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Knyga “ūkanos”.
ALDLD Pasveikinimai.
Komunistų Diskusijos.
Anglija Ginkluojasi.
Amerika ir Karas, 
šiaurė ir Mokslininkai.

Rašo D. M. Š.

“ūkanos,” nauja šių metų 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos (ALDLD) knyga, jau pa
duota statyti.

“Ūkanos,” tai bus viena iš 
įdomiausių apysakų iš Ameri
kos lietuvių profesionalų gy
venimo. Jos autorius yra ge
rai žinomas Mikas Rasoda—- 
Rojus Mizara, kuris lietuviams 
davė tokias dailios literatū
ros knygas, kaip “Slekeris,” 
“Mortos Vilkienės Divorsas,” 
“Povilas Jurka” ir 
nių kūrinių.

Dabar knygos 
priguli nuo pačių 
gu nariai duokles 
laiku, nebus susitrukdymo sū 
popiera, spaustuve, apdary- 
mu ir išsiuntinėjimu, ’ tai kny
gą gausime pusėtinai anksti.

eilę mažos-

išleidimas 
narių. Jei- 

sumokės

ALDLD Suvažiavimą sveiki
na tolima ALDLD 145 kuopa 

^iš Los Angeles su $5.00. Pa
sveikinimą prisiuntė kuopos 
valdyba priešakyj su sekre
torium drg. M Pukiu.

Sveikina su $5 ir ALDLD 
8-tas Apskritis iš Wisconsin 
valstijos. Draugas Paul 
Sprindis prisiuntė pasveikini
mą, pinigus ir geriausius su
važiavimui linkėjimus.

Mūsų kuopos ir apskričiai 
įvertins savo kultūros ir ap- 
švietos organizacijos suvažia
vimą, prisius delegatus, pa
sveikinimus, sumanymus ir fi
nansinės paramos.

turime
Bet tuo 

mažai kas

ALDLD reikalais 
gausias diskusijas, 
pat kartu labai 
dar išsireiškė Lietuvių Komu
nistų Suvažiavimo reikale.

Aš manau, kad komunistų 
atstovų suvažiavimas yra la
bai svarbus. Nuo jo prigu
lės visas mūsų lietuvių darbi
ninkiškas veikimas.

Dabar draugai ir draugės 
turėtų išsireikšti spaudoje ir 
prisiųsti suvažiavimui sumany
mus, kas, jų supratimu, reikė
tų taisyti, kaip veikti, kad 
daugiau lietuvių gavus j Ko
munistų Partijos eiles.

Atminkime, kur tik sutvir
tėjo lietuvių komunistų skai
čius, ten sutvirtėjo ir abelnas 
mūsų veikimas.

Anglija dabar turi apie 3,- 
500 karinių lėktuvų. Jos fa
brikai pilnai dirba gaminda
mi daugiau. Tuo pat kartu 
už $25,000,000 užsakė Jungti
nėse Valstijose dar 400 kari
nių lėktuvų. Tai skubus pri
sirengimas karui.

Tūli Amerikos rašytojai ir 
politikai pripažįsta, kad dide
lis karas artinasi Europoj, 
bet jie mano, kad jis ir bus 
tik Europoj.

Labai klysta. Kilęs didelis 
karas neišvengiamai įtrauks į 
tą katastrofą ir Jungtines 
Valstijas. Išlaikyti ir apsau
goti Ameriką nuo karo, kaip 
drg. Earl Browder pareiškė, 
galima tiktai pasaulį apsau
gojant nuo karo.

Prezidentas Rooseveltas tą 
patvirtino Chicagoj savo kai. 
boj, kad jeigu kils didelis 
karas, tai ir Jungt. Valstijos 
bus įveltos.

Išgelbėti pasaulį nuo karo 
galima tik padedant Ispani
jos liaudžiai sumušti Italijos 
ir Vokietijos 
jos liaudžiai išvyti j 
lies Japoni

Sovietų mokslininkai sura
do šiaurių vandenyne, ant 
Henrietta salos, liekanas ame
rikiečių ekspedicijos, vadovau
tos leitenanto De Longo.

Ta ekspedicija 57 metai at-

i

istu& ir Chini- 
savo ša- 

ėrialistus.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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Žinios iš LietuvosBENDRA KONGRESO KOMISIJA SUSI
TARĖ DEL ALGy-VALANDĮJ DILIAUS 

________ B-------------------------------------------- -------------

Washington, birž 13.— 
Įteikta Jungtinių Valstijų 
kongresui darbo valandų 
apribojimo ir būtidbs algos 
nustatymo bilius naujame 
pavidale.

Pradinis bilius, įneštas 
pagal prez. Roosevelto pla
ną, reikalavo tuoj mokėt ne 
mažiau, kaip 25 centus dar
bininkui per valandą ir per 
trejus metus davaryt būti
nąją algą iki 40 centų va
landai, o darbo savaitę, pra
dedant nuo 44 valandų da
bar, numušt per trejus me
tus iki 40 valandų.

Prieš tą sumanymą kėlė 
didelį lermą atgaleiviai de
mokratai kongresmanai ir 
senatoriai iš pietinių vals
tijų ir republikonai.

Galop, buvo sudaryta 16 
narių bendra komisija iš 
kongresmanų ir senatorių, 
ir po 10 dienų ginčų jinai 
savaip perdirbo algų-valan- 
dų bilių. ir patarė kongresui 
priimt jį šitokiame pavida
le:

Pradedant nuo 25 centų 
būtinos valandinės algos, 
pakelt ją antrais metais iki 
30 centų ir per sekančius 
penkis metus laipsniškai da
varyt ją iki 40 centų.

Paskirt algų-valahdų ad
ministratorių žinyboje dar
bo ministerijos; o adminis
tratorius skirs pramonines 
tarybas, panašias kaip 
NRA. Tos tarybos galės pa
tart daryt išimtis, kas lie
čia būtinų algų kėlimą nuo 
30 centų iki 40c., atsižvel
giant į gyvepimo lėšas skir
tingose vietose.

Panaikint darbą vaikų 
jaunesnių kaip 14 metų to
se pramonėse, kurių dirbi
niai išvežiojami pardavimui 
iš vienos valstijos į kitas.

Neabejojama, kad kon
gresas priims šitokį bilių.

Rado Sudužusį Lėktuvą, Su 
Kuriuo Žuvo 9 Žmonės

Yosemite. Calif. — Ant 
Buena Vista viršukalnės 8,- 
500 pėdų aukščio, rado griu
vėsius Transcontinental and 
Western lėktuvo, su kuriuo 
kovo 2 d. žuvo keturi įgu
los nariai ir penki keleiviai.

Mexico City. — Pasidavė 
valdžiai 43 asmeniški sar
gai sukilėlio generolo Cedil
lo. Suimtas ir F. Bolem- 
berg, Cedillo “ryšis” su Hit
leriu.

gal, 1879 metais, išplaukė iš 
San Francisco prieplaukos lai
vu “Jeanette.” Laivas po 10 
mėnesių grumimosi su ledais 
buvo sutrėkštas. Iš 33 asme
nų, mažai kas liko gyvi, pa
siekdami Sibiro kraštą.

šiaurių ledynai kol kas laiko 
didelėj slaptybėj likimą ir gar
saus Sovietų lakūno Levanevs- 
kio ir jo draugų. Gal tik už 
daugelio metų paaiškės jų ne
laimė ir likimas.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVIII, Dienraščio XX

Anglija Vėl Bando Silpnini 
Čeclioslovaku Apsigynimą

Praha, čechoslovakija. — 
Per įhiestų balsavimus Če- 
choslovakijoj praeitą sek
madienį, Anglijos atstovy
bės karininkas Sutton Pratt 
ir Anglų konsulas Peter 
Pares važinėjo tik vokiškai- 
naziškose Čechoslovakijos 
srityse kaipo “tėmytojai.”

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Chamberlain per sa
vo atstovą Newtona ir S. 
Prattą, pirm tų balsavimų, 
vėl reikalavo, kad Čechoslo
vakija ištrauktų savo ka
riuomenę iš tų vietų, kurios 
rubežiuojasi su Vokietija.

Čechoslovakijos riaziai 
viešai didžiuojasi, kad An
glija palaiko jų pusę.

Majoras Hague Kankina Sa
vo Politinius Priešus Longą 

Ir Burkittą Kalėjime

Jersey City, N. J.—Pagal 
patvarkymą Jersey City fa
šistinio majoro Fr. Hague’o 
yra net kalėjime persekioja
mi jo politiniai priešai Ja
mes F. Burkitt ir John R. 
Longo. Dėl to jie per Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatus kreipiasi 
su skundu į šalies teisingu
mo ministeriją. , *

Pats Hudson apskričio 
kalėjimo viršininkas M. Gili 
pripažįsta, kad sargybiniai 
du kartu sumušė Ęurkittą 
neva už “nepaklusnumą/’

Gydytojai paskyrė specia
lius čeverykus Longo’ui dė
lei jo nesveikų kojų;bet ka
lėjimo žandarai juos atėmė.

Burkitt įkalintas šešiem 
mėnesiam už tai, kad bandė 
be leidimo kalbėt prieš ma
joro Hague’o diktatūrą, o 
Longo įmestas devyniem 
mėnesiam į kalėjimą neva 
už “n e r e g u 1 iariškumus” 
praeituose rinkimuose, bet 
tikrumoj už tai, kad jis vei
kliai rėmė CIO unijas.

Newark N. J
d.šeštadienį, birželio 11 

po sunkios operacijos, mirė 
Antanina Pučinskienė, 40 
m. amžiaus. Ji gyvepo po 
numeriu 322 Lafayette St. 
Bus palaidota trečiadienį, 
birželio 15 d., 9 vai. ryto 
Šv. Kryžiaus (Holy Cross) 
kapinėse, Arlington, N. J.

Kūnas pašarvotas Miko 
Akelio koplyčioj, 195 Adams 
Street.

Velionė paliko dideliame 
nuliūdime savo vyrą Jurgį, 
sūnų Albiną ir 3 dukteris. 
Ji buvo “Laisvės” skaityto
ja.

Reiškiame jos vyrui, sū
nui, dukterims ir giminėms 
didelę užuojautą.

M. D.

Naujos Monetos Lietuvoje
Kaunas, birželio 10.—Lie

tuvoje kalamos apyvartai 
naujos 10 ir 2 litų monetos 
su prezid. Smetonos atvaiz
du.

Klaipėdos Krašto Jaunųjų 
Ūkininkų Suvažiavimas

v
Klaipėda, birž. 7 d.—Čia 

įvyko 700 Klaipėdos Krašto 
jaunųjų ūkininkų suvažiavi
mas.

Sovietų Sąjungos Foto 
Paroda Kaune

Kaunas, birž. 7.—Švieti
mo ministeris Tonkūnas 
Kultūros Muzejuje atidarė 
Sovietų Sąjungos fotografi
jų parodą.

Lietuvos Delegacija Išvyko 
Į Baltijos Santarvės Konfe

renciją Rygoje
Kaunas, birž. 10.—Rygoje 

prasideda Baltijos Santar
vės konfereųcija, į kurią 
Lietuvos delegacija, vado
vaujama užsienių reikalų 
ministerio Lozoraičio, jau 
išvyko.

Čechoslovakijos Naziai Tik “Vokiškose” Vietose 
Gavo Daugiau Balsy,—Visur Kitur Miestų 
Rinkimus Laimėjo Demokratinės Partijos

Praha, Čechoslovakija. — 
Miestų valdininkų rinkimus 
laimėjo praeitą sekmadienį 
naziai tik vadinamuose “vo
kiškuose” Čechoslovakijos 
aps^ričiuose, kuriuose jie 
vidutiniai gavo 90- procentų 
balsų; bet tuose apskričiuo- 
se buvo tik truputį daugiau, 
kaip milionas balsuotojų iš 
viso.

Imant gi šalį apskritai, 
demokratinės partijos pra
vedė milžinišką daugumą 
savo kandidatų į miestų ir 
miestelių valdybas.

Tai buvo treti ir pasku
tiniai miestų rinkimai.

(Sumažint proga naziam 
kelt ermyderius, o Hitleriui 
gaut priekabę įsibriaut, tai 
Čechoslovakijos miestų rin
kimai buvo daromi dalimis 
per tris sekmadienius.)

Paskutinį šekmadienį 
Henleino naziai taip pat 
stengėsi išprovokuoti susi
kirtimus su cechais. Bemar- 
šuojant naziam Maerisch- 
Schoenberge, įvyko susikir
timas su policija. 9 naziai ir 
5 policininkai tapo sužeisti, 
iki policija išblaškė jų 
“pergalės paradą.”

Net tirščiausiuose nazių 
centruose socialdemokratai 
vokiečiai statė savo kandi
datus prieš hitlerininkus ir 
laimėjo kelintą procentą 
valdiškų vietų; kai kur ga
vo net daugiau balsų negu 
1935 m. rinkimuose.

Bratislava, čechoslovaki
ja.—Katalikų kunigo A. 
Hlinkos vadovaujama slova-

65Lietuvos Kooperacijai 
Metų Sukaktis

Kaunas, birž. 10.—Prasi
dėjo penktasis kooperati
ninkų kongresas, 65 metų 
kooperacijos Lietuvoje su
kakčiai paminėti. Kongrese 
dalyvauja ministeris pirmi
ninkas kun. Mironas, seimo 
pirmininkas inž. Šakenis, 
finansų ministeris Indrišiū- 
nas ir įvairių sričių Lietu
vos ūkio vadovai. Be to, dar 
dalyvauja Švedijos, Estijos, 
Suomijos ir Vokietijos dele
gatai.

Viso šiomis dienomis Kau
ne yra suvažiavę per 500 
kooperatorių, kuriuos svei
kino Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Anglijos ir Euro
pos valstybių kooperacijos 
organizacijos.

Amerikos Lietuvių 
Ekskursija

Klaipėda, birž. 9.—Į Klai
pėdą atvykusią 116 Ameri
kos lietuvių ekskursiją jau
dinančiu nuoširdumu sutiko 
organizacijų atstovai ir di
delis būrys visuomenės.

kų neva “žmonių < partija” 
mažiau laimėjo rinkimuose 
praeitą sekmadienį, negu ti
kėjosi.—Hlinka reikalauja 
plačiausios savivaldybės slo
vakam, ir hitlerininkai jį 
rėmė šiuose miestų rinki
muose, bile tik silpnint de
mokratinę čechoslovakijos 
valdžią.

Praha. — Susikirtime su 
Čechoslovakijos komunis
tais tapo sužeisti trys na
ziai. Vienas hitlerininkų 
obalsių rinkimuose buvo: 
“Išspirt cechus laukan iš 
vokiškų miestų į jų raudo
nąjį rojų!” (suprask, So
vietus).

Ginčai dėl Pirmiau Buvusią 
Vadą Priėmimo Atgal j Chi- 

ną Tautiečių Partiją

Hankow. — Chinijos tau
tiečių parti j os-Kuomin tan
go prižiūrinčioji komisija 
nutarė priimt atgal į parti
ją dvidešimt šešis .seniau 
buvusius šioj organizacijoj 
vadup, kurie buvo pašalinti 
arba patys pasitraukė iš 
Kuomintango per paskuti
nius 10 metų. Tarp jų yra 
ir Mao Tse-tung, Chou En- 
lai ir tūli kiti komunistų 
vadai.

