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KRISLAI
Kunigas ir Kunigas.
Sovietų žvaigžde.
Pakelkime Baisa. *
Gerai, Jei Taip. J 

Rašo A. B.

i Washingtono konferenci
joj prieš ateivių persekioji
mą kalbėjo Monsignor John 
A. Ryan. Kalbėjo gerai, pa
smerkė įneštus Kongresan 
bilius, kurie taikomi prieš 
ateivius, karštai apgynė 
liaudies demokratines lais
ves.

Kunigas Ryan yra Natio
nal Catholic Welfare kon
ferencijos prezidentas, žy-

kijoje. Jis nebijojo pasiro
dyt toj Washingtono kon
ferencijoje, nors joje daly
vauja ir komunistai ir šiaip 
pažangios organizacijos.

Tai buvo platus bendras 
frontas. Jame sutilpo viso
kių pažiūrų žmonės.

$ $ *

Bet mes turime ir kitą 
pavyzdį. Brooklyne gyvena 
kunigas - vardu Curran. Tai 
politinė sugulovė kunigo
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neap- 
paži^n-

tos pa- 
skirtin- 
žmogus

Coughlino.
Kunigas Curran 

kenčia nieko, kas 
gaus ir padoraus. Jam už
kliuvo net Sovietų Pavilijo- 
nas Pasaulinėje Parodoje. 
Aną dieną jis skerečiojosi 
ir keikė majorą LaGuardi- 
ją, kam majoras gražiai 
kalbėjo apie Sovietų šajį 
pavilijoną atidarant.

# * *

Kunigas Curran pasmer
kė Pasaulinės Parodos va
dus, kam jie leido Sovietam 
pastatyti tokį gražų ir tokį 
aukštą pavilijoną. Ta jau
no vyro statula, kuri randa
si ant pavilijpno ir laiko 
aukštai iškėlus raudoną 
žvaigždę, neturėjus būt ten 
užleista. Girdi, kas tik nu
eina į parodą, negali nema
tyti Sovietų Pavilijono ir 
tos gražios žvaigždės.

* * *

Tai ot ir turime 
čios bažnyčios du 
gu kunigu. Vienas 
rimtas ir sukalbamas, o ki
tas apsėstas piktos fašisti
nės dvasios. * * *

Labai svarbu, kad Lietu
vos vyriausybė išgirstų' 
amerikiečių balsą už u... 
nesti ją politiniams kali
niams. Amerikos Lietuvių 
Kongreso skyriai, visos pa- 
šalpinės, kultūrinės ir kito
kios organizacijos turėtų 
tuojau pasiųsti Kaunan sa
vo prašymą, kad valdžia 
atidarytų kalėjimus ir iš
leistų politinius anti-fašis-/ 
tinius kalinius.

Laikymas politinių kalil 
nių kalėjimuose žemina šios 
vyriausybės vardą ir trukt 
do lietuvių tautos apsiviel 
nijimui. I

>:< * * \

Gerokai pakeitė savo nu
sistatymą ir Lietuvos Krik
ščionys demokratai. Sako
ma, kad jų žymus vadas 
kunigas Krupavičius kalbė
jo už amnestiją politiniams 
kaliniams ir už įvedimą Lie
tuvoje civilinės metrikaci
jos.

* * *

Kinta laikai ir kinta žmo
nės. Vieni kinta blogojon 
pusėn, kiti ’ geroj on. Mes 
sveikiname tuos Lietuvos 
krikščionis demokratus, ku
rie atsisveikina su prast,o- 
mis savo partijos tradicijo-
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FRANCI J A SPIRIANTI ANGLU VAL
DŽIA SUSITART SU SOVIETAIS

Anglijos Valdovai Vis Pasakoja, būk Lenkija ir Rumunija 
Nesutiktų Praleist Sovietų Armiją Gint Jas nuo Nazių

London. — Anglijos val
dovai tikisi, kad naujieji aš
trūs kivirčai tarp Vokieti
jos ir Lenkijos dėlei Danzi
go įvykių “versią” Sovietus 
greičiau susitart su Angli
ja. Anglų valdovai išreiškia 
viltį, kad dabar gal Sovie
tai sutiksią gint Lenkiją ir 

savio apsigynimo sutarties 
su Anglija.

Pranešama, kad Ęranci- 
jos valdžia daro didelio 
spaudimo Anglijai daryt 
pilną apsigynimo sutartį su 
Sovietais. Prancūzų politi
kai įsitikinę, jog Sovietai 
neduos prižado gint Lenki
ją ir Rumuniją, kol Anglija 
pasirašys bendro apsigyni
mo sutartį su Sovietų Są

Harlano Mainieriai 
Tikri, kad Jie Lai

mes Kovą
Harlan, Kentucky. — Dvi 

angliakasy klų kompanijos, 
samdančios 3,100 mainierių 
Harlano apskrityj, jau pa
sirašė šimtaprocentinę uni
jinę sutartį su CIO Mainie
rių Unija.

Apskrities mainierių uni
jos sekretorius - iždininkas 

tvirtina, kad 
tikrai laimės 
pilną .unijos

Valstijų vy- 
pristatė pui-

G. J. Titler 
darbininkai 
šią kovą už 
pripažinimą.

Jungtinių 
riausybė jau
kaus sviesto ir bulvių strei- 

am-1 kuojantiems main ieriams. 
“O kol Dėdė Samas duos 
mums tokio maisto, tai mes 
negrįšime Į kasyklas be tik
ros unijinės sutarties,” už- 
reiškė streikierių vadas Tit
ler.

USA Valdžios Atstovai Sako, 
kad Harlane Mindžiojamos 

i Darbininkų Teisės
Harlan, Kentucky. — Du 

Jungtinių Valstijų vyriau
sybės atstovai, atvykę čia 
iš Washing tono, atrado, 
kad vietinė policija ir mili
cija laužo pilietines teises 

1st reikuoj ančių jų mainierių.
43-se Harlano apskrities 

/a n g 1 i a kasyklose dirbdavo 
bent 16 tūkstančių mainie- 
rių. .Bet kasyklų kompani-t 
jos iki šiol tegavo ne dau
giau kaip 2 tūkstančius 
streiklaužių, prieš 14 tūks
tančių streikierių.

(mis ir eina su progresu.
Tautininkų diktatūra ati

darė akis daugeliui žmonių. 
\Tas piktas tiktai tiek gero 
(ir tedavė Lietuvai.
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junga.
Vis daugiau Anglijos pi

liečių reikalauja, kad jų 
valdžia darytų tikro apsigy
nimo sutartį su Sovietais. 
Anglų vyriausybė, tačiau, 
dar išsisukinėja, kad, girdi, 
jinai negalinti eit į tokią 
sutartį su Sovietais todėl, 
kad Lenkija ir Rumunija 
vis nesutinkančios praleist 
Sovietų armijas per savo 
šalis net, jeigu Hitleris už
pultų Lenkiją ir Rumuniją, 
o Sovietai eitų jąsias ginti.

