 
ten persekiojimo ar prispau
dimo. Bet yra faktas, kad 
kiekvienas legališkai įleistas 
ateivis gali gauti “pirmas po
pieras.” Tik ateiviui, kuris ne
ketina nuolatai apsigyventi 
Jungtinėse Valstijose, ir kuris 
ketina kada nors ateityj su
grįžti į savo šalį, neužsimoka 
rūpintis

lie- 
pa-

su

at-
sa-

liepos 1 d., 1924 m. Rekor
das užregistravimo taipgi rei
kalingas ir galima jį gauti, jei 
ateivis atvyko po kitu vardu 
su kito asmens pasportu nuo 
gegužės 1918 m., bet prieš 
birželio 3 d., 1921 m.

Gavimas “pirmų popierų” 
yra tik vienas žingsnis natū
ralizacijos procese. Deklaran- 
tas turi nekurtas naudas, bet 
dar nėra pilnas Amerikos pi
lietis. “Pirmos popieros” iš
sibaigia po septynių metų, jei-, 
gu savininkas neima tolesnių 
žingsnių tapti pilnu piliečiu. 
Norvegų redaktorius, Chicago- 
je, rašo sekančiai apie dekla- 
rantus, kurie davė “pirmoms

popieroms” išsibaigti: “Jie vis 
lieka ateiviais, nepaisant kaip 
ilgai jie išgyveno Jungtinėse 
Valstijose, ir nepaisant jų nau
dingumo.” Tas redaktorius pa
taria : “Išsiimkite ‘pirmas po
pieras,’ neduokite jom išsi
baigti ir kaip greitai galifė, 
tai išsiimkite pilnas popieras 
ir jas ant visados dabokite.”

Ateivis, kuris pareiškė norą 
tapti piliečiu, tai yra, kuomet 
gavo “pirmas popieras,” gali 
paduoti prašymą pilnai pilie
tybei į dvejus metus nuo die
nos gavimo “pirmų popierų,” 
jeigu tik jis gyveno Jungtinė
se Valstijose nemažiau 5 me
tų. F. L. I. S.

no.
Jo gynėjas iš paskyrimo adv. 

Alg. Leonas įrodinėjo, kad 
tiesioginių įrodymų Numgau- 
džiui apkaltinti nėra, kad jis 
esąs daugiau auka susidėjusių 
nepalankių jam aplinkybių ir 
tt. Prašė išteisinti.

»

Rūmai Numgaudį išteisino.

opi ją. Naudojasi Tautų Ly
gos Tarybos daugumos pa
reiškimu, kad bile kraštas, 
priklausantis Lygai, gali 
pasirinkti, ar pripažint Et- 
hiopiją Italijai ar ne.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Kaip

išegzami-
LIETUVOS ŽINIOS

spaudžia 
visų pir- 
darbų, ir 
vėl būti

apie pilietybę.

Padaryti Intencijos
Deklaraciją

ateivis nutaria tapti

viai,. kurte buvo įleisti po 
pos 1 d., 1928 m.į turi 
siųsti jų Immigrant Identifica
tion Cards, kurtos buvo jiems 
duotos, kada jie atvyko, 
aplikacija.

Tankiai pasitaiko, kad 
eivis nepamena tikrą dieną
vo atvažiavimo ir laivo var
dą. Seni pasportai, laivo kor
telės, arba net bagažiaus žen
kleliai, duoda reikalingas fti- 
formacijas. Foreign Language 
Information Service, 222 — 
4th Ave., New York City, 
tankiai gali pagelbėti įsteigti 
atvažiavimo dieną,
nuodamas atvykusių iš Euro
pos laivų rekordus.

Reikia pasiųsti sekančius su 
aplikacija dėl “pirmų popie
rų” : dvi fotografijas 2x2 co
lių didumo,’ant šviesios popie
ros ir aplikanto parašas ant 
fotografijų; piniglaiškį ant 
$2.50 vardu Commissioner of 
Immigration and Naturaliza
tion, Washington, D. C. Šitą 
piniglaiškį reikia pridėti prie 
aplikacijos ir nepasiųsti atski
rai, bet prisegti prie aplika
cijos ir paštu pasiųsti ar nu
nešti savo distrikto imigraci
jos ofisui. Tie, kurte atvyko | 
prieš birželio 29 d.,. 1906 m., 
neturi pridėti piniglaiškį, ku
ris yra mokestis už atvažiavi
mo certifikatą. Tokiem to 
certifikato nereikia.!