Bet pildantysis komitetas 
Kuomintango partijos sako, 
kad minima komisija netu
rėjo teisės grąžint juos at
gal; todėl pats pild. komite
tas dabar spręs, ar juos pri
imt ar atmest.
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Nazią Vadas Hess Grūmoja 
Karu Čechoslovakijai

Stcttin, Vokietija.—Nazių 
partijos vice-vadas Rudolf 
Hess šnekėjo, kad Čechoslo
vakija esanti “ne valstybė”, 
tik, girdi, tūlų šalių pada
ryta “klasta” po pasaulinio 
karo.

Jis pasakojo, būk čecho
slovakija tai “pavojus” Eu
ropos taikai; būk Čechoslo- 
vakijoj esąs “faktinas karo 
stovis;” būk jinai “terori
zuojanti” vokiečius ir kitas 
tautines mažumas.

O Hitleris tai, girdi, esąs 
“kantrus”, bet ir jis amži
nai neiškęsiąs ir būsiąs ka
da nors priverstas “daryt 
tvarką” Čechoslovakijoj.

Sov. Mokslininkas Rado Už
rašus Nelaimingos Ameri

kiečių Kelionės į Poliu
Maskva. — Sovietu insti

tuto vienas mokslininkas 
Henrietta saloj, į šiaurius 
nuo Sibiro, surado vadinį 
cilinderį su įdėtais jame už
rašais amerikiečio koman- 
dieriaus G. W. De Longo, 
kuris su savo laivu 1881 me
tais bandė pasiekt Šiaurių 
Poliu, 

v*

Tas jo laivas “Jeanette” 
buvo ledų sukriušintas ir 
paskendo. Jame buvę 33 
žmonės valtimis išplaukė į 
kraštą, bet 31 badu numirė 
ir tik du išliko gyvi, kurie 
ėjo jieškot žmonių apgyven
tos vietos.

Atrasto cilinderio “kepu
raitė” atsivožus ir pribėgęs 
vanduo pavertė popierius 
beveik į košę. Tačiaus raš
tas vietomis galima įskai
tyti.

Tas radinys bus persiųs
tas Leningradan, kur Sovie
tų mokslininkai su didžiau
siu atsargumu mėgins at
skirt susmegusius į košę la
pus ir atsteigt užrašus.

Nutraukti Telefono Susisie
kimai Tarp Vakarinės Euro

pos ir Sovietą Sąjungos

London, birž. 13.—Neži
nia Jkodėl ir kas nutraukė 
susisiekimus telefonu iš 
Londono per Paryžių, Var- 
šavą ir Rygą su Sovietų Są
junga.

ne
ūpe

Shanghai. — Amerikos 
admirolas Yarnell atmetė 
japonų reikalavimą 
plaukt laivais Yangtze 
vindun Chinijos.

Šiandien bus giedra ir 
šilčiau.—N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 70. 
Saulėtekis 5:24; saulėleidis

Washington. — John L. 
Lewis ir visa CIO unijų 
centro vadovybė bendrai 
priėmė sekančią programą • 
dėlei geresnio visiuomeniš- 
ko darbininkam aprūpini
mo, pagal sumanymą C. P. 
Howardo, pirmininko did
žios Tarptautinės Spaustu
vių Darbininkų Unijos:

Įvest tinkamą senatvės 
apdraudą visiems darbinin
kam, sulaukusiem 60 metų 
amžiaus, ir apdraudos pen
sijas mokėt iš šalies bendro 
iždo, netaksuojant tam dar
bininkų algų.

Pataisyt dabartinę bedar
bių apdraudą, kad būtų mo
kama darbininkam pensijos 
ir už negalėjimą dirbti dėl 
susižeidimų.

Išvystyti plačią valdišką 
sistemą sveikatinei, medžia
ginei ir mokslinei pagelbai 
vaikam ir jaunuoliam iki 18 
metu amžiaus.

Įsteigt nemokamus medi- 
kalius patarnavimus vi
siems darbininkam abelnai.

Visos CIO darbo unijos 
bus mobilizuojamos kovai 
už šiuos reikalavimus.

Fašistai Sakosi Pasiekę 
Castelloną; Liautfečiai

Tatai Užginčija :
Fašistų štabas Castellon 

provincijoj, rytinėj Ispani
joj, skelbia, kad italai 
juodmarškiniai, ispanų fa
šistai ir maurai užėmę 
pajūrio' miestelius Torre- 
blanca, Torrenostra, Orope- 
sa, eilę kaimų, tūlas kasyk
las, audyklas ir elektros dir- 
byklas ir pasiekę priemies
čius Castellon de la Plana, 
35,000 gyventojų miesto. Sa
ko, kad “apsupsią” 36,000 
respublikos karino menės 
pajūrio trikampyje tarp 
Albocacerio, Torreblancos ir 
Castellono, ir garsinasi, kad 
suėmę “3,000” respublikie- 
čių kareivių ir pagrobę 
“daugį” jų ginklų ir amu
nicijos.

Valencija, Ispanija.—Res
publikos vyriausybė užgin
čija, kad fašistai prisiarti
nę prie Castellono de la Pla
na ir nurodo, kad jie tapo 
sulaikyti už 9 mylių nuo to 
miesto.

Per aukštus kalnus net 
fašistų didžiųjų kanuolių 
šoviniai nedalekia iki 
tellono; o tie kalnai 
liaudiečių aptvirtinti, 
respublikiečiai.

Cas-
yra 

sako

NAZIAI NUGRIOVĖ PUI
KIAUSIĄ ŽYDŲ BAŽNY- 

. ČIĄ MUNICHE

Munich, Vokietija.—Na- 
ziai čia nugriovė svarbiau
sią žydų bažnyčią neva dėl 
sklypo “parkui”. Ji lėsaVO, 
1,200,000 markių, bet na- 
ziai už ją pasiūlė tik 100,000 
markių.
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mervell, taip plačiai užsimojo, jog balt- 
kalnieriams darbininkams nukapojo al
gas nuo 5 iki 10 nuoš.

Tai žygis, prieš kurį Workers Allian
ce ir visos WPA darbininkų organizaci
jos mobilizuojasi aštriausiai kovai. O ko
voti reikia.

Tarpe kitų blogumų, šitas valdžios pa
sikėsinimas ant jau ir taip mažo šalpos 
darbininkų uždarbio paskatins privati
nius kapitalistus kapoti algas savo dar
bininkams. Tai atvejų atvejais buvo pa
tirta praeityje.

LA I SV®
I ųii Byun I |I H^!   I. I ■■■——■—I nu m.iiii inn    ' i i.n i

Iš Arabų Žemės
Antrad., Birželio 14, 1938

(Mūsų specialaus korespon
dento) .

Penki Tūkstančiai Jaunų
Komunistų

Komunistų Partijos Dešimtoji Kon
vencija nutarė tinkamai pagerbti Jau
nųjų Komunistų Lygos vadą Dave Do
ran, žuvusį Ispanijoje, padedant Lygai 
gąuti penkius tūkstančius naujų narių.

Nutarimas labai puikus. Partijos Na- 
cionalis Komitetas dabar atsišaukia į vi
sus komunistus ateit Jaunų jų Ko
munistų Lygai talkon.

Mes lietuviai irgi galėtumėme ir turė
tumėme padirbėti šiame Lygos vajuje.

Pakalbinkime jaunus žmones stoti į 
Lygą. Ten jie ras puikią darbininkiškos 
apšvietos ir veiklos mokyklą.

Apie Shenandoah ir Mahanoj City ne
mažas čiagimių lietuvių būrelis priklau
so prie Komunistų Partijos. O kas svar
biausia, kad jie labai gražiai veikia.

Sveikiname kiekvieną ypač jauną nau
ją kovotoją.

Tikroji Franci ja Kalba
Birželio 9 d. Franci jos Komunistų 

Partija sušaukė masinį mitingą didžia- 
Y jam Paryžiaus Velodrome. Sakoma, kad 

buvo susirinkę 40 tūkstančių su viršum 
paryžiečių. Kalbėjo partijos pirmininkas 
ir dienraščio “Humanite” redaktorius d. 
Marcei Cachin.

Susirinkimo tikslas buvo pareikšti pa
ryžiečių nusistatymą linkui Ispanijos 
įvykių. Susirinkimas pastatė Daladier 
valdžiai sekamus tris reikalavimus:

Pirmas, valdžia tuojau turi įsakyti sa
vo karinėms spėkoms Ispanijos pasienyje 
šaudyt į gen. Franco orlaivius, perlėku
sius Franci jos pusėn.

Antras, Franci jos rubežiai, kurie susi
siekia su gen. Franco valdoma Ispani
jos dalimi, turi būt tuojau kietai užda
ryti, .

Trečias, valdžia turi tuojau išvyti lau
kan visus gen. Franco agentus iš Fran- 

Icijos.
Paryžiečių susirinkimas taip pat smar

kiai pabarė socialistų atstovus parlamen
te, kurie balsavo prieš komunistų atsto
vų įnešimą tuojau atidaryti Francijos 
rubežius ir suteikti laisvę Ispanijos liau- 
dįąčiams pirktis ginklų. Rezoliucija iš
raiškia viltį, kad tie socialistai atstovai 
greitai susipras ir atmainys savo pozici
ją

Šis paryžiečių susirinkimas kalbėjo 
kalba visos dirbančiosios Francijos liau

ja dies. Komunistų Partijos pradėta kam
panija už teikimą liaudiečiams visapusės 
pąrąmos iš Francijos valdžios pusės pra
pūs po visą kraštą. 111 1

Smerktinas Valdžios Žygis
New Yorke federalės valdžios WPA 

direktorius pradėjo kapoti darbininkams 
algas. Tasai reakcionierius, vardu Sum- H*

Bet Kodėl Jie Fašizmą Palaiko?
So. Bostono “Darbininkas” bando 

įkalbėti svietui, kad katalikų bažnyčiai 
nedaro skirtumo tarpe komunizmo ir fa
šizmo. Girdi: “Čia jų siekimai tapatin- 
gi—visiškai sugriauti krikščionybę.”

Betgi katalikų bažnyčios galvos remia 
fašizmą. Kaip žinome, patsai Vatikanas 
sušilęs darbuojasi už kruvinąjį gen. 
Franco Ispanijoje. Beveik visa Ispani
jos aukštoji dvasiški j a randasi fašistų 
logeryje.

Gal “Darbininkas” paaiškins, ką tai 
visa reiškia?

Klerikalinė spauda labai mėgsta savo 
skaitytojams įkalbėti, kad komunizmas 
arba komunistai nori sugriauti krikščio
nybę. Tuom ji stengiasi nugąsdinti nuo 
komunizmo tikinčiuosius darbo žmones.

Tuo gi tarpu tokio punkto komunistai 
savo programoje neturi. Ar to nežino 
tos spaudos redaktoriai?

Ką daro komunistai, tai moksliniai 
šviečia žmones. O jei apsišvietę žmonės 
netiki į velnius ir kitokius įvairių reli
gijų išgalvotus baubus, tai jau nebe ko
munistų kaltė.

Komunistai nesipeša ir nenori peštis 
su tikinčiais žmonėmis. Priešingai, mes 
norime su tais darbo žmonėmis kuodrau- 
giškiausiai sugyventi ir bendrai darbuo
tis už visų bendrus reikalus. Pavyzdžiui, 
dabar New Yorke valdžia pradėjo kapo
ti WPA baltkalnieriams darbininkams 
algas. Paliečiama 14 tūkstančių su vir
šum darbininkų. Reikia prieš tai kovoti.

Komunistai ir sako: Broliai parapijo- 
nai, čia jau mes turime bendrą reikalą ir 
problemą. Susivienykim ir bendromis 
spėkomis gelbėkime savo algas. Padėki
me ginčus dėl religijos į šalį. Jeigu lai
mėsime ir atmušime pasimojimą mums 
algas nukapoti, laimėsime lygiai visi.

Argi nebūtų geriau, jeigu vietoje 
kiršinti parapijonus prieš komunistus ir 
sėti vieni prieš kitus neapykantą, vardan 
gi tos pačios krikščionybės, kurią taip 
aukštai ji kelia, katalikų srovės spauda 
panašiais klausimais šauktų visus darbi
ninkus laikytis išvien, kovoti išvien?

Kitas klausimas. Kodėl būtinai ta 
spauda bruka religiją ir ten, kur nerei
kėtų brukti? Ar ji nesupranta, kad tokia 
jos politika nė kiek nepadeda nei tai pa
čiai religijai? Ji turėtų žinoti, kad bet 
koks daiktas, kad ir geriausias, visur 
kaišiojamas ir valkiojamas nusinešioja, 
žmonėms įsipyksta.

Patarimas iš Labai Toli
Argentinos “Momentas” duoda seka

mą patarimą: *
“Pasaulio Lietuvis” leidžiamas D.U.L.R. 

nemažai talpina visokių atvaizdų įvairių ko
lonijų lįetuviškų veikėjų, jų tarpe daugiau
siai galima pastebėti kunigai. Būtų labai ge
rai, kad Pasaulio Lietuvis patalpintų pa
veikslų liet, klebono Juozo Janilionio, supa
žindindamas visų šalių liet, kuris didžiausiai 
pažemino lietuvių vardą Argentinoj, su savo 
apgaulinga “rifą” ir dabar pats atsisėdo 
Vila Devoto kalėjime.

- yvr jy ' ;■ ry ---------- -r------------------------------------------------------------------------------

Klausimai ir Atsakymai
B • «—-■ * ’

Klausimas: džia sako, būk Lietuvoje

o didžioje Lietuvoje apie 29 
tūkst.

Ar galėtųmetę “Laisvėje” 
paaiškinti, kiek dabar Lie
tuvoje randasi vokiečių?

Naujas Skaitytojas.
Atsakymas:

Vokietijos hitlerinė val- K; v?;.;

esą net 190 tūkstančių vo
kiečių. Betgi Lietuvos ap
skaitymas parodo, kad Lie
tuvoje tėra apie 88 tūkstan
čiai vokiečių. Klaipėdoje jų 
esama apie 59 tūkstančiai,

Washington. — Nuo karo 
pradžios prieš Chiniją iki 
šiol Japonija pirko iš Ame
rikos lėktuvų bei jų dalių 
už $7,415,189.

“Gaukite “Laisvei” Nąujų 
Skaitytojų.

Pirmas Laiškas
Labai dėkavoju už laik

raščius, ba tokio turinio 
laikraščiai tai man labai 
patinka, ir su dideliu įdo
mumu aš juos skaitau. Bet 
aš turiu pasakyt, kad Legi
jone tai labai draudžiama 
tokio turinio laikraščiai 
skaityt, tat man labai skau
du, kad aš jais negaliu at
virai naudotis. Bet netru
kus praeis 4 metai, tai tada 
aš galėsiu laisvai išsiraši- 
nėti ir skaityt. Aš turiu pri
sipažint, kad aš labai norė
jau važiuot į Ispaniją ir pa
dėt draugam darbininkam 
kovot prieš Franko. Bet ne
galėjau to padaryt, ba iš 
Lietuvos neleidžia į Ispani
ją. Tad aš stojau į Francū- 
zijos Legioną. Tuo ir baig
siu šį trumpą laišką, kitam 
laiške parašysiu daugiau.