Geneva. — Čia Anglijos 
užsieninis ministeris 
das Halifax vėl tarsis 
Sovietų ambasadorium 
Maiskiu apie tų dviejų 
liti bendra frontą atremt 
nazius.

lor- 
su 
Iv. 
ša-

Amerikos Orlaivis 
“Yankee Clipper” 

Jau Europoje
Lisbon, Portugalija. — 

Jungtinių Valstijų didžiulis 
lėktuvas “Yankee Clipper” 
laimingai atskrido čia iš 
Port Washington, New 
Yorko valstijos, per 26 va
landas ir 30 minučių. Jis 
kelionėje apsistojo Azores 
Salose. Iš Port Washing
ton-New Yorko apygardos 
jis vienu šuoliu atlėkė 2,300 
mylių į Azores salas per 23 
valandas ir 13 minučių.

Šis oro žygis daro pra
džią reguliariam Amerikos 
orlaivių skraidymam su pa
što siuntiniais iš Jungtinių 
Valstijų į Europą.

“Yankee Clipper” 
vis, toliau lėkdamas 
gliją, dar staptelėjo 
seilles mieste, Francijoj.

orlai- 
į An- 
Mar-

KARINĖ NAZIŲ-ITALL 
JOS SUTARTIS

Berlin, geg. 22. — Vokie
tija pasirašė glaudžiausią 
karinę sutartį su Italija de
šimčiai metų. Vokietija ka
riškai veiks išvien su Itali
ja, o Italų fašistų valdžia 
šimtaprocentiniai veiks iš
vien su Vokietija bet ko
kiame kare, į kurį įsivels 
tuom tarpu Hitleris ar 
Mussulinis.

ANGLIJA LINKSTANTI
SUSITART SU SSRS

Geneva, Šveicarija, geg. 
22. — Pranešama, kad An
glijos valdžia labiau links
ta daryt bendro apsigynimo 
sutartį su Sovietais, kuo
met dabar Hitleris' jau tie
sioginiai grūmoja Danzigui 
ir Lenkijos K o r idoriui 
(tarp didžiosios Vokietijos 
ir Rytinės Prūsijos).

o

Lietuva Ginsis, 
Sako Spietona

įsikūrimo. Lietuviai 
kraštą, “nežiū- 

lėšuotų,”

Kaunas.— “Lietuviai yra 
pasiryžę gint savo nepri
klausomybę,” pareiškė pre
zidentas Smetona, kalbėda
mas dvidešimties metų su
kaktyje nuo Šaulių Sąjun
gos 
gins savo 
rint, kiek tatai 
sakė jis:

“Jeigu kils naujas pavo
jus tautinei Lietuvos lais
vei, žmonės vėl aukos savo 
gyvybes taip, kaip jie au
kojo jas kare dėl nepriklau
somybės 1918 iki 1920 me- 
x..

Žinios iš 
Lietuvos

Studentai ir Visuomene
Įteikė Kariuomenei Ginklų

Kaunas, gegužės 18 d. — 
Studentai ir visuomenė 
Kaune, Šančiuose ir Mažei
kiuose iškilmingai įteikė ka
riuomenei 346 šautuvus, 13 
kulkosvaidžių ir 16,000 litų 
pinigais.

Baltijos ir Skandinavijos 
Studentų Konferencija 
Kaune

Kaunas, gegužės 18 d. — 
Čia prasidėjo SELL (Suo
mių, Estų, Latvių ir Lietu
vių studentų organizacijos) 
konferencija. Aka demikai 
rodo Baltijos-Skandinavijos 
vienybę. z

Kaunas, gegužės 19 d. — 
Į gegužės 21-28 , dienomis 
įvykstančias Kaune astuo
nių Europos valstybių krep
šinio rungtynes atvyko da
lyviai ir daug svečių.

Pilnas Karinių Gandy 
Danzigo Kraštas; Naziai 
Bijo Sovietų Karo Jėgų

Danzig. — Pasklido gir
dai, kad Lenkija jau pada
rius apsigynimo sutartį su 
Sovietais; kad Sovietai ža
dą atsiust Raudonąją Ar
miją ir atkirst Danzigą nuo 
Rytų Prūsijos ir kad jau 
atplaukę Sovietų kariniai 
laivai į Danzigą.

Paskutinis gandas taip 
sujaudino danzigiečius, kad 
jie miniomis metėsi į Dan
zigo prieplauką pažiūrėt 
“Sovietų laivyno,” kurio 
ten nebuvo ir nėra.

Tokio, geg. 22. — Japo
nijos vadai'grąsina padaryt 
bendrą karinę sutartį • su 
Vokietija ir Italija, jeigu 
Anglija pasirašys tarpusa
vio apsigynimo sutartį 
Sovietų Sąjunga.

su

ORAS

Būsią lietaus.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

NAZIAI KURSTO KRUVINAS RIAUŠES DANZIGE; JIEŠKO 
PRIEKABES PRIJUNGT DA NZIGį PRIE VOKIETIJOS

Naziai Grūmoja Lenkijai, kad Lenkas Nušovė Smogiką iš Vokiečių Minios, Kuri Užpuolė 
Valdišką Lenkijos Automobilį; Naziai Šturmavo Lenkų Muitines

t 
č

Danzig. — Vietiniai gy
ventojai nusigandę, kad ga
li išsivystyt platūs ginkluo- 

susirėmimai tarp vokie- 
ių-nazių ir lenkų. Išgąstis

kilo iš susikirtimų tarp vo
kiečių ir lenkų Kalthofe, 
Danzigo krašte, prie Prūsų 
sienos, ir ten" buvo nušau
tas vienas nazis, vardu 
Gustav Gruebner.

Hitleriečiai Užpuolė Len
kus, Važiavusius Ištirt Na

zių Pogromą
Varsa va. — Lenkija už

protestavo nazių vyriausy
bei Danzigo krašte, kad na
ziai smogikai praeitą šeš
tadienį šturmavo Lenkų 
muitiųę Kalthofe. Unifor
muoti vokiečiai smogikai 
apšaudė muitinę ir bombar
davo ją mažais sprogimais 
ir akmenimis, iki lenkai val
dininkai ir sargai tapo iš
vyti iš jos. Tada naziai įsi- 
briovė vidun, ir sunaikino 
viską,, ką tik galėjo. Tai bu
vo jau- ketvirtas Danzigo 
nazių užpuolimas ant Len
kų muitinės Kalthofe per

Jungtinės Valstijos 
Neigia Fašistą Pre

kybos “Triksus”

Cordell

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas, kalbėda
mas per radio, pareiškė, jog 
ši šalis stengiasi vest pado
rią'prekybą su kitomis ša
limis. Amerikos valdžia žiū- sutartį su 
ri į tokią prekybą kaip į Lenkijos ir Rumunijos val- 
geresnį s u s i d r a u gavimą 
tarp įvairių kraštų; tai yra 
taikos veiksnys, sakė prez. 
Rooseveltas.

Jungtinių Valstijų užsie
ninis ministeris
Hull savo radio kalboj 
smerkė gudrybes, kurias 
vartoja Hitleris ir Mussoli- 
nis tarptautinėje prekyboje. 
Jie “mainais dumpina” sa
vo šalių dirbinius į pasauli
nes rinkas, gausingai pri
mokėdami fašistam fabri
kantam ir prekėjam, bile 
tik išmušt Amerikos ir kitų 
demokratinių kraštų preky
bą iš tarptautinių rinkų.

