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Krislai
Jersey’s “Fiureris”.
“Cadillo Kalnuos”..
“Kam Rūpintis?”
Generolas Yague.
Baisi Drama.

Rašo P. Balsys

Jersey City “fiureris” teisi
na savo atkaklumą ir žiauru
mus tuom, kad, girdi, jis norįs 
savo miestą apsaugoti nuo ko
munizmo. Kad komunizmas p. 
Hague baisus, tai mes tai su
prantame. Bet juk socialistų 
vadas Norman z Th omas’as, 
kaip žinome, yra nusistatęs 
prieš komunistus, tai kodėl jis 
turėjo būt “deportuotas” iš 
Jersey City? Demokratas kon- 
gresmanas O’Connell ir kon- 
gresmanas Bernard juk ne ko
munizmo buvo atvykę mokyti, 
bet ir jiems parodyta durys. 
Kodėl ? Vien tik todėl, kad jie 
ne fašistai.

Meksikos prez. Cardenas iš
drėbė iš vietos Anglijos val
džios įrankį generolą Satur- 
niną Cedillo. Dabar tas fašis
tas, sakoma, randasi kur tai 
kalnuose. Kad kokios, tą ša
lies išdaviką žmonių išsiliejusi 
neapykantos banga gali už
vyti ant Ararato kalno .. .

Fašistai ginklu ir spėka 
bandė pagrobt Brazilijos val
džią. Kai kas sakys: “Tas toli 
nuo mūs. Kam rūpintis?”

Na, tai pasiskaitykite kas 
dedasi mūsų pačių panosėje. 
Vokiečių fašistų Bundas Ame
rikoje, savo agentų lūpomis 
štai kaip kalba:

“Ponas Kuhn atžymėjo, kad 
nazių judėjimas Brazilijoje 
gavo smūgį iš priežasties ne
pavykusio pastarojo sukilimo; 
jis sako, kad tas pats galėtų 
atsitikti ir čia, jei nevisi Ame
rikos vokiečiai susijungs į 
Bundu.” (N. Y. Ev. Post, geg. 
18, 1938).

Gana aiškiai pasakyta, kad 
nazių organizacija ir čia orga
nizuojasi ir rengiasi iš pasalų 
užpult Amerikos demokratiją.

šios šalies valdžia yra su
ėmusi 21 nazį, kaipo nužiūri
mus šnipus. Juos dabar ko- 
mantinėja, tardo. Bet štai 
tuom pačiu kartu vienas svar
bių valdžios liudininkų “din
go,” ir kokiu tai stebuklingu 
būdu atsirado Vokietijoje. Pa
sirodo, kad Amerikos valdžios 
viena ranka nazių šnipus ima 
nagan, o kita — pridengia, 
globoja.

Tūlas laikas atgal Burgoje 
fašistų generolas Juan Yague, 
sakydamas prakalbą karei
viams, prielankiai išsireiškė 
apie Ispanijos lojalistų karei
vių moralę ir narsumą. Jis pa
gyrė ir savuosius fašistus-fa- 
langistus narsume, ir priminė, 
kad Ispanijos fašistai turėtų 
eiti prie susitaikymo su savo 
broliais lajolistais. Gen. Yague 
nacių-italų karius Ispanijoje 
pavadino “plėšriais žvėrimis.”

Už tokią kalbą gen. Yague 
buvo įkalintas. Vėliausi prane
šimai skelbia, kad gen. Yague 
“nusižudė.”

Mums negaila gen. Yague. 
Tik norime pažymėt, kad jis 
nusižudė ne savo rankomis. Jį, 
kaipo Ispanijos falangistą (fa
šistą), nudžiovė “broliškoji” 
juodmarškinių-italų ranka.

Patersone, New Jersey val
stijoj, bedarbis Alfred 
Schwartz plaktuko smūgiais 
užmušė savo du miegančius 
kūdikius. Suprantama, tai pa
mišėlio pasielgimas. Bet kas jį 
privedė prie pamišimo? Be
darbė.

Tūlas Bartholomew Mc- 
Gloim, gyvenantis 158 West 
98th St., New Yorke, būdamas 
be darbo ir neturėdamas iš
tekliaus palaidojimui mirusio 
savo 7 mėnesių kūdikio, bandė 
gauti iš Šalpos biuro pinigų ar-
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Kongresmanai Priė
mė Darbo Valandų- 
Algų Nustatymo Bilių

■ Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 314 balsų prieš 97 
priėmė Norton sumanymą— 
apribot darbo valandų skai
čių per savaitę ir nustatyt, 
kiek samdytojai turi būti
nai mokėt darbininkui už 
valandą. 'Šis kongresmanų 
tarimas yra laikomas lai
mėjimu prezidento Roose- 
velto, kuris neatlaidžiai rei
kalavo išleist tokį įstatymą, 
kaip priemonę kovai prieš 
nedarbą ir krizį. Bet kon
greso atstovus stipriai pa
veikė CIO ir Amerikos 
Darbo Federacija, kad bū
tinai priimtų tą bilių. Dabar 
jį senatas pradeda svarstyt.

Algų-valandų bilius rei
kalauja štai ko:

Pirmais metais po jo iš
leidimo mokėt ne ' mažiau 
25 centų algos už darbo va
landą; paskui kas metai 
pridėt po 5 centus valandai, 
iki mažių-mažiaūsia valan
dinė alga pasieks 40 centų. 
Pirmais metais dirbt ne 
daugiau kaip 44 valandas 
per savaitę, o po antrų me
tų jau tiktai 40 valandų.

Atžagareiviai demokratai 
iš pietinių valstijų bruko 
patais ymų “pataisymus” 
prie to įnešimo, ypač reika
laudami, kad tose valstijo
se būtų nustatyta žemesnė 
būtinoji alga bei užgirta il
gesnė darbo savaitė laukų 
darbuose. Kongresmanai, 
tačiaus, didžia dauguma 
balsų atmetė tuos “pataisy
mus.”

Nukrito ir Sudegė Lėk
tuvas su 10 Žmonių
Cleveland, Ohio. — Ore 

eksplodavo, liepsnodamas 
nukrito ir sudegė lėktuvas 
United Air Lines su 10 as
menų tik už aštuoneto my
lių nuo Clevelando, bebaig
damas skrist iš New Yor- 
ko.

Žuvo garsus lakūnas J. L. 
Brandon, išskra jojęs per 
milioną mylių iš viso; jo pa
dėjėjas, mechanikas, šeimi- 
ninkė-slaugė Mildreda A. 
Macek ir šeši kaleiviai, tarp 
jų pora žymių biznierių.

ba “sukelti” iš žmonių, šalpos 
biuras sakėsi palaidojimams 
pinigų neturįs, , gi iš žmonių 
gauti irgi nepasisekė. Kokią 
dramą panašiuose atsitiki
muose tenka pergyventi tė
vams, — ne man‘įprašyti. Su-
lyg reporterių pasakojimų, ne-,, 
laimingas tėvas be nustojimo 
kartojo ir kartojo žodžius: . 
“Aš nežinau, kas reik da
ryt! . . .” Sakoma, priėjęs prie 
desperacijos ir rengėsi savo 
kūdikio kūnelį palaidoti bile 1 
kur, paties iškastoje duobėje. 1

Darbo Žmonių
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“RUDENS VEDYBOS SU 

PAVASARIU”
Dublin, Airija.—Atvažia

vęs Jungtinių Valstijų vi
daus ministeris Harold Ic
kes, 64 metų amžiaus, naš
lys, apsivedė su Jane Da- 
hlmanaite, 39-niais metais 
jaunesne už jos “jaunikį”.

Didžios Darbininkų Organi
zacijos Meksikoj Prašo 

Ginklų prieš Fašistus
Mexico City.—Regionalė 

(sritinė) Meksikos Darbi
ninkų Konfederacija ir Ge- 
neralė Darbininkų Konfe
deracija atsišaukė į prezi
dentą Cardenasą duot uni
joms ginklų kovai prieš su- 
kilėlius-fašistus.

Meksikos Darbininkų Kon
federacijos pildančioji ta
ryba atmetė pasiūlymus 
ginkluot jos narius kaip mi
liciją prieš Cedillo.į Taryba 
sako, to dar nereikia, nes 
pati valdžia turi įvalias ka
rinių jėgų nuslopinti sukili
mą.

NESMERKTAS KUNIGAS 
PRISIPAŽINĘS KAIP 
FRANCO AGENTAS

Paryžius. — Pranešama, 
kad liaudies teismas Barce- 
lonoj, Ispanijoj, nusmerkė 
mirtin kunigą J. M. Guiu 
ir penkis kitus generolo 
Franco, agentus, kurie iš vi
daus veikė prieš respubli
kos valdžią. Kun. Guiu pri
sipažino kaltas ir išdavė ke
lis kitus kunigus kaip fa
šistų talkininkus.

BANDĖ PAGROBT DID
ŽIAUSI AUTO. FABRI

KANTĄ ANGLIJOJ

Oxford, Anglija.—Du vy
rai Cowley mieste vėlai va
kare atėjo į raštinę auto
mobilių fabrikanto lordo 
Nuffieldo ir grūmodami lie
pė jam eiti su jais į didelį 
automobilį, kuriuom jie at
važiavo. Tą paliepimą išgir
do fabrikanto draugas dai
nininkas, sėdėjęs kitame 
kambaryje, ir patelefonavo 
policijai. Abudu atėjūnai, 
be abejo, žmogvagiai tuoj 
liko suimti. Bet jų sėbras 
su automobiliu pabėgo.

Lordas Nuffield yra di
džiausias automobilių fabri
kantas Anglijoj ir visoj 
Europoj, griežčiausias prie
šas darbo unijų. Į savo fab-/ 
rikus jis nepriima 
unijinių darbininkų.

jokių

Šiandien, turbūt, tarpais 
bus lietaus.—N.' Y. • Oro 
Biuras.

Vakar temperatūra 55. 
Saulėtekis 5:31; saulėleidis 
8:14.
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BANDITO CEDILLO “VA1SKAS” SLAPSTOSI 
KALNUOSE, RAISTUOSE-LAUŽUOSE

Mexico City. — Sukilėlių 
galva Cedillo nuo senai bu
vo žinomas kaip traukinių 
plėšikas, banditas - maisti
ninkas; tik paskiau jis neva 
susitvarkė ir dasivarė į ge
nerolus.

San Luis Potosi valstijos 
dalis, kur sukilėliai dabar 
laikosi, tai kalnai, raistai- 
laužai, brūzgynai, panašiai 
kaip vidurinėj Afrikoj.

Iš tų užlandų sukilėliai 
nedideliais būriais I tik ret
karčiais netikėtai mėgina 
užpult valdžios kariuome
nę- j

Užvakar pasklido gandai, 
kad jie susprogdinę trauki
nį už 60 mylių į rytus nuo 
San Luis Potosi.

40 sukilėlių buvo užpuolę 
plėšt geležinkelio stotį Chi- 
rimovą, bet nieko nelaimėję 
pabėgo, matydami besiarti-

Naziai Telkia Vis Dau
giau Armijos į Čecho- 

slovakijos Pasienį
Praha, Čechoslovakija; — 

United Press žiniomis, Hit
leris vis daugiau kariuome
nės spiečia prie Vokietijos 
-Čechoslovakijos rubežiąus.

Berlin. — Nazių dienraš
tis “Allgemeine Zeitung” 
reikalauja, kad Anglija pa
veiktų čechoslovakiją iš
traukt čechoslovakų kariuo
menę iš to ruožto, kuris ru- 
bežiuojasi su Vokietija, ir 
atsaukt mobilizuotą armiją 
iš vadinamo “vokiško” ploto 
Čechoslovakijoj.

Nazių spauda pasakoja, 
būk Čechoslovakija “vis 
dažniau laužanti” Vokieti
jos rubežių. Hitlerio įkvėp
ti Vokietijos laikraščiai rei
kalauja, kad Čechoslovakija 
iki šios savaitės pabaigos 
atšauktų- savo armijas iš 
Vokietijos rubežiąus kaimy
nystės. /

Praha. — 'Čechoslovaki
jos nazių vadas Henlein bu
vo žadėjęs vėl derėtis su 
ministeriu pirpiininku Hod- 
za apie santaiką su Čecho
slovakijos vokiečiais; bet 
jis prižado neišpildė ir išva
žiavo sau namo į Asch.

Geg. 25 d. buvo laidojama 
du naziai Čechoslovakijos 
vokiečiai. Jiedu tapo nušau
ti Čechoslovakijos pasienio 
sargų, kada uždraustu ke
liu važiavo motoriniu dvira
čiu linkui Vokietijos ir ne
klausė, kada buvo paliepta 
jiem sustot, ties Eger’iu.

Hitleris atsiuntė du vai
nikus pagerbt tiem naziam. 
Įrašas vainikuose tiktai— 
“Adolf Hitler.”

Berlin. — Vokietijos hit
lerininkų laikraštis “Nacht 
Ausgabe” grūmoja:

“Jeigu Čechoslovakijos 
kariniai žingsniai statytų 
pavojun bent vieną asmenį 
Vokietijoj, tai Vokietija pa
sielgs be jokios atodairos.” 

nančią valdžios kariuome
nę.

Daugelis Jų Pasiduoda
Valdžios kareiviai yis di

desnį plotą apvalo nuo su
kilėlių, kurie dažniausia be 
mūšio bėga • į kalnus-krū- 
mus. Daugelis jų ir pasi
duoda su ginklais.

Kiek tikriau žinoma, tai 
Cedillo teturi dar tik 8 lėk
tuvus.
Valdžia Turi Įvalias Cinklų

Meksikos valdžia savo fa
brikuose gali per dieną pa
sigaminti, be kitko, po 1000 
šautuvų ir 1,000,000 kulkų. 
Bet šiuo tarpu tie fabrikai 
tedirba tik dalį laiko. Val
džios sandėliuose yra tiek 
ginklų ir amunicijos, kad 
užtektų bent šešiem mėne
siam.

Meksikos Prezidentas 
Šaukia Sukilėlius 

Tuoj Pasiduoti
Mexico City. — Preziden

tas L. Cardenas išleido at
sišaukimą į fašisto Cedillo 
sukilėlius, kad jie grįžtų na
mo 'prie “teisingo darbo”, 
pasitraukdami iš “niekšiš
kos kovos” prieš valdžią.

Meksikos prezidentas sa
ko, kad nė vienas pasiduo
dantis sukilėlis nebus nužu
dytas. Iš antros pusės, jis 
persergėja juos, kad val
džia yra stipri, ir sukilėliai 
nieko nelaimės.

Prez. Cardenas 
kitataučių aliejaus 
kompanijas, kaipo 
čias pavergt Meksiką sveti
mam kapitalui.

Cardenaso pareiškimas 
yra lapelių pavidale išspau
sdintas ir bus valdžios lėk
tuvais išmėtytas tarp 
lėlių, San Luis Potosi 
tijoj.

smerkė
- žibalo 
bandan-

suki- 
vals-

Šeštadienį Aidės per Radio 
Čikagos Choras Pirmyn

(Telegrama)
Chicago, Ill. —- Pirmyn 

Choras, pirm iškeliaudamas 
Lietuvon, dainuos per radio 
lietuviškas dainas, kurios 
bus paskleistos ne tik Jung
tinėm Valstijom, bet ir ki
tiem kraštam (trumpomis 
radio bangomis), šį šešta
dienį gegužės 28 d., 2:30 
vai. po pietų (Eastern Day
light Saving laiku). Tas 
dainas išnešios NBC radio 
Red Network (New Yorke, 
WEAF). Chorui diriguos 
jo vadas C. Stephens-Ste- 
ponavičius.

Pirmyn Choras, suside
dąs iš 50 narių, išplauks 
Lietuvon birželio 11 d., per 
New Yorką.

Chicagos Lietuvių 
Choras Pirmyn.
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Ispanijos Liąudiečiai 
Kirto Didžių Smūgių 

Fašistams Šiaurėje
HITLERIS VeL GRASINA 

ČECHOSLOVAKIJAI
Berlin, geg. 25.—Vokieti

jos valdžia oficialiai pagrū
mojo Čechoslovakijai, kad 
naziai tol nenurimsią, kol 
Čechoslovakija neištrauks 
savo armijų iš “vokiško” 
ploto Čechoslovakijoj.