Su pag. draugas
Jonas.

Antras Laiškas
Labai ačiū už laišką ir 

naujienas, tiktai prašau do
vanot, kad taip ilgai atsa
kymo neparašiau. Žinote, 
kad Legijone kitą kartą ir 
laiko nėra laiškui parašyti, 
visą dieną dirbi, arba pamo
kos, žiūrėk da ir per pietus 
kokis patikrinimas (reviu) 
ginklų. Taip, kad po vaka
rienės jautiesi pavargęs, ir 
labai norisi pasilsėt. Dabar 
noriu pasakyti, kad aš ne
su Moroke, o Tunyse. Da 
nežinau, kiek ilgai teks būt 
Tunyse, bet manau, kad už 
metų, tai tikrai išvažiuosiu 
į Moroką.

Dabar noriu pasakyt, kad 
pas mumi Legijone labai 
draudžiama komunistinio

turinio literatūra. O aš ga
liu pasakyt, kad permažai 
laiko Legionas turi, kad ga
lėtų laikraščius skaityt. 
Sekmadienį turim pusę die
nos liuosą, tai reikia savo 
viršutinius drabužius išsi
skalbti, taip pat ir balti
nius. Taip, kad jeigu nori 
save gerai užlaikyt Legijo
ne, kad nebūtum nubaustas, 
tai turi labai žiūrėt, idant 
viskas būtų tvarkoj, ba už 
kiekvieną menkniekį bau
džia. Aš da iki šio laiko 
neturiu jokios pabaudos, tai 
ir norėtųsi baigt 5 metai 
be pabaudos.

Dabar parašysiu apie ara
bus. Aš kiek juos mačiau, 
tai daugiausia neturtingus 
arabus. Taip, kad kiti guli 
patvoryj apsisupę kokiu se
nu suplyšusiu ėdi jalu arba 
paklode ir nesiprausę. Tur
būt kaip jie gyvi, tai da nė 
karto nesiprausę, nors ir 
jūra yra palei pat nosį. Kiti 
švariau apsitaisę . ir apsi- 
prausę. Galiu pasakyti apie 
jaunas arabes, kad daug jų 
yra labai gražių, jeigu ge
rai jas išpraustum, tai Eu
ropoj neatsirastų gražesnių 
merginų. O kaimuose ir tas 
pat. Neturtingai gyvena ir 
aš manau, kad tik dėlto, kad 
niekas neauga. Saulė viską 
išdegina. Kai aš buvau “sidi 
lane,” tai per 3Xmėnesius 
vieną kartą lijo, o saulė 
kiekvieną dieną gražiai ke
pino. O ant dangaus nė vie
no debesėlio.

Tiktai alyvų medžiai au
ga. Tie, tai, matyt, nebijo 
saulės, ir nereikalauja van
dens. Tai tų alyvų pilni Tu
niso laukai, kaip sodnai, už
vesti. O jų vaisius panašus 
į slyvą, tiktai jų žalių nega
lima valgyt. Iš jų arabai 
daro aliejų ir taip visokių

IŠ LIETUVOS
kliudo tas, kad keliose dirb
tuvėse darbininkai tarp sa
vęs blogai gyvena. Tai iš
naudotojai sumaniai panau
doja, kad mus dar labiau iš
naudoti. Laikas tam pada
ryti galą.

Siuvėjas. >

Jonava. Iš Siuvėjų 
Gyvenimo

8-nių valandų darbo die
ną mes iškovojom. Didelė 
dalis siuvėjų yra jaunuoliai. 
Dabar eina kova dėl užmo
kesčio pakėlimo. Jonavoj 
yra 3 didelės siuvyklos, jose 
dirba apie 10 jaunuolių, ku
rie uždirba nuo 5 iki 15 litų 
į savaitę. Dar yra 2 mažes
nės įmonės, kur dirba vien 
jaunuoliai. Čia ir buvo iš
kelti jaunuolių reikalavi
mai. Mes reikalaujam, kad 
mums mokėtų tiek, kiek 
gauna didesnių dirbtuvių 
darbininkai, o pastarieji 
nori, kad jiems irgi pridė
tų. Yra išrinktas jaunuolių 
komitetas, kuris turi rūpin
tis mūsų tolimesne kova. 
Be to bemaž mes visi į ligo
nių kasą neįregistruoti. Ne
turime atsiskaitymo knyge
lių. Mūsų organizuotumui

konservavimų. Ir Juokinga 
atrodo, kaip matai, kad 
sveikas arabas sėdi ant ma
žo asiliuko, ir joja, o arabės 
—ar jaunos ar senos—eina 
pėsčios. Arabai mažai dirba, 
daugiausia tai, žiūrėk, ara
bas guli, o arabės dirba. Ir 
kad jūs žinotumėt, koks jų 
senoviškas paprotys. Ara
bės ant galvos užsidėję Ur
bonus su vandeniu neša, ar
ba ką tik neša, tai vis ant 
galvos.

Tiesa, vaizdų galėčiau at
siųsti, ir yra labai gražių, 
bet man dabar biskį pinigų 
trūksta. Bet kaip išvažiuo
siu į Moroką, tai tenais 40 
frankų gausim daugiau į 
mėnesį. Dabar aš gaunu į 
dieną 50 centimų, tai papi
rosams ir pašto ženklams 
teužtenka.

Jūsų Jonas.
Sousas, 10-III-38.

Jonava. Tarnautojų Vargai
Jonavoj yra 22 krautu

vės. Jose dirba 30 tarnau
tojų, Beveik visos jaunuo
lės. Dirbame nuo 8 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro. Darbo 
užmokestis labai žemas. 
Pav., mėnesiui gauna 10-30 
litų 12 mergaičių, 30-50 litų 
gauna 10 mergaičių. O nuo 
50-100 litų—tik 6 mergai
tės. Dauguma į Ligonių 
Kasą neįregistruota. Yra 
daug nepatenkintų ilga dar
bo diena ir žemu darbo už
mokesčiu. Mergaitės orga
nizuotis bijo. Bet kas nori 
pagerinti savo padėtį, tas 
turi organizuotis ir kovoti.

Tarnautoja.

Ispanijos respublikoj: viršutinis paveik sląs parodo kareivius prie lauky darbo, 
gelbstint valstiečiams, o apatinis—lojalisty kareiviy pasiruošimą sutikt priešą, 
Mussolinio-Hitlerio-Franko fašistus.

<

Jonava. Stalių Jaunuolių 
Padėtis

Didžiausia dalis jaunuolių 
dirba mažose dirbtuvėse. 1 
Jie baisiai išnaudojami. Jie 
dirba po 12-14 valandų, ma
žai mokinami, varinėjami 
po miestą, nešioja lentas ir 
pan. Dauguma į ligonių ir 
draudimo kasas neįregis
truoti, o sužeidimų būna la
bai daug. Atsitinka, kad iš
naudotojas verčia darbinin
ką išimti savo vardu paten
tą, o paskui gali su juo da
ryti, ką jis nori. Tuomet 
jau nėra kąlbos apie regis- , 
travimą į kasas, be to jį 
gali versti mokėti visus mo
kesčius, jei tik jis atsisako 
dirbti pas jį. Vienos dirb
tuvės darbininkas atsisakė 
išimti savo vardu patentą, 
tai jis už tai tuojau buvo 
paliuosuotas. Už kiekvieną 
savo teisių gynimą jaunuo
lį atstato, nes stalių bedar
bių yra daug. Mums sta
liams jaunuoliams reikėtų 
organizuotis, tik tada lai- t 
mesime.

Stalius.

Seda. Buožė Skriaudžia— 
Teisinas Padeda

Dagių kaime pas stambų 
buožę Jušką pereitais me
tais už piemenuką tarnavo 
Grinkevičienės augintinis. 
Tarnauti buvo sutaręs 6 va
saros mėnesius, bet ištarna- J* 
vęs 4 mėn. susirgo. Buožė 
Juška ne tik pas save pie
menuko nesargino, bet po 
savaitės sugrįžusio nepriė
mė ir neišmokėjo už ištar- J
nautą laiką užmokesčio. 
Nuskriaustas piemenukas 
nerado teisybės pas fašisti
nį Sedos teisėją Penšvylą, 
kuris piemenuko sutartą al
gą išskirstė 12 mėn, ir pas
kui priteisė už 4 mėn., nors 
turėjo išskirstyti tik 6 mėn., 
ko pasėkoj piemenukas ga- 1 
vo tik pusę jam priklausan
čio užmokesčio.

Draugai, mums reikia 
tuoj aus organizuotis kovai 
už savo teises, priešingai, 
amžinai mus smaugs buo
žės, dvarininkai, <1

Kaimietis.

Barcelona, — Ispanijos 
respublikos lėktuvai nušovė 
žemyn du Vokietijos oriai- t 
vius rytuose. J

* -
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Fascism and War

of

to

bill now

all pri-

nation is a nation at

warfare, liquid fire and phos- 
but such defeatism does not 
single thing to correct that 
leads us all to the trench.

the 
are 
just

nation. In the womb of 
the children of death, 
why does fascism lead

con- 
thou- 
burn

NEW YORK.—Legal 
i curb violence by Nazi 
i demanded by speakers

give a 
is no 
peace

for the past few 
brought with it a 
and almost every 

of the world seems

security and a feeling 
when there is no peace.

Why Danger?
world is the old spectacle

The Twins, IVar and Fascism, Threaten the 
Existence of Progress and Civilization

by WALTER KUBILIUS
VERY DAY 

years has 
new war threat 
month the peace 
to hang by a single thread as dict
ators and ministers waggle over the 
price of peace.

These constant war scares have 
been so frequent that the average 
individual is prone to greet the 
next threat with a taunt and ig
nore its potentialities. "It’s just 
another scare,” he says, “and it 
will blow over like all the rest.”

This policy of greeting each new 
danger with the thought that it 
is only a passing fancy tends to 

feeling of security when there 
of

beauty, etc., therefore they are valu
able. The law of supply and demand 
operates to create more profit on 
that which is rarer.

If certain goods are produced in 
excessive quantities — the market 
price falls down. If some of these 
goods are destroyed the price jumps 
up again. It then becomes more 
profitable for the capitalist if there 
are less goods and vice versa.

At this stage price-regulation, 
monopoly and limited-production en
ter. In times of depression we see 
nations burning food and plowing 
under cotton. We see machinery 
scrapped. We see high tariffs im
posed and trade strangled.

Reasons for War
War is merely the logical 

elusion of such a policy. If 
sands of dollars are spent to
coffee and food, it is just as logical 
to spend millions making guns and 
ships to be blown to pieces. If 
millions of people are thrown out 
of work and declared “useless,” it 
is just as logical to have them 
gassed and their stomachs slit by 
bayonets.

In the search for foreign mar
kets upon which to dump their ex
cess goods, these nations meet and 
fight. In the struggle for a na
tional market upon which to throw 
their excess goods, machines and 
human beings—these nations make 
war. In the fight to maintain po
wer upon the backs of the working 
class—these nations make war.
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The 
nations arming “for peace and self- 
defence.” We see headlines daily 
blurt out the deaths in Canton, 
Shanghai, and Catalonia. The roto
gravure sections are filled with 
pictures of the latest war birds, 
their efficiency in dropping bombs, 
and their combat ability.

We may speak of “civilization” 
with a frown when we read of bac
terial 
gene, 
do a 
which

Failure to Stop the Threat
It may be said without contra

diction that Germany is one of the 
biggest causes of the war danger. 
This does not mean, however, that 
England and France are the white 
angels facing an aggressive fas
cism.

There was a time when Germany 
was just beginning to rearm. With 
ease and the support of all coun
tries France was able to step in 
and stop the rearmament. There 
have been many opportunities for 
France in the past few years when 
she was able to march into Germa
ny without danger to herself. But 
the years passed and now France 
faces a Germany that threatens to 
destroy her. France did not lift 
a finger to prevent the future she 
now faces . . .

Great Britain, no longer "Great,’’ 
has kow-towed to Hitler and Mus
solini and now faces the cold steel 
bayonets on the throat life-line of 
the Mediterranean. She supplied ma
terial and financial aid to Germany. 
England did not lift a finger to 
prevent the future she now faces...

Soviet Russia
There are reasons for the ap

parent tie between German Fas
cism and Anglo-French Imperialism. 
Fascism is the last resort of a 
capitalist system to save itself. If 
Fascism collapses and Communism 
replaces it in Germany, that nation 
would have been the finest example 
to French and British workers that 
they could live better and fuller 
lives if they overthrew their capital
istic systems. ,

An English capitalist is ® capital
ist first and an Englishman later. 
Rather than see a workingclass 
government spread, the ruling class
es are willing to risk an interna
tional conflict, 
nized as 
working 
on clay 
of the 
and his 
growing
people to get peace and democra
cy, economic as well as political.

Paradox of Fascism
Fascism, formed to save capital

ism, inevitably leads to war which 
destroys 
fascism

Then, 
to war?

A fascist 
war within itself. Freedom of speech 
is suppressed, censorship is invoked, 
an armed force is created to sup
press the people and every possible 
measure taken to keep the ruling 
clique in power.

“What Is Fascism?"
There are several characteristics 

of fascism, but the most outstand
ing and representative are these:

1) The principle afm is the main- 
tainance of capitalism when a pro
letarian revolution threatens as the 
result of the class struggle for the 
means of production.

2) The intensified dictatorship of 
the capitalists.

8) The suppression of working 
class organizations and labor unions; 
their supersession by state-controlled 
class-cooperation,

4) State monopoly of larger in
dustries and finance.

5) Taking the road to war as the 
solution of increasing Imperialist 
antagonisms.
. Fascism, as it can be seen, is 

merely capitalism with the whip and 
talon in the open.

Scarcity Value
Capitalist economy is the econo

my of scarcity. By that we mean 
commodities gain value through 
scarcity. Air is free, therefore it 
has no marketable value. Diamonds 
are scarce and wanted for their’
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piad, Brook 
when the q 
on August 14.

A bus wi 1 probably be chartered 
by Eastern branches for the trip to 
Pittsburgh and quite a number of 
athletes will represent Brooklyn at 
the Schenley Oval. No team has 
been made [as yet but individual 
members are expected to be in 
the first ranks when the gold, sil
ver and bronze medals are given to 
the best LDS athletes.

The Richmond Hill girls will re
ceive much more competition from 
the Chicago Lassies.^ 
Richmond Hill starlets 
the field to bring 
New

As 
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of secret preparation 
turn the tables on the 
Cleveland

All of 
serve to 
Olympiad 
interesting national sporting events 
held by Lithuanian-Americans.

prepared for the Olym- 
yn is not be forgotten 
lay of reckoning comes

York.
yet very little
Elizabeth and 
of the East

the

boasters.
these little 
make this 
one of the

Two of the 
will be in 
awards to

been heardhas
Newark. Both 
boast of hav-

They say 
an indication 
in order to 
Chicago and

sidelights will 
year’s LDS 

best and most

Fascism is recog- 
the greatest enemy of the 
class. Standing as it does 
feet, it is the last chance 
capitalist to save himself 
power in the face of a 
determination among the

Fascism and War
Fascism and war are inseparable. 