Danzig, geg. 22. —Visuo
se Danzigo krašto miestuo
se ir miesteliuose demons
truoja naziai - vokiečiai 
prieš Lęnkiją; reikalauja 
tuojaus prijungt “laisvąjį” 
Danzigo kraštą prie Vokie
tijos.

Harlan, Kentucky.— Pro
te stonų kunigas Wm. 
Clontz sekmadienį bažny
čioje užsakė parapijonam 
melstis, kad mainieriai lai
mėtų streiką.

dvi paskutines savaites.
Lenk i jos komisionierius 

Danzigo kraštui siuntė sa
vo padėjėją Tadą Perkows- 
kį ištirt pogromą, kurį na
ziai padarė prieš Lenkų 
muitinę Kalthofe. Komisio
nierius prašė Danzigo na
zių vyriausybę duot polici
jos apsaugą Perkowskiui, 
važiuojančiam automobiliu 
į Kalthofą. Bet Danzigo 
valdžia atmetė prašymą; 
jinai sakė, kad tyrinėjimas 
Kalthofo įvykių priklauso 
tik pačiam Danzigui, o ne 
Lenkijai. Be to, naziai tvir
tino, būk “niekas nepada
ręs jokios žalos” Lenkų 
muitinei Kalthofe.

Gavęs tokį atsakymą, an
trininkas Lenkų . komisio
nierius T. Perkowskis va
žiavo į Kalthofą be Danzi
go p o 1 i c i j o s a p s augos. 
Apart šoferio, su juom au
tomobilyje fyuvo du kariniai' 
sargai.

Kada jų automobilis pa
siekė Kalthofą, tuoj ' nazių 
minia užpuolė jo šoferį. 
Lenkų šoferis iš pradžios

Lenkai ir Rumunai 
Nepraleisiu Sovie

tų Kariuomenės
London, geg. 22. — An

glijos valdžia paskelbė, jog 
Lenkija ir Rumunija nesi
priešina, kad Anglija dary
tų tarpsavinę apsigynimo 

Sovietais. Bet 

dovai “niekad nesutiksią” 
praleist Sovietų armiją net, 
jeigu raudonarmiečiai mar- 
šuotų karan prieš nazius, 
gindami Lenkiją ar Rumu
niją nuo nazių.

(Anglijos p r e m j ero 
Chamberlaino valdžia pati 
įkalbėjo Lenkijai ir Rumu
nijai nępraleist Sovietų ar-1 kas tai, visai nieko nesaky- 
mijos per Lenkų ir Rumu-1 damas, paleidęs dvi revolvę-

Kerštinga

nų žemes. O dabar Cham- 
berlainas naudoja tą “ne- 
praleidimą,” kaip priežastį, 
kodėl Anglija negalinti da
ryt pilnos apsigynimo su- 
tarties sū Sovietų Sąjun- 
ga-)'

Hitlerininkai Šaukia 
“Lenkų Kraujo”

Danzigo, 
nazių minia Pieckel mieste
lyje, Danzigo krašte, apgu
lė patalpą Lenkijos muitų 
inspektorių. Dvi valandas 
naziai plūdo Lenkiją ir šau
kė “nuplaut vokiečio Grueb- 
nerio kraują lenkų krauju.”

(Gruebneris buvo nušau
tas, kada jis su kitais na- 
ziais smogikais užpuolė 
Lenkų komisionieriaus au
tomobilį Kalthofe.)

■nssaž

Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuvįškos liau
dies dienraščiui.
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NAZIAI

mušė du revolverio šūvius 
aukštyn oran; bet kad ūžt 
puolikai nesiskirstė, tai jis 
paleido dvi kulkas į nazių 
minią ir nušovė smogiką 
Gustavą Gruebnerį.
Lenkija Protestuoja ir Rei

kalauja Atlygint
Lenkija pasiuntė protes

tą nazių valdžiai Danzige, 
kad jie užpuolė Lenkų mui
tinę Kalthofe. Lenkija rei
kalauja, kad Danzigo val
dovai atsiprašytų Lenkiją, 
kad atlygintų nuostolius 
padarytus Lenkų muitinei, 
kad nubaustų kaltininkus 
to užpuolimo ir kad užtik
rintų lenkam saugumą 
Danzige.

Lenkų komisionierius M. 
Chodacki, be to, užprotesta
vo Danzigo nazių valdybai, 
kad jinai skelbia 
gas “žinias” apie 
Kalthofe.
KĄ PASAKOJA

APIE JŲ SMOGIKO 
NUŠOVIMĄ

Danzig. — Naziai Danzi- 
go krašto valdovai pasiuntė 
Lenkijai aštrų protestą, kad 
vienas asmuo iš Lenkų ko
misionieriaus - antrininko 
Perkowskio automobilio 
“sauvališkai” nušovęs vo
kietį “mėsininką” Gustavą • 
Gruebnerį.

Pasak nazių, tas “mėsi
ninkas” parvažiavęs taxi- 
cabu namo iš Prūsijos į 
Kalthofą, Danzigo krašte. 
Pravažiuojant geležinkelio 
stotį Kalthofe, taxi šoferis 
buvęs “apakintas” smarkio
mis šviesomis ir švyturiu iš 
vieno stovinčio automobilio. 
Tad taxi šoferis ir “mėsi
ninkas” Gruebneris išlipę 
laukan ir ėję ištirt tą švy
turiuojantį automobilį. Tai 

j buvęs Lenkų -Perkowskio 
! automobilis. B e s i a rtinant .
Gruebneriui ir taxi šofe- 
riui prie šio automobilio, 
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rio kulkas iš to automobilio 
ir čia jau nušovęs vokietį 
“mėsininką” Gruebnerį. Ta
da, girdi, lenkai iš savo au
tomobilio subėgę į geležin
kelio stotį, sulipę ant trau
kinio garvežio ir kartu su 
lenkais geležinkelio valdi
ninkais pabėgę tuom gar
vežiu į Lenkiją.
• Danzigo nazių valdžia 
dėl to reikalauja, kad Len
kija atlygintų nušau.tojo 
šeimai.

Danzigo valdovai pasa
koja, būk tik “ramiai” na
ziai demonstravę prieš Len
kijos muitinę Kalthofe; jie, 
esą, tik “tvarkiai” protesta
vę, kad lenkai muitinės‘val
dininkai ten “negražiai 
gęsi” su vokietėmis moteri
mis ir merginomis.

• J
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nietč keliavo po Jungtines Valstijas rinkdama aukas Chi- 
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Telpančiame “Tėvynėje” SLA pild. 
tarybos suvažiavimo protokole suranda
me tokį dalyką:

“Gryžtama prie ‘Tėvynės’ popiero 
naudojimo reikalo. Išklausius ‘Vienybės’ 
korporacijos prezidento, A. S. Trečioko, 
paaiškinimų ir reikalą apsvarsčius, nu
tarta išrinkti komisiją šį reikalą nuosek- 

’ liai ištirti. Į komisiją įeina J. V. Grinius 
ir Kl. Jurgelionis, kurie raportuos Pildo
mosios Tarybos suvažiavimui apie ras
tus davinius.”

