
Krislai
Paaiškėjo.
Gerai Pasidarbavo.
Mūsų Spėkos.
Beribis Begėdiškumas.
Vėl Lietuvai Karalius.

Rašo A. B. '

Nesenai sklokininkai kreipė
si į visuomenę ir prašė penkių 
šimtų dolerių Stilsono gelbėji
mo užbaigimui, nors jau se
nai Stilsonas laisvas ir sušilęs 
dergia komunistus.

Betgi tie patys skląkininkai 
savo “Naujoj Gadynėje’’ geg.
19 d. pasigiria visam svietui, 
jog jie perka “prepą”, ku
riam išleisią (su atgabenimu 
ir įrengimu) $1,000 su viršum.

Akys tų žmonių tikrai" ne
bijo jokių dūmų.

Gegužės 21 d. Binghamtone 
turėjome gerą parengimą, ku
rio pusė pelno eis vietos ko
munistiniam veikimui, o kita 
pusė Agitacijos Fondui. Vei
kiausia liks kelintas ' desėtkų 
dolerių. H

Pažmonyje publikos buvo 
nemažai. Matyt, vietos veikėjų 
buvo gražiai pasidarbuota.

Binghamtono jaunimas ir 
suaugusieji gerai darbuojasi 
jaunuolių žurnalo “Voice” rei
kalais. Ir prenumeratų turi 
nemažai surinkę ir pavienių 
numeriu nemažai išplatina.

______
New Yorko valstijoje Ko-! 

munistų Partija turi apie 30 
tūkstančių narių. Jaunųjų Ko
munistų Lyga čionai turi arti 
10 tūkstančių narių. Taigi, 
šios valstijos komunistų armija 
susideda iš 40,000 narių

Deja, lietuvių komunistų 
šioj valstijoje neturime tiek, 
kad galėtumėme visiems pasi
didžiuoti. Ypatingai Roches- 
terio situacija prasta. Ten 
daug pažangių lietuvių, bet 
partijoj labai mažai. Bingham
tone irgi turėtų būti daug dau
giau. t

Mes, žinoma, nesitikime iš 
klerikalų švarių priemonių jų 
kovoje prieš mus. Bet vis
gi, rodosi, ir jiems turėtą būti 
kokios nors ribos, koks< nors 
begėdiškumas, kurio griebtis 
ir jie turėtų sarmatytis.

To gi nėra. Pavyzdžiui, So. 
Bostono “Darbininko” editori
al ų rašytojas kunigas Urbona
vičius, kalbėdamas apie komu
nistų veiklą moksleivijoje, sa- 
palioja sekamą:

“Iš vienos pusės (komunis
tai) organizuoja nekaltais var
dais pavadintus moksleivių ra
telius, iš kitos—stengiasi iš
tvirkinti jaunuomenę nešvaria 
literatūra, palaidūniškais kru- 
tamaisiais paveikslais, teatrais 
ir tt.” į

Jaunimo tvirkinimą 4 komu
nistams gali primesti' tiktai 
žmogus, kuris yra nebetekęs 
jokio žmoniškumo ir amžinai 
pats atsisveikinęs su sąžine ir 
dora."

. Brooklyno fašistų ' “Vieny
bė” jau pradėjo Lietuvai vėl 
piršti karalių. Ji tai daro lū
pomis savo bendradarbio Vi- 
suomio. Geg. 20 d. laidoje 
skaitome:

“Geriausia Lietuvai, būtų pa
sikviesti tokį Yorko kunigaikš
tį (Duke of York) ar kitą 
princą į karalius maždaug Ur
acho sąlygomis. Dar geriau tuo 
pakvietimu Lietuvai z pradėti 
savo politikos keitimą neatidė
liojant. Laiko visam kam baig
ti tėra iki 1942 metų. . .”

Mums tik nesuprantama, 
kodėl “Vienybė” nesiūlo Sme
tonai tapti Lietuvos karalium ?

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Viesulas užmušė 25 žmo
nes ir sužeidė 13, Parana 
valstijoj.

Darbo Žmonių

Dienraštis
Kaina $5.50 Metams 

Brooklyne $6.00 
Metams

No. 122

ŠALIES VYRIAUSIAS TEISMAS PARĖ
MĖ DARBIN1NKĮJ-STREIKIERIŲ TEISES

TRIMIS SVARBIAIS ATVEJAIS
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Vyriausias Teis
mas padarė tris svarbius 
sprendimus, kuriais parėmė 
patvarkymus Šalies Darbo 
Santikių Komisijos.

Aukštasis Teismas atme
tė skundus Remington- 
Rand rašomųjų mašinėlių 
kompanijos, Black Diamond 
Laivų korporacijos ir Car
lisle Medžio kompanijos, 
kur jos reikalavo panaikint 
apskričių teismų nuospren
džius, išduotus naudai dar- 
bininkų-streikierių ir jų 
unijų. Tie apskričių teis
mai, mat, užgyrė patvarky
mus Šalies Darbo Santikių 
Komisijos, padarytus darbi
ninkų naudai.

Vyriausias Teismas, da
bar atmesdamas minimų 
kompanijų skundus-apelia- 
cijas, tuo būdu patvirtino 
sekmus Darbo Santikių Ko
misijos patvarkymus, užgir
ius apskričių teismuose:

Remington-Rand rašomų
jų mašinėlių kompanija turi 
atgal priimt darban visus 
4,000 streikavusių darbinin
kų, priklausančių Amerikos 
Darbo Federacijai.

Carlisle medžio-lentpjū- 
vių kompanija, Onalaskoj, 
Wash., turi ne tik darban 
sugrąžinti 147 streikavusius 
darbininkus, bet dar išmo
kėt jiem $153,000 už tą lai
ką, per kurį kompanija at
sisakė vėl duot jiem darbo?

Black Diamond laivų kor
poracija turi vest bendras 
derybas su marininkų maši
nistų unija, priklausančią 
CIO; turi priimt atgal 35 
darbininkus, streikavusius 
1936 metais, ir apmokėt 
jiem už sugaišintą laiką.— 
Tie darbininkai streikavo 
sėdėjimu ir už tai juos 
smerkė Darbo Federacijos 
vadai.

Šalies Vyriausias Teismas 
tą pačią geg. 23 d. nuspren
dė, kad Jungtinių Valstijų 
valdžia turi galią taksuot 
valdininkus New Yorko 
Prieplaukos Valdybos.

Teisių žinovai supranta, 
kad Vyriausias Teismas 
šiuo sprendimu netiesiogi
niai užgyrė prezidento Roo- 
sevelto sumanymą, pagal 
kurį šalies ir valstijų vald
žios galėtų taksuot valdi
ninkų algas ir bonų procen
tų įplaukas lygiai, kaip ir 
įplaukas iš kitų šaltinių.

Kongresmanas Kalbėsiąs 
prieš Hague, nors ir be 

Leidimo

Jersey City, N. J.—Kon
gresmanas O’Connell iš 
Washingtono žada kalbėt 
Jersey City penktadienį, 
Pershing Fielde, prieš fašis
tinį majorą Hague, nežiū
rint, kad policija ir neduo
tų jam leidimo.

Telephone STagg 2-3878

H------------------------------------
SSRS. Abejoja apie Franci- 
jos Talką Čeehoslovakijai

/

Maskva. — Čia yra abejo
jama, ar Franci j a kariškai 
gelbėtų, Čechoslovaki ją, jei
gu ją Hitleris užpultų. Nes 
Francija pasiduoda Angli
jai, o Anglija pataikauja 
naziam. Anglija norėtų su
daryt kokią “ramią” progą 
Hitleriui atgnybt vadinamą 
“vokišką ruožtą” nuo Če- 
choslovakijos ir prijungt jį 
Vokietijai.

Liaudiečiai Pradėjo 
Ofensyvą; Franco Šau

kiasi Naujos Talkos
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis. — Liaudie
čiai nelauktai užpuolė fašis
tus šiaurinėj Katalonijoj, 
55-kių mylių fronte, ir už
ėmė San Cdrnelio kalnų vir
tinę, į rytus nuo Tremp 
miesto, už 39 mylių nuo 
Franci jos rubežiaus.

Liaudiečiai šia savo ofen- 
syva stengiasi atgriebt pen
kias dideles vanden-elektros
stotis toj srityj. Šių stočių 
elektra tarnavo Barcelonos 
fabrikam pirma, negu jas 
užėmė fašistai, kovo mėne
sį.

Liaudiečiai yra gavę nam 
jų ginklų, lėktuvų ir greitų 
tankų.

Mūšiuose dalyvavo šimtai 
sunkiųjų kanuolių iš abiejų 
pusių.

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos valdžia gavo ži
nių, kad generolas Franco 
vėl šaukiasi daugiau sveti
mų kareivių, amunicijos, 
kanuolių ir karo lėktuvų iš 
Italijos ir Vokietijos. Jeigu 
jis vėl negausiąs didelės pa
ramos iš jų, tai negalėsiąs 
pradėt ofensyvos prieš Bar
celona laikinąją sostinę Is
panijos respublikos.

, Philadelphia, Pa.
Ekstra! Susirinkimo 

Pakeitimas
Gegužės 26 d. įvyks vi

sų mūsų organizacijų, “Lai
svės” skaitytojų ir simpati- 
kų susirinkimas vietoj 27 d. 
geg., t. y., ketvirtadienį, o 
ne penktadienį. 27 d. geg. 
yra šaukiama svarbi konfe
rencija. Dėlei “Laisvės” pik
niko Baltimorėje ir penk
tadienį 27 geg. bus komisi
ja nuo 8 vai. iki 10 val/vak. 
26 d. geg.—ketvirtadienį at
veš drg. Buknys mūsų “Lai
svės” pikniko įžangos lai
mėjimo tikietukus ir bus 
svarbių pranešimų. Būtinai 
plačiai dalyvaukite.

Veik. Kom. Valdyba.
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Wis. Farmeriai Darbie- 
čiai Neremia Trečios

La Follette Partijos
Madison, Wisconsin.— 

Valstijos gubernatorius Ph. 
La Follette stengėsi perva- 
ryt Wisconsin© Farmerių- 
Darbiečių Partijos suvažia
vime tarimą, kad užgirtų 
jo steigiamą “trečią” parti
ją, vadinamą “nacionalę 
progresistų partiją.” Bet 
suvažiavimas neėmė domėn 
rezoliucijų, siūlančių pa- 
remt šią partiją. Suprato, 
kad jinai tik skaldytų Nau
josios Dalybos jėgas atei
nančiuose rinkimuose.

Wisconsin© Farmerių-Dar- 
bo Partija susidaro iš Ame
rikos Darbo Federacijos ir 
CIO unijų, iš farmerių or
ganizacijų ir socialistų, su 

| tūlom kitom pažangos gru
pėm.

Suvažiavimas atsisakė 
remti Ph. La Follette’o kan
didatūrą į gubernatorius 
naujai tarnybai, bet parėmė 
valstijos sekretoriaus Th. 
Dammanno kandidatūrą į 
tą vietą, ir vienbalsiai už
gyrė D. W. Hoaną, socia
listą Milwaukee miesto ma
jorą, kaip kandidatą į Jung
tinių Valstijų senatorius.

IŠTRŪKO 1,500 BELAISVIŲ 
IŠ FRANCO KALĖJIMO
Paryžius, geg. 24.—Pam- 

plonoj, generolo Franco plo
te, sukilo 1,500 įkalintų fa- 
šistų-falangistų; nugalėjo 
kalėjimo sargus ir ištrūko. 
Fašistai sakosi jau suėmę 
600 jųjų, bet kiti paspruko 
ir bėga per kalnus į Fran
ci ją. i

Jie buvo įkalinti ypač už 
tai, kad užpuldinėdavo ne
kenčiamus italus Franco 
kareivius.

EXTRA!
čechoslovakijos Nazių Va
das Pertraukė Derybas su 

Jos Valdžia
Praha, Čechoslovakija, 

geg. 24.—Konradas Hen
lein, čechoslovakijos nazių 
galva, nutraukė derybas su 
ministeriu pirmininku Hod- 
za; tai todėl, kad Hodza 
atsisakė atšaukt armiją iš 
Vokietijos pasienių ir pa
leist namo sumobilizuotus 
atsarginius kareivius.

Hodza sakė, jog reikia 
mobilizuotos armijos dėlei 
miestų dar būsimų rinkimų 

! dviem sekančiais sekmadie
niais, idant palaikyti tvar
ką prieš riaušininkus.

Hankow, geg. 24.—Vokie
tijos valdžia įsake grįžt na
mo generolui Falkenhause- 
nui ir ktiem vokiečiam of i- 
cieriam, kurie iki šiol tar
navo kaip Chinijos kariniai 
patarėjai. Bęt Chinija gal 
jų neišleis, idant jie neiš
duotų karo slaptybių Japo
nijai.

Naziai Išranda, kad Če- 
choslovakai 'laužą” 

i Vokietijos Rubežią
j Praha, čechoslovakija. — 

Vokietijos valdžia rūsčiai 
užprotestavo, kad keletas 
Č e c h o s lovakijos kareivių 
buvo netyčia vienoj vietoj 
naktį perėję per sieną Vo
kietijos - Austrijos pusėn. 
Čechoslovakija dėl to greit 
atsiprašė Vokietiją, nors 
nebuvo tikro įrodymo, kad 
jie būtų peržengę rubežių.

Dabar Hitlerio valdžia iš
stato du naujus kaltinimus 
prieš Čechoslovakija: kad, 
girdi, jos kareiviai apkloję 
šiaudais, kerosimi sumirky
tais, tiltą ant Vokietijos- 
Čechoslovakijos rubežiaus 
tarp Ulrichsbergo ir Hohen- 
furtho, ir bandę jį padegt, 
bet juos nazių kareiviai ša
lin nuviję, ir kad karinis 
Čechoslovakijos 1 ė k t u v as 
skraidęs Vokietijos pusėj 
netoli sienos.

Ypač šiem dviem kaltini
mam nėra jokio įrodymo. 
Naziai tik jieško karui prie
kabių.

Jeruzalė, geg. 24.—Nau
juose susikirtimuose už
mušta < žydas ir du arabai.

ŠIANDIEN EARL BROWDER 
i KALBA PER RADIO
New York. — Amerikos 

Komunistų Partijos genera
lly sekretorius Earl Brow
der šiandien kalbės per ra
dio 11:15 iki 11:30 P. M., ir 
j9 kalba bus paskleista visai 
šaliai per WJZ tinklą Na
tional Broadcasting Kom
panijos. Išgirskite, kaip ko
munistai kovoja už taiką ir 
progresą.

Iš masinio susirinkimo, 
kuriuom prasidės Komunis
tų Partijos visašališkas su
važiavimas Madison Square 
Gardene, New Yorke, šį 
ketvirtadienį vakare, bus 
pęr radio girdima kalba 
Bob Trout’o, radio National 
Broadcasting Kompanijos 
kalbėtojo - aiškintojo. Jis 
7:30 iki 7:45 (Eastern Day
light laiku) pasakos savo įs
pūdžius iš didžio masmitin- 
go, kuriuom atsidarys Kom. 
Partijos suvažiavimas.