Fascism is another name for a ca
pitalist nation wherein the working 
class has lost the last of its rights 
and wherein war is the solution for 
economic stupidity.

These twins will last until the 
people take their future into their 
own arms.

Builders Plan Varied 
Month Activity

Ask To Prohibit 
Military Nazis

meaisures 
agents were 
at an anti- 

|Nazi rally held under the auspices 
į of the United Anti-Nazi Council in 
Yorkville Casino, where seven Ame
rican legionnaires were beaten by 
members of the German-American 
Bund one month ago.

Roger N. Baldwin, director of the 
American Civil Liberties Union, ask
ed for public support of a 
in the Senate military affdirs com
mittee which would abolish 
vate military organizations.

The last business meeting of the 
LDS Youth Branch, Builders, laid 
plans for future activity, elected de
legates and nominated youth candi
dates to the LDS National Board.

Helen Kaunas, branch treasurer, 
and Alda Orman, branch financial 
secretary, were elected delegates to 
the LDS Convention on the 
of the excellent work they 
accomplished for the branch. 
Brown, Tony Sineus, Walter 
liūs, Al Purvėnas and John 
were elected as delegates to 
Youth Conferences to take
the same week as the Convention.

The Olympic delegation was 
decided upon.
must be gone through at first to 
select those most fitted to repre
sent the branch. Entry blanks will 
probably be in by July.

Anthony Litvin and Stanley Dri- 
got, two well-known and active LDS
youth out west, proved to be thenounced later.

basis 
have 

Mary 
Kubi- 
Blass 

the 
place

not
A training period

’ | TJE-Y ASK, and look, and smile, and sneer,
-*• Go, they say, give out your leaflets,

Speak to deaf ears, study, think, and work
On street corners and smoke clouded rooms.
Hammer your fists on an age old rock.
And—with the assurance of Olympian Gods 
They give the final stroke—

“What’s it going to get you?’’

I
I
I

don’t know
see flesh weaken and fatten
see mansions—marble and rotting wood

I find no peace in knowledge
I find no hope in submission.
The mountain stream of life becomes the flowing

river wherein there is no rest, no peace, no quiet, 
save the peace of a far distant goal.

And so it is with us.
But you, the pebble on the shore,
Standing aside and looking at the rushing stream, 
Laughing at the drops in a mighty current— 
Remember—our river will wash you down.. .

—Poetaster.

WASHINGTON.—-Glowing adver
tisements about “filtered sunshine” 
and “skin vitamins” that have been 
swamping the bewildered consumer 
of soap and cold cream are due for 
a letup.

The Federal Trade Commission 
has unwound itself from a lot of 
red tape and delivered a direct hit 
at the advertising policies of Wood
bury’s Facial Soap and Pond’s Cold 
Cream, stating that the companies’ 
representations are “exaggerated 
and misleading.”

Clearing away the excess of big

words and legal terms, the FTC in 
effect said that the claims of 
Pond’s that its cold cream would 
keep the skin young and healthy 
and free of germs was just 
much eyewash being ladled 
consumers 
tising.

As for 
containing 
“releases
ment,” the FTC exploded 
with no trouble at all.

Complaints against the 
panics have been filed by
the companies were given 20 days in

by high-pressure

so 
out to 
adver-

SoapsWoodbury Facial 
"filtered sunshine” which 
a filtered sunshine 

this
ele- 

fable

two 
the

com-
FTC,

Five Thousand New Members for the Young 
Communist League by August First!

Memory of Dave Doran, Killed in Spain, to 
Live in the Ranks of Fighting Youth

Dave Doran, heroic son of the 
American people, embodies in his 
life and struggles the spirit of loyal
ty and self sacrifice that made him 
an outstanding member of the Party 
and a leader of the Young Commu
nist League. His loss is one which 
is felt keenly, not only by the hero
ic fighters for democracy in Spain, 
but by all of us, and will serve to 
further imbue us with the determi
nation to carry on in the trying 
days ahead.

The best tribute that can be paid 
to the memory of Dave Doran, the 
most impressive monument that can 
be erected in his honor, is that of 
replacing the great gap left by his 
death with thousands of new young 
fighters for peace and democracy. 
It was in this spirit that the 10th 
Party Convention decided to help re
place the loss of Dave Doran by re
cruiting five thousand new members 
for the Young Communist 
By turning our attention 
matter there is no question 
through concerted efforts 
help increase the 
YCL from 20,000 
gust 1st.

We have often

are our
As we 

expand, 
we are

League, 
to this 

but that 
we can

membership of the 
to 25,000 by Au-

stated that youth

which to try to think up an answer, 
if any.

So, unless these companies can 
wiggle out of this one, they will 
have to be less misleading in their 
advertising in the future.

are the pride of our party, 
most treasured possessions, 
see the ranks of the YCL 
as we see its new faces,
happy in the knowledge that a new 
generation is preparing itself for 
leadership, for carrying forward the 
democratic traditions of the Ameri
can people and the Communist pro
gram of our Party. But this feeling 
is qualified by another; recognition 
in the fact that the YCL is still a 
very small organization.

Our young comrades are working 
together with millions of other 
young people in a broad progressive 
youth movement. They are doing 
all they can to win America’s youth 
for the growing democratic front of 
the American people. They are 
also educating themselves in Marx
ism-Leninism, in its spirit and teach
ings. They must be helped in their 
task of promoting the interests of 
America’s youth, who face the un
employment and insecurity of a new 
economic crisis plus the danger of 
a new world war.

The Washington-Lincoln Boys, by 
their splendid record in Spain, are 
living 
spirit 
young 
Doran 
best, 
ests 
and 
free 
will 
and
conclusion this special drive in the 
memory of one whom we shall never 
forget, our dear Comrade Dave Do
ran.

expressions of the democratic 
which permeates America’s 
generation. The life of Dave 
symbolized this spirit at its 
In his memory, in the inter- 

of the struggle for democracy 
freedom, in the interests of a 
and happy young generation, we 
put our shoulder to the wheel 
unitedly carry to a successful

•J

most popular nominees. Helen Kau
nas, one of the branch members, 
was nominated to an important po
sition, thus showing the faith the 
members have in her ability.

The branch activity for the month 
will be:

June 15: 
rest Park.

June 22: 
the famous 
Nation.
Buy yours immediately from Wal
ter Kubilius, the unofficial 
getter.

June 29: A visit to the 
wich Village Country Fair, 
and place of meeting to

An evening trip to Fo- 
Meet at 8 p. m.
A Theatre Party to see 
play, “One Third of a

Tickets are still available.

ticket

Green- 
Time 

be an- 
—Doc.

LDSNat’l Youth Conference
The National Yoįth Conference of the LDS Will Take Place in the Fort 

Pitt Hotel, Pittsburgh, Pa., on August 16 and.17
Dear Friends:

This year, our LDS National Youth Conference 
will take place in Fort Pitt Hotel, 10th Street and 

Avenue, Pittsburgh, Pa.
m. on Tuesday 
August 17th wi 
held during the

It will begin at 
August 16th and continue 
:h an evening session. It 
week of the LDS Fourth

Branches which do not have 25 members are al
lowed one delegate. New branches can disregard 
the duration of membership qualification. The LDS 
Contention will be held on the following days in 
Pittsburgh: August 15, 16, and 18.

Liberty 
8:00 p. 
through 
will be
Bi-ennial Convention.

This year our National Youth Conference will be 
organized in such a man 
youth will be discussed 
participant in the Confed 
have his or her say on 
our youth movement.

One of the prime tas^s before us is the develop
ing of a more systematic plan for activity, and of 
the building of our organization up into the LAR
GEST Lithuanian fraternal organization 

of these are interlocked 
we shall be able to discuss 
democratically. We have 
take oh more responsibility

ner where all phases of our 
and reported upon. Each 

ėnce will have a chance to 
the matters and policies of

in the 
and, at
all our 
become 
for our

Representation to Youth Conference
1. One delegate for each five members in a youth

brahch, adult branch, or youth division may be elect
ed for the Natjonal Youth Conference. ' ,

2. Each youth delegate to the LDS general con
vention will be an accredited delegate to the LDS 
National Youth Conference.

3. Delegates to the Youth conference can be either 
insurance or associate members, while delegates to 
the general convention must be insurance members.

4. Each delegate must have a credential from his 
branch, a copy of which must be sent to the LDS 
National Youth Committee not later than July 20th.

5. Any youth member of the LDS who is not an 
elected delegate may attend the National Youth Con
ference as a guest and will receive all privileges of a 
delegate except the right to vote and to hold an of
fice at the conference.

Delegates Expenses
The expenses of the delegates must be paid by the 

branches which they represent. Money for this pur
pose may be raised by affairs, donations, collections 
or from the branch treasury, or the delegates may 
pay their own expense. Some housing at LDS mem
bers’ and friends’ homes will
burgh during the week of the convention, also, Fort 
Pitt Hotel is offering lodging for as low as $1.00 a 
night to delegates.

Forward to a successful and fruitful LDS Youth 
Conference!

Each branch elect a full quota of delegates!
Send your most active members!

Fraternally,
LDS NATIONAL YOUTH COMMITTEE.

John Orman, Secretary.

be available in Pitts-
greater one, and a more in-

country. Both 
the conference, 
problems very 
of age now to
youth movement and we shall demonstrate our abili
ty to do so at this National Youth Conference.

One important matter which your branch, by 
sending a goodly representation, will gain, is the ex
change of experiences with LDS Youth Leaders of 
other cities and especially of those cities where our 
work has been very successful. Meeting other youth 
leaders and discussing the mutual problems that face 
our branches, we shall) be able to make our organiz
ation a bigger one, 
fluential one.

Our work in the sports, social and educational 
fields has not progressed in every respect in spite of 
the strides we have made. These problems shall 
receive special attention. It is important, therefore, 
that all branches send as many delegates as possible 
to the National Youth Conference.

Besides the organizational problems, awards will be 
made by the National Youth Committee to those 
holding the highest number of merit points, to the 
winners of the membership drive, as well as the 
awards to the winners in the LDS Olympiad.

Fourth LDS Bi-ennial Convention
Your branch has already received a communication 

on the Fourth Bi-ennial Convention of the LDS. To 
this general Convention, your branch is allowed one 
delegate for each 25 members or major fraction 
thereof. The delegate must have been in good 
standing in the organization for the past year.

419 Lorimer St. 
Brooklyn, N. Y.

A REMINDER
On Sunday, August 14th, the LDS National Olym

piad (Track and Field Meet) will be held at Schen
ley Oval, Pittsburgh, Pa. All delegates are urged to 
arrive in time to see this greatest LDS sports spect
acle and all branches are urged to send their best 
sportsmen to compete for LDS National Champion
ships.

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

“He is a regular slave at the office. 
Look how he bites his finger nails".

Composer Franz Listz’s father on 
his deathbed told his son he feared 
women would be his downfall. It 
was only a fair guess, 
ed his amorous 
year old pupil 
wild career of 
song, but still 
be seventy-five.

Listz start
bent with a sixteen 
and continued a 
wine, women and 

managed to live to

German Youth Oppose
War on Spain

of 
in

»>»
Kt

if

In the Field of Art:--
Two Lithuanian Painters

I’ve always believed the critic’s 
heaven should have been left undis
turbed to little bearded men who 
have no joy in life left but their 
beards and searching for faults in 
others. Having been coaxed to un
dertake the serious art of debunk
ing, the little men will nbt hesitate 
to welcome me open-armed to their 
heaven. Farewell, cruel world!

Knowing Iggy (Banasevičius) 
quite well, I am convinced he won’t 
give a fig as to what I have to say. 
This very essence of indifference 
pervades his entire exhibit at the 
Maspeth Library. On casual obser
vation • one is first made conscious 
of careless banter and free brush 
strokes with no obvious attempts at 
color harmony. In “Night”, he has 
very successfully combined these 
qualities. To the fellow-artist this 
canvas is unusually striking in its 
composition and striking in strong 
color contrasts. To the layman and 
my comrade choristers this creation 
would have to make way in popular 
appeal to the more harmonious 
“Spring In Danbury”.

In direct contrast to the usual 
freedom of expression is Iggy’s ste-

a fair play, but the coloring 
of ‘down to the end of the 

muddiness. It lacks the vitali- 
“Night”.

reotyped portrait of “Jonas Valaitis”. 
One can see Iggy was not stirred 
by the model. It’s a portrait paint
ed to the sorrow of the sitter and 
the joy of his foes. “Maspeth Farms” 
may be successful only in that it 
makes one sympathize with the far
mer’s bleak conditions in Maspeth.

A good attempt at a still life is 
made in “Apples”. Here planned 
composition and grouping have been 
given 
reeks 
tube’ 
ty of

Where Iggy fails there Witkus 
shines. “Our Bread” and “Green De
canter” immediately places the lat
ter among those classified as still 
life painters. The true personality 
of the artist gives way to an under
current of Van Gogh in his painting 
"Flowers”. The landscapes and boat 
scenes show a keen observation but 
only succeed in becoming good like
nesses of the surroundings, devoid 
of the artist’s ability of expression, 
so evident in his still-lifes.

Saint Peter open the gates!
—Albina Deps.

PARIS.—Nazi Generals’ lack; 
faith in Franco’s “successes”, 
Spain is used by the united youth 
movements of Germany to spur the 
youth of Spain on to victory.

Replying to the appeal of Santia
go Carrillo, general secretary of the 
Spanish United Socialist Youth 
movement, to the youth of the 
world for help, the German Federa
tion of Socialist Youth, the Young 
Socialist Workers’ movement and 
the Federation of Young Commun
ists of Germany, have sent a joint 
reply pledging all their assistance to 
the youth divisions of Republican 
Spain.

In the letter, addressed to Carril
lo, the Germans reveal that hun
dreds of young German soldiers 
have refused to be sent to Spain 
to fight in Franco’s ranks.

Part of the letter is as follows.
“Your passionate appeal, full of 

faith in the victory of the Republic, 
reveals the deception of the fascists* 
allegations when they claim to the 
youth of Germany that the rebel 
General Franco is on the eve of 
victory. This is just 
of propaganda.”

“Comrade Carrillo, 
throwing larger and 
bers of young German 
Spain, and you are 
times right when you state in your 
manifesto that the oppressed youth 
under fascism also want peace 
and refuse to be sent as mer
cenaries to Spain, 
hear the ominous 
mission” a general 
them. They know 
being shipped off 
derground propaganda has little by 
little made known to the German 
people what happens to those who 
leave 
ment 
fight 
cause 
their

"We have mobilized all our 
ces to actively contribute to 
support of the two volunteer divi
sions of youth in Spain.

“Transmit to the heroic young 
Spaniards, our revolutionary greet
ings. Tell them that all our help 
will be given to the hundreds of 
young communists and young social
ists fighting in the ranks of the 
valiant Republican Army.