Be abejo, SLA narys, paskaitęs aukš
čiau pacituotą dalyką, nieko nesupras, 
kame čia dalykas. Jam tas viskas, anot 
anglų, taip ir pasiliks graikiška. O apie 
paminėtą dalyką eina visokių gandų. Pa
sakojama, būk darbininkas, spausdinęs 
“Tėvynę,” padaręs afideivitą, pareiš- 
kiantį, kad perkama popiera “Tėvynei” 

* spausdinti, naudojama visai kitokiems 
reikalams; buvo tiksliai ir sąmoningai 
naudojama kitam laikraščiui spausdin- 

į ti!...
Tas pats pild. tarybos suvažiavimas 

* nutarė taisyti buvusį “Vienybės” namą 
' (Brooklyne, Grand St.) ir taisymui iš

leisti “nedaugiau, kaip $5,500.” Kaip ži
nia tasai namas jau buvo taisomas ir, 
sakoma, iki šiol jis SLA kaštavo virš 
$70,000. Taigi dabar dar bus ten sukišta 
virš $5,000. Tai vis °pakuta” už griekus, 
kuriuos padarė buvusieji SLA valdovai!

Vadinasi, tasai namas SLA kaštuos 
apie 80,000 dolerių. Už tokią sumą pini- 

' gų galima buvo įsigyti puikus naujas 
namas.

Keista, kad tie patys tautininkai, ku
rie tiek daug pinigų sukišo į “Grand 
stryto laužą,” anot tūlų, nesako prieš 
tai nei žodelio. Betgi jie daro prieš tū
lus SLA pild. tarybos narius skundus ir 
visokias insinuacijas, kam pastarieji no
ri įsteigti gerą SLA namą Pittsburghe, 
kur organizacija galėtų gražiai savo rei
kalus tvarkyti!

w ■ 
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Griauti Ar Palaikyti Amerikos 
Lietuvių Kongresą?

Socialistų spaudoj šiuo tarpu pasiro
do rašinių, kalbančių apie tai, ar griauti 
Amerikos Lietuvių Kongresą. Kairesnie
ji socialistai, pasirodo, stoja už tai, kadji sočiausiai, pasirodo, stoja uz tai, aau
Amerikos Lietuvių Kongresas nereikia 

■K orianti. hpt reikia stinrintigriauti, bet reikia stiprinti.
Kaip žinia, Amerikos Lietuvių Kon

gresą griauti pradėjo Brooklyno troc- 
kistai, kurie nesenai įstojo į Lietuvių So-

Turkija Padarė Apsigynimo 
Sutartį su Francija

Paryžius. — Francija pa
šė tarpusavio apsigyni: 

sutartį su Turkija, 
ancūzų valdžia sutiko 
rleist Turkijos globon 
eXandrettos apskritį, ku- 
iki šiol priklausė Franci- 

valdomai Syrijai.—Al- 
xaudrettos apskritis rube- 

ojasi su Turkija.
Mainais už tai Turkija, 

atsitikime karo,

LAISVE

cialistų Sąjungą. Jiems pritaria “Nau
jienos.” “Naujienų” redaktorius jau se
nai neturėjo ant Kongreso “geros akies.” 
Prie mažiausios progos jis bandė jį ne
tiesioginiai atakuoti; jis gelbėjo savo 
vįenminčiams visais būdais kongresą dis
kredituoti, nepaisant to fakto, kad jis 
pats įeina į Kongreso Veikiantįjį Ko
mitetą!

Mes jau ne kartą pareiškėme mūsų 
nuomonę, kad Amerikos Lietuvių Kon
gresas griauti nereikia. Atpenč, jis rei
kia plėsti, stiprinti, įtraukti jin juo dau
giau organizacijų, kurios dar nepriklau
so; stiprinti jo veiklą, praplečiant jo dar
bų programą. ,

Šiuo tarpu, kai Lietuvos nepriklauso
mybei grūmoja didelis pavojus, Ameri
kos Lietuvių Kongresas turėtų juo uo
liau darbuotis padėti Lietuvos žmonėms 
savo nepriklausomybę ginti; jis galėtų 
šiuo metu ir aukas rinkti Klaipėdos pa
bėgėliams šelpti;'jis turėtų pasisakyti-ir 
už paleidimą politinių anti-fašistų kali
nių Lietuvoj. Be to, amerikiniais klausi
mais Kongresas turėtų darbuotis, ko jis 
iki šiol beveik nepalietė, nors Clevelan- 
do suvažiavimas įdėjo tatai jo darbų 
programom žodžiu, Kongresas galėtų ir 
turėtų atlikti milžiniškus darbus, kaip 
Lietuvos, taip ir Amerikos lietuvių nau
dai. >

Taigi labai gerai daro tie socialistai, 
kurie stoja už Kongreso palaikymą ir jo 
stiprinimą. Mūsų nuomone, jie turėtų 
griežtai ir atvirai pasmerkti tuos žmo
nes, katrie kėsinąs Kongresą griauti; 
kurie slaptai ir viešai kaišioja į jo te
kinius kuolus. Jie turi žinoti, kad tie, ku
rie kongresą bando griauti, tarnauja ne 
lietuvių tautai, ne Amerikos žmonių la
bui, bet jų priešui, fašizmui!

Sako: Rooseveltas Turi
Kandidatuoti

Vis daugiau ir daugiau pasigirsta bal
sų už tai, kad prezidentas Rooseveltas 
kandidatuotų trečiam terminui. Tie bal
sai, aišku, daugiausiai iškylaus darbinin
kų arba šiaip pažangių žmonių.

Štai šiomis dienomis M.. Zaritskis, 
United Hatters, ‘'Cap and Millinery In
ternational Unijos prezidentas atvirai 
savo unijos delegatų suvažiavime pareiš- 

'kė, kad prez. Rooseveltas turi kandida
tuoti dar vienam terminui. Teisingai Za
ritskis sako, kad Amerikos žmonių labas 
turėtų mums kur kas daugiau rūpėti, 
negu senos tradicijos.

Įdomu tai, kad paminėtoji unija yra 
dalimi Amerikos Darbo Federacijos. Na, 
o kaip žinia, tūli ADF lyderiai yra di
deli Roosevelto priešai. Taigi labai sma
gu, kai toki balsai iškyla iš Amerikos 
Darbo Federacijos veikėjų burnos!

Melagis!
Kai trockistinis-lovestoninis Martinas 

skaldė automobilistų uniją, tai jis sakė 
savo pasekėjams, kad jam taip pataręs 
daryti Mičigano arkivyskupas Mooney. 
Aišku, tuomi tasai darbininkų eilių skal
dytojas norėjo patraukti pas save kata
likus darbininkus.

Bet’ štai šiomis dienomis paminėtasis 
arkivyskupas Mooney išleido pareiškimą, 
kad jis niekad nėra pataręs Martinui 
skaldyti automobilistų uniją ir ją iš
traukti iš CIO.

Vadinasi, Martinas bjauriai pamelavo 
ir į tą skandalą įvėlė katalikų bažnyčios 
galvą. .

Kaip bjauru!

Dardanellų sąsmaugą (tarp 
Juodųjų Marių ir Aegėjaus- 
Viduržemįo Jūrų) ir užkirs 
kelią Vokietijos ir Italijos 
karo laivams Dardančiuo
se.—0 Dardanellų sąsmau- 
ga yra taip Turkijos aptvir
tinta ir apginkluota, kad, 
suprantama, jokie lavai 

 

galėtų \ten praplaukt 

 

Turkijos \leidimo.