Į Kauną Atvyksta Žymus 
Francūzų Smuikininkas 
R. Šoetensas ir Pianiste 
Z. Roche

Teatro vadovybė 
žymiu francūzų 

Robertu šoetensu

Valstybės 
susitarė su 
smuikininku 
dėl jo gastrolių mūsų Valst.
Teatre. Smuikininkas šoeten- 
sas į Kauną atvyksta kartu su 
akbmpaniatore pianiste Zuza
na Roche. Jo vienintelis smui
ko koncertas įvyks gegužės 2 
d. Iš Kauno R. šoeterisas vyks 
į Latviją ir Estiją taip pat 
gastrolėms. -

mams.
Bieliauskai buvo nušauti jų 

pačių revolveriu, pinigus se
nukai Bieliauskai laikę kros
nyje, rasta pinigų, “gulykla.” 
Proceso metu buvo ištardyti 
liudytojai, kurie sakė, kad 
tuo metu, kai Bieliauskai bu
vo nužudyti, Numgaudis bu
vęs galantuose. Pats1' Num
gaudis kaltu irgi neprisipaži-

ROKIŠKIS

ce-

Žymus Čechoslovakų 
Šachmatininkas Floras 
Atvyks Kaunan

Teko patirti, kad žymus
choslovakų šachmati n i n k a s 
gegužės mėnesio pradžioj 
vyksta į Baltijos valstybes, 
kur su tų valstybių šachmatų 
meisteriais turės rungtynes. Ta 
proga Kaune“ yra sudarytas 
specialus komitetas iš dir. 
Augustausko, gen. inž. Gus
taičio, Stanaičio, Kutkaus, 
Dauguviečio ir Dineikos, ku
ris Florą pakvietė užsukti ir į 
Kauną ir rengiasi jį priimti.

Kaune Floras, kaip numa
toma, sulos keletą partijų 
mūsų meisteriu Mikėnu ir 
rengs porą simultanų.

SU 
su

Montevideo, Uruguay. — 
Jau ir šios respublikos val
džia pripažino Italijai Ethi-

Didelis Piknikas

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks gegužės (May) 24, 7:30 
v. v., 29 Endicott St. Prašome visų 
narių dalyvauti.—D. Lukienė, Sekr.

PHILADELPHIA, PA.
ALCA Kliubas laikys susirinkimą 
25-tą d. gegužes, trečiadienio vaka
re. Prašome 
kės išrinkti 
kuris jvyks 
žužės. Taip
pikniko komisija.

narių dalyvauti, nes rei- 
darbininkų dėl pikniko, 
mūsų darže, 30 d. ge- 
pat išgirsit ką nuveikė 

(121-122)

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)

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

Bangos Choras rengia pirmą meti
nį pikniką, kuris įvyks sekmadienį, 
29 dieną gegužės, 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)

PHILADELPHIA, PA.
Antradieni, gegužės 24 d., atvyks

ta Ispanų Delegacija: Ramon Sen
der, Jose Bergamiri, Carmen Mcn-

Dr. Herman Mendlowiiz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai.'iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

^CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS

ra-

ant

Kada 
piliečiu, jis turi paduoti inten
cijos deklaraciją (declaration 
of intention). Tą vadiname 
gavimu “pirmų popierų.”

Ateivis sulaukęs 18 metų ar 
daugiau gali paduoti tokią in
tencijos deklaraciją, jeigu tik 
legališkai įleistas nuolatiniam 
apsigyvenimui. Nereikia jam 
žinoti anglų kalbos ir nereikia 
išlaikyti kvotimo nusprendi
mui, ar jis gali skaityti ir 
syti.

Aplikacijos padarytos 
specialės blankos (form
2213). Blanka pavadinta “Ap
plication for Certificate of 
Arrival and Preliminary Form 
for a Declaration of Inten
tion.” šias blankas galima 
gauti iš natūralizacijos ofisų, 
gerovės organizacijų, vakari
nių mokyklų ir WPA natū
ralizacijos klasių. Pagelba 
tęikiama tinkamai tas blankas 
išpildyti.

Intencijos deklaracija yra 
'aplikanto prislėgtas praneši
mas, jog jis ketina tapti 
Jungtinių Valstijų piliečiu ir 
nuolatai apsigyventi šioj šalyj. 
Taipgi paduoda nekurtuos 
faktus apie aplikantą — jo 
dabartinį vardą ir vardą, po 
kuriuom atvyko į Jungtines 
Valstijas; jo metus, darbą, | 
asmenišką aprašymą, vardus 
jo tėvų, paskutinę apsigyveni
mo vietą užsienyje, dieną at
važiavimo, vardą laivo, sant 
kurio atvyko į šitą šalį, ir. jo 
dabartinį antrašą.