N. Y. Valstijos Teismas Pa
naikino Nemokamą Parapi

jinių Mokinių Vežiojimą
Albany, N. Y.*—New Yor- 

ko valstijos apeliacijų teis
mas keturiais balsais prieš 
tris panaikino įstatymą rei
kalaujantį, kad jeigu kur 
lėšomis miestų ar miestelių 
valdybų yra mokiniai auto
busais išvažiojami į bend
ras viešąsias mokyklas ir at
gal namo, taip turi būt iš
važiojami ir parapijinių 
mokyklų mokiniai.

Teisėjų dauguma atrado, 
kad nemokamas išvažioji- 
mas bažnytinių įstaigų mo
kinių yra priešingas valsti
jos konstitucijai, kuri nuro
do, kad “turi būt praveda
ma aiškiausias skirtumas 
tarp religinių ar sektantiš
kų mokyklų, iŠ vienos pu
sės, ir bendrų viešųjų mo
kyklų, iš antros,” kaip sako 
teisėjas Rippey, išreikšda
mas teismo daugumos min
tį.

CEDILLO GARSINASI, 
BŪK TURĮS “14,000” GIN

KLUOTŲ VYRŲ
Mexico City. — Fašistas 

Cedillo, vadas sukilėlių 
prieš demokratinę Meksikos 
valdžią, garsinasi, būk jis 
turįs “14,000 ginkluotų indi- 
jonų kaimiečių.” Bet vald
žia sako, kad jis teturi tik 
apie 3,000 vyrų savo “armi
joj.”

Iš sukilėlių stovyklos 
skleidžiama girdai, kad jie 
kai kur apsupę būrelius val
džios kariuomenės. Bet 
nieks to nepatvirtina.

« _______ ’_____
Nazių šnipas iš Amerikos 
Pabėgęs Vokietijon Dabar 

Ten Daktarausiąs
Berlin. Pastoviai apsigy

veno Vokietijoj daktaras 
Ignatz Griebi, Amerikos pi
lietis, nazių šnipas.

Jis išrūko Vokietijon, kai 
gavo pašaukimą nuo Ame
rikos - vyriausybės dalyvaut 
kaipo liudininkas laike tar
dymo pustuzinio Vokieti
jos šnipų New Yorke ir 
apylinkėj.,

Nazių valdžia jį pabaudė 
$24 ir 12 dienų kalėjimo, 
kad jis taip galvatrūkčiais, 
be jokios vizos, atpleškejo 
Vokietijon. Bet dabar ten 
jis nazių gerbiamas asmuo 
ir “užsiimsiąs medicina.”

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės2 Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Hendaye, Franc. — Is
panijos pasienis.—Liaudie- 
čiai, komanduojami genero
lo V. Rojo, praardė fašistų 
linijas tarp Sort ir Llavor- 
si ir tarp Tremp ir Sort 
miestų, plačiais kyliais at- 
lauždami ten fašistus atgal, 
šiaur-vakariniame Katalo- 
nijos fronte.

Šioj ofensyvoj svarbią ro
lę suvaidino liaudiečių lėk
tuvai. Oro mūšiuose su fa
šistais liaudiečių orlaiviai 
tarp Leridos ir Trempo nu
kirto 18 itališkų ir vokiškų 
gen. Franco lėktuvų, o iš 
savo pusės prarado tris.

Liaudiečiai atkariavo 
nuo fašistų svarbius kalnus 
srityje Trempo, kur randa
si penkios didžios vanden- 
elektros stotys, iš kurių 
Barcelona gaudavo elektrą 
savo pramonėms pirma ne
gu fašistai užėmė tas stotis, 
kovo mėnesį.

United Press žiniomis, 
liaudiečiai visiškai apsupą 
Sort miestą su jame esan
čiais fašistais, netoli Fran- 
cijos rubežiąus, už 21 my
lios į šiaurius nuo Trempo. 
Pulkas ar daugiau italų ten 
jau pasidavę.

Barcelona, Ispanija.-Liau- 
diečių armija ir laivynas, 
sutartinai šturmuodami fa
šistus, atėmė iš jų Corchu- 
ną tvirtovę arti Motreį pie
tiniam pajūryj, ir paliuosa- 
vo 300 liaudiečių belaisvių.

Jau Pasidavė 2,500 Ce
dillo Fašistų Meksikoj

Mexico City.—Apsigyni
mo ministerija praneša, kad 
pasidavė valdžios armijai 
2,500 ginkluotų Cedillo su
kilėlių San Luis Potosi val
stijoj.

Sugautas slaptas Cedillo 
radio pranešimas rodo, kad 
jis jau praranda viltį laimėt 
šį sukilimą, įkvėptą Angli
jos ir nazių.

Naziai žadėjo Leidimus į 
Eucharistinį Kongresą, bet 

Nedavė
Budapest, Vengrija.—Hit

lerio valdžia buvo paskel
bus: kurie Vokietijos kata
likai nori važiuot į Eucha
ristinį Kongresą Budapeš
te, Vengrijoj, tai turi išsi- 
imt leidimus tarp 20-29 d. 
gegužės. Bet kada jie pra
šė leidimų, tai nazių val
džia nedavė. Tuo būdu ir 
sulaikė apie 35,000 vokiečių 
nuo dalyvavimo šiame tarp
tautiniame katalikų kon
grese.

Mexico City, geg. 25.— 
Pasidavė valdžiai dar 400 
Cedillo sukilėlių.
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Išvakarėse Dešimtosios Komunistų 
Partijos Konvencijos

Šiandien, ketvirtadienio vakarą, did
žiojoj Madison Sq. Gardeno salėje, talpi
nančioje 20,000 asmenų, prasidės Dešim
toji USA Komunistų Partijos Konven
cija, arba suvažiavimas. Tai bus nepa
prastas suvažiavimas. Nepaprastas tuo, 
kad ši partija dar niekad nebuvo taip 
giliai suleidusi savo šaknis masėse, ne
buvo taiį> glaudžiai susijusi su masėmis, 
kaip šiandien. Antra: ši partija nėra 
niekad pirmiau turėjusi tiek daug narių, 
kaip šiandien.

Suvažiuos delegatai iš visų Jungtinių 
Valstijų ir jie čia seimavos apie penkias 
dienas. Madison Sq. Gardene tebus lai
kyta tik viena vakarinė sesija, dalyvau
jant masėms New Yorko darbininkų. 
Be to, ten bus ir koncertinė programa. 
Paskui suvažiavimo sesijos tęsis Hotel 

-Center, 108 AV. 43rd St., New Yorke. 
Šičia nors į sesijas spaudos atstovai bus 
įsileisti, tačiau plačiosios publikos tega
lės įeiti labai limituotai, nes vietos stoka 
nebeleis.

Suvažiavimo dienotvarkis:
L Priėmimas pataisytos konstitucijos.
2. Priėmimas prie konstitucijos įžan

gos, kurioj bus platėliau išaiškinta Parti
jos nusistatymas linkui jėgos vartojimo.

X Išrinkimas Centro Komiteto.
4. Priėmimas rezoliucijos, kurioj bus 

išreikšta Partijos platforma 1938 metų 
kongresiniu rinkimų reikalais... Už 
darbus, saugumą ateities, demokratiją ir 
taiką.

5. Demokratinis frontas—Amerikos 
atsakymas reakcijai ir fašizmui.

6. Amerikinė programa taikai palai
kyti.

Kaip matyti, dienotvarkis apima la
bai didelius ir svarbius klausimus—visą 
kraštą liečiančius klausimus ir dėlto bus 
labai įdomu, kokius Komunistų Partija 
tais klausimais nutarimus padarys.

Naujasis Partijos konstitucijai pro
jektas turi eilę paragrafų naujų ir da
rančių šią Partiją tikra amerikine par
tija—griežtai pasisakančią savo pozici
ją visais svarbiaisiais šalies reikalais. 
Kadangi iki šiol daug reakcininkų, nepa
kenčiančių komunistinio judėjimo, var
tojo visokias demagogijas prieš Komu
nistų Partiją, tai ji mato reikalo konsti
tucijoj 'ir visur atžymėti savo pozici
ją taip, kad joki nenaudėliai negalėtų 
vartoti jų savo demagogiškiems tiks
lams.

Apie tai, koki Partijon žmonės gali 
būti priimti, konstitucijos projektas sa
ko: ’

“Bile asrpup, 18 metų amžiaus arba 
daugiau, nepaisant rasės, lyties, spalvos, 
tikybinio įsitikinimo ar tautybės, kuris 
yra Jungtinių Valstijų pilietis arba ku
ris daro pastangų patapimui piliečiu, ir 
kuris yra lojalus darbininkų klasei, yra 
tinkamas būti nariu. Partijos narys yra 
tas, kuris priima partijos programą, re
guliaria! lanko savo kuopos susirinki
mus, kuris moka reguliariškai duokles 
ir yra veiklus partijiniam darbe.”

Buvo laikai, kad USA Komunistų Par
tijoj čiagimis elementas sudarė, palygin

ti, nedidelį narių skaičių. Tie laikai jau 
praėjo. Dabartinė Partija visais atžvil
giais—amerikinė partija. Amerikoj gi
musieji žmonės sudaro, neapsiriksime 
pasakę, 80 nuoš. Amerikos piliečių bus 
dar kur kas didesnis nuošimtis. Dėlto 
visi priešų šauksmai, būk ši partija ne
santi amerikinė, nesanti esamų sąlygų 
produktas, pasilieka tik paprastais ple
palais.

Gindama pačias geriausias Amerikos 
revoliucines tradicijas, gindama taiką, 
demokratiją, kovodama už darbus be
darbiams ir saugią Amerikos žmonių at
eitį, Komunistų Partija su kiekviena die
na tampa ryškiausioji jėga stovinti prie
šakyj visų Amerikos nuskriaustų ir pa
neigtų žmonių; jėga, kuri kovoja už be- 
klasinę, socialistinę visuomenę.

“Komunizmas yra 20 amžiaus ameri- 
konizmas,” sako josios šūkis. Masės žmo
nių tąjį šūkį kasdien Vis labiau įvertina 
ir už jį ■ stoja.

Dešimtasis Partijos suvažiavimas tąjį 
šūkį dar aukščiau iškels, kad jį matytų 
plačiausios darbo žmonių masės. ,

Linkėdami suvažiavusiems Komunistų 
Partijos veikėjams laimingai >aptarti vi
sus pasibrėžtus dalykus, mes sakome:

Tegyvuoja Dešimtasis Suvažiavimas! 
Tegyvuoja USA Komunistų Partija!

' Ar Pavojus Praėjo?
Tūli laikraščiai jau pradėjo skelbti 

nuomones, būk Europoje karo pavojus 
jau praėjęs, dėlto, kad Hitleris pasakė, 
jog jis dabar nemanąs siųsti armijas į 
Čechoslovakiją. Tokios nuomonės, aišku, 
yra neteisingos, kadangi pavojus nėra 
praėjęs. f i e

Jeigu i Hitleris pasibijojo šiuo tarpu 
veržtis Čechoslovakijon, tai ne dėl ko ki
to, o tiktai dėlto, kad, (1) Čechoslovaki- 
jos demokratija padarė griežtą žingsnį, 
sumobilizuodama savo žmones kovai 
prieš įsiveržėlius ir pareikšdama, kad ji 
kariaus,' jei Berlyno ponai bandys verž
tis jos žemėn; (2) Sovietų Sąjungos ir 
Franci jos griežtas pasisakymas už Če- 
choslovakijos nepriklausomybės gynimą.

Pasibijojęs gauti smarkiai pliekti, 
Hitleris apleido sparnus. Bet klausimas,. 
ar jis tai padarė ilgam? Labai galimas 
daiktas, kad jis bandys iškirsti kokią 
nors provokaciją ir, kai tik viskas aptils, 
jis veržšis Čechoslovakijon.

Taigi pavojus nepraėjo. Jis tebėra. De
mokratiniai kraštai, kuriems rūpi taikos 
palaikymas, privalo būti pasiruošę Hit
lerio pasiniojimą sutikti griežtai ir nes
vyruojančiai.

Geraširdis “Tautos Vadas”
Tūlas “Lietdvos Tautininkas” Chica- 

gos “Drauge” šitaip rašo apie “tautos 
vado” gėraširdystę:

Tautininkų organizacijoms iš valstybės 
iždo biudžete kas metai skiriama, apie 
120,000-150,000 litų; už valstybės pinigus 
taisomos jaunalietuviams uniformos, ruo
šiami su svaiginančiais gėrimais baliai, kai 
kitoms, tūkstančius narių paaukojusioms 
už Lietuvos nepriklausomybę, organizaci
joms policijos priežiūra, šykštūs leidimai 
susirinkimams, neleistini formalumai su- 
važiavimams, šventėms ir t.t. Argi valsty
bė yra tik jaunalietuvių motina, kad jiems 
gali taisyti uniformas, kelti balius, nugir
dyti, suvažiavimus daryti už valstybės pi- 

-nigus? Ne! Tokiam savavaliavimui, kurį 
tautininkai vadina tautos konsolidavimu, 
gali pritarti tik .karjeristai, teisėtumo ir 
teisybės pagrindus laužą tautininkai, už 
pinigus ‘patrijptai’.

Tie piniginiai patriotai ir elgiasi, kai
po tokie. Andai, kovo 19 d.,/kai Lietuvai 
grūmojo mirtinas pavojus, kaixLenkijos 
kariuomenė ruošėsi pereiti Lietuvos sie
ną, tie piniginiai patriotai bėgo į lenkų 
organizaciją Pochodnią ir prašė priimti 
juos, kaipo lenkus! Tos rūšies patriotai 
yra niekas" daugiau, kaip Lietuvos žmo
nių neprieteliai.

Klausimai ir Atsakymai
Kaip yra nustatomos 

duoklės smulkaus biznierio, 
įstojusio į Komunistų Par
tiją? Taip pat, ką daro su 
profesionalais, kada jie įs
toja į partiją?

Paaiškinkite “Laisvėje”,

nes. su tokiais klausimais 
tenka visur susidurti.

G. B.
Atsakymas:

Kaip darbininkas moka 
duokles pagal savo algą, 
taip biznierius bei profesio
nalas pagal savo pelną. Jei
gu, daleiskime, biznierius

teturi iki $25 savaitėje gry
no pelno, tai partijai temo
ka 50 centų į mėnesį. Jeigu 
daugiau turi įplaukų, tai 
daugiau ir duoklių moka.

Valencija, Ispanija.—Sep
tyni fašistų lėktuvai bombo
mis užmušė tris' nekariš- 
kius Valencijoj.

Ką Veikia Italijos Fašistai Pavergto
joj Ethiopijoj?

Italijos fašistai 1935 me
tais užpuolė Ethiopiją (Abi
siniją) ir užkariavo. Ethio- 
pų liaudies kova dar nesi
baigė už savo tautinę lais
vę. Vakarinėse provincijo
se—Amhara ir Goijam sri
tyje veikia keli tūkstančiai 
ethiopų partizanų prieš sa
vo pavergė jusi Nemažai et- 
hiopai užpuolimų daro ir ki
tose srityse. Italijos fašistai 
begailestingai slopina suki
lėlius, šimtais ir tūkstan
čiais žudydami paprastus 
gyventojus, degindami išti
sus kaimus. Prieš sukilėlius 
fašistai daugiausiai kovoja 
pagelba kelių šimtų tankų, 
lėktuvų ir armijos garnizo
nų. Po visą Ethiopiją fa
šistai pristeigė tvirtumų, 
apvedė jas sienomis, apsta
tė kulkasvaidžiais, viduj 
pribūdavo j o lėktuvams pa
talpų. Iš čia jie ir daro puo
limus ant ethiopų partiza
nų. Mussolinis naudoja se
nai išbandytą kolonijų pa
vergimo taktiką, tik ją pa
pildė naujovine šių dienų 
karo technika—lėktuvais ir 
tankais, nuodingomis dujo
mis ir liepsnos metikais.