Anglijos Valdžia dar Gali 
Išduot Lenkiją Naziams
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London. — Anglijos mi
nisters pirmininkas Cham- 
berlaip sakė seime, Lad An
glija norėtų padaryt ilgą 
taikos sutartį su Vokietiją, 
jeigu naziai prižadėtų ne- 
užpuldinėt kitų kraštų. Ta
da Anglija'padarytų • “kai 
kuriuos pertvarkymus” 
naudai Vokietijos.

(Jis turėjo mintyje per- 
vest Vokietijai Danzigą, gal 

Koridorių, 
mainais už Hitlerio priža
dą “nieko neužpult.”)

* Oslo. — Švedija, Norve
gija ir Finija (Suomija) 
atmetė Hitlerio pašiūlymą 
nekariavimo sutarties su ir patį Lenkijos 1 

praleis Vokietiją. Danija dar tebe- 
’’rancijos karo laivus per svarsto pasiūlymą.

Manuilskis apie Tarp 
tautinę Padėtį

Draugas Manuilski, vie
nas iš vadų Komunistų In
ternacionalo, k a 1 b ė damas 
Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos Suvažiavime 
davė aiškų paveikslą vėl pa
didėjusio ekonominio krizio 
ir padarė sekamą išvadą 
apie tarptautinę politinę 
padėtį:

“Pasekmėj e k o nominio 
krizio, didėja skirtumai tar
pe kapitalistinių šalių ir aš
trėja abelnas kapitalizmo 
krizis, paaštrėjo iki pat 
kraštutinybių anksčiau bu
vę priešingumai tarp impe
rialistinių valstybių. Paaš
trėjo kova už rinkas, už į- 
takos sferas^ už kolonijas, už 
naują pasaulio persidalini- 
mą. Ypatingo aštrumo kova 
įgavo Viduržemio Jūroj ir 
Ramiajame Vandenyne, 
Pietų Amerikoj ir Piet- 
Rytinėj Europoj, ant tų pa
matinių susisiekimo kelių.

“Fašistinės valstybės — 
Vokietija, Italija ir Japoni
ja perėjo prie užpuolimo 
tarptautiniu plotu. Fašisti
niai valdonai mano plėši
mais svetimų tautų pataisy
ti savo reikalus, likviduoti 
vidujinius keblumus fašis
tinio rėžimo, atitolinti jo 
bankrūtą. Fašistų valdo
nams karas yra reikalingas, 
todėl, kad jie negali išpildy
ti savo demagogiškus pasiū
lymus masėms, reikalaujan
čioms ne kanuolių) o sviesto, 
ne šarvuočių, o duonos. Ka
rai fašistams, tai priemonė, 
kad nuslopinus masių nepa
sitenkinimą ir laikyti jas 
paklusnume. Jiems yra rei
kalingi karai ir palaikymui

juos ir stengiasi tuo žulikiš- 
ku žygiu nukreipti masių 
neapykantą nuo savęs.

“Fašistiniai valdonai 
stengiasi išnauduoti kitų 
kapitalistinių šalių buržua
zijos baimę socializmo ir 
darbininkų klasės, kad su 
jos pagelba užpulti ant jų. 
pačių tautų. Atsiekiami sa
vo užgrobimo planų jie 
griebiasi papirkimų, apga
vysčių, žulikysčių ir grūmo
jimų. Pirm negu mesti oku
pacines armijas ant sveti
mų žemių, jie ten pasiunčia 
armiją šnipų. Jie siunčia 
šnipus visur—į Jungtines 
Valstijas, Angliją, Franci
ja ir kitas šalis. Jie šeria 
Francijoj gaują kuguliarų 
(teroristų) ir jų rankomis 
organizuoja išsprogdinimus. 
Jie sudarė diversines gau
jas Rumunijoj, kurios at
lieka teroristinius žygius; 
jie plačiai veda griovimo 
darbą Lenkijoj, tuo ruošda
mi jos sudraskymą; Prie- 
baltijoj, Suomijoj, Vengri
joj, Slovakijoj, Balkanuose 
organizuoja slaptus savo 
ginkluotus būrius. Jie suda
ro vidujinius sukilimus, 
kaip tai buvo ne vien Aus
trijoj ir Čechoslovakijoj, 
bet Meksikoj, ' Brazilijoj, 
Perų resp. ir kitur.

“Ypatingai platų griovi
mo darbą veda fašistų šni
pai Anglijos ir Francijos 
kolonijose. Jie organizuoja 
sukilimus Palestinoj; orga
nizuoja pusiau karinį liuos- 
norių korpusą Indijoj; or
ganizuoja fašistų karines 
grupes Afrikoj, aprūpina 
ginklais ir pinigais arabiš- 

jų prestižo Jakyse jų pačių, kų kraštų feodalus. Visur 
šalininkų.

“Fašistipiai avantiūristai 
skubina pereiti prie užpuo
limo ir todėl, kad bijosi au
gančio liaudies fronto, au
gančio tautų pasipriešinimo 
fašistų agresijoms, ąpsivie- 
nijimo ir susijungimo tautų 
į tarptautinį frontą kovai 
prieš fašistinius karo pade
gėjus. Fašistai valdonai no
ri užbėgti masių susivieni
jimui ųž akių ir jas anks
čiau sumušti, negu jos su
sivienys kovai prieš fašiz
mą. Jie stengiasi suskaldyti 
tautas^ paskleisti jų tarpe 
nesutikimus, kad paskui 
lengviau jas skyrium mušti. 
Jie sugabiai išnauduoja pa
taikavimus A p g Ii j oš ir 
Francijos valdančiųjų rate
lių, tuo dar daugiau kom
promituojant ir pažeminant

sėja nesutikimus, kad dar 
pirm karo susilpnint būsi
mus savo priešininkus. x

“Daugiau visko susiinte- 
resavęs fašistinių valstybių 
blokas dėl naujo pasaulio 
persįdalinimo ir įtraukimo 
žmonijos į naują imperialis
tinį karą. 1935 metaip Itali
ja užpuolė Ethiopiją; 1936 
metais Vokietija ir Italija 
pradėjo intervenciją prieš 
Ispaniją; 1937 metais Japo
nija perėjo nuo užgrobimo 
Mandžurįjos prie karo, tu
rinčio tikslą pavergti visą 
Chiniją ir iš ten išstumti 
Jungtines Valstijas, Franci- 
ją ir ^Angliją; kovo mėnesį 
1938 metais Vokietijos fa- 
šistąį pavergė Austriją, o 
rugsėjo mėnesį, - 1938 me
tais, jie sudraskė Čechoslo- 
vakiją.

“Ar gi tai butų galima, 
jeigu kapitalistinės valdžios 
kitų stambių valstybių ne
pataikautų Vokietijos, Ita
lijos ir Japonijos fašistų 
agresijoms? Žinoma, kad 
ne. Tas galima tik todėl, 
kad fašistų agresorių blo
kui padėjo ir padeda pasau
linės reakcijos jėgos, reak? 
ciniai elementai Francijos 
ir ypatingai Anglijos bur
žuazijos. Tie elementai gy
vena mintimis, kad panau
dojus Vokietijos fašizmą, 
kaipo smogiantį kumštį 
reakcijos prieš Sovietų Są
jungą, panauduoti vokišką 
fašizmą, kaipo žandarą 
prieš tarptautinį darbinin
kų judėjimą, liaudies fron
tą ir nacionalį pasiliuosavi- 
mo judėjimą.