“We, German anti-fascists, well 
understand that each blow against 
the fascist invaders of Spain is a ♦» I 
blow against Hitler, and this facilit
ates our struggle against the cursed 
fascist regime.”

another piece

Hitler i s 
larger num
soldiers into 
a thousand

Whenever they 
words “special 

depression seizes 
the words mean 
to Spain. Un-

for Spain, that the Govern- 
troops shoot well and they 
with increased strength 
they defend their liberty 

freedom.
and

for- 
the
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Parašė M. ZOščENKO Vertė V. PAUKŠTYS Wilkes Barre, Pa
MELSVOJI KNYGA

IV. Nepasisekimai
• (Tąsa) 54

1. Kuomet mes savo laiku gulėjome 
lopšelyje ir mažytėmis lūpytėmis, ma
žai ką suprasdami, čiulpėme per papuką 
šiltą pieną, kokį, veikiausiai, jautėme 
malonumą nuo mus apsukančio gyveni
mo!

2. Svarbiausia malonumo priežastis, aš 
taip dabar manau, vėrėsi kaip tik tame, 
kad mes nei iš kur nelaukėme jokių ne
smagumų ir nepatyrėme jokių nepasise
kimų.

Na, jei bent ten, daleiskime, staiga 
pilvelį pradeda skaudėti, arba ten blusa, 
nušokus nuo suaugusio, pradeda kan
džioti mūsų, dar nesustiprėjusį, kūnelį.

Tai ve, taip sakant, ir visi nepasiseki
mai, ve, jums ir visos pereinamojo gyve- 

' nimo sunkenybės.
O visa kita, žinoma, slinko puikiausio

je nesujaudinamo gyvenimo šviesoj.
3. O kokiu stebėtinu, kokiu stačiai pa

sakišku vaizdinosi mums pasaulis, kuo
met mes, .jaunikaičiai, dideliu pasitenki
nimu, žengėme į svirų mūsų gyvenimo 
kelią!

Kokia stačiai apkerėta panorama tuo
met driekėsi priešais mūsų nekaltus 
žvilgsnius!

Mums rodėsi visas pasaulis pripildytas 
laime, malonumu, pasisekimais ir kuomi 
nors panašiu į tai. Kokiu nors apgirtimu.

Vyriškiai rodėsi protautojais. 0 mo
teriškės mūsų vaidentuvėje piešėsi lyg 
kokios Ispanijos braurninės dainininkės, 
kurios vien tik dainuoja, kvatoja 
sigeria. 0 jas apsupa vestuvinės 
mės, šokiai, svečių pasitikintai 
fixe) ir bučkiai.

Retkarčiais mes manydavome,

ir iš- 
iškil- 
(jour

kad 
įvyksta kokių nors nemalonumų—saky
sime gaisrai arba nuomariai. Bet ir vėl 
svečių pasitikimo dienos. Šokiai. Ir taip 
toliaus.

4. Bet ve, žinoma, praėjo žavėjanti 
jaunystė. Ir viskas pasirodė, kaip sako
ma, visai atbulai.

Taip sakant, mes iš neatsargumo pro
to akimis žvilgterėjome į kraštovaizdį, 
mus apsupantį. Ir staiga, kaip pasakoje, 
vienu akies mirksniu, išnyko visi tie ap
žavėti vaizdai! Nubluko spalvų grožė. Ir 
viskas dingo, kuomi mes neapsakomai 
gėrėjomės.

Visa tai kaip sapnas išnyko, užgeso 
ir užsibaigė.

Ir nuo to mums taip skaudu, kad mes 
stačiai negalime jums nei išreikšti.

Apie šį skausmą savo laiku puikiai iš
sireiškė vienas mūsų garsus poetas. Kal
bėdamas apie praėjusias savo jaunystės' 
dienas, jis taip sušuko. Ve kaip jis pa
sakė apie šį nepasisekimą, su skausmo 
jausmu, dideliu sumišimu ir sielvartingu 
drebuliu. Ve jo žodžiai:

“Mano gyvenime, ar tik tu man sap- 
navaisi! Aš, tartum, pavasario skar- 
džiame ryte rožiniu arkliu pralėkiau.” ,

5. Taip, čia labai puikiai pasakyta.
Stačiai kaip rožiniu arkliu, mažai ką 

suprasdami, mes pralėkėme per žydin
čius mūsų jaunystės laukus.

Ir štai mūsų arklelis staiga virto nor
male spalva. Iš rožinės spalvos jis pasi
darė, greičiausia, kokios tai alyvinės 

. spalvos, arba paibeliai jį žino kokios 
spalvos jis dabar yra. Jis, mano meilutis, 
kaip kada suklumpa, prunkščia, ir uo
dega mala.

O kuomet užsibaigė ta mūsų pasiutu
si zovada ir mes pažiūrėjome aplinkui 
save, tai nuo išgąsčio stačiai vos ne- 
nukritome nuo to savo rožinio kuinelio. 
Mes neapsakomai pasibaisėjome tuo, ką 
pamatėme aplinkui.

Mes pamatėme apgailėtinus mūsų 
šiaurinės gamtos vaizdus — neturtas, 
sielvartas ir nuoskaudos. Ir mes išgir
dome aplinkui save vapaliojimus. Tai 
reiškė savo pasipiktinimą nepasisekėliai 
ir tie, kurie iš gyvenimo negavo nieko

* gero. Ir ve, jie daugiau nenori tokios 
padėties. Jie nenori sielvartų ir nuos
kaudų. Ir jie maldauja, kad juos kaip 
nors nuo to išgelbėtų. f

Bet, žinoma, ne taip lengva buvo tą 
atlikti. Ir, gal būt, protingiausi žmonės 

- savo laikais šiuo klausimu kvaršino savo 
galvas. Ir, gal būt, dėlei šio išgelbėjimo

įvyko sociale revoliucija, kuri galutinai 
kalba savo naujus žodžius.

6. Ir ve, sekdami pavyzdį pirmųjų sky
rių, mes atsiskleidžiame istoriją, kad, ži
noma, pažiūrėjus, kaip ten pas juos buvo 
anksčiau su tais pačiais nepasisekimais. 
Ir iš kur tie nepasisekimai, tikrenybėje, 
kildavo? Ar tik ne dėl paikysčių? O jei
gu ne dėl paikysčių, tai tas, gal dar ir 
pataisoma.

Taigi, žiūrime istorijon. Sklaistom ją 
ir šiaip ir taip. Viduramžių pasaulis. Se
novės gadynė. Ten Haldea. Finikija. Ir 
argi ten viską supaisysi! Persija. Siama.

Ir matome ką tai nuostabaus. Tai yra, 
apart nepasisekimų pas juos tartum ma
žai kas ir buvo. Elgetos valkiojasi. 
Raupuoti guli. Vergus kur tai varo. Bo
tagais plaka. Karas dunda. Keno tai ma
nia verkia. Ką tai caras už šonkaulio pa
korė. Peštynėse popiežių užkuldašijo. 
Turtuolis sumušė biednioką. Ką tai ten 
kalėjiman įgrūdo. Sužieduotinė kanki
nasi. Jaunikis be kojos raitosi. Kūdikį 
pagriebė už kojyčių ir trenkė į sieną... 
Kaip daug, vienok, nepasisekimų! Ir vis 
stambūs nepasisekimai!

Ve kaip vienas mokytas rusų kunigas 
1734 metais pasakė. Jis taip išsireiškė 
apie garsiąją slaptąją raštinę, kuri žiau
riai kankino caro priešus. Jis pasakė sa
vo kvaila bažnytine tarme:

“Jeigu mažuoju rankos piršteliu pa- 
kapstyti toje vietoje žemę, tai iš jos fon
tanu pradės muštis žmonių kraujas.”

Ir ve, galutinai nušokę nuo savo roži
nio arklio, imkime ir palieskime šį da- 
lyką.

7. Taip! Iš visų velniškų nepasiseki
mų, pabertų ant kiekvieno istorijos pus
lapio, mus labiausia gali apstulbinti, ko
kis tai, stačiai pasakysime, pasiutęs 
žiaurumas linkui savo pavaldinių.

Tai yra — kartais stačiai tokie daly
kai galvoj nepasilaiko. Bet visgi skaito
me: čialą šeimyną sukimšo meškoms į 
klėtką. Nuo kito ten nulupo odą. Anam 
ranką nukirto. Nosį nupjovė. Vinia pri
kalė prie galvos kepurę. Ant baslio už
sodino.

Anglijos pasiuntinys Horsey savo už- 
rašuse 1578 metais rašo:

“... O Tulupovą užsodino ant tokio 
ilgo baslio, kad galas išlindo netoli pa
kaušio. Ir 15 valandų kunigaikštis Tu
lupovas kankinosi ir kalbėjosi su savo 
žmona.”

Kitą “.teisių laužytoją,” daktarą Emel- 
janą Bomelnį, Jonas Nuožmusis įsakė 
ant jiešmo iškepti. Ir gydytoją pririšo 
prie ilgos karties ir palengva kepė, su
kinėdami kartį. Paskui dar gyvą įmetė 
pašiūrėn ant šiaudų.

Garsiąją gražuolę Lopuchiniutę ir jos 
draugę (1743 m.) Peterburgo aikštėje 
plakė botagais, o paskui, imperatorės 
Elzbietos įsakymu, nupjovė liežuvius. Ir 
kuomet Lopuchiniutė nesidavė budeliui 
geruoju, pastarasis pagriebė ją už gerk
lės, papurtė ir, ištraukęs ranka liežuvį, 
jį nupjovė. Ši Lopuchiniutė, jau senelė, 
sugrįžo iš Sibiro. Ir visus karališkų rū
mų gyventojus stebino savo mykimu. 
Tąip rašo ponia istorija. *

O gal būt jau užbaigti šias nemalo
nius kalbas?

8. Ne, meldžiame dar valandėlę paken
tėti ir visgi teiksitės dar perskaityti vie
ną trumpą ištrauką. Kitaip nesuprasite 
kas tai yra nepasisekimas. .

Rusijoj laike kvotimų kankinimas bu
vo labiausia prasiplatinęs sekamas. Kal
tinamajam surišdavo rankas už nugaros 
nu 
virVę. Šią virvę permesdavo per skrytį, 
priirūtintą prie lubų. Paskui šia virve 
tempdavo rankas aukštyn. Betempiant, 
rar 
kaltinamąjį, dažniausia, kepindavo ne
smarkia ugnimi arba plakdavo botagu.

Labai dažnai, net iki vidurio XVIII 
amžiaus, kaltinamuosius įkasdavo • sta
čius į žemę, palikdami viršuje tik galvą. 
Tai būdavo be galo kankinanti mirtis, nes 
nelaimingoji auka numirdavo ketvirtoj, 
o kartais net ir penktoj dienoj. Kartais 
kardavo už kojų arba kabliu užkabinę už 
Šonkaulio. Taipgi iki XIX amžiaus ket- 
virtuodavo.

(Daugiau bus)

eistoje formoje ir prie jų pririšdavo

kos narindavosi iš pečių. Apart to,

Šis Tas Apie Mūsų Miestą
Kas gyveno mūsų, mieste 

pirm dešimt metų, dabar su
grįžęs matytų visai kitą pa
veikslą; daug namų yra nu
griauta, kaip didelių, taip ir 
mažų, nekuriu vietose išaugo 
didnamiai. Kitos vietos pasili
ko dėl sustatymo automobilių, 
taipogi yra pabudavota du di
dieji teatrai prie buvusių pir
miau.

Pasižvalgius apie mainas, 
taipogi visai kitas vaizdas. Ne- 
kurie buvę milžinai-brekeriai 
nugriauti, o kurie ir stovi, tai 
apleisti, nes mainos per dau
gelį metų nejuda.

Buvęs Kirbi’s Park, vienin
telis mieste, čia irgi viskas ki
taip, veik pačiam viduryj par
ko supilta didžiulė siena ap
saugot Kingstoną nuo potvi- 
nio.

šiam šone upės buvo gra
žus pakraštis, daug medžių, 
graži žolė, daug visokių gėlių, 
čia irgi supilta siena apsau
got miestą nuo vandens, ir 
darbas eina visu smarkumu, 
kad supilti tą vandens užtva
rą pakol pasikartos kitas 
tvinis.

Pavandeniui žemyn, 
Plymouth, buvo pusėtino
džio sala su daugeliu žaliuo
jančių medžių, ir buvo daug 
geros žemės daržams, kur be
darbės laiku šimtai bedarbių 
turėjo puikius daržus ir prisi
augindavo visokių, daržovių, 
bet dabar inžinierių patvarky
mu nuo tos salos žemė imama 
pylimui tos sienos ir šimtai bu
vusių bedarbių daržovių au
gintojų pasiliko bežemiais.

Bėgyje dešimts-dvylikos mo
tų šiame Wyoming klonyj 
daug kas pasikeitė, tik bedar
bių ir mažai dirbančių skur
das nepersikeitė. Šioje apie- 
linkėje reikia parodyt dau
giau kovingumo, kaip bedar
biams, taip ir mažai dirban
tiems. Veisiejiškis.

po-

ties 
dy-

vietą suteikė veltuLLiet. Darb. 
Kliubas savo patalpoje. Sky
riaus komiteto moterys paga
mino skanių užkandžių. Kliu- 
bo gaspadorius parūpino 
rimų.
lyvavo 
ypatų, 
žalimui 
gų ir 
les, išreikšdami mintis apie 
svarbą būsimos konferencijos 
ir abelnai šio komiteto veiki
mo rolę Lietuvos demokrati
jos reikale.

Kadangi šio komiteto iždas 
tuščias ir vakarėlio buvo tiks
las sukėlimui pinigų virš mi
nėtam reikalui, tai jo daly
viai suaukavo sekamai: Po 
$1—V. Jančius, P. Sadauskas, 
B. Mizara, J. žalimas, Julia 
Jusius, St. Machkauskas, Ig. 
šu penas, Bernatonius, Žukai 
(vyras su žmona), J. Petkū- 
nai, J. Lukas, J. Raulušaitis, 
P. Butkevičius, A. Pilkauskas, 
P. Smaliukas, J. Skliutas, 
Dvareckienė, M. Jucienė ir J. 
Senkus; po 50c — Ig. Lo- 
zoraučius, Lukošiūnienė, An- 
dreliūnienė, Kalakauskienė, 
Valatkienė, J. J. Bakšys ir Ro- 
monienė; po 25c—P. Plokštis, 
M. Bučinskas, K. Beliauskienė. 
Ir nedalyvavę pokilyj aukojo po 
25c—F. Balčiūnas, J. Urmonas 
ir V. Motiejaitis 10c; smulkių 
15c. Viso sudėjo $25; o, kaip 
žinia, TDA 13 kp. aukavo $2, 
tai viso sudarys $27.

Delegatai tikrai galės va
žiuoti į konferenciją ir Wor- 
ccsteriui sarmatos nebus šiuo 
sykiu, nors yra tokių, kad to 
norėtų, kas parado, kad nors 
visi tokiose pačiose aplinky
bėse gyvename, bet palygina
mai tik saujelė tame vakarė
lyj dalyvavo. Iš vardų gali
ma spręsti, kad veik visi da
lyviai prisidėjo su aukomis, 
kam apeina tikrai priešfašisti- 
nis veikimas, Lietuvos nepri
klausomybės ir demokratijos 
gelbėjimas.

Vakarėlio Dalyvis.