Budavoja Kelius
Ethiopiją yra didelis 

kraštas, veik keturis kar
tus didesnis už Italiją. Eth- 
iopija kalnuota, turtinga 
gamtiniai, bet neturėjo ge
rų kelių. Karo metu ethio- 
pai daugiausiai vilties dėjo 
ant blogų kelių. Bet fašistų 
armija nugalėjo tas kliūtis. 
Italijos fašistai atgabeno 
kelis šimtus tūkstančių dar
bininkų, privežė visokių 
mašinų, pastatė vieną trečH 
dalį kareivių tęsti kelius. 
Fašistų armija slinko vis 
giliau į Ethiopiją, paskui ją 
driekėsi laikinai pravesti 
automobilių sunkvežimiam 
keliai, kuriais buvo prista
toma armijai reikmenys.

Kada ethiopų armija bu
vo sumušta, tada Italijos 
fašistai pastatė apie. 60,000 
italų darbininkų ir apie 80,- 
000 suvarytų ethiopų ir pra
dėjo cementuoti ir tiesti pa
stovius automobilių kelius. 
Su birželio pabaiga jau bus 
baigta 2,174 mylių naujų 
gerų plento kelių. Bus pra
vesta keliai tarpe šių svar
bių punktų: Asmara-Tahaz- 
ze-Gondar 345 mylių kelias; 
Asmara-Dessye - Addis-Ab- 
aba 684 mylių; Asmara-Tes- 
senei-Subderat 244 mylių; 
Assab—Dessye 3|7; Addis- 
Ababa—Jimma 219 ir du 
trečdaliai kelio tarpe Addis 
Ababa ir Lakempti 124 my
lių.. Asab ir Asmara yra 
prieplaukos ant Raudonųjų 
Jūrų krašto. Toliau bus 
pravesta keliai tarpe Harar 
ir Somalilando, Addis—Ab
aba ir Somalilando,. Kada 
Italijos fašistai .praves visus 
tuos kelius, tai jie kietai 
atsistos ant Raudonųjų Jū
rų krašto Afrikoj ir suda
rys rjmtą pavojų Anglijos 
vandens keliui link Indijos 
ir’jos kolonijoms Afrikoj. 
Sakoma, kad Ethiopijos rei
kalams Italijos fašistai jau 
išleido apie 5 bilionus lyrų. 
Viso jie tiems reikalams pa
skyrė 17,000,000,000 (septy
niolika bilionų lyrų) arba 
$894,000,000.

“Kultūriną” Ethiopiją
Italijos fašistai žino, kad 

vien žudydami ethiopūs jie1

ten negalės išsilaikyti. O iš 
kitos pusės jiems labai 
svarbu gauti gerą dalį ethi
opų savo pusėn, nes tai bus 
geriausi būsimi Mussolinio 
kareiviai Afrikoj, kurie 
pripratę prie to klimato. 
Todėl Italijos fašistai atlie
ka ir* kitus darbus. Jie ten 
jau įsteigė 78 naujas paš
to stotis; ’500 medicinos 
punktų, daugiausiai tam 
tikslui panaudojo armijos 
lauko ligonines; apie šimtą 
mokyklų ir kitokių įstaigų. 
Taigi, kultūra jau Ethiopi
joj, bet tas kartu neša dar 
didesnę tautinę vergiją Eth
iopijos žmonėms. Jeigu mes 
pažvelgsime į Anglijos kolo
niją Indiją, tai ir ten maty
sime gelžkelius, plentus, 
miestus, mokyklas ir kitus 
kultūros vaisius, bet ‘kartu 
ir didžiausį indusų pavergi
mą. Ir Ethiopijon Italijos 
fašistai neša tuos kultūros 
vaisius ne ethiopų gerui, bet 
didesniam tos kolonijos pa
vergimui, sutvirtinimui Sa
vo įleistų nagų.

Turtai ir Prekybą
Manoma, kad Ethiopijoj 

yra žibalo, aukso, sidabro, 
anglies ir kitų gamtos tur
tų. Dvidešimts italų tyrinė
tojų grupių dirba, j ieškoda
mi tų turtų. Žibalo, kol kas 
dar nerado. Geležies yra. 
Aukso surado veik didesnėj 
pusėj Ethiopijos — Gaila ir 
Sidamo provincijose; Am- 
har ir Gondor srityse, bet 
kol kas jo labai mažai yra. 
Viena kompanija Amao 
srityj per visą sausio mėne
sį, 1937 metais, vos gąvo 17 
svarų aukso. Kelis kartus 
daugiau kainavo Jo iškasi
mas, negu jo vertė. Bet sa
ko, kad dabar jau 10 kartų 
gamyba padidėjo ir iki šių 
metų pabaigos mano pakelti 
iki 200 svarų į mėnesį auk
so iškasimą. Wollega srity
je surado platinos. Viena 
platinos kasykla, prie Jub- 
do, į 10 mėnesių, 1937 me
tais, davė 180 svarų. Kol 
kas mažai, bet tai labai 
svarbus metalas. Taigi, jei
gu fašistams pavyks suras
ti daugiau aukso, platinos, 
metalų, anglies ir kitų gam
tos turtų, tai tas galės daug 
pataisyti Mussolinio sukly
pusius finansus. ‘ Jieškoji- 
mo darbais daugiausiai už
siima Mica Co., Samaoi Co., 
ir kitos, kurios sudarytos 
pusiau Italijos ir Vokietijos 
kapitalistų.

Iš Italijos į Ethiopiją ve
ža kviečius, miltus, cukrų, 
gėrimus, tabaką, žemdir
bystės mašinas, trąšas, ap
siavus ir kitus dalykus. Iš 
Ethiopijos į Italiją gabe

na kailius, bananas, kavą, 
aliejui sėklas, razinkas, gu
mai žaliadaikčius ir kitką. 
1937 metais iš Italijos į 
Ethiopiją išvežta už 3 bi
lionus vertės produktų; o 
iš Ethiopijos į Italiją už 
312 milionus lyrų. Kaip, ma
tome, tai Italijai atsidarė 
didelė rinka Ethiopijoj.

žemdirbystė ir Kolonistai
Kol kas Ethiopijos iška

samieji turtai dar po kal
nais ir tikrai nežinia kiek 
ten jų yra. Bet Ethiopijos 

I laukai yra derlingi, ten gau
siai auga medvilnė , kava, 
kviečiai ir kiti javai. Štai į 
tai ir kreipia atydą Italijos 
fašistai. Jie į Ethiopiją ga
bena įvairias žemdirbystės 
mašinas, ten žemės apdirbi
mą daug geriau pastato, ne
gu pačioj Italijoj. Tuo jie 
nori įgauti ethiopų simpati
jas ir išnaudoti jų derlin
gus laukus.

Dabar, apart armijos, 
Ethiopijoj yra apie 150,000 
italų. Pusė jų dirba prie 
pravedimo kelių, kiti pasta
tyti visokiais viršininkais. 
Bet greta to, Italijos fašis
tai steigia Ethiopijoj ir ita
lų žemdirbių kolonijas. Ita
lijoj valstiečiai turi labai 
mažai žemes. Mussolinis pa
skelbė, kad kuris tik va
žiuos Ethiopijon, tai veltui 
gaus nuo 75 iki 125 akrų 
žemės.

Sausio mėnesį iš Ąpulla, 
Italijos, išplaukė 105 vals-

tiečiai į Ethiopiją žemę 
dirbti. Vasario mėnesį iš 
Romagna išplaukė antra 
partija iš 400 valstiečių. 
Ethiopijoj jie steigia savo 
žemės ūkius Woghera, Am
hara, Chercher ir kitose sri
tyse. Greitai pas* juos bus 
pasiųsta ir jų šeimynos. Šią 
vasarą Mussolinis mano dar 
kelis tūkstančius italų vals
tiečių pasiųsti į Ethiopiją. 
Fašistų spauda šaukia: 
“Italijoj ankšta... Stoka 
žemės... Važiuokite į Ethi
opiją, ten gausite veltui di
džiausius plotus!” Ir dau
giausiai įkalbinėja tiems, 
kurių sūnūs yra kareiviais 
Ethiopijoj, arba kurių sū
nūs ten krito kare. Kol 
kas italų valstiečių dar ma
žas traukimas į Ethiopiją. 
Jie nenori palikti savo sau
lėtą, gražią šalį, gimines, 
pažįstamus. Bet nuolatinis 
vargas; skurdas verčia juos 
važiuoti į tą “sibirą”.

Italijos fašistams daug 
atsiėjo pinigiškai Ethiopijos 
pavergimas. Nemažai ten 
galvų padėjo kareivių. 
Daug karo įrankių buvo su
naikinta. Ir dabar eina ko
va su n e p a s i d uodančiais 
ethiopais. Bet tuo pat kartu 
Mussolinis jau pradeda gau
ti ir naudos iš Ethiopijos 
pavergimo. Tas drūtina far 
šistų viešpatavimą ir dar 
daugiau juos ir kitus agre
sorius akstiną prie užpuo
limo ant kitų tautų.

D. M. šoloniskas.

Nuotrupos
Lietuva švarinasi

Fašistinio kalibro kalbė
tojai dažnai mums nupasa
koja apie Lietuvos aukštą 
susikultūidnimą, apie nu
sausinimą pelkių, dpie eli
minavimą brudo, apie nu- 
skaidrėjusią padangę. Tiem 
nupasakojimam, aišku, am
erikiečiai neįtiki; abejonės 
pasilieka abejonėmis. Ateiną 
balsai nuo žmonių, nedėvin
čių fašistinių akinių, ame
rikiečių abejones dar su
tvirtina.

Šierpet Lietuvoj laukiama 
daug svečių iš Amerikos. 
Ryšyj su tuo laukimu, anot 
“Naujienų” koresp. Keisto, 
net viešai susirinkimuose 
kalbama ir liepiama švarin- 
tis: naikinti muses, blusas, 
kad atsilankę amerikiečiai 
neišsiv.ežtų prasto įspūdžio.

Žinojome seną Lietuvą 
carizmo laikais. Tada ji 
švarindavosi' laukdama ku
nigo atvažiuojant kalėdoti; 
iššluodavo visas
ir užkampius, o pelėsių “po- 
kui” permušti 
davo kadugių spygliais. Ka
lėdojus kunigas nuo tų smil
kalų dažnai net čiaudyti tu
rėdavo.

Dabar, atrodo, Lietuva 
švarinsis belaukdama sve- 
čių-an^erikiečių. Baugu tik, 

i kad nepristigtų kadugių 
į spyglių, nes dauguma miš
kų jau sunaikinta.

Fašistinis Brudas
Demokratinės minties 

žmonės, važiuoją Lietuvon 
svečiuotis, turėtų daugiau 
su Lietuvos baudžia kalbė
tis, kaip jai apsišvarinti 
nuo fašistinio brudo, nes 
fašistinis brudas veisia Lie
tuvoj visą nešvarą. Kiek
vienas važiuojąs lankytojas 
turėtų nuvežti iš Amerikos 
vieną kitą knygą, kurių fa
šistinė cenzūra atvirai ne
įleidžia. Fašistiniam bru- 
dui sunaikinti reikia geres
nių smilkalų, negu kadugių 
spygliai.

Kodėl Toji Tyla?
Apie Amer. Liet. Kongre

so suvažiavimą niekas nieko 
nekalba spaudoj. Kodėl? 

pakampes Veikiantysis Komitetas dar 
nė dienotvarkio nepaskelbė.

pasismilky- Keista... Vienur — pav.

Chinijos delegatas Tautų Sąjungos taj-ybos posėdyj, 
Dr. Wellington Koo, kalba' apie' Japonijos 

imperialistų darbus Chinijoj.

ALDLD. reikalais—rodos, 
net perplačios diskusijos įsi
siūbavo, o kitur—Kongreso 
reikalais—nė žodelio nekal
bama.

Josephuš.

Pasarga!
Wilkes-Barre, Plymouth© ir 

Pittstono Laisvų' Kapinių 
Nariams!

Pora kartų tilpo “Laisvėj” 
pagarsinimas tūlo “Korespon
dento” ir kokio ten Swager- 
villės ir W. Wyomingo Komi
teto, kad “bus apvaikščiojimas 
ir kad užsimokėtumėt kokius 
ten mokesčius.” Patartam ap- 
sižiūrėt su mokesčiais ir meke
no nerinktam 'komitetui tuom 
laiku nemokėt, susilaikyt.

Varde legaliai išrinktos val
dybos, iždininkas

A. Valinčius.
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Pirmoji Gegužės Maskvoje
LAISVE

Ruošimasis
Krautuvėse nuo ryto lig 

vakaro pilna žmonių. Pir
kėjai gausiai perka saldai
nius, cukrainius, tortus, gė
rimus, žaislus vaikams. Prie 
mėsos krautuvių eilės šeimi
ninkių. Kiekvienai reikia 
dviejų trijų kilogramų mė
sos šventėms. Prie pieno 
krautuvių taip pat eilės. 
Pieną perka ne tik vaikams, 
bet dar daugiau pyragams 
ir todėl kiekviena šeiminin
kė bėga kuo anksčiausia,— 
bijo, kad krautuvė nepri
trūktų pieno. Kada didelės 
eilės—kolchozninkėms ba
lius. Jos atsiveža bidonus 

^pieno ir išsirikiuoja prie 
pieno krautuvių, prie skers
gatvių. Krautuvėse pieno 
litras kainuoja pastoliai 1 
rub. 60 kap.—1 rub. 70 ka
peikų, o kolchozninkės ima 
dabar 2 rubliu — 2 rub. 40 
kap. už litrą.

—Kodėl taip brangiai?— 
klausia pirkėjas.

—Na, šventės! Po švenčių 
bus pusantro rublio litras.

Po švenčių kolchozninkės 
vilios pirkėjus pieno pigu
mu, o dabar jos vilioja tuo, 
kad nereiktų ilgai eilėj sto

vėt.
Tvoros, durys, langai, iš

einantieji gatvės pusėn nau
jai dažomi. Namuose prie 
šeimininkių nemėgink ir 
prieiti, jei nenori susilaukt 
pikto atsakymo. Jos iki au
sų užsiėmusios kambarių 
valymu, pyragų kepimu, 
ruoša.

Aikštėse darbas taip pat 
verda. Čia guli krūvos len
tų, faneros, raudona med- 

♦žJaga. Dailydės su pjūk
lais pjausto, kalinėja. Daili
ninkų vadovaujami jie puo
šia aikštes, namų fasadus. 
Elektrotechnikai narplioja- 
si su vielomis, lemputėmis.f

Visur komunistų partijos 
ir sovietų vyriausybės vadų 
paveikslai. Internacionalinį 
sovietų liaudies solidarumą 
pabrėžia tarptautinio dar
bininkų judėjimo vadų—Di- 
mitrovo, Taelmanno, Choze 
Diazo, Dolores Ibarruri 
^Pasionaria), Mao-Čze-Du- 
no, Čzu-De ir kt.—paveiks
lai. Plakatai vaizduoja bal
tųjų, geltonųjų ir juodųjų 
bendrą kovą prieš išnaudo
jimą, prieš kapitalistus. Ki
tur žaidžia vaikai: japoniu
kas, kinietis, negrukas, bal
tasis ir visi šypsos, paten
kinti savo draugyste. Kaip 
visa tai priešinga tai rasi
nei ir nacionalinei neapy
kantai, kurią ugdo visų ša
lių fašistai.

Didžiuliai transparantai 
su populiariais obalsiais 
puošia beveik kiekvieną na
mą, gatvę, skersgatvį. Gau-

'sa plakatų su užrašu: “Gin-[lygiuotis pagal jaunuosius, 
Įti savo tėvynę yra kiekvie- vikriuosius raudonarmie- 
|no SSRS piliečio pareiga.” čius. Eina išdidūs sakalai 

lakūnai, lekia raiteliai, kul- 
k o s v a i d įninku tačankos.

Neretai sutinkami ir obal- 
siai: “Broliški linkėjimai 
didvyriškai Ispanijos liau
džiai jos kovoje prieš fa
šistinius interventus!” “Te
gyvuoja didvyriškoji daug- 
milioninė Chinijos liaudis!”

Prie karinių įstaigų SSRS 
maršalu Vorošilovo, Budio- 
no ir Bliucherio paveikslai.

Centralinėse gatvėse ir 
aikštėse skamba muzika, 
dainos, pasakojimai. Tai ra
dio sustiprintojai perduoda 
švenčių programą.

Paradas
Gegužės 1 d. anksti rytą 

Maskvos autobusai, trolei
busai, tramvajai, metro 
perpildyti. Visi skuba prie 
savo įmonių, įstaigų, kad iš 
ten eiti prie savo rajono ko
lonos ir jau paskui eiti Rau
donosios aikštės link.