“Planas Anglijos reakci
nės buržuazijos yra tame, 
kad, paaukavus Vokietijos 
fašizmui mažąsias Piet-Ry- 
tų Europos valstybes, pa
sukti Vokietiją į rytus — 
prieš Sovietų Sąjungą, ban
dyti kontrrevoliuciniu ka
ru sulaikyti tolimesnę so
cializmo ir komunizmo per
galę Sovietų Sąjungoj, atsi
pirkti nuo imperialistinių 
Vokietijos prisirišimų prie 
Anglijos kolonijų; tuo gi 
laiku Anglijos reakcija no
rėtų Sovietų Sąjungos ran
komis išdaužyti ir vokiškam 
imperializmui dantis, su
silpninti Vokietiją ant dau
gelio metų, išlaikyti Angli
jos imperializmo viešpatau
jančią poziciją Europoj; 
antra, Anglijos reakciją 
siekia to, kad išvien su Ita
lija, lėšomis Francijos, pa
sidalinti Ispaniją ir įtakų 
sferas Viduržemio Jūroj; 
siekia tikslu imperialistinio 
pastovumo Europoj susitai
kyti su Italija, kad atplė
šus ją puo Vokietijos blo
ko;* trečia, Tolimuose Ry
tuose Anglijos reakcija gal
voja apie pasidalinimą Chi- 
nijos. Anglijos reakcininkai 
leidžia Japonijai draskyti

ir silpninti Chiniją, bet tuo 
pat kartu jie neprieštarau
ja kariniam ir ekonomi
niam Japonijos nusilpnėji
mui, kad paskui galėtų iš
stoti taikytojo rolėj dėl 
įsteigimo “Municho taikos” 
ir Tolimuose Rytuose; ket
virta, Anglijos reakcija ne
nori prileisti prie susmuki
mo fašistinį rėžimą Vokie
tijoj, Italijoj arba Japoni
joj, ji nori padėti tų šalių 
fašistų valdžioms išsigelbė
ti iš finansinio bankroto ir 
suteikia joms kreditų ir 
tuo patim nori padaryti tas 
fašistines valdžias priklau
somomis nuo Anglijos impe
rializmo.

“Dar 1927 metais drg. 
Stalinas straipsnyj ‘Pasta
bos Apie Dabartines Temas’ 
rašė: ‘Anglijos kapitalizmas 
visada buvo, yra ir bus dau
giausiai žiaurus smaugime 
tautų revoliucijų. Prade
dant nuo Didžiosios Franci
jos Revoliucijos, pabaigoj 
XVIII šimtmečio, 
giant dabartine 
revoliucija, Anglijos buržu
azija visada buvo ir yra pir
mose eilėse smaugikų žmo
nijos laisvės... Bet Angli
jos buržuazija nemyli karą 
vesti savo rankomis. Ji vi
sada stengiasi kariauti kitų 
rankomis.’
•“Bet savo žmogžudišku 

planu Anglijos reakcinė 
buržuazija kasasi pati sau 
kapus. Slapta palaikydama 
Japonijos agresijas t Chini- 
joj ji ruošia išstūmimą An
glijos iš Tolimųjų Rytų; 
nusileidimais Italijos fašis
tams — ji ruošia netekimą 
Anglijos pozicijų Vidurže
mio Jūroj; teikdama pa
skolas fašistų agresoriams 
—ji stiprina jų karinę jė
gą ir savo pačios pralaimė
jimą. Tvirtindama Vokieti
jos fašizmą, Anglijos buržu
azija ruošia suskaldymą 
pačios savo imperijos. Pla
nais užpuolimo ant Sovietų 
Sąjungos ji ruošia susmu
kimą ne vien fašizmo, bet ir 
visos kapitalistinės siste
mos.

“Municho suokalbis yra 
pirmas rimtas bandymas 
pravesti gyvenime tą kla
stingą, bet beviltingą, An
glijos buržuazijos planą. 
Municho suokalbininkai ne 
taiką davė žmonijai, o nau
ją imperialistinį karą. Mu- 
niche jie likvidavo net tą 
menkutį Europos pastovu
mą, kuris iki tam tikro 
laipsnio sulaikydavo fašisti
nius agresorius nuo jųxplė
šikiškų planų 1 pravedimo. 
Spaudžiant Vokietijos ir 
Italijos fašistams, Francijos 
reakcinės klikos, kurios vel
kasi Anglijos reakcijos uo
degoj, pačios savo ranko
mis likvidavo sutarčių sis
temą, jų pačių sudarytą po 
Pasaulinio Imperialistinio 
Karo 1914-1918 metų, ir tuoj 
pat jos Franci ją pavertė j

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Ar jūs žinote, ar Sovietų 
Sąjungoj yra negrų, ar ne? 
Iš kalno ačim už atsakymą į 
mano klausimą. Aš paklau
siau vieno mokyto -žmogaus, 
bet jis sako nieko apie tai 
nežinąs.

Atsakymas
Taip, Sovietų Sąjungoje 

negrų yra. Yra negrų, ku
rie yra nuvykę iš Jungtinių 
Valstijų ir tapę Sovietų Są
jungos piliečiais. Bet taip

gi yra tengimių negrų. So
vietiniam Abkaziane randa
si negrų geroka grupė ir jie 
turi savo sovietą. Jie gyve
na prie Juodųjų Jūrų.

Kaip Amerikos negrai, 
taip Sovietų Sąjungos pa
eina iš Afrikos. Mat, 18-tam 
ir 19-tam šimtmečiuose tur
tingi. rusai nuvykdavo į 
Konstantinopolį ir nusi
pirkdavo negrų už vergus. 
Juk ir garsusis rusų poetas 
Puškinas buvo kilęs iš neg
rų rasės.
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Marriage Postponed:—“Up to the 

end of 1935 the depression caused 
the postponement of no less than 
three-quarters of a million mar
riages in this country.

“In 1937 there were about one 
million college students ready bio
logically to marry, many of whom 
wanted to marry, but could not be
cause oL economic circumstances,” 
according to Dr. Norman E. Himes, 
professor of Sociology at Colgate 
University, in “Practical Birth Con
trol Methods.”

“The unemployment and poverty 
accompanying the depression period 
brought down the marriage rate 
from about 10 or 11 marriages per 
1,000 population during the nineteen 
twenties to 7.9 in 1932.

“Since then the rate has been 
rising. But the depression forced 
some one and a half million young 
people, who normally could have 
been married, to postpone this step,” 
Homer P. Rainey estimates in “How 
Fare American Youth?”

Every year, this report points 
out, many young people are frus
trated in their normal inclination to 
fpund a home of their own. “The 
male youth, remaining overlong 
under the parental roof, finds him
self almost an alien there. His con
flicts increase. Reaching the agd 
when he should strike out for him
self as* a grown man, he remains a 
child.”