Svarbu, kad aplikantas duo
tų teisingus atsakymus ant vi
si/ tų klausimų, nes jie bus 
patikrinti imigracijos rekor
duose atvykusių ateivių. Dau
gumoje atsitikimų aplikacijos 
yra .sugrąžintos dėl n'eteisin- 
go padavimo laivo vardo ir | 
dienos atvažiavimo. Tokiuose 
atsitikimuose Immigration of 
Naturalization Service negali 
išduoti “certificate of arriv
al” (atvažiavimo certifįkatą) 
įsteigiant faktą, kad

1 tas buvo legališkai 
Jungtines Valstijas 
niam apsigyvenimui, 
nuo visų ateivių,
kurie atvyko prieš birželio 29 
d., 1906 m., reikalaujama at
važiavimo certifikato išgavi
mui “pirmų popierų.” Atei-

Kada atvažiavimo certifika- 
tas išduotas, ateiviui praneša 
atvykti pas natūralizacijos 
teismo raštininką. Aplikantas 
tada užmoka kitus $2.50 ir 
jam išduoda “pirmas popie
ras.” Tad pilna suma deklara
cijos tiems, kurie atvyko po 
birželio 29., 1906 m., yra $5.

Net tie ateiviai, kurie'•atvy
ko čion nelegališkai, arba ku
rie negali darodyti legališko 
apsigyvenimo dėlei klaidingų 
rekordų, gali tapti piliečiais. 
Jeigu tokie ateiviai atvyko 
prieš birželio 3 d., 1921 m., 
jie gali prašyti “užregistravi
mo rekordo,” ir gavę tą, jie 
gali paduoti deklaracijos in
tenciją. Gal kongresas dar 
duos tą privilegiją legalizuoti 
buvimą kitiems ateiviams, ku- į 
rie nelegališkai atvyko prieš

Nusinuodijo Laikrodininkas

Balandžio 24 cb žydų tauty
bės pil. Taimanas, išgėręs ac
to rūkšties nusinuodijo ir tuo
jau mirė. Nusinuodijimo prie
žastis—didelis susinervavimas, 
nes paskutiniu laiku jis buvo 
susipykęs su žmona, ir dar 
sirgęs plaučių liga. Taimanas 
buVo geras ir sąžiningas ama
tininkas—laikrodininkas.

Rūmai Išteisino 
Nubaustą Mirties Bausme 
J, Numgaudį

Bajorų vieno tekstilės fa
briko darbininkas Juozas 
Numgaudis buvo apkaltintas 
senukų Bieliauskų, šatraminų 
kaimo, Mosėdžio valsčiaus, 
gyventojų,' nužudymu ir Šiau
lių apygardos teismo 1937 m. 
spalių 28 d. sprendimu 
baustas mirties bausme.

Nubaustasis Numgaudis 
davė apeliacijos skundą

nu-

Rengia LDS, PLDG, KP, ALDLD Kp. ir IV Apskritis

— {vyks —

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 pamarginimų

Pirmas išvažiavimas bus nūo.
Piliečių Kliubo, 1721 Jane St., South Side, 1 vai. po pietų.
Mokslo Draugijos, 142 Orr St., Solio, 1:20 vai. po pietų.
Lietuvos Sūnų Salėj, 818 Belmont St., N. S., 1:45 vai. po pietų.

Antru kartu važiuos nuo:
SOUTH Side 3 vai. p. p.; SOIIO 3:15 vai. p. p.; N. S. 3:30 vai. p.p.

KELRODIS automobiliams važiuoti. Važiuokite Route 88 (Ohio 
River Blvd) iki Camp Horne Rd. Sukite po dešinei ir važiuokite C. 
H. Rd. iki Bellevue Gardens. Sukite vėl po dešinei ir yažiuokite tuo 
keliu iki Franklin Grove. 9

EXTRA!
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MONTELLO, MASS
PIRMAS METINIS DIDELIS

pa-
Rū-

Per tris dienas ir tris naktis
Rengia r Lietuvių Tautiško Namo Draugove

SAVAME PARKE
Keswick Road i Netoli Winter Street

Su Visokiais Įrengimais 

Šeštadienį, Gegužės 28 May 
Pikniką? prasidės 2-rą vai. po piety. Šokiai 8 vai. vakare 

Sekmadienį, Gegužės 29 May 
12 vai. dieną. Sportas.ir šokią 
4 valandą po pietų 
miesto valdininkai kalbės 5 vai. vak.

