
Kalnas Pagimdė Pelę.
Didieji Piknikai.
Neglostė ir Laimėjo.
Saulė iš Naujo Leidžiasi.

Rašo A. B.
___ ___

Drg. Andrulis “Vilnyje“ ra-

“Du metai atgal, prieš pat 
SLA seimą Clevclande. Įvyko 
tautininkų konferencija, ku
rioj tautininkų vadai rūkė 
‘taikos pypkę’ ir tirštų dūmų 
atmosferoj darė didelius pla
nus vadovauti Amerikos lie
tuviams.

“Iš tų didelių užsimojimų, 
kaip žinoma, nieko neišėjo. 
Nei jų Sandara sustiprėjo, nei 
jų Tėvynės Mylėtojų Draugi
ja atsigavo, nei jų Įtaka SLA 
užaugo, nei jų spauda pasi
darė tvirtesnė.“

šimtu procentų teisinga 
pastaba. Tasai baisus fašis
tinis kalnas tepagimdė mažy
tę peliukę.

Bet tautininkai vis dar ne
rimsta. Jie ir vėl susirinksią 
pabaigoje šio mėnesio Scran- 
tone ir “taikos pypkę“ rūky
sią iš naujo.

diena 
įvyks 

“Laisvės“

Liepos 3 bus didelė 
dienraščiui “Laisvei.“ 
du dideli piknikai 
naudai — vienas 
kitas Maynarde.
ruošiamasi energingai.

Tikietų platinimas iš anks
to paprastai nulemia pikniko misijos ir administratorius 
pasisekimą, i 
sinės “Laisvės 
kos.

Mes žinome, kad jūs, drau
gai, visi dalyvausite — visa
da savo dienraščio piknikuo
se reikia dalyvauti.

Bet kaip mes pasieksime de- 
sėtkus tūkstančių lietuvių, ku
rie dienraščio neskaito?

Brooklyn© komunistai nu
sistatė eiti palei stubas ir pik
niko tikietus pardavinėti.

O čia reikia ma- Į toliau per sekančius penke- 
skaitytojų tai-J rįus 1Tletus spręs, • po kiek

Meksikos prezidentas Car
denas gali patarnauti geru 
pavyzdžiu visiems, kurie sto
vi demokratijos priešakyje ir 
tikisi fašistų užpuolimo. Jis 
nelaukė, kol San Louis Poto
si generolas Cedillo suruoš 
sukilimą. Cardenas pirmuti
nis jam kirto — pirma atsta
tė iš vietos, o paskui pasiuntė 
kariuomenę jo gaujas išblaš
kyti.

Cedillo bandė priešintis. 
Niekas iš to neišėjo. Mūšiuose 
žuvę apie 100 valdžios karei
vių ir apie 500 Cedillo pasekė
jų. Pats Cedillo pasislėpė 
kalnuose ir gyvena banditu.

Prasti pyragai ir Anglijoje. 
Nuo pernai metų bedarbių 
armija padidėjo 382,000 dar
bininkų. Spėjamas ir tolimes
nis gamybos smukimas.

Betgi socializmo žemėje— 
Sovietų Sąjungoje—niekas nė 
nekalba apie nedarbą.

Tai toks skirtumas. Tas 
dalinai išaiškina Anglijos fa
šistinės spaudos nepajėgimą 
sukurstyti Anglijos darbinin
kus prieš Sovietų Sąjungą.

Ispanijos liaudiečiai pašovė 
ir suėmė 144 fašistų orlaivių. 
Surasta, kad iš jų visas šim
tas yra užsienyje dirbtų.

Gen. Franco nebūtų pajėgęs 
nei mėnesio išsilaikyti be Vo
kietijos ir Italijos ginklų.

xYpaČ orlaiviai svarbus ka
ro padargas. Liaudiečių ne
laimė tame, kad jie iki šiol 
daug mažiau orlaivių teturė
jo karo fronte.

Labai garsiai pradėjo pro
testuoti Vokietijos lenkai prieš 
Vokietijos valdžios persekioji
mus. Gerai jie daro.

Deja, Lenkijoje lenkai fašis
tai taip pat lygiai smaugia 
lietuvius, gudus, ukrąinus ir 
kitas tautines mažumas. Gal 
Lenkija su Vokietija neužil
go susipeš.

25 Centai Nustatoma 
Kaip Būtina Pradinė 
Alga Darbo Valandai
PIETINIAI ATŽAGAREI
VIAI KELIA PRIEŠ TAI 

ERMYDERĮ

Washington. — Senato ir 
atstovų rūmo bendra komi
sija nusprendė patart Jung
tinių V a 1 s t i jų kongresui 
priimt darbo valandų-algų 
bilių, sekamai tos komisijos 
perdirbtą:

Pirmais metais po tokio 
įstatymo išleidimo samdyto
jai turi mokėt darbinin- 

Brooklyne, i kams ne mažiau kaip po 25 
Prie abiejų j centus valandai; antrais 

metais po 30 centų.
Valdiškos pramoninės ko-

pridėt kas metai virš 30 
centų iki būtinoji įstatymiš
ka valandinė alga pasieks 
40 centų.

Po septynerių metų bus 
ir toliau palaikoma 40 cen
tų valandai kaipo būtinoji 
mažiu-mažiausia alga, jeigu 
pramonė tinkamai neįrodys, 
kad tokia alga kenkia ūkiui- 
bizniui ir kad jinai “žymiai 
siaurina progas gaut dar
bo.”

Darbo Valandos
Pirmais metais darbo sa

vaitė neturi būt ilgesnė 
kaip 44 valandų; paskui ji 
bus laipsniškai trumpina
ma, iki pasieks 40 valandų 
per savaitę trečiais metais.

Senatorius A. J. Ellender 
ir kiti atžagareiviai senato
riai iš pietinių valstijų 
spardosi net prieš šitaip ap
karpytą algų valandų su
manymą.

Jie buriasi kelt trukdymo 
ermyderį-filibusterį senate, 
reikalaudami nustatyt ilges
nę darbo savaitę ir mažes
nį mokesnį toms valstijoms.

Bet manoma, kad kon
gresas dar šioje savo sesi
joje vistiek padarys jį įsta
tymu.

Anglija ir Franci j a Siunčia 
Karo Laivus prieš Fašistų 

Bombininkus
Denia, Ispanija, birž. 9.— 

Fašistų lėktuvas bombomis 
uždegė Francijos prekybinį 
laivą “Brisbane” ir užmušė 
jame anglą Edwardą Jones, 
tarptautinės b e p u siškumo 
komisijos paskirtą tėmyto- 
ją, ir dar vieną anglą ir tris 
francūzus jūrininkus. Su
žeidė dešimt kitų laive bu
vusių asmenų. Bombininkas 
paskui lėkdamas kulkasvai- 
džiais dar apšaudė vieną 
laivuką ir sužeidė jūrinin-

Castellon de la Plana, Is
panija, birž. 9.—Fašistų or
laivis bombomis sužeidė An
glijos prekybos laivą “Isa
dora.”

London, birž. 9. — Angli
ja ir Franci j a siunčia savo

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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Jautrus Sovietų Seismogra
fas Rekorduoja net Kaimynų 

Šeimos Ginčus
Jaltoje, Krime, Sovietuo

se, yra vienas iš jautriausių 
pasaulyj seismografų, pa
žyminčių žemės drebėjimus 
bet kurioj pasaulio dalyj.

Bet name, kur randasi 
tas seismografas, kitoj da
lyj gyvena ir privačios šei
mynos. Tai seismografas 
rekorduoja bildėjimus bei 
šeimyniškus kivirčius, įvyk
stančius jų patalpose.

I Seismografo d i rektorius 
pareikalavo, kad šeimynos 
išsikraustytų ir neklaidintų 
to mokslinio instrumento, 
kuris skiriamas tik žemės 
drebėjimam registruot.

Bet Sovietuose žmonės 
turi savo teises ir negalima 
varinėt šeimynų iš patalpų, 
kad ir dėl mokslo įtaisų. 
Todėl Jaltos namų komite
tas nutarė, kad tos šeimy
nos gyvens seismografo na
me, iki bus surasta-jom ki
tos tinkamos patalpos.

Japonai Oro Bombomis 
Išžudė iki 8,000 Civilių 

Chinų Kantone
Kanton, Chinija, birž. 9. 

—Dvidešimt penki japonų 
orlaiviai vėl bombardavo 
Kantoną, turtingiausią mie
stą pietinėj Chinijoj, ir 
šiuom jau dvyliktu kartu 
nužudė šimtus nekariškių 
gyventojų ir treja tiek su
žeidė.

Pagal m a žių-mažiausius 
skaičiavimus, japonų bom- 
bininkai iki šiol užmušė 
bent 3,000 civilių chinų ir 
sužeidė ne mažiau kaip 
5,000.

Bet United Press žinio
mis, skaičius oro bombomis 
nužudytų žmonių Kantone 
siekia jau 8,000.

Paskutiniu atveju japonai 
lakūnai numetė tris bombas 
ir ant Lingham Universite
to, priklausančio amerikie
čiam. Dėl to stipriai užpro
testavo generalis Jungtinių 
Valstijų konsulas A. E. 
Southard iš Hong Kongo.

Japonai bombomis supleš
kino, be kitko, ir sandėlius 
Am e r i k o s Standard Oil 
Kompanijos.

Iš Kantone gyvenusių mi- 
liono chinų jau pabėgo 500 
tūkstančių nuo japonų bom- 
bininkų.

karinius laivus - naikintu
vus prieš fašistų bombi- 
ninkus, kurie atakuoja tų
dviejų šalių prekybinius 
laivus Ispanijos prieplauko
se ir pakraštiniuose vande
nyse.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė suruošė pokilį pa
gerbt Jungtinių Valstijų 
ambasadoriui Josephui E. 
Davies’ui, kuris šiomis die
nomis išvažiuoja iš Sovietų 
Sąjungos. Jis vyksta į Bel
giją, kaip naujas Amerikos 
ambasadorius tenai.

Pirmininkaudamas poki- 
liui M. Litvinovas, Sovietų 
užsieninis ministeris, pakė
lė taurę už sveikatą prezi
dento Roosevelto, ambasa
doriaus Davies’o ir jo žmo
nos, ir pareiškė:

“Svetimos šalies atstovas, 
kuris domisi kilimu ir vys
tymusi naujos šalies ir nau
jos visuomeninės ir politi
nės tvarkos, visuomet ras 
Sovietų Sąjungoj dalykų, 
kuriais galima užimt savo 
laiką, protą ir tėmijimo ga
bumus. P-s Davies kaip tik 
ir buvo tokiu diplomatu-tė- 
mytoju-tyrinėtoju, ir sten-

Žinios iš Lietuvos
Lenkai Vis dar Spaudžia 
Vilniaus Krašto Lietuvius

Vilnius. -—Lenkai galuti
nai uždarė Vilniaus Lietu
vių Mokslo Draugiją.

Popiežius Priėmė 85 Lietu
vių Maldininkų Ekskursiją Visuomenės Veikėjo Gydy-

Roma, birž. 1. — Popie- tojo Dr. Staugaičio 70 Metų 
žius priėmė Castelgandolfe 
85 lietuvius maldininkus, 
lydimus vyskupo Paltaroko 
ir Lietuvos atstovo Vatika
ne, dr. K. Graužinio.

25 minutes užtrukusioje 
kalboje popiežius širdingai

Surado Pagrobtą Cash 
Vaiką Užmuštą ir Suė
mė Įtariamą Vaikvagį

Princeton, Florida, birž. 
9.—Krūmuose už pusės my
lios nuo šio miestelio tapo 
surastas kūnas pagrobto ir 
užmušto Jimmy Cash, pen
kių ir pusės metų vaiko. Jis 
buvo pavogtas iš lovelės tė
vo J. B. Cash name ir pro 
langą išneštas gegužės 28 d.

Federalės valdžios agen
tai su J. E. Hooveriu prie
kyje surado ir $10,000 va- 
duotpinigių, kurie išmokė
ti žmogvagiui už vaiko pa
leidimą. Šie pinigai buvo 
paslėpti kampe vieno sodo 
Princetone.

Suimtas Cashų kaimynas 
Franklin P. McCall, 21 me
tų amžiaus, troko vežikas, 
prisipažino, kad jis rašė 
vaiko tėvui reikalavimus 
$10,000 už sūnaus sugrąži
nimą ir gavo tuos pinigus. 
Jie buvo sutartoj vietoj nu
mesti dėžutėje nuo čevery- 
kų. Bet McCall neprisipa
žįsta, kad jis vaiką pagrobė 
ar nužudė.

gėsi suprast, kas čia dedasi 
ir tikslus Sovietų užsieninės 
politikos.

“Santikiai tarp Sovietų 
Sąjungos ir Jungtinių Vals
tijų buvo ir tebėra draugiš
ki,” ne vien šaltai diploma
tiški, sakė Litvinov.'

Amerikos a m b asadorius 
Davies, atsiliepdamas į tai, 
tarė:

“Rusijos ir Amerikos 
žmonės turi daug ką ben
dro,” ir išreiškė pagarbą 
Sovietų pasiekimams ir po
litikai; ypač gėrėjosi, kad 
Sovietai išvystė tokį talen
tingą jaunimą.

“Sovietų pasiekti laimėji
mai yra išdavas milžiniškų 
pastangų visų Rusijos žmo
nių,” sakė Davies:

“M u d u su ž m o na at
vykome iš Jungtinių Valsti
jų į Sovietų Sąjungą kaip 
jos draugai, o išvykstame iš 
jos daugiau negu draugai.”

sveikino lietuvius, linkėjo 
klestėjimo k r i k š č ionybei 
Lietuvoje, visokeriopos Die
vo palaimos jam pažįsta
mai, mylimai Lietuvai, lai
mino dvasininkus, valdžią ir 
tautą. i

Sukaktis

Kaunas, birž. 4 d.—Iškil
mingai paminėta visuome
nės veikėjo gydytojo dr. 
Staugaičio 70 metų sukak
tis.

Fašisty Lėktuvai Užmu
šė 60 Sužeistų Liaudie- 

čiy Ligoninėje
Perpignan, Franc. - Ispa

nijos pasienis. — Ašfuoni 
fašistų orlaiviai bombomis 
išdaužė liaudiečių ligoninę 
Figueras miestelyj, arti Is
panijos - Francijos rube- 
žiaus, ir užmušė 60 sužeis
tų svetimšalių respublikos 
kareivių - liuosnorių, sužei
dė 200.

Fašistų bombininkų su
žeistieji liuosnoriai buvo 
pernešti Francijos pusėn.

Bay Shore, Long Island. 
—Jeigu Long Island Šviesos 
Kompanija n e p r i p a ž ins 
Elektros Darbininkų Tarp
tautinės Brolijos-unijos, tai 
nuo šio penktadienio vidur
nakčio išeis streikan 1,400 
darbininkų, kaip kad jie 
nutarė trečiadienio vakare.

Streikas pakrikdytų elek
trą ir gesą Nassau' ir Suf
folk apskrityse ir rytinia
me gale Queens County.

ORAS

Šiandien bus apsiniaukę 
ir gal lietaus.—N. Y. Oro

Apmaudas prieš Fa
šistų Bombininkus

---------------------------------------------------EJ ________

Trečias Popiežiaus Protes- 
tas-Apgai!estavimas prieš 

Fašistų Bombininkus
Vatikanas. — Iš patikimų 

šaltinių pranešama, kad po
piežius vėl pasiuntė genero
lui Franco’ui “apgailestavi
mą - protestą,” kad fašistų 
bombininkai vis žudo neka- 
riškius gyventojus užfron
tės miestuose. Tai būtų jau 
trečias iš eilės nedrąsus po
piežiaus protestas prieš 
tuos žudikus.

Popiežius nuo gegužės 16 
d. oficialiai pripažino ge
nerolo Franco “valdžią” Is
panijai. Jis nepalaiko jokių 
diplomatinių ryšių su Ispa
nijos respublika, girdi, to
dėl, kad ten “skleidžiasi be
dieviškas komunizmas.”

KUNIGO SŪNUS—ŽMOG- 
ŽUDIS VAIKVAGIS

Miami, Florida, birž. 9.— 
Areštuotas Fr. P. McCall, 
kaip Cash vaiko pagrobė
jas ir nužudytojas, yra sū
nus Nazareno bažnyčios 
protestono kunigo.

Newarke, N. 1, Skiria
mas “Laisvas” Parkas 

“Raudoniesiems”
Newark, N. J. — Socia

listų vadas Norman Tho
mas iš New Yorko, atvykęs 
į susirinkimą Newarko ko- 
misionierių, kritikavo mies
to valdybą, kad jinai su
trempia žodžio laisvę, už
tikrintą- šalies konstituci
joj. Jis pavadino “Hitleriu” 
Josephą M. Byrne, direkto
rių parkų ir viešosios nuo
savybės, nes šis direktorius 
kelios dienos atgal užreiškė, 
kad daugiau nebus leista 
kalbėt Newarke atvirame 
ore N. Thomasui nei kitiem 
“raudoniesiem.”

Tokį pareiškimą Byrne 
padarė po to, kai fašisti
niai chuliganai iš Newarko 
ir Jersey City bombardavo 
akmenimis, tomeitėmis ir 
supuvusiais kiaušiniais N. 
Thomasą ir žmones, susirin
kusius pasiklausyt jo kalbos 
Military Parke; o Newarko 
policija nebandė jų apginti.

Direktorius Byrne už
protestavo prieš duodamą 
jam Hitlerio vardą, bet čia 
jau atšaukė pirmesnį savo 
uždraudimą kalbėt N. Tho
masui bei kitiem raudonie
siem.

Tada Norman Thomas ta
rė: Jeigu taip, tai, “tai 
tamsta nesi Hitleris.” O 
parkų direktorius Byrne, iš 
savo pusės, pareiškė, kad 
bus paskirtas Washington 
Parkas, kur N. Thomas ir

NAZIŲ ORLAIVIS PAS
KANDINO ANGLŲ LAI

VĄ JŲ PRIEPLAUKOJ 
________ l

Madrid. — Fašistų lėktu
vai (suprantama, nazių) 
smarkiai bombardavo Grao 
Gandia By prieplauką, ku
ri parsamdyta Anglijos pi
liečiams. Ta prieplauka Is
panijos respublikos pajūryj 
randasi už 36 mylių į pietus 
nuo Valencijos.

Penkios oro bombos pa
taikė į anglų laivą, įrengtą 
prieplaukai valyti bei gilin
ti. Laivas tuoj ir nuskendo.

Grao Gandia By prieplau
kos anglas direktorius Ed
win Apfel pareiškė per te
lefoną United Press žinių . 
agentūrai, kad šis bombar
davimas buvo “sužinus už
puolimo veiksmas, atkreip
tas prieš Anglijos piliečių 
nuosavybę.”
Fašistų Bombomis Sunai

kintas Anglų Miestelis
London. — Generolo 

Franco vanden-lėktuvas ne 
tik bombardavo, bet ir kul- 
kasvaidžiais apšaudė mažą 
prieplauką Gandia, priklau
sančią Anglijos piliečiams. 
Negana, kad nuskandino 
darbinį anglų laivą, bet su
naikino daug kitos anglų 
nuosavybės trisdešimčia ge
rai nutaikytų bombų; tuo- 
mi beveik visai suardė ma
žiuką Gandia miestelį.

Praeitą gi antradienį na- 
ziai ar italai lakūnai bom
bomis sužeidė bei padegė 
tris prekybinius Anglijos 
laivus.

Anglijos valdžia ruošia 
naują protestą prieš Musso- 
linio ir Hitlerio bombinin
kus. Bet fašistų lėktuvai po 
k i e k v i e no pirmesnio jos 
protesto, vis daugiau bom
bardavo Anglijos laivų ry
tiniame Ispanijos pakraš
tyje.

Išsivysto platus, kerštin
gas žmonių apmaudas An
glijoj prieš gen. Franco- 
Mussolinio - Hitlerio bombi
ninkus; reikalauja stipres
nių žingsnių prieš juos, ne 
vien plikų protestų.

kiti raudonieji galėsią sau 
kalbėt, bet turėsią pirma 
gaut leidimą. Tokia žodžio 
ir susirinkimų laisvė Wash
ington Parke skiriama še- 
šiadešimčiai dienų kaip iš
bandymas. Jeigu tvarkiai 
viskas išeisią, tai ir toliau 
galėsią būt laikomi kairių
jų mitingai tame parke, ku
ris randasi už keturių blo
kų nuo Military Parko.

Suprantama, kad Newar- 
ko valdovai pabūgo ir tyri
nėjimų iš šalies valdžios 
pusės, kaip laužytojai kons
titucinės teisės, duodančios 
laisvę žodžio ir susirinkimų.
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Tauta Turi Energingiau Vienyti 
Savo Jėgas

Šiandien jau kiekvienam aišku, jog 
priversdama Lietuvą užmegsti diploma
tinius santykius, Lenkija turi tolimesniu 
tikslu visiškai pagrobti Lietuvą, paverg
ti ją tautiniai, ekonominiai ir kultūri
niai. Lenkijos imperializmas taip drąsiai 
veikia, nes jį remia agresingosios Vo
kietijos ir Italijos valstybės. Tiesa, savo 
pastumdėlei Lenkijai Vokietija nenori 
palikti visai laisvas rankas. Ji pati nori 
pąglemžti Lietuvą, o ypač Klaipėdos 
kraštą. Dėlto jau ir hitlerininkai drą
siai pradeda kelti galvą Klaipėdos kraš
te, tiesdami jam Austrijos likimo kelią. 
Tuo laiku, kai Anglijos konservatoriai 
vis labiau pradeda remti Vokietiją ir 
Italiją, o Francijoj pradeda reikštis ka- 
pituliacinės tendencijos šitų fašistinių 
agresorių atžvilgiu, hitlerinė Vokietija 
ir imperialistinė Lenkija žūt būt steng
sis pagrobti ir Lietuvą, ir kitas Pabal- 
tijos šalis. Tai rodo, jog pavojus Lietu
vos nepriklausomybei niekada nebuvo 
toks didelis, kaip dabar.