Chemikalai Japonų Karei
viam Prieš Nuovargį

Shanghai. — Nuilsusiem 
japonų kareiviam įsakyta 
ryti tam tikrus chemikalus, 
vadinamus “energijos plyte
lėmis.” Jiem taipgi padalin
ta oxygeno-deguonies vam
zdeliai traukt jį į plaučius, 
kada būna perdaug nuvar
gę ir nemigę.

Trenton, N. J.—Darbo 
Federacijos vadai remia 
įnešimą New Jersey seime
liui baust iki 15 metų kalė
jimo darbininkus už sėdė
jimo streiką.

NAZIAI TEBEJIEŠKO KARO PRIEKA
BIŲ PRIEŠ ČECHOSLOVAKIJA, NORS 

TIESIOGINIS PAVOJUS “ATSLŪGĘS”
■--------------------------------------------------------------------------------- ----------B ____________

Lenkų Lakūnu Skridimas 
Aplink Pasaulį

Buenos Aires, Argentina. 
—Per. aukštus Andes kal
nus atskrido iš Santiago Či
lės, keturi Lenkijos lakūnai, 
ir jų orlaivis nusileido Mo
ron lėktuvų aikštėj, arti 
Buenos Aires. •

Tai dalis jų daromo ap- 
link-pasaulinio s k r i d imo. 
Lėktuvo komandierius yra 
vyresnysis karininkas Wac- 
law Makowski.

Meksika Tikisi Greit 
Nuslopint Fašistinį 

Cedillo Sukilimą
Mexico City. — Valdžios 

lėktuvai bombardavo EI 
Custodia dvarą, kur, mano
ma, buvo pasislėpęs sukilė
lių komandierius ex-genero- 
las Cedillo. Valdiška kariuo
menė užėmė Las Palomas 
dvarą, pirmesnę Cedillo bu
veinę.

Valdžios lėktuvai bombo
mis sunaikino du ameriki
nius sukilėliu orlaivius EI 
Custodijoj.

Nukovė Cedillo Brolėną
Susikirtime su 150 sukilė

lių ties Lagunita, valdiški 
kareiviai nušovė Hippolitą 
Cedillo, brolvaikį jų vyriau
sio fašistinio komandie- 
riaus; nukovė 11 sukilėlių 
karių, o kitus nuvijo tolyn.

Sukilėliai tame mūšyje 
tik sužeidė valdžios kariuo
menės leitenantą ir nušovė 
keturis arklius.

Fašistai, bėgdami iš Ciu
dad del Maiz, paliko daugį 
ginklų. Pasirodė, kad šie 
ginklai buvo išvogti iš val
džios sandėlių.

Tampico mieste vyriausy
bė areštavo daugelį biznie
rių, remiančių Cedillo.

Ūkininkai ir laukų-darbi
ninkai sudarė savo eiles 
užkirst kelią fašistams 
šmugeliuotis ginklus iš Jun
gtinių Valstijų.

Darbininkai Reikalauja 
Griežtumo

Darbo unijų masiniame 
susirinkime Mexico City 
kalbėtojai reikalavo sušau
dyt Cedillo, jei jis bus su
gautas. Jie parodė, kad Ce
dillo išdavikiškai veikė iš
vien su naziais ir su Gua- 
temalos diktatorium gen. 
Ubico. ,

Meksikos Darbininkų 
Konfederacija atsišaukė į 
prezidentą Cardenasą pa
dalint ginklus batalionam 
darbininkų, idant greičiau 
nuslopintų Cedillo sukilimą.

Šalies gynimo ministeri
ja sako, kad per kelias die
nas būsiąs sukriušintas Ce
dillo sukilimas. Jis turįs tik 
3,000 ginkluotų vyrų.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės 1 Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Berlin. — Hitlerio valdžia 
atmetė Čechoslovakijos at
siprašymą už tai, kad kele
tas Čechoslovakijos karei
vių šeštadienį perėjo per> 
Vokietijos sieną ties Mistel- 
bachu. Hitlerininkai tvirti
na, būk čechoslovakai ten 
bandę “susprogdint tiltą.”

Vokietijos nazių laikraš
čiai plūsta Čechoslovakiją, 
vadina ją karo “provokato- 
re” ir pyksta ant Anglijos. 
Pasakoja, būk Anglų val
džia, užtardama Čechoslo
vakiją, išauginus jai ragus. 
“Deutsche Allegemeine Zei- 
tung” klausia: “Argi ir Če
choslovakija bus paimta 
Anglijos globon, panašiai, 
kaip ir Francija?”

Hitlerininkų spauda mir
ga pasakojimais apie čecho- 
slovakų neva “terorą” prieš 
vokiečius.

Henlein pas Hodza
Praha, Čechoslovakija. — 

Konrad Henlein, Čechoslo
vakijos nazių galva, atėjo 
pas šalies ministerį pirmi
ninką'Hodza ir tris valan
das su juom tarėsi apie 
nusileidimus Čechoslovaki
jos vokiečiams, jeigu Čecho
slovakija nori ramybės.

Tas Henleino atsilanky
mas pas Hodzą buvo “pasi- 
žeminimas” Henleinui, ku
ris pamatė, kad .Vokietija 
bent šiuo tarpu dar nedrįs
ta eit karu prieš Čechoslo
vakiją. Henlein iš pradžios 
reikalavo, kad ministeris 
pirmininkas Hodza pas jį 
atsilankytų; paskui reikala
vo užtikrint, kad Henlein 
nebus baudžiamas už tai, 
jog jis važiavo pas Hitlerį 
derėtis prieš Čechoslovaki
ją. JBet Hodza nedavė jam 
tokio užtikrinimo.

Tuo tarpu Henleino leite- • 
nantas dr. Wilhelm Sebe- 
kovsky masiniame saviškių 
susirinkime užreiškė, kad 
“mes šiandien turime stip
rią Vokietiją.” Taigi Čecho
slovakijos naziai tebelaukia 
Hitlerio karo.

Įvairūs pranešimai rodo, 
jog Vokietijos naziai pa
smarkintai šmugeliuoja gin
klus saviškiams į Čechoslo- 
vakij ą.
Anglija ir Francija Pasi

darbavusios Taikai
Lonjon. — Anglijos mi

nisteris pirmininkas Cham
berlain pareiškė seimui, kad 
karo pavojus dėl čechoslo
vakijos jau kiek “atslūgęs”. 
Sako, tai ačiū Anglijos ir 
Francijos bendrai daromam 
spaudimui, kad Vokietija 
ramiomis derybomis su Če
choslovakija išspręstų klau
simus, kas liečia vokiečių 
nazių teises čechoslovaki- 
joj.

ORAS
Šiandien būsią gražu.— 

N. Y. Oro Biuras.

t
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Drg. M. S. Babuškinas rubežiuojasi su šiaurėmis ir 
todėl' priversta vesti kovą 
su šiaurių stichija. Babuš

ŠYPSENOS
Trečiad., Gegužės 25, 1938
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Ką Gali Daryti Chinai, To 
Negali Japonai

Aną dieną keli Chinijos orlaiviai 
sėkmingai aplankė tūlus pietinėj dalyj
Japonijos miestus ir ant jų pasėjo mi- 
lionus kopijų lapelių. Lapeliuose aiškino 
Chinija Japonijos gyventojams, kodėl 
jie, Japonijos žmonės, turėtų drausti sa
vo imperialistus ir atšaukti juos iš Chi
nijos. Po to pasekmingo žygio, vienas 
Chinijos vadų, Kun Hsiang Si, pasikal
bėjime su spaudos korespondentais, pa
reiškė:

“Mūsų pilotai mėtė lapelius, o ne bom
bas. Mums rūpėjo pasakyti tiesos žodis 
Japonijos žmonėms apie einamąjį karą. 
Japonijos militaristai mėto bombas ant 
mūsų taiką mylinčių žmonių, kadangi jie 
neturi ką žmonėms pasakyti. Dabar yra 
aišku, kad mes galėtume pasekti japo
nų orlaivyno pavyzdžiu ir mėtyti ant jų 
bombas, bet japonų orlaivininkai negali 
pasekti mūsų pavyzdžiu ir mėtyti lape
lius vietoj bombų.”

Tai labai reikšmingas pasakymas. Aiš
ku kaip diena, kad Japonijos militaristai 
negali padaryti to, ką padaro Chinijos 
žmonės. Chinija yra užpulta, ji gina sa
vo laisvę, savo nepriklausomybę. Todėl 
ji drąsiai gali sakyt Japonijos žmonėms 

—tikrą tiesą.
Japonijos imperialistai užpuolė Chini- 

ją tikslu sunaikinti, pavergti. Dėlto jie 
negali sakyti tiesos ne tik Chinijos žmo
nėms, bet nei savo krašto gyventojams. 
Dėlto jie siunta, kaip laukiniai žvėrys, 
ir bando išrišti klausimą bombomis.

Stalinas apie Moderniškuosius 
Mokslininkus

. Aną dieną Sovietų Sąjungos aukštes
nių mokslo įstaigų atstovų suvažiavime 
trumpai kalbėjo J. Stalinas. Tarpe kitko, 
jis nurodė į didelius vaidmenis, suvai
dintus tų mokslininkų, kurie nebijojo 
laužyti tradicijų, prietarčių ir kitų kliū
čių, stovinčių kelyje -į progresą, į skais
tesnę'žmonijos ateitį. Suminėjęs var
dus Galilėjo ir Darwino, Stalinas tęsė:

“Aš noriu trumpai apsistoti ties vienu 
tokiu mokslo korifėjum (vadu), kuris 

'* tuo pačiu kartu buvo didžiausias šios ga
dynės vyras. Turiu galvoj Leniną, mū
sų vadą, mūsų švietėją.

“Prisiminkit 1917 metus. Pasiremda
mas moksliniu visuomenės plėtotės ana- 
lizu Rusijoj, pasiremdamas moksliniu 
tarptautinės padėties analizu, Leninas 
priėjo išvados, kad pasilieka tik vienas 
kelias išėjimui iš tos padėties—socializ
mo pergalė Rusijoj.

“Toji išvada tuomet daugeliui mokslo 
vyrų atrodė daugiau negu netikėtina. 
Plechanovas, vienas žymiųjų mokslo vy- 

* rų, tuomet kalbėjo apie Leniną su neapy
kanta, sakydamas, kad Leninas ‘kliedė
jo’

“Kiti nei kiek nemažesni mokslo vyrai 
sakė, kad ‘Leninas eina iš proto,’ kad jis 
turėtų būti kur nors toli atskirtas.

“Tuomet visi stiprūs mokslo vyrai šau
kė prieš Leniną kaipo žmogų, kuris nai
kina-mokslą. Tačiau Leninas nepaisė eiti 
prieš sriovę, prieš rutiną.

“Ir Leninas laimėjo.
“Štai pavyzdis -mokslo žmagaus jums, 

kurie kovojate prieš atsilikusį mokslą ir •

Jersey Uitleriukas Jau Pri
verstas Suglausti Ausis

Jersey City, N. J., geg. 
20.—Amerikos P i 1 i e t inių 
Laisvių Sąjungos advokatas 
A. G. Hays be jokio miesti-

leciate Kelią naujam mokslui...
“Štai prie šito paties stalo sėdi Stacha- 

novas ir Papaninas. Abu vyrai nežinomi 
pasaulio mokslui, abu neturi mokslinių 
laipsnių; savo darbo praktikos vyrai.

“Bet kas nežino, kad Stachanovas ir 
stachanoviečiai savo praktišku darbu 
pramonės srityje sugriovė atsilikusias 
senas darbo normas, įsteigtas gerai ži
nomų mokslo ir technikos vyrų, ir įstei
gė naujas normas, atatinkančias tikrojo 
mokslo ir technikos reikalavimams.

“Kas gali užginčyti, kad Stachanovas 
ir Papaninas nėra išradėjai, nėra pažen
gusio pirmyn mokslo vyrai? Štai jums 
‘stebuklai’, kurie dar vis atsiranda mok
sle. Aš kalbu apie mokslą. Bet yra viso
kių mokslo rūšių. Mokslas, apie kurį aš 
kalbu, yra pažangusis mokslas.”

Šiuo tarpu Sovietų Sąjungoj yra dau
gybė jaunų mokslininkų, kurie dar nela
bai senai buvo niekam nežinomi, papras
ti darbininkai. Socializmas atidarė jiems 
duris į mokslą ir jie rodo stebuklus. Kas 
metai tokių mokslininkų ten atsiras vis 
daugiau ir daugiau, nes tik socializmo 
krašte jiems yra trąši dirva atsirasti ir 
tobulintis.

Auga Numeriškai ir Politiškai
CIO prezidentas Lewis aną dieną kal

bėdamas Washingtone pasakė:
“Tuo pačiu sykiu, kai mūsų unijos au

ga narių skaičiumi, jos ir visas judėji
mas stiprėja ir politiškai.”

Tai tiesa, kurios niekas nebandys už
ginčyti. Juo stipresnės darbo unijos, tuo 
darbininkai pasijaučia stipresni ne tik 
pramonėje, bet ir politikoje. Dar dau
giau: farmeriai, biznieriai ir kiti t. v. 
vidurinės klasės nariai, matydami darbi
ninkų judėjimą stiprų, jaučiasi galį susi
rasti jame didelį talkininką, su kuriuo 
eidami jie laimės.

Pataria Trumpini ALDLD Vardą
Losangelietis draugas M. Pūkis pata

ria, kad sekantis A.L.D.L.D. suvažia
vimas pakeistų draugijos vardą. Jo 
nuomone, “Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugija” yra per
daug ilgas vardas. O kai tą vardą 
spaudoj naudojame sutrumpintai—“AL 
DLD”—tai ne visi skaitytojai supranta, 
ką tos raidės reiškia.

Todėl d. Pūkis pataria tąjį vardą su
trumpinti, paliekant tik du žodžiu, “Li
teratūros Draugija.” Tuomet neprisieitų 
taip dažnai tąjį vardą spaudoj trumpin
ti ir būtų daug praktiškiau.

Panašios nuomonės yra ir ALDLD 
Pirmojo Apskrities (Chicagoje) komite
tas.

Be abejo, suvažiavę ALDLD kuopų de
legatai į savo suvažiavimą ir tuo klausi
mu tars savo žodį.

Suskiai
“Vilnis” rašo:

Prasilavinę, kjdtūriniai ^prasisiekę jauni 
Amerikos lietuviai sumanė leisti Ameri
kos lietuvių jaunimui laikraštį “Amerikos 
Lietuvių Balsas”.

Tai kilnus dalykas. Tatai ypač turėtų 
remti tie, kas nuolat rauda dėlei lietuvių 
“ištautėjimo”, dėlei jaunimo nesirūpinimo 
lietuvių reikalais, “lietuviškuoju gyveni
mu”.

Bet ar džiaugiasi jie?
Nereiks tų baikų.
“Vienybės”, “Dirvos” fašistiniai pecke- 

liai atakuoja tą žurnalą. Girdi, tai komu
nistų sumanymas. Jiems talkon, žinoma, 
stojo ir lietuviškų'trockistų juodlapis.