Piknikas pYasjdės 
muzika

Miesto Majoras ir kiti

aplikan- i
įleistas į!

nuolati-1
n n I Beveik i

apart tų,1

Pirmadienį Gegužes 30 May
Piknikas prasidės 12 vai. dieną. Visokis sportas, lenktynės 

2-rą valandą po pietą. Šokiai 4-tą valandą po pietų.

Šokiams Grieš Bert Orris Orkestrą 
f 

Bus įvairių valgių ir gėrimų.

Visus kviečiame dalyvauti ir praleisti linksmai laiką. 
Kviečia Rengimo Komitetas.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(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 nesu p ran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir Šlaplrho 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

EXTRA! DYKAI |
Nepraleisk tos dideles ir naudingos progos, nes ! 
tik per trumpą laiką. Deksnio Žinynas 40 pus
lapių knygele dovanai, kuris užsisakys Deksnio, 
Galingą Mostį. į
DEKSNIO ŽINYNĄS suteikia daug įdomių iri 
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 ii’ 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 ir reikalavi
mai gali būt labai naudingi šeimyniškame gyvenime. Gal tamstai tie pata
rimai sutvarkys ir pagerins šeimynišką gyvenimą, gal atves ant tikro lai
mės kelio, kur rasis susipratimas, meile ii’ linksmybė, tarp poros. Žinynas, 
gal būt, vertesnis ir už tūkstančius dolerių, gal jis tamstai pagelbės siekti 
laimes 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 Mostį 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- 

kalnų, visokių šaknų, žolių,tų, iš užjūrio tolimų kraštų; girių, laukų ir 
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 pinigais 
grąžinam. Tūkstančiams pagelbėjo, pagel
bės ir tamstai, 
yra tik vienas 
šaulyje. Kaina 15

MAIL 
' YQUR 
ORDERS!

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVcrgreen 7-4835

II 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 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiii

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

PASARGA: Neklausyk nei jokių 
pąsiūluiitnų, visada žiūrėk, kad bū
tų toks pats paveikslas ant dėžutės.

ACH

Atsimink, kad sveikata, tai 
ir brangiausias turtas pa- 

centai, $1.50 ir $3.00.
PINIGŲ nesiųsk, tik parašyk §avo vardą, pavardę, 
pilną antrašą ir pažymčk* už kiek ir kiek Deksnio 
Galingos Mosties reikalauji,' ir pasiųsk mums šitą pa
garsinimą, užmokėsi pastoriui C. O. D., kada atneš 

“Galingą
Deksnio
Deksnio
Deksnio

Mostį.
Galinga
Galinga
Galinga 
ir sykiu Deksnib žinynas Dovanai.

Mostis
Mostis
Mostis

75 centai 
___ $1.50 
__2 $3.00

Vardas ir pavardė _
Gatve ir numeris ____

f <
Miestas --------------------- 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 rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. .Puikiausias pasirinkimas ška- 
nidusių 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 j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

I Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios
METODISTU PAŽANGI 

PROGRAMA
Aido Choras Dainuos 
Madison Sq. Garden’e

Iš Germanų ir Komisijų 
Susirinkimo

I§ MENO SĄJUNGOS 
PRELEKCIJOS

Protestuos Streikierių 
Persekiojimą

Komunistų Partijos 10-ta 
Nacionalė Konvencija atsida
rys šio ketvirtadienio vakarą, 
26 gegužės, milžinišku masi
niu mitingu Madison Square 
Gardene ir su masine progra
ma, kokios negirdėt-nematyt 
jokiame kitame parengime.

Programoj bus 500 balsų 
choras, kuris susidės iš žy
miausių šio didmiesčio chorų, 
tame skaičiuje ir lietuvių Ai
do Choro.

šalies įstaigą 
Pareikšta, 
‘nepajėgia 
milionams 

už

Jau buvo minėta, kad Ry
tinio New Yorko Metodistų 
Konferencija pasisakė už nu
ėmimą embargo nuo lojaiistų 
Ispanijos. Bet tai ne viskas. 
Konferencija priėmė plačią, 
pažangią socialio veikimo pro
gramą daugeliu svarbiųjų die
nos klausimų.