Ką daro Lietuvos fašistų valdžia ši
tuo pavojingiausiu Lietuvai momentu? 
Mironas fašistiniame seime balandžio 9 
d. stengėsi įtikinti tautą, jog užsienio 
politikos linija tebepasiliekanti sena, jis 
dargi reiškė pasitikėjimą Tautų Sąjun
gos principams ir pareiškė dėkingumą 
užstojusioms Lietuvą valstybėms kovo 
mėn. dienomis. Tačiau mes žinom, jog 
iki kovo 17-19 d. fašistų valdžia turėjo 
dvi linijas—viešai—ji reiškė ištikimybę 
Tautų Sąjungos taikos politikai ir tai
kingoms valstybėms, o slaptai—vedė de
rybas su imperialistine Lenkija, rėme 
Munterio žalingus mažosioms tautoms 
išstojimus Tautų Sąjungoj ir Italijoj, 
paleido iš kalėjimų hitlerininkus ir vol- 
demarininkus. Šitą antrą, kapituliacinę 
liniją Smetonos pastatytoji Mirono val
džia dar stropiau veda. Nebepaslaptis, 
kad paskutiniu laiku fašistai sustiprino 
terorą prieš kovotojus dėl Lietuvos ne
priklausomybės. Tuo tikslu Mironas spe
cialiai įsakė žvalgybos viršininkui pra
vesti pogromus prieš komunistus, kad 
paskui geriau apsidirbus ir su kitais 
nuosekliais Lietuvos nepriklausomybės 
gynėjais. Per pastarąjį mėnesį visoj Lie
tuvoj jau buvo—šimtai kratų ir naujų 
areštų. Tuo tarpu voldemarininkai ir 
hitlerininkai atvirai kelia galvą, o fašis
tų valdžia juos neliečia. Karo stovio aš
trinimas nukreiptas prieš kovotojus dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, o ne prieš 
jos priešus hitlerininkus voldemarinin- 
kus, Lenkijos agentus. Dar daugiau. Pa
skutiniu laiku smarkiau pasireiškia ka
pituliavimas prieš hitlerinę Vokietiją. 
Hitlerio kalba (jo pagrobtoje Austri- 

• joj) jau buvo transliuojama per Kauno 
ir Klaipėdos radiofoną (atseit, fašistai 
prašosi Austriją pakartoti Lietuvos že
mėje!), vokiečių karo atašė buvo apdo
vanotas ordinu, o Lozoraičio priėmimas 
ordino iš Vokietijos sąjungininkės Ita
lijos imperatoriaus reiškė Abisinijos pa

grobimo pripažinimą. Tai tik rodo, jog 
Lietuvos fašistų valdžia nestovi Lietu
vos nepriklausomybės sargyboj, jog ji, 
prisidengdama Lietuvos gynimo obal- 
siais, faktinai ją veda į pražūtį.

Tauta nepasitiki Smetona ir jo stato
momis vyriausybėmis. Ji reikalauja vy
riausybės pakeitimo. Vienok teroro stip
rinime tautininkai mėgina išlaikyti val
džią savo rankose, o jei reikės—tai nu
matė ir stačiai pastatyti “pulkininkų val
džią” pagal Lenkijos pavyzdį. Apsišar
vavę fašistinio teroro šarvais, jie reika
lauja tik pritarimo jos vedamai linijai. 
Štai dėl ko itin žalinga, kai opozicinių 
vadovaujančių asmenų atsišaukime tik 
reikalaujama pakeisti dabartinę vyriau
sybę. Šiandien jau visiems turi būt aiš
ku, kad ne apie taikų pakeitimą reikia 
kalbėti, o apie visų jėgų mobilizavimą 
pražūtingai fašistų diktatūrai nuversti'. 
Ne migdyt tautą iliuzijomis apie taikų 
fašistų tautininkų valdžios pakeitimą, o 
apie jos nuvertimą turi eiti kalba,—taip 
turi statyti klausimą kiekvienas kovoto
jas dėl Lietuvos nepriklausomybės.

Judėjimas prieš fašistų valdžią kovo 
mėn. dienomis ir vėliau parodė, jog jam 
trūksta vieningumo ir ryžtingumo. Nors 
krikščionys demokratai ir bendrai su 
liaudininkais ir socialdemokratais pasi
rašę atsišaukimą, bet jų reakcinis ele
mentas vėliau atsimetė nuo judėjimo ir 
pradėjo labiau koketuoti prieš tautinin
kus. Liaudininkų ir socialdemokratų 
sluoksniai pasitenkino minėto atsišauki
mo išleidimu ir kai kuriais veikimo 
žingsniais kovo m. dienomis, bet nesiė
mė labiau vystyti judėjimą. Tuo tarpu 
šiandien reikia energingiausiai veikti. 
Tik masinis visų už Lietuvos nepriklau
somybę stovinčių tautos sluoksnių ju
dėjimas gali išgelbėti Lietuvą iš pražū
ties. Krikščionių demokratų reakcinio 
sluoksnio ir vyskupų koketavimas su 
tautininkais neatatinka katalikiškųjų 
masių nuotaiką, nes šitos masės. yra 
prieš tautinį ir dar didesnį jų ekonominį 
pavergimą. Greta to tautininkų įtakoj 
esąs elementas vis labiau įsitraukia į ak
tingą judėjimą. Tai suteikia naujų jėgų 
kovai prieš tautininkų pražūtingą politi
ką, ir juos reikia vesti iki kovos dėl vi
siško tautininkų valdžios nuvertimo. Ši
tokiose sąlygose tiek liaudininkai, tiek 
socialdemokratai turi energingiau vys
tyti masių judėjimą Lietuvos nepriklau
somybei ginti. Amerikos lietuviai davė 
puikų pavyzdį, be politinių skirtumų su
sivieniję ir sukūrę Lietuvos Gynimo Ko
mitetą. Šituo keliu eidami ir mes Lie
tuvoj turim suvienyti visas už Lietuvos 
nepriklausomybės gynimą stovinčias tau
tos jėgas.

Mes turim kiekvieną dieną energin
giau vystyti judėjimą Lietuvos nepri
klausomybei ginti. Mes turim reikalauti, 
kad Lietuva pastatytų klausimą Tautų 
Sąjungoj apie Vokietijos ir Lenkijos gro
buoniškus planus Lietuvos atžvilgiu, ko
voti prieš Lenkijos 'hegemoniją Pabalti
jo j, neprileist prie kapituliantiškų su
tarčių su Lenkija, laidojančių teritori
nę, tautinę, ekonominę nepriklausomybę, 
kovoti dėl Sovietų Sąjungos ir Francijos 
pasiūlyto Rytų saugumo pakto, atmin
dami, jog tik griežtas Sovietų Sąjungos 
įsikišimas kol kas apsaugojo Lietuvą nuo 
Lenkijos pagrobimo. Mes turim reikalau
ti vesti griežtą kovą prieš vidujinį Lie
tuvos priešą — hitlerininkus, voldemari- 
ninkus, Lenkijos agentus ir kt. Vokieti
jos ir Lenkijos pataikūnus. Mes turim 
kovoti dėl laisvės organizuotis Lietuvos 
nepriklausomybei ginti, dėl politinių ka
linių amnestijos. Šiuos obalsius keldami, 
mes išvystysim mašių judėjimą Lietuvos 
nepriklausomybei ginti ir nuversim fa
šistų tautininkų valdžią, kaip Lietuvos 
nepriklausomybės žlugdyto ją.

(“Tiesa” L. K. P. Organas)

Kas Geriau Žino apie Dabartinę Sovietų 
Sąjungos Darbininką Padėtį?

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Kaip Amerikos Lietuvių 
Kongreso konferencija, kuri 
įvyks Scrantone birželio 25 d., 
bus sudaryta? Kiek delegatų 
skyriai gali siųsti? Gal jūs ga

B. J.
Atsakymas:

Kongreso Vykdomasis Komi-

tėtas berods nėra nustatęs, kaip 
Kongreso i skyriai delegatus 
renka ir kiek jų renka. Palikta 
patiems skyriams šitą klausimą 
išrišti. Kuris skyrius išgali, tas 
atsiųs skaitlingesnę delegaciją, 
o kuris neišgali — mažesnę.

Tas pats ir su išrinkimu dele
gatų. Kai kur skyrių komitetai 
paskirs delegatus, o kai kur yra

šaukiamos konferencijos dele
gatų išrinkimui.

Svarbu, tačiau, štai’ kas: 
Kiekvienas Kongreso skyrius 
turėtų siųsti delegatus į šią 
kongreso konferenciją.

Berlin, birž. 8. — Nazių 
valdžia paėmė savo žinybon 
nuosavybes žydų, išvykusių 
užsienin.

Jonas ir Rozalija Petkevičiai

Nesenai paskelbėm laišką se- mo dienas ramiai, be vargo 
nukų Jono ir Rozalijos Petkevi-|ir rūpesčių. Rašo taip tie 
čių iš Maskvos, kuriame jie nu- žmones, kurie pergyveno caro 
piešė ten esantį visuomeninį gy- policijos žiaurumus, jo siste- 
venimą. Senukam Petkevičiamį ir dabar gyvena darbinin- 
laišką rašiau; kad su jais gerai I ką tvarkomoj toj pačioj ša- 
pasipažinojau, kuomet jie gyve-^yj a^ie ° me^a' ^ie šimtu 
no Philadelphijoj ir kartu pri
klausėm prie darbininkiškų or
ganizacijų. Jiem pabrėžiau apie 
abelną Amerikos darbininkų pa
dėtį ir bedarbę, į ką jie ir at
sako pabrėždami ten esančią 
darbininkų padėtį.

Seka laiškas:
Senukų Laiškas.

“Mieli draugai Bendoravi- 
čiai: Laišką jūsų gavom. Ačiū, 
kad nepatingėjot pabriežt ži
nučių iš savo “aukso kalnų” ša
lies. Taip, mieli draugai, mes 
skaitom laikraščiuose apie jūsų 
šalies bedarbę. Tai didelė nelai
mė darbininkams. Pas mus nėra 
bedarbės. Čia dar trūksta dar
bininkų. Pavyzdžiui, jeigu kam 
reik gauti darbininkę prie na
mų darbo (house work), tai 
jokiu būdu negalima gaut. Mo
ters ir merginos nuėjo į fabri
kus dirbt. Ten jos dirba ir mo
kinasi rašto ir amato, nes prie 
visų fabrikų yra organizuotos 
mokyklos visokių kvalifikacijų. 
Čia darbininkai dirba 7 valan
das į parą.

“Darbininkai čia linksmai gy
vena. Seni žmonės, sulaukę 50 
metų amžiaus, išmoko rašyt ir 
skaityt. Kaip aš žiūriu į tuos 
čia žmones, tai net mane pavy
das ima, kodėl aš neturėjau to
kios laimės, kokią tie žmonės 
čia turi dabar!

“Aš dirbau 14 valandų, o jie 
7 valandas į parą. Jiem privers
tinos už dyką mokyklos, o dėl 
manęs mokykla buvo užda
ryta. Šiandien, 8 kovo, mes 
švenčiam moterų šventę. Mes 
švenčiam laisvai, be baimės. De
monstracijos, visi teatrai, kinai 
(moving pictures), kliubai už
pildyti žmonėmis. Tiesiog ro
jaus linksmybės ir grožybes.

“Man prisimena anie laikai, 
1905 m., kaip mes tą šventę 
apvaikščiojom, kaip mus caro 
policija vaišino. Buvo iš mū
sų draugų sužeistų, buvo ir 
užmuštų. . žinoma, jau ne- 

' daug tokių draugų yra, kurie 
atsimena tuos laikus. O tie 
jaunuoliai, tai kas jiems! Jie 
žino tik iš istorijos. Jiem tai 
tik gyventi ir gyventi, dau
giau nieko.

“Mes gyvenam gerai. Vis
ko turime įvalias dėl savo gy
venimo. Tiktai bėda, kad 
mūsų sveikata nekokia, nes 
mes jau seni. Man 76, o Ro
zalijai 77 metai. Tik dėka 
Sovietų tvarkos tegalima gy
venti sulaukus to amžiaus?

“Čia visi žmonės aprūpinti, 
nereikalauja eit ubagaut. Juk 
kožnas prisimena senąją Ru
siją, kad tai buvo ubagų ka
ralystė.

“Kovokit, draugai, kad nu- 
kirstumėt savo smakui galvą, 
kad ir pas jus taip pasidary
tų. Tada bus visam pasau
lyj rojus ant žemės. ( Jūs, 
draugai, gerai žinote, kad 
mūsų šalis iš visų pusių ka
pitalistų žalčiais apsupta. Jie 
siunta dėl mūsų pasisekimų.”

Toliau laiškas yra ypatiško 
turinio ir jis skaitytojams ne
interesingas.

Tai šitaip rašo seni žmonės, 
kurie jau baigia savo gyveni-

ji e šimtu 
nuošimčių patenkinti dabarti
ne ’Rusijos darbininkų siste
ma. Jie persigėrę darbinin
kiškomis idėjomis ir užsiarta- 
voję klasių kovoj. Jie pataria 
ir trokšta, kad ir mes nusuly

, tume sprandą smakui kapita
lizmui ir įvestume tokią san
tvarką, kokią jie turi Rusijoj.

O betgi yra žmonių, prisi
plakusių prie darbininkų ju
dėjimo, kurie bando mus dar
bininkus, veikiančius už tas 
idėjas, suklaidint, atsukt prieš 
mūsų pačių reikalus. O juk 
mūsų reikalai yra tie patys 
reikalai, už kuriuos tie senu
kai kovojo ir atsiekė tikslą.

Ko mes darbininkai turėtu
me klausyti? Ar tų mūsų 
draugų, su kuriais kartu dir
bome už tas idėjas, kurie da
bar gyvena* Rusijoj prie tos 
sistemos, kurie mato tos ša
lies darbininkų padėtį savo 
akimis, ar tų prisiplakėlių, 

'persivertėlių, kurie yra prisi
plakę prie darbininkų judėji
mo ir neva verkia krokodiliaus 
^ašaromis, apgailestaudami tų 
priešų, kurie buvo pasiryžę 
sunaikint tą darbininkų siste
mą, tuos Rusijos darbininkų 
klasės laimėjimus? Mes ži
nom, kad kol kas darbininkų 
klasės kovų priešakyj stovi 
komunistų bolševikų partija, 
ir Komunistu. Internacionalas. 
Ta 
yra 
kų 
tos
ir mes turime dirbti už tai.

J. Bender.

partija, kurios vadovybėj 
įsteigta Rusijos darbinin- 
sistema, kuria džiaugiasi 
šalies darbininkai. Todėl

Dar Vis Trūksta 
Grašio

Visas birželio mėnuo bus 
labai sunkus mūsų dienraš
čiui finansiniai pergyventi. 
Visų tų dienraščio skaHyto
jų, kurių prenumerata yra 
pasibaigusi, prašome greit 
atsinaujinti. Organizacijos 
bei draugijos, kurių paren
gimai jau įvyko, daug padės 
savo dienraščiui, tuojau už- 
simokėdamos bilas už spau
dos darbus ir skelbimus.

Rūpestingi dienraščio rė
mėjai į dabartinę “Laisvės” 
padėti štai kaip žiūri:

“Suffield, Conn., Bran
gūs Draugai: Šiandien ‘Lai
svės’ numeris 128-tas, o ma
no prenumerata pasibaigė 
su numeriu 125. Kaip ma
tote, biskį suvėlavau atsi
naujinimą. Bet tai ne ma
no kaltė—bjaurybė šaltis 
mane sunkiai kankino. O 
gulėdamas, žinoma, negalė
jau atlikt, kas būtihai reika
linga — atsiteisti ‘Laisvei.’ 
Bet aš, draugai, atydžiai tė- 
miju ‘Laisvės’ pulsą. Greit 
jaučiu, kada ji yra krizėje 
bei sunkiame momente. Aš 
tai jaučiu ir dabar. Kaip 
tik sustiprėjau, kada jau 
galiu pasiekti paštą, tai ir 
siunčiu money-order sumoje 
$10.00. Prašau įšsiskaityt 
už ‘L.’ prenumeratą $5.50; 
Liet, polit. kaliniams $1.00 
o kiti tai pačiai ‘Laisvei’.

Draugiškai, J. Žilinskas.”
Tai puikus drąugo Žilins

ko įvertinimas dienraščio 
“Laisvės” rolės, graži para
ma apšvietos reikalui.

Dar vienas gražus laiške
lis:

“Port Washington, N; Y. 
Gerbiama ‘Laisvės’ Admini
stracija: Čia prisiunčiu $7. 
Prašau atsiskaityti už ‘Lai
svės’ prenumeratą, o kas 
liks, tai pasilaikykite kaipo 
paramą ‘Laisvei’. Draugiš
kai, D. Zurlis”.

Iš tų $7 a t s i s k a i čius 
“Laisvės” prenumeratą me
tam lieka, $1.50 kaipo auka 
dienraščiui nuo drg. D. Zur- 
lio.

Jau matėme spaudoje, 
kad drg. M. Liepa, brookly- 
nietis, “L.” suvažiavimą pa
sveikino su $10, “Vilnies” 
suvažiavimą su $5. “Lais
vės” naujai mašinai yra au-

Rojęs jau ne kartą. Perei
tą penktadienį, susitikau 
draugus Liepus pas Kapic- 
ką. Tik pasimačius, draugė 
Liepienė sako savo draugui: 
“Mike, duok porą dolerių”. 
Jis neperpratęs klausia: 
“Kam porą dolerių?” Drau
gė Liepienė — “Kalbėjome 
gi. . .mašinos išmokėjimui”. 
—“O, yes! Tai paduok tu 
pati”. Drg. Liepienė atsi
darė piniginę, išėmė $2,— 
“Te, Intertype - išmokėji
mui”.

Draugai Liepai turi ta
vernos biznį po numeriu 
324 Devoe Street, Brookly- 
ne. Ju atsinešimas linkui 
palaikymo dienraščio “Lai
svės”, širdingas rėmimas 
apšvietos darbo turėtų pa- 
akstinti visus pažangiuosius 
lietuvius biznierius padėti

“Prieteliškas” Patarimas
Sykį žmogus sukvailiojo, 
Vietoj kad namus dabot, 
Tartum kipšas jį nujojo 
Į saliūną pastypsot.

Karčiamninkas pats pirmasis 
Jį pasveikino tuojau: 
“Sveikas gyvas, gerbiamasis! 
Tai ką gersi, prieteliau?

Pas mane galėsi gauti, 
Ko trokšta širdis žmogaus!
Aš turiu širdžiai nuplauti 
Snapso, ėliaus ir alaus.

Būdamas čia neliūdnausi,
Turėsi čia daug draugų, 
Daug gudrybių čia įgausi, 
Kol turėsi pinigų.

Visuomet, per naktis-dienas, 
čia šilta, jauku, ramu; 
Nenuobodžiauja nei vienas, 
Nepasiilgsta namų.

Meldžiu čia tankiai užsukti 
Su vaikais ir su pačia.
Stenkis iš namų ištrūkti, 
Praleisk laiką linksmai Čia.

Jei pati eiti negeidžia — 
Tu vienas ateik sušilt.
Jei ji tau eiti neleidžia, 
Bandyk jai kailį išpilt!

Jei vaikus verkiant girdi— 
Bėk iš namų! Neklausyk!
Gailestis jei gnaibo širdį, 
Su šnapsu užliet bandyk.”

Raguotis.

“Laisvei” pergyventi šį kri- 
zį. .

Draugė Ona Cibulskicnė, 
brooklynietė, B a 11 i m o rėš 
piknike laimėjo $5. Jos lai
mėjimas kartu buvo ir “Lai
svės” laimėjimas, nes ji, ap- 
laikiusi savo dovaną, paau
kojo “Laisvei” $2.00.

Nuo Matthew Pikliuos, 
Great Neck, N. Y. 50c.

Širdingai dėkuojame už 
aukas draugam, kurių var
dai aukščiau suminėti ir ti
kimės, jog ir kiti dienraščio 
rėmėjai nesi vėlins pribūt į 
pagelbą savo dienraščiui 
šioje sunkioje valandoje.

P. Buknys.

IŠ LIETUVOS
Ir Trečias Buv. Kalėjimo 
V-kas Atsisėdo j Kalėjimą

Dabar kalėjimuose už įvairius 
išeikvojimus sėdi buv. Šiaulių 
sunk, darbų kalėjimo virsim 11- 
jesevičius ir buv. Ukmergės ka
lėjimo v-kas Kr. Veczemelis. 
Savo kolegų keliu nuėjo ir tre
čias buv. Kretingos kalėjimo 
v-kas Morkus Akstinas.

Šiaulių apyg. teismas savo iš
važiuojamoje sesijoje Kretingo
je nuo balandžio 21 d. iki gegu
žės 2 d. sprendė buv. Kretingos 
kalėjimo viršininko Morkaus 
Akstino ir buv. .kalėjimo darbų 
instruktoriaus Liudo Juraškos 
bylą. Morkus Akstinas buvo 
kaltinamas, kad būdamas Kre
tingos kalėjimo viršininku, kla
stodamas to kalėjimo dokumen
tus, knygas bei sąskaitas, pasi
savino valdžios pinigų. Tokių 
pasisavinimų revizijos metu bu
vo priskaityta daugiau negu 
50,000 lt. tačiau pravedus tar
dymą rasti trūkumai sumažėjo 
iki 26,550 lt., o teismo metu ši 
suma sumažėjo iki *11,700 lt. M. 
Akstinas kaltu neprisipažino. 
Jį gynė advokatas dr. Robinzo
nas ir priv. gynėjas Petronaitis. 
Buv. kalėjimo darbų instrukto
rius Juraška buvo kaltinamas 
pasisavinęs dividendus už įpir
ktas Kretingos vartotojų ben
drovėje kalėjimui prekes. Jis 
irgi kaltu neprisipažino. Gynėjo

neturėjo.
Teismui pirmininkavo Stane

vičius, nariai — Mielis ir ši- 
moliūnas. Kaltino prokuroro 
padėjėjas Bulota. Civilinį j ieš
kinį palaikė Teisingumo m-jos 
juriskonsultas Bortkevičius.