Jie nežiūri į darbą, į žurnalo turinį; jie 
prieš jį tik dėlto, kad ne jie kontroliuoja, 
ir kad jie negali pasinaudoti juo.

Tie “sintetiški patriotai” jokio svarbes
nio darbo neremia, kuriuo jie negali pel
nytis, iš ko nesidaro sau finansinio ar bent 
politinio kapitalo.

t Koks jų nususimas.
Visai tad nekeista, kad jie tiek susmu

kę, kad Amerikos lietuvių tarpe jie neturi 
įtekmės ir pasitikėjimo.

Jų ątakos prieš jaunuolių žurnalą tik 
aiškiau parodo juos ne lietuvybės palai
kytojais, bet prekiaujančiais lietuvybe.

Iš Maskvos atėjo žinia, 
kad lėktuvo nelaimėj žuvo 
vienas iš garsiųjų Sovietų 
Sąjungos lakūnų M. S. Ba- 
buškinas. Jis žuvo praeitą 
sekmadienį, 15 d. gegužės, 
kada skrido nuo Franz Jo
sef šiaurių salos. Lėktuve 
buvo 16 draugų, iš jų keturi 
žuvo, o 12 išsigelbėjo.

Tik metai laiko, atgal 
draugas M. S. Babuškinas, 
su kitais SSSR piliečiais 
pirmieji žmonijos istorijoj, 
nutūpė su lėktuvu ant že
mės viršaus. Tai buvo, ge
gužės 21 d., 1937 metais. 
Tada Babuškinas buvo an
tras pilotas ant lėktuvo 
“SSSR-170” Pirmu lakūnu 
buvo Vodopijanovas, antru 
—Babuškinas.

Bet šiaurės užkariavimas, 
tai nebuvo pirmas Babuški- 
no didvyriškas žygis. 1928 
metais jis nuo ledlaužio 
“Malygino” skraidė po šiau
rių ledynus, kelis kartus gy
vastį rizikavo gelbėdamas 
italus, įstrigusius leduose, 
po to, kada dirižablis “Ita
lia” sudužo.

Draugas Babuškinas bu
vo ant “Čeliuskino”, kurį 
ledai sutrėškė, 1934 metais. 
Nuo laivo buvo išgelbėtas ir 
mažiukas jo lėktuvas “Š-2”. 
Babuškinas pasitaisė jį ir 
pasiekė Vankareiną, saus- 
žemį, iš kur gelbėjo kitiems 
lakūnams išnešti visus če- 
liuskiniečius nuo ledyno.

Kada Babuškinas rengėsi 
skristi ant Šiaurių Poliaus, 
tai jis buvo pilnas entu
ziazmo. Jis tarpe kitko ra
šė:

“Per pastaruosius metus 
mes įgijome didelį patyri
mą arktikoj. Mes, lakūnai, 
užbaigėme didelį mokslą 
šiaurių krašte. Aš plaukio
jau ant ledlaužių “Malygi
no”, “Čeliuskino”, “Sadko”, 
nekartą atlikau skridimus 
virš šiaurių jūrų.”

Ir toliau jis nurodinėjo, 
kaip didelį patyrimą Sovie
tų lakūnai įgijo. Jie puikiai 
mato, kokis kur ledas, kur 
galima nusileisti ir kur pa
vojinga. Babuškinas žinojo, 
kad Sovietų lėktuvai, maši
nerija yra geriausia pasau
lyj, jai pilnai pasitikėjo ir 
rašė:

“Mūsų mašinos, įskaitant 
mecnaniškus lakūnus,—aš 
jau nekalbu apie lėktuvus ir 
motorus, — visa tai Sovie
tų išdirbystės, visa tai pa
gaminta mūsų tėvynės fab
rikuose, gerai, tvirtai, drū
tai, tinkamai.”

Bet ir geriausia mašine
rija, kaip kada, neišlaiko 
šiaurių žiaurią gamtos- sti
chiją. Praeitais metais din
go su savo draugais gar
susis Levanevskis, dabar 
žuvo Babuškinas. Bet tas 
nesulaikys Sovietų Sąjun
gos valdžią, Komunistų 
Partiją, jos lakūnus ir mok

slininkus kovoje prieš šiau
rių gamtos žiaurumus. Sor 
vietų Sąjungos drąsūs jūri
ninkai, lakūnai, mokslinin
kai jau 'nemažai pozicijų 
nuo šiaurių atkariavo. So
vietų Sąjunga plačiu baru

kinas žuvo, bet jjs ilgai gy
vens Sovietų Sąjungos liau
dy j, jos atsiminimuose, pa
sakose, dainose. Jis nemažai 
pasitarnavo liaudžiai ir ne
veltui turėjo Sovietų Są
jungos didvyrio vardą.

DMš.

LIETUVOS ŽINIOS
IŠ TIKYBININKŲ 
GYVENIMO

Iš Pravoslavų Gyvenimo

Pravoslavai ir sentikiai Lie
tuvoj rengiasi netrukus švęsti 
sukaktį — 950 metų nuo to 
laiko, kai i rusai buvo graikų 
kunigų krikštyti Kijevo mies
te. 988 m. rusų kunigaikštis 
Vladimiras per tikybų varžy
bas pasirinko graikų tikybą ir 
joje leido krikštyti savo tau
tiečius. Tuometinis rusų krikš
tas įvyko apie gegužės mėne
sį. Numatomos šia proga di
delės iškilmės Kauno rusų ka- 
tedralinėj cerkvėj.

Lietuvos (ir Vilniaus kraš
to) stačiatikių metropolitas 
Eleuterius numato, kai tik bus 
leistas susisiekimas per admi
nistracinę liniją, apsilankyti 
Vilniuj ir krašte pas tenykš
čius stačiatikius, kurie turi 
priklausyti jo dvasiškai vado
vybei.

Iš Karaimų Gyvenimo

Karaimai- Panevėžyj turėjo 
sustabdyti savo sinagogos 
statybą (įėl lėšų stokos. Ka
raimai kreipėsi pašalpos į ati
tinkamas įstaigas, kad galėtų 
statybą užbaigti. Karaimai 
norėtų kuo greičiau turėti sa
vo naują sinagogą, nes tikisi 
susilaukti Trakų karaimų “cha- 
chamo” apsilankymo, kai tik 
bus leistas susisiekimas par 
administracinę liniją. Šaip ka
raimai Lietuvoj jau senai ne
beturi savo dvasiškio ir jų rei
kalai vedami tam tikros ben
druomeninės draugijos “Kehi- 
la” valdybos.

i"
Iš Žydų Gyvenimo

žydų tikybininkai nesenai 
buvo sušaukę mitingą susti
printi “šeštadienio saugotojų” 
veikimą. Mitingas įvyko “0- 
zės” salėj. Apsilankymas bu
vo mizernas. Kalbėtojai pro
testavo prieš Lietuvos žydų 
laikraščius, kurie neboja šeš
tadienio ramybės dogmatų 
smulkmenų. Ypatingai nutar
ta pasišauti šeštadienio ramy
bės agitacijai vasąrvietėse 
tarp žydų vasarotojų.

Nepasiturinčių ir Norinčių 
Ištekčt Žydaičių 

Susirinkimas

Įvyko pirmas viešas naujai 
įsisteigusios Kauno žydų nepa
siturinčių žydų, mergaičių ve
dybų savišalpos draugijos su
sirinkimas. Pagal įstatus 
draugijos narės įmoka 10 litų 
įstojimo mokesčio ir kas mė
nesį moka po 1 litą. Be to, 
draugija dar gali turėti paja
mų iš pašalinių šaltinių. Lė

šos panaudojamos narių ve
dybų pasogoms.

Į pirmą susirinkimą, kuriame 
kalbėjo rabinas Rozensonas, 
reds. Rubinšteinas ir kitos 
Kauno žydų labdaringos po
nios, buvo susirinkusi labai 
marga Kauno žydų nepasitu
rinčių merginų publika, kurią 
sudarė tiek jaunos, tiek ir se
nos merginos. Kadangi šioji 
labdarybės forma pas žydus 
yra visiškai nauja ir nežino
ma, tai žydų tarpe šiam rei
kalui jausti šioks toks skep
tiškumas ir kai kas jumoristiš- 
kai nusiteikęs net suka anek
dotus.

** • “ • ”” •
žydų spaudos žiniomis, Vi

lijampolės ir Telšių žydų, ra
binų seminarijose kilo dideli 
nesusipratimai tarp seminari
jų auklėtinių ir vadovybių. 
Mat, tie rabinaičiai pagal pa
pročius gauna iš surenkamų 
tikinčiųjų žydų tarpe aukų pa-, 
šaipąs ir taip pat nemokamus 
pietus. Viso teduoda vienam 
auklėtiniui po 20 litų mėne
siui ir pereitą žiemą tedavė 
viso per 4 mėnesius tos mi- 
zernos pašalpos. Vilijampo
lės rabinų seminarijos auklėti
niai jau . yra išleidę keletą 
slaptų rašinių prieš seminari
jos vadovybę, kurią apkaltina 
visuomeninių, pinigų sauvališ- 
ku išeikvojimu ir auklėtinių 
varginimu. To pasėkoje se
minarijos vadovybė pravedė 
kvotą ir šiuo metu rengiamasi 
išmesti 15 nepaklusnių auklė
tinių iš seminarijos. Ryšium su 
tuo karingieji auklėtiniai iš
siuntinėjo žydų redakcijoms 
kitą atsišaukimą, kurį jie 
anksčiau paskleidė pas Kauno 
tikinčiuosius žydus ir stengia
si sukelti žydų visuomenę 
prieš seminarijos vadovybę.

Telšiuose rabinų seminarijos 
auklėtiniai kelia taip pat pana
šius kaltinimus prieš seminari
jos vadovybę.

(“L. ž”)

Tos Pačios Ypatybės
—Ar tamsta gali nurody

ti amoniako ypatybes?— 
klausia studentą profeso
rius.

—Taip, jis greit išgaruo
ja ir iššaukia ašaras.

—Visai tokios pat ypaty
bės, kaip ir tamstos mokė
jimo,—priduria profesorius.

Visai Aiškiai Susikalbėjo
Viena pasiturinti plepi 

provincijos ponia, atvykusi 
į miestą savo įsisenėjusios 
ligos pasigydyti, užeina pas 
profesorių N. Jau po pirmo 
vizito ponia su profesorium 
pasidaro geri bičiuliai, ir ši 
atsisveikindama jam taria:

—Man tik viena neaišku, 
kaip tamstą vadinti: dakta
ru ar profesorium?

—Kaip norite, taip: juk 
yra,žmonių, kurie mane tie
siai senu kvailiu pavadina.

—Bet,—taria ji lyg patai
kaudama,—juk taip tamstą 
gali vadinti tik tokie žmo
nės, kurie tamstą jau gerai 
yra pažinę.

Teisingas Išskaičiavimas
—Pone Slankiau, kodėl 

tamsta visus tris savo šu- 
nes vadini vienu vardu 
“Princais.”

—Dėl to, kai imu juos 
taip šaukti, vienas vis šiaip 
taip atbėga.

----- 1-------------
Nevykęs Diagnozas

—Tamsta kasdien turi po 
tris valandas pasivaikščioti, 
—įsako gydytojas.

—Ar prieš išnešiodamas, 
ar išnešiojęs laiškus,—klau
sia laiškanešis.

SVARSTO ALGAS-VA
LANDAS KONGRESE

Visai Priešingai Būtų 
Geriau

—Elenut, jei tu sutiktum 
už manęs tekėti, tai aš jaus
čiaus kaip didžiausį loteri
jos bilietą laimėjęs.

—Juozeli, daug geriau 
būtų priešingai, kad pir
miau laimėtum bilietą, o jau 
tada klaustum.

Iš šen, iš ten.

nio leidimo kalbėjo Journal 
Aikštėje, ir Hitleriuko ma
joro Hague’o policija jau 
nedrįso jo kliudyti. Mat; 
šalies teisingumo ministeri
jos valdininkai atvyko tyri
nėt, kaip Hague smurtu ’ rius nuo Teruelio.

naikina Jersey City žodžio 
ir susirinkimų laisvę.

Hendaye. — Associated 
Press žiniomis, fašistai už
ėmė EI Pinar kalną, į šiau-

Washington, geg. 23.— 
Jungtinių Valstijų kongreso 
atstovų rūmas pradeda 
svarstyt Roosevelto suma
nymą, reikalaujantį su
trumpinti darbo savaitę ir 
nustatyti būtinai mokėtinas 
algas darbininkams: iš pra
džių dirbt ne ilgiau kaip 44 
valandas savaitėje už nema
žiau kaip po 25 centus va
landai, ir bėgyje trejų metų 
sutrumpint darbo laiką iki 
40 valandų per savaitę ir 
mokėt ne mažiau 40 centų 
už darbo valandą.

Berlin. — Hitleriečių lai
kraščiai vis dar pilni kariš
kų šauksmų prieš Čechoslo- 
vakiją.

Klausimai ir Atsakymai
Aš noriu išsiimti Jungti

nių Valstijų pilietines po- 
pieras ir noriu jūsų pa
klausti, kaip ir kur aš galė
čiau gauti visas informaci
jas apie Konstituciją ir kaip 
šitas kraštas tvarkosi. Ko
kias knygas reikia skaityti?

Andrius Savickas.
Atsakymas:

Paveikslas parodo amerikiečius kovotojus Ispanijoj, Lincolno Bataliono narius veikloj.

f

“Laisvės” administracija 
turi net dvi brošiūras, spe
cialiai paruoštas informaci
joms apie gavimą pilietinių 
popierų. Viena brošiūra yra 
lietuvių kalba, o kita ang
lų. Jos vadinasi: “Kaip Tap
ti Jungtinių Valstijų Pilie
čiui!’ ir “How to be a Citi
zen of the United States”.

Brošiūros nebrangios, tik 
po 25 centus. Taigi, jeigu 
prisiusite “Laisvei” 50 cen
tų, gausite abi brošiūras ir 
jų pagelba galėsite pąsiruo- 
šti pilietinių popierų gavi
mui.
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Darbininkė ir Šeimininkė
Brooklynietės Vis Gauna 

Nauju Narių; Paruošta 
Graži Paskaita

WPA Mokina Milijonus Augusiu Rašyti ir 
Skaityti Angliškai

Kas Yra Amerikos Revoliucijos
Tikrosios Dukterys?