žinoma, ir pas juos yra re
akcininkų, kurie buvo priešin
gi tai programai, tačiau prie
šai pažangios programos pasi
rodė labai silpni. Už progra
mą balsavo 176 delegatai, o 
prieš — 23.

Konferencija užgyrė Taikos 
ir Demokratijos Lygą, kaipo 
žymiausią šios
veiklai už taika, 
kad ši sistema ‘ 
duot jokio darbo 
bedarbių.” Pasisakė už sti
presnę paramą Ispanijos de
mokratijai, už panaikinimą 
laužynų, už tyrimą ir suval
dymą didžiųjų korporacijų, 
prieš naudojimą šnipų prieš 
darbininkus, už paramą Chini- 
jai, už pilnesnį šelpimą bedar
bių, už federaliais įstatymais 
apsaugojimą algų ir nustaty
mą darbo valandų.

Taip pat pasisakyta už lais
vę žodžio, įsitikinimų, susirin
kimų, spaudos ir radio. Reak
cininkams pavyko įsprausti 
įžangoj į šią rezoliuciją seka
mą sakinį: “šiandien fašistams 
ir komunistams varžant civiles 
teises.” Dėl įterpimo žodžio 
“komunistams” greta fašistų 
buvo karštos diskusijos ir jis 
praleista tik kaipo koncesija 
reakcininkams.

Programą atidarys įspūdin
gu masiniu vaizdu, vadinamu 
“Vėliavų Maršas,” kurį vado
vaus Lincolno Brigados vete
ranai ir kuriame dalyvaus virš 
tūkstantis Jaunų Komunistų 
Lygos narių.

Programa prasidės lygiai 
7 :30 vaj. vakaro, kadangi tuo 
laiku prasidės perdavimas 
programos visai šaliai per Co
lumbia Broadcasting radio si
stemą. Visiems norintiems bū
ti liudininkais tų iškilmių ver
ta įsitėmyti ir pribūti laiku. 
Taip pat visi, norintieji užtik- 
rint sau vietą, įsigykit bilietus iš 
anksto. Jų kainos nuo 40c iki 
$1.10. Gaunami visuose dar
bininkų knygynuose.

Skundas Ant Redakcijos

Areštavo 8 Marijuana 
’ Prekiautojus

už tuščią popier- 
sukasi bizniškas 
Kokis bus nau- 
pusininkas — ne-

Sekmadienio vakarą. “Lais
vės” salėj įvyko jau kelintas 
iš eilės Lietuvių Meno Sąjun
gos suruoštų, apšvietos vakarų. 
R. Mizara, “Laisvės” redakto
rius, kalbėjo temoje “Ko Jieš- 
koti Apysakoje.” Jis nurodė, 
kad gera apysaka turi tikslą 
apibūdinti tam tikrą minimojo 
laikotarpio gyvenimo sritį, kad 
apysaka nėra vien tik gražia- 
kalbystei reikšt. Savo kalboj 
atžymėjo keletą Amerikos ir 
kitų šalių autorių žymesniųjų 
kūrinių ir jų suloštą rolę vi
suomeniniame gyvenime.

Po jo kalbos buvo keletas 
klausimų ir išsireiškimų.

Sekama LMS prelekcija 
įvyks už poros savaičių; die
na bus paskelbta vėliau. Ar
tistas Jonas Valentis duos 
prelekcija apie režisūrą ir vai
dybą;

Pertraukoj rinkta aukos lė
šų padengimui. Po 25c au
kojo : George, Derenčius, Tau
ras, Joneliūnas, Antanas, J. 
Grybas. Jei kurių stambesnė 
auka nepastebėta ir neužrašy
ta, malonėsite atleist. Viso su 
smulkiomis surinkta $3.25.

N^i’s brooklyniečiai sekma
dienį Ijūvt)' išsiskirstę po “pla
tų svietą”—pora mašinų Bing- 
hamtone, Aido Choras ir bū
relis kitų—Great Necke, dau
gelis publikos So. Brooklyno 
draugijų bendrame piknike 
Ulmer Parke,—tačiau ir pre- 
lekcijos išgirst šUsirinko vidu
tinis skaičius klausytojų.

Rep.

Williamsburgo Grand Para
dise Salėje, kampas Havemeyer 
ir Grand St., šio trečiadienio 
vakare šaukiama masinis mitin
gas protestui prieš policijos de- 
partmento neveikimą ištirt pa
grobimą S. W. Farber streikie- 
rio Shapiro. ,

Kalbėtojų sąstate bus demo
kratų, republikonų ir darbiečių 
assembVmanai, Ed. Newhoff 
iš. Tarpt. Darb. Apsigynimo ir 
James Lustig, unijos 4-to dis- 
tri.kto atstovas.