Teismas Akstiną rado kaltu 
ir nuteisė 1 metais ir 6 mene- , 
siais kalėjimo su teisių susiau
rinimu. Taip pat iš jo priteis
tas Teisingumo m-jai ei v. j ieš
kinys 11,700 lt. ir uždėjo jam 
teismo išlaidas. Akstinas už 
turto laidą iki teismo buvo lais
vas ir toliau už turto laidą liko 
laisvėje.

Buv. darbų instruktorius Liu
das Juraška teismo buvo ištei
sintas.

Akstinui kardomoji priemonė 
paskirta 50 tūkst. lt.

Anglai Lietuvoj Nori Pastatyt 
Cemento Fabriką

Teko patirti, kad viena an
glų firma, kada Lietuvoj buvo 
pradėtas konkrečiau svarstyti 
cemento fabriko statymo klau
simas, pasisiūlė Lietuvoj pa
statyti cemento fabriką, prie 
Skirsnemunės. Cemento fa
brikui statyti būtų sudaryta 
bendrovė, į kurią su savo ka
pitalais įeitų anglų firma. Sta
toma sąlyga, kad pusę viso 
akcinio kapitalo turėtų minė
ta anglų firma.
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Kaip Pamieruot Nepri
einamą Aukštį

Štai prieš jus aukštas me
dis, namas ar stulpas. Jums 
norisi žinoti jo aukštis, bet 
kaip tai pamieruoti? Lipti 
nesinori, arba ir negalima. 
Ir kam lipti, kada aukštį; 
galima pamieruoti labai pa- i 

įprastu prietaisu?
Kokis tas prietaisas? Pa-, 

imkite lenčiukę, kuri turėtų i 
6x6 colius (tai yra 6 colius 
pločio ir 6 colius ilgio), 
įsmeigkite jon vieną špil
kų tę apatinėj pusėj prie jū
sų ir kitą kitame krašte' 
apačioj taip, kad jos abj bū-1 
tų vienoj linijoj. Trečią j 
spilkutę įsmeigkite viršuti
nėj dalyj lenčiukės kitoj 
pusėj taip, kad ji būtų tie-; 
šiai virš esančios kitame 
krašte apatinės spilkutės. 
Štai jūs ir gausite geome-į 
trinį trikampį.

Prietaisas gatavas. Da
bar atsitrauk nuo mieruo- 
jamo namo; pridėk lenčiukę 
prie akies, kur yra viena 
spilkutė, žiūrėk per ją ir ki
to krašto spilkutę į namo 
vietą, kuri yra lygiai tokioj 
aukštumoj, kaip jūsų akis 
nuo žemės. Dabar užmesk 
akį per savo pusės spilkutę 
ir • antro krašto viršutinę 
spilkutę. Jeigu nuo akies 
linija dar nesiekia namo 
viršų, tai tokioj pat pozici
joj laikydamas tą prietaisą, 
traukis atgalios tol, kol an
tro lenčiukės krašto spilku
tė susilygins su namo vir
šum.

Kada regėjimo linija eina 
per žemutinę spilkutę ir 
antro krašto viršutinę spil
kutę, ir lygiai per namo 
viršaus kraštą, tada apsis
tok. Atmieruok atstą (tolį) 
nuo tos vietos, kur esi, iki 
namo sienos; prie to dar 
pridėk atstą nuo jūsų akies 
iki žemės (kojų) ir toji at- 
sta bus lygi namo aukščiui.

Tokiu paprastu būdu gali
ma išmieruoti medžius, 
stulpus, pylimus ir kitus 
aukštus daiktus. Tokiu pat 
prietaisu galima atmieruo- 
ti upių ir ežerų plotis, tik 
kiek skirtingą vartojant bū
dą. Apie tai parašysime ki
tą kartą. Vasaros metu 
grupė žmonių, išvykusi į 
laukus ar pamiškes su tokiu 
prietaisu, gali rasti gan 
daug žingeidumo ir praplės
ti savo patyrimą. š.

Juodmedžio Padirbimas
Gamtinis juodmedis daug 

lėšuoja, dirbant iš jo kokius 
dailesnius naminius baldus 
ar šiaip gražius daiktus. 
Bet juos galima padaryt iš 
kriaušės ar slyvos medžio, 
nutept silpnu sieros rūkš- 
ties skiediniu (sulphuric 
acid) ir laikyt šiltoj patal
poj, kol tie daiktai galu
tinai pajuoduoja. Tada be
veik negalima iš pažiūros 
atskirt nuo tikro juodme
džio. —D. P.

* Ką Jautė Perkūno Pri
trenktas Žmogus

Ne visi perkūno pritrenk
ti vienodai jaučiasi; skirtu
mas priklauso nuo žaibo 
smarkumo. Bet štai ką pa
sakoja geležinkelietis Ar
thur J. Lewis, kurį trenkė 
perkūnas praeitą sekmadie
nį, Newarko priemiestyj, 
kada Lewis bėgo po medžiu 
prisidengt nuo lietaus:

“Aš bėgau prie medžio, 
ir ūmai kirto man žaibas. 
Aš susmukau ant žemės. Aš 
buvau suparalyžiuotas nuo 
juosmens iki kojų galų, bet 
visai nepraradau sąmonės. 
Aš bandžiau pasiekt savo 
moterį,” kurią perkūnas 
nutrenkė po tuo pat me
džiu, mirtinai sužeisdamas 
ir dukterį.

“Aplinkui buvo daug žmo
nių, bet nė vienas nesiarti- < 
no prie mūsų. Aš girdėjau, 

( kaip tūli šaukė nepaliest 
mūsų. Manau, jie bijo
jo, kad elektra netrenktų 
y jų.

“Ilgai aš gulėjau ant že
mės; jaučiausi sustingęs ir 
negalėjau iš vietos pasiju- 
dint. Tada atėjo policija. 
Nuvežė mane į ligoninę ir 
po kiek laiko aš pradėjau 
geriau jaustis; sakau, jau 
eisiu namo prižiūrėt savo 
sūnų,” likusį vieną.

Taip Lewis ligoninėj kal- 
ruėjo gana sunkiai ant ryto
jaus po to, kai perkūnas jį 
suparalyžiavo. Apie jokį 
skausmą po perkūno trenki
mo jis neprisiminė. Nervai 
tada buvo taip smarkiai su
krėsti, kad nepajėgė užre- 
gistruot skausmo.

Lewis supranta, kad jo 
moteris būtų atgaivinta, jei 
žmonės būtų puolęsi ją gel
bėt. Bet jie bijojo: klaidin
gai įsivaizdavo, būk pas 

0 perkūno pritrenktus žmo
nes pasilieka pavojingai
daug elektros. —J. C.

Kaip Batu Padai Padaromi 
Nepermirkstančiais

Norint avalų padus pada
ryt nepermirkstančiais, pir
miausiai padinė oda yra iš- 
markinama vandenyj; pas- 

* kui padžiovinus ją iš nely
giosios, vidurinės pusės, ta 
oda yra tepama linų alie
jum iš lygiosios pusės.

Išdžiūvus aliejui, oda per 
24 valandas markinama tir
pinyje, padarytame iš Port- 
lando cemento, borakso ir 
vandens. Praėjus tam lai
kui, ji vėl išdžiovinama ir 
dar kartą ištepama linų 
aliejum, bet jau abiem pu
sėm.

Taip paruošta padinė oda 
ne tik nepriima jokios drėg
mės, bet ilgiau ir laiko.

Kiaušinių Išlaikymas 
Nuo Sugedimo

Apipilant kiaušinius 5% 
stiprumo skiediniu vandeni
lio dvideginio (H2O2), jie 
gali net kambario tempera
tūroj išsilaikyt sveiki ir tin
kami valgyt apie 7 mėne
sius.

Išvirus tokį kiaušinį, tik 
lįLjo baltymas yra biskį kie
tesnis.

Į Kauną Atvyko Lietuvių 
Komiteto Pirmininkas 

Stasys
Kaunas. — Šiomis dieno

mis iš Vilniaus atvyko Lie
tuvių -Komiteto Vilniuje 

'pirmininkas Stasys.

Gurban Senasis Mokslas apie Protliges!
Kas nepasteb ėjo, kad 

miestų g a t vėmis dabar 
vaikščioja, skerečiojasi, de
klamuoja daugiau keistų 
žmonių negu devynetas me
tų atgal, pirm šio didžiojo 
krizio? Seniau paprastai tik 
girtas pats su savim gar
siai kalbėdavosi, eidamas 
gatve. Dabar susitinki įva- 
lias visai negirtų, kurie vie
ni sau “prakalbas” drožia 
dieną, naktį, paryčiais. Vie
ni rėkauja apie savo “didy
bę” ar “galybę;” kitų kalba 
—nuolatinis keiksmas; tre
čiu—skardūs skundai su 
verksmais; ketvirti “prana
šiškai” šaukia: “Meskite 
griekus! Sūdna diena atei
na!” ir tt.

Net pigiose valgyklose, 
kur aplinkui prisėdę žmo
nių, matysi nelaimingus as
menis, kurie garsiai kalba
si patys su savim, nors la
bai lengva būtų užmegst 
kalbą su kitais prie to pa
ties stalo.

Skurdas, neišsprendžiami 
gyvenimo klausimai suardė 
jiem nervus, išklibino pro
tą, nors dar jie nesuvaryti 
į pamišėlių namus. Beprot
namiai kupini pavojinges
nių bepročių. Bet nereiškia, 
kad saugūs yra visi tie, ku
rie dar palaidi būdami nuo
lat vaidina perdaug savo

‘Rudy’ Žmonių Tech
niški Gabumai

Paviršutiniai žmonės iš 
anglų ir amerikonų tarpo 
įsivaizduoja, būk jokia 
“spalvuota” tauta negalinti 
prilygti “tikriem” baltie
siem, kas liečia mokslinius 
ir mechaniškus gabumus. 
Prie' spalvuotų jie priskai
to ir indus, atseit Indijos 
tenbūviuš gyventojus. Ame
rikonai juos paprastai vadi
na “rudais,” o pasipūtę An
glijos patriotai net “nige- 
riais.”

O kad tie “rudieji” yra 
gabūs žmonės, tai geriausia 
praktiškai patyrė ameriki
nė General Motors automo
bilių korporacija.

Dešimt metų atgal ši kor
poracija įsteigė savo auto, 
dirbtuvę Bombay mieste In
dijoj. Iš pradžios nusiuntė 
ten daug amerikiečių ir eu
ropiečių inžinierių, techni
kų ir mechanikų. Jie tu
rėjo padaryt pradžią tam 
darbui ir mokyt indus dirbt 
automobilius, na u d o j a n t 
kaip galima daugiau vieti
nių medžiagų, iš pačios In
dijos. ’ ? .

Praėjo dešimt metų, ir 
dabar visi amgrikiečiai ir 
europiečiai galėtų apleist 
General Motors fabrikus 
Indijoj; nuo to nėkiek ne
nukentėtų gamyba. Nes per 
tą laiką tiek prisilavino in
dų, kad jie vieni galėtų at-' 
likt visus automobilių ga
minimo darbus nuo papras
to mechaniko iki aukščiau
sio inžinieriaus, metalurgo 
bei chemiko.

Per dešimtmetį General 
Motors korporacija taip iš-

tiškus “teatrus.” Argi ne
didėja skaičius keistų žu
dynių, kūdikių žaginimų, 
padegiojimų, nekalbant apie 
“navatnų” žmonių savižu- 
dystes?

Laikraščiai ir žurnalai 
mirga “moksliškais” var
dais protligių, kaip kad 
schizofienai, kuriem protas 
maišosi dėl negalėjimo iš-

I spręst svarbių klausimų 
vienon ar kiton pusėn; ma
niakai nusiminėliai; mega- 
lomanai, kuriem iš nepake
liamos paniekos bei sutrem- 
pimo protas persimeta ant- 
ron pusėn, kad jie paskui 
įsivaizduoja baisiai didžiais 
ir galingais ir tt.

Smagenų tyrinėtojai ir 
protligių gydytojai Ameri
koj, tačiau, dar tik per aka
demiškus akinius težiūri į 
nepaprastą pamišėlių dau
gėjimą. Mažai kuris tų 
mokslinčių atsižvelgia į są
lygas medžiaginio ir visuo
meninio gyvenimo šiais lai
kais. Bet keletas jųjų yra 
bent atviresni. Tai Harvar
do Universiteto medicinos 
profesorius psichiatras dr. 
Wm. G. Lennox, jo bendrai 
bostoniečiai daktarai F. A. 
ir E. L. broliai Gibbsai ir 
dar vienas kitas. Jie sako, 
kad akademiškas protligių

“Nykštukas” Lėktuvas 
154-riy Svary

Italijos inžinierius Quinto 
Betrame pernai pūsta tė, sa
koma, mažiausią praktišką 
lėktuvėlį pasaulyj, kurį pa
vadino “antim,” “Colibri.”

Lėktuvėli? tesveria tik 
154 svarus. Jo sparnų plo
tis šeši metrai. (Metras tu
ri 39 colius ir trečdalį su 
biskiu.) Lėktuvėlio ilgis— 
pusketvirto metro, aukštis 
1 metras.

Šis lėktuvas - nykštukas 
varomas viencilindriniu mo
toru, 18 arklių pajėgų; ga
li skrist 99 mylias ir pusę 
per valandą ir vienu pra
dėjimu nulėkt 311 mylių.

Jis skrenda uodega pir
myn. Jo sparnai be rams
čių ir padaryti iš plonų, 
skirtingais sluoksniais su
klijuotų lentelių (faneros) 
ir aptraukti nepermirkstan
čia materija.

Šis lėktuvėlis neturi šo
ninių vairų eleronų: jų vie
toj jis turi uodegą, kuri ga
li judėti aukštyn, žemyn ir 
po 30 laipsnių į vieną ar 
kitą šoną. Jis kainuoja 
apie 570 dolerių. —D. P.

vystė savo biznį Indijoj, 
naudodama “ruduo sius’’ 
darbininkus ir technikus, 
kad dabar jinai parduoda 
40 procentų visų automobi
lių, kurie tik naudojami In
dijoj, Burmoj ir Ceilone. 
Biznis labai pelningas, ypač 
kad taip pigiai moka tenai- 
tiniam darbininkams. —C.

Yra surasta chemikalai, 
kuriais paveikus medį, jis 
pasidaro lankstus, kaip kie
tesnių rūšių guma. Tada 
jis tinka kamščiam gamint. 

tyrinėjimas iki šiol dar ne
parodo nei vienos tikros 

i priežasties, dėl ko žmogui 
“galva susimaišo.”

Kas liečia protligių prie
žasčių pažinimą, tai jis teb
ėra beveik tame pačiame 
laipsnyje, kaip keturi-penki 
šimtai metų atgal,—pareiš
kė daktaras Lennox savo 
rųoksliniame rašte, kurį 
skaitė praeitą sekmadienį 
San Franciscoj, suvažiavi
me specialistų, gydančių bei 
tyriančių tokias ligas.—Tas 
jo raštas buvo paruoštas 
bendrai su broliais dakta
rais Gibbsais.
Smagenų Elektra, Insuli

nas, Nuomaras ir 
Proto Ligos

Ten dr. Lennox kreipė di
džiausios domės į skirtin
gas elektrines bangas sro
venančias per smagenis ir į 
insuliną kaip galima vais
tą gydymui bent lengvesnių 
protligių. Jis taip pat išdės
tė tūlus panašumus tarp 
nuomaro ir proto nesveiku
mu.v

Kiekvieno žmogaus sma
genų elektros bangavimas 
šiek-tiek skiriasi nuo kito. 
Kaip sunku būtų surast du 
žmones su visai tokiais pat 

I rankraščiais, lygiai taip

Sing Sing Kalėjimo 
Budeliy likimas

Nusmerktus žmogžudžius 
pradėjo marint elektros kė
dėje Sing Sing kalėjime 
New Yorko valstijoj 1891 
metais, ir nuo to laiko per 
47 metus ten numarinta 
417 žmogžudžių. Tą darbą 
atliko keturi budeliai iš vi-i 
so, vienas po kitam. Už pa
leidimą marinančios elek
tros srovės visiem keturiem 
valstija sumokėjo $69,500.

Pirmas valstijinis budelis 
R. S. McNeal buvo pigiau
sias. Jis numarino penkis 
vyrus už $100, ir kiek pas
kiau pats krito kalėjimo 
kieme ir mirė.

Budelis Edward Davis 
elektra suspirgino 104 vy
rus ir vieną moterį ir už tai 
gavo $26,000. Galop, metęs 
tą amatą, jis užsidarė nuo 
pasaulio ir mirė kaip “pūs- 
telninkas.”

Trečias Sing Sing budelis 
John Hulbert, kuris atsuko 
mirties srovę 126-šiems vy
rams, tuomi uždirbo $16,- 
000; ir paskui nusišovė.

Dabartinis budelis Robert 
Elliott elektra numarino 
Sing Singe 177 vyrus ir ke
turias moteris už $27,150. 
Be to, jis parsisamdo kaip 
marintojas penkiom kitom 
valstijom. Jis atrodo kaip 
sudžiūvęs, giltiniškas idio
tas ir šalinasi žmonių.

Francūzų ar c h i t e k t a s 
Freyssinot surado, kad jei
gu konkrytas, arba gelžbe- 
tonas reikiamai suspaudžia
mas, gaminant iš jo balkius, 
tai jie būna 4 iki 5 kartų 
stipresni.

pat sunku atrast du žmo
nes, kurių smagenų elek
tra visiškai vienodai veik
tų. Tačiaus, kaip paro
do mokslinis įtaisas elek'tro- 
encephalograph’as, pas svei
kus, normalius žmones 
(sprendžiant pagal jų dau
gumą) elektrinės bangos 
smagenyse abelnai veikia 
panašiai, imant panašumą 
ne smulkmeniškai, bet 
stambiais aplamais bruož
ais.

Iš antros pusės, pas vi
sus pamišėlius ar nesveika- 
pročius smageninė elektra 
taip pat banguoja panašiai 
jiems visiems, imant apskri
tai, neatsižvelgiant į mažes
nius skirtumus.

Gal dar įdomesnis reiški
nys tai abelnas panašumas 
bangavime smagenų elek
tros pas nuomaru sergan
čius ir proto ligonius.

Iš to daktarai Lennox ir 
Gibbsai spėja, kad schizo- 
frenija, “dvasios nupuolimo 
manija” ir kitos protliges 
gali būt tik skirtingi apsi
reiškimai nuomaro ligos, 
nors proto ligoniai ir nie
kad nebūtų kritę nuomaru. 
Jų smagenų elektros ritmas 
yra panašus. O ir pačios 
skaitlinės rodo, kad nuoma
ru serga kur kas daugiau 
schizofrenų negu gyvento
jų apskritai. — Schizofre- 
nai, nors dar jų negalima 
būtų vadint pamišėliais, ša
linasi kitų žmonių, “bėga 
nuo pasaulio” ir, galų gale, 
praranda įvairius normalius 
kūno veiksmus, nekalbant 
apie protinius jų blogėji
mus.

Daktarai Lennox ir Gibb
sai primena, kad insulin 
vaistas, kuris tarnauja gy
dyt tūlus protinius pakriki
mus, taip pat gydo ir leng
vesnes nuomaro ligas. Jie 
nurodo, jog kai žmogus pa
gydomas protiniai arba nuo 
nuomaro, tai ir jo smagenų 
elektros bangos pradeda 
veikti panašiai kaip pas 
normalius žmones.

Šie trys mokslininkai pa
taria mest į šiukšlių gurbą 
visus iki šiol išrastus neva 
“mokslinius” pavadinimus 
įvairiom protligėm ir pra
dėt jas iš pradžios tyrinėt 
tikrai moksliškais elektri
niais ir cheminiais būdais.

Tačiau ir jie apsilenkia 
su ekonominiai - visuomeni
niu klausimu ir leidžiasi tik 
į mechaniškus protligių ty
rinėjimus, kad ir tikresnius 
negu pirmiau. O jeigu yra 
panašumo tarp nuomaro ir 
protligių, tai juk žmonių 
skurdas ir dvasinės kančios 
gali padaryt panašių atmai
nų smagenyse, jų liaukose 
bei nervuose, kaip pas “ap
sigimusius nuomarininkus.” 
Bet ir tokios apčiuopiamos 
išvados jie nedaro.

Ekonominiais vargais ir 
rūpesčiais, tiesa, negalima 
išaiškint visų pamišimų bei 
protinių pakrikimų, bet 
milžiniškas pamišėlių ir 
protinių, ligonių padaugėji
mas būtent laike nedarbo- 
krizio parodo didžiausią, 
pamatinę tų nelaimių prie
žastį. N. M.

Kaip Gyvena Italijos 
Valstiečiai

Italija graži šalis, saulėta, 
poetiška, bet darbo žmonių 
gyvenimas ten sunkus. Jis 
pasunkėjo fašistams įsigalė
jus. Šį kartą pakalbėsime 
apie valstiečius.

Italijoj yra per 11,000,000 
valstiečių gyventojų, kurie 
sudaro 4,000,000 atskirus 
valstiečių ūkius. Ten yra 
per 12,000 stambių žemval
džių — kunigaikščių, baro
nų, buržujų, religijos vieš
pačių. Šie ponai turi virš 
7,000,000 hektarų geriausios . 
žemės; gi tuo kartu apie 2 
milionai valstiečių valdo tik 
3,000,000 hektarų.

Pas valstiečius karvę ir 
arklį retai rasite. Valstie
čiai, kurie išgali, tai turi 
asilą ir ožką. 1930 metais 
Italijoj buvo 974,f arklių, 
870,000 asilų, 455,000 mulų, 
1,029,000 raguotų galvijų, 
apie 2,000,000 ožkų ir arti 
9,000,000 avių.

Italijos valstiečiai labai 
dideliame varge gyvena. 
Fašistų karas Ethiopijoj ir 
Ispanijoj padidino taksus 
valstiečiam, kas padaugino 
ir valstiečių ūkių už skolas 
išpardavimus.