Daugeliui “Laisvės” skai
tytojų jau nekarta girdėta 
apie Amerikos Revoliucijos 
Dukteris, kurių draugijos 
viršūnes didžiumoje sudaro 
diktokos ir reakcingos po
nios. Jos nesenai turėjo 
konvenciją Washingtone. Be 
abejo, daugelis ir dabar su 
išgąsčiu išbunda susapna
vusios apie tą nuotikj, kuris 
sudrumstė joms ramybę. 
Apie jį štai kaip rašo 
Louise Mitchell, “S. W.” 
moterų puslapio kolumnis- 
tė:

“Trys tūkstančiai delega
čių Amerikos Revolicijos 
Dukterų Nacionalės Drau
gijos dainavo savo himną 
laukdamos išgirst šalies vy
riausio viršininko prakalbą. 
Visą rytą jos praleido 
džiaugsmingai, priimdinė- 
damos rezoliuciją po rezo
liucijai, pasmerkiančias žy
miausius Naujosios Dalybos 
užsimojimus. »

“Prezidentas pasirodė ge
ram ūpe ir šypsodamasis. 
Su revoliucinio ainio savy- 
garba jis prižadėjo joms 
trumpą prakalbą. Jo kal
bos turinys buvo: ‘Atsimin
kite visados, kad mes visi 
ir jūs ir aš ypatingai, esa
me ainiai imigrantų ir re
voliucionierių’.

“Sunkios, titulus paveldė- 
jusios našlės vos buvo atsi
peikėjusios nuo pirmojo iš
gąsčio, kaip jis paleido an
trąją vylyčią. Prezidentas 
Rooseveltas pasakė konven
cijai, kad jų naujoj jauni
mo programoj svarbu kas
dien labiau supažindint ša
lies jaunimą su tikrais> tiks
lais, ‘kurie įkvėpė mūsų re
voliucinius pranokėjus nu
mest nuo savęs jų fašistinį 
jungą’.”

Toji prezidento pagarba 
revoliucinėms tradicijoms, 
raginimas jas vykdyt gyve
nime, prieš viską revoliuci
nį ir pažangų nusistačiusias 
ponias tarsi elektra nudie
gė. Šis gal buvo stipriau
sias smūgis jų anti-liaudiš- 
koj karjeroj, tačiau ne pir
mutinis.

Savo eilėse jos turi 147,- 
000 narių, vienok statistikų 
priskaičiuojama nuo 2 iki 3 
milionų turinčių teisę pri
klausyt. Bet priklausymas 
tramdomas veik inkvizity- 
viu rausimosi į šeimos pra
eitį, ar kartais šeimoj nebu
vo koks nepageidaujamas 
ar progresyvis. Taipgi sa
koma, kad yra apie milio- 
nas žydų, negrų ir indionų, 
kurie sulyg konstitucija at
sako narystei, bet viršūnių 
yra sulaikomi -nuo įėjimo 
draugi j on. Iš kitos pusės, 
daugelis galinčių nenori pri
klausyt dėl viršūnių didelio 
konservatyviškumo.

Tačiau ir labai suglausto
se DAR viršūnėse yra stip 
rus nusistatymas prieš re
akcinę draugijos politiką. 
Nesenai įvykusiuose rinki
muose Mrs. W. A. Becker, 
gėneralė prezidentė, iš nau
jo kandidatavo tai vietai. 
Prieš ją kanįidatavo Mrs. 
Myers Gillentine, liberalė. 
Nors Mrs. Bęcker buvo iš
rinkta 1,436 balsais, tačiau 
ir jos oponehtė gavo 619 
balsų.. Neužilgo po rinkimų

netoli Stanford Universite
to esantis skyrius rezignavo 
dėl draugijos “reakcinės po
litikos”.

Viduje esanti opozicija 
taipgi buvo priežastimi su
darymo naujos grupės, De
scendants of the American 
Revolution. Pastaroji yra 
atvira vyrams ir moterims, 
kurie sukilo prieš ar neno
rėjo priklausyti prie DAR.

DAR draugijai ne naujas 
ir “sukilėlių valymo” proce
sas. ' Kada 1926 metais Mrs. 
Mary M. MacFarland už
protestavo prieš raudonai 
paženklinimą žymių pro
gresyvių asmenų Amerikoj 
per draugijos vadės, ji bu
vo priversta rezignuot iš 
draugijos kaipo “maištin
gas elementas”. Tuo pat 
laiku 25,000 narių suspen
duota už pastangas demo- 
kratizuot DAR. Paskuti
niam jos pareiškime gene- 
ralei prezidentei atspindėjo 
daugelio narių atsinešimas. 
Ji rašė:

“Aš protestavau prieš na- 
cionalių DAR viršininkių 
politiką, kuri aukščiausiame 
laipsnyje yra neamerikoniš- 
ka, neinteligentiška ir ne
verta 1776 metų mūsų pro
tėvių vyrų ir moterų vardo.

Jos tapo ištikimomis agen
tėmis isteriškiems profesio- 
naliams propagandistams ir 
tūliems armijos oficieriams, 
ktorie norėtų laikyt liaudį
p0 militariška šnipijada ir 
kontrole... Jos dabar atsi
sėdo pačios save teist kal
tinimuose prieš jas ir, net 

juokaudamos, nubalsavo 
ve išteisint. Pasėka tokia, 
td aš tapau padėta į juo

dąjį sąrašą sykiu su dauge
liu geriausių vyrų ir mote- 

v »

ne, 
sa' 
ka

Inspektorius liepia: “Pa
kalbėk poterius rusiškai”. 
Mania iškalbėjo rusiškai 
“Tėve Mūsų” teisingai, bet 
tyčia lyg mirusiu balsu.

Šiais metais DAR apvaikš
čiojo 48-tą sukaktį. Mary 
Desha, sykiu su kitomis tri
mis moterimis ją įsteigė 
1890 metais kaipo Amerikos 
Revoliucijos Sūnų pagelbi- 
nę. Ši nauja idėja rado di
dėlį pritarimą tarp moterų, 
kurios atsiminė revoliuci
nius žygius Hannos Arnett, 
Molly Pitcher ir kitų revo
liucijos laikų didžiųjų mo
terų.

Tikrieji Amerikos Revo
liucijos ainiai šiandien ken
čia užpuolimą reakcijos, 
kaip jų narsieji protėviai 
kentė 162 metai atgal. Ame
rikos liaudies kova už pro
gresą šiandien reiškia tęsi
mą senuolių paliktų tradici
jų už laisvę Amerikos žmo
nėms ir teisę prieglaudos 
politiniams pabėgėliams iš | 
fašistinių šalių. Saugojimas 
ląisvių yra švenčiausia pa
reiga visiems šių dienų pa
triotams. M.

MARIE CURIE GYVENIMAS
E. VILKAITĖ

Marie Curie buvo lenkė. 
Po tėvais ji vadinosi Sklo- 
dovska. Jos tėvas Vladis
lavas Skldovski buvo pro
fesorius fizikos. Jos moti
na pirm ištekėjimo buvo

| vaikus lenkų istorijos.
Sykį mokytoja prieš visą 

klasę išgyrė Manią, kad ji 
yra dviem metais jaunesnė 
už visą klasę, bet stovi auk
ščiau visų mokinių literatū-

taipgi mokytoja ir paskiau roj, svetimose kalbose ir iš
liko direktorė tos mokyklos, 
kurioj ji mokino.

Marytė, arba Mania buvo 
penktas kūdikis Sklodovskų 
šeimoj. Maniai būnant tarp 
trijų ir keturių metų, jau 
jos motina Ema Sklodovs- 
ka sirgo džiova.

Mania tankiai trokšdavo 
motinos glamonėjimo ir bu
čiavimo, bet Ema Sklodovs- 
ka jos neglamonėjo ir nebu
čiavo. Ji bandydavo kūdi
kius laikyti nuo savęs kuo 
toliausiai. Ji visada juos 
siųsdavo laukan žaisti, o pa
ti užsidarius kambaryj ką 
nors veikdavo.

Mania, dar mažytė būda
ma, jau labai mylėjo mokin
tis skaityti ir apysakų klau
sytis, bet ją motina prie
varta siųsdavo laukan, kad 
ji kambariuose nesėdėtų įki
šus galvutę į knygas, kad 
negautų džiovos.

Ema Sklodovska buvo ne
sveikatos ir kūdikių priver
sta būti namie. Negalėda
ma profesoriauti ir motin
iškai žaisti su savo kūdi
kiais, ji išsimokino šiau- 
čiauti taip, kad visiem pen- 
kiem kūdikiam pasiūdavo 
apavalus.
' Mania mažystėj jau rodė 
nepaprastą atmintį ir gabu
mą. Tuomet Lenkija buvo 
•po rusų valdžia, kaip ir Lie
tuva. Lenkam irgi nevalia 
buvo savo kalboj mokintis, 
bet privatinėse mokyklose, 
šalia kitų lekcijų, lenkes mo
kytojos * slaptai mokydavo

tori j o j. Tik po to pagyrimo 
mokytoja aiškino apie vieną 
senai mirusį lenkų karalių. 
Įmanią gavus progą, su ne
patenkintu balsu, atsiliepė, 
“ąnt nelaimės, jis buvo bai
lys”. Mokytoja nusistebėjo 
ir visa klasė į ją sužiuro. 
Tas mokytojai nelabai' pa
tiko.

Tuom tarpu varpelis su
skambėjo; tai buvo ženklas 
ateinančių rusų perdėtinių 
arba prižiūrėtojų privatinių 
mokyklų. Mokytoja greit 
davė ženklą keturiom mer
gaitėm, kad surinktų ir su- 
kavotų lenkiškas knygas ir 
popierius.

Viršininkam įėjus, jau vi
sos mergaitės sėdėjo ir, ant 
staliukų siuvinius turėjo. 
Mokytoja juos priėmus pa
aiškino, kad mergaitės turi 
vieną dieną siuvimo klasę. 
Mergaitės visos kaip suša
lusios sėdėjo, ir į svečius 
žiūrėjo su didžiausia neapy
kanta ir baime.

Kad patirt, ar jos yra 
mokinamos rusų kalboj po
terių ir ar žino Rusijos ca
rišką istoriją, paliepia mo
kytojai pašaukti vieną iš 
mokinių, kuri atsakytų jo 
klausimus.

Mania,, nepatenkinta jų 
atsilankymu, nusigrįžus sau 
viena žiūrėjo pro langą ir 
galvojo, kad tik ją nepa
šauktų. Mokytoja, bijoda
ma, kad kitos mergaites gal 
nepajėgs atsakyti, pašaukia 
Manią.

“Pasakyk vardus ir titu
lus visų narių imperatoriš
kos šeimynos.”

Mania ir tuos pasakė.
“Pasakyk kas valdė šven

tąja Rusiją nuo Katarinos 
II”.

Mania atsakė — Katarina 
II, Paulius I, Aleksandras I, 
Nikolajus I, Aleksandras 
II.

“Pasakyk, kas yra mūsų 
valdytojas?”

Mania nei kitos mergaitės 
greit neatsakė. Inspektorius 
palaukęs smarkiau užklau
sė: “Kas mus valdo?”

Išbalsusiu veidu kaip po- 
piera Mania atsakė: “Jo di
denybė Aleksandras II, ca
ras visų Rusiją”.
' Inspektorius pasikėlė ir 

išėjo į kitą klasę. Mokytoja 
pasišaukė Manią ir, neišta
rus nei žodžio, pabučiavo 
Manią, kuriai net ašaros iš 
akių išriedėjo.

Po mokyklos, visos mer
gaitės pasakojo savo moti
noms, kaip gerai Mania at
sakė inspektoriaus klausi
mus, bet Mania eidama na
mo su savo teta nei žodelio 
apie tai nesakė. Jai labai 
nepatikdavo, jeigu ją girda
vo ir statydavo pirmoj vie
toj, kaipo gabiausią.

(Daugiau bus)

So. Boston, Mass.

Dienai minėt pra- 
raportą išdavė M.
Pažymėtina tai,

Pereitą ketvirtadienį įvyku
siame Am. Lietuvių Darb. Li
teratūros Draugijos Moterų 
81-mos kumpos susirinkime vėl 
gavome 3 naujas nares, įsirašė 
E. Ppškauskas, A- Kanopa ir 
H. Andriuškevičienė.

Valdyba pranešė turėjusios 
pasitarimą ir užregistravusios 
12 birželio išvažiavimui į Fo
rest Parką, taipgi sulyg kuo
pos tarimo padaryti lapeliai, 
šaukianti protestuot prieš gaso 
kainų kėlimą. Draugės pasiėmė 
po pluoštą lapelių paskleist tarp 
lietuvių.

Iš Motinų 
mogos gražų 
Purvęnienė.
kad pramogoj garbės viešniomis 
dalyvavo trys motinos lietuvių 
jaunuolių, su ginklais rankose 
ginančių demokratiją nuo fašiz
mo Ispanijoj. Taipgi, kad toj 
pramogoj suaukauta ir įteikta 
Lietuvių Lincolno Brigados 
Draugų Komitetui $30.43.

Pramogai surengt pinigais 
aukojo O. Titanis $1.00 ir U. 
Sinkevičienė 50c. Daiktais au
kojo: F. Kazakevičienė, A. Do- 
bilieriė, M. Maželienė, O. Dep- 
sienę, K- Petrikienė, P. Vižlian- 
skienė, S. Sasna. Komisijoj dar
bavosi Purvėnienė, Vižlianskie- 
nė, Sasna; pagelbėjo eilė drau
gių. Patarnavusieji programoj 
ir aukavusieji vakare buvo pa
skelbta “Laisvės” V. ž.

E. Vilkaitė pranešė, kad nuo 
buvusių prakalbų liko $5.50. 
Nutarta likusius perduot pa
siuntimui Lietuvos politiniams 
kaliniams, taipgi d. 
ant vietos paaukojo 
“padaryt lygiai $6.”

ALDLD Apskričio 
10 knygelių draugės
baigiančios platint ir pasidalino 
paimtas kitas penkias. Už “Vi
rėjos” 10 kopijų d. Depsienė 
pridavė $10, taipgi dd. Depsie
nė, šibeikienė ir Bepirščiutė 
pasidarbavo išplatint mūs kuo
pai priduotus 50 Gegužinės gu- 
zikučių. Taigi, dirbta visuose 
frontuose.
, Drg. šibeikienė pranešė, kad 

d- A. Urbaitis,
draugas, vis dar sunkiai ser
ga, guli Bushwick Ligonbutyj. 
Jo sveikata taisosi.

A. Balčiūnas varde “Laisvės” 
direktorių pakvietė kuopą iš
rinkt gaspadines “L” meti
niam piknikui, kuris įvyks lie
pos ! 3 dieną, Brooklyne. ‘Tom 
svarbįom pareigom - išrinkta 
Depsienė ir Vižlianskienė, ku
riom pavesta rūpintis gaut pa
dėjėjų tiek, kiek reikalinga.

Delegatėmis į ALDLD Suva
žiavimą, kuris įvyks 1 ir 2 die
nomis liepos, išrinkom P. Viž- 
lianskienę ir J. Bondžinskaitę, 
alternatais Purvėnienę ir An- 
driuškevičienę.

Girdėjom Gražią Paskaitą
Užbaigus bėgamus reikalus, 

d. Elzbieta Vilkaitė skaitė labai 
įdomią paskaitą apie 
pasaulinę mokslininkę, 
išradėją Marie Curie^

Kadangi ši puiki

Paminėjimas Motiną Dienos 
Gerai Pavyko

ALDLD 2-ros kuopos mote
rys gegužės 8 d. turėjo paren
gimą, kuris buvo sėkmingas. 
Buvo lengva vakarienė ir gera 
programa: dd. Fannie Hartman 
ir J. Petruškevičius pasakė po 
prakalbėlę, d. Audickas sudai
navo keletą dainelių skirtų mo
tinoms, pianu akompanavo H. 
Žukauskaitė.