Į aikštes renkasi vis dau
giau ir daugiau pavienių 
kolonų, jos susilieja į vieną 
ištisa keliu kilometru eise
ną. Ir taip kiekvienam iš 
23 Maskvos rajonų. Iš visų 
Maskvos pusių juda kolonos 
į centrą. Kiekvienoj kolonoj 
kas nors sava, jai charak
teringa.

Kiekviena įmonė ir įstai
ga eina su savo vėliava, 
kiekviena kolona kitaip iš
sipuošus, neša savo gamy
bos modelius, paveikslus, 
neša savo stachanoviečių 
paveikslus ir tt. Didesni fa
brikai ir įstaigos turi savo 
orkestrus, chorus. Naciona
liniais rūbais apsirengusios 
merginos ir vaikinai šoka 
demonstruojančių kolonose 
specifinius rusiškus šokius, 
dainuoja “častuškas”. Juos 
seka daugelis kitų demons
trantų, ypač iš jaunimo tar
po. '

Dešimtą valandą Raudo
nojoj aikštėj karinis para
das. Maršalas Vorosilovas 
nerimstančiu arkliu risčia 
apjoja išsirikiavusias aikš
tėje karines dalis, sveikina
si su kariais, priima naujo
kų priesaiką. “Aš darbo 
žmonių liaudies sūnus...”, 
skamba raudonarmiečio iš
kilmingos priesaikos žod
žiai. Per aikštę eina visų 
rūšių karo .akademijos, ar
tileristai, Maskvos šaulių 
divizija, vidaus reikalų ko
misariato dalys, pasienių 
sargybiniai. Juos seka gin
kluotų civilinių darbininkų 
pulkai. Juos ypač šiltai su
tinka užsienio darbininkų 
delegacijos aikštės tribūno
se. Pilietinio karo veteranai, 
partizanai, 1905 metų bari
kadų kovotojai, nežiūrint 
savo žilų plaukų, stengiasi

Juos pakeičia triukšmingos 
motorizuotos dalys: šarvuo
ti automobiliai, zenitinė ir 
prieštankinė artilerija, pro
žektoriai, sunkioji arti
lerija, tankai amfibijos ir 
tankai tvirtovės. Karinį pa
radą baigė šimtai orlaivių, 
vėsulu pralėkę per aikštę, 
nežiūrint prasidėjusio lie
taus.

Karinis paradas baigėsi. 
Po minutės Raudonąją aik
štę užtvindo įvairiaspalvės 
demonstrantu kolonos. Ra- c
dio stiprintojai šaukia vis 
naujus ir naujus obalsius, o 
demonstrantai atsako gar
siu “ura”. Prieš Lenino 
mauzoliejų visi stiebiasi: 
ten Stalinas, Molotovas, Ež- 
ovas, Dimitrovas ir kt., o 
kiek žemiau Vorošilovas, 
Budionas ir kiti Raudono
sios armijos vadai. Demon
strantai šypsosi, mojuoja 
rankomis ir gėlėmis, šaukia 
—sveikina savo mylimuo
sius vadus.

Daugiau kaip pusantro 
miliono maskviečių pražy
giavo per Raudonąją aikštę. 
Tai buvo įspūdinga eisena, 
demonstruojanti sovietų 
liaudies vienybę, jos susitel
kimą aplink sovietų vyriau
sybę, jos atsidavimą ir pa
sitikėjimą komunistų par
tija ir jos vadovybe, prie
šakyje su d. Stalinu.

Maskva Linksminasi
Pirmosios gegužės vaka

re ir antrąją gegužės Mas
kvos gatvės pilnos išsipuo
šusių, nerūpestingų mask- 
kviečių. Jei šiaip dienomis 
Maskvoje sunku pamatyti 
žmogų, einantį be jokio rei
kalo, be rūpesčio, tai šiomis 
dienomis gatvėse tokių dau
guma. Maskviečiai apžiūri
nėja švenčių išvakarėse pa
baigtus statyti naujus Mas
kvos tiltus. Sujungus Mask
vos upę su Volga Maskvos- 
Volgos kanalu, Maskvos up
ėje vandens padaugėjo. Ta
čiau plaukioti Volgos gar
laiviams Maskvos upėje 
trukdė žemi tiltai Maskvos 
mieste. Pagal Maskvos 
miesto perstatymo planą 
reikėjo pakeisti visus tiltus 
Maskvoje. Šiais metais tas 
darbas baigtas. Vietoj žemų 
ir siaurų dabar stovi aukšti, 
platūs gražuoliai tiltai. 
Maskviečiai gėrisi jais—sa
vo akimis mato, kaip kei
čiasi jų miestas. Švenčių iš
vakarėse iš Maskvos-Volgos 
kanalo atplaukė Maskvon 
trys dideli trijų aukštų Vol
gos garlaiviai ir 5 mažesni.

ir Sovietų vyriausybes vadai, su J. 
Raudonąją Aikštę stebėti Pirmosios 
paradą.

Sovietų Sąjungos Komunistų Partijos 
Stalinu priešakyj, eina iš Kremliaus j 

Gegužes

Numetę inkarus prie seno
jo Kremliaus sienų, garlai
viai kas minutę sveikino sa
vo švilpukais ir sirenomis 
bežingeidaujančius maskvie
čius, kurie. su įdomumu ap
žiūrinėjo laivus nuo grani
tinių upės krantų.

Poilsio ir kultūros par
kuose masinės vaikštynės, 
fejerverkai, dainos, šokiai. 
Prožektorių šviesos raišo 
padangę.

Stambiausiose aikštėse 
visą dieną griežė orkestrai, 
o tūkstančiai porų sukosi 
po asfalto grindinį. Tai iš- 
tikrųjų liaudies šokiai. Šokti 
gatvėse užsieniečiui atrodo 
neįprasta, nuostabu. Tik 
linksmieji francūzai, pary
žiečiai moka gatvėse links
mintis. Laiminga sovietų 
liaudis dabar pralenkia ir 

i paryžiečius.
Majakovskio aikštėje “pa

vasario turgus.” Iš mažų 
vežimėlių p a r d a v inėjami 
saldainiai, vaisiai, žaislai. 
Debesys konfeti krinta ant 
praeivių galvų, pečių.

Gatvėmis važinėja judo- 
mojo teatro grupėj. Susto
ję kur daugiau vietos, jos 
įsitaiso estradą. Prasideda 
koncertas. Choras dainuoja 
rusiškas ir nacionalines dai
nas, šokikai šoka, muzikan
tai griežia. Pusę valandos 
pastovėję vienoj vietoj teat
ro grupės važiuoja kiton 
vieton.

Visur gatvėse pardavinė
ja pietų vaisius: apelsinus, 
citrinas, obuolius.

—Puikūs ispaniški apelsi
nai! Tik vienas rublis štu- 
ka!—šaukia pardavėjai vi
liodami pirkėjus. Ir jie pa
naudoja sovietų liaudies 
simpatijas didvyriškai ispa
nų tautai.

Vakare Maskva skendo 
iliuminacijos šviesose. Auk
štai, aukštai, ant penkių 
Kremliaus bokštų spindėjo 
didžiulės raudonos penkia
kampės rubininės žvaigždės. 
Vėjas plevėsavo raudonas 
vėliavas. Prožektoriai raižė 
dangų. O gatvės ūžė nuo be
it r y k š t aujančio jaunimo, 
nuo dažnų automobilių sire
nų garsų.

Užsienio Svečiai
Gegužės šventėms Mask

von atvažiavo iš viso pasau
lio kraštų darbininkų dele
gacijos. Čia buvo Anglijos, 
Franci jos, Ispanijos, Skan
dinavijos kraštų ir kitų ša
lių darbininkų delegaci
jos. Atvyko dargi tolimo
sios Australijos darbininkų 
delegatai. Jie žiūrėjo iškil
mių Raudonosios aikštės 
tribūnose, o po švenčių vai
kščiojo po muziejus, kultū
ros įstaigas, fabrikus. Ge- 
guž. 3 d. užsienio darbininkų 
delegatus priėmė Sovietų 
Profsąjungų Centra linio 
Sovieto prezidiumo nariai. 
Drg. Švernikas papasakojo, 
kad sovietų šalyje profsą
jungoms priklauso 22 milio- 
nai 427 tūkstančiai narių, 
arba 82% visų dirbančių. 
Sovietų profsąjungos pačios 

' demokratiškiausios pasau
lyje. Jų organai renkami 
slaptu balsavimu. 1937-38 
m. išrinktuose fabrikų ko
mitetuose—80% bepartinių 
darbininkų ir 27% moterų. 
Jeigu kapitalistinėse šalyse 
profsąjungų vadovai būtų 
renkami slaptu balsavimu, 
tai daugelis šių laikų “ne
pakeičiamų” profsąjungų 
vadų nebeliktų.

Pasinaudojęs proga d. 
Švernikas papasakoja .apie 
sovietų profsąjungų dery
bas su Amsterdamo profsą

jungų susivienijimu del at
statymo profsąjungų vieny
bės. Sovietų profsąjungos, 
trokšdamos vienybės atsta
tymo, išstatė visai prieina
mus pasiūlymus, kad Ams
terdamo profsąjungų Inter
nacionalas aktingiau kovo
tų prieš karą ir fašizmą, 
aktingiau kovotų taikyda
mas proletarinės kovos me
todus prieš Vokietiją, Itali
ją ir Japoniją, t. y. šąlis- 
agresorius, aktyviai remtų 
Ispaniją ir Chiniją, jų kovoj 
prieš agresorius, kovotų 
del profsąjungų vienybės 
tose šalyse, kur profsąjun
gų judėjimas suskaldytas 
arba kur gresia, skilimo pa
vojus, remtų liaudies fron
tą, kur jis jau sudarytas. 
Be to sovietų profsąjungos 
siūlė sušaukti nepaprastą 
Amsterdamo profsąjungų 
Intern acionalo kongresą, 
kad užtvirtinti profjudėji- 
mo vienybę ir kad tame 
kongrese dalyvautų' sovietų 
profsąjungos; kad prof
sąjungų Internacionalas tu
rėtų tris pirmininkus, ir 
vienas jų būtų nuo sovie
tų profsąjungų; kad sovietų 
profsąjungos gautų garan
tiją, jog jų sumokėtas in
ternacionalui nario mokes
tis 5,280 tūkstančių frankų 
sumoje nebūtų panaudotas 
propagandai prieš SSRS ir 
prieš sovietų prof judėjimą.

Vienok Amsterdamo prof
sąjungų Internacionalo va
dovybė nesutiko šitų sąlygų 
priimti. Ji sabotažuoja prof- 
judėjimo vienybės atstaty
mą, kuris taip labai reika
lingas šiuo metu, siaučiant 
fašistinei agresijai. Sovietų 
profsąjungos ir ateityje 
kovos dėl pasaulinio prof ju
dėjimo vienybės atstatymo, 
pareiškė d. Švernikas.

Svečiai iš Ispanijos susi
tiko su atvažiavusiais ispa
nų vaikais, kurie čia, So
vietų Sąjungoje, gavo jau
kią prieglaudą. Vienas ispa
nų delegacijos narių—Luis 
Araras Garai—ispanų res
publikonų armijos karys 
susitiko su ■ savo vaikais 
Choze ir Tereza. Choze mo
kosi mokykloje. Jis pionie
rius ir vienas geresniųjų 
mokinių. O Tereza—kom
jaunuolė, vaikų namo auk
lėtinė. Prieš Pirmąją Gegu
žės ji buvo už gerą darbą 
premijuota. Laimingas tė
vas par'eiškė “Pravdos” ko-, 
respondentui:

—Būdamas Ispanijoj aš 
žinojau, kad mūsų vaikai 
prižiūrimi ir viskuo aprū
pinami, bet tai, ką aš čia 
pamačiau, pralenkė visas 
mano viltis. Čia daroma vis

ikas, kad mūsų vaikai jaus
tųsi laimingi.

Po švenčių- užsienio sve
čiai išvažinėjo į SSRS pro
vincijas, kad arčiau susipa
žinti su sovietų liaudies gy
venimu.

A. Ramutis.
6. V. 38

Duryea, Pa.

Mažojo Egypt© Gyven
tojų Atydai

BĘNTON, ILL. — šiuo laiku 
Ispanijoj eina baisi kova už 
apgynimą šalies nuo sužvėrė
jusių fašistinių įsiveržėlių. 
Liaudieeiai pasiryžę ginti de
mokratiją iki paskutinio krau
jo lašo.

Ispanjos liaudis atsišaukia R 
viso pasaulio demokratiją my
linčius žmones gelbėti finansi
niai kas kiėk išgali, tuom su
teikiant jėgos Ispanijos karžy
giam apsaugoti šalį nuo žudi
kų ir demokratijos puolikų.

Kaip tik bus proga mūsų 
apylinkės žmonėms paremti 
Ispanijos kovotojus ir taipgi 
matyti gerą filmą, imtą Ispa
nijoj — tai bus rodomi judomi 
paveikslai Marion, Illinois, ge
gužės 26 d., ketverge, 8 vai. 
vakare, Heyde Hall, W. Jef
ferson St. Įžanga tik 15c ir 
25c. Filmos vardas “Heart of

scenų iš Ispanijos.
Komitetas užkviečia visus 

dalyvauti. A. G.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Valgykite 
MEDŲ

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

kitės juomi.
• •

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius
•

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

Kaina 65c už Kvortą 
Liepų Žiedų 75c. Kvorta

Kreipkitės į “Laisvės” ofi
są ir apsirūpinkite su 

medum.

Spain.” Matysite, kai fašistai 
bombarduoja žmones, miestus, 
namus; kai Amerikos daktarai 
ir slaugės gelbsti Ispanijos 
žmones; ir daugiau įdomių

D id e lis Piknikas
Rengia LDS, PLDG, KP, ALDLD Kp. ir IV Apskritis

— įvyks-

Sekmadienį, Gegužes 29 May
Franklin grove

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

Wainausko Orkestrą.—Gražus prūdas maudytis.—Įvairių pamarginimų

Pirmas išvažiavimas bus 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 nuo:
SOUTH Side 3 vai. p. p.; SOHQ.&I5 vai. p. p.; N. S. 3:30 vai. p.p.

KELRODIS automobiliams važiuoti. Važiuokite Route 88 (Ohio 
River Blvd) iki Camp Horne Rd. Sukite po dešinei ir važiuokite C. 
H. Rd. iki Bellevue Gardens. Sukite vėl po dešinei ir važiuokite tuo 
keliu iki Franklin Grove.
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EXTRA! EXTRA! DYKAI
Nepraleisk tos didelės ir naudingos progos, nes 
tik per trumpą laiką. Deksnio Žinynas 40 pus
lapių knygelė dovanai, kuris užsisakys Deksnio 
Galingą Mostį.
DEKSNIO ŽINYNAS 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
mės kelio, kur rasis susipratimas, meilė ir 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 Galingą Mostį j Lietuvą saviems, 
tai bus didelė dovana. Su kiekviena Deksnio Galinga Mosčia aplaikysi vifeną
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 ir kalnų, visokių šaknų, žolių, ,

Dvi Saužudystės
Gegužes 16 d., M. Račford, 

airių tautos, 24 metų senumo, 
nusišovė. O geg. 21 d. slavas 
J. Meško, apie 50 metų senu
mo, nusišovė.

Abudu mirė į kelias minu
tes, nereikėjo vežt nei į ligo
ninę. ;

Me^ko paliko didelę šeimy
ną, pats dirbo ant WPA už 
$60.50 per mėnesį. Moteris ei
davo dirbt ant artimų ūkių už 
10c į valandą. Tas, musėt, ir 
priVedė prie saužudystės.

J. Kaspariūnas.

kvietkų. Išimtas aliejus ir sudaryta Galin
ga Deksnio Mostis, kuri turi savyje galin
gą šilumą, šildydama kaipo saulės spindu
liais sunaikina minėtus skaudėjimus: REU
MATIZMĄ, RANKŲ, KOJŲ, NUGAROS 
skaudėjimą; NUVARGIMĄ, NUTIRPIMĄ 
RANKŲ, KOJŲ,DIEGLIUS (tik ne ronas). 
Aplaikom daug skirtingų laiškų iš skirtin
gų pasaulio kraštų, kurie dėkavoja už Dek
snio Galingą Mostį.
GARANTUOJAM: pasekmes ar pinigus 
grąžinam. Tūkstančiams pagelbėjo, pagel
bės ir tamstai. Atsimink, kad sveikata, tai 
yra tik vienas ir brangiausias turtas pa
saulyje. Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00.