Italijoj auga kviečiai, ru
giai, miežiai, avižos, bulvės 
ir kitkas. Bet ten labai 
plačiai išsivystęs alyvų ir 
vynuogių auklėjimas. Perei
tais metais Italijoj vynuo
gių sodai užėmė 2,446,290 
akrų žemės, o alyvų sodai 
2,001,510 akrų, žinoma, tai 
buvo daugiausiai ponų ir 
stambių žemvaldžių ranko
se. š.

Alyva Laikrodžiam Tept
Laikrodžiam tept alyva 

Europoj yra gaminama iš 
avių ir galvijų ragų, o A- 
merikoj tepalas laikrodžiam 
dirbamas iš delfino kaulų. 
—Delfinas yra didokas jū
rų gyvulys, pažiūrėt pana
šus į žuvį, bet žinduolis.

Vandens Apvalymas Nuo 
Bakterijų b? Virinimo
Vanduo ežeruose, upėse, 

tvenkiniuose ir dažnai net 
šuliniuose turi daug bakte
rijų, grybelių ir įvairių ma
žų gyvybių. Todėl jis pa
prastai būna pavojingas 
sveikatai, ir saugumas rei
kalauja jį pavirint pirm ge
riant. Virinimas naikina 
ligų bakterijas.

Iš antros pusės, virinant 
vandenį atsimaino jo skonis 
ir pakitėja fiziniai-cheminė 
sudėtis.

Bet vandenį galima svei
kai apšvarint ir be virini
mo, įleidžiant į jį elektros 
lempą, pagamintą iš kvar
co stiklo. Šis stiklas per
leidžia ultra-vi o 1 e t i n i u.s 
spindulius; jie užmuša van
denyj esamas bakterijas ir 
grybelius, o nepakeičia van
dens skonio.

Kliūtis. tik tame, kad 
kvarcinės lempos vis dar 
perbrangiai lėšuoja priva
čiai naudot vidutiniam dar
bininkui.
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Tiesiame Savo Brolišką Bendra- 

darbiavimo Ranką Katalikams

LAISVE
u

Penktadienis, Birž. 10, 1938 T

Žemiau telpąs straipsnis yra iš
trauka iš USA Komunistų Partijos 
generalinio sekretoriaus Earl Brow- 
derio pranešimo dešimtajam Parti
jos suvažiavimui.—“L.” Red.

Demokratijos palaikytojų pusėje yra 
didelė dauguma katalikų bažnyčios na
rių. Mes, komunistai, tiesiame jiems bro
liška bendradarbiavimo ranka ir reiš
kiame pasitenkinimo, kad galime kovoti 
drauge su jais pasiekimui tų pačių eko
nominių ir visuomeniškų tikslų. Katali
kai, sudarą vieną šeštadalį Amerikos gy
ventojų, jaučia tuos pačius sunkumus ir 
ima atsakomybę už padarymą geresnio 
gyvenimo visiems mūsų gyventojams. 
Katalikiškoji bendruomenė, dėl savo iš
imtinos visuomeniškos organizacijos, ke
lia tam tikrus speciališkus klausimus de
mokratiniam frontui, ir, tuo būdu, ko
munistams. Paimkim mes svarbiausius 
tų klausimų.

Pirmiausiai pažvelgkime į tarpe ko
munistų ir katalikų santikius. Turim pri
pažinti, kad katalikų yra daug, o mūs 
tik keli; kad palyginti su virš 20 milionų 
katalikų Amerikoje yra mažiau, kaip de
šimts nuoš. to skaičiaus komunistų ir 
jiems prijautėjų. Taigi, jeigu tarpe šitų 
dviejų grupių būtų kokis nors dėl spe- 
ciališkų interesų susikirtimas,- katalikai 
savo skaičiumi mus kur kas pralenktų— 
dešimčių prieš vieną,—ir mes atsidurtu
me nepalankioj padėtyj. Ir dalykas yra 
toks, kad tam tikri asmenys darbuojasi 
labai sunkiai sukėlimui kokio nors susi
kirtimo tarpe katalikų ir komunistų; su
sikirtimo, kurio mes visiškai netrokšta
me, ir kuris, jeigu yra, sudarytas ant 
nesusipratimo arba klaidingo dalykų per
statymo. Mes norime išsiaiškinti visus 
nesusipratimus ir atmušti klaidingą da
lykų perstatymą tikslu, kad tas neštų 
naudos mūsų broliškiems visuomeniš
kiems santikiams.

Klausimai apie tikėjimą su šita pro
blema nieko neturi. Tiesa, dauguma ko
munistų nėra katalikai, nors pastarųjų 
vis daugiau stoja mūsų Partijom Bet tas 
tiesa ir apie penkis šeštadalius ameri
konų, kurie nėra katalikai. Taipgi tiesa, 
kad dauguma komunistų nesilaiko visiš
kai jokios religijos, bet prisilaiko filoso
fijos, neturinčios nieko bendro su virš- 
gamtišku elementu sprendime visuome
niškų ir ekonomiškų problemų. Tačiau, 
šituo klausimu taipgi Partija nesilaiko 
jokio dogmatiško nusistatymo, sulyg ku
prio Partija nepriimtų tikinčiųjų žmonių. 
Mūsų eilėsna įstoja vis daugiau tokių, 
kurie palaiko su bažnyčiomis ryšius. Ti
kybos klausimas taipjau neprivalo su
daryti tarpe mūs nesusipratimo, kadan
gi komunistai rūpestingai gerbia visus 
religinius įsitikinimus ir vengia juos už
gaulioti, tvirtai palaikydami tikybos 
laisvę ir toleranciją. Jeigu, sulyg kata
likų doktrinos taisyklių, mūsų pažiūros 
yra klaidingos, tai tos klaidos' nieku ne
siskiria nuo penkių šeštadalių visų ame
rikiečių, kurie, sulyg katalikų pažiūro
mis, yra taip jau klaidingi.

Dėlei etinių klausimų taipjau nėra 
praktiškų skirtumų tarpe katalikų ir ko
munistų. Tiesa, katalikai, kaipo toki, 
kreipiasi į savo bažnyčią nustatymui ir 
pateisinimui savo etinių - ir moralinių 
taisyklių, kai komunistai remia savo tos 
rūšies taisykles draugijos pareikalavi
mais. Bet praktiškame gyvenime, masė
se, tas viskas supuola—teisėtumas, tiesa, 
ir teisingas bendradarbiavimas tarpe 
žmogaus ir žmogaus.

Šeimos klausimai ir visuomeniškoji 
moralybė nesuteikia jokio praktiško pa
sidalinimo tarpe katalikų ir komunistų, 
apart to dalyko tiktai, kad katalikus ir 
nekatalikus gali skirti toki klausimai, 
kaip leidimas divorsuotis, ir t. p. Nepai
sant, kad reakciniai politikieriai kata
likiškuose rateliuose visaip komunistus 
šmeižia, komunistai yra griežti šeimynos 
paturėto jai. Mes skaitome lytinį nemo
rališkumą, palaidumą, iškrypimą kaipo 
blogos visuomeniškos organizacijos blė- 
dingą išdavą. Tokių pasireiškimų daugė
jimą Amerikoje šiandien skaitome vy
riausiai paeinant iš kapitalizmo sistemos 
krizio, ir iš demoralizacijos aukštesniųjų 
klasių, kuri užkrečia žmonių mases. Mes

kovojame tai, kaip lygiai kovojame kiek
vieną kitą vodingą visuomenišką pasi
reiškimą.

Atidedant į šalį, tuo būdu, dalykus 
apie tikybą, etiką ir šeimynišką moraly
bę, kurie yra klausimu plačių nesusipra
timų, kaipo dalykus, dėl kurių negali 
būti skirtumų daugiau tarpe mūs, kaip 
tarp katalikų ir visų nekatalikų, bent 
kiek tai liečia įsteigimą normališkų bro
liškų santikių, koki turėtų būti tarpe 
visų visuomeniškų grupių narių, pasilie
ka visa politiškų klausimų dirva, apie 
politinius santikius ir programas.

Kiek mes žinome katalikišką doktri
ną,—katalikų autoritetai gali mus pa
taisyti, jei esame tjuo atžvilgiu klaidin
gi,—katalikų bažnyčia, kaipo religinė 
bendruomenė, negali būt prijungta ar pa
sisakyti už bilę^kokią politinę partiją, 
politinę programą, nei už bile kokią eko
nominę ir visuomenišką sistemą. Nepai
sant, kokis tuo atžvilgiu nusistatymas 
buvo praeityj, ar kituose kraštuose, bent 
moderniškais laikais ir Amerikoje, kaip 
mes suprantame, bažnyčia, kaipo tokia, 
kaipo religinis kūnas, palieka politinį 
prisijungimą savo nariams pasirinkti 
laisvai, kaipo piliečiams. Aišku, mes ži
nome, kad praeityj šito nebuvo; kad ka
talikų hierarchija kovojo, su garbingo
mis išimtimis, prieš buržuazinę-demokra- 
tinę sistemą kapitalizme, ir smerkė kai
po mirtinę nuodėmę bile ką, kuris prisi
dėjo prie demokratijos. Mes žinome, kad 
tūluose atsilikusiuose ir neišplėtotuose 
kraštuos toks bažnyčios nusistatymas 
pasiliko net ir iki šiol, pav., Ispanijoj. 
Bet p a ž a n g i u o šiuose kraštuos, kaip 
FTancijbj ir Jungtinėse Valstijose, mes 
manome, kad laisvas katalikams politi
nis pasirinkimas bile partijos arba pro
gramos nevaržomas jokiais religinės 
doktrinos varžais. Mes žinome, kad nei 
vienam katalikui negali būti nesuteiktas 
jo bažnyčios suraminimas tik dėlto, kad 
jis prisideda prie republikonų partijos, 
demokratų partijos, farmerių darbo par
tijos, progresyvės partijos, Amerikos 
Darbo Partijos, neigi prie Socialistų 
Partijos. Mes manome, kad tas pats yra 
taikoma ir Komunistų Partijai.

Jei šis mūsų supratimas teisingas, tai 
bū tų. didelis visuomenei pasitarnavimas, 
jei katalikai tai paskelbtų viešai.

Mes padarėme šitas išvadas bestudi
juodami klausimus, kurie buvo iškilę 
Jungtinėse Valstijose 1928 mėtų rinki
minėj kampanijoj, kai Al Smith, žymus 
katalikas, buvo kandidatu į krašto pre
zidentą, ir buvo neteisėtai ir neameriko- 
niškai puolamas tik todėl, kad jis buvo 
skirtingo tikybiško nusistatymo. Jeigu 
mes neteisingai išaiškinome tarpe kata
likų bažnyčios ir amerikinės politikos 
santikius, tai mes prašome mūsų kata
likiškų kaimynų, prieteliškiausioj dva
sioj, suteikti mums tikruosius ir smul
kius pataisymus broliškoj dvasioj.

Kiek tai liečia katalikų, kaipo indivi
dualų arba visuomeniškų organizacijų 
narių nusistatymą politiniais klausimais, 
yra kitas klausimas. Mes manome, kad 
dauguma turtingų katalikų stoja su re
akcine politikierių stovykla. Mes mato
me, kad turtingieji katalikai turi nepa
prastai didelę įtaką kunigijoj. Taipgi 
mes matėme 1936 metų rinkiminėj kam
panijoj gan rimtą susirėmimą tarpe ka
talikiškųjų masių, pareiškiančių savo 
nusistatymą už Ęooseveltą ir tarpe dau
gumos jųjų pasauliškių ir kunigiškų va
dų. Bet kai mes pamatėme milžinišką 
daugumą katalikų masių reiškiančių sa
vo lojališkumą krašto prezidentui, tai tas 
patvirtino mūsų įsitikinimą, jog bent 
Jungtinėse Valstijose katalikų 'bažnyčia 
neveikia kaipo politiška vienutė, kad ka
talikai pasilieka sau teisę politinio pasi
rinkimo. Ir kai mes pamatėme, kaip ka
talikai darbininkai buvo gan laisvi ne
paisyti daugelio kųpigų bandymo sulai
kyti juos nuo stojimo. į Komitetą In
dustriniam Organizavimuisi, tai mes dar 
labiau įstikinome savo manyme, kad bu
vome teisingi.

Tūli katalikų vadai puola Komunistų 
Partiją dėlto, kad ji remia Ispanijos res
publiką, kovojančią su fašistais, veikian
čiais vyriausiai su maurų ir italų ir vo-

kiečių įsiveržėlių pagelba. Jie sako, būk 
Ispanijos respublika yra anti-katalikiška 
ir dėlto, remdami ją, mes puolame kata
likų bažnyčią visur. Betgi Ispanijos res
publika nėra prieš-katalikiška—toks tei
gimas, tai didesnis melas, negu sakyti, 
būk ji esanti komunistinė. Ispanijos res
publikos vyriausybėje randasi tik keli 
komunistai, bet ten nėra nei vieno anti- 
katalikiško asmens. Ispanijos katalikai7 
yra pasidalinę: turtingieji ir su jais dau
guma dvasiški jos nuėjo su fašistais, iš
duodami savo kraštą, o biednieji nuėjo 
su respublika. Aš žinau, gen. Franco tei
sinto jai skelbia, būk biednieji žmonės 
Franco teritorijoj remia jį, bet aš taipgi 
gerai ,žinau, kad, jeigu tas būtų tiesa, 
tai jam nereikėtų parduoti savo kraštą 
Hitleriui ir Mussoliniui už kariuomenę 
—biednieji žmonės visuomet yra pasi
ruošę kovpti už savo reikalus ir biednieji 
sudaro "milžiniškas mases visoj Ispanijoj. 
Ne, komunistai nestovi prieš katalikus 
Ispanijoj; mes remiam juos, jų didelę 
daugumą, kuri reiškia liaudį, prieš jo
sios nelojališkus ganytojus ir jų išnau
dotojus ir prispaudėjus.

Tūli puola komunistus dėlto, jie skel
bia, būk Sovietų Sąjungoj komunistai su
naikino katalikams laisvę melstis. Bet 
Romos katalikų bažnyčia senojoj Rusi
joj niekad neturėjo laisvės bei lygybės. 
Laike carįstinio rėžimo viską valdė Grai
kų ortodoksų bažnyčia,—dalis caristinės 
valstybės, visiškai sugedusi ir reakcinė 
įstaiga ir politinė mašina, palaikoma toj 
organizacijoj. Esu tikras, yra apsčiai Ro
mos katalikų literatūros, išleistos dar 
prieš 1917 metus, aiškinančios smulkme
niškai, kokia baisi ir supuvusi toji Grai- 
kų-Ortodoksų caristinė bažnyčia buvo. 
Tik kai įsisteigė Sovietų galia, Romos 
katalikai toj šalyj gavo lygybę ir laisvę 
melstis. Katalikams skųstis rusais komu
nistais tenka labai mažai.
. Keletas savaičių atgal aš kalbėjau Bal- 
timoičj. Bediskusuodamas tūlus šiuos 
klausimus, \ąš pakritikavau tūlą knygą, 
“Facts About Com niunism” (F aktai 
Apie Komunizmą), parašytą kun. Ed
ward Lodge Curran prezidento Katalikų 
Tiesos Draugijos. Aš nurodžiau, kad ši 
knyga buvo ne tik permirkusi neteisy
bėmis ir iškraipymais, bet ji taipjau pa
vojinga seksualinei jaunosios gentkartės 
moralybei, kadangi joje išspausdinta pa- 
leistuvingi rašiniai, neteisingai primeta
mi komunistams. Aš sistematiškai ir at
sidėjusiai skaičiau socialistinę ir komu
nistinę literatūrą per pastaruosius tris
dešimts du metus, tuo būdu aš galiu 
skaitytis šiokiu tokiu autoritetu tuo 
klausimu. Bet niekad per tuos mano 
skaitymo metus aš nesuradau toj lite
ratūroj nieko panašaus tam nešvariam 
dokumentui, kurį kun. Curran išleido be
gėdiškiausiai skelbdamas, būk tai yra 
būdinga komunistinėms pažiūroms į ly
tinių klausimų moralybę. Vieną dalyką, 
ką aš atsimenu skaitęs, tai pasakiškus 
išmislus apie “moterų nacionalizaciją,” 
kurie buvo išspausdinti Hearsto spaudoj 
ir panašiuos laikraščiuos pačioj Rusų re
voliucijos pradžioj, kam intelektuališkai 
teisingi žmonės niekad netikėjo. Spaus
dinimas tokių dokumentų, kuriuose už
tikrinama, būk milionai žmonių tiki ir 
praktikuoja tokias nemoralybes, pada
rys jaunimo moralui daugiau blogo, ne
gu kun. Curran gali pataisyti savo jų 
neigimais. Aš rimtai abejoju, ar tai pa
doru diskusuoti komunizmą tokiu būdu, 
ypatingai, jei tai daroma kunigo. Tai 
neina gerovėn nei tiesai neigi krikščio
nybei.

Kun. Curran prisiuntė man protesto 
telegramą prieš mano prakalbos pa
skelbtas ištraukas ir tą telegramą jis pa

skelbė spaudoj. Bet jis nei neminėjo ma
no jo knygos kritikos — nei jos gynė, 
neigi taisė. Jeigu kunigas Curran trokš
ta šį dalyką tęsti toliau, tai man bus la
bai linksma jo knygą ir mano jos kri
tiką priduoti nepartinei džūrei, sudary
tai tikinčiųjų žmonių, kurios pusę jis 
galės nuskirti, o kitą pusę aš pats, ir 
tegu toji džūrė sprendžia, katras iš 
mudviejų esame teisingas klausimu vi
suomeniškos moralybės. Jeigu džūrės 
sprendimas būtų prieš mane, tai aš vie
šai kun. Currano atsiprašysiu, o jei prie
šingai, tai aš tikiuosi, kad kun. Curran 
padarys tą patį link manęs. O jei jis 
atsisakys nuo mano šito siūlymo, tai aš 
manysiu, kad jis nusisprendė, jog susi
laikymas yra geriau, negu herojišku
mas, ir paliks mano kritiką ramybėje.

Nagrinėjant šį klausimą, man svarbu 
tik tai, kad pašalinti neteisybę ir šiurkš
tumą iš visų tarpe katalikų ir komunis
tų diskusijų, ir pastatyti tokias disku
sijas ant lygio krikščioniškojo brolišku
mo ir labdarybės, ką mes, neišpažįsta 
tikybos žmonės, įvertiname kaipo visuo
meniškas dorybes.

Daugelis katalikų prisidėjo prie anti
komunistinių kampanijų kaltindami mus 
kaipo neamerikoniškus, kam mes prisi
dedam prie kitų kraštų komunistų. Tos 
rūšies argumentas neišlaikys kritikos 
katalikuose, kurie įpratę skaityti save 
nariais bendrijos, pereinančios visas tau
tines sienas, ir kurie, tuo pačiu sykiu, 
skaitosi tokiais jau gerais amerikonais, 
kaip ir kiekvienas. Apgailėtina, tačiau, 
kad tūli katalikų dvasiškiai bando šitą 
dviašmenį kardą naudoti prieš komunis
tus, pamiršdami jo pavojų katalikų ben
druomenei Amerikoje, taipgi pavojų 
sveikatai viso mūsų visuomenės* gyveni
mo bendrai. Mes Amerikoje jau turėjo
me užtenkamai nežinystės, ku-klux-kla- 
nizmo, visokių ideologijų, kurios nusta
tė protestonus prieš katalikus, krikščio
nius prieš žydus, baltus prieš negrus, 
tautą prieš tautą, rasę prieš rasę. Mes, 
Komunistų Partija, kovojame prieš kiek
vieną tokios reakcinės ir anti-visuome- 
niškos ideologijos pasireiškimą, dėl ku
rios katalikai buvo ir yra vyriausi nu
kentėtoj ai Amerikoj, ir mes siūlome sa
vo bendradarbiavimą katalikams, kad iš
naikinti tai, kur tik jis pasirodo.

Fašizmo reakcija yra vienintelė sto
vykla, kuri laimi iš tokių prasiplėtusių 
obskurantiškų ideologijų. Katalikai, ku
rių širdys krauje sriuvena dėl jų brolių, 
esančių nazių Vokietijoj ir Austrijoj, tu
rėtų atminti, jog Hitleris įsigalėjo kaip 
tik panašiai—“kryžiaus karu prieš ko
munizmą,”—kam katalikai taip lengvai 
duoda paramos arba tdlerancijos Ame
rikoj.

Fašizmas grūmoja ne tik darbininkų 
judėjimui ir komunistams. Jis grūmoja 
viskam, kas tik progresyviška ir gražu 
žmogaus gyvenime. Jis grūmoja sunai
kinti laisvę religijos ir bažnyčios—kata
likų, protestonų, ir žydų. Savaime su
prantama, kad akiregyj šito baisaus pa
vojaus, kuris apgulęs Ameriką ir Euro
pą, mes turėtum pamesti skirtumus ir 
sunerti rankomis bendram išsigelbėji
mui, panašiai, kaip mes darytum pasi- 
tikimui kokios nors gamtos katostrofos.

Kiekvienas žodis, kurį aš taikau kata
likams, liečia daugiau ar mažiau ir kitas 
tikybines bendruomenes Amerikoj. Mes 
kalbame šituos žodžius mirtinu rimtumu, 
pilniausiai suprasdami mūsų atsakomy
bes valandoj giliausio krizio, kokį pasau
lis yra kada nors matęs. Mes ištiesiame 
brolišką bendradarbiavimo ranką di- 
džiosiom demokratinių katalikų masėm.

Earl Browder.

tų, pifsę sau pasilieka. To
dėl organizacijos ir draugijos 
gali pasiimti pardavimui ant 
pusės, pasiliekant' ižde. Cle- 
velando “labor piknikas” všį 
metą turės savo reikšmės iš 
politiškos pusės. Progresyviai 
žmonės ir darbininkai, mylin
ti demokratiją, taiką ir užti
krinimą darbo, visi turėtų da
lyvauti šiame masiniame pik
nike ir dirbti taip, kad tūks
tančius žmonių sutraukt į jL 
Lietuviams taip pat yra svar- 
bu, nes mūsų gyvenimas nei 
kiek ne geresnis, negu kitų 
tautų progresyvių žmonių ir 
darbininkų. I. A. V.