Veikaliuką iš Lietuvos kai
miečių gyvenimo sulošė Lietu
vių Metodistų žinyčios Moterų 
Ratelis, vadovybėje B. Lazickie- 
nės. Lošime dalyvavo*U. šura- 
lienė, Simanavičienė, Janaus- 
kienė ir Valiukonienė. Mote
rys pačios atliko ir vyrų roles. 
Lošimas išėjo puikiai. Drau
gės ratelietės šiuom savo prisi
dėjimu prie minėjimo Motinų 
Dienos mums daug pagelbėjo. 
Mes už tai joms būsim visuo
met dėkingos.

Valgius vakarienei aukavo 
šios draugės: B. Chuberkienė, 
P. Žukauskienė, Pralagauskienė, 
U. šuralienė, Jenkevičienė, O. 
Petruškevičienė, K. Zinskienė, 
A. Buivydienė, Tamošauskienė. 
Dar prie to d. Žukauskienė au
kavo $1, P. Antanuk—50c.

Pelno liko $10.12, kuris yra 
pasiųstas “per “Laisvę” Ispani
jos kovotojams prieš fašizmą.

Aplankykime Sergančias 
Drauges

Draugei Mary Peshino buvo 
padaryta operacija ant apendi- 
,ko. Ji randasi miesto ligoninėj. 
Galima atlankyti nuo 2 iki 3 
vąl. dieną ir 6 vai. vakarais.

Drg. Tamolevičienė ką tik su
grįžus iš ligoninės, randasi savo 
namuose, 2 Balmoral Park, So. 
Bostone.

Drg. V. Kvietkauskienė taip
gi jau pagrįžus iš ligoninės, 
randasi savo namuose, 117 Ken
nard St., Cambridge, Mass.

Draugė P. Antanuk taipgi 
dar mažai tepavaikšto. Jos gy
venimo vieta yra 21 Gold St., 
So. Bostone.

Veliju draugėms greitai pa
sveikti. Kores-iė‘

L. Miller 
50c, kad

prisiųstas
pranešė

mūsų narės

Pereitą savaitę milioninis au
gęs žmogus užbaigė mokslumo 
kursą, kurį vedė Works Pro
gress Administration Apšvietos 
Skyrius. Tai yra Walter Do
naldson, kuris su savo žmona ir 
astuoniais vaikais gyvena rasti
nėj grįtelėj tolimuose West Vir
ginijos kalnuose.

Donaldsonaš randavoja sep
tynis akrus pakalnės nuo 
Farrell brolių. Jis augina 
kornus ir bulves. Praeityj, 
kada jam prisiėjo pasirašyti 
savo vardą ant kokių nors 
popierų, jo žmona turėjo tą 
atlikti. “Tada,” sako Donald- 
son’as, “mane lengvai galėjo 
apgauti.”

Nuo svieto jis buvo atskir
tas. Net ir vasaros laiku, ka
da žemė buvo išdžiūvus, buvo 
sunku 
d an gi 
ratais 
siekti,
naldsono vaikai niekad nema
tė pasažierinių automobilių. 
Jie niekad nematė nei kruta- 
mųjų paveikslų ir radio jiems 
nežinomas daiktas. Jie apie 
tai tik girdėjo mažoj vieno 
kambarėlio mokykloj.

Dabar ir augę žmonės ima
si už mokslo, ir vakare žibu
rys žiba per langus mokyklos 

į ir visur kalnuose galima ma
tyti žibintuvų, kuomet vyrai 
ir moterys vyksta lankyti W. 
P. A. augusių mokyklą.

Milionas žmonių, kurie pra- Kew Mexico yra tarpe valsti
jų, kurios tiki išnaikinti ne- 
mokslumą savo valstijose, ka
da ateinantis cenzas 1940 m. 
bus darytas.

Visi WPA Augusių Apšvie
tos mokytojai buvo imti nuo 
pašalpos programos. Kiekvie
nas žmogus, kuris negali skai
tyti ir rašyti angliškai, yra 
tinkamas lankyti šitas klases.

WPA Informacijų 
Biuras.

pasiekti jo grįtelę. Ka- 
tik trokai su dvigubais 
ir retežiais galėjo ją pa
kai kurie jaunesni Do-

jos pačios negalėjo suprasti 
vaiko mokyklos raporto korte
lės.

Tai toki žmonės jau išmoks
ta skaityti savo laikraščius, 
rašyti laiškus ir rokuoti leng
vus numerius WPA apšvietos 
klasėse. Tik nesenai jie pir
ko laikraščius neštis gatveka- 
riuose, kad jie irgi būtų pana
šūs į žmones, kurie galėjo 
skaityti. Austrijietė Buffalo 
mieste rašo: “Aš gavau tele
gramą nuo savo sūnaus, šituo 
kartu jau pati galėjau paskai
tyti.”

Sąryšyj su mokslumo klasė
mis, radio irgi vartojama. 
New Yorko mieste Elementa
ry School of the Air WPA 
augusių apšvietos programa, 
kurią remia New Yorko Board 
of Education, gauna net 1,400 
laiškų į mėnesį. Rokuojama, 
kad kiekvienas gautas laiškas 
reprezentuoja net 500 klausy
tojų. Proporcija šitoj dirvoj t* 
gal nėra tokia didelė, bet ap-** 
skaitliavimas visos radio au
diencijos arba visų klausyto
ju sudarytu augštas skaitlį-

I • 

nes.
1930 m- cenzas parodė, kad 

šitoj šalyj yra apie 4(4 mili- 
onai nemokintų žmonių. Kai
po pasekmė federalės valdžios 
pašalpos programų, kova su
mažinti tas skaitlines jau pilnai 
veikia. Mississippi, Virginia, 
North Carolina, Colorado ir

moko skaityti ir rašyti, gyve
na visose šalies dalyse, nuo 
New Yorko iki Californijos. 
Jų metai siekia nuo 16 iki 82. 
Jų tarpe yra pusiau-indijoniš
kų ūkio - darbininkų, kurie 
pargabenti iš Meksikos ap
dirbti burokų laukus, ir ne
grų vatos rinkėjų, ir papras
tų, fabriko darbininkų.

Daug iš šitų buvusiųjų ne- 
mokslių yra moterys. Daugu
mas iš jų imigrantų motinos, 
kurios gyvena didelių miestų 
susiedijose, lygiai kaip sveti
moj šalyj. Kad nors jų vai
kus mokyklos pritraukė, bet

Garsinkite savo biznį dieri- 
raštyj “Laisvėj.”

tuojau po susirinkimo perduota 
“Laisvės” Moterų Skyriaus ve
dėjai, kad tilptų “L”, tad apie 
ją daug aiškinti netenka, tik 
norisi primint draugėms, kad 
nei viena nepraleistų neperskai
čius. Ne tik pačiom bus įdomu 
perskaityt, bet verta ir pasidėt 
atsargai, '’kad su ja galėtume 
paįvairint susirinkimus.

Mūsų kuopa vis 
traukia ’ į visokius 
dirbt nėra sunku, 
netingi apsiimt ir
rūpestingai eina savo pareigas. 
Sugyvenama draugiškai. Po su
sirinkimų kartais pasivaišina
me, o kartais turime apšvietos 
pusvalandį, tad susirinkimai 
būną smagūs » ir narės juos 
skaitlingai lanko, taipgi ir ben
drose kuopose priklausančios 
narės laiks nuo laiko ateina 
mums talkon į susirinkimus ir 
į darbą, kas irgi pagelbsti kuo
pos budavojime. N. j

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

kitės juomi.

žymiąją 
radiumo

daugiau įsi- 
darbus, bet 
nes draugės 
apsiėmusios

Valgykite Medą Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Karkiančius

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

Kaina 65c už Kvortą 
Liepų Žiedų 75c. Kvorta

Kreipkitės į “Laisvės” ofi
są ir apsirūpinkite su 

medum.
paskaita

Lincolno Bataliono kovotojai Ispanijoj prisitaiso savo šautuvus prieš mūšį su 
faši stais.
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Parašė M. ZOŠČENKO I Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI HMYGA
IIL Klastos

'(Tąsa) 38
Ir netgi įplaukdami, kaip matote, į 

taip atsakomingą prieplauką, kuri turi 
gązdinantį vardą “Klasta”, mes jau nu
sprendėme ir šį sykį pabandyti savo jė
gas, ne prasmėje tulžinio satyriko pir
mosios sudėties, iš tų, kurie sukinėja 
rankas, gėdina ir šūkauja,—mes nupren- 
dėme pabandyti save asmenyje, na, kaip 
čia pasakius, nelyginant gynėjų kolegi
jos nario.

Žinoma, pasirodytų neapsakomai keis
ta ginti panašius žmonių dvasios trūku
mus, bet mūsų gynimas bus labai skirtin
gas ir netgi ne visus mes linkę ginti.

6. Ir taip, reiškia, ant mūsų laivo dang
čio sakydami jautringas prakalbas, tuo 
pačiu laiku mes stengiamės įplaukti į er
dvingą ir prastai apsaugotą prieplauką. 
Bet visokeriopų literatinių sriovių aud
ringi vandenai, visiškai išplovę ir sugrio
vę pakraštį, neleidžia mums tą lengvai 
atlikti.

Ir tuomet norėdami tūlą laiką palauk
ti^ kad apgalvojus, kaip lengviau prie- 
plaukon dasigauti,—mes sustojame prie- 
uo^tyje ir ne be sumišimo žiūrime į 
kraštus, kuriuose jau, mirkčiodami, vaik
štinėja visokios rūšies klasčiai, apgavi
kai, gudruoliai, suokalbininkai ir tamsių 
darbelių meisteriai.

Ir matant tuos valkatas mums ant šir
dies palengva pasidaro, mes pasakytume, 
britku.

Ir mes taip sušunkame: “O, rodosi, 
mes bereikalingai nusprendėme ginti šias 
šiukšles!”

Pagaliaus, mes turime ve kokį sume
timą.

7. Pavyzdžiui, žvėrys. Daleiskime,. gy
vuliai. Na, ten, sakysime, katės, šunys, 
gaidžiai, vorai ir taip toliaus. Arba netgi ' 
blogiausiame atsitikime paimti—lauki
nius žvėris. Kad ir dramblį. Dalinai ži
rafą. Ir taip toliau.

Pa^ šiuos žvėris, remiantis Bremo 
mokslu, nieko panašaus nėra, kas pas 
žmones būna. Žvėrys, nors tai labai keis
ta, klastų veik nesupranta. Pas juos 
klastų ir nebūna.

Ir tas, abelnai kalbant, dalinai netgi 
kurjoziška, kad pas žmones tas yra, o 
pas kitus to nėra. O žmonės, kaip ten 
nebūtų, ką ten nekalbėtų, savo rūšies 
yra vainikas tvėrybos, o žvėrys atbulai. 
Ir visgi pas žvėris nėra, o pas žmones 
,yra. Ir kaip tai nelemta.

Dorus - j -i O’; b'stūs-filosofus, skelbian
čius a ' ymąsi ir dvasios žvalu
mą, šis dalyba-, dalinai, visados kanki
no ir jaudino.

Savo laikais garsus filosofas Platonas 
pasakė: “Negalima daleisti, kad paukš
čiai ir žvėrys turėtų aukštesnį dorinį 
prakilnumą, negu žmonės.”

Bet nuo to laiko baisioj, galima sakyt, 
gyvenimo knibždynėj praėjo kas tokio, 
rodosi, du tūkstančiai metų, ir žmonės 
turėjo ir turi tą, ko pas žvėris nebuvo.

O žvėrys, gal būt, per tą laiką laipsniš
kai tobulinosi ir tobulinosi ir, galų gale, 
priėjo prie to, kuomi ir dabar yra.

8. Ir taip, remiantis Bremo įrodymais, 
žvėrys neturi klastingumo.

Žvėrys gyvena žvalai ir energingai, 
kai kurie jų čiulba, dainuoja, kai kurie 
visgi krykia, urzgia, cypia, žviegia, ir 
taip toliaus, vienok visi žvėrys pasižymi 
žvalumu ir meile linkui gyvenimo. Ir tar
pe jų gyvenimas, palyginamai, slenka 
sklandžiai, tarpe gražių gamtos vaizdų, 
girių ir laukų ramumoj.

Kitas dalykas, tai ten jiems viskas 
prieinamiau, kaip išsireiškė poetas apie 
kokį ten, neatsimenu, žvėrelį. Ką tai 
tokį:

“Ir1 po kiekvienu krūmu buvo gatavas 
stalas ir namas.”

Tą jis pasakė, rodosi, apie kokį tai at
skirą gyvulių pasaulio atstovą. Ką tai to
kį mažas skaičiau. Kokia tai nesąmonė! 
Ir paskui viskas migla apsivilko, žodžiu, 
ten kalba ėjo apie kokį ten paukštį, arba 
apie kokią ten ožką. Arba, rodosi, apie 
voveraitę. Kad jai taip lengva gyventi ir 
kad jai, žinoma, nei į galvą neateina vi
kruolis arba ten eiti į kokias nors giri
nes kombinacijas ir aferas.

Bet čia, žinoma, kitas klausimas. Abel
nai, tiktai faktas, kad gyvulių ir .aug
menų pasaulis veik nesusipažįsta su klasta. \ Į /-r

O kadangi tūli Europos mokslininkai da
linai sumaišė į vieną krūvą žmones ir 
žvėris ir jie nedaro labai didelio skirtu
mo tarpe vienų ir kitų, todėl mes išdrįs
tame padaryti tiesią samprotavimų išva
dą, kad visas tas perviršius, kurio nesi
randa pas žvėris, neturėtų rastis ir pas 
mūsų puikios veislės atstovus.

9. O jeigu kas nors yra arba randasi, 
re; kia. b--? buvo svarbios priežastys.

Ir k : ■' “ ' s į rankas istoriją, tie
>uojain < ' 'kinti, kodėl tas būna.

(Daugiau bus)

“Šviesoj,” tik po kitokiais 
antgalviais. Tai mes turime 
būt labai dėkingi savo tiem 
draugam kurie rašo. Nėra 
skirtumo keli jie yra, bile už
pildo mūsų reikalingą vietą. Bet 
kur yra J. Buivydo raštai^ jei
gu jis gali geriau parašyti, tai 
kodėl nepasirodo?

Draugai, pirma padary
kim patys geriau, o paskui 
parodykim kitų klaidas, bet 
pakol mes negalime geriau 
padaryt už tuos, kurie dirba 
dėl žmonijos gerovės, tai mes 
turime tylėt, pakol mes išmok
sim nuo jų.