Streikas eina 19-tą savaitę. 
Jame pasireiškė didelis streikie
rių 
virš

damas pagelbos. Į šauksmą at
bėgo netoliese buvęs policistas 
Dugan ir paleidęs šūvį į orą. 
Kendall jam pagrąsinęs revol
veriu ir polictas, nelaukęs il
giau, paleido šūvį Kendall’ui 
širdin. Revolveris policistui pa
sirodęs tikru, bet nušovus jo 
savininką atrasta, kad tai tik 
žaislinis.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

nuo

persekiojimas, areštuota 
100 streikierių.

Nušovė Plėšiką

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge’Ci Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoji! tinka

mai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam 

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

- New Yorke nušautas Arthur 
Kendall, 30 metų, bėgant iš 
krautuvės, 1203 Amsterdam 
Avę., kūr jis ką tik buvo pa
sigrobęs $25 dolerius, grasin
damas revolveriu. Savininkas 
L. Schloss vijęsis plėšiką šauk-

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. Wm of 
A. 12-tos konvencijos. — Ch. Ne- 
čiunskas. .(120-121)

REIKALAVIMAI
Reikalingas fornišiuotas kamba

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

FRANK DOMIKAITIS
REST AVRACIJ A

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS ROSIES VALGIAI

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

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

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

Westchesterio karčiamose ir 
kitose svaigių pasilinksminimų 
užeigose padaryta ablava ir su
areštuota 8 svaiginančios žolės 
marijuana platintojai. Sakoma, 
kad šie nuodai paplitę tarp 
abiejų lyčių mokinių ir to pasė
koje daugelis jaunuolių pasttf- 
miama į piktadarybes ir žudys- 
tes, ko jie nedarytų blaivi bū
dami.

Šie nuodai daugiausiai pas
klidę cigaretuose. Patraukus to
kių čigaretų dūmų, žmogus pra
dedąs klejoti nesamus-negali- 
mus įvairius dalykus, o perdė- 
jus traukimą tokio dūmo, pas 
rūkorius kyląs nesuvaldomas 
noras žudyt arba nusižudyt. '

Išteisino Vaikino Šovėją
Doldres Shields, šviesiaplau

kė 16 metų mergina, kuri nu
šovė savo mylimą 17 metų vai- 
metų vaikinuką Charles Ber
ger, tapo išteisinta. Jos vy
riausia gynėja buvo nušautojo 
vaikino motina Mrs. Emily 
Berger, kuri liudijo, kad vai
kai buvo draugais nuo pat kū
dikystės ir kad šovimas įvyko 
per neapsižiūrėjimą, mergaitei 
žaidžiant šautuvu, kurį ji ma
nius psant be šovinių.

Nelaimė įvyko Bergerių na
muose, 134 Flatbush Ave., ge
gužės 11 d.

LIETUVIŲ RADIO DRAUGI
JOS PASKAITA

Šiandien, tai yra gegužės 24 
d., 9:30 vai-.-' vakaro, Lietuvių 
Radio Draugija, vadovaujant J. 
Giitkui, perduos paskaitą.

Rep.

Mrs. Maria kramer nusi
pirko viešbutį Lincoln, N. Y., 

. . už 'kurį užmokėjo $7,000,000. 
Jos vyras, turtingas bildingų 
budavotojas, valdo viešbutį 
Edison.

žinia gali 
net
yra

nusi- 
žinia, 
ir ki-

Slepia Žinias
Sekmadienio vakare išgir

dau tokią žinutę, dėl kurios 
pirmadienio rytą visi “Lais
vės” zeceriai net išsižiojo, bet 
kurią redakcija, sakoma, per 
apie porą mėnesių slėpė. Tai
gi vakar ryte, redaktorei at
nešus žinių statymui, aš ir 
užsipuoliau ant jos:

“O kam jūs slepiat 
svieto žinias, a?”

“Hm . . . Well . |. . Tai . . . 
mat . . . man tai jati visai p-a- 
se-nu-si žinia slinkiai
pro dantis prakošė.

Mūsų redaktorei 
būt jau pasenus ir 
bodus, bet tai visgi
kokias ji godžiai gaudo 
tus prašo jų parūpint.