Numirė draugas Jonas Young 
18 gegužės, 1938 m. čia yra 
idėjos draugų ir draugių var
dai, kurie aukavo dėl nupirki
mo kvietkų. Buvo iš viso suko- 
lektuota $13.71. Nupirkta kviet
kų už $5.15. O pinigais priduo
ta draugei Veronikai Youngie. 
nei $8.56. V. Youngienė ir jos 
visa šeimyna taria širdingą 
ačiū visiems aukavusiems.

Aukavo:
B. Kirstukas 50c, P. Rudžia- 

vičius 25c, J. Vasiliauskas 25c, 
S. K. Mažanskas 25c, O. Pet
rauskienė $1, J. A. Vaupša 50c, 
S. Mažeikienė 25c, J. Siminiuck 
25c, M. Valentą 50c, Vcnslovie- 
nė 50c, K. Romandienė $1.50, 
Dr. J. N. Simons 50c, M. Rau- 
luševičienė $1, A. Dočkus 36c, 
P. Bruščiuvienė 50c, M. Gavė
nas 25c, V. Karmuza 25c S. 
Stripeikienė 25c, M. Smulkščiū- 
tė 50c, J. Mažeika 25c, A. Pal- ■> 
tanavičienė 50c, J. Martinaitis, 
50c, S. Kaziulionis $1, K. Sk 
pas 50c, Julius Krasnickas 5 
A. Kiela 50c, T. Dominaitien 
50c, F. Bauža 10c.

Sukolektavo aukas šios drau
gės: M. Valentukonienė ir P. 
Bruščiuvienė.

M. Valcnta-Valentukonienč. 

m-------------------------------------------------□

F. J. Bagočius j
ADVOKATAS Jy f

Veda visokias provas |

* 253 W. BROADWAY ]
So. Boston,\JMass.
Tel. So. Boston 2613

□------------ --------------------------------------0

WILLIAM’S TAVERN
K. TARUSHKA

Gražus pasirinkimas geriau
sių ir skaniausių valgių 
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta 

355 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius: 

1044 Washington St. 
Tel. Norwood 1498-W 

___________________________________

DIDŽIAUSIAS 
BARCENAS

SOUTH BOSTONE

CLEVELAND!) ŽINIOS
Rengkitės Prie Didžiųjų 

Piknikų
Sekmadienį, birželio 12 d., 

bus didelis piknikas visiems 
gerai žinomoj vietoj, Machuto 
darže, prie Green Rd. šį pik
niką rengia LDS 44 ir 55 kuo
pos. Atvažiavę į pikniką ga
lėsite laimėti geras dovanas— 
$15, $10 ir trečią $5. Tie 
pryzai eina su įžanga prie 
vartų, tik 10c užsimokant. To
dėl visi pasiimkite platinimui 
tų tikietų, kad šimtai žmonių 
turėtų progą nusipirkti iš I

anksto.

Spaudos Piknikas
Birželio 26 įvyksta didžiu

lis spaudos piknikas, tai yra, 
mūsų darbininkiškiems laik
raščiams “Vilniai” ir “Lais
vei.” Spaudos pikniką rengia 
draugijų komitetas. Piknikas 
taip pat bus Machuto darže.

Dovanos su įžanga sekamos: 
Pirmas pryzas “siūtas” vertės 
$25; antras — akiniai vert
ies $13; trečias radio vertės 
$12. Matote, dovanos šiame

piknike bus duodamos visiems 
labai naudingos; todėl nusipir
kite kuodaugiausia spaudos ti
kietų ir dalyvaukite piknike.

Cleveland Labor Picnic
Liepos 3 ir 4 dd. įvyksta 

masinis piknikas Hillside 
Grove, Russų farmoj. šis pik
nikas yra labai svarbus vi
siems progresyviams žmonėms. 
Piknikas bus su didele progra
ma, sportu ir kitais žaislais; 
taip pat bus žymūs kalbėto
jai. Tikietai su laimėjimais,— 
bus galima laimėti labai geras 
dovanas. Draugijos “labor 
pikniko” tikietus gali pasiim
ti pardavimui. Tikietas 10c. 
Draugija, pardavusi 100 tikie

Kampinis namas, Storas ir 5 
šeimynos. Storas per 35 metus 
išrendavotas aptiekos bizniui, la
bai jgyvendintas, ypatingai daug 
lietuvių apg^ventoj vietoj. Per
dėm atnaujintas iš vidaus ir lau
ko. Nauji aržuoliniai “florai” per 
visą namą, 5 baltos sinkos, 5 nau
ji pečiai, pilnai išrendavotas labai 
pavyzdingomis šeimynomis, visas 
išpopieruotas, išpentintas iš vidaus 
ir iš lauko. Rendų atneša $1,438 
j metus. Apmokėjus visas išlaidas 
gryno pelno lieka arti $1,000.00 
per metus. Yra jvažiavimas au
tomobiliams. Busas sustoja arti
namo.

Galima mainyti ir ant farmos. 
Norintieji pasinaudoti šiuo nepa
prastu bargenu, tuojaus kreipkitės 
pas:

A. J. KUPSTIS
332 West Broadway, 
South Boston, Mass. 

Telephone SOUth Boston 94
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Marion Grozan’s article in today’s 

issue brings to my mind a host of 
memories, pleasant and otherwise. 
We may speak of unemployment 
and the difficulty of getting a de
cent job, but unless we go through 
these experiences we cannot sym
pathize with others. It is hard 
to measure the bitterness that 
comes with day by day sitting in 
the agencies and reading the want 
ads with a feeling of utter futility.

I was more than nieve when I 
first began looking for work when 
I graduated high school—I was ut
terly silly in the methods I used. 
It was boring then—hour and after 

y- to sit and sit and wait for your
name to be called by the clerk. 
Whenever the telephone jangled 
every single person sat up sharply. 
Who knows, maybe that was the 
promised job?

The racketeer agencies and $6 bus 
boy and shipping clerk jobs were 
bad enough. It was the feeling of 
hopelessness and “what’s the use?” 
that killed and made each day a 
mocking shadow of that “world of 
opportunity” we once expected.

And when evening came we would 
go to the park and sit, watching 
the girls go by, and make wise
cracks at the pairs that walked 
arm in arm. When the park lights 
went out and we went on the way 
home we would talk of the hope 
tomorrows always brought. We 
would exchange advice and experi
ences, but when the new day came 
we knew once again that the hope 
of the night before was false.

And so the years went.
We are now sailors, shipping 

clerks, egg salesmen, insurance run
ners and printers. We have our jobs 
at ?S10, $12, $16.50, $22, and some
times less, sometimes more. We are 
Americans, take pride in our right 
to vote and the way we made that 
date with the blonde. We live, each 
day like the day before, constantly 
aging and watching the maelstrom 
of events about us. Life becomes 
the time clock, the shag and the 
pool room . . .

When I meet and talk with my 
t old friends of "school days” I sense

a tremendous feeling of loss rising 
; » in me. Something is lacking —

where is the hope, ambition and 
1 fire of yesterday? The world has

become a drabber place when there 
is little vision and soul in the young 
men and women who inhabit it. 
They are not bitter — they are 
lost.

Sometimes a chance incident re
awakens old feelings and revives de
sire.

Who can forget the young man, 
hearing a soap box speaker and 
murmuring, “This is true, this is 
right!” Who can forget the trim 
linesf of 25,000 young men and wo
men marching to lift the embargo 
on Spain . . . Who can forget the 
letters, meetings, parades, unions, 
discussions? Who can forget these 

“ and not know that ambition still
lives in the hearts of young people, 
that progress still lives, that hope 
still lives in a world where vision 
is clouded by fascism and corrupt
ed capitalism?..

URGE CHORUSES TO
SEND STUDENTS TO

DANCING CLASSES
I --------------

We all know how a good dance 
scene adds movement and color to 
our dramatic and operatic perfor
mances. We also know how limited 
are bur resources when we are fac
ed with the problem of organizing 
or forming one of these groups. 
Here is an opportunity for over
coming these obstacles: The Inter
national Institute of the Y.W.C.A. 
offers a participation course in 
FOLK ARTS from many countries, 
including Folk Music, Folk Dancing, 
Folk Lore and Folk Festivals.

This course supplements the theo
retical courses offered by universi
ties and professional schools in the 
metropolitan area and the sessions 
will be taught by nationality leaders 
from the Institute and the Folk Fes
tival Council of N. Y. All students
will participate in the dancing acti
vity.

The course is planned for 8 ses
sions on consecutive Mondays and 
Wednesdays, 8 to 10 P. M., June 20 
to July 13. Four Friday evening pro
grams are complimentary, 
with a Festival planned 
group.

The fee for this ts the
registration — $5. For registration 
and further information write or 
phone: International Institute, Y. W. 
C. A., 341 East 17th St., N. Y. C., 
Telephone ALgonquin 4-6106.

We suggest every chorus 
every drama group send at least 
or two of its members to attend
course. These organizations, in turn, 
would benefit by having a trained 
person with a repertoire of varied 
folk dances which could be used in 
their forthcoming productions.

L. M. S.

ending
by the

cost of

and 
one 
this

SALT-WATER TAFFY: Legend 
says that in the early eighties a 
man had a candy stand 
beach at Atlantic City,
an unusually high tide splashed 

old-fashioned, 
Being an 
told his

on the
One day

over a batch of 
pulled taffy on a slab, 
enterprising person, he 
customers that he had something 
new—“salt water taffy.”

News and Views of 
Baltimore Chorus

ready to

j Kovą” 
Granofs-

—Detroit Flashes—
Strop on your helmet, sit a way 

back. Yipce, here we go, liekety 
split.

FLASH! Aido Chorus lays plans 
for a big summer. There will be 
two moonlights, one in July and one 
in August. A two day outing to 
Terzas farm is to be arranged. 
There will also be an excursion to 
Put-in Bay July 10 and a picnic in 
August. This is only the start, we 
have still gotta throw that throttle 
wide open.

BULLETIN NOTICE! Chorus re
hearsals are now one hour earlier, 
that is, 10 a. m. Sundays. Be on 
time and finish early.

FLASH! A huge banquet given 
by the Aido Chorus this Saturday, 
June 1£ at 4097 Porter, at 8 p. m., 
will mark the end of the winter sea
son and the beginning of a sum
mer season. Chorus workers and 
active chorus members (those who 
have participated tflis spring) are 
invited. If through some mistake 
someone was not invited and has 
worked at some of the chorus af
fairs this past season, the invitation 
committee wishes to make a stand
ing invitation to attend.

FLASH! Aido Aces, LDS baseball 
team, cops two more games. Our 
team beat the Armenian Youth of 

t America 6 to 5 and the Dearborn. 
Gophers 6 to 0. They look like 
pennant winners. Come on and root 
your team to victory!

FLASH! Chorus has grand time 
on outing to Camp Liberty. Games, 
dancing and exploring filled the day 
which ended with free beer and 
much song. It’s too bad Ray Lyben 
couldn’t be there. It was one swell 
time. Let’s have more.

** YUM! All you guys what’s look-
ing for a gal that can cook will get 
plenty of samples of home made

The Baltimore Lyros Chorus held 
its last rehearsal on Tuesday, May 
31, at the Lithuanian Hall. Re
hearsal was supposed to have start
ed at 8 p. m., but the members just 
straggled in one by one and it was 
about 8:30 before rehearsal got un
der way. Why members “squawk” 
about staying for rehearsal until 
10:15 or 10:30 is beyond me. If 
you want to leave at 10 o’clock on 
the dot, be in your seats 
sing at 8 o’clock sharp!

We reviewed “Draugai 
and our instructor, Charles
ky, received a cleai' response from 
everyone. But trouble was bound 
to follow, because the next song we 
started was, “Sveiki Gyvi Draugai.” 
Our honorable instructor received a 
mistake (and more) from the so
pranos, altos and tenors. And the 
basses—whew!

It seems, that almost every time 
the sopranos are mentioned the 
word that seems to fit them and 
truly describe them is TALKING! 
Sopranos, get wise, STOP TALKING 
and START SINGING.

Altos—the chorus would like ve-? 
ry much to hear a couple of sounds 
from your section. Don’t whisper,■’ 
SING.

Tenors—most 
to sing “Sveiki 
why don’t you 
make up your
sing the song or not?

Basses—why not get the 
note once in a while instead 
ing off key?

Our chorus is young and
nancial standing is not so great,- so 
a few more rehearsals like the one 
Tuesday before last will sure put 
a cramp in the chorus’ bankroll. 
There are plenty of songs that will 
interest the members and the public 
better than that song which we are 
trying to learn (but are not doing).

Don’t forget the next rehearsal, 
until then, “so long!” This cor
respondence is written by—

Charles Juškauskas, Jr.

of you don’t want 
Gyvi Draugai,” so 
get together and 

minds whether to

right 
of be-

its fi-

LMS Pic
Put away cares and get ready to play, 
Everybody’s heading toward Worcester way.

ni c PLENTY OF ELEVEN 
CENTS A HOUR JOBS 
OPEN FOR WORKERS

Ask Free College Tuition For Students 
Driven out of Universities by Fascism

There’ll be dancing to an orchestra gay, 
You can shag, truck, swing, and sway.
There’ll be moonlight’s shimmer o’er the lake, 
This on June 11—for your money’s sake.

And when June 12th dawns clear and bright, 
Get ready for a still more merry sight!
You’ll meet acquaintances, old and new, 
’Cause Brooklyn will be present too.
You’ll see old Kasparas minus mask.
And lovely Serpolctte in glory bask.

You’ll hear them sing (you’ll sing too), 
It will be a joyful how-de-do!

You’ll swim and volley-ball to heart’s content 
If you’re at all athletically bent.
And food—that rates special mention sure: 
Steaming hot dogs’ luscious lure.

i In my exhaustive and desperate 
search for employment, almost will- 

-W ing to take any kind of work, I’ve 
answered several newspaper ads.

There is one ad in particular, the 
outcome of which got my proyerbial 
"goat”. It was in our local paper, 
“White woman, Part time. Call”. 
Very hopefully I called.

Here was the job: Get this—they 
call it “Part Time”. From one p. m. 
till almost eight, just short of eight 
hours so it could be called “Part 
Time”.

They said, “just a little dusting (I 
can well imagine what kind of dust
ing would take up four hours every 
afternoon) and to prepare supper 
and clean up afterwards”. Slightly 
shorter hours on Sunday and Thurs
day. All this for the magnificent 
sum of five dollars a week. Which

The districts' best cooks’ finest cake, 
Amber beer, for parched throat’s sake.

And when at last cool evening falls, 
We’ll agree, “a good time was had by all”.
Now do your part in the chorus’ share of work 
And selling tickets do not shirk!
Produce them in club and bar and store, 
Make sure you sell the assigned score!

type knows well what 
can be,can be, and to . even
11 cents an hour for

bloodsuckershuman 
can hope to live on

Bring your aprons—be prepared for duty
That’ll help your chorus to get a share of booty.

Bring a couple of bus-loads full of folks,
Norwood, Gardner, Boston, and Lowell.
Follow these directions to the mark, 
And I’ll greet you all at Olympia Park.

On JUNE 11-12, L. M. S. 2ND DISTRICT’S PICNIC, 
OLYMPIA PARK, WORCESTER, MASS.

“Laura from Lawrence”.

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

“Taxes and more taxes ... Take a letter to Congress”.

Conn. Picnic Big Success; Correspondent 
Asks Old Friends and Writers to Reappear

Certainly was a surprise to 
into Lithuanian Park on Sun-

Louisville daily recently car- 
a patent medecine advertise-ried 

ment featuring a testimonial of a 
68-year old citizen of that city telling 
how 
had 
The 
tion

several bottles of 
made him feel like a 
news columns of the 
carried his obituary.

the stuff 
new man. 
same edi-

It 
walk 
day and confront a whole line of 
new faces. While it was a very 
pleasant prospect to see so many 
new participants rising in our ranks 
—it is tragic to watch the old mem
bers lagging in activity and slowly 
drawing away from our group. 
What has happened to all our ac
tive Lithuanian Youth of yester 
years?—all those who were Con
necticut progressive leaders ?—cho
rus directors?—LDS members, etc.? 
Not only do they drop out of active 
work—but they likewise fail to sup
port working class affairs with their 
presence at picnics, dances, and va
rious other socials.

Financially, the state-wide picnic 
given by Connecticut Lithuanian 
Working Class Organizations was a 
great success—but it seems that 
there was definitely something lack
ing from the entire spirit of the af
fair.

cakes at the banquet. As for the
gals that thinks us guys ain’t inde
pendent, come on and try our pies.
We dare ya! —So Long.

We were amazed and marveled at 
the vitality of the Bridgeport Cho
rus, who, after rendering such a

comes to about 11 cents an hour for 
forty-five hours of work.

Anyone acquainted with house
work of that 
hard labor it 
dare to offer 
such work!

How these 
think anyone
that amount and support two young
sters besides, I can’t imagine. Though 
I suppose if anyone was actually 
starving, they would even take that 
as a last resort.

I am lucky to have parents who 
are kind enough to help me all 
they can, so I can yet refuse such 
kind of offers and slightly incon
venience a pot-bellied capitalist by 
a delay in getting dirt cheap help. 
There is absolute need for unity in 
every kind of work, so things like 
this wouldn’t have to be endured by 
people who have no means of get
ting the better kind of work. Ex
ploitation of the man who has his 
back against the wall must be stop
ped.

Perhaps some day people will 
learn to be unafraid of these so-call
ed “upper-class” vultures and stand 
together, refusing to be stepped up
on.

I hope the d/ay is not far off. 
Every youth must do his share to 
bring it about the sooner.

—Marion Grozaji.

An appeal to the colleges and uni
versities of this country to give free 
tuition and scholarships to student 
refugees who, because of their “be
lief in democracy”, have been driven 
out of fascist universities was made 
by fifty-seven college professors this 
week.

Sponsored by the Columbia Uni
versity Federation for Democracy 
and Intellectual Freedom, the ap
peal has been mailed to 500 Ameri
can college and university presi
dents.

Dr. Urey, Professor of Chemistry 
at Columbia University and chair
man of the federation, expressed the 
hope that several thousand students 
might be brought over to enter 
American institutions this Fall. 
While some of the smaller colleges 
might not have the facilities to co
operate in this project, he felt that 
the larger universities might take a 
dozen or more refugees. Hitherto, 
he added, the emphasis has been 
placed on rescuing college professors 
and other educators who have be
come refugees; it is just as impor
tant, he indicated, to salvage stu
dents.

“Wit?, the end of nomocracy in 
Germany, Italy and Franco Spain, 
we see a /far^e fraction of the 
modern world and the home of our 
own European civilization moving in
to a new Dark Ages”, Dr. Urey as

serted. “It is becoming more am 
more necessary for this great mod
ern democracy to carry the torch 
of civilization in the next few years

“By extending the hand of de
mocratic fellowship to these people 
driven out of European countriet 
thXt seem to be intentionally enter
ing a new Dark Ages, we are mere
ly strengthening the democracy ir 
our own nation.”

In a statement attached to the ap
peal Dr. Urey declared that the 
task of preserving democracy 
science and scholarship “becomes € 
task of preserving the humanity tc 
which any science and any scholar
ship worthy of the name is dedicat
ed ’.

TWELVE REASONS
FOR ATTENDING

THE LNLS. PICNIC

Skits Now Available 
For Lith Youth

with a working class 
just issued- a book 
and Sketches”. It 

Sleep The Brave, a 
National Guard in

capable and well-liked performance 
with their singing, were still able to 
whoop it up with their fancy hop
ping and yodeling. Must make a 
memo to insist on inviting Bridge
port to our next picnic.

Rumor has it that New Haven 
Dainos Chorus under the able lead
ership of John P. Latvis is to be 
auditioned in the near future on 
Station WELI of New Ha^cn. We’re, 
rooting for you—so the best of luck.

Hartford Laisvc’s Chorus lived up 
to its splendid reputation and was 
certainly well received with its ex
cellent rendition of Lithuanian 
Workers’ and folk tunes.

The
cuous 
bury 
tainly
en towards a resurrection.

Even Don Rodin of the old ranks 
was present at the picnic and we’re 
keeping our fingers crossed hoping 
that he will again appear in the 
Youth Section with various observa-

Youthful dramatic groups that 
want plays, skits, sketches, mono
logues, recitations and “songs of so
cial significance” can • now obtain 
them in a printed collection from 
the New Theatre League for 60c.

The League, one of the best sourc
es for material 
viewpoint, has 
entitled “Skits 
includes “How 
sketch on the
strike action by C. Becker; Bishop 
of Munster, by Hy Kraft, in which a 
Catholic priest dares to speak the 
truth in Nazi Germany; Guilty as 
Charged, a striker arrested on a 
picket line confronts the judge.

For sharp satire there’s the Ja
panese Ambassador’s Speech and 
Heil Hitler! There is a hun0rous 
skit, Girdler’s Way, in which an in
nocent worker literally loses his 
pants as a result of the ravages of 
company unionism.

There is still a wide demand for 
the hit numbers of the Theatre 
Guild’s revue, Parade, predecessor of 
Pins And Needles. These hits are 
included in the collection: Tabloid 
Reds, a walloping satire on redbait- 
ers, and Send for the Militia, Marc 
Blitzstein’s devasting portrayal of a 
society woman.

Further information and the latest 
Spring Play Catalogue may be ob
tained from the New Theatre Lea
gue, 132 W. 43rd Street, N. Y. C.

necticut with the numerous picnics, 
outside dances, etc ...

It seems that for the 
or four Sundays there 
picnics. Then too, there

only group that was conspi- 
by its absence was the Watcr- 
Vilijos Chorus—and we ccr- 
hope that steps will be tak-

next three 
are local 
is an “on 

to Brooklyn” committee selling tic
kets for the two buses that arc ex
pected to leave Waterbury July 3rd 
for the Laisve Picnic at Ulmer Park, 
Brooklyn, New York. The 
trip bus fare is only $2.25 
son—so bear this in mind.

We’re looking forward to 
the reactions to our picnic of various 
other towns of Connecticut, so shar
pen your pencils and make the 
Youth Section conscious of Connecti
cut and its affairs. Keep us post
ed on your picnics and we’ll try to 
make a closer union between cities 
in Connecticut, thus, perhaps, caus
ing ' more interest and activity 
amongst our members.