Kas link pakėlimo mokesčių 
nariams, tas būtų didelis smū
gis, nes dabartiniame laike 
pakėlimas mokesties būtų su
mažinimas narių. Nors da
bar ir mažos duoklės, bet sun
ku jas išgaut, nes kuris | ne
dirba, tai tam ir $1.50 yra 
didelis pinigas.

Draugai, mėginkime duokles 
palikt tokias pat per ateinan
čius 2 metus, o per tą laiką 
gal viskas persimainys, kad 
galėsim išbrist iš tos depre
sijos. i

ALDLD 161 Kp Narys,
M. B. I

KNYGOS IR “ŠVIESA”
Mano supratimu, reikia pa

daryti šitaip: ALDLD Centro 
^Komiteto šaukiamas delegatų 
suvažiavimas liepos 1 ir 2 dd. 
turėtų pasakyti, kad iki šiol 
buvo leidžiamos geros ir 'tei
singos knygos ir daug žmonių 
pasimokino iš ALDLD leidžia
mos literatūros. Bet plačiai 
nepasiekė ji tikslą, o mums 
reikia daugiau masių į mūsų 
organizaciją. Taigi, mano su
pratimu, reikia knygų leidimą 
panaikinti, palikti tik ždrnalą 
“Šviesą” ir leisti jį vieną sy
kį į mėnesį. “Šviesos” vieną 
pusę spausdinti lietuviškai, o 
kitą angliškai, tai tada j gal 
žurnalas duos daugiau pasek
mių, negu jų gauname iš kny
gų. Ir reikia duoti kitas var
das organizacijai, g e r i a u 
vadinti ALDLD kliubai. “švie
sos” prenumerata metams tu
rėtų būti $1.00. Kas tik taip 
nori prigulėti, tai turėtų įmo
kėti 10 centų. Čarteris turė
tų būti bizniškas, kad pagal 
tą čarterį būtų galima laikyti 
visokį gėrimai ir užkandžiai.

D. P. Boika.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

LIETUVOS ŽINIOS
Už Studentų Laiškų “Kontro

lę” Nubausta 4 Mėnesiam
> Kalėjimo

Universiteto humanitarinių 
mokslų fakulteto rūmų pirmo 
aukšto kori d ory j, Kauno cen
trinis paštas turi agentūrą.

1937 m. lapkričio 30 d. apie 
1 vai. 30 min. universiteto 
sargas Domas Sabaliauskas 
pranešė agentūros vedėjai, 
kad jis, su antru sargu Lau- 
ritėnu, dežūruodami nakties 
metu, matė, kad universiteto 
tų rūmų sargienė Grasilda 
Steponavičienė agentūros spin
tą atsirakino, išėmė pluoštą 
studentų laiškų ir pradėjo 
juos atvokuoti. Jinai jieško- 
jo laiškuose pinigų. Apie tai 
tuojau buvo pranešta krimina
linei policijai, kuri Steponavi
čienę patraukė teismo atsako
mybėn.

Kvotos daviniais nustatyta, 
kad nuo 1934 m. rugsėjo 15 
d. iki 1937 m. gruodžio 1 d., 
kaip pareiškė tos agentūros 
vedėja Alma Lazdauskaitė, 
dingo iš agentūros kasos smul
kiomis monetomis apie 252 li
tai.

ši byla buvo svarstoma Kau
no apylinkės teisme. Stepo
navičienė teisme pareiškė, kad 
studentų laiškuose jieškojusi 
pinigų todėl, kad buvęs skur
dus gyvenimas. Visame prisi
pažino.

Kauno apylinkės teisėjas, p. 
Žostautas šį “cenzorių” nubau
dė keturiais mėnesiais papras
to kalėjimo, bet nuo bausmės 
lygtinai atleido, jeigu per 3 
metus nenusikals.

Sovietai Lietuvai Paskirs 
Naują Prekybos Atstovą

Sovietų Rusijos prekybos at
stovu Lietuvoj buvo p. Šapira, 
kuris dar gruodžio mėnesį iš
vyko Maskvon ir ligšiol nebe
grįžo. Balandžio 29 d. ir Ša- 
piro šeima išvyko Maskvon.

SSSR prekybos atstovo par
eigas Lietuvoj eina p. Pivova- 
revas.

Netrukus Sovietai Lietuvai 
paskirsiu naują savo prekybos 
atstovą, v

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Drg. J. Benderiui, .Phila., 

Pa.—Laiškas bus išspausdintas 
neužilgo.

A.L.D.L.D. Diskusijos
ALDLD SUVAŽIAVIMUI 

BESIARTINANT

J. Buivydas plačiai aprašė 
ALDLD reikalus, o draugas 
D. M. šolomskas atsakė į ne
kurtuos užmetimus. Aš irgi 
nesutinku su Buivydo pareiški
mu, kad Centro Sekretorius 
būtų neapmokamas.

Jis sako, kad Petrikos lai
kais tiek buvo narių, bet se
kretorius buvo neapmokamas. 
Tai tas buvo apie 10 ar 15 
metų tam atgal, viskas buvo 
kitaip, tuo laiku gyvenimo są
lygos buvo kitokios, negu 
šiandien randasi, O antras 
dalykas, tiek' metų atgal mes 
visi buvom jauni, pilni ener
gijos, kur mum viskas buvo 
lengva padaryt, nes 10 metų 
ar 15 atgal mes buvom jau- 

\ nesni. Tuo laiku laiškas ar 
atvirutė imdavo parašyt kelias 

* minutes, kur šiandie jau uži
ma ilgesnį laiką. Aš pamenu, 
kad ir paties Buivydo būdavo 
straipsnelių bei koresponden
cijų laikraščiuose, bet dabar 

* t/k pasirodo vienas į kokius 5 
Į metus. Kur jis buvo visą tą 

laiką? Kodėl nerašinėjo dy- 
x kai? Juk mūsų spauda to 

tik ir reikalauja. Aš visada ti
kiu, kad jei žmogus dirba, tai

kėjo susižinot apie draugijos 
reikalus, tai užimdavo 2 ir 3 
mėnesius. To negalima buvo 
nei kaltint, ba žmogus dirbo 
,tik turėdamas liuoso laiko. To 
dabar negalima tikėtis, nes or
ganizacija daug didesnė, kuo
pos ir nariai pripratę su gerais 
patarnavimais. Aš manau, 
kad nei pats Buivydas neap- 
siimtų tokiai didelei organiza
cijai dirbt veltui.

ALDLD nariai turėtų būt dė
kingi, kad dabartinis Centro 
Sekretorius dirba už mažą al
gą. Gerai, kad drg. šoloms
kas dirba prie “Laisvės,” tai 
gali atlikti ir ALDLD reika
lus. Mes tą gerai žinom, kad 
yra užtektinai darbo prie kny
gų ir “šviesos” išsiuntinėjiiųo; 
o kitas dalykas, mes turim su 
viršum 2 šimtu kuopų tik po 
vieną laišką parašyti, o kai 
kada reikia parašyt ir po 2 
laišku su organizacijos reika
lais. Aš kur dirbu ir noriu, 
kad gaučiau užmokėt, tai taip 
ir Centro Sekretorius turi būt 
apmokamas.

Kas link žurnalo “Šviesos,” 
tai dabar yra labai gero turi
nio; yra visko po biskį, nes 
mes turime visokių narių, ku
rie tik ir skaito lengvesnius 
raštus, nes kaip sunkesni raš-

turt gaut ir užmokėt. Aš at- tai, tai dauguma perskaito 2 
' menu kaip mūsų sekretoriusĮ puslapius ir padeda ant len- 

buvo neapmokamas, kad rei-tynos. Sako: “Ką mačyja, ką

aš skaitysiu, kad negaliu su
prast’ ’.

Dabartinis “šviesos” turi
nys, diduma yra labai geras, 
jeigu tik ją galima palaikyt 
tokioj formoj.

Apie ALDLD leidžiamas 
knygas. Aš mielai sutinku su 
dabartinėm knygom, kur Cen
tro Komitetas pagamina. Ne- 
kurie draugai reikalauja, kad 
knygos būtų daugiau rašomos 
leninizmo arba marksizmo 
klausimais, bet to nori tik ma
žuma, nes tokios knygos yra 
labai sunkios skaityt pradi
niams draugams ir draugėms. 
Centro Komitetas iki šiol la- /
bai gerai elgėsi ir leido labai 
geras knygas, kur • kožnam 
žmogui yfa suprantamos. Dau
gumas labai užganėdinti su 
paskutinėm, kaip tai: “Povi
las Jurka,” “Kelias į Naują 
Gyvenimą,” “Gamta ir žmo
nės.” Ypatingai galima pasi
gėrėt su “Kelias į Naują Gy
venimą,” kurią nariai skaitė 
ne tik po vieną kartą, bet po 
kelis kartus, nes tai yra kelro
dis darbininkui žmogeliui. 
Mes turim labai paačiuot mū
sų draugui A. Bimbai, kuris 
mum suteikė tokią gražią kny
gą!

Kas link apdarytų knygų, 
man rodos, nėra skirtumo ar 
ji apdaryta ar ne, bile tik yra 
geras turinys viduryje.

Buivydas kritikuoja Centrą, 
būk tik šeši ar septyni dik
tuoja ir rašo ir vis tie patys 
raštai “Laisvėj,” “Vilnyj” ir

•••••••••••••••D •
• Svečių

•••••••••••••••••D , •
Atydai •

----- .1 ■,

• Lankydamiesi didžiajame trijų dienų šventės paren- •J gimė Montello’j e, užeikite pasimatyti su J
: ANTANU K. RAILA :
• ‘ LIETUVIŲ TAUTIŠKAM NAME •
• 666-670 N. Main Street Montello, Mass. J
• Pas jį gausite gerus pietus ir išsigersite visokių •J gėrimų, kokių tiktai panorėsite. _ #
• •

Telefonas 5723 •

GARSINKITES “LAISVĖJE”

BALTIMORE, MD.
------------------------------------------ ■ ----------------- -- . ■ ■ ■ —

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI

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

Iš vietinių dalyvaus programoje Lyros Choras 
ir Rusų-Ukrainų Choras

BUS LIBERTY PARKE
EASTERN IR MOFFETT AVENUES

Prie įžangos bilieto duodama 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.

IŠVAŽIAVIMAS
Rengia A. L. D. L, D. 3-čias, L. D. S. 5-tas ir L. M. S. 4-tas Apskričiai

Leo Larrivee, 
Boksininkas

i Įvyks Nedėlioję

BIRŽ. 5 JUNE
19 3 8

LIETUVIŲ DARŽE
Už Lakewood Ežero 

WATERBURY, CONN.
• • •

Pradžia 12 vai. dienų

MERRY MAKERS ORKESTRĄ ĮŽANGA 25c
i, į m - ■ ■ į , ■ u i ....—Į----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '

Dainuos Trys Chorai: Laisvės Choras iš Hartford, Jaunuolių Choras iš Bridge
port ir Daina Choras iš New Haven. Jie Dainuos Naujausias Dainas.

Apart puikios programos, gera muzika grieš šokiam, ir bus visokių valgių ir gėrimų. Tad prašome vi 
sos apylinkės) lietuvių visuomenę atsilankyti į šį pikniką, kur būsite visi pasitenkinę. Rengėjai.
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WORCESTER, MASS SCRANTON, PA.
Iš 22 d. Gegužes ALDLD 11 

Kuopos Susirinkimo
Perbėgus kuopos reikalus, bu

vo ALDLD suvažiavimo trum
pos diskusijos, nes 27 d. gegu
žės, t. y., penktadienio vakare, 
Endicott St. svetainėj įvyksta 
abiejų ALDLD kuopų bendras 
susirinkimas suvažiavimo klau
simu. Čia ir bus pilnas apkal
bėjimas ir išrinkimas delegatų į 
suvažiavimą. Abiejų kuopų na
riai rengkitės į šį susirinkimą.

Drg. F. Petkūnas davė ra
portą iš Kongreso Komiteto su
sirinkimo. Sakė, kad K. K. nu
tarė pasiųsti delegatą į Kon
greso suvažiavimą ir kelionės 
išlaidom komitetas rengia va
karą 9 d. birželio Aido Choro 
kambaryje. Čia buvo apkalbėta 
Maynardo 3 d. liepos “Laisvės” 
piknikas. Išrinkta komisija iš 5 
žmonių, kad pasiuntus kelis bu- 
sus iš Worcesterio. Čia, žinoma, 
priklausys nuo mūsų rėmėjų ir 
draugų gana daug.

žinant tą tiesą, kad “Laisvė” 
yra kelrodis į geresnį gyveni
mą dirbančiąja! žmonijai ir ge
riausias draugas apšvietoj ir 
kovos lauke su priešais, už de
mokratiją, prieš karą ir fašiz
mą, mes pasitikim didžiausios 
talkos iš vvorcesteriečių tuo 
klausimu-

Buvo pranešimas iš Komu
nistų Partijos, kad bus rodo
mas Sovietų judis “Nauja 
va,” Regent Teatre; Elm 
17 d. birželio. Prasidės 7 
vakare. Tęsis iki 11 vai.
ties. Rengkitės pamatyti šį ju-

Kadangi Amer. Liet. Kon
greso Wilkes-Barre apylin
kės laikytoj konferencijoj ko
vo 20 d., šių metų, buvo priim
tos kelios rezoliucijos vienbal
siai. Bet rezoliucija pagaminta 
per J- Vilkelį prieš Sovietų val
džią dėlei baudžiamų tenais fa
šistinių . šnipų ir trockistinių 
piktadarių buvo atmesta 40 bal. 
prieš 15. Vienok rezoliucijos 
autorius su savo šalininkais, 
kaipo trockizmo gynėjai, nesi
skaitė su konferencija ir dele
gatų nubalsavimu, bet pasivadi
nę save mažuma ir rezoliucijų 
komisijos didžiuma, n he j o su 
ta prieš Sovietų valdži/t rezoliu
cija į spaudą, nepaisant, kad ir 
daugumos delegatų atmesta bu
vo.

Todėl mes, ALDLD 39 kp. 
buvę delegatai viršrpinėtoj kon
ferencijoj, reiškiam griežtą 
protestą varde mūsų kuopos ir 
smerkiam tokį “mažumos” el
gesį, kaipo tikslų kenkimą dar
bininkų vienybei ir bendram 
veikimui prieš visų darbo žmo
nių bendrą priešą fašizmą, o 
kartu ir Amer. Liet. Kongreso 
veiklai šioj apylinkėj.

Buvę delegatai:
I. A. Klevinskas, 
L. Yanushites, 
Joseph Klekunas, 
V. Valukas, ji 
JT. Medalis.

Remkim apskričio pikniką, 
nes apskričiui reikalinga fi
nansinė parama. ' Kviečiame 
visus.

Apskričio Valdyba.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Ekstra Susirinkimo Pakeitimas
Gegužės 26 d., 8 v. v., 735 Fair

mount Avenue, įvyks visų mūsų or
ganizacijų “Laisvės” skaitytojų ir

svarbus dalykas, tai “Laisvės” pik
nikas. Reikia sužiūrėti, kad viskas 
yra sutvarkyta, kad neįvyktų ko
kių trūkumų pikniko surengime. To
dėl draugai ir draugės, nepraleiski
te šio susirinkimo, susirinkite visi 
ant laiko ir atsiveskite naujų narių 
prirašyti prie partijos. — Valdyba.