PASARGA: Neklausyk nei jokių 
pasiūlinimų, visada žiūrėk, kad bū
tų toks pate paveikslas ant dėžutė*.

PINIGŲ nesiųsk, tik parašyk savo vardą, pavardę, 
pilną antrašą ir pažymėk, už kiek ir kiek Deksnio " 
Galingos Mosties reikalauji, ir pasiųsk mums šitą pa
garsinimą, užmokėsi paŠtoriui C. O. D., kada atneš
Galingą Mostį. • .

Deksnio Galinga Mostis________________  75 centai
Deksnio Galinga Mostis_____________ ________$1.50
Deksnio Galinga Mostis ------------------------------- $3.00 ‘ ”

ir sykiu Deksnio žinynas Dovanai.
Vardas ir pavardė ---------------------------------------------------------------------
Gatvė ir numeris --------------------------------------------------------------------
Miestas ________________________________  Valstija _____________

DEKEN’S OINTMENT COMPANY
P. O. Box 352 Hartford, Conn. <
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Praeities gyvenimas, remiantis istori
kų aprašymu, buvo jau labai, kaip čia 
pasakius, šlykščiai baisus. Juk tai valdė 
kokie tai kruvini carukai, kokie tai aukš
čiausio laipsnio, šunes juos žino, pašėlę 
tironai, viešpataujanti ponai, gercogai, 
palikuonystės bajorai, baronai ir taip to
liau. Ir, žinoma, jie visi su savo publika 
elgėsi taip“, kaip tik norėjo. Nupjausty- 
davo liežuvius tiems, kurie plepėdavo 
kas nereikia. Degindavo ant laužų, jeigu, 
pavyzdžiui, išreikšdavo savos mokslinę 
arba religinę mintį. Dėlei pasilinksmini
mo mesdavo žmones žvėrims arba kro- 
kodyliams. Ir abelnai, be jokio sąžinės 
graužimo, elgėsi taip, kaip tik norėjo.

Ir nuo visų tų dalykų publika, veikiau
siai, doriniai nusilpnėjo. Ir jos pobūdis, 
dalinai, sugedo. Žmonių, gal būt, ir pro
tas įširdo. Ir jie prie visko pradėjo prisi
taikyti ir per tai, bėgiu daugelio šimt
mečių,' gal būt, atsirado klastos, sukty
bės, apgavystės, palaižūnystės ir taip to
liau, ir tam panašiai.

O, gal būt, savaimi visi šie ir tam pa
našūs apsireiškimai grynai atsitiktini ir 
jie atneštiniai į puikią ir aukščiausio lai
psnio kilnią žmogaus prigimtį. 4

Ve žingeidus dalykas. Savo'laikais Na
poleonas išsireiškė apie Holandiją. Jis, 
matote, jungė prie Francijos šią mažą 
žydinčią šalį ir valstybiniame rašte klas
tingiausiai apie ją atsiliepė:-jis pavadi
no ją—“Prancūzų upių sąnašinė žemė.”

Tai ve, gal būt ir čia taip. Gal būt, kla
stos ir tam panašiai yra sąnašinė žemė, 
atsiradus dėka sraunio ir žiauraus pra
ėjusio gyvenimo bėgio. O jeigu taip, tai 
mes, kaipo pavergtųjų apgynėjai, mielai 
išreiškiame šią mintį. Veikiausiai taip ir 
yra.

10. Ir veikiausiai, su permaina kurso, 
kaip, pavyzdžiui, pas mus, visa' tai, kaip 
sapnas, išnyks, ir užviešpataus laimė, 
tinkama patenkinti ir gaižiausio proto 
užgaidas.

Ir kalbant apie tokius dalykus, visuo
met norisi kaip nors pakelti uždangą, 
kuri slepia nuo mūsų ateitį. Visgi labai 
norisi matyti, kaip ten pas juos viskas 
dėsis.

Bet pas juos, šioje prasmėje, be abejo
nės, viskas eis kuopuikiausiai. Tą jau 
galima pastebėti dalinai ir dabartinio 
mūsų gyvenimo daviniais. Pas mus, abel
nai paėmus, publika, kaip ten nekalbė
tumėte, žymiai pasitaisė geroj on pusėn. 
Daugelis pasidarė daugiau griežtesniais, 
teisingesniaįs. Darbštūs. Žymiai mažiau 
vagia. Daugelis staiga mokslu susiinte- 
resavo. Knygų skaitymu. Kaip kurie dai
nuoja. Daugelis šachmatais lošia, domi
nais. Lankosi į koncertus. Nueina į mu- 
zejus, kur žiūrinėja paveikslus, stovylė- 
les ir abelnai viską, kas tik ten randasi. 
Diskusuoja. Gydosi. Įsideda dirbtinius 
dantis. Vaikštinėja parkuose, pakrantė
mis. Ir taip, toliau.

Tuo tarpu pirmiau tie patys pūkšnotų 
kazyromis, apkvaišę nuo alkoholio rė
kautų ir palei restauranų duris išsimu- 
Šinėtų vieni kitiems dar užsilikusius dan
tis;?-

'Ne, jęigu kalbėti apie dorovės švaru- • 
mą, tai šiuo klausimu pas mus matosi di
delė permaiha gerojon pusėn. Ir šiuo 
klausimu galima gyventojus pasveikinti. 
Sveikiname. Karštas sveikinimas, priete- 
liai!

, Ir, įsitėmykite, kad viso labo praslinko 
mažiau, negu pora desėtkų metų. Na, da- 
lefekime, praslinks dar pusšimtis metų?! 
A-a-a! Stačiai stebėtina, kas tuomet gali 
atsitikti!'
:-lT Ir taip, palengva, laipsniškai, gal 
būt, visi blogumai pradės atsiskirdinėti, 
nukrisdinėti, ir, pagaliaus, pasirodys me
tai, kuomet mes, patys to nesuprasdami, 
atsistosime vieni priešais kitus pilnoje 
savo prigimties grožėje.
^Žinoma, atsiekimui pilno tikslo ręikės 
dSF daug laiko. Juk reikės persidirbti 
iš* pat pašaknų. w /

0 tai, žinoma, kai kurie, iš priežas- 
tiės savo klastingumo, galimas daiktas, 
kad dalinai lošia arba stengiasi nuduoti, 
būk jie jau pilnai persidirbę, bet tuo pa

čiu laiku, veikiausiai, savo širdyje sielo
jasi pirmesniojo gyvenimo. Ir jie, gal 
būt, aimanuoja, kad jiems neleidžia pil
nai išsitiesti. Tik to niekas nemato ir vėl 
dėlei jų klastingumo, kuris, aš manau, 
prie persidirbimo apleis mūsų griešną 
kūną, i

12. Ir taip, klastos. Stačiai pasakysi
me, istorija žino labai daug pasakojimų 
apie klastas.

Netgi pirmas puslapis, pirmas, gali
ma pasakyti, kūdikiškas ėjimas po istori
jos laukus, ir tai pas juos prasideda nuo 
klastų ir nepasitikėjimų.

Tokis, abelnai, kilnus mostas, kuris da
bar jausminą mūsų širdis, toks garbin
gas mostas, kaip, pavyzdžiui, prietelių 
vieno kitam rankos paspaudimas, savo 
istorinėje praeityje turėjo truputį skir
tingesnę prasmę, negu jis dabar turi. 
Mūsų garsūs pranokėjai, pasirodo, pir
miausiai norėjo persitikrinti, ar prisiar
tinusio rankoje nėra akmens ar kitokio 
kokio nors ginklo. Ir, dėlei tos priežas
ties, jie, žinoma, paliesdavo vienas kito 
ranką. Tuomi jie patikrindavo, ar nėra 
kokio nors vyliaus ar klastos.

O po to, gal būt, pas juos įsigyveno 
paprotis. Dabar gi šį paprotį panaikinti 
lyg ir nesinori. Ir mūsų laikais kodėlgi 
nepasisveikinti ranką paspaudžiant su 
kokia nors pažįstama, kuriai dalinai sim
patizuoji? Ir kurios rankoje stačiai nie-. 
ko nėra, apart krepšelio su milteliais. 
Na, o tarnystėje—kitas klausimas. Čia, 
beveik, sveikintis ir nereikalinga,—be
reikalingas laiko eikvojimas ir ne taip 
jau daug higieniška.

Ir kas galėjo pamislyti, kad toks kil
tus ir, dalinai, sentimentalis mostas— 
kultūros ir dvasios kilimo simbolis—turi 
tokią nemalonią praeitį! Kaip tas, sta
čiai, nesmagu! Tas netgi sumažina mū
sų reikšmę.

13. Ir taip, pirmas istorijos puslapis 
atsidengia klasta, nepasitikėjimu ir vy
lium.

O toliau, kaip iš gausybės rago, pilasi 
visokie faktai ir pasakojimai apie klas
tas.

Pavelykite, kaip ką papasakosime. Bet 
pradėti reikės, be kita ko, nuo dvasiš
kių. Tai yra nuo bažnyčios ir nuo jų 
bažnytiniai-slaviškų dalykų.

Svarbiausia, mos visai neturime jokį 
tikslą sutepti arba purvynan įklampinti 
šia religinę sekta. Mes visai nenorime 
susprogdyti jos autoritetą pasaulinės 
buržuazijos akyse. Ir, abelnai, mes nieku 
būdu nuo jos nepradėtume. Bet šiame at
sitikime jos darbai, kalbant bažnytine 
kalba, jau labai šaukia atmonijimo į 
dangų.

Čia reikia atiduoti jiems kas priklau
so: jie buvo pirmoj vietoj. Čia pas juos 
klastų srityje yra dalykų, stačiai neper- 
dangstytų per visą pasaulinės istorijos 
eigą.

Pavyzdžiui, ir ką jie nedarydavo. Jie 
nuteistuosius sudeginimui perduodavo 
svietiškai valdžiai su tokiu šventalieji- 
niu nuosprendžiu: “Nubausti su galimu 
ramumu ir be kraujo praliejimo.” 
*Ir šis išsireiškimas “be kraujo pra

liejimo” kaip tik -jų bažnytinėj kalboj ir 
reiškė—sudeginimą.

14. Žinoma, koks nors bendralaikis 
dvasiškis, skaitydamas šią frazę, vei
kiausiai, labai susidrovins. Gal būt jis 
dar pasakys: taip, girdi, mūsiškiai tru
putėlį pertoli griebė, atsiprašau.

Bet mes, žinoma, iš to jo atsiprašymo 
negi kailinius siūsime.

Jie savo uolumu linkui dangiškos šva
ros štai prie ko prieidavo. Ten jie savo 
kančių kambariuos, laike inkvizicijos, iš 
suareštuotųjų imdavo tokio turinio raš
telius: ‘ *

“O jeigu laike to (tai yra laike inkvi
zicinių kankynių) areštuotasis numirs 
arba bus sužeistas , arba paskui seks 
kraujo nubėgimas arba kokių nors kūno 
dalių sužalojimas, tai taš įvyko dėlei jo 
paties kaltės, nes jis nenorėjo prisipaA 
žįnti ir teisybę pasakyti.”

Ir ve, koks nors apystoris dvasiškis, 
krikščionišku ramumu, skaitė savo au
kai panašaus gurinio chamišką raštelį 
dėlei pasirašymo, kur- kiekviename žo
dyje pasireiškia klastos ir niekšybės.

(Daugiau bus)

LDS Apskričio Suvažiavimas

Gegužės 22 d. įvyko pusme
tinis Lietuvių. Darbininkų Su
sivienijimo 8 Apskričio suva
žiavimas Mokslo Draugystės 
svetainėje. Suvažiavimą atida
rė organizatorius D. P. Leka
vičius 2 vai. po pietų. Jis pa
aiškino suvažiavimo tikslą ir 
pakvietė į mandatų komisiją 
E. Sliekienę ir A. žvirblį. Per- 
skaičius ir priėmus dienotvar- 
kį, pakviestas raštininkas Jur
gis Urbonas pakalbėti trum
pai apie mūsų vienybės klau
simą, apie naujų narių gavi
mą ir bedarbę.

Sutvarkius. kuopų atstovų 
mandatus, pasirodė, kad daly
vauja nuo 10, kuopų 15 dele
gatų, taip pat 3 Apskričio ko
miteto nariai — viso 18.

Suvažiavimas buvo gyvas, 
delegatai svarstė kiekvieną 
pakeltą klausimą su noru, kad 
būtų įvykdyta gyveniman.

Suvažiavimas išrinko komi
siją iš šešių narių prisirengi
mui prie seimo, pasitikimui de
legatų, pagaminimui valgių, 
parūpinimui nakvynių ir pa
rengimui programos.

Iš Northsides

Geg. 20 d. teko dalyvauti 
Carnegie svetainėj masiniam 
mitinge Pennsylvanijos valsti
jos Komunistų Partijos kon
vencijos atidarymo. Susirinki
me dalyvavo apie pora tūks
tančių žmonių, du benai grie
žė “Solidarity,” “Star Spang
led Banner” ir “Internaciona
lą” ir tt.

Garbės pirmininkas atidarė 
konvenciją, perstatydamas jos 
tikslą ir pakvietė jauną an
gliakasių veikėją Tom Mine- 
rich pirmininkauti. Drg. Mi- 
nerich pakvietė išrinkti sekre
torium vieną judoveidį narį ir 
paskui perskaitė telegramas 
su linkėjimais nuo Browderio, 
Williamsono ir kitų. Paskui 
pakvietė svečius buvusius Is
panijos kovotojus ir jų tėvus, 
taipgi kuopų organizatorius 
ant estrados. Perstatė lietuvį 
draugą Kučinską (Cook), bu
vusį Ispanijoj kovotoją, pa
kalbėti. šis kalbėjo apie ei
nančią Ispanijos žmonių kovą 
ir prašė visais galimais bū
dais remti kovotojus už demo
kratiją.

Tada kalbėjo “Daily Wor- 
kerio” redaktorius d. Hatha
way apie fašizmo augimą 
Amerikoje. Po jo kalbėjo d. 
Gurley Flynn apie moteris ir 
kovas; kurias veda Chinijos ir 
Ispanijos moterys. Ji prašė 
aukų ir kvietė aukoti, kiek 
kas išgali,. Aukų surinko gana 
daug. Aukojo ne tik partijos 
kuopos, bet ir šiaip organiza
cijos.

Paskui Pittsburgh© dist'rik- 
to organizatorius d. Martin 
Young išdavė raportą iš gegu
žės 17 dienos “primaries” vei
klos ir kaip reikės veikti lap
kričio rinkimuose, idant neį
leisti reakcionierių į valstijos 
gubernatorius ir senatą.

Susirinkime matėsi daug ir 
lietuvių.
. Konvencija'tęsėsi šeštadienį 
ir sekmadienį.

Masinis Susirinkimas

Šį šeštadienį, geg. 28 dienos 
vakare, 8:15 vai., įvyks masi
nis mitingas parėmimui Ispa
nijos respublikos Y. M. and 
W. H. A. Auditorijoje. Kal
bės Ispanijos liaudies atstovai^ 
kurie šiuo tarpu lankosi Ame
rikoje. Įžanga 35, centai ypa- 
tai. Kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti.

Gegužės 13 (Į. pasimirė Ona 
Kasparavičienė. Iš Lietuvos 
paėjo Kauno rėdybos, Raseinių 
Apskričio, Z i ž u č i’ų kaimo. 
Buvo 42 metų amžiaus. Palai
dota su bažnytinėmis apeigo
ms šv. Kazimiero kapinėse. 
Paliko vyrą ir vieną sūnų.

a p. l.

Visuomenė Domisi Ispanija 
ir Chinija

Gegužės 15 d. ALDLD 2 
kp. buvo surengus judomus 
paveikslus ir koncertą. Judis 
atvaizdino, kaip Italijos ir 
Vokietijos fašistai užpuolė Is
panijos liaudį ir kaip liaudie- 
čiai ginasi nuo jų.