Interested.

round 
a per-

seeing

tions.
The coming summer looks like a 

very active season socially in Con-
The fear of death is more to be 

feared than death itself.—fSyrus.

Theatre League Confab 
Beginning Tonite

On Friday, June 10th, the New 
Theatre League National Conference 
has its opening night at the Nora 
Bayes Theatre, where two Negro 
plays will be the features of the 
evening.

“Don’t You Want to Be Free”, 
by Langston Hughes, is to be pre
sented by the Harlem Suitcase The
atre, and the New Haven Progres
sive Players will present their prize
winning production, “Mighty Wind 
A’Blowin” by Alice Holship Ware. 
Langston Hughes, Albert Maltz and 
other theatre celebrities will appear 
in person.

ATTENTION!
WORCESTER NOTICE!

The Brooklyn Aido Chorus will 
arrive at 12 Noon or thereabouts 
in Olympia Park, Worcester, this 
Sunday. We’re coining with bells 
on! —E. C. D.

SPECIAL FLASH

All returns on admission tickets 
sold MUST be in by 12 noon Sun
day, June 12th. Please make re
turns to local chairman NOW!!!

Picnic Committee.

Plenty has been said about the 
L.M.S. 2nd District Annual Picnic 
which is to be held Saturday and 
Sunday June 11th and 12th in Wor
cester at the Olympia Park. Possi
bly some of the outsiders or even 
our own followers think that al! 
that was said is only on paper but 
...YOU SHALL SEE. Come and 
be convinced.

The committee GUARANTEES a 
good time, gay atmosphere, excit
ing sport events, and a harmonious 
musical program.

Why should this picnic be any 
different than the rest? .Because... 
L.M.S. 2nd District consists 90% of 
young people. Men and women not 
afraid to offer to their parents and 
followers new and different ideas 
plus hard work and co-operation to 
achieve this goal.
Briefly, our offering

1. $100.00 in Cash Prizes for Gate 
Admissions.

2. America’s Top-Notch Lithuani
an Chorus—Brooklyn Aido Chorus.

3. 7 Massachusetts Choruses par
ticipating in musical program.

4. Championship play-off for Mas
sachusetts Volley-Ball Trophy.

5. Varied Sport Program.
6. “Cocktail Lounge” and “Beer 

Garden”.
7. Swingy Dance Music by the 

“Swingsters”.
8. Newly Renovated and Bigger 

Olympia Park.
9. Cool and Refreshing Bathing in 

Clear Lake below.
10. Good and Wholesome Refresh

ments. Prepared just a little, dif
ferent.

11. Musical Novelties all day 
everywhere.

12. New and Novel Surprises.
Plan now to attend one and all 

young and old.
SATURDAY AND SUNDAY—WOR
CESTER, OLYMPIA PARK.

Tony.

By See Kay
=2

A nationally known organization
al leader is planning to anschluss 
this year. More details in the fu
ture ...

----- 0-0-----
Frank Lubin, captain of the 

American basketball team at the 
Berlin Olympics, left New York 
June 3rd enroute for Lithuania^ He 
will teach basketball to Smetona’s 
boys.

They certainly need it, consider
ing the fact that Lithuania’s “cham
pions” were beaten by almost 
every scrub team they met in their 
tour of the U. S. some time ago.

----- 0—0-----
John Orman, secretary of the L. 

D. S. Nat’l Youth Comm., is out in 
Pennsylvania helping to organize L. 
D. S. youth branches there. His 
pipe fumes will add to the already 
smoky atmosphere of Pittsburgh 
when he visits that town to make 
further arrangements for the L. D. 
S. Olympiad to be held there in 
August...

----- 0—0-----
While attending a prom of the 

Battin High School in Elizabeth, 
we bumped into Frank Witkus, for
merly an active member in L. D. S. 
circles. He is now district organiz
er of the YCL and devotes most of 
his time to this work.

----- 0—0-----
Wonder if we are going to have 

just as many Lithuanian Radio 
Hours as we did on WMBQ, now 
that this station is bankrupt and 
did not get a renewal of its license.

—0—0-----
The boys who beat up and raped 

a girl in their club at 26 Ten Eyck

♦

St., B’klyn, went on trial yester
day, the outcome of which is not 
known as yet to this correspondent. 
They were under $10,000 bail...

----- 0—0-----
It’s a Fact:-

Men admire girls who appeal to 
their intellects. They love those 
who appeal to their imaginations..» 

----- 0—0-----
Overheard

“Say what you please about me, 
but I’ll have you know that I appeal 
to men”.

“Yeah, but do they ever listen?” 
----- 0—0-----

A certain youth paper is being 
razzed by its readers. The field for 
improvement is quite large—park 
your efforts there ...

_____o—O-----
Quizzes
A young lady wishes to know if 

a mink coat really does keep out 
rain.

Sure. Did you ever see a mink 
wearing an umbrella?

----- 0—0-----
A married matron says: “I have 

five children and the stork is about 
to come again. I wonder if I am 
a bit nuts?”

I’ll say you’re nuts, if you have 
five children and still believe in the 
stork... Z'R

----- 0-0-----
Alda Orman and Helen Kaunas 

are being sent by the BuiLDerS to 
represent them at the L. D. S. con
vention on August 15th. Mary 
Brown, Tony Sineus, Walter Kubi
lius, John Blass and Al Purvenas 
will be the delegates to the youth 
conferences...
Dosvedania...
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Paraše M. ZOščENKO Verte V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
Providence, R. I.
Koncertas Atvirame Ore.

t

Detroit, Mich HARTFORD. CONN

III. Klastos
į (Tąsa) 51.
• Būdavo visokių ginčų, diskusijų ir taip 
toliaus.

Kalbėdavo, gal būt, apie filosofiją, 
apie poeziją. Ir kitus dalykus. Veikiau
siai, apie meną. Ir taip toliaus. Apie te
atrą, veikiausiai, taipgi ginčijosi. Apie 
dramaturgiją.

O vieną sykį jų kalba persimetė į 
tarptautinę politiką.

Na, veikiausiai, vienas svečių, išgėręs 
arbatos, ką nors tarptautiniai aštraus 
pasakė. Kitas, veikiausiai, su juomi ne
sutiko. Trečias pasakė:—Anglija. Šeimi
ninkas taipgi, veikiausiai, ką nors kvai
lo pridūrė. Abelnai tarpe jų įvyko pek
liški ginčai, šauksmai, sąjūdis ir taip to
liau. Abelnai—diskusijos.

Greitu laiku jie persikėlė į Afriką, pa
skui į Australiją ir taip toliaus. Abelnai, 
aukščiausio laipsnio kvailas ir beprinci- 
pinis ginčas.
v Pačiame ginčų karštume, staiga vie
nas svečių—moteriškė, draugė Ona Si
dorovna, tarnautoja nuo 23-čių metų, sa
ko:

—Draugai, kam mums patiems apie 
Šiuos tolimus užkampius svarstyti—ge
riau imkime ir paskambinkime, pavyz
džiui, kokiam nors autoritetingam drau
gui ir paklauskime, kaip jis apie šį tarp
tautinį klausimą mano. Tuomi viskas ir 
užsibaigs.

Vienas svečių, kaip ir juokais, sako:
—Gal būt dar įsakysite apie tai už

klausti liaudies komisarų pirmininką?
' Moteriškė Ona Sidorovna truputį pa

balo ir sako:
; —O kodėl ne ? Pašauksime, pavyzdžiui, 

Kremlių. Paprašysime kokį nors autori
tetingą draugą. Ir pakalbėsime.

; Čia tarpe svečių užviešpatavo tyla. Vi
si pasižiūrėjo į telefoną.

’ O tais metais pirmininko vietą užėmė, 
rodos, Rikovas.

Ve Ona Sidorovna dar labiau pabalo ir 
sako:

‘ —Pašauksime prie telefono Rikovą ir 
paklausime. Tai ir viskas.

’ Kilo lermas, gausmas. Tas daugeliui 
pasirodė žingeidžių dalyku. Kaip kurie 
pasakė:

—Tame nėra nieko nepaprasto.
• Kiti vėl:

—Nėra, tai ir nereikia.
—Bet šeimininkas atsakė:
—Žinoma, šiuo pašaukimu mes galime 

kaip ką sutrukdyti, bet visgi pakalbėti

Baltimore, Md.
Iš “Laisves” Pikniko

Gegužės 29 diena buvo la
bai nemaloni, šalta, o ryte ir 
lynojo. Man atvažiavus į 
parką jau buvo iš Philadelphi- 
jos busas. Apie 12 valandą 
pradėjo daugiau ir daugiau 
publikos atvažiuoti. Važiavo 
automobiliai iš įvairių steitų, 
žiūrėk mašina, tai iš New 
York o, tai iš Pennsylvanijos, 
tai iš New Jersey, tai iš D. C. 
ir kitų naujų vietų. O kokis 
mums buvo džiaugsmas, kad 
pas mus suvažiavo tiek daug 
draugų iš visos apylinkės. Mes 
net nespėjome visus pasitikti 
ir pasveikinti.

Kaip tik automobilius įva
žiuoja į parką, tai mūsų jau
ni choriečiai jį nuseka ir su 
drg. Balsiu priešakyj tvarko, 
pastato paskirton vieton — į 
vieną vietą iš kitų valstijų, o 
į kitą iš Marylando.

Apie 2 valandą atvažiavo 
visų labai laukti du didžiuliai 
busai iš Brooklyno. Jau buvo 
parkas pusėtinai prisipildęs 
publikos. Visi bėgo pasitikti 
tolimus svečius — brooklynie- 
Čiu8. Čia sveikinasi, bučiuo
jasi, kas padarė daug džiaugs
mo.

Apie 4 valandą prasidėjo 
programa. Ją atidarė drg. 
Stanys pirmiausiai perstatyda-

būtų įdomu. Aš myliu jaunimą ir šiam 
tikslui sutinku duoti telefoną.

Čia vienas energingas draugas Mitro- 
chinas drąsiai prieina prie telefono ir sa
ko:

—Aš tuojaus pašauksiu.
Jis nukabina klausomąjį ragelį ir sa

ko:
—Malonėkite sujungti su Kremlium...
Svečiai, sulaikydami kvapą, apstojo 

apie telefoną. Draugė Ona Sidorovna vi
siškai išbalo, kaip popiera ir nuėjo vir
tuvėn atsigauti. Žinoma, susirinko visi 
gyventojai. Atėjo ir kambarių šeiminin
kė, ant kurios vardo buvo kambariai už
rašyti,—Darja Vasiljevna Pilatova.

Ji—atsakomingoji randauninkė. Ir ji 
atėjo pažiūrėti ar viskas tvarkoje jos 
globon pavestuose kambariuose.

Ji sustojo palei duris, ir daugelis pa
stebėjo jos akyse nusiminimą ir nesupra
timą laiko sutapimo.

Energingas draugas Mitrochinas sako:
—Būkite malonūs, paprašykite Riko

vą prie telefono. Ką?
Ir staiga svečiai mato, kad draugas 

Mitrochinas pabalo, klajojančiu akių 
žvilgsniu perbėgo susirinkusius, telefono 
klausomąjį ragelį įspaudė tarpe kelių, 
kad nesigirdėtų ir pašnabždomis sako:

—Ką sakyti?... Klausia—kokiu rei
kalu? Iš kur kalba?... Veikiausiai, se
kretorius... . Sakykite-gi, kad jus vel
niai.

Čia visa draugija truputį atsitraukė 
nuo telefono. Kas tai sako:

—Sakyk: iš redakcijos... Iš “Prav- 
dos” . . . Kalbėk gi tu, šunsnuki . . .

—Iš “Pravdos”... užkimusiu balsu iš
tarė Mitrochinas.—Ką? Tai yra, kas- 
link straipsnio.

Vienas svečių prabilo:
—Užvirėte košę. Dabar valgykite. Vi

siškai nereikėjo meluot, kad iš “Prav
dos”. Tuomet būtų buvę viskas gerai, o 
dabar primelavote ir dar nežinia kuomi 
tas užsibaigs.

Kambarių šeimininkė Darja Vasiljev
na Pilatova, ant kurios doro vardo buvo 
kambariai užrašyti, pasvyro savo vieto
je ir prabilo:

—Oi, bloga man darosi! Papjovė ma
ne, šunsnukiai. Pakabinkite klausomąjį 
ragelį. Mano kambariuose pakabinkite 
klausomąjį ragelį. Aš nepavelysiu savo 
kambariuose su vadais kalbėtis. .•.

Draugas Mitrochinas savo klajojančių 
akių žvilgsniu pažiūrėjo į susirinkusius 
ir pakabino ragelį.

(Daugiau bus)

mas Baltimorės jaunutį, tik 8 
mėnesių amžiaus, Lyros Chorą 
po vadovyste gabaus jaunuo
lio ir Washingtono simfonijos 
pirmo smuikininko Charles 
Granofskio. Jis sudainavo: 
“Jau Atbunda Mūsų Broliai,” 
“Paimsiu Lyrą” ir “Draugai į 
Kovą.” Paskui sekė rusų- 
ukrainų choras vadovystėj 
Granofskio.^ Jis sudainavo 
rusiškai “Broste Durnu Gene- 
rala o Pochode na Maskvu” 
ir ukrainiškai — “Naša Parti
ja.” Po to vėl baltimoriečių 
choras Lyra ir rusų-ukrainų 
choras sudainavo dvi daineles 
angliškai. Po to sekė Phiia- 
delphijos Lyros Choras. Jis 
sudainavo kelias daineles labai 
gražiai. Ypatingai gerą įspū
dį darė chorietės merginos.

Po to buvo Brooklyno Aido 
Choras, kuris skambiai .daina
vo. Po to sekė dovanų lai
mėjimai. Viskas būtų buvę 
daug geriau, kad būtume tu
rėję garsiakalbį. Kitą metą 
reikia vengti šios klaidos.

Bet trūkumai buvo ne vien 
iš baltimoriečių pusės, bet ir 
“Laisvės.” Pirma, tai “Laisvė” 
neprisiuntė atstovo, kuris būtų 
pagelbėjęs komisijai tvarkyti 
pikniko reikalus, o paskui su
grįžęs būtų parašęs apie tą 
pirmą “Laisvės” pikniką Bal- 
timorėj. Bet to nebuvo. Tik 
drg. Mizara krisluose rašė, 
bet ir jis rašė tik tą, ką jis 
girdėjo. Nežinia, ar d. Miza-

Cliffside, N. J.
Klaidos Pataisymas

“Laisvės” No. 131 buvo įsi
skverbus klaida pranešime 
apie mirtį drgg. Wallasku sū
nelio James Wallasky. Ten 
buvo pasakyta* kad jis bežais
damas su peiliu persidūrė 
gerklę, o turėjo būti, kad jis 
bežaisdamas su žirnio šautu
vėliu (“pea-shooter”) susižei
dė ir nuo to mirė. Kiek teko 
patirti, tai jis bėgdamas ir lai
kydamas to šautuvėlio vamzdį 
burnoj parkrito ir susižeidė.

Atsiprašau draugus Wallas- 
kius, kad įvyko klaida pirma
me pranešime apie jūsų sūne
lio nelaimę. Mat, tas buvo 
pranešta per telefoną ir pilnai 
nesuprasta. Kartu išreiškiu 
drgg. Wallaskiams didelę už
uojautą šioj nuliūdimo valan
doj. Gw Stasiukaitis.

ra negalėjo ar nenorėjo pas 
mus dalyvauti.

Barčekiai buvo padaryti 
perdaug maži ir ant plonos 
popieros. Iš tos priežasties 
buvo ir nuostolių, nes barten- 
deriai negalėjo juos suplėšyti, 
vaikai rinkosi, pirkosi daiktus 
ir net prie žmonių lindo siū
lydami pirkti. Abelnai, buvo 
klaidų. Sekančiais metais rei
kia to vengti.

S. Raymond. |

Ateinantį ekmadienį, birželio 
(June) 12 dieną, Roger Wil
liams Parke, Providence, R. L, 
atvirame ore, 3 vai. po pietų, 
atsibus labai svarbus koncertas 
tai yra Providence Festival 
Chorus Annual June Concert. 
Mums apie šį koncertą rašo lie
tuvė dainininkė Adelė Mickevi
čiūtė (Lozon). Ji yra Provi
dence Festival Choro narė jau 
penki metai. Minėtas choras su
sideda iš 300 gerai išlavintų 
balsų.

ADELE MICKEVIČIŪTE

Rezoliucija C.I.O. Reikalu
Kadaųgi darbdavių godumas 

verčia darbininkus . dirbti už 
mažas algas, gyventi blogose są
lygose ir nežmoniškai skubėti 
prie darbo;

Kadangi darbininkų gyvenimo 
reikmenys taip pabrango, kad 
darbininkui nėra kitos išeities 
kaip tik organizuotai kovoti už 
didesnį atlyginimą už darbą, už 
geresnį ekonominį būvį ir prieš 
nežmonišką skubinimą dirbtu
vėse,—

Todėl tokios gyvenimo sąly
gos verčia darbininkus organi
zuotis į vieną didelę uniją.

Mes, matydami ir suprasda
mi reikalą budavojimui unijų 
visose darbo įstaigose ir indus
trijose, visapusiškai užgiriame 
darbuotę ir kovas iC.I.O'. unijų, 
telkiant milžiniškas minias dar
bininkų po viena ' vėliava 
žengiant pirmyn į 
ateitį.

Mes, ALDLD 10 
delegatai, varde 400 
kytoj konferencijoj
Mich., geg. 29 d., kviečiame lie
tuvius darbininkus į C.I.O. uni- 
Sir bendrai kovoti dėl geres- 

ateities.
Taipgi mes pageidaujame, 

kad Amerikos Darbo Federaci
jos unijos tuojaus darytų su
jungimą su C.I.O. ir bendrai 
kovotų po viena vėliava.

Rezoliucijų Komisija:
F. Žukas,
J. J. Butkus.

DIDELIS METINIS

ir
šviesesnę

Apskričio 
narių lai-

Custer,

Rengia
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAUGYSTĖ

Įvyks Sekmadienį

Birželio 12 June
LIETUVIŲ DARŽE

Sta> 24 Glastonbury Line
Pradžia 1 vai. po pietų

Gerbiamieji! Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugija vi
suomet surengia 'geriausius parengimus, todėl ir šį pik
niką stengsis surengt labai įdomų.

Bus Skanių Užkandžių ir Gėrimų 
Turėsime Gerą Orkestrą šokiams

Programoj dalyvaus ir Laisvės Choras iš Hartfordo, 
vadovaujamas V. Visockio.

Kviečiame visus dalyvauti šiame piknike ir paremti 
Draugiją, kuri visada remia darbininkiškus reikalus. Kad
ir lytų, piknikas įvyks. Komitetas.

Adelė Mickevičiūtė (Lozon) 
praneša, kad koncerte dalyvaus 
ir solistė iš Metropolitan Ope
ros lietuvaitė dainininkė Ona 
Katkevičiutė (Ona Katkus) ir 
Edivin Franko Goldman iš 60 
kavalkų benas.

Šis koncertas atsibus atvira
me ore,—Roger Williams Par
ke, kuris yra vienas iš gražiau
sių parkų Providence ir yra lai
mėjęs jau 12 dovanų už savo 
gražumą gėlėmis, išvedžiojimą 
kelių ir kuris turi net septynis 
ežerus.

Koncertas prasidės 3 valandą 
ir tęsis apie 2 valandas ir pusę. 
Čia yra geriausia proga Bosto-? 
no, Montello ir kitų artimesnių 
miestų lietuviams išgirsti taip 
svarbų koncertą, išgirsti lietu
ves dainininkes ir visa tai yra 
veltui.

Dainininkė Adelė Mickevičiū
tė prisiuntė mūsų dienraščiui šį 
pranešimą ir nuo savęs užkvie- 
timą visiems tos apylinkės lie
tuviams. Mes esame dėkingi 
jai už pranešimą ir raginame 
lietuvius pasinaudoti ta proga 
išgirsti taip svarbų koncertą ir 
pamatyti gražų j į parką.

Auga Nedarbas Anglijoj
London. — O f i c i a liais 

skaitmenimis šiemet gegu
žės 16 d. Anglijoj buvo 1,- 
778,805 įregistruoti bedar
biai, tai 382,000 daugiau ne
gu pernai tuo pačiu laiku.

Sumažėjo darbai anglia- 
kasyklose, geležies ir plieno 
pramonėj, statyboj ir kitur.

FAŠISTAI UŽĖMĘ 
ALBOCACERĮ

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis, birž. 8. — Fa
šistai praneša, kad jau atė
mę iš liaudiečių Albocacer 
miestelį, Teruel fronte, ir 
fašistam ten telieka 15 my
lių ir pusė iki pajūrio mies
to Castellon de la Plana.

GARSINKITES “LAISVĖJE

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

Orui Atšylant Gerkite Brocket’s Ale
Šis alus yra daroma iš tikros daigintų miežių salyklos. 

Daroma stiprus alus—Ale šviesus ir tamsesnis sulig 
mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo
Lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
Jis yra daromas iš grynų miežių salyklos su Europiškais apyniais. 

Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistą.

Ėlius-Ale yra stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. 
Todėl visokiame klimate jis yra naudingesnis gerti, jis 

paakstina jūsų kūną energingiau veikti
Lietuvių bizniai, kurie verčiatčsi alum tuojau rašykite prezidentui 

Antanui Penkevičiui reikalaudami pristatyti lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami:

Brockert Brewing Co., Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.

Lietuvių Meno Sąjungos 2-ro Apskričio, Mass. Valstijos

Nazių Orlaivis Paskandino 
Anglijos Laivą

Gandia, Ispanija, birž. 8. 
—Nazių orlaivis bombomis 
nuskandino Anglijos laivą 
Gandia prieplaukoj, kuri 
yra parsamdyta vienai an
glų kompanijai. Gandia yra 
už 36 mylių į pietus nuo 
Valencijos. Tai buvo darbi
nis laivas, kuris gilino prie
plauką.