Taigi jum, skaitytojai, ši ži
nią vistiek bus naujanybė:

“Laisvės” redakcijos štabo 
narė draugė S. Sasna yra jau 
vedusi’. Poros antruoju slapu
ku yra drg. J. Gužas.

Zeceriai nors dar ir nedo
vanoja naujavedžiams už 
grindinį smalsavimą, bet 
tiek po raidę sudeda:

Laimingos kloties!

Dar Dėl Nakvynių

po- 
vis-

K.

Komunistų Partijos Nacio- 
nalės Konvencijos delegatams 
aprūpint nakvynėmis komite
tas nusiskundžia, 
vos 6 dienom iki 
dar trūksta apie 
lingu nakvynių,
ją suvažiubs virš 
delegatų.

Galintieji suteikt 
prašomi pranešt komisijai per
Carl Bristel, 5th floor, 35 E. 
12th St., New Yorke. Kon
vencija bus nuo 25 iki 31 
mėnesio .

kad belikus 
konvencijos, 
pusės reika- 

konvenci- 
tūkstantis

nakvynes,

Grįžta Iš Arizonos

šio

Penktadienio vakare, 20 d. 
gegužės, Lietuvių Piliečių 
Kliube turėjo susirinkimą 
kriaučių šapų pirmininkai ir 
komisijos.

' Susirinkimą atidarė delega
tas Bubnys, gal bųt, jau pa
skutiniu sykiu, nes jošioji tar
nystė baigiasi, o kas bus už 
dviejų metų, tai kitas klausi
mas. Spėjimų nedarysime.

Germanų raportai toki: vi
sos šapos tik sampeliukus 
dirbinėja ir tai tik po kelis 
savaitėj. Kada prasidės vadi
namas sezonas — niekas ne
siima orakulo spėjimus kvie
čio grūdais aiškinti.

Budraičiui numirus jo buvus 
šapa pasiliko, kaip žmonės sa
ko, 'be galvos. Budraitienė, 
dėlei staigios ir nelauktos vy
ro mirties, susimaišiusi. Pati 
nežino, ką pradėt. Jų darbi
ninkai, kol kas, pasilieka irgi 
lyg kokiam miglyne. Mat, da
bar didelė bedarbė, kitoj ša- 
poj gaut darbą yra labai sun
ku. Gyvent be darbo nėra iš 
ko. Mirtis vieno žmogaus pa
liečia daugelio likusiųjų gyve
nimus. Tarpe mirties ir gyvy
bės matosi lyg ir kokia gimi
nystė. i

Manelio-Belokovo šapoj vai
dinasi bizniškos dvasios. Vie
nos parduoda savo pusę biznio 
kitoms, jos pirkdamos rrtano 
išvyt laukan trečias, bet apsi
žiūrėję pamato, jog buvo mo
kėta pinigai 
galį, ir taip 
viesuliukas. 
jas Manelio 
žinia.

Iš visų lietuviškų šapų ma
žiausiai dirbo Šimaičio darbi
ninkai. Vadinamo sezono veik 
neturėjo.

Bubnys padėkavojo čerma- 
nams ir komisijoms už tai, kad 
per du metu./ visi gerai koope
ravo su juomi.

Pikniko sekretorius, K. Kun
drotą, išdalino kriaučių pikni
ko tikietus ir paskui keli kal
bėjo, kad nepaisant dabarti
nės bedarbės, tačiau apie 16- 
tą liepos gal visgi jau dirbsi
me, tad reikia dėt visas pa
stangas, kad jis būtų sėkmin
gas. Ragino iš anksto orga
nizuot dirbtuvines grupes pik- 
nikavimui. Tai tiek apie šį su
sirinkimą.

Praeitą rudenį, aprašyda
mas čermanų susirinkimą, apie 
Mičiulio šapą taip pasakiau 
spalio 5-tos dienos “Laisvėj.”

“Mičiulio šapa šį metą dar
bu yra vadas lietuvių skyriuj. 
Buvo sustoję viso tik porą sa
vaičių ir nuo tada dirba, kai 
kriaučiai sako, atsiplėšę. Tarp- 
savinius kivirčus atidavę- fa
šistams.”

Rodosi, kad čia nėra jokia 
nesuprantama filosofija, ta
čiau mūsų žmonės suprato, 
kad aš Mičiulio darbininkus 
išvadinau fašistais. Ir prie 
kiekvienos progos tą. vis pri
kiša. Tad nors jau senai tas 
spaudoj tilpo, vienok pakarto
ju parodymui, kad vienaip 
skąjto, o kitaip supranta?. Pas
kui rašytojui nesmagumus pri- 
mesdinėja.