Each year approximately 2,000,- 
000 youths reach lhe age of mar
riage. Yet the position of economic 
insecurity, on their own statements, 
has caused nearly 20% of youth 
over 21 years of age to delay their 
marriage, according to recent stu
dies by the AYC. *

Marrying on Low Wages. Even 
when they have jobs, wages paid 
to youth are “hardly more than 
sufficient to supply the personal 
needs of a single youth living at 
home,” as pointed out by Rainey. '

How impossible it is to marry 
on the meager wages paid to young 
workers was proved in the AYC 
study of youth in Dallas, Texas, and 
in the Maryland study. For mar
ried white male youth in Dallas 
the average hourly wage was under 
35c. This amounts to less than 
$14 a week for 40 hours.

“It is difficult to see,” the re
port declared, “how a youth can 
be expected to establish a home and 
bring up children on such wages. 
It is not a suprising fact, there
fore, that we found in our Maryland 
study that 46% of all married male 
youth in the state were living with 
their parents or relatives.”

Gardner Notice to 
Mass. Choruses
' To all Mass. District Choruses and 

Everyone:
Keep Saturday and Sunday, June 

17th and 18th, open for the Gard
ner Lyros Chorus annual picnic to 
be held at the Lithuanian Outing 
Association Camp, West Broadway, 
Gardner.

Be prepared for a big time at 
this two day affair—enjoy dancing, 
swimming, eating (the Gardner girls 
are good cooks) and the sports 
events. Watch this column for fur
ther announcements.

—Zee Kay.

Responsibility for Dependents. In 
a recent survey, conducted by the 
University of Newark, covering 10,- 
000 youth (16-24) in New Jersey, 
18% of the total and 36% of those 
employed were found to be the chief 
breadwinners of their families.

In the Maryland survey 19% of 
the youth (16-24) were helping to 
support their families. An addition
al 15% stated that their families 
needed help from them, but that 
they were unable to give it. Thus, 
34% of all youth felt under an ob
ligation to contribute, if possible, 
to the support of their families. In 
certain occupational fields, the per
centage was considerably higher; 
57% of those whose fathers were 
unskilled laborers said their parents 
needed their help.

Nearly 23% of the Maryland 
youth were found to be married. 
The average married youth had one 
child.

Lith-American Youth Groups 
and Participation in the

American Youth Congress
• Foreign-born citizens who have adopted -the United States as 
their homeland have contributed the color and romance of their 
native culture and customs, their cooperative techniques, in
dustry and talents, to the development of their new country.

Descendants of these erst-*’’“------- ---- ---------------------------—*
while immigrants, among them 
we will find our own Lith-American 
youth participating, will discuss at 
the Congress of Youth sessions, to 
be held at the Manhattan 
from July 1-5:

(1) What their native 
groups can c o n t r i b u t ,e 
strengthening of American1 democra
cy;

(2) How they can best work with 
other national cultural gruops on a 
common program to promote better 
citizenship;

(3) What they can 
entertainment sessions 
gress along the lines 
and folk presentations.

As an instrument for converting 
the theories of democracy into re
ality, the Congress of Youth is a 
vital factor. It offers the nation’s 
young men and women an opportu
nity to express themselves in regard 
to matters of major importance to 
their welfare and future.

Limited effofts had been made in 
previous years by various student 
organizations to accomplish ‘ this 
goal but, according to Dr. Edmund 
E. Day, Cornell University’s presi
dent, their partial success has been 
due to "Youth’s inadequate organi
zation fls a unit, unfamiliarity with 
the operations of pressure groups, 
and lack of effective access to the 
instruments of propaganda.”

The July sessions aim to accomp
lish many of the goals which have 
been set by previou^ conventions of 
youth because it wnl be more re-

presentativc of the nation’s younger 
generation and because of the ex
perience

Centre

cultural
to the

offer to the 
of t he Con- 
of dramatic

“I WAS CAPTURED BY FRANCO”
BY JOSEPH GRIGAS 

(continued)

gained in past years.
Aim of Congress

of the aims of the 1939 
Fair Congress are:

Some
World’s

(1) Enactment of individual pro
visions of the American Youth Act 
by the United States Congress.

(2) Increased Federal aid to 
states for educational opportunities 
a$ provided in the Harrison-Thomas- 
Fletcher Bill, with specified state 
standards and proportional expendi
ture for Negro students;

(3) Development of a comprehen
sive program for the future of 
American education through a Na

vi ional Education Congress;
į (4) Federal apprenticeship with 
adequate wage and hour provisions; 
vocational guidance and training, as 
outlined in the American Youth Act.

A Committee of One Hundred, 
composed of prominent adult lead
ers, has issued the Call to Youth to 
remind them of their responsibilities 
and duties as future American citi
zens and further to acquaint them 
with the technics and functions of 
many of this government’s institu
tions. According 

“Wanton foes 
smashing at its 
race hatred and
Using fakery and force they try to 
strangle civil liberties, to shatter op
portunities for jobs and education.

“Democracy must strengthen its 
foundations of racial and religious

to the Committee: 
of democracy are 
foundations with 

religious prejudice.

-—c_— (understandings, rivet its framework
of freedom, and reinforce its pilliars 
of opportunity for all.”

Youth Day at Fair
More than 3,000 delegates are ex-

Humor — a la Nazi
HAMBURG.—The cynicism with 

which the Nazis deal with the needs 
of the German people is adequately 
expressed in a so-called “joke” 
printed in the Nazi “Hamburger 
Tageblatt:”

“Woman customer in grocery 
store: ‘It is simply terrible. We 
have no butter, no vegetables, no 
coffee—one might just as well turn 
on the gas . . .’

“Nazi standing nearby: ‘Well, my 
dear woman, go right ahead! I have 
heard that we soon won’t have any 
gas either . . .!’”

Due to lack of. space, "Past, 
Present and Future” has been 
omitted from this issue. The col
umn, however, will be resumed 
Friday.

THE EDITORS.

Education on Sex Problems. A 
number of colleges and high schools 
now give courses of lectures on edu
cation for family life. Such courses 
nre often called “Social Standards.” 
"Social laving.” or "Personal Man
agement.” Courses in home econo
mics and biologv are sometimes de- 
veloned to include the necessary 
suhtect matter.

Among various agencies now pro
viding programs of education for 
family living are the churches, 
YWCA. YMCA, Parent-Teacher As
sociations (for parents), local units 
of the Amer. Assoc, of University 
Women. Social Hygiene Socteties. 
Girl Scouts. Camo Fire Firls, Girl 
Reserves, 4-H Clubs, Family Wel
fare Societies, public health nurses, 
and local units of the WPA.

Youth groups in a number of col
leges have requested the college ad
ministration to provide courses of 
study on marriage and family living 
problems.

—Y.A.F.

THE NEXT MORNING our car 
was attached to a string of 
other freights and we started on an

other journey. For several days we 
rode and finally we were unloaded 
at Saragossa where we wore 
marched through the city.

The civilian population quietly 
lined the streets as' we marched. 
There was no jeering or hooting, 
but an ominous silence on the part 
of the people. One could feel that 
these people sympathized with us— 
that they were saying under their 
breath—Salud, Camarada . . .