(122-123)

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir Apielinkės ĄLDLD 

12-to Apskričio Narių Atydai.
Pirmas šio meto Apskričio pikni-

simpatikų susirinkimas vietoj 27 d. U<as įvyks gcg. 30 d. gražiame Sim- w 11-zx f"1 1 r- z-x TU 1 1 o r« i o 1 T X 71 1 1T _geguž., t. y., ketvirtadienį, o ne 
pentkadienį. Geg. 27 d. yra šaukia
ma svarbi konferencija. Dėlei “Lais
vės” pikniko Baltimorėje ir penkta
dienį, 27 d. geg. bus komisija nuo 8 
vai. iki 10 vai. vak. Ketvirtadienį, 
26 d. geguž., drg. Buknys atveš mū
sų “Laisvės” pikniko įžangos laimė
jimo tikietukus ir bus svarbių pra
nešimų. Būtinai plačiai dalyvaukite.
— V. K. Valdyba. (122-123)

ko Glen Parke. Busas iš Wilkes- 
Barre išeis 10 valandą ryte nuo 
kliubo svetainės, kampas E. Market 
ir Shermah Sts., bus gera j muzika 
šokiams, gerų valgių ir tt. Vietos 
ir apielinkės drauges ir draugus 
kviečiame skaitlingai dalyvaut.

Kclrodys. Su automobiliais važiuo
jant imkit 309 kelią ir važiuokit iki 
Manganellos Pavilion, ten kairėje 
pusėje parkas. Vieta netoli už West 
Pittston. (122-124)

st., 
vai. 

nak-

Komunistų Partijos piknikas 
bus Olympia Parke, 26 d. bir
želio. JM. L.

Waterbury, Conn
CIO Laimėjimas Šiame Mieste

Apie pora metų atgal čia 
pradėjo organizuotis CIO uni
ja. Kompanija taipgi nesnau
dė, pradėjo organizuoti kom- 
paničną uniją. Kompanija 
stengėsi traukti darbininkus 
visokiais būdais į savąją uniją 
ir CIO unijos narius persekio
ti. CIO unija išreikalavo iš 
valdžios, kad būtų balsavimas, 
katros unijos darbininkai no
ri. Valdžia taip patvarkė ir 
gegužės 19 d. davė darbinin
kams balsuoti, katrie nori CIO, 
o katrie nori kompaničnos, ar
ba katrie nenori visai jokios 
unijos. Balsavimus prižiūrėjo 
valdžios atstovas, kompanija 
negalėjo apgauti.

Pasekmės tokios, kad CIO 
unija laimėjo du kartu dau
giau balsų, nors kompanijos 
unija prieš balsavimus davė 
veltui alaus. Gegužės 18 d., 
prieš balsavimo dieną, prisiun
tė 6 bačkas 
St. svetainę 
kompanijos 
žmones. Ir
žmogelis kalbėjo už kompani
jos uniją. Tas žmogelis save 
vadinas “progresyviu,” bet da
bar pasirodė, kad jis progre- 
syvis į atbulą pusę. Daugelis 
lietuvių jį vadina Hitleriu. Tas 
vardas jam tikrai pritinka. 

a Reikia pasakyti, kad dakta
ras Aukštakalnis per savo lie
tuvišką radio pusvalandį agita
vo už CIO uniją. Aleksis garsi
no balsavimus, bet nepasakė 
aiškiai, už ką balsuoti.

Pirmas Waterburio Lietuvių 
Piknikas

alaus į 48 Green 
“neprigulmingai” 
unijai ir girdė 
vienas lietuviškas

Gegužės 29 d. Lietuvių Lais
vas Kapinynas rengia pikniką 
Lietuviškam Parke, kuris vi
siems Waterburio lietuviams 
yra žinomas. šokiams grajys 
Merry Makers Orkestrą—taip
gi visiems žinoma. Bus ir kito
kių pamarginimų. Būkite visi ir 
aš būsiu. Žvalgas.

Vaikai sparčiau auga 
aukštyn pavasarį, bet la
biau diktėja rudenį ir žie
mą.

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

ta Ispanų Delegacija: Ramon Sen
der, Jose Bergamin, Carmen Men- 
na ir Ogier Preteceille. Šį delegatų 
pasitikimą ruošia Medikalis Biuras 
ir North Am. Com. to Aid Spanish 
Dem. Academy of Music, Broad ir

CHRONIŠKOS

LIGOS
GYDOMOS

Locust Sts., 8:30 v. v. Įžanga 25c ir 
aukščiau. Lietuviai plačiai dalyvau
kite, išgirsite daug naujo.

(119-122)

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan A v,e.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-1335

-----  ' ■■ ---7—

Dr. Herman Mendlowitz
33 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. 
NEDELIOMIS 

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

WATERBURY, CONN.
Mūsų Draugijų Parengimai 

Įvyks Sekamai:
Visiems Waterburio Lietuviams 

yra gęrai žinomos Lietuviškos Kapi
nės, kurias tvarko Draugijų atsto
vai, jįe rengia pikniką kapų taisy
mo 
kame | Parke. Kviečiame visus daly
vauti.

Sek
Parke 
gijų Apskričių piknikas, tai yra AL 
DLD 3-čio, LDS 5-to ir LMS 4-to. 
Bus plati ir įvairi programa.

12 ji. birželio WLUP Kliubas ren
gia pikniką Lietuvių Parke, bus ke
letas kalbėtojų. Del virš minėtų 
piknikų Merry Makers orkestrą 
grieš šokiams. — J. S.

(122-123)

dienoj, 29 d. gegužės. Lietuviš- 
n Pnrlčn Kvinrinmn vi

.nadienį, 5 d. birželio, Lietuvių 
‘ įvyksta Conn, valstijos Drau-

3-čio, LDS 5-to ir LMS 4-to.

PHILADELPHIA, PA.
ALCA Kliubas laikys susirinkimą 
25-tą d. gegužės, trečiadienio vaka
re. Prašome narių dalyvauti,1 nes rei
kės išrinkti darbininkų dėl pikniko, 
kuris įvyks mūsų darže, 30 d.‘‘ge- 
žužės. Taip pat išgirsit ką, nuveikė 
pikniko komisija. (1^1-122)

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, CranforčĮ,
Bangos Choras išpildys gražią pro
gramą su naujomis liaudies daino
mis, vadovybėje A. Klimaites. Kvie
čiame visus atsilankyti J šį pirmą 
Bangos Choro pikniką ir paremti 
dailės, kultūros organizaciją savo 
mielu atsilankymu. Pradžia) 12 vai. 
po pietų. Įžanga 25c. — Rengimo 
Komisija. (120-122)

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

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

/ IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi \

Philadelphia, Pa.
Atydai Visų Draugysčių

Jau daugelis Philadelphijos 
draugysčių žino, kad susior
ganizavo 21 d. balandžio, 
1938, Lietuvos Nepriklausomy
bės Gynimo Komitetas iš gana 
stambių organizacijų, atsto
vaujančių apie 25 šimtus or
ganizuotų lietuvių. Kadangi 
praeitos konferencijos delega
tai permatė, kad dar daug 
draugijų neprisiuntė savo de
legatų į konferenciją, tai nu
tarė, kad kita Lietuvos Nepri
klausomybės Gynimo konfe
rencija įvyktų 27 d. gegužės, 
8 vai. vakare, 1011 Fairmount 
Ave., Phil adei phijoj, kad bū
tų proga ir toms draugijoms 
prisiųsti savo delegatus, kurios 
dar nėra prisiuntę.

Taigi, išrinktas komitetas 
šiuomi atsišaukia ; į draugijas 
ir atkreipia atydą į išrinktus 
delegatus, kad atsilankytų kuo 
skaitlingiausiai į virš minėtą 
konferenciją ir laiku, kur bus 
svarstomi sekami svarbūs 
klausimai:

1—Dabartiniai j Lietuvos ir 
Lenkijos santikiai ir prie ko 
jie veda?

2— Kokiais būdais mes 
Amerikos lietuviai -galėtume 
pagelbėt Lietuvos kylančiai 
liaudžiai prieš Smetonos reži
mą, už Lietuvos nepriklauso
mybę prieš lenkus?

3— Ar yra rejikalingas vi
suotinas Amerikos lietuvių su
važiavimas ?

Ir tolesnis mūsų veikimas.
Phila. Liet. Neprig. 
Gynimo Komitetas: 
Pirm. P. Zaleckas, 
Protok. Raštininkas 

J. Straleckas, 
Susin. Raštininkas 

J. Bender.

STAMFORD, CONN.
Masinės Prakalbos ir Protestas 

Prieš Fašizmą ir Grobikus
Įvyks 26 d. gegužės, ketvirtadie

nio vakare 7:30 vai. Horticultural 
Hall, kampas Grayrock Pl. ir Forest 
St. Šias prakalbas rengia LDS 99 
kp., čechoslovakai, Ukrainai ir kar- 
patų rusai, viso 10 organizacijų. Bus 
įvairių tautų ir lietuvių kalbėtojų. 
Prašome visų skaitlingai dalyvauti. 
Įžangą veltui. — Kom. (122-123)

CLEVELAND, OHIO
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 26 d. gegužės, 
Liet. Darb. Svet., 920 E. 79th St. 
Pradžia 7:30 v. v. Veik. Kom. nariai 
malonėkite būti visi, kurie tik pri
klausote prie to komiteto, nes turi
me svarbių reikalų aptarti kaip Sve
tainės reikalus, vasaros sezonui ir 
“Vilnies” spaudos pikniką. — Prot. 
Rašt. J. Bhgužis. (122-123)

GRAND RAPIDS, MICH.
L. L. Kapinynas rengia prakalbas 

i ir apvaikščiojimą, įvyks Dekoracijų 
Dienoj, gegužės 30 d., kapinėse. Pra
šome visų skaitlingai dalyvauti.

(123-124)

BALTIMORE, MD.
Liet. Kom. Frak. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 26 d. geg., 7:30 
v. v. po num., Ill S. Poppleton St. 
Draugai ir draugės, šis susirinkimas 
bus svarbesnis iš kitų, todėl kad 
turės būt išrinkti delegatai pasiun
timui į Lietuvių Nacionalį Kom. 
Partijos suvažiavimą. Kitas labai

Wilkes Barre, Pa
Visų ALDLD Kuopų Žiniai 

XII Apskrityj
Pirmas ALDLD 12-to Ap

skričio piknikas įvyks gegu
žės 30 dieną, Decoration Day.

Šis piknikas bus pirmas šie
met ir dėl apskričio naudos, 
todėl visos kuopos kviečiamos 
į šį pikniką. Patys dalyvau
kite ir nepalikite kitų darbi
ninkų ir darbininkių nepakvie
tę. Piknikas bus labai puikioj 
vietoj —Simko Glen Parke, 
netoli nuo West Wyoming. 
Kelias labai geras privažiuot 
iš visur.

Piknike bus geriausių val
gių ir gėrimų, muzika šokiams 
ir kitokių įvairumų.

N. J.

Rengia LDS, PLDG, KP, ALDLD Kp. ir IV Apskritis
- Į v y k s -

Sekmadienį, Gegužes 29 May
FRANKLIN GROVE

•*

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

Wai n aus ko Orkestrą.—Gražus prūdas maudytis.—Įvairių painarginimų

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

Antru kartu važiuos nuA:
SOUTH Side 3 vai. p. p.; SOHO 3:15 vai. p. p.; N. S. 8:30 vai. p.p.

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

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

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

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

EXTRA! EXTRA! DYKAI

75

Šokiai Bus Šeštadienio Vakare ir Visą Dieną Sekmadienį

MAIL 
YOUR 
ORDERS!

Vardas ir pavarde

Gatvė ir numeris
• Miestas

Lietuvių Meno Sąjungos 2-rc Apskričio, Mass. Valstijos

METINIS PIKNIKAS
Dalyvauja Aido Choras iš Brooklyn, N. Y
Bostono Apylinkės Lietuviai turės progą išgirst seniausj Lietuvių Chorą Amerikoje, 
tai Brooklyno Aido Chorą, kurį dabar mokina Aldona Žilinskaitė.

Piknikas bus Birželio 11 ir 12
Taipgi dalyvaus visi Massachusetts Valstijos Chorai ir bus įvairių žaislų, Sporto 
Lenktynės: plaukimas, Volley Ball, bėgimas ir kiti žaislai. Puikios dovanos laimėto
jams lenktynėse. Taip pat bus duodama pinigines‘dovanos prie įžangos bilieto.

Piknikas Bus Olympia Park
WORCESTER, MASS

Apart lengvesnių sportiškų žaislų, kaip aukščiau suminėta, bus ir ristynių. Kaip 
matote, bus labai žingeidi programa ir aišku, kad bus daug publikos iš kitų miestų. 
Bus proga pasimatyti su senais pažįstamais ir įsigyt naujų pažinčių. O tuo pat kart 
dar bus proga laimėti pinigines dovanas prie įžangos.

1-ma $20; 2 prizai po $10.00; 6 prizai po $5.00 ir 12 prizu po $2.50

Visų Menininkų ir kitų Meno Rėmėjų, kurie esate paėmę platinimui įžangos bilie
tukus, prašome platinti juos kur tik išeinate, nes jau laikas trumpas.

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

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

ir kalnų, visokių šaknų, žolių,

< lįi

Neklausyk nei jokių 
visada žiūrėk, kad^bū- 
paveiksJas ant dėžulės.

PASARGA:
pasiūlinimŲ, 
tų toks pats

parašyk savo vardą, pavardę,

Atsimink, kad sveikata, tai
ir brangiausias turtas pa- 

centai, $1.50 ir $3.00.

PINIGŲ nesiųsk, tik
pilną antrašą ir pažymėk, už kiek ir kiek Deksnio 
Galingos Mosties reikalauji, ir pasiųsk mums šitą pa
garsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada atneš 
Galingą

Deksnio
Deksnio
Deksnio

Mostis .
Mostis .
Mostis -

75 centai 
___ $1.50 
__ $3.00

Mostį.
Galinga
Galinga
Galinga
ir sykiu Bcksnio žinynas Dovanai.

------ - ----------------------------------------- Valstija _____________

DEKEN’S OINTMENT COMPANY
352 Hartford, Connu



LAISVE Trečiad., Gegužės 25, 1938

Browderis Duos Visą Partiją Apimantį 
Raportą Madison Sq. Gardeno Mitinge 

H-------------------------------------------- —

Iš Konferencijos Sukėlimui 
Finansų Pieno Fondan— 

Kalinių Vaikams

o
Amerikos Darbo Partijos 
Brooklyno Lietuvių Sky

riaus Susirinkimas

Komunistu Partijos 10-tos 
Konvencijos atidarymo masi
nėj sesijoj šio ketvirtadienio 
vakarą partiečiai ir abelnai 
publika turės progą išgirst vi
są partiją apimantį raportą, 
kurį pateiks Earl Browder, 
Komunistų partijos generalis 
sekretorius.