So. Boston, Mass.
Šios nedėlios, June 12-tos, ra

dio programas per stotį W0RL, 
920 kilocycles, bus sekantis:

Trijų žvaigždžių orkestrą 
iš Hudsono.

2— Emilija Rudokiūtė, daini
ninkė iš South Bostono.

3— Dialogą “Sunku Mergai
Įsipiršti” suloš Jonas. Krukonis 
ir Valentina Minkienė iš So. 
Bostono. ;

Po programai prašome para
šyt laiškelį ar atvirutę į stotį 
WORL, Myles Standish Hotel, 
Lithuanian Program, Boston, 
Mass., pranešdami savo įspū
džius.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

“Gaukite “Laisvei” Naujų
Skaitytoju*

METINIS PIKNIKAS
Dalyvauja Aido Choras iš Brooklyn, N. Y

Bostono Apylinkės Lietuviai turės progą išgirst seniausį Lietuvių Chorą Amerikoje, 
tai Brooklyno Aido Chorą, kurį dabar mokina Aldona Žilinskaitė.

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

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

Šokiai Bus Šeštadienio Vakare ir Visą Dieną Sekmadienį

Piknikas Bus Olympia Park
WORCESTER, MASS. t

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

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

t

j
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A.L.D.L.D. Diskusijos
Žiupsnelis Minčių ALDLD 

Reikalais
Atydžiai sekiau draugų dis

kusijas, telpančias “Laisvės” 
špaltoše. Didžiuma pasakė ma
no mintį knygų leidimo klausi
mu, kad nereikalinga su kietais 
apdarais. Kurie norės, galės 
mokėti daugiau 25 centus, gaus 
apdarytas. Aš pilnai sutinku. 
Taipgi aš pilnai pasiganėdinęs 
knygų tūriniais, kurių turime 
jau išleidę, žurnalo “Šviesos” 
klausimu, kad pasiliktų, kokis 
dabar yra. O kad bus galima 
pagerinti ir daugiau gausime 
bendradarbių rašinėti straips
niais į “Šviesą”, tai niekas nebū
sime priešingi.

Kad išvengus pakartojimo to, 
ką kiti draugai jau pasakė, tai 
aš norėčiau kalbėti visą istoriją 
ALDLD nuo jos susiorganizavi- 
mo iki dabar, kokią rolę sulošė 
lietuvių išeivijoje.

Gu būt čia 
gyrimas, bet, 
ir tas kartais 
sūdant, kaip

gyve- 
persi-

bus kaip ir pasi- 
mano supratimu, 
gerai, tik neper- 
virėjas sriubą.

Priklausau prie ALDLD 15 me
tų. Nuo prisirašymo visuomet 
glaudžiai kooperavau veikime, 
dėl to draugai visuomet mane 
rinkdavo į kuopų valdybą ir vis 
užimdavau urėdo vietą, ar se
kretoriaus ar organizatoriaus. 
O apskričių suvažiavimuose bū
davau išrinktas į valdybą.

Tai buvo laikai, kuomet gyve
nau vakarinėse valstijose. Tada 
turėdavome sekretorių neva ne
apmokamą, dirbdavo dirbtuvėje 
ir liuosu laiku tvarkydavo ALD 
LD reikalus. Tai leiskite para
šyti, draugai, apie tą tvarką.

Parašydavai, būdavo, laišką 
kuopos ar apskričio reikalais, į 
kurį reikalingas greitas atsaky
mas, tai laukdavai po mėnesį ir 
daugiau. Negauni atsakymo. Ką 
tas reiškė? Surištos rankos bū
davo apskričių ir kuopų veiki
mo. Ar galima kaltint žmogų ? 
Ne, negalima. Dirbo 'dirbtuvėj, 
nulikusį laiką galėjo tik įdėti į 
draugijos darbą.

Prisiėjo laikotarpis, 
nimo sąlygų verčiamas,
kėliau gyventi į rytines valsti
jas. Kur nevažiuotume, visur 
randame ALDLD kuopas ir ap- 
skričius. Norint atlikti ką dėl 
visuomenės, turi eiti į organi
zaciją, joje veikti, nevien pasa
kymas su liežuviu. Tą pasaky
mą reikia išpildyti gyvu darbu, 
praktika. Tokius bandymus da
rant kuopose ar apskričiuose, 
gauni viršininko vietą. Tai ry
tinėse valstijose prisiėjo turėti 
reikalo su dabartiniu Centro se
kretorium D. M. šolomsku. Tai 
tvarka, kuri .kur kas geresne, 
palyginus su seniau, — gauni Į 
atsakymą ir patarimus greitai.

Tai, kuomet mes turime dir
bantį sekretorių su puse algos | 
ir yra proga gauti kitą pusę iš! 
kitos įstaigos, draugai ir drau-; 
gės, mes turime 
palikti kaip yra 
žiąvime, jei tik 
lomskas sutiktų.

Istorinę rolę lošė ALDLD per 
20 metų. Toli gražu dar neuž
baigta, ir aš tikras, kad šitas 
suvažiavimas nebus paskutinis. 
Knygų leidimas nesibaigs su 
šiuom paskutiniu num. Turime 
jau 42 ir, 1938 metais išleisim 
dar vieną; turėsime 43 knygas, 
kurios kalba skirtingais klausi
mais. Tai lietuvių išeivijos uni
versitetas, kuriuo naudojasi 
Draugijos nariai.

Paimkime knygų sąskaitą ir 
susipažinkime su jų autoriais. 
Rasime liberalų, dešinių socia
listų ir / komunistų. Tai kas 
drįstų sakyti, kad ALDLD nėra 
kultūrinė organizacija, “tik vie
nos sriovės įrankis”?

Čia noriu tarti apie Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos tolimesnius 
siekius. Gal tas kam nors bus 
kaip pranašystė, bet mums vie
nas faktorius gyvenime įrodys, 
kurie pagyvensime ilgiau.. Mūsų 
gimtoj šaly, Lietuvoj, šiandien
Smetonos fašizmo gauja varžoslovaku.)

geležinėmis replėmis Lietuvos 
liaudies laisvę ir demokratines 
teises. Geriausieji rašėjai ar ra- 
šėjos, Lietuvos sūnūs ir dukte
rys sugrūsti į kalėjimus, pūdo
mi gyvi, norima sunaikint juos 
fiziniai ir dvasiniai. Nekurie 
paspėjo pasprukti, tai randasi 
visuos pasaulio kampeliuos. Jų 
tarpe yra gerų’ literatų. Tai A 
LDLD, .kaipo tokia jau turi ry
šius su jais, nusiunčia knygas 
ir “Laisvę.” Su pagelba mūsų 
abiejų dienraščių (“Laisvės” ir 
“Vilnies”) ALDLD knygos pa- 
jiegs suorganizuoti lietuvius vi
suose pasaulio kampeliuose ben
dradarbiauti laikraščiams, žur
nalui “šviesai” ir knygų 
šys.

Draugai, istorijos rato 
Įima pasukti atgal, nors
kiai ir palengva, bet sukasi pir
myn. Lietuvos fašizmo dienos 
suskaitytos. Fašizmą nušlavus 
nuo Lietuvos žemelės veido, mū
sų Draugijos knygos liks tada 
Lietuvos knygynų lentynose.

Tai, štai, draugai ir draugės, 
kodėl mums svarbu prigulėti 
prie ALDLD. Ji lošia svarbią 
rolę šiame laikotarpyj lietuvių 
išeivijoj. Taipgi, čia mūsų vai
kai, priklausanti ALDLD, gau
na knygas anglų kalboje.

Nekurie kritikai pasiūlė pa
daryti reformas ALDLD, pakei
sti vardą tik dėl to, kad iš 
seniau “bijo kaipo komunistų 
organizacijos.” Bet šiandien 
kas kita: nebijo komunistų. Tai 
vardas nėra reikalo keist. Bet 
mano pasiūlymas—padaryt ge
ografinę reformą. ALDLD Cen
trą perkelti į Chicago, Ill.

Kuo remdamas siūlau tokią 
reformą daryti ?

1. Chicagoje ir jos apielinkė- 
se gyvena daugiau lietuvių; na
rių didžiuma vakarinėse valsti
jose, tai ir ALDLD Centras tu
rėtų būt Chicagoje!

2. Su Kanados draugais gere
sni ryšiai galima būt turėti iš 
iChicagos, ne kaip iš New Yor
ko. Knygų persiuntimo geresnė 
liilija, negu iš New Yorko. Pas
kutiniu laiku tas siuntimas su
daro nemažą problemą.

Pagalios, “Laisvės” pastogėj 
perdaug centrų. Laikraščiai 
mums rūpi palaikyti stiprūs vi
sais atžvilgiais. Visi sutiksime, 
kad “Vilnis” kaujasi su dviem 
priešais, kone stipresniais už ją 
pačią. Būnant ALDLD Centrui 
Chicagoje, susiburtų aplink or
ganizacinės, ekonominės ir dva
sinės jėgos. O tas sudarytų sti
presnį atsparumą prieš priešus, 
šiame suvažiavime apie tai tu
rėtume rimtai pasvarstyti-ap- 
diskusuoti. ir prieiti prie išva
dos, — tą padaryti.

Geo. Kuraitis.
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas jvyks 

pirmadienį, 13 d. birželio, 7:30 v. v. 
Laisves Choro Svet., 57 Park St. 
Draugai, susirinkimas bus labai svar
bus, todėl prašome visų dalyvauti. 
(Bus balsavimas ALDLD žurnalo ir 
knygų; delegatai išduos raportą nuo 
Liet. Kongreso; rinksime delegatus į 
ALDLD konferenciją ir kitus svar
bius dalykus turėsime svarstyti. 
Prašome tų narių, kurie dar neuž- 
simokėję ateiti ir užsimokėti.
(135-136) J. Margaitis.

Liberty Park
Yra Lietuvių Parkas, Gražioj Vietoj

Galima laikyti išvažiavimus bei piknikus ir šiaip 
galima bile kada nuvažiavus pasilinksminti.

Parke yra daug stalų. Taip pat ant vietos 
galima gaut šiltų užkandžių, visokio alaus.
YRA PUIKI PLATFORMA ŠOKIAMS

Prašome lietuvius atsilankyti į parką. Galite atsivežti 
saVo pietus. Vieta veltui.

'-j- šeštadieniais ir sekmadieniais visi važiuokite į

NEWARK N. J.
Šaukiamas svarbus susirinkimas 

penktadienį, birželio 10 d., 8 v. v., 
Lietuvių Salėje, 180 New York Avė. 
Šaukiami visi Kom. Partijos nariai, 
taipgi ALDLD, LDS ir visi “Lais
vės” skaitytojai, prašome atsivesti 
savo draugus. Šiame susirinkime da
lyvaus drg. A. Bimba, kuris išduos 
raportą iš Kom. Partijos Nacionalės 
Konvencijos. Išgirsite daug svarbių 
dalykų. ’ (134-135)

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštu.
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

DETROIT, MICH.
Sekmadienį, birželio 26 d., Detroito 

Progresyvių Draugijų Sąryšis rengia 
gražų pikniką. Visas pelnas bus ski
riamas darbininkų spaudai. Piknikas 
bus geroj žinomoj vietoj 
Grove Parke, prie Middle 
lio. Bus graži programa su 
kurias dainuos pagarsėjęs
Aido Choras. Taipgi turėsime pirmos 
klasės orkestrą, grieš amerikoniškus 
ir lietuviškus šokius. Bus gardžių už
kandžių ir gėrimų. Bus 11 dovanų 
prie įžangos bilieto. Įsigykite tikie- 
tus iš anksto, kaina nuo 5 iki 25 
centų. Tikietų galite gauti pas AL 
DLD 52 ir 188 kuopų valdybas, taip
gi pas LDS 21 ir 86 kps. valdybas 

pas Keistučio ir Aido choro na-
Kurie esate išrinkti dirbti pik- 
būtinai būkite parke 11 vai.

— Kom. narys J. B. 
(134-135)

ZO- 
tai 
sa
tai 
ant

paskendęs 
paunks-

Pittston, Pa.

Edward V. Warabow
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
Registruota Moteris Padėjėja

Prieinamos Kainos, Teisingas 
Mandagus Patarnavimas

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ

24 Field Street
BROCKTON, MASS.

Telephone Brockton 2005

1000 Washington Street
NORWOOD, MASS.

Telephone Norwood 1508

kų Svetainėje, 920 E. 79th St., kaip 
8 vai. sharp, yra šaukiamas ekstra 

j visų trijų ALDLD kuopų narių su
sirinkimas, apkalbėjimui mūsų orga- 
Įnizacijos suvažiavimo, “šviesos” ir

iki vėlai naktį. — Kom. 
(134-136)

ROCHESTER, N. Y.
'LDS ii kp. rengia šaunų pikniką, 

birželio 11 d., šeštadienį, pas Joną 
Merkevičių. Bus orkestrą, žaislų, už
kandžių ir visokių “refreshmcntų.” 
Prasidės nuo 2 vai. po pietų ir tę
sis

ir “Lais- 
gerai ži- 
Valentis.

pietų pas G. Stasiukaitį, 420 Morn-: 
ingside Avė. Visi nariai dalyvau-Į 
kite šiame susirinkimo, nes bus ren- Ekstra Pranešimas ALDLD Nariam! 
kami delegatai į ALDLD suvažiavi-į Birželio 10 d. Lietuvių Darbinin- 
mą. Taipgi svarstysime apie Busus - ------  “
važiuoti į “Laisvės” pikniką. 
(135-136) Org. G.

BALTIMORE, MD.
Lyros Choras rengia “Krepsų” Ba-į knygų leidimo, taipgi delegatų siun- 

lių. Įvyks sekmadienį, birželio 12 d. timo klausimą. Visi nariai ir narės 
M. Kučinskio Parke. Bus visokių būkite iki vienam. Pasirodykime, 
valgių ir gėrimų, gera muzika šo-;kurios kuopos bus didesnė narių al
kiams.
šiame Baliuje ir linksmai praleisti bų nariai jūsų priedermė visiem da- 
laiką.
žinodami gatvekariu imkite Wash
ington Blvd, karą iki galui, damokė- 
ję 5c ant buso nuvež iki vietos.

(135-136)

Kviečiame visus dalyvauti stovybė? O ypatingai kuopų valdy-

Va- lyvauti.

Massachusetts Lietuvių Vei
kėjų Pasitarimas “Laisvės” 

Pikniko Reikale
Į visus veikėjus-jas, iš Ko

munistų Frakcijų, Am. Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos kuopų ir Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo kuopų.

Platus ; pasitarimas yra šau
kiamas birželio-June 12 d., L. 
M. S. (Chorų piknike, Olympia 
Parke*. Worcester, Mass. Pasi
tarimo pradžia 2-rą vai, po pie
tų. Pasitarime gali dalyvauti vi
si ir visos veikėjos ir Veikėjai 
iš viršui minėtų organizacijų. 
Pirmoj vietoj kuopų komitetų 
nariai-narės ir visi, kuriems tik 
rūpi darbininkų judėjimo buda- 
vojimas. Pasitarime bus galu
tinai ir plačiai raportuojama 
apie “Laisvės” pikniką, 3 d. 
liepos, July, kuris atsibus May
nard, Mass. Iki pikniko beli
ko tik 3 savaitės, todėl bus pa
teikta aiški programa, kaip 
pasekmingai pasidarbuoti, kad 
pikniką padarius pilnai pasek
mingu. Apart pikniko reika
lu dar bus ąpkalbėta ir mūsų 
organizacijų suvažiavimų reika
lai, taipgi ir ateinančių
mų j kongresą ir kitas valdvie- 

labai 
iš kiek 
ir vei-

tęs. Pasitarimas bus 
svarbus ir būtinai turėtų 
vienos kolonijos veikėjai 
kėjos dalyvauti.

John Grybas,
ALDLD 7-to Apskr; Org.

Massachusetts Žinios
----------

pasidžiaugti ir 
ir šiame suva- 

draugas šo-

Kunigo Sukurstyta 70,000 
Slovakų Demonstracija

Bratislava, čechoslovaki- 
ja. — čia įvyko 70,000 slo
vakų d e m o n s t racija, at
kreipta prieš Čechoslovaki- 
jos valdžią. Demonstracija 
daugiausia buvo suruošta 
katalikų kunigo Andriaus 
Hlinkos.

D e m on s t antai šaukė 
duot plačią savivaldybę jų 
tautai Čechoslovakijos ribo
se ir baubė prieš respubli
kos ministerį pirmininką 
Hodzą.

(Tautinė savivaldybė ap
skritai yra pageidaujamas 
dalykas, bet kad hitlerinin
kai vis kariškai tebegrąsina 
Čechoslovakijai atplėšt nuo 
jos vadinamą “vokišką ruo
žą/’ tai slovakų klerikalų 
surengta demonstracija 
šiuo laiku tik pila vandenį 
ant Hitlerio malūno prieš 
demokratinę Č e choslovaki- 
ją.—Skaičiuojama, kad jos 
ribose gyvena apie 2,000,000

skritys! Valio! — šaukįa ai
das, risdamasis oro bangomis 
per Massachusetts girias, kal
nus, ir klonis, —- miestus, mie
stelius ir kaimus, ir kviečia vi
sus šį nedėldienį, birželio 12 į 
Worcesterį, į gražųjį Olympi- 
jos Parką, nes ton įvyksta pir
mas grandioziškas šios vasa
ros piknikas, kurį rengia IMS 
2-ras Apskritys.

Man prisimena poeto 
džiai: “Antai pažvelgiu, 
Vilniaus rūmai. . . ” Aš gi 
kati: Antai pažvelgkite, 
Olympijos Parkas stukšo 
ramaus kalnelio, 
žaliuojančių medžių
nyje ir viliojantis link savęs 
kiekvieną pavargusią sielą, 
kad savo tyru, aromatišku oru 
atgaivįnus ir sustiprinus ją to
limesnei grumtynei gyvenimo 
kovose. Ten, tylaus vėjalio ke
denamos ežęro bangos atsi
mušdamos — žemai į kalnelio 
pakrantę dūžta ir išsilieja į 
prošvaistes, saulės spinduliuos 
žėrinčiu žemčiūgu. Tose ban
gose, nardys šimtai, pasakiš
kai ' gražių, jaunų, lieknių 
nymphų, šypsančių jų link vi
sų ir kviečiančių į glėbį sida
brinių bangų, sakydamos: čia 
taip ramu, taip jauku. Gal ne 
vienam iš mūs senių atgis at
šipę jausmai ir susikaups už
tektinai noro ir drąsos nerti 
savo baliūninės formos figūrą 
į banguojantį ežerą ir gal sa
vo svorio ir pločio kontaktu 
praskirti vandenį, kaip kad 
bibliškas Maižius, praskyrė 
vandenį Raudonosios Jūros.

Ant kalno gi parke : svečia
vimasis, juokai ir muzika. Vai- 
dylų ir yaidelyčių • dainos ir 
olympiškos sporto rungtynės. 
Tolimieji svečiai — Brookly- 
no garsusis Aido Choras de
monstruos savo vieningumą 
gabumus ir harmonijos atsie- 
kimus. Ten gi bus ir seniau
sias Mass. So. Bostono Lais
ves Choras, o taip gi ir jau
niausias Lowetio Choras, ir š&- 
le daugelio kitų — milžinas 
Worcesterio Aidas. Apie išlai- 
mėjimus, prizus ir kitką jieš- 
kokite žinių apgarsinimuose, 
nes ten daug ko bus.

Tikėdamasis matyti visus 
Olympijos Parke, jūsų

Z avis.

“Laisvės” No. 130-tame ži
nute apie eksploziją nevisai 
teisinga. Tas viskas įvyko ne 
Scrantone, ale tarp Pittstono 
ir Dupont, Butler colliery, 
Pittston Coal Company. Volpe 
tik kontraktorius. Darbininkų 
žuvo jau vienuolika; ligoninė
se dar aštuoni. Vienam dar
bininkui abi akys išdegintos. 
Kompanijos taip išsigudravo- 
jo, kad nei savo vardo neiš
duoda laikraščiams.

Klausimas
Kaip ten yra su tais reži

sieriais: ar jie yra du—Jonas 
Valiulius ir Jonas Valentis, ar 
vieną dviem vardais vadina, 
tai yra, vieną sykį taip, antrą 
sykį kitaip ? Ar ir 
ja dar nežino vardo, 
ten kitaip yra ?

Nuo Redakcijos, 
nebuvo sakyta, kad
eksplozija įVyko Scrantone. 
Ten aiškiai pasakyta, kad eks
plozija įvyko Volpe anglies 
kompanijos kasykloj. Apie tai 
“Laisvėje” greitai tilps dviejų 
mūsų bendradarbių platūs ap
rašymai. Pirmutinė žinia bu
vo iš Scrantono, todėl ir buvo 
pažymėta iš kokio 
gauta.

Brooklyniečiams 
vės” redakcijai yra 
nomas tik Jonas
Apie draugo girdėtą kokį ten 
Joną Valinčiu mes nieko ne
žinome. Režisierius Jonas Va
lentis vadinasi visuomet tuo 
pačiu vardu ir pavarde. Taip 
jį vadina ir kiti.

Nutarė, kad ir Nauja N. Y. 
Valstijos Konstitucija Už

draustų Gemblerystę
Albany, N. Y. — Teisių 

komisija New Yorko vals
tijos konstituciniame suva
žiavime patarė palikt kon
stitucijoj uždraudimą gem- 
blerystės.

Komisija miestų reikalais 
nutarė, kad valstija ir to
liau kontroliuotų mokyklų 
sistemas, algas ir pensijas, 
ir atmetė pasiūlymus pa
likt miestam patiem tvar
kyt tuos reikalus.

REIKALAUJA PRIJUNGT 
KANADAI MAINE VALS

TIJOS SKLYPELI
Ottawa, Canada. — Sei

mo atstovas Pouliot įnešė 
prijungt Kanadai penkias 
ketvirtaines mylias pasieni- 
nės žemės, priklausančios 
Maine valstijai. To reika
lauja Katalikų Farmerių 
Sąjunga iš Estcourt kaimo, 
esančio tame pasienio skly
pe. Nes dabar abipusiais 
muitais Apsunkintas jiems 
savo produktų pardavimas 
ir reikmenų pirkimas.