J. Nalivaika, Sk. Kor.

Naktiniuose Pabėgo iš 
Ligonbučio

PARDAVIMAI
Parsiduoda kostumeriška kriau- 

čiaus krautuve. 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.

(119-121)

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Vienuose naktiniuose, nepali
kus nei savo brangumynų, šeš
tadienio naktį pabėgus iš Dak
tarų Ligonbučio Mrs. M. L. 
Williamson, turtingo Charlotte, 
N. C., pirklio žmona, kurią vy
ras buvęs padėjęs ligonbutin 
gydyt nuo alkoholizmo. Praslin
kus dienai po pabėgimo jinai 
dar nebuvo surasta.

Teisia Merginos Šovėją
Long Island City teismabu- 

tyje prasidėjo teismas 16 metų 
Donald Carroll, kuris nušovė 
savo nėščią meilužę Charlotte 
Mathiesen pasėkoj jų dviejų 
sutarties nusižudyt kartu, ka
da pajuto, jog mergina nėščia, 
o jiedu neturėjo priemonių kū
dikį auklėt neigi drįso tėvam 
pasisakyt apie savo padėtį.

Vaikiną gint ir iškovot jam 
pilną laisvę esą pasiryžę ne 
tik jo, bet ir žuvusios mergi
nos tėvai. Sakoma, teisme bū
siąs pristatytas ir raštelis, ku
rį abu jaunuoliai parašę ir pa
sirašę išvakarėse tragedijos, 
manydami abu nusižudyt, bet 
vaikinas, nušovęs meilužę, pri
trūkęs drąsos nusišaut pats 
save.

I 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.

s
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
z Z

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.:, STagg 2-3872

VAKACIJŲ VIETA
Patogiame Viešbutyje

3 U. S. HOTEL 
Valatie, JN. Y.

Prie Kelio U. S. 9 
Praleiskite savo vakacijas

U. S. Hotel, Valatie, N. Y.
- Specifies kainos po $12 į savaitę 
suaugusiems įr pusę tos kainos vai
kam. Už tą meriką 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 Yalatie 13-R.
Louise Giarve, Prop.

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.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor- 
1 tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.
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Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Draugė Konstancija Karlo- 
nienė, žmona Vinco Kartono, 
61-34—56th Rd., Maspeth, N. 
Y., ir sena “Laisvės” skaity
toja, pargrįžta atgal iš Arizo
nos, kur lankėsi per kelis mė
nesius. Taipgi sugrįžta jų 
duktė Julijona’ Clark su vyru 
J. Clark, sūnus J. Karlonas, 
taipgi draugė 
Matonienė su 
toniu.

Serganti Mr?. Smith buvo 
išmesta ant gatvės iš namų, 
178 — 6th Avė., po susipyki
mo su savininke Miss Lally 
dėl mokesties. Ją nuvežė į 
naują butą ambulansu.

Susidūrus dviem mašinom ir 
sužeidus 8 keleivius ant Grand 
Central Parkway, trečios maši
nos prisnūdęs draiverys įvažia
vo į Uūrį apstojusių nelaimes 
vietą ir sužeidė dar 1 asmenį.

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

ant 
ant

Automobiliui apsivertus 
Cross Bay Blvd., geg. 15, 
vietos užmušta Clem. Ziggo- 
wicz iš Astorijos, o vėliau mi
rė Cl. Griffin, brooklynietis. 
Mašinos vairuotojas W. Bu- 
nick&guli ligonbutyj ir laukia 
teismo.

William Wiley, buvęs leng
vasvoris kumštininkas, paliuo- 

'S uotas nuo atsakomybės už 
mirtį dviejų , pėstininkų, ku
riuos užmušė jo automobilius.

IŠ 40,000 miesto mokyklų 
darbininkų būsią reikalaujama 
aukbt Didžiojo New Yorko 
^opdui, kuris renka pinigus 
privatiškoms labdarybės įstai
goms.

II ienų padarau nau
jus paveikslui Ir kra- 
javua audarau iu imi- 
rikonižkaii. Reikalui 
eiant ir padidinu to- 
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavojo Įvairiom 
■palvom.

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

BROOKLYN, Y. 
Tel.: Glenmore 6-61*1 
I. I

Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
' Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
SBK

Bępnotienė ir 
sūnum P. Ma-