Brook lyno 
susirinkimas, 
gerbiamieji, 
Kiekvieno

1 i et u vių 
Susi
kibai 

Darbo

Gegužčs 27 d., kaip 7 vai. 
vakare, Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyn, bus Amerikos Darbo 
Partijos 
skyriaus 
rinkimas, 
svarbus.
Partijos nario prievolė yra ne 
tik pačiam atsilankyti, bet pa
sistengti ir neprigulinčiu kiek 
galint su savim atsivesti.

Šiame susirinkime bus ren
kama Darbo Partijos vietinė 
valdyba: pirmininkas, proto
kolų raštininkas, finansų raš
tininkas ir jų pagelbininkai. 
Taip pat bus renkama ir “ek-' 
zakutivi” komiteto dalis. Vi
sas komitetas, o ypatingai at- 
sakomingiausi komiteto nariai 
turi būti išrinkti iš 14 distrik-1 
te gyvenančių lietuviu. Tad į 

ypatingai tie lietuviai, kurie 
gyvenate 14 distrikte, ateikite 
prisirašyti prie A. D. P. Ne- i 
manykite, kad gyvenantiems; 
kituose distriktuose, tai jau i 
nevalia 14 distrikte prigulėti— 
valia. Bet kitų distriktų gy
ventojai tik skaitomi ‘in lodge’ 
nariai, o ne tikrieji nariai, ku
riais yra ir palei A. D. P. 
tvarką ir platformą, tai 14 dis- 
trikto nariai.

Prie darbo partijos gali pri
gulėti : inteligentai, profesio
nalai, biznieriai ir darbininkai.

Earl Browder

Apart Browderio, žymiųjų 
kalbėtoju sąstate bus Robert 
Minor, kuris ką tik sugrįžo iš 
Ispanijos, James W. Ford, ir 
paskubusioji “Močiutė” Bloor. 
William Z. Foster, partijos na- 
cionalis pirmininkas, bus šios 
milžiniškos sesijos pirmininku.

Konvencijos atidarymo sesi-

ja įvyks gegužės 26-tą, did
žiulėj Madison Square Garden 
Salėj, 50th Street ir 8th Ave
nue, New Yorke, kur telpa 22 
tūkstančiai publikos. Kadangi 
partijos ir broliškų delegatų 
bus apie 1,500, programos pil- 
dytojų irgi keletą šimtų (vien 
choras bus apie 500 daininin
kų), tad nariams ir abelnai 
publikai like apie 20,000 vie
tų. Patartina visiems norin
tiems užtikrint sau pageidau
jamą vietą įsigyt bilietus dar 
šiandien. Jie parsiduoda vi
suose darb. knygynuose. Kai
nos: 40, 55, 75 centai ir $1.10.

Gardeno durys but atdaros 
nuo 6 vai. Pusę po septynių 
prasidės įspūdinga programa, 
kuri bus perduodama visai ša
liai radio bangomis. Vėliavų 
Maršą perstatys Lincolno Bri
gados veteranai ir Jaunų Ko
munistų Lygos nariai. Mor- 
decai Baumann, žymusis bari
tonas, 500 balsu choras ir di
džiulis benas duos dainų-muzi- 
kos programą.

Iš T. D. A. Susirinkimo Bušai Į Baltimore

Neel B. Enslcn, Lowell Tho
mas radio programų pranešė
jas, rastas nusižudęs gasu savo 
apartmente, 80 Haven Ave., N. 
Y., sakoma, dėl nesveikatos.

Joseph Catrini, Jay Ave., 
Maspeth, nuvežtas ligonbutin 
pašautas. Jis sakęsis, kad jį pa
šovęs motoristas, kuris sustojęs 
prašyt degtuko. Įvykis tiriama.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Marcella Bizulicnė, po tėvais 

Bartašius, pajieškau savo giminaičio 
Juliaus Sakausko. Paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių apskr., Joniškiu Sody
bos. Paskutinį kartą girdėjau, kad 
jis turi didelę cibulių 
būryj, Conn. Prašau jo 
šaukti, arba kas žinote 
dasi, praneškite man.
dėkinga. Marcella Bizulis, 2912 Pop
lar St., Philadelphia, Pa.

ūkę Water- 
pa ties atsi- 
kur jis ran- 
Būsiu labai

Naujais taksais nuo cigaretų 
jau įplaukė $912,181.69, kaip 
praneša N. Y. Miesto kasinin
kas.

Barberių unijos direktorius 
praneša, kad barberių savinin
kai pasirašė sutartį su unija. 
Crown Heights sekcijoj dar bū
sią šaukiami streikam

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijomę, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

plačios ir pažangios demokra
tiniai nusistačiusios visuome
nes partija. Rodos, tokia par
tija turėtų ko pilniausiai pa
skatinti visus Brooklyno lietu
vius prigulėti prie jos. Mokes
čiai nedideli. Kurie nariai pri
guli į “lodge” tie moka tik 
75 centus į metus. Kurie gy
vena 14 distrikte ir yra to sky
riaus pilniausi nariai, tie moka 
15 centų į mėnesį.

Kviečia A. D. P. Kom.

ŠI VAKARĄ
Farber šapos streikieriai šį

CHARLES
UP TO-DATE t

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge’Ci Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

I Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tinka

mai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam

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

NAMŲ SAVININKŲ EKSTRA 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių namų savininkų organi
zacijos ekstra susirinkimas jvyks šį 
ketvirtadienį, geg^ 26 d. grab. Barry 
P. Shalins salėje, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N. 
giai 8 vai. vak.

Šiame susirinkime 
svarbiais klausimais 
išrinkti atstovus važiuoti į Albany, 
N. Y. birželio 2 d. Visi namų savi- 

ir atsi- j ninku organizacijos nariai ir norin
tieji prisidėti prie svarbaus darbo 
namų savininkai yra kviečiami daly
vauti šiame ekstra susirinkime, ku
riame išgirsite įdomių dalykų lietu
vių ir anglų kalbomis. Malonėkite 
nesivėluoti. — Valdyba. (122-123)

84-02
Y. Pradžia ly-

reikės priimti 
rezoliucijas ii’

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Praeito šeštadienio popietį, 
Manhattan operos svetainėje, 
New Yorke, Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynymas buvo su
šaukęs plačią konferenciją su
kėlimui $6,000 Pieno Fondan, 
gelbėt kalinių vaikams, kurių 
tėvai, didumoje, uždaryti ka
lėjimuose, kad veikė unijose, 
streikuose, abelnai sakant, už 
pagerinimą savo būvio.

Už tai, kad norėjo pagerin
ti savo būvį, tai valdančioji 
klasė nubaudė šeimynų galvas 
vienus iki šešių mėnesių, o ki
tus iki gyvos galvos. Išvežant 
tėvus kalėjimuosna paliko aš
tuonis šimtus vaikučių be jo
kios tėviškos priežiūros. To
kiu būdu, Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas, matyda
mas verktiną reikalą
šaukė į visas amatines unijas 
ir kitas organizacijas, kad jos 
duotų finansinės paramos Pie
no Fond an,I'1 idant tie mažyčiai, 
pasilikę be ąąvo maitintojų, 
nekęstų bado ir kitų trūkumų 
jųjų kūdikiškam gyvenime.

Konferencijoj dalyvavo 106 
delegatai nuo įvairių unijų 
DA kuopų ir kitų, organizaci-! 
jų. Delegatai ant vietos sūdė-: ducts, 
jo $137.00 nes jųjų organiza- * 
cijoš, siųsdamos savus atstovus 
konferencijon, įdavė ir pinigų.

Lietuvių Kriaučių 54-to Sky
riaus Pildančioji Taryba, iš
rinkdama mane dalyvauti auk
ščiau minėtoj konferencijoj, 
nedavė man nei pinigų, nei ga
lios skirti kiek nors Pieno Fon
dan, Skyriaus vardu. Tad, 
kuomet vieni delegatai dėjo 
ant stalo po dešimtinę, kiti po 
penkinę, treti po trejukę, ket
virti pagal išgalę, tai aš buvau 
tik tėmytojas to viso duosnu- 
mo. Tačiaus, įmanau, kad ir 
lietuviai kriaušiai nepasiliks 
nenupirkę vaikučiams kokią 
“kvortelę” pieno. 

1 .ŲIš draugijų vardų ir net is 
delegatų veidų y pažinau, kad 
tos pačios organizacijos dabar
tiniu laiku veda labai platų 
savišalpos darbą visais svar
besniais reikalais. Pavyzdžiui, 
kada praeitą rudenį buvau 
konferencijoj, kurioj buvo kal- 

ibama, kokiais geriausiais bū
dais’ galėtume pagelbėti iš Is
panijos sugrįžusiems sužeis
tiems kareiviams, kurie gynė, 
galima sakyti, visasvietinę de
mokratiją, tai ir čia jos pir
mauja. Vadinasi, pažangūs 
uhijistai ir jųjų, draugai jau 
išmoko dirbti visuomenišką 
darbą visuose frontuose, o tą 
išmokino kasdieninė klasių ko
va! J. Nalivaika.

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 V£lai VakaroLegal Notice

Notice is hereby given that Joseph 
Kiefer, Inc., of Brooklyn, N. Y., has 

T registered its trade-mark “Ten-Da- 
• ! Kook” with the Secretary of State of 

New York, to be used on food pro-

Jau du pilni busai suorga
nizuoti važiavimui j Baltimorę, 
į “Laisves” pikniką ir vis dar 
yra norinčių važiuoti. Todėl 
organizuojame trečią busą.

Busai išeis 5:30 vai. ryto 
nuo “Laisvės” svetainės. At
gal grįš iš pikniko 10 vai. va
kare. Kelionė į abi pusi $3.

Prašome tuojau užsiregis
truoti, nes iki penktadienio 
karo turime žinoti, kas 
žinos.

Pereitas Tarptautinio Darb. 
Apsigynimo 17-tos kuopos su
sirinkimas buvo daug skaitlin- 
gesnis ir padarė daug naudin
gu tarimu.

Draugai nuodugniai apkal
bėjo “Laisvės” nupirktą nau
ją linotype mašiną ir, pasirod
žius, kad dar daug reik išmo
kėti, paaukavo iš savo kuopos 
iždo $5 tam tikslui. Dar $2 
paaukavo į Pieno Fondą. Tai 
pašalpai vaikų mūsų geriau
sių kovotoju, kurie sugrūsti į 
kalėjimus, o jų šeimynos, maži 
kūdikėliai badauja. Visų mū
sų organizacijų, draugų ir sim- 
patikų yra užduotis aukauti Į 
minėta fondą. Pirmosios Ge
gužės apvaikščiojimo lėšoms 
paskirta $2. Susidarė $9 lė
šų, kurias org. turi padengti, 
tad nutarta vasariniam sezone 
surengti išvažiavimą. Išrink
ta komisija surast tinkamą vie
tą išvažiavimui.

Išrinkta delegatas į TDA 
, gegužės

A. Mureika.

giiiiiiiiiminiiiiiiiiuiiiiiiM

| Clement Vokietaitis g
| LIETUVIS ADVOKATAS I

vakarą, 25 gegužės, Grand Pa- ^ai,ktą konfei enciją,
radise patalpose, 318 Grand St., 
turės masinį mitingą, į kurį 
kviečiama visi susidomėję 
streiku. Jis tęsiasi kelintas mė
nuo ir yra žiauriai puolamas. 
Jūsų dalyvumas parodys strei- 
kieriam jūsų simpatiją ir padės 
laimėt streiką.

Pasauliniuose Fėruose pasi- 
randavojo vietas d Ar 5 šalys: 
Portugalija, Islandija, Haiti, 
Grekija ir Dominikan Respu
blika.

21 d.

Atsisakė Būt Teisėjais
Renkant “džiūrimanus’ 

Donald Carroll, jaunutį 
merginos šovėją, daugelis kan
didatų “džiūrėn” prašėsi at
leidžiami nuo tarnybos, nes 
neturėsią jėgų teist 16 metų 
vaiką. Dėlto neužteko vieno 
sąrašo kandidatų.

teist 
savo

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaityto!^

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
va-
va-

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Lietus netrukdys važiavimo, 
nes Baltimore yra gerokai į 
pietus nuo New Yorko ir Bal- 
timorės oras žymiai skiriasi 
nuo New Yorko oro. Jau 
bar Baltimorėje yra daug 
čiau, negu New Yorke.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
Biiuiiiiuiiimiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiwim

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

VALANDOS :2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

da-

EIS PARADE
Visas i Chinatown sujudęs 

rengtis į Jaunimo Taikos Pa
radą, kuris įvyks šį šeštadienį. 
Apart daugelio įvairių unijų ir 
broliškų organizacijų, kurios 
remia paradą, randama eilė žy
miausių chinų organizacijų. 
Chinai, kurių pačių šalis užpul-

Japonijos imperialistų, la- 
stipriai remia žygius už tai-

ta 
bai 
ka.v

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

S
5
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043
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£ 
£
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

East Upės pakraščių, nuo 
Grand St. iki 12th St., New 
Yorke, planuoją įsteigt žaisla- 
viečių parką, kuris lėšuotų 
$920,000.

New Yorko kailiasiuviai, streikuoją jau penkioliką savaičių, susirinko į masinį mi
tingą išgirsti vadų pranešimus apie streiko eigą.

Iš P. Trečioko Sutiktuvių
Sekmadienio vakarą neti

kėtai teko užkliūt iš Lietuvos 
sugrįžusio p. A. S. Trečioko, 
“Vienybės” savininko sutiktu
vių, bankietan SLA Salėj. Da
lyvavo “V.” štabas, taipgi bū
relis biznierių, vienas kitas 
profesionalų ir šiaip jau kaip 
ir aš patekusių žmonių. Ma
sės Broąklyno lietuvių, vieny- 
biečių vadinami “prasčiokai”, 
pasižymėjo ųebuvimu. Mat, 
jie nesidomi, kur ponas giria 
poną, tad nieko nepralaimėjo 
ir čia nebuvę. 1 I

Vakaro programa susidėjo 
iš keletos tautininkų vadų ir 
paties p. Trečioko kalbų, taip
gi bankietuose paprastų vai
šių. N-is.

VAKACIJŲ VIETA
Patogiame Viešbutyje

U. S. HOTEL
Valatie, N. Y.

Prie Kelio V. S, 9
Praleiskite savo vakacijas

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

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

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

Telefonas Valatie 13-R.
Louise Giarve, Prop.

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

I* •enq padarau nau
ju* pateiksim ir kra- 
javu« sudarau au ama- 
rlkoni&kaia. Reikalui 
eaant ir padidinu ta
kto dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Jvairioaa 
■palvom.
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Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

į • •>

<o Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui 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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

Daniel Plechas, kuris dėl 
našumo į Mattsonų vaiko 
grobėją ir netikslumų savo 
rodymuose buvo sulaikytas, 
liau paliuosuotas negalint 
dyt prasikaltimo.

pa- 
pa- 
pa- 
vė- 

įro-

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

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore 6-6111

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