Rezoliucija Lietuvos 
Klausimu

WORCESTER, MASS
Draugiškas Vakarėlis

Birželio 9 d. įvyko Ameri
kos Lietuvių Kongreso Sky
riaus rengtas vakarėlis del 
naudos sukėlimui pinigų kelio
nės lėšoms delegatui į Scran
ton, 
lė

Pa., kur įvyks naciona- 
konferencija. Vakarėliui

ge- 
da- 
40

Draugų ir draugių 
vakarėlyj apie 
Pirmininkaujant 
virš, pustuzinis drau- 

draugių sakė prakalbė- 
mintis

WILKES BARRE, PA
Šis Tas iš ALDLD 43 Kuopos 

Susirinkimo
Birželio 3 dieną įvyko šios 

kuopos susirinkimas, bet na
riais nebuvo skaitlingas. Ne- 
kurie nariai dirbo, kiti taip 
sau susirinkimo neįvertino, 
nors ir gana svarbus buvo.

Apkalbėjus nekuriuos kuo
pos reikalus buvo prieita prie

metųKadangi nuo 1926 
Lietuvą valdo grupelė žmonių, 
kurie nakties laiku ir smurto 
keliu visam kraštui užkorė sa
vo galią, atsistoję prie valsty
bės vairo tie naujieji jos šei
mininkai sumynė visas liaudies 
teises ir demokratinę tvarką;

Kadangi Lietuvos liaudis 
neturi žodžio, spaudos ir su
sirinkimų laisvės, žodžiu’ sa
kant, neturi nė politiškų bei 
pilietiškų teisių. Lietuvos val
donai panaikino karo stovį su 
Lenkija, bet jie palaiko karo 
stovį prieš Lietuvos liaudį, kad 
palaikyti ją priespaudoj ir 
vergijoj,—

Todėl mes čia susirinkę pa
smerkiame'1 dabartinę Lietuvos 
valdonų tvarką, ir tuo pačiu

rinkimo delegato į visuotiną 
delegatų suvažiavimą, kuris 
įvyks pradžioje ateinančio mė
nesio. Po trumpam 
mui buvo išrinktas 
ir paskirta doleris 
mo pasveikinimui.

Toliaus buvo apkalbama 
apie knygų išleidimą, koki 
knygų viršeliai turėtų būti — 
gerais apdarais, ar taip kaip 
dabar. Balsuojant pasirodė 
vienbalsiai, kad būtų kaip da
bar.

Apie “Šviesą,” kad josios 
nelankstyti, o palikti kaip da
bar — nubalsavo vierfbalsiai. 
Kas link “šviesoje” raštų, ko
ki turėtų tilpti, balsai skyrė
si, — 5 balsai, kad būtų kaip 
dabar, 4 balsai, kad būtų sun
kesnių moksliškesnių raštų, ki
ti susilaikė.

Šiuom laiku kuopoje veiki
mas kiek pasitaisė. Du nauji 
draugai įstojo į kuopą. Narių 
tarpe yra geras sugyvenimas 
ir draugai pasižadėjo traukt 
daugiau darbininkų-kių į šią 
organizaciją.

Metiniam kuopos susirinki
me buvo išrinkta nuolatinė 
kuopos korespondentė, bet 
pusmečiui prabėgus korespon
dentė nematė reikalo savo 
plunksną pajudint. Pavojus, 
kad ta plunksna nesurūdytų.

Lankęs Susirinkimą.

apkalbeji- 
delegatas 

suvažiavi-

sykiu reikalaujame, kad būtų 
Lietuvoj suorganizuota koali
cinė valdžia, kuri susidėtų iš 
visų partijų bei grupių. Taip
gi reikalaujame, kad būtų at- 
steigta Lietuvoj demokratinė 
tvarka. Reikalaujame, kad 
Lietuvoj būtų paliuosuoti visi 
politiniai kaliniai, kurie kovo
jo ir kovoja už demokratinę 
tvarką Lietuvoj, žodžiu sa
kant, kad būtų Lietuvoj žo
džio, spaudos ir susirinkimų 
laisvė!

šita rezoliucija buvo vien
balsiai priimta masiniuose su
sirinkimuose, su rengtuose 
Pitsburgho ir Apielinkės Lie
tuvių Draugijų Sąryšio, kurie 
įvyko šiose vietose: gegužės 
8, 1938, Lietuvių Pašelpinės 
Draugijos svetainėj, McKees 
Rocks, Pa., ir gegužės 15, 
1938, Lietuvių Mokslo Drau
gijos svetainėj, Pitsburgh, Pa.

Sąryšio Pirmininkas,
F. Rodgers.

Sąryšio Raštininkas,
J. Gataveckas.

“Laisvės” Piknikas Brooklyne bus 
8 d. Liepos (July), Ulmer Park. Pi
niginės dovanos prie Įžangos bilieto 
perkant iš anksto.
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Saugokitės Lyties Ligųl
DIDĖJA susirūpinimą^ ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKITI Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilf, gonorėją, ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

PATARIMAI VYRAMS 
APIE LYTIES DALYKUS

TOJ KNYGOJ apie lyties ligaE 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ją už $1.00. (Į Kanada 
—$1.25c.)

ĮDĖKITE Į konvertą popieriuj do
leri ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS 
111-40—128th St.

SO. OZONE PARK, N. Y.
ši knyga yra ir “Laisvės” knygyne.
UIIIIIIIOIIIIIIIBIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIN

DETROITO LIETUVIŲ DARBIMNKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8910 JOS. CAMPAU DETROIT, MICH.

Dienraščio Laisvės Naudai
DIDYSIS PIKNIKAS

Rengia Massachusetts Lietuvių Pažangiosios Organizacijos

bus Nedčlioj, Liepos 3 July
19 3 8

Vos e Pavilion Park, Maynard, Mass.
Puikus parkas, pušynai ir kitokį medžiai. Gražus ežeras maudytis. Pradžia 10 v. ryto 

Puiki Programa per Visą Dieną; Dainuos Žymia'usi Naujos Anglijos Lietuvių Chorai: ■
Aido Choras iš Worcester, po vadovyste J. Karsokienės, Lyros Choras iš Gardner, po vadovyste A. Ma
žeikaitės, Liaudies Choras iš Lawrence, po vadovyste O. Vechkiutės, Balse Choras iš Lowell po vado
vyste L. Dvarecko. Taipgi dainuos Laisves Choras, iš So. Boston, Jaunuomenės Choras iš Bridgewater 
ir L. R. Choras iš Norwood,—visiem trim vadovauja Izabelė Yarmolavich. Dainuos ir Rusų-Ukrainų 

Choras iš Boston, Mass.
Solistai: J. SABALIAUSKAS, iš Worcester, IG. KUBILIŪNAS, iš So. Boston.
Kalbėtojai: PHIL FRANKFIELD, K. P. Mass. Sekretorius ir A. BIMBA “Laisvės” Redaktorius.* 
Kalbės ir ALBERTAS YOKSHAS, Jauniausias Mass. Advokatas, Lietuvis Jaunuolis.

Bus Rusų-Lietuvių Tautiškų Grupių Šokiai
Montello Jaunimo Orkestras Gries per Visą Dieną

f

j

■p

$350.00 skiriama dovanom. 37 Prizai prie įžangos bilieto. 1-ma $100 vertės 
Silver Pointed Fox Scarf; 2-ra $25 Cash; 3-cia $20; 4-ta $15 Cash; Penkios 

Dovanos po $10 ir 28 Dovanos po $5.



prašomi susirinkti į H. L. Pi- tai? Ispanijoj.
1 C JlIfllC hllCdėl knygų kietų
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—aleisti

dide- Todėl

Palengvina per 48 Valandas arba Nieko Nekaštuoja

Ir Man Žodį 0

iš-

UŽKVIEČIA SAVININKAI

eras

VARPO KEPTUVE

; pa
raši

au d u 
jkles 
ygas

Daugelis suranda greitą, palaimingą palengvinimą nuo skausmų ir 
nesmagumų reumatizmo, nervų įdegimo, strėnų gėlimo ar sciatikos 
šiame saugiame recepte, vadinamam Baruvacol. Dažnai per kelias 
valandas skausmai būna sustabdomi; sustingę, sopanti sąnariai ir 
raumenys atsiliuosuoja, kaą kentėtojas vėl gali džiaugtis gyvenimu. 
Nekentčkite! Nelaukite! Pasiųskite šį pranešimą paštu į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New York City. Prisiųskite $1.85 arba 
užmokėkite laiškanešiui $1.85, pridedant pašto lėšas, kai jis atneša 
Baruvacol. Matykite greitą, malonų palengvinimą per 48 valandas 
arba sugrąžinkite nenaudotus vaistus ir gaukite savo $1.85 atgal.

. Bet 
tai

viskas yra 
draugams 
į petį pa- 
o pereitų

Judis bus rodomas Junior High 
School, kampas Main ir Chestnut

8 vai. vak., birželio 16 dieną.—V.
(138-139)

torių po $20.00 į savaitę, kuris 
visų laikų ktiduotų organizaci- 

P. Puodis.

Nutarta Statyti Didelę 
Radio Stotį

gal
ne- 

0, ir 
tai

imas

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėra Yra Skaniausi

smarkiau, 
rekordus su mušim.

Jaskevičius,
Pikniko Gaspad. Sekr.

judis. Be to, kairės pagarsėjęs ku
nigas apie lojali^tų kovas su fašis-

A. Gvergždžvitė.
ALDLD 158 kp. Sekr.

ir 
ygas 
•inių 

apysakų, 
nori

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. pusmetinis susirinkimas 

įvyks 34 d. birželio, 8 v. y. 735 Fair
mount Ave. Visi nariai dalyvaukite

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 parka. Galite atsivežti ir 
savo pietus. Vieta veltui.

Šeštadieniais ir sekmadieniais visi važiuokite į

Birželio 19 Bus Bendro Fron
to Suvažiavimas

iš prie- 
tolumo. Mes siunčiame 
ir tuo išreiškiame savo

19 d. birželio, 10 vai. ryto
Hudsone įvyks Massachusetts nija Liepsnose” judį, kuris tikrai do-
Liet. Draugijų Bendro Komite- kumentališkas, sujaudinantis^ puikus ° £ iiiHic Rn 1 n IznJhoc 'nno'orępinę Im-
to suvažiavimas. Delegatai

1144 Liberty Ave. Hillside, N. J.
Telephone: Waverly 3-9515

Antrad., Birželio 14, 1938

pastiliktų * ta

visi

duoda, kad

5

AJLDJLD* Diskusijos
Apie ALDLD Reikalus

Mūsų draugai, kurie yra pra
sisiekę į aukštesnį literatinį ži
nojimų, davė geras sugestijas, 
kaip ir kas turėtų būt taisoma 
mūsų tokioj didžiulėj apšvietos 
organizacijoj, kuri rodo ne vie
nam, bet šimtam ir tūkstančiam 
geresnį ir teisingesnį kelių į 
ateitį.

Imant atydon kitų išsireiški
mus, man geriausia patiko drg. 
D. M. šolomskas, kuris labai 
plačiai išdėstė apie knygų lei
dimų ir žurnalo “šviesos” palai
kymą.

Antras — drg. M. Pūkis pa
siūlė gera sumanymų, nors aš 
seniau buvau tos nuomonės, 
bet be suvažiavimo tokį klausi
mą nebuvo galima kelt. Dabar 
kaip tik ir yra gera proga apie 
šios organizacijos vardo su
trumpinimą pakalbėt. Vietoj 
ALDLD, ar nebūtų geriau už- 
vardint Literatūros Draugija? 
Tas labai atsako organizacijos 
tikslams.

Ir Mūsų Nuomone
ALDLD 158 kuopa, Betiki, Ilk, 

negalės prisiųsti į ALIfLD su
važiavimų savo delegatų 
žasties 
anketų 
mintį.

Kas
tai mūsų kuopos nariai 
kad geros dabartinės 
Bet jeigu kurie naria 
gauti kietais viršais, tai
kartu su duoklėmis privalo 
užsimokėti už viršus.

viršu,c. I
mano, 

<nygos. 
nori 

jie 
ir

kad visų pageidavimus paten
kinti niekados nebus galima, 
čia reikalinga atsižvelgti pla
čiau į lietuviška darbo masę; 
su kokia literatūra bei knygo
mis galima lengviau prieiti 
prie darbo žmonių, kaip ge
riau paakstinti prie skaitymo 
darbininkiškos literatūros. Aš 
tikiu, kad kiekvienas sutiks, 
jog lengvo tūrinio knygų ir 
pradinis.narys perskaitys, o te
orinę knyga tik pavartęs ir pa
džiaus ant lentynos, ar numes 
į kampa. Tokių narių mes tu
rėjom ir šiandien dar turim, 
kurie į teorinio tūrinio kny- 

neskaito. 
tokio tūri- 
visi nariai 
paskutinė

Knygų leidimas su apdarais 
ar be apdarų. Jeigu mūsų orga
nizacijos narių žinojimas eitų 
žemyn, o ne aukštyn, tai, su
prantama, mes žiūrėtume į ap
darus. Bet taip nėra. Mūsų ra
dėjai, spauda, kalbėtojai visuo
met sako kad mes esam daug 
aukščiau pakilę, negu metai ki
ti atgal. Tokiu būdu mes žiūrim 
ne į knygos gražuma, bet į jos 
tūrinį.

Kitas svarbus klausimas, tai 
turėtume kelt mokestis dėl kny
gos apdarų. O kam iš to nauda 
būtų? Ypač dabartiniu bedar
bės laiku mes netektume dide
lio skaičiaus tų narių, kurie se
niau priklausė ir dalyvavo su 
mumis.

Taigi, mes labai rimtai turim 
apsižiūrėt prieš suvažiavimą ir 
ant suvažiavimo. Geriausia bū- 

9 tų, Kad mokestis’ 
pati, $1.50.

Apie Žurnalą

Vieni sugestijas
žurnalas “šviesa” būtų sulaiky
tas, o kiti rašo, kad būtų lei
džiama ir ant toliau. Aš pilnai 
sutinku, kad “šviesa” būtų lei
džiama. Tik mes visi turėtume 
prisidėt nors su mažu savo pir
štuku prie žurnalo “Šviesos” iš
leidimo, o ypač su raštais. Ar
gumentacijų nereiktų, kokio di
dumo būtų leidžiamas žurnalas, 
arba koki raštai būtų talpinami 
— lengvo ar sunkaus tūrinio. 
Kai kurie draugai moka kitus 
mokint, kritikuot, o patys nie
kuo neprisidėjo. Pirmiau to
kiems reikia savo spėkas išban
dyt, pasirodyt ant žemlapio, 
tuomet nereikės rašyt ir sakyt, 
kad mūsų spaudų užpildo apie 
pustuzinis rasėjų. Būkim
rašėjai. Niekas negimė ir ne
gims rašytoju, visi auga ir mo
kinasi.

ALDLD 103 kp. narys 
John Grigas.

Ir Mūsų Mintis

ALDLD 69 kp., Lethbridge, 
Alta, gavo anketa kny 
“šviesos” reikalais. Plač 
diskusavome i r 
kad knygos ir “Šviesa’ 
tų leidžiama taip, kaip 
bar. Tiesa, visus narius 
Įima sušaukti ir gauti jų mintį, 
nes daugelis išvažinėję . . 
katrie buvo ir išsireiškė 
manom, kad knygos ir žurnalas 
geras . . .