žiūrėdamas į judį, jauties, 
kad ne svetainėj sėdi, bet ko
kiam mekaniškam sapne, čia 
matai miestą, dailius trobesius, 
didelius knygynus, muziejus, 
kuriuose amžių kukliai sudėta 
istoriški brangumynai, bet, ot, 
akies mirktelėjimu, atūžė Ita
lijos ir Vokietijos bombnešiai, 
sugriovė mūrus, išardė gatves; 
visą kultūrą pavertė niekais. 
Arba, čia gegužinės: jauni
mas šoka, dainuoja, linksmi
nasi ir džiaugiasi savo šalies 
gamta. Ir vėl žiaurus vaizdas, 
ant kurio sąžiningas žmogus 
negali nei žiūrėti. Orlaiviai 
staugia, bombos sprogsta, mi
nios klykdamos slepiasi, kiti 
neša lavonus, motinos traukia 
savo kūdikius iš po griuvėsių, 
aikštės nuklota grabais. Prie
kyje kiekvieno grabo skirtin
gai rauda saviškiai ir kuomet 
tos visos raudos susilieja į 
vieną masinę raudą, tai, ro
dos, ir kiečiausias žmogus be
žiūrint į tokį vaizdą, pradėtų 
raudoti. Kelios moterys nelau
kė judžio pabaigos. Eidamos 
per duris sako: “negalime žiū
rėt, nes nakčia negalėsime už
migti.”

Senovės žmonės sakydavo, 
kad didžiausia žmonijos ne
laimė, tai cholera, kuri su sa
vim nusineša tūkstančius gy
vybių. Bet fašizmas yra kur 
kas bjauresnis už cholerą, nes 
jis su savimi nešasi ne tik 
žmonių gyvybes, bet ir visą 
kultūrą!

Paveikslams pasibaigus, 
kalbėjo vienas sužeistas ame
rikietis, kovojęs už Ispanijos 
demokratiją. Kalbėtojas ga
na plačiai nušvietė Ispanijos 
liaudies padėti ir ragino, .kad 
amerikiečiai visais būdais ją | 
remtu.

Laisvės Choras sudainavo 
tris dainas, kurios publikai 
tiek patiko, kad aplodismen
tai privertė chorą pakartoti. 
Tai labai didelė retenybė Lai
svės Choro istorijoj. O gal po 
tokios liūdnos filmos choras at
gaivino publiką.

Pirmą sykį teko girdėt So. 
Bostone jauną dainininkę, Oną 
Baltrukoniūtę. Tai aukšta, lie
sa, geltonplaukė lietuvaitė. 
Jos malonus, metalinis balsas 
pasiekė kiekvieno ausį. Jai 
sudainavus porą dainelių, pu
blika privertė pakartoti.

Ant estrados pasirodo Ig. 
Kubiliūnas. Publika ko nesu
kilo nuo kėdžių (mat jis ne
buvo garsinamas plakatuose). 
Na, ką gi apie jį gali sakyti? 
Jis dainuoja, publika juokiasi 
ir ašaros iš akių tryška. Jis 
ponus pašiepia, o muzikus 
durniais išvadino. Tai karti 
gyvenimo teisybė.

Paskutinis ant programos 
buvo Laisvės Choro vyrų gru
pė. Tai Naujosios Anglijos 
dainos tūzas! Sukirto tris dai
nas ir tuom programa pasibai
gė.

Reikia pastebėti, kad šitą 
sykį, kaip chorai, taip ir solis
tai, užpildė vakaro visą pro
gramą vien tik revoliucinėmis 
dainomis.

žmonių prisirinko pilna sa
lė, ,mat, įžanga buvo tik dvi
dešimt penki centai. Penki 
įstojo į Abraham Lincoln Ba
talioną, pasimokėdami po $1. 
Aukų surinkta $29.20. Visas 
pelnas nuo parengimo skiria
mas aukščiau minimam1 Bata
lionui.

Gegužės 17-tą dieną Lietu
vių Komunistų Partijos kuopa 
savo kambariuose rodė judo
mus' paveikslus apie. Chinija. 
Prieš paveikslus kalbėjo Gor
don, Komunistų Partijos Pir
mo distrikto organizatorius. 
Reikia pasakyti, kad mažai

yra tokių žmonių, kurie taip 
trumpoj kalboj tiek daug pa
sakytų, kaip drg. Gordon.

Judis atvaizdino chiniečių 
gyvenimą ir jųjų kultūrą. Tai 
be galo atsilikus valstybė nuo 
civilizuoto pasaulio. Viską dir
ba primityviškai, žiūrovai tu
rėjo gardaus juoko, kaip chi- 
niečiai aria, sėja; kulia ir mala.

Tai pirmą sykį Komunistų 
Partijos lietuviška kuopa sa
vo lavinimosi vakare turėjo 
tiek publikos. Kas svarbiausia, 
kad čia buvo daug atsilankę 
katalikų darbininkų.

Dabar darbininkai domisi ir 
jieško ko tokio. Mes žinome

ko! Jie nori pasiliuosuoti iš ka
pitalistinės velniavos! Padė- 
kim mes jiem, draugai, mūsų 
pareiga! Jaunutis.

Cleveland, Ohio
Young Šeimynos Padėka

Visiems draugams ir drau
gėms, kurie mus aplankė mū
sų liūdnoj valandoj, mes ta
riam širdingą ačiū.

Taipgi už gėles, kurias 
draugai ir draugės prisiuntė 
Jono Young atminčiai.

Veronika Young 
ir šeimyna.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8910 JOS. CAMPAU - ' DETROIT, MICH.

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 šventoje

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

\ z

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.
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Puiki Vieta Vakacijom
Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

aplinkui,„ tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

z I
Kainos Suaugusiems $12.00 j Savaitq

$2.50 pabaigoje savaitės bei Week-Ends
Kainos suaugusiems $12.00 j savaitę.

, •
Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New 

York, kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, 
kaipo geriausias klimatas.

A . B. L O Z N E L I S '
R. F. D. Ž Cauterskill Rd.

Catskill, N. .Y. . Tel. Catskill 890F4

•’ Lankydamiesi didžiajame trijų dienų šventės paren- •
! gimė ♦Montello’je, užeikite pasimatyti su a

ANTANU K. RAILA
LIETUVIŲ TAUTIŠKAM NAME

606-670 -N. Main Street . Montello, Mass.

Pas jį gausite gerus pietus ir išsigersite visokių 
gėrimų, kokių tiktai panorėsite.

Telefonas 5723
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WILKES BARRE, PA
11 ............. 1 .. ....... ...............

211 kuopą iš taip gilaus pasi
nėrimo skolose ir iš apsunkini
mo narių, o ypatingai pasėti 
taiką ir meilę tarpe narių.

Jeigu tas skundas žlugtų, 
tai mes, nariai 211 kp., liktu- 

----  .me be jokios užuojautos ir ne- 
Ir jie sakė i matytume jokio reikalo prigu- 

apsaugų 
geresnį 
o pas 

sėjimas.

Čia tūli žmonės ' paskelbė, 
kad A. L. K. skyriaus, kuris 
čia gyvuoja ir veikia dėl at- 
steigimo demokratijos Lietu- ’ 
voje, nesiranda, 
per spaudą, kad jiems 
Lietuvos reikalai, atsišaukė į kompanijos 
organizacijas per spaudą ir ■ 
laiškais, kad prisiųstų delega-: mus tik neapykantos 
tus į konferenciją geg. 22 d. į Jeigu būtume nemylėję SLA 
A. L. K. skyriaus organizaci- organizacijos, tai nebūtume 
jos pasiuntė delegatus su to-, prie jos prisirašę, 
kia minčia, kad gal pavyks' 
daugiau išplėsti šį taip svarbų 
darbą šioje apylinkėj. Bet su
tvarkius mandatus ir išrinkus 
pirmininką ir kitus viršinin
kus, kurie konferencijoj rei
kalinga, tie šaukėjai pasijautė 
generolais be armijos ir ant (kio atsižvelgimo, prie ko tas 
syk pradėjo nerimauti ir daug Į viskas veda. ;
laiko neėmė — sukėlė geroką 
trukšmą ir pabėgo, net su vi
sų delegatų mandatais.

Apie šį jųjų pasielgimą bus 
daugiau spaudoje prisiminta.

Buvęs Delegatas.

rūpi lėti* prie SLA, nes 
___ __  „ i duoda

i ateities užtikrinimą,

Vienas*iš didžiausių papik
tinimų yra tas, kad mažuma 
nori nors vogtu būdu valdyti 
didumą, kas piktina visus. 
Tos neteisybės yra jau senai 
žinomos šioj kuopoj ir jos yra 
varomos metai po metų, be jo-

EASTON, PA. PITTSBURGH, PA.
Visi rengiasi į pikniką, kuris įvyks 

sekmadienį, geg. 29 d. Bus vienas iš 
didžiausių piknikų Pittsburghe. Bus 
$25.00 v laimėjimų-piniginių dovanų. 
Vieta, Franklin Sodne, viena iš 
gražiausių vieta piknikams laikyti 
Pittsburghe. Yra prūdas maudytis, 
puiki svetainė šokti. Wainausko Or
kestrą grieš šokiams. Kviečia visus 
Pittsburghe ir apylinkės visų tautų 
draugus atsilankyti į Franklin Sod
ną, sueiti su genais pažįstamais ir 
įsigyti naujų. Važiuokite Rt. 88 
(Ohio River Blvd.) iki Camp Home 
Rd. Sukis į dešinę ir važiuokite 
Camp Horne Rd. iki Bellevue Gar
dens. Sukit vėl į dešinę ir važiuokit 
tuo keliu iki * Franklin Grove. — 
Kom. (123-124)

Shanghai, geg. 24.—Chi- 
nai atkariavo nuo japonų 
Yifengą, į rytus nuo Lan- 
fengo, ir atėmė iš priešų 
Tangshaną, prie Lung-Hai 
geležinkelio.

Vadinasi, keliem nariam 
yra valia daryti viskas, o ki
tiem niekas.

Nors žinau, kad mūsų or
ganas “Tėvynė” yra leidžiama 
tik dėl to, kad nariai vieni ki
tus mokytume, bet kai kuriem 
nariam ir čion vietos nėra.

Tuomi išveja į kitus laik
raščius vietos jieškoti.

Stebėtinu daiktu yra, 
mūsų SLA 211-ta kuopa 
taip garsų žmogų, kuris
kas esti leistina ir kas neleis
tina, ir viskas po jo akių, at
liekama, o niekados prieš tą 
mažumą, kuri nesiskaito su jo
kiais įstatymais, jis nėra pa
kėlęs balso, nėra pakėlęs bal
so prieš konstitucijos laužyto
jus. čion tik kyla klausimas, 
ar ilgai taip bus?

Stasys Kuržinskas.

jog 
turi 
žino

Mahanoy City, Pa
Ma-Jau nuo senai pas mus 

hanojuj eina nesutikimai tar
pe narių ir komiteto SLA

Taipgi buvo įnešta
dele-

211
kuopoj.
protestų prieš buvusius 
gatus į SLA suvažiavimus. Bet 
tie protestai vis atsidurdavo 
atgal į Mahanojaus cenzūrą, 
kur dažniausia galą rasdavo.

Mūsų mieste randasi daug 
lietuvių ir daug jų priguli prie 
SLA, bet dar daug norėtų pri
gulėti, bet matydami mūsų el- 

« . gėsį, tai tuoj ir pasako: “kol 
Uokia valdyba bus, tai aš prie 
jų nesirašysiu.” Mat, kuopoj 
yra daug nešvarių darbų at
likta, kas atitolina norinčius 
prisirašyti. Vieta, rodosi, bū
tų ant susirinkimų taisyti ap
siėjimus, bet čion nėra lei
džiama. Rašyk į savo organą, 
ir čion neleidžia žodžio ištarti 
kas paliečia dabartinį kuopos 
komitetą. Nariai taip lieka gy
vais lavonais, jog jau ant su
sirinkimų jokio noro neturi 
lankytis. Mokestys renkamos 

♦ stuboj, jeigu sekretoriaus pa- 
mie nesti, tai bile k^ts stuboj 
tifri tiesą mokestis tvarkyti, 
nors tą ir nevalia daryti.

Kada prisieina Centro rin
kimai, tai visokios agitacijos 
yra varomos susirinkime. Ka
da-esti rinkimai kuopos valdy
bos ar delegatų į suvažiavi
mus, taipgi esti siūlomos viso
kios dovanos, už kuriuos bal
suoti, o dažniausiai esti prieš 
laiką paskirti, kas važiuos. Ir 
taip esti, jog tie patys ir tie 
patys esti delegatais, o jeigu 
naujas lieka nominuotas, tai 
išgirsti sakinius, “ką tas, ar ta 
žino,” arba, “jie niekados ne
buvę,. nežinos ką ten daryti.” 
Bet kažin ar randasi nors vie
nas ar viena, kurie nepradėjo 
nuo pirmutinio?

Kaip pažiūri į kitų kuopų 
darbuotę, net miela žiūrėti. 
Pavyzdin: “Tėvynės” nr. 7, 
vasario 18 d-, š. m., Dorches
ter, Mass., 359-ta kp. turinti 
tik 34 narius, turi apsaugos 

# $11,050 ir ižde apie 300 do
lerių. O mes, mūsų mieste, 
211 kuopa turim 214 geram 
stovyj narių ir dar turime 90 

' dolerių skolos nuo paskutinio 
įvykusio suvažiavimo už dele
gatų sugaištą laiką ir kelio
nes ir būvio išlaidas! Išrinkti 
taipgi buvo septyni delegatai. 
Taipgi buvo protestuojama 
prieš tuos delegatus, bet ne
atsiekta tikslo. Sekančiam •su
važiavimui taipgi yra išrinkti 
septyni delegatai, prieš kuriuos 
taipgi yra pasiųstas protestas 

Tpskundy komisijai, kad ši nors 
kiek pagelbėtų ištraukti mūsų

Gegužės 21 d. Bažnytinėj 
svetainėj buvo surengtas ba
lius, kurio visas pelnas buvo 
skiriamas B. Martinkienės 
naudai, kuri sunkiai serga, 
žmonių buvo visokios pakrai
pos apie 175. Čysto pelno pa
daryta $53.95.

L. P. Kliubas aukavo pus- 
bačkį alaus, o ir patys nariai 
skaitlingai dalyvavo. J. Krikš
čiukas aukavo duonos ir keik- 
sų. B. Lushis krepšį (basket; 
groserių, J. Johnson kvortą 
degtinės. Bet mūsų klebonas 
nepaaukavo anei 10 centų. 
Krepšis groserio ir degtinė bu
vo leidžiama ant išlaimėjimo. 
Groserius laimėjo barberys 
Ch. Stankus, kuriuos paauka
vo Martinkienės sūnui. Degti
nę laimėjo Stančikienė ir pa
aukavo atgal komitetui, kuri 
buvo antru kartu paleista ant ' žiuoti keliu jš Warren, Ohio, No. 82 
išlaimėjimo. Išlošė barberys 
J. Valickas, kuris ten pat sve
tainėj išfundino savo kostu- 
meriams.

YOUNGSTOWN, OHIO
LDS 9 kp. ir ALDLD 90 kp. ben

drai rengia pikniką. įvyks sekmadie
nį, geg. 29 d. Frank Cross Farmoj, 
Masury, Ohio. Pradžia 12:30 vai. die
ną. Bus platforma šokiams ir bus 
gera muzika. Galėsite linksmai pra
leisti laiką, susipažinsite su kitų ko
lonijų draugais. Lauksime akroniečių, 
clevelandiečių ir farmerių. Automo
biliais važiuokite iš Youngstown ke
liu 62, pervažiavę Masury, po dešinei 
matysite pikniko iškabą. Clevelandie- 
čiams ir farmeriams geriausia va-

iki Sharon, Pa. Paskui No. 62 po de
šinei, privažiavę Masury po kairei 
matysite pikniko iškabą. — Kom.

(123-124)

Visi gražiai pasilinksmino 
ir sušelpė kritiškai biedną 
Martinkų šeimyną.

Parapijonas.