Manoma, kad per dip
lomatines derybas gal Jung
tines Valstijos sutiktų per
leist Kanadai tą sklypelį.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų užsienių ministeri
ja kol kas atsisako išreikšt 
nuomonę apie įnešimą Ka
nados seimui pervest jai 
Estcourt kaimą su penkių 
ketvirtainių mylių sklypu.

SHENANDOAH, PA.
Shenandoah Kom. Partija persta

tys labai gerą krutamą judį “Spa
nish Earth” ir “The Black Legion.” 
Įvyks šeštadienį, 11 d. birželio, 8 v. 
v. West End Hall. Paveikslai bus ro
domi apie Ispanijos padėtį šių lai
kų. Kalbėtojas bus Steve Nelson, ge
rai ^žinomas šioj apylinkėj, nesenai 
sugrįžo iš Ispanijos. Taip pat bus ir 
kiti geri kalbėtojai. Tad prašome 
Shenandoah ir iš apylinkės lietu
vius skaitlingai dalyvauti šiame pa
rengime. Įžanga 25c asmeniui. Kvie
čia Rengėjai. (134-135)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. birželio, Easton Baking Co. 
Svet., 36 N. 7th St. Pradžia 2-rą v. 
po pietų. Visi nariai būtinai daly
vaukite, nes bus diskusuojama ALD 
LD suvažiavimo dienotvarkis. Būki
te visi ir naujų narių atsiveskite. — 
Sekr. (134-135)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 12 d. birželio, 10 
vai. ryto, “Sweets Hall”. Draugai ir 
draugės, būtinai dalyvaukite, nes tu
rim išrinkti delegatus į LDS Seimą. 
Taipgi vajus eina prie pabaigos, tu
rime smarkiai padirbėti, kad ' išpil
dyti mūsų kvotą, tai nepamirškite 
naujų narių gauti. S. Kuzmickas, 
Sękr. (134-135)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 9 Apskritys nutarė reng

ti pikniką “Laisvės” naudai. Įvyks 
rugpjūčio-Aug. 7 d., Dando’s Grove, 
Llcwellyne. Prašome kitų organiza
cijų nieko nerengti tą dieną, bet dė
kime visas pastangas, kad “Laisvės” 
piknikas pavyktų sėkmingai. Daly
vaukime visi. (134-135)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Didelis piknikas, rengiamas Phila- 
delphijos Šiaurinės Dalies Lietuvių 
Republikonų Susivienijimo, nuo 1011 
Fairmount Ave., įvyks Nedėliojo Bir- 
žclio-June 12-tą, ant Mikolaičio Par
ko, pradžia 11-tą valandą ryte, dėl 
šokių turėsime kuogeriausią orkes
trą. Bušai eis nuo 1011 Fairmount 
Ave., kaip 12:30 po-pietų, nuveš iri _ , ... . . ..parveš už 50 centų. Renatai užtik-1 LDS kp._ pusmetmts susinnki- 
rina

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

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

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

1144 Liberty Ave. Hillside, N. J.
Telephone: Waverly 8-9515

□a

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

.1
"1WILKES-BARRE, PA.

v.

įvyks
Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas 

sekmadienį, 12 d. birželio, 1 vai. po

įvyks 
v. v.

Rengėjai užtik- 
kad bus visko pakankamai.

(135-136)

MMP

WILKES-BARRE, PA.
Penktadienį, birželio 10 d., 7 v. 

įvyks specialiai svarbių reikalų AL 
DLD 43 kp. susirinkimas, .pas B. Ra
dzevičių, 9 Carbon Lane. Visi nariai 
ir narės malonėkite pribūti šiame 
susirinkime, minėtu laiku. — Kp. 
sokr. J. V. S. (134-135)

mas ir LDS Centro Valdybos Nomi
nacijos kandidatų 1939-1940 m.- įvyks 
12 ,d. birželio, sekmadienį, 2-rą vai. 
po pietų, B. Poteliūno Svet., 53 Bank 
St. Visi nariai dalyvaukite šiame su
sirinkime, taip pat užsimokėkite 
duokles, kad neliktumčt suspenduoti. 
Atsiveskite ir naujų narių įrašyti į 
kuopą. — Kp. sekr. J. V. S.

(134-135)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas 

pirmadienį, birželio 13 d. 8 
Liet. Svet., ant antrų lubų, 853 Hol
lins St. Malonėkite.visi ateiti į su
sirinkimą ir atsiveskite naujų narių 
įrašyti į kuopą. Taipgi reikės išT 
rinkti delegatus j ALDLD visuotiną 
suvažiavimą, kuris prasidės su 1 d. 
liepos, Brooklyne, Valdyba.

(135-136)

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų rugių, senio 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgiu 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas >ska^j 
niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake,
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen^ 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls*/

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N.
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Penktadienis, Birž. 10, 1938

Didieji Tammanės 
Tūzai Teisme

Sekmadieni Smagus 
Išvažiavraas

“Laisves” Pikniko
Darbininkams

Sužeista Slauge Apie
Ispaniją

EKSKURSIJA Į BEAR 
MOUNTAIN

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 
iš Brooklyno. ir Lietuvių Amerikos 

iš Maspetho ruošia 
“Boar Mountain” 
rugpjūčio-August, 

ryto iš Battery
Grįš 6-tą vai. vakare. Bi- 
-.uaugusiems $1.00, vaikams 

nuo 5 iki 12 metų 60c.
Minėti Kliubai kviečia plačiąją 

Brooklyno apylinkės visuomenę da-

Piliečių Kliubas 
Ekskursiją laivu 
ant 7-tos dienos 
Laivas išeis 8 vai. 
Park.

lyvauti jų ruošiamoj ekskursijoj ir sto. J Ameriką išvažiavo prieš didįjį 
prašo iš anksto įsigyti ekskursijos 
bilietus. Bilietus galima gaut pas 
kliubų narius ir manadžorius. 
(135-136)

karą, 1913 m. ir nuo to laiko neži
nau ar gyvas ar miros. Jeigu esi gy-

Ekskursijos Komisija. į vas, tai prašau atsiliepti, nes turiu 
' . i svarbų reikalą. Arba kas žinote, kur

Į jis randasi, prašau duoti man jo an
trašą. Būsiu labai dėkinga. Elzbieta 
Miliauskaitė, po vyru Elzb. Paulaus-

Visa eilė didžiųjų Tamma- 
nės tūzų, turinčių ryšius su ap- 
draudų karaliumi Jimmy 
Hines, buvo pašaukti liudyt jo 
byloje prie nepaprastosios 
“džiūrės.” Numatoma, kad 
N. Y. Miesto prokuroras De
wey, kuris į tuščią maišą ne
šaudo, gali iškelt aikštėn di- 

miesto politinį 
nebuvo per

pereitą tre- 
liūdyt buvo

džiausį šio 
skandalą, kokio 
eilę metų.

Tarp daugelio 
čiadienį pašauktų
William P. Kenneally, Tam
many Hali pild. komiteto sek
retorius; John J. Kelly, J. V. 
maršalas ir tammaniečių va
das 22-me Assemblio Distrik- 
te. Taipgi išduoti kvietimai 
John F. Curry, buvusiam Tam- 
manės vadui, ir John F. Plun
kett, buvusiam bildingų virši
ninkui.

Iššaukimas tokių Tamma- 
nės tūzų rodo, kad kovingasis 
distrikto prokuroras yra prieš 
Tammany Hall atidaręs pla
čią kampaniją, siekiančią iš
kelt aikštėn visus jos ryšius su 
apdraudų raketų ir sukta kon
trole ant teismų laike Tam
many Hali viešpatavimo. Nu
matoma, kad bus iššaukta 
daug kitų žymių liudininkų.

Liūdihinkų tarpe matėsi ir 
buvęs detektyvas Joseph Ter- 
minello, kuris pravedė daug 
ablavų ant Hines’o raketierių 
Harleme ir kuris, sakoma, dėl 
tų ablavų praradęs policijos 
departmento malonę.

Ši byla, be abejo, iškels aik
štėn daug dalykų ir duos at
sakymų į daugelį klausimų, 
kurie buvo neaiškūs didžiumai 
piliečių.

Kings Teisme nuteistas 
lėjiman Tony Tutrone už 
dystę, kurią jis papildė 16 

atgal ir sėkmingai pasislė-
nuo baudos iki nesenai ta- 
suimtas už valkatystę.

ka- 
ž li

me-
tų 
pė 

. po

Protestavo Prieš Kėlimą 
Mokslo Mokesties

Protestui prieš kėlimą mokes- 
ties, Amerikos Studentų Unijos 

■ New Yorko Universiteto sky
rius pikietavo mokslo baigos iš
kilmes, įvykusias trečiadienio 
rytą University Heights, Uni
versity Avenue ir 182nd St., 
Bronxe. Keliama po $1 punk
tui.

Pikietu Padeda Kitų 
Miešti} Audėjams

Pirkėjų Moterų Lyga sušaukė 
pikietą prie Bigelow-Sanford 
Carpet Co. raštinės New Yorke, 
136 Madison Ave., kad padėt 
laimėt streiką tos kompanijos 
darbininkams, jau trys savaitės 
streikuojantiem Amsterdam,N. 
Y., ir Thompsonville, Conn., au- 
dinyčiose. Lyga visoj šalyj skel
bia boikotą tos kompanijos pre
kių kol nesusitars su darbinin
kais.

Pagerbs Savo Studentus
Kom. Partijos N. Y. Valsti

jos Komitetas rengia viešą pa
gerbimo vakarą grupei savo 
studentų, kurie baigs dviejų 
savaičių Nacionalės Lavinimo 

.Mokyklos kursą. Baigę, jie 
galės užimt valstijos literatū
ros direktorių vietas. Jiems 
pagerbt vakaras rengiama 15 
šio mėnesio, 8 v. v., Irving 
Plaza, N. Y.
“ Vakare bus geri kalbėtojai, 
taipgi literatūros paroda, ku
ri buvo prirengta valstijos ir 
nącionalei konvencijai. Paro
dą publika galės matyt nuo 7 
vai. vakaro.

šį sekmadienį, birželio 
tą, visi norintieji pabuvoti 
ra m ore prašomi pasukti

12- 
ty- 
n e 

kur kitur, kaip į visiem žino
mą Forest Park. Miškas dabar 
gražus ir oras tam tinkamas. 
Prie to, ten bus ALDLD Mo
terų 81-mos kuopos draugiš
kas išvažiavimas. Kuopa kvie
čia visus atsilankyt. Kuopietės 
turės gerų vaišių ir ruošiasi 
svetingai priimt visus atsilan
kiusius.

Jei diena būtų lietinga, su
sirinkite 3 vai. po pietų “Lai
svės” Salėn. Komisija.

d.
sa- 

p i kniko 
Čia bus 
bus ap-

Sekantį trečiadienį, 15 
birž. (June), 8 v. v. 
Įėję, įvyks “Laisvės” 
darbininkų mitingas, 
paskirstomi darbai ir
tariama visi pikniko reikalai.

Prašome susirinkti visus 
tuos, kurie jau esate apsiėmę 
dirbti ir prašom tuos ateiti, 
kurie dar nesate apsiėmę, o 
galėtumėte dirbti piknike.,

“Laisvės” piknikui reikia 
apie 200 darbininkų. Tad pra
šome dienraščio rėmėjų padėti 
šiame reikale.

Pikniko Komisija.

Jei Rengiatės Vestis
Manantiems apsivest liepos 

1-mą ar tuojau po pirmai, pa
tartina tuojau apsirūpint svei
katos liūdymais.

Su liepos 1-ma šioj valsti- j 
joj įeina galion n?
tymas, sulyg kurio kiekvienas 
atėjęs gaut leidimą vestis tu
rės pristatyti abiejų kandida
tų sveikatos liūdymus, kad jie 
liuosi nuo sifilio. Be to negaus 
leidimo vestis.

Įsitėmytina ir tas, kad tie 
liūdymai turi būt išimti ne bi
le kada, bet tik tam tikru lai
kotarpiu prieš vedybų, dieną.

Sveikatos egzaminas turi 
būt padarytas ne anksčiau 20 
dienų prieš vedybas, ir ne 
pervėlai, kad neturėt sau ne
smagumo prisiėjus gatavus 
planus atidėti. Egzaminuoja 
privatiškas gydytojas ir paė
męs kraujo siunčia jį labora
torijom Ima apie keturias die
nas, kol gydytojas gauna iš 
laboratorijos kraujo tyrimo ra
portą ir tik po -to gali išrašyt 
liūdymą. Kadangi dabar dar 
reikalaujama, kad nuo išsiėmi- 
mo leidimo vestis iki apsivedi- 
mo praeitų 72 vai., tad no
rintieji išvengt pavėlavimų tu
ri imt sveikatos egzaminą bent 
savaitę prieš vedybų dieną.

Iš Aido Choro Mitingo
lr------ L

Pereito penktadienio vaka
rą įvyko Aido Choro pusmeti
nis mitingas? šiame mitinge 
buvo išrinkta nauja valdyba,

aujas įsta- kuri yra sekanti: Tony Sineus

Helen Freeman, amerikietė 
slaugė, ką tik sugrįžus iš Ispa
nijos, pirm visko pareiškė:

“Jeigu mums nepavyks nuimt 
embargo nuo Ispanijos, pasiro
dysime, kad mes neišpildome to, 
ko iš mūs tikisi mūsų vaikinai 
ir merginos Ispanijoj”.

Freeman yra vienintelė ame
rikietė slaugė, buvusi sužeista 
karo tarnyboj Ispanijoj.

Ji pasakojo, kaip didvyriškai, 
ne tik paprasti Lincolno Briga
dos kariai, bet taip pat liuosno- 
riai daktarai ir slaugės darbuo
jasi, kad pagelbėt nugalėt fašiz
mą Ispanijoj. Kartą daktarams 
Abe Friedmanui ir Oscar Veis- 
manui darant operaciją, pjau
nant sužeisto kario koją, krito 
bomba ant ligonbučio. Bet dak
tarai nesitraukė nuo darbo, nors 
jie turėjo pasilenkt, kad išvengt 
krintančių skeveldrų. Ten pat 
gulėjo kitas kareivis, laukiąs 
savo eilės.

Helen Freeman buvo nuvykus 
su pirma amerikiečių medikališ- 
ka grupe pereitų metų sausio 
mėnesį.

P-lė Freeman yra viena iš 
šimto garbės svečių specialiai 
pakviestų Į Ispanijos delegacijai 
pagerbt mitingą, surengtą bir
želio 9-tos vakarą, Madison Sq. 
Gardene.

Stephen Armiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335
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I Clement Vokietaitis !
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP

PAJIEŠKOJIMAI i IVllllčtUblVčUlV, pu vyiu i auiauo-

Pajicškau švogerio Jono Kazels- Į kicnė, 265 Second Street, Elizabeth, 
kio. Paeina iš Lietuvos, Šiaulių mie- N. J. (133-135)(133-135)

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Br. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

Titulas Be Dolerio
Mažiau Vertas

K. Degutis, Savininkas
Ge’Cj Patyrę Barbenai 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Tarp Ten Eyck ir’Maujer Sts.

Užeigos Savininkas
Areštuotas

Šniokis, turįs alinę ant Grand 
Gatvės, birželio 8-tą areštuo
tas už pardavinėjimą uždrausto 
skystimo. Mat, jisai turi leidi
mą parduoti vien alų.

Turintiem vien alinėms leidi
mus dabar bus daug sunkiau, 
negu buvo iki šiol. Pirmiau, pa
gavus parduodant degtinę, su
statydavo kaltinimo aktą ir po 
tam pašaukdavo į teismą. Da
bar areštuoja savininką ir tik 
paleidžia iki teismo po tam tik
ra kaucija. Brooklynietis.

Brooklyniečių Sveikata
Pereitą savaitę miestan pri

buvo naujų piliečių mažiau
sia iš visų savaičių šiais me
tais—gimė 609. Pereitų metų 
tą pat savaitę gimė 811.

Tebekyla skaičius ^susirgimų 
difterija. Sveikatos komisio- 
nierius Dr. Rice ragina apsau
got nuo jos vaikus čiepijimu. 
Tymais susirgo 914, mirė 1. 
Tai didžiausias skaičius susir
gimų bėgiu trijų savaičių. Jei 
kiekvienas tymais paliestas 
vaikas būtų laikomas namie ir 
prie jo neprileidžiama sveikie
ji, ligos plėtimąsis būtų, sulai
kytas. Plaučių uždegimais 
taipgi susirgo daugiau, mirė 
33.

Mirė nuo visokių priežasčių 
490.

Milionierius j au n avė d is 
Scott Glenn išsivijo orlaiviu 
paskui savo nuotaką, bet Chi- 
cagon nuvykęs sužinojo, kad 
ji iš New Yorko nei nesijudi
nus, tik kaip jį palikus.

laikas naują 
traukt, tai 

sekantį sek- 
važiavimo Wor-

O ant galo, Helen

— pirmininkas, Tony Novic- 
kas — vice-pirmininkas, Mary 
Brown — sekr., Beatrice Ka- 
lakauskas — fin. sekr., Aida 
Orman — kasininkė. Ir išrink
ta chore tvarką dabot Tony 
Yakštis ir John Adomėnas.

Taipgi choro nariai apsvars
tė daugelį svarbių, dalykų, ku
rių keli yra: Padaryt geres
nę tvarką su muzika. šiam 
darbui išrinktas komitetas 
(Aldona Žilinskas, May Ra
moška, Helen Brunza, E. C. 
Dubin). Buvo svarstoma, kokį 
parengimą laikyt rudenį. Nu
tarė, kad jau 
choro paveikslą 
bus traukiamas 
madienį po 
cesterin.
Brunza ir May Ramoška pasi
žadėjo chorui padaryt ženklą, 
tai kaip važiuoja choras su 
busu gale užkabint ant buso 
savo-ženklą. Manau, šitas da
lykas turėjo jau senai būt at
liktas.

Mes visi žinom, kad choras 
i dabar susideda .vien iš jaunuo
lių. Turime duot kreditą, kad 
toki jauni gali taip susivienyt 
ir atsiekt, ką jie atsiekė. Ku
rie jūsų, “Laisvės’* skaitytojų, 
jaunuoliai dar neprisirašę prie 
choro, tai tegul ateina prisi- 
rašyt. Choras laiko repeticijas 
kožno penktadienio vakarą, 8 
vai. Bus gražiai priimti ir tu
rės progą su gerais draugais 
laiką praleisti.

Vito Brunza.

Tik dėlto, kad buvusios Ru
sijos kunigaikščių giminės 
gražuolė Tatiana Conus iš 
princeses patapo pardavinėto
ja 5th Avenue krautuvėj, ją 
pamylėjęs princ. Colonna, Ita
lijos vice-konsulas Toronte, tu
rėjo gaut iš karaliaus leidimą 
vedyboms, kurios įvyko trečia
dienį, N. Y.

Rusijai patekus į darbinin
kų rankas, rusiškų princų- 
princesų titulai labai atpigo ir 
tik užsilikusieji prie dolerio 
arba gamtos apdovanoti nepa
prasta grože betinka prie tų, 
kurie dar tebesėdi ant sostų 
kitose šalyse.

Second Avenue traukinio 
stotyje ant platformos krito ir 
ant vietos mirė Pat Burke, 65 
m., nuo ^Lexington Ave., N. Y.

Eksplozijoj Sužeista 
Du Darbininkai

Frank Horton uždarytas ka
lėjimai! už sumušimą savo 8 
metų sūnaus, kuris su mėly
nėm ant viso kūno nuvežtas 
ligonbutin.

ir10 3rd Street 
apylinkėj, kilo pa- 
požeminė eksplo- 
12 didžiųjų rynų

Harleme, 
3rd Avenue 
nika, kada 
zija išmetė
uždangalus aukštai į orą. Eks
plozija ištiko dviem darbinin
kam grąžtu palietus stiprios 
pajėgos elektros vielą. Darbi
ninkai pavojingai apdeginti, 
nuvežti ligonbutin.

. MIRĖ

Jonas Pauliukevičius, 56 m. 
amžiaus, 39 Maujer St., Brook
lyn, mirė birželių, 8 d. Bus pa
laidotas birželio 11 d., šv. Jono 
Kapinėse. Laidotuvėmis rūpi
nasi graborius Matthew Bieliau- 
skas-Ballaš.

72 aplikantai atsiliepė vie
nam civilės tarnybos egzami- 
nieriaus darbui, kuriame mo
kama $11,000 į metus.

______$________
Neiw Yorko Universiteto 

meno, mokslų ir inžinierystės 
kolegija paskyrė parkų komi- 
sionieriui Moses ir Mrs. Elea
nor 
lūs 
nūs

Roosevelt pagarbos ženk- 
už atsižymėjimą visuome- 
tamyboj.

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn

GERIAUSIOS

“Laisves” Name
® •

RŪŠIES VALGIAI

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

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

Telephone: EVergrecn 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-|

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
ri Ironiškais, 
kalni esant iri 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa-1 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

32-ras32-ras

PIKNIKUS
Rengia Draugystė Dr. Martin Luther

Įvyks šeštadienį, Birželio 18 June
GRAŽIAME HOFFMAN PARKE

69-26 Cooper Ave. kampas 69th Place Glendale, L. L
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

Grieš lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus šokiams

Pradžia 2 Vai. po Piety. Įžanga 40c.
Širdingai kviečiame Brooklyn© ir apylinkės lietuvių visuomenę 

skaitlingai atsilankyti į šį mūsų piknikų. Rengėjai.
KELRODIS: Važiuokite Canarsie linijos traukiniu iki Myrtle 

Avenue stoties, nuo čia važiuokite Richmond Hill gatvekariu iki 
69th PI. Parkas randasi vienas blokas po dešinei. Gatvekariu, va
žiuokite Bushwick arba Union Avenue gatvekariais iki Myrtle 
Avenue De pot, nuo čia važiuokite Richmond Hill gatvekariu iki 
69th PI. Parkas randasi vienas blokas po dešinei.

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

WWlAi IftltAilOi

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. Ncdė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

Lietuvių Kūro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661