Toliaus klausimas ar 
knygas kietais viršais, tas būtų 
gerai, bet kada tas sudaro 
les išlaidas, tai ant viršų heap- 

r ariai 
viršai 
knyga

gų ir 
ai iš- 

pasisąkome, 
bū- 
da-

nega-

simoka pinigai eikvoti ir 
apsunkinti. Pagaliau, ne 
svarbu, bet svarbu kaip 
parašyta ir kas joje yra.

Mes manome, kad jokiu .
negalima didinti narių du 
vien tam, kad išleidus kn.
su kietais viršais. P. Gaven, 

ALDLD 69 kp. Pirmininkas.

Hudson, Mass susirinkime, yra svarbu visiems. P.
Mickienė, Sekr. (187-188)PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NEW BRITAIN, CONN.

“Ispanija Liepsnose” ir Kal
bės Garsus Kunigas

Vietos ir apielinkos lietuviai būti
nai turi atsilankyti pamatyti “Ispa-

di ne kur kitur, kaip tik mū
sų centruose, redakcijų šta
buose. Bent man rodos, kad 
mūsų centrai ne gana tam
prius ryšius palaiko su mūsų 
spaudos bendradarbiais; ne 
gana akstiną, ne gana ukva- 
tina tuos draugus prie jų liuo- 
sos valios darbo. Juk ne tik 
yra svarbu gauti naujų ben
dradarbių, bet kur kas yra’ 
svarbiau juos palaikyti prisiri
šusiais prie mūsų laikraščių, o 
jau ypatingai naujus, prade
dančius rašinėti. Redakcijos 
turėtų palaikyti artimus ryšius 
su savo bendradarbiais, pro
tarpiais ir susirašyti, o ypač 
jau su tais, kurie pradeda 
“užtrukti, pavėluoti” atsi
klausti kas yra: aptingo, ar 
kas? Toks redakcijos atsineši- 
mas paakstina ir priduoda 
daugiau energijos ir ant to
linus bendradarbiauti, rašinė
ti. Nes toks draugas, gavęs iš 
redakcijos laiškų, ar atsilie
pimų jaučiasi, jog jis, ar ji yra 
pageidaujami, tai ir toliaus ir 
su didesne energija darbuoja
si. O kitaip, tai tankiai tik 
ranka numoja. Tankiai mūsų 
redakcijos net ir ačiū nepasa
ko už tavo darbų 
Tankiai 
daugiau 
autoriui

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
M O T E R Ų 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-Sphiduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
įsismeigęs 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.

liečiu Kliubo Svetainę, 17 
School St.

Ta pačia dieną Cambridge’- 
aus Bendro Fronto Komitetas 
rengia pikniką, Fort Madon 
prie Marlbon ežero, tik 3 my
lios nuo Hudsono, Inter-Colo- 
nial Hali. Taigi, po konf. de
legatai galės dalyvauti ir pik
nike, linksmai laika praleisti 
prie geros šokiams muzikos.

Šioj konf. turi būti padaryti 
planai didžiajam Massachu
setts liet, piknikui, kuris įvyks 
per Labor Day, Vose Pavilion 
Parke, Maynarde. Visose ko
lonijose turi būti gerai suor
ganizuotas bilietų-serijų plati
nimas ir tam tikslui turi 
paskirti kapitonai, kurie 
žiūrės tikietų platinimo 
ba. Pernai tenai buvo

Edward V. Warabow
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
Registruota Moteris Padėjėja

Prieinamos Kainos, Teisingas ir 
Mandagus Patarnavimas 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ

24 Field Street
BROCKTON, MASS.

Telephone Brockton 2005

1000 Washington Street 
NORWOOD, MASS.

Telephone Norwood 1503

gas tik pažiūri ir 
Todėl, geriau leisti 
nio knygas, kokias 
skaito. Pavyzdžiui,
drg. A. Bimbos knyga “Kelias 
į Naujų Gyvenimą” visus pa
tenkino ir, vargu, ar bent yra 
nors vienas organizacijoj na
rys, kuris neperskaitė, minėtos 
knygos. Juk ir mes, kurie 
šiandien galim pasididžiuoti, 
kad ir teorinio tūrinio knygas 
pajėgiam įveikti, tik lengves
nius raštus beskaitydami prie 
to priėjom.

Kas link knygų apdarų. 
Mano manymu, tai kad tie, 
kurie pageidauja knygų gerais 
apdarais, lai primoka tiek, 
kiek kainuoja knygos apdarai 
ir turės apdaryta knyga. Juk 
taip buvo iš pradžių šiai orga
nizacijai susitvėrus. O darbo 
drg. sekertoriui dėlei to per
daug nesusidarys.

“Šviesa” gero tūrinio, tokia 
palikt ir ant toliau. Tik būt 
labai gerai, jei koki u o nors 
būdu būt galima patankyt, 
kaip kad drg. Jasilionis sako: 
“nors karta į du mėnesiu.”

Vardas ALDLD būt gerai 
sutrumpinti, jei tik dūlei to ne
susidarytų bereikalingų drau
gijai išlaidų. Nes šis penkių 
žodžių vardas yra perilgas ir 
nesklandus, ir dėl to mes šian
dien tik retuose atsitikimuose 
ištariame pilnų draugijos var
dų, o šiaip tik pasakom pir
mas raides, o toks vadinimas 
pačia draugija nepopuliari- 
zuoja. Tūli draugai išsireiš- 
kia, kad sekretoriui, drg. šo- 
lomskui perdaug mokama al
gos, būtent $50.50 į men. per
daug. Tai pusė algos iš drau
gijos, o kita pusę moka “Lais
vė” už redakcijos darbų. Bet 
aš esu tikras, jog tie draugai, 
kurie taip sako, nesutiktų už
imti drg. šolomsko vieta už 
minėtą alga. Mano manymu, 
tai nėra perdaug atsižvelgiant 
į dabartines gyvenimo sąly
gas.

Dabar kas link bendradar
bių. Nors ir daugiau, negu 
penki, kaip kad drg. Buivydas 
sako, bendradarbiauja “Švie
soj,” bet, mano manymu, ga
lėtų jų būt ir daugiau. Vienok, 
kad ir ne tiksli, bet yra tam

tavo triūsa, 
išlaiko po mėnesį, ar 
visai nepranešę nei 

apie tai.
mūsų centrai, mūsų

redakcijos turėtų daugiau 
kreipti atydos į bendradarbius, 
korespondentus, o ypatingai 
naujus, pradedančius rašinėti. 
Tada nereikės nusiskundimų, 
kad tik ant keletos draugų 
centruose viskas gula. Aš ma
nau, kad pas mus bendradar- 
biškų spėkų yra dar pakan
kamai, tik tinkamai tas spėkas 
reikia sukonsoliduoti.

Rumbailiškis.

būti 
pri- 
dar- 
apie

10,000 žmonių, šiemet svieto 
turi būt daugiau. Todėl, dar 
sykį skelbiame, 
Labor 
daugiau 
nes visa 
žinos į 
kur bus 
piniginės 
be kitų

kad šiemet 
Day šventei niekas 

piknikų nerengtų, 
lietuvių publika va- 
Maynardo pikniką, 
duodamos didelės 

i dovanos ir daugy- 
dovanų.

Jaskevičius.

NUMALŠINKITE TUOS BAISIUS REUMATIZMO 
SKAUSMUS BARUVACOL’IU

Jau daugelis draugų išsireiš
kė ALDLD reikalais ir c 
skirtingų minčių išreiškė 
ganizacijos labui. Tai 1 
gerai, kad nors sykį ir eili 
nariai įsijušino į plačias 
kusijas, tai negalės niekas 
ryti užmetimų, būk -viską 
daro ir nusako tik centrai, ir 
taip, kaip tik jie nori.

Nors drg. J. Buivydas 
ir keršto sumetimais prieš 
kuriuos centro narius išėj 
gal visai ir neapgalvojęs 
darė, vienok, tas jo išstoj 
padarė ir gero. Nes vargi ki
taip tiek eilinių narių būt 
sirodę spaudoj su savo 
niais ir mintimis reikale ALD 
LD, ypatingai besiarti nant 
konferencijai. Tai labai g 
dalykas.

Dabar kas link, knygų 
“Šviesos.” Kokias leist kn 
ir “šviesa” ? Vieni nori teo*r 
knygų, o kiti gerų 
lengvo skaitymo. Dar kiti 
knygų kietais viršeliais, c> kiti
— minkštais. Kad “šviesa” 
būtų kietesnio tūrinio, o kiti,
— kad minkštesnio. Aišku, priežastis. O ta priežastis glū-

aug 
or- 

ib a i 
: niai 
dis- 

; da- 
pa-

ALDLD Suv. Reikale
Nors jau pusėtinai draugų 

reiškė mintį kas dėl ALDLD 
stovio, bet ir aš noriu pasisaky
ti. Draugai kritikuoja J. Buivy
dą už jo išreikšta mintį, kas 
link knygų leidimo, jų tūrinio, 
technikos • ir neapmokamo se
kretoriaus. Iš šalies žiūrint, at
rodo, kad draugai nei vienas 
nepaduoda nauja sumanymų, 
tai ir sutinka su minęia.

Aš, kas liečia knygas ir 
“Šviesų,” tai pilnai sutinku su 
jų dabartiniu tūriniu ir techni
ka. C) kas link centro sekreto
riaus, tai mes visi nariai ir 
Centro Komitetas turime pada
rę pusėtinai nemaža klaida, kad 
šiuo klausimu diskusijas nekė- 
lėme daug anksčiau. Atsižvel
giant į organizacijos reikalus ir 
neturėjimą pilnai apmokamo 
žmogaus, kuris dirbtų organi
zacijai,—organizacija negali au
gti prie dabartinės tvarkos. Aš 
tikiu, kad mūsų organizacija 
būtų stipresnė, jeigu nariai mo
kėtų po $1.75 į metus ir užlai
kytume pilnai apmokama sekre- jos darbui.

Reikale “Laisves” Pikniko

Užsibaigus bendro fronto kon
ferencijai, toj pačioj vietoj 
įvyks kitas susirinkimas su 
pikniko gaspadoriais apkalbė
ti ateinantį spaudos pikniką, 
kuris įvyks liepos 3-čią, May
narde. Visu kolonijų drau- 
gai turėsite šitame pasitarime 
išduoti raportus, kas pas jus 
yra veikiamų dėl pikniko, 
idant jis būtų pasekmingas ir 
pralenktų pereitų metų pikni
ko rekordus. Tas 
galima, tik reikia 
ir draugėms petys 
dirbėti 
metu 

4/

KAUNAS.—Ministerių kabi
netas savet posėdyje nutarė sta
tyti galingų radio stotį, net iki 
120 kw galingumo. Greičiau
sia, stotis bus pradėta statyti 
netrukus apie Babtus.

Puikiausias Piknikas
RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-ras APSKRITYSALDLD 131 Kp. Nuomonė

ALDLD 131 kuopa laikytame 
susirinkime 14 d. gegužės, pas 
drg. S. M. Liesis, po kuopos 
reikalų aptarė ir bendrus ALD 
LD reikalus. Knygų ir “Švie
sos” reikale po plačių diskusi
jų, nutarta pranešti Centro Ko
mitetui, kad palikti taip, kaip 
dabar yra, tai yra užgirta CK 
pozicija ir palikti $1.50 metinė 
duoklė.

O kas link J. Buivydo užsi
puolimų ant ALDLD, kuriam 
viskas yra “negerai,” tai mūsų 
kuopa visai nekreipia atydos į 
jo “argumentus,” ba ir pas mus 
randasi tokių žmonių, kuriems 
viskas negerai, o patys nežino 
ko jie nori. Mes pripažįstame, 
kad d. D. M. Šolomskas gerai 
dirba ir tinkamai atsakė J. Bui
vydui, todėl Buivydo užmetimų 
reikale ir neužimsime daug vie
tos “Laisvėj.”

St. M. Liesis, 
ALDLD 131 kp. Sekr.

Bus Sekmadienį, Birželio 26 June, 1938

Programą duos: Brooklyno Aido Choras, Newarko Sietyno Choras, Elizabetho 
Bangos Choras ir Great Necko Pirmyn Choras

BUS OLD CIDER MILL GROVE, VAUX HALL ROAD, UNION, N. J.
ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ
ikniko bus ne vien tik apskričio naudai, ale kartu ir išmokėjimui “Laisvės” naujos Intertype mašinos.

Tad rūpinkimės, kad šis piknikas pavyktų.

Pelnas nuo šio

Apskritys yra išleidęs tikietų knygeles ir išshintinėjas jas kuopoms platinimui. Kuopos privalo rūpintis jų 

 

platinimu, o dienraštį “Laisvę” remiančio j i visuomene yra prašoma įsigyti tų tikietukų kuo daugiausia.

ĮŽANGA 25 CENTAI. PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ
' Širdingai kviečiame skaitlingai atsilankyti. RENGĖJAI.

KELRODIS: No. 10 busas eina nuo Pennsylvania stoties, Market St., Newarke per Hillside, priveža 
prie pat par 
“Union Vaux| Hall Road” busą ant kampo Clinton Ave. Išlipkit ant “Vaux Hall Road” po kairei, pusė 

 

bloko iki paifko.

AUTOM0BILIŲ KELIAS: Springfield Ave. iki “Vaux Hall Road” po kairei iki parko.

vartų. Springfield Ave. gatvekariai ir busai į Irvington Centrų (5 corners). Čia imkit 
» *■ 1 i 1 /"II* i A TV1» 1 • i i tt 11 *1 «« 1 • • —

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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New Yorko^z^rži nios
“LAISVĖS” PIKNIKAS BROOKLYNE

Išeis 1-mą vai. po pietų, nuo Jurginės sve- 
round trip” 85c. Ga-

Drg. V. Valukas, iš Scranton, Pa., reikalauja 40 įžangos 
bilietų į pikniką. Atrodo, kad iš ten geras būrys atvyks į 
pikniką.

Draugai iš Waterbury gana rimtai organizuojasi atvažiuo
ti. Gi su Laisvės Choru iš Hartfordo, aišku, atvyks daugelis.

Atvažiuoja Lyros Choras iš Philadelphijos. Kas daugiau 
iš ten atvyks su choru, dar nežinome. Draugas Matačiūnas 
iš Patersono rašo, kad iš jų miesto du busai atvažiuos.

Draugė K. Žukauskienė iš Newarko pranešė, kad yra pa
ša
tainėsf 180. New York Avė. Bilietas
Įima užsiregistruoti pas drg. K. Žukauskienę, 566 S. Clinton 
St., E. Orange, N. J., arba pas Sietyno Choro narius.

Prašome įsitėmyti, jog prie iš anksto perkamų įžangos ti- 
kietų į “Laisvės” pikniką yra paskirta piniginės dovanos: 1- 
ma $10; 2-ra $7; 3-čia $5, ir 4-ta $3. Tad iš anksto įsigykite 
įžangos bilietus ir naudokitės dovanų proga. Prie bilietų, per
kamų prie parko vartų, dovaųn nėra.

Piknikas bus 3 d. liepos, Ulmer Parke. Įžanga 40c. šokiams 
gros dvi orkestros: Geo. Kazakevičiaus ir prof. Retikevičiaus. 
Programa bus duodama per Victor Bekerio garsiakalbį.