Baltimore, Md
Darbininkų Likimas

Robert McDonald, 26 metų 
ir jb žmona Greta 31 metų, 
bedarbiai ir benamiai daugiau 
kaip savaitę laiko išgulėjo ant 
žemės po tiltu ant Baltimore 
ir Hilton gatvių. Policija apie 
tai sužinojo, kai praeivis jai 
pranešė telefonu. Jie pasako
jo, kad jie miegojo tik su vie
nu blanketu apsikloję. Tai jų 
visas turtas ant šio pasaulio. 
Jie buvo išmesti iš namų, 
North Carey St., 10 dienų tam 

Bangos Choro ■ a^gal už neužsimokėjimą ran- 
' dos. Robert McDonald dirbo 
1 pas tūlą ūkininką Laurer, Md., 
daug nedėlių tam atgal ir nuo 
to laiko jiedu jieškojo darbo, 
bet niekur negalėjo surasti. O 
dabar jie tapo -nuvežti į poli
cijos stotį ir apkaltinti kaipo 
valkatos!

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, birželio-June 26 įvyks 

“Vilnies” naudai piknikas. Bus $40 
piniginės dovanos prie įžangos bilie
tų. Trys geri išlaimėjimai: Mūsų ge
ras rėmėjas S. B. Rūbo, kriaučius, 
kurį visi gerai pažino, jis pažadėjo 
veltui pasiūti siūtą vertes $25; ki
tas geras vilnietis, D’r. J. N. Si- 
mans aukauja akinius vertės $13, 
trečias geras rėmėjas, p. Rogers, au
kauja radio vertes $12. Įsitėmykite, 
kad piknikas įvyks Machutos darže, 
Green Rd. —< Kom. Narys.

(123-124)

lizabeth, N. J.
Remtini Parengimai.

Pirmą šio sezono parengi
mą kiekvienas dailės mylėto
jas būtinai turės paremti savo 
atsilankymu. T' 
pirmas metinis parengimas 
rengiamas 29 d. gegužės, Mea
dow Grove — Vaičionio Dar
že, Cranford, N. J.

Bangos Choras, vadovybėje 
A. Klimaitės, specialiai moki
nasi kelias populiares liaudies 
dainas sudainuoti šiame pik
nike. Tikimės, kad mus aplan
kys visų apielinkių lietuviai.

Kitas, labai remtinas pa- 
rengimas-piknikas, tai Lietu
vių Laisvės Namo Bendrovės 
metinis išvažiavimas 5-tą dieną 
birželio, Millers Grove Parke, 
Kenilworth, N. J.

Trečias parengimas, prie 
kurio visi turime rengtis, tai 
ALDLD II Apskričio piknikas, 
kuris įvyks biržeŲo 26 dieną, 
Old Ciders Mills, Union, N. J. 
Ten bus plati programa, ku
rioj dalyvaus visi apielinkės 
chorai. Taipgi tame parengime 
bus duodamos ir laimėjimo do
vanos.

Įžanga 
rengimus

į visus minėtus pa
tiktai kvoteris.
“L.” Reporteris.

SO. BOSTON, MASS
RADIO

Šios nedėlios, geg. 29 d. ra
dio programa per stotį W0RL, 
920 kilocycles, 9:30 valandą 
ryte bus sekanti: i ■

1— Longin Buinio, Jr. Cava
liers Orkestrą iš Bostono.

2— Dainininkė Julija Metri- 
kaitė iš Worcesterio.

3— Dainininkas Jonas 
mulionis iš Nashua, N. H.

Po programos prašome
rašyt laiškelį ab atvirutę į sto
tį WORL, Lithuanian Prog
ram, Myles Standish Hotel, 
Boston, Mass., pranešdami sa
vo įspūdžius.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Ta-

pa-

“Laisves” Piknikas Brooklyno bus 
3 d. Liepos (July), Ulmer Park. Pi
niginės dovanos prie įžangos bilieto 
perkant iš anksto.

ALDLD 10 APSKR. KUO
POMS IR DELEGATAMS

Manau, kad jau visos ALDLD 10 
Apskričio kuopos žino ir jau turi iš
rinkę delegatus į ALDLD Apskr. su
važiavimą, kuris įvyks geg. 29 d., 10 
vai. ryto. Konferencijos vieta bus 
pas draugus Žukus ant ūkės, Rt. 1, 
arti Custer, Mich. Kuriems būtų ne 
aiški vieta, tad galite paklausti pas 
kaimynus
Ten plačiai žinomas yra d. Juodaitis 
ir d. Stakėnas. Apskjr. valdyba bus 
ten šeštadienį po pietų ir stengsimės 
pasitikti atvykstančius delegatus. — 
Alvinas. (123-124)

Custeryje ar Scottvillej

Tai mat kaip atsitinka, 
kad mes esame neorganizuo
ti. Tie jauni žmonės, darbinin
kai niekados nėra prigulėję 
prie jokios' darbininkiškos or
ganizacijos.

Taigi, draugai, skaitytojai, 
nelaukite, bet kuo greičiausia 
stokite j darbininkiškas orga
nizacijas ir aktyviai dalyvau
kite jų veikloje. Stokite. į uni
jas, į Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimą, į Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugiją, į Komunistų Partiją. 
Patys stokite ir kitus raginki
te stoti į šias organizacijas. 
Darbuokimės, kad mums ne
reikėtų atsidurti tokioj nelai
mingoj padėtyj, kokioje atsi
dūrė minėti du amerikonai 
organizuoti darbininkai.

1 S. Raymond.

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Komunistų Kuopa bend

rai su ALDLD 14 kp. rengia pikni
ką 29-30 dd. gegužės, sekmadienį ir 
pirmadienį. Yra progų pasilinksmint 
ir draugiškai praleist laiką, nes abi
dvi dienos liuosos nuo darbo. Pikni
kas Įvyks prie Llewellyn miestuko. 
State Road gerai privažiuoti maši
nom iš toliau atvažiavusiems. Nuo 
Pottsvilles Rt. 209, nuo Minersvillės, 
Rt. 901 ,abu keliai prie Llewellyn su
eina Į krūvą, tik privažiavus tiltą, 
reikia iš State Rd. pasukti po deši
nei keliu ir ten piknikas. Iš Miners
ville, senesni, kurie nori dalyvaut pi
knike ir mano per toli nueiti, susi
rinkit sekmadienį 1-mą vai. prie 
Darb. Svet., 3-čios ir South gatvių. 
Piknike bus skanių valgių ir gėri
mų. Zeikų Orkestrą grieš šokiams. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti. — Kom. (123-124)

ne-

Shanghai, geg. 24.—Japo
nijos karininkai prisipažįs
ta, kad jie peranksti pasi
gyrė, būk' atėmę iš chinų 
Lanfengą, vadinamą var
tais į vakarinę dalį Lung- 
Hai geležinkelio.

M NN T M na®1"

t

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St

Į

WATERBURY, CONN. 
Mūsų Draugijų Parengimai 

Įvyks Sekamai:
Waterburio Lietuviams

gerai žinomos Lietuviškos Kapi- 
kurias tvarko Draugijų atsto- 
jie rengia pikniką kapų taisy- 
dienoj, 29 d. gegužės. Lietuviš-

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

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

ir apvaikščiojirną, įvyks Dekoracijų 
ivtrG rvz-irvi i’•/no '

visų skaitlingai dalyvauti.
(123-124)

CHRONIŠKOS

LIGOS
GYDOMOS

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

mount Avenue, įvyks visų mūsų or
ganizacijų “Laisvės” skaitytojų ir 
simpatikų susirinkimas vietoj 27 d. 
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)

“Aš turėjau prastą veido 
odą. Bet d a b a r tai jau 

visai praėjo. Matote
> dabar aš geriu 
šviežią, pieną kasdien.

Visiems
yra 
nės, 
vai,
mo
kame Parke. Kviečiame visus daly- 

I vauti.
Į Sekmadienį, 5 d. birželio, Lietuvių 
: Parke įvyksta Conn, valstijos Drau
gijų Apskričių piknikas, tai yra AL

i DLD 3-čio,' LDS 5-to ir LMS 4-to. 
Bus plati ir įvairi programa.

j 12 d. birželio WLUP Kliubas ren- 
! gia pikniką Lietuvių Parke, bus ke
letas kalbėtojų. Dėl virš minėtų 
piknikų Merry Makers orkestrą 
grieš šokiams. — J. S.

(122-123)

STAMFORD, CONN.
Masinės Prakalbos ir Protestas 

Prieš Fašizmą ir Grobikus
Įvyks 26 d. gegužės, ketvirtadie-| 

'nio vakare 7:30 vai. Horticultural! 
Hall, kampas Qrayrock Pi. ir Forest 
St. Šias prakalbas rengia LDS 99 
kp., čechoslovakai, Ukrainai ir kar- 
patų rusai, viso 10 organizacijų. Bus’ 

! įvairių tautų ir lietuvių kalbėtojų.1 
' Prašome visų skaitlingai dalyvauti.
Įžanga 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
klausome prie to komiteto, nes turi?, 
me svarbių reikalų aptarti kaip Sve
tainės reikalus vasaros sezonui ir 
“Vilnies” spaudos pikniką. — Prot. 
Rašt. J. Bagužis. (122-123)

Dienoj, gegužes* 30 d., kapinėse. Pra-! 
šome

RALTIMORE, 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.1 
Partijos suvažiavimą. Kitas labai 
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 ii’ atsiveskite naujų narių 
prirašyti prie partijos. — Valdyba.

(122-123)

CLEVELAND. OHIO
ALDLD 22, 57 ir 190 kps. (rengia 

pikniką, sekmadienį, geg. 29 d. Ma- 
chutos Darže, prie Green Rd. Pra
džia 11 vai. ryto ir tęsis iki 12-tai 
vai. nakties, šokiams grieš gera or
kestrą, bus skanių valgių ir gėrimų. 
Įžanga 20c. Automobiliais važiuokite 
Euclid Ave. iki Green Rd., paimki
te Green Rd. ir užvažiavę ant kal
no, po kairei rasite jpikniko vietą. 
Gatvekariais važiuodami, imkite gat- 
vekarį Euclid-Green Rd. ir išlipkite 
ant Green Rd., paeikite ant Green 
Rd. apie pusę mylios po kairei rasi
te pikniko vietą. (123-125)

GARDNER, MASS.
Lietuvių Parko Bendrovė rengia 

pikniką, kuris prasidės ateinantį šeš
tadienį, geg. 28 ir baigsis pirmadie
nį, geg. 30 vėlai vakare. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės atsilankyti 
prie West Broadway ežero. — Kom.

(123-125)

NEWARK, N. J.
N. J. Lietuviij Radio valandos ve

dėjai rengia Koncertą ir šokius, 
įvyks šeštadienį, _gegužės-May 28., 
Jurgio Salėje, 180 New York Avė. 
Dalyvaus čigonai. Gerbiamieji! Ne
praleiskite . šios progos, matykite či
gonus. šis bus visai skirtingas loši- 

1 mas, matysite daug juokų iš čigonų 
,, , . v. gyvenimo. Bus solo, duetų ir kito-
York Avė. Būtinai dalyvaukite šia- ^įų panjarginimų. Dainuos Baltos Le
me susirinkime, nes bus balsavimas ( pjos Vyrų Radio Choras. Durys at-

PRANEŠIMA] IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

ALDLD' 5 kp. susirinkimas įvyks 
27 d. gegužės, penktadienio vakare, 
7:30 vai. Jurgi ne j; svet., 180 New

pataisų ir rinkimas delegatų į suva
žiavimą. — Sekr. V. J. Kasparas.

* (123-124)

PLYMOUTH, PA, 
ir Apylinkė

Lietuvių Laisvų Kapinių apVaikš- 
čiojimas įvyks pirmadienį, 30 d. ge
gužės, dekoracijų dienoj (Decoration 
Day). Kalbės J. Gasiūnas iš Brook
lyn, N. Y., bus ir programa. Pra
džia 10 vai. ryto. Kviečia visus West 
Wyom i n g-Swoyersville Boro Kom.

(123-124) t

sidarys 6 vai., programa 7 vai. vak. 
Kviečiame visus radio klausytojus at
silankyti ir paremti mūsų darbą. 
Įžanga tik 50c. (123-124)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. jrengia pikniką, sek

madienį, gegužės 29 d. V. Saur’s Vil
lage Bam, High Mountain Rd., 
North Haledon, N. J. šokiams grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius, 
J. Ročiaus Orkestrą. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti pikinke, 
linksmai praleisti laiką. (123-124)

Veido Skaistumui

dermatologų nuo odos nesvoii.....‘ n a“
u jus atrasite, 

pigus' 
Milk

dermatologų nuo odos nesveikumų“ 
page?b£fa lab-ai mal0nus ir "paprastai 
pagelbimnkas gražumui. The Burwm 
Publicity, Albany. U,eau of

TeL Virginia 7-4499

Barry P. Shąlins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABOklUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Garsinkite savo biznį dien
rašty j “Laisvoj.”

Dr. Herman Mendlowiiz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

94^-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3872

Stephen Aromiskis.
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4885
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.,

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 
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WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir Apielinkės ALDLD 

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

kas įvyks geg. 30 d., gražiame Sim
ko Glen Parke. Busas iš Wilkes- 
Barre išeis 10 valandą ryte nuo 
kliubo svetainės, kampas E. Market 
ir Sherman Sts., bus gera_ muzika 
šokiams, gerų valgių ir tt" Vietos 
ir apielinkės drauges ir draugus 
kviečiame skaitlingai dalyvaut.

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

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 ligoš VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nehveiku- 
mą, kurio nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
N-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą /

IŠTYRIMAS VELTUI ‘

DR. ZINS
> Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4th Avė. 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

Vir-M1

Rūgšti rugine, saldi ruginė, Sielų kviečių čielų rugių, sen 
vičiam duona balta duona,'.Caleh ir rasiu duona. Taipgi 
kepimą roliai ir bandute.,:; Puikiausias 
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Ca , Ch®« 
Cake Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake pollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per pačią i kiltis miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, auteiksiine informacijas apie avorj ir kainas.

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



Ketvirtad., Gegužės 26, 1938

Visi Į Kom. Partijos Konvencijos Atidarymo 
Iškilmes’Šį Vakarą, Madison Sq. Gardene!

Automobilistų Žinios

Amerikos Komunistų Partijos 10-ji Nacionalė Konvencija 
prasidės jau šį vakarą, ketvirtadienį, gegužės 26 dieną, milžin
iškoj Madison Square Garden arenoj, 5pth Street ir 8th Ave
nue, New Yorke.

Į šią sesiją kviečiami ne tik nariai, bet visi, kas tik susi
domėję partija ir jos darbais. Durys atdaros 6 vai. vakaro. 
Programa prasidės lygiai 7:30 ir ji bus perduodafna radio 
bangomis visai šaliai. Svarbu visiems susirinkt laiku ir būt 
liūdininkais to milžiniško, Įspūdingo spektaklio.

Delęgatai Iš Visos Šalies
Ir Iš Plataus Pasaulio

Šiame masiniame mitinge 
newyorkieciai turės progą pa
sitikti ir pasveikinti 1,500 su 
virš partijos ir broliškų dele
gatų. Jie atvyko iš partijos 
organizacijų visose 48-se val
stijose.

Antradienį iš Francijos lai
vu Paris pribuvo Francijos 
Komunistų Partijos broliškas 
delegatas Florimond Bonte. 
Atvyksta broliški delegatai 
nuo daugelio kitų šalių parti
jų.

WILLIAM Z. FOSTER
Pirmininkaus Madison Square 

Garden Mitinge.

Veteranai, Jaunimas, 
Chorai Programoj

Vakaro programa, lygiai 
7:30, prasidės masiniu spek
takliu, vadinamu “Vėliavų

ELLA REEVE BLOOR 
Kalbės Madison Square Garden 

Mitinge
Maršas”. Jame dalyvaus Is
panijos karo veteranai ir virš 
tūkstantis jaunų komunistų. 
Lietuvių Aido Choras bus da
limi milžiniškojo virš 500 bal
sų choro, kuris duos dainų 
programą. Didžiulis benas sy
kiu su choru ir pats vienas pil-

dys kai kuriuos numerius. Dai
nuos Mordecai Baumann, pa- 
skilbęs baritonas.