“LAISVĖS’ PIKNIKO 
DARBININKAMS

d.15 
vaka- 
įvyks 

pikniko darbininkų
Čia bus paskirstomi

Sekantį trečiadienį, 
birželio (June), 8 vai. 
re, “Laisvės” salėje 
“Laisvės’ 
mitingas.
darbai ir bus aptariami visi 
pikniko reikalai.

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

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

Pikniko Komisija.

visus

Kur. A. Milukui Pagerbti 
Sueigėlė

Pereitą sekmadienį Roslyn, 
L. I., kur gyvena kun. A. Mi
lukas, Amerikos Lietuvių 
Spaudos Klubas suruošė savo 
trumpą susirinkimą, į kurį su
kvietė lietuvių spaudos at
stovus ir šiaip svečių. Tai iš 
tikrųjų buvo tam tikros rūšies 
pramogėlė pagerbimui kun. A. 
Miluko, kruopštaus literato, 
istoriko. Mat, pirmadienį bu
vo švento Antano diena, tai 
A. L. Spaudos Klubas, pasi
naudodamas tąja proga, ir 
nusitarė tokią pramogėlę su- 

,ruošti; pagerbti savo seniau
sią narį, kun. Antaną Milu
ką ir kitus Antanus (dr. Pe
triką taipgi Antanas ir kalba
mojo klubo narys).

Be formalio klubo susirinki
mo, trumpai kalbėjo pats kun. 
A. Milukas. Be kitų, dalykų, 
jis pažymėjo, kad jam, kaipo 
senam amerikiečiui lietuviui, 
labai 
dinti 
apie 
nimą
spėkos leidžia, 
ramos iš visų, 
kokios nors istoriniai naudin
gos medžiagos, jam padėti.

Keletą žodžių pasakė p. 
Grigonis, prezidentas Ameri- 
kos-Uetuvos importo korpora
cijos, atstovaujančios “Lietū
kį” ir “Maistą,” pabrėždamas, 
kad amerikiečiai lietuviai tu
rėtų daugiau susirūpinti nau
dojimu iš Lietuvos atvežtų 
maisto produktų —kumpio, 
agurkų ir kitų ir tuo padėti 
Lietuvos ūkininkams.

Beje, šiai pramogėlei pa
minėtoji korporacija užfundi- 
no lietuviškų agurkų ir kum
pio, kuriais svečiai pilnai pa
sitenkino.

Pažymėtina, kad pramogė- yra pasibrėžęs tęs 
Įėję nesimatė nei vieno kuni- laimėjimo.

j Jau Palaidojo Pekiūtę- 
Albertienę

Pirmadienį, 13-tą šio mėne
sio, jau palaidojo Pekiutę-Al
bertienę, kuri buvo kankinama 
visokių ligų ir kurios gyvybės 
išgelbėjimui kriaučių, skyrius 
skolino $350. Albertas yra La- 
pašausko šapos pirmininkas. 
Ar ji paliko kiek šeimynos 
apart vyro — neteko sužinoti.

Reporteris.

Mirė Ona Akelaitiene
ELIZABETH, N. J. —- Pe

reitą šeštadienį, po piet, mirė 
Ona Akelaitienė-Dumbliauskie- 
nė. Bus palaidota antradienį, 9 

ryte. Laidotuvių pareigo-vai.
mis rūpinasi graborius Budrec- 
kis.
bulskio,
ninkiškam judėjime.

Velionė yra motina P. Ci- 
, žinomo veikėjo darbi- 

Rep.

Darata Bubniūtė Gavo 
Sidabro Medali

Lietuvių kriaučių delegato 
Bubnio duktė, Darata, 15-kos 
metų, žinoma šokikė, gavo sida
bro medalį, kaipo antrą dovaną 
kontesto bandyme “ameri.koniz- 
me.” Rašymas susidėjo iš 300 
žodžių. Ji yra studentė Rytinio 
Distrikto aukštosios mokyklos 
(High School). Tas parodo, kad 
ji yra gabi ne tik šokiuose, bet 
ir moksle.

Džiaugiasi 
pirmadienio 
vaikščiojo 
kriaučių unijos name. Linkime
gerti pasekmių ir tolesniam jos 
moksle!

tuomi Darata; 
ryte ir jos tėvas 
linksmas tarpe

sirongimas ALDLD Suvažiavimui, 
taipgi kuopos išvažiavimo ir kiti rei
kalai. Narės malonėkite dalyvauti ir 
atsiveskite savo drauges. — Valdy
ba. ’ (138-139)

C. BROOKLYN, N. Y.
LiDS 46 kp. mėnesinis susirinki

mas bus trečiadienį, birželio 15 d. 
7 v, v. 79 Hudson Ave. Visi nariai 
būkite. Valdyba.

(137-138)

ALDLD 185 ir LDS 13 Kuopų 
Kuopoms

komi- ■ 
Kybu-

Minimų kuopų išvažiavimo 
sijos malonėkite atsilankyti į 
rio svetainę 15 d. birželio, 7:30 vai. 
vakare, nes turėsime 
apyskaitą padaryti.

išvažiavimo

(13 7-138)

32-ras 32-ras

PIKNIKAS
Rengia Draugystė Dr. Martin Luther

Įvyks Šeštadienį, Birželio 18 June
GRAŽIAME HOFFMAN PARKE 

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

Grieš lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus šokiams
Pradžia 2 Vai. po Pietų. Įžanga 40c.

Širdingai kviečiame Brooklyno ir apylinkes lietuvių visuomenę 
skaitlingai atsilankyti į šį mūsų pikniką. Rengėjai.

Dr. Kingsbury Rezignavo iš 
Labdarybės; Smerkia 

Krovimą Turto
Dr. John Kingsbury paskel

bė rezignuojąs iš New Yorko 
Biednuomenei šelpt Sąjungos 
Manadžerių Tarybos protes
tui prieš tos įstaigos sudėji
mą 20 milionų dolerių re
zervo fondan, kuomet miesto 
biednuomenė skursta. Jisai 
ypatingai pastebi, kad šelpi-

, o 1 mas biednuomenės sulaikomas 
I kaip tik “tluo laiku, kada ma
joras LaGuardia priverstas už
dėt visokių rūšių taksus pa
laikyt ir taip neganėtiną šel
pimo lygmalą.” Jis pareiškė, 
kad tos įstaigos politika dau
giau panaši “Karaliaus Midas 
dvasiai, negu labdarybei.”

Dr. Kingsbury taipgi kri
tikuoja tos įstaigos pateiktą 
raportą, kuriame sakoma, būk 
tęsimas dabartine skale šelpi
mo išlaidų “gręsia visiem dar
bam.” Jis sako, kad tas ir 
kiti panašūs pareiškimai tai
kyta patenkint “biznio žmo
nes, kurių prašoma aukot įstai
gos fondui.” O tų biznio žmo
nių sąstatan įeina Morganai, 
Rockefelleriai ir kiti 
šūs. •

pana-

TDA Lietuvių 17 Kuopos 
Susirinkimas

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESO REIKALE

rūpi surinkti ir išspaus- 
juo daugiau medžiagos 
Amerikos 
ir jis tai

lietuvių gyve- 
darąs kiek jo 
Jis prašė pa- 

kurie tik turi

Įvyks ketvirtadienį, birže
lio 16, 7:30 Vai. vakaru, 
“Laisvės 
rįai dalyvaukite, nes 
daug svarbių klausimų.
nu iš jų yra einantis pieno va
jus. TDA pasib
$6,000 aprūpint 800 vaikučių, 
kurių tėvai yra nužudyti ar į 
kalėjimus sugrūsti už kovoji
mą prieš kapitalistų plėšru
mą : už bedarbių reikalus ar 
streikuose už didesnes algas ir 
trumpesnes darbų valandas. 
Tai dar tik pradžia tų sunkių 
kovų, kurias ateityje 
darbininkai pergyventi.

Pavyzdžiui: Nat. Dairy Pro
ducts per 6 mėnesius 1937 
m. turėjo įplaukų 
o gryno pelno likd $5,079,542. 
Gi šiandien Amerikoj randasi 
milionai vaikučių negaunančių 
užtenkamai pieno, 
kią padėtį reikės 
ir mūsų parama 
turi stiprėt.

Antras svarbus 
paliuosavimaš 5 
jaunuolių irgi labai 
klauso nuo mūsų, 
savimas reikštų labai didelį 
darbininkų laimėjimą. Birželio 
9 d. buvo įnešta ąplikacija į 
Alabamos AukšČiatisį Teismą.

i Ji tapo atmesta. Tačiau TDA 
k d;i kovą iki
A. Mureika.

7:30 vai.
Svetainėj. Visi na

tūrini e
Vie-

rėžė sukelti

turės

$7,386,027,

Prieš to- 
covot, todėl 
kovotojams

i dalykas, 
Scottsboro

i daug pri- 
Jų paliuo-

go ir, jei neklystu, nebuvo 
netgi atstovo nuo katalikų lei
džiamos “Amerikos.” Rep.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Draugės ir draugai, kurie 
esate išrinkti arba valdybų 
paskirti delegatais, gerai įsi- 
tėmykite, kad Amerikos Lie
tuvių Kongreso Brooklyno 
Skyriaus konferencija atsibus 
penktadienį, birželio (June) 
17 d., Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo svetainėj, 280 
Union Avė. Pradžia 7 :30 vai. 
vakare. Visos ir visi delega
tai pasistengkite pribūt į lai
ką, nes apart išrinkimo dele
gatų į Scranton, Pa., konfe
renciją, kuri atsibus birželio 
25 d., turėsime apdiskusuot 
praplėtimą ir padidinimą A. 
L. Kongreso veikimo progra
mos.

Dabartiniu laiku tarpe Lie
tuvos ir Lenkijos pasikeitus 
santikiams, reikalinga pakeis
ti, patobulinti ir A. L. Kon
greso veikimo programą, nes 
dabartiniu laiku Kongresas 
kaip ir supralyžiuotas.

Pirmiaus Kongreso tikslas 
buvo pagelbėti Lietuvos liau
džiai atsisteigti demokratinę 
santvarką ir paliuosuoti poli
tinius priešfašistinius kalinius 
Lietuvoje. Scrantono konfe
rencija turės praplėsti ir pa
tobulinti A. L. Kongreso vei
kimo programą. Į programą 
turėtų, būt įdėta Lietuvos ne
priklausomybės gynimas, pa- 
liuosavimas politinių kalinių, 
darbas už atsteigimą demo
kratijos Lietuvoje, atgavimas 
Vilniaus nuo Lenkijos, šioje 
šalyje gimusio ir augusio jau^ 
nimo klausimas ir įtrauki
mas įvairių srovių į darbą dėl 
Lietuvos ir jos žmonių gero
vės. Taipgi ir patobulinimas 
A. L. Kongreso tvarkymosi 
taisyklių.

Dar kartą pareiškiu, ku- 
esate delegatais, visos ir 
atsilankykite ir į laiką.

ALK Brooklyno 
Skyriaus Pirmininkas

M. Stakovas.

Minimo kontesto bandymą 
pradėjo vienuolika šimtų stu
dentų, bet paskui pasiliko tik 
75. Gi iš 75-kių tik šeši gavo 
dovanas. Dovanos buvo paskir
tos šitaip: pirmutinė aukso, an
troji sidabro, o trečioji bronzo. 
Dovanas išdalino Prospect Par
ke prie didelės minios žmonių, 
kur buvo surengta programa, 
vadovybėje 
Schooliu. *■

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. . Keturios bobų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

•^psas.;

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

rie 
visi

SVARBIOS MENININKŲ 
DISKUSIJOS

Sekančio ketvirtadienio vaka
rą, įvyks Lietuvių Liaudies Te
atro narių ir pritarėjų bei sim- 
patikų susirinkimas-diskusijos. 
Draugas Jonas Juška, plačiai 
žinomas .kaipo režisierius ir vei
kalų rašytojas, prisiruošęs duo
ti šiame vakare bendrą per
žvalgą net iš penjkių vaidintų 
veikalų ir komedijų.

Šios diskusijos-susirinkimas 
bus gana interesingos.

Tai įvyks ketvirtadienį, 16 d. 
birželio, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliube, 280 Union Avė. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kviečia visus
Lietuvių Liaudies Teatro

Komitetas.

Brooklyno High
Reporteris.

Susižeidė J. Sadauskas

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

KELRODIS: Važiuokite Canarsie linijos traukiniu iki Myrtle 
Avenue stoties, nuo čia važiuokite Richmond Hill gatvekariu iki 
69th PI. Parkas randasi vienas blokus 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. x

GARSINKITĖS “LAISVĖJE

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.

FRANK DOMIKAITIS

Skaitant šiuos žodžius jau 
bus dvi savaitės, kaip J. Sa
dauskas, gyvenantis 206 Hale 
Avė., dirbdamas kriaučių 
dirbtuvėje, žipone pasilikusiu 
dratu k u įdrėskė dešinės ran
kos nykštį. Pas kriaučius ša- 
poje yra įpratimas, kad jeigu 
adata įsiduria pirštą, tai at
eina pas preserius, idant jie, 
padeginę kempinę (sponge) 
prie proso uždėtų ant skauda
mos vietos, ir tuomi, buvo ma
nyta, užmušdavo skaudulio 
tolimesnį plėtimąsi. Tą pa
darė ir Sadauskas, nes jis pats 
preseris, pas kitą prašyt pa- 
degint kempinę nereikėjo. Ir, 
va, tas įdūrimas ir padeginimas, 
kad biskį būtų ir iš svieto iš
varęs. Pirštas užsinuodijo ir 
reikėjo daryti operaciją, 
operaciją užmokėjo $75 
ligonbučio kambarį $15,
jau $90. O kur kasdieninis 
daktaro piršto prižiūrėjimas? 
Kada vėl pradės dirbti?

Piršto užnuodijimas jau bu
vo pradėjęs persimesti į visą 
kūną ir, pagal daktarų pasa
kojimą, už keturių valandų 
mirtis jau būtų pradėjus daryt 
savąją operaciją. Dėlei ma
žos priežasties gyvybė būtų 
išlėkusi laukan, ir tu, kūneli, 
trūnėk žemės slegiamas . . .

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

• Kampas E. 28rd St.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių erupių ir_pavienių. 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. ___
kalui esant 
padidinu toki 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama, Tai- 
popą atmalinvoju 
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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-
ai

r
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

s
s
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

u z 
tai Stephen Aromiskis

(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335
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5
S
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Clement Vokietaitis
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 15 d., 8 v. v. Šapalo-Vaigi- 
nio Salėj, 147 Thames St. Draugai! 
Stengkitės atsilankyti ir kurie 
te paėmę Apskričio laimėjimo 
gutę,

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

■

grąžinkite. Sekr. P. V. 
(138-139)

turj' 
kny.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179 B
šiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

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.
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Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

s
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BROOKLYN, N. Y
Moterų Susirinkimas

ALDLD Moterų 81-mos kuopos su
sirinkimas ' įvyks šį ketvirtadienį, 
birželio 16, 8 vai, vakaro, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Rinkimas dele
gačių į Apskričio konferenciją ir pri-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

t mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge*d Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: ' EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Direktorius x

Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

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. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

<26 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamų 
“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