Vakarui pirmininkaus Wil
liam Z. Foster, partijos nacio- 
nalis pirmininkas. Vyriausią 
raportą duos Earl Browder, 
nacionalis sekretorius. Savo 
raporte jis trumpai palies par
tijos stovį ir esamas sąlygas 
po visą šalį.

Kitais kalbėtojais bus Ro
bert Minor, James W. Ford ir 
“Močiutė” Ella Reeve Bloor. 
Minoras nušvies vėliausią padė
tį Ispanijoj ir svarbiausius nuo- 
tikius bėgiu pastarųjų metų. 
Tie nuotikiai jam puikiausia 
pažįstami, nes jis išbuvo virš 
metus laiko kariniu korespon
dentu Ispanijoj, iš kur ką tik 
sugrįžo.

Kiekvienam pažangiam žmo
gui reikėtų dalyvaut šiame did
žiajame savo skaičiumi ir svar
ba masiniame susirinkime. Į- 
žanga 40, 55, 75 centai ir $1.10. 
Iš anksto bilietai buvo gaunami 
visuose darbininkų knygynuose, 
o mitingo vakarą—prie durų.

Aido Choras Eis Jaunimo 
Taikos Parade ši Šeštadieni 

K. C,

Mūsų Bropklyno jaunimas 
dirba ko geriausiai, kad nuga
lėt karą ir fašizmą, šis daly
kas buvo aiškiai parodyta pe
reitą penktadienį, kada Aido 
Choras turėjo savo mitingą.

Walter Kubilius, “Laisvės” 
Jaunuolių Skyriaus redakto
rius, pasakė trumpą prakal
bą apie jaunimą ir jų darbus 
už taiką, ir kaip jie gali nu
verst embargo prieš Ispaniją. 
Visas choras entuziastiškai nu
balsavo dalyvaut, “Memorial 
Day Youth Peace Parade” šį 
Šeštadienį. Beatrice Kulikaus
kas, Charles Kwarrbn ir Al
dona Žilinskas buvo išrinkti į 
komisiją ir jie dirbs, kad lie
tuviškas jaunimas gerai pasi
rodytų parade.

Daugiau žinių, apie jaunimo 
paradą bus sekamoj “Lais
vėj.”- Koresp.

ADP Lietuvių Skyriaus 
Susirinkimas

Amerikos Darbo Partijos 
Lietuvių Skyriaus svarbus su
sirinkimas įvyks šį penktadie
nį, gegužės 27 d., 7 vai. vaka
ro, Liet. Am. Piliečių Kliube, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Nariai prašomi visi pribūt ir 
atsivest neprigulinčius.

Bus renkama vietinė valdy
ba ir dalis pild. komiteto. Ko
mitetas turi būt išrinktas iš 
gyvenančių 14-m.e Assembly 
Distrikte, tad visiem gyvenan
tiem tame distrikte lietuviam 
ypatingai reik dalyvaut, nors 
kviečiami ir gali prigulėt ir iš 
kitų distriktų. A.D.P. Kom.

FLUSHING, L. L
Iš Draugų Pranaičių 

^‘Surprise Pares”
Pasidarbavus kelichn drau

gėm brooklynietėm, gegužės 
21 d. tapo surengta “surprise 
pare” draugam Izidoriui ir 
Veronikai Pranaičiam paminė
jimui 25 metų sukakties jų že- 
nybinio gyvenimo.

Susėdus draugam ir drau
gėm prie stalo (kurių buvo di
delis būrys), bevalgant vaka- 
rienęr prasidėjo programėlė, 
kurioj draugai ir draugės visi 
iš eilės sveikino ir linkėjo 
draugam Pranaičiam pergy- 
Ve*nt dar kitus 25 metus link
smai. Dtg. Levanienė prisimi
nė apie Ispanijos kovotojus už 
laisvę, sako, reikia ir juos pa
remti. Drg. J. Grubis užklausė 
drg. Pranaičių ir sykiu visų 
susirinkusių, ar sutiktų; kad 
būtų parinkta aukų. Ant ko vi
si sutiko. Tai ir tapo surinktą 
Ispanijos laisvės gynėjams 
$8,25. Pinigai priduoti Ispani
jos gynimo komiteto lietuvių 
Skyriui.

z Prie šios “pares” surengimo 
daugiausia pasidarbavo drg. 
Vera Ambrozienė, prigelbint 
draugėm Levanienei ir Stellai 
Roman.

Aukavo šie draugai: po $1: 
Juozas Banaitis, Alfonsas..Švė
gžda, Izidorius Pranaitis, v. 
Pranaitienė; po 50c: K? Leva- 
nas, I. Levanienė, J. Grubis, 
John Butkus, J. Lazauskas, 
Ručinskai; po 25c: Yuškienė, 
P. Silickas, Silickienė, V. Bal
kus, Grubienė. Viso sykiu su
rinkta $8.25. J. Grubis.

SALIAMONO BĖDOS
Teisėjas Charles Solomon 

teismuose išriša (bent taip ofi
cialiai sakoma) daugelį kitų 
šeimų problemų, bet savos ne- 
iš.rišo be kitų pagelbos.

Jo žmonelė Laura teisme 
pareikalavo perskyrų. Ji sako, 
kad jau vestuvių naktį jisai 
padaręs klaidą, kuomet glaus
damas prie savęs pavadinęs ją 
“meilute Rebecca.” Gi toji Re
becca tankiai telefonuodavusi 
teisėją prieš vestuves ir po ve
stuvių. Kada jo žmona Laura 
užprotestavus, tai Solomon pa
taręs jai nesikišt, jis pats iš- 
rišiąs klausimą. Priedams, 
žmona kartą nugirdus Solomo- 
ną tai Rebeccai Carr aiškinan
tis sekamai: “Jūs nėjot už ma
ne, tai aš ją vedžiau.” Ji taip 
pat kaltina vyrą šykštume ir 
vertime operacijomis vengt 
šeimos.

Išrinko Viršininkus
Komunistų Partijos New 

Yorko Valstijos Konvencija pa
sibaigė pirmadienio vakarą po 
trijų dienų raportų, diskusijų ir 
tarimų partijos organizaciniais 
ir viso darbininkų judėjimo rei
kalais. Vienbalsiai užgirta C. 
K. pateikta konstitucija ir rezo
liucijos-

Nacionalėn Konvencijon iš
rinkta 218 delegatų ir ' 109 al- 
ternatai. Nacionalė Konvencija 
prasidės šio ketvirtadienio va
kare, Madison Sq. Gardene.

Konvencija vienbalsiai išrin
ko Charles Krumbein valstijos 
organizacijos sekretoriumi ir I. 
Amter valstijos pirmininku.

Valstijos komitetas sudaryta 
iš šimto narių. Į jį įeina eilė 
žymių senų veikėjų: Rose Wor- 
tis, James Ford, Henry Forbes, 
Peter Cacchione, Max. Stein
berg, Simon W. Gerson, Paul 
Crosbie, Isadore Begun ir kiti. 
Daugelis komiteto narių ,yra 
unijų veikėjai ir šapų darbinin
kai, kiti partijos distriktų, sek
cijų ir kuopų darbuotojai.

Jack Stachel, Centro Komite
to narys, sakė užbaigiamąją 
kalbą. Pirmininkavo Roy Hud
son, taipgi C. K. narys. Konv. 
baigėsi su pakilusiu entuziazmu 
darbuotis visuose frontuose ir 
turėti 50,000 narių sekamą Le
nino sukaktį 21 sausio, 1939 m.

Jauni Vyrai, Milius ir Kuli- 
kovskis, įvelti Žudystėn
Vakar dienos “Laisvėj” bu

vo trumpai pranešta, kad Mas- 
pethe pašautas jaunas vyras, 
Joseph Catrini, kuris po atsi
peikėjimo sakęs, kad Jį pašo
vęs nežinomas motoristas po 
susistabdymo prašyt degtuko. 
Po tokio liūdymo Catrini grei£ 
vėl neteko sąmones ir pirma
dienį mirė Long Island City 
ligonbutyje.

Dalykas iš karto pasirodė 
netikėtinas ir pasiųsta detekty
vai dalyką tirt. Pirmadienį po
licija areštavo Adolfą Kuli- 
kovskį, 18 metų, 64-13 Hull 
Ave., Maspethe. Jis kaltinta 
peržengime Sullivan įstato po 
atradimo pas jį pištalieto, pa
slėpto didžiulėj knygoj, kurios 
lapai buvę išskaptuoti šautu
vui paslėpti. Kulikovskis įpai
niojęs Konstantiną Milių, irgi 
18 metų, 64-06 Jay Avė., Mas- 
peth, ir aštuoniom valstijom 
buvo paduota signalas jd jieš- 
kot. ; _

Antradienį, išbalęs nuo ne
migos ir rūpesčio per tris die
nas, Milius patsai atėjo Mas- 
petho policijos stotin ir pasi
davė. Policija sako, kad jisai 
prisipažinęs pašovęs Catrinį 
netyčia. Po-pašovimo jis per
sigandęs ir pabėgęs, bastyda
masis be tikslo iš vietos vieton. 
Antradienį sužinojęs, jog Ca
trini mirė ir nebepajėgęs' to
liau tylėti.

Kaip detektyvų aiškinama, 
tai nelaimė įvykus sekamai:

Milius su Kulikovskiu kele
tą savaičių atgal tą pištalietą 
nusipirkę Little Rock, Arkan
sas. Pereitą savaitę jie sugrį
žo namo. Sekmadienio rytą 
pas Milių atėjęs Catrini, kuris 
aniem dviem buvęs žinomas 
tik kaipo Jo-Jo, gyvenąs 65-21 
Jay Avė. Milius jam parodęs 
šautuvą. Tik biskį spustelėjus 
gaiduką, šautuvas iššovęs ir 
Catrini, susiėmęs krūtinę,j pa
šlijęs prie sienos. Milius bu
vęs užmiršęs išimt paskutinį 
patroną. Pašautas Catrini da- 
sigavęs iki savo mašinos, dava- 
žiavęs už kelių stubų nuo sa
va namų ir apalpęs, kur jį ra
do jo brolis už apie valandos 
Įniko.

Catrini’ui išvažiavus, Milius 
nusiskubinęs pas Kulikovskį, 
pasakęs kas atsitiko. Palikęs 
jam šautuvą ir pabėgęs.

Sulyg mirštančio Catrini pa
rodymo, bandymo paslėpt šo- 
vėją, manoma, kad ištiesų šo- 
vim.as bus įvykęs per nelaimę. 
Tuo tarpu tiriama toliau, dėl- 
ko jaunuoliai pirkosi šautuvą 
ir visi kiti jų, žingsniai iij san- 
tikiai prieš pašovimą.

Visi turintieji vieniem me
tam šoferio leidimus turi alsi
nau jint juos ne vėliau 31 d. 
šio menesio. Kadangi 29 ir 
30 pripuola šventadieniai, tai 
laiko liko nedaug ir laukusie
ji paskutinės dienos turės pa
stove! linijoj, nes, sakoma, dar 
daug yra neatsinaujinusių.

Motorinių vežimų komisio- 
nierius Harnett iš Albany pra
neša, kad pirmais trim mėne
siais šių metų atsisakyta iš
duot leidimus vairuot mašinas 
3,664 asmenims dėl nemokėji
mo angliškai skaityt. Iš 79,083 
ėmusių egzaminus per tuos, 
mėnesius, 21,471 nepraėjo dėl 
nemokėjimo vairuot, o 411 dėl . 
neatskyrimo varsų ir nedama- 
tymo.

Bėgiu dviejų, savaičių, pasi
baigusių su gegužės 14-ta, Di
džiajame New Yorke ir apy
linkėse atimta 60 leidimų ir 
suspenduota 345. Gi visose 
kitose valstijos dalyse atimta 
114 ir suspenduota 149.

Ave., Woodhaven, N. Y. Pradžia ly
giai 8 vai. vak.

Šiame susirinkime reikės priimti 
svarbiais klausimais rezoliucijas ir 
išrinkti atstovus važiuoti į Albany, 
N. Y. birželio 2. d. Visi namų savi
ninkų 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. -j— Valdyba. (122-123)

Mrs. L. Platt, 2911 Barnes 
Ave., Bronx, mirė nuo apdegi
nto eksplodavus valymo skysčių 
kenui.

“Mušk Vaiką Arba Eis 
Kalėjimau”

Taip patvarkė teisėjas Har
ris, N. Y. naktiniam teisme, 
kada ten atvesta 16 metų vai- 
kinėlis Thomas Bradley už pa
traukimą švilpuko IRT trauki
nyje. žilaplaukė našlė motina, 
kuri per 14 metų sunkiai dir
bo ir pati viena auklėjo sūnų, 
išėjo iš teismabučio ašaroda
ma
geras 
miau 
mų”.

ir kartodama: “Jis yra 
vaikas. Jis niekad pir- 
nepadarė nesusiprati-

Tarp kailiasiuvių bosų ir uni
jos vėl pradėta pasitarimai, ku
rie buvo 
savaitės, 
laikytis 
baigos.

nutrūkę gale pereitos 
Unija šaukia narius 

disciplinuotai iki pa-

SUSIRINKIMAI
NAMŲ SAVININKŲ EKSTRA 

SUSIRINKIMAS
Lietuvių namų savininkų organi

zacijos ekstra susirinkimas įvyks šį 
ketvirtadienį, geg. 26 d. grab. Barry 
P. Shalins salėje, 84-02 Jamaica

Legal Notice
Notice is hereby given that Joseph 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
I

K. Degutis, Savininkas
Ge»Ci Patyrę Barbenai 

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.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS ROSIES VALGIAI

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

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Kaip Saugi Jūs Mašina?
Daugelis mašinų ant kelio 

randama su blogais stabdytu- 
vais, kitų vairas silpnas, švie
sos neatsakančios. Net toki 
svarbūs saugumo faktoriai, 
kaip ragutis, veidrodžiai ne
veikia kaip reikiant. Vairuoto
jai tokių mašinų yra pavojum 
ne tik sau, bet ir kitiems ant 
kelio.

Kaip saugi jūs mašina? Lai 
ją peržiūri patyręs* mechani
kas. • * i • .

Trafiko Stotis “K.”

Marinellį Išteisino
Tammanietis Al Marinelli 

tapo išteisintas Federaliame 
Teisme, Brooklyne, pereitą 
pirmadienį. Jis buvo kaltina
mas ir liudininkų buvo įrody
ta, kad Charles Falci, teisda- 
rybės jieškomas už suktybes 
rinkimuose, buvo pas Al. Ma
rinellį šoferiu nuo 1933 iki 
1936 metų. Tuo laiku Mari
nelli buvo “valdžios žmogus”, 
dirbo New Yorko• Apskričio 
raštininku už $15,000 metinę 
algą.

Matykit Judį Kova už Taiką’
Amerikoj nesenai pasirodė 

istoriškas judis “Kova už Tai
ką,” kurį pamatęs kiekvienas 
darbininkas turėtų pasmarkin
ti kovą už taiką ir prieš su- 
žvėrėjusį fašizmą. Jį rodė 
Criterion Teatre, o dabar ro- 
doGaiety Teatre, Broadway ir 
46th St., New Yorke.

Judyj parodoma trumpa su
trauka pereito Pasaulinio Ka
ro, žuvusių kareivių kapiny
nai, Italijos užpuolimas ant 
Ethiopijos, Japonijos užpuoli
mas. ant Chinijos, Franco, 
Italijos ir Vokietijos fašistų 
užpuolimas* ant Ispanijos ir 
bombard avimas Madri
do, nazių užgrobimas Austri
jos, pade’gimas Reichstago na
mo su tikslu suareštuoti dar
bininkų vadus, taipgi per na- 
zius Berlyne deginimas pažan
gesnių rašytojų knygų.
x /' Kaimietis.

VAKACIJŲ VIETA
Patogiame Viešbutyje

U. S. HOTEL 
Valatie, N. Y.

Prie Kelio U. S. 9
Praleiskite savo valęacijas

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

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

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

Telefonas Valatie 13-R.
Louise Giarve, Prop.

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

Ii *enq padarau nau- 2 
ju* paveikslu* ir kr*-/ 
javu* *u<l*rau *u ama- 
rlkonifikai*. Reikalui 
eaant Ir padidinu to-Bg» 
kio dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
■palvom.

vm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm i/m mm mm mm mm mm

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.

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

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) 
• • •

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661