In Saragossa we were put through 
a gruelling examination after which 
we received a meal of bread and 
water. Once again the question 
came up, were we to be shot here? 
After days of cramped imprison
ment, weak from hunger and fa
tigue, the thought of being shot 
did not seem so bad. That after
noon, however, we were loaded on 
trucks and taken to the city of 
San Pedro.

13--------------------------------------------------------

Last week Joseph Grigas, a 
Lithuanian-American Catholic 
who volunteered for service in 
the Abraham Lincoln Brigade, 
described the events which led to 
his capture at Gahdesa by Franco 
troops. For two weeks the Am
erican prisoners ' were kept under 
heavy guard and given little food. 
Each morning '-■ the volunteers 
waited for the announcement of 
their execution. Joseph’s story 
of his experiences continues from 
this point.

sane after a short while. How I 
survived I don’t know.

To Break Morale
Once we got to the “mess hall” 

we received some garlic soup, this 
was breakfast. For dinner we got 
a cup of red beans and for sup
per a cup of white beans. One day 
we pulled out a mouse from the 
beans. This really was the first

TIPS on Newspaper 
Reporting

70 In One Cell!
Here in San Pedro we did not 

know what to expect. All indica
tions seemed to point to us that 
we would be used as exchange pri
soners. Americans were very val
uable to Franco. In the past ex-

changes one American volunteer was 
worth a German or , Italian com
manding officer.

The prison here was a monstrous 
cement and stone structure with 
tiny windows for air. Here were 
seven hundred placed behind bars 
by Franco. Whole families had been 
imprisoned. The cells were some 
twenty by ten feet with seventy 
or more prisoners to each cell.

Life in a Cell

Ramblings... 
of 2nd District

meat we had seen in our whole 
stay here.

After eating we were marched 
out into the courtyard and forced 
to salute the fascist flag. While out 
in the courtyard we looked around 
for something to smoke—there was 
a possibility of picking up a butt.

Finally one of the guards threw 
a burning cigarette at one of the 
fellows. He quickly picked it up 
and after two puffs it burst into 
flames, burning his face. They had 
filled half with tobacco and the 
other half with gunpowder. All 
means were used to try and break 
our morale.

"Discipline”

pected to comprise the largest' 
convention of young men and wo
men in the history of the United 
States. Plans for the American 
Youth Congress Day at the World’s 
Fair, July 5th, include guided tours 
to many governmental exhibits; and 
to view the latest advancements 
which have been made in technolo
gy, science, industry, health, living 
conditions, and environment. A spe
cial program of folk dances, songs, 
skits and community singing has 
been planned for the evening.

Copies of the CALLS and further 
details concerning the CONGRESS 
OF YOUTH are available from the 
Arrangements Committee, American 
Youth Congress, 8 West 40th St., 
New York City, N. Y.

2. TRIPLE SPACE

IN THE OLD DAYS progressive papers relied a great deal on workers’ 
correspondence**
One of the particularly good features of these papers was the column 

devoted to letters from workers, describing economic and political con
ditions in this place or that.

Today we have to apply this same idea, but in a* different way. The 
news items have become a more vital part of a people’s paper than ever 
before. What we need now, above all, are people’s correspondents, who can 
write news in a news-writing way.

That is also true with the Tory press. "Letters to the Editor” are still 
important, particularly in certain newspapers. They can be continued with 
full vigor, to bring pressure on the editors and to get out a progressive 
message.

"But news items in the news columns of the papers, on progressive to
pics, are growing in value to the progressive cause.

When one sits down to write such a news item—to people’s paper or 
Tory press—what is the first requisite? That he or she present CLEAN 
COPY. That will make the task of the city desk much easier. It will as
sure a better treatment for the item,

Ahd what is the first requisite of clean copy? That the story be sent
in, in triple space. ,

This may seem to be a very small matter. It is a big affair in the 
routine of a city desk.

The tripled space arrangement allows for editing in a clear, systematic 
way. That permits the city desk (while making even many changes) to 
present to the composition room copy that can be easily read. And that 
is an equally big proposition in the day-by-day work of the compositors.

In a word, when copy comes in single-spaced (or even double-spaced), 
it tends to gum up the works. And so, the first simple but essential rule 
for copy is that it be triple-spaced. (To be continued.)

Leaders Picnic
0. K. With Members

The B’more Lithuanian LeaDerS 
held a Mother’s Day Picnic jointly 
with the adult LDS branch no. 48 
and the Lyros Chorus last Sunday.

Although it was a little cool a 
large crowd gathered at the picnic. 
The picnic started at 2 p,. m. but 
many were present long before. The 
chords supplied the entertainment 
by singing four songs. After the 
chorus finished there vųere al| sorts 
of games going on: ballooru blowing 
contest, pea-to-tray game, baseball, 
softball and deck tennis, etb.

The big event of the affair was 
a Kprize for the oldest and youngest 
mothers present.

The food and drinks, once started 
upon, really did commence to go 
down and we hardly blame them 
as the food was elegant. Dancing 
music was furnished by Mr. Lekavi
čius and his son.

Although this is the 1st Mother’s 
Day Picnic held by the LeaDerS 
it was very successful and it is 
believed that this will become an 
annual affair.

—LeaDerS Corresp.

We -were packed so. tightly that 
it was impossible to move and when 
nightfall came we could not sleep. 
The floor was of cement with no 
covering of any description. Bitter 
cold, we huddled like dogs next 
to one another for warmth. The 
dampness of the cell chilled you to 
the bone.

Unwashed bodies and running 
wounds, the very stink of the prison, 
all this created a stench that was 
nauseating. • Lice and bugs of all 
descriptions were rampant amongst 
the group as a whole.

We were allowed out in the court
yard to wash. Here were two spi
gots with running water at which 
seven hundred men were supposed 
to wash. And how many got the 
chance?—well, during my whole 
stay in the prison'I got to the spigot 
six times. \

"Serving” Food
Strict and vigorous rules were is

sued- We were to line up for “eats” 
three times a day. / z—~ 
guards were 
door. 
This 
long, 
slim 
ually 
treme end was a nob which had 
been weighed by lead.

As we passed the guards they 
swung their baton at each prison
er. < These were used each time we 
went to eat.

Every day Three times a day we 
had to run this gauntlet. Once hit, 
the ^most excrutiating pain came 
over one. To describe it is impos
sible. Men died and some went in

A group of 
ined up at the exit 

Each gilard held a “baton.” 
baton was some three , feet 
made of pliable wood. It was 
at the ho:
getting thicker.

ding end and grad- 
At the ex-

HELLO FOLKS! and how are you 
all these fine spring days? Sorry 
that I couldn’t keep you all inform
ed on the doings in these here parts 
■—so many swell things have hap
pened that I’ll have to take my 
time telling you ...

On May 6 Lowell sure put on 
their stuff and did we have a great 
time, oh boy! . . . May 7 saw 
Gardner present a play, Motinos šir
dis”. To me it was just, one week 
too soon, but it was a swell play 
and the actors put their parts over 
fine . . .

May 13 South Boston had the op
portunity of seeing how the New 
England district of the LDS youth 
branches puts on an affair. A great 
time was had by all (nuff said). 
On Sunday a'swell conference was 
held with plenty of good plans on 
the program. So now let’s get to 
work and beat Chicago ...

Worcester had a Mother’s Day af
fair, but I’m sorry I could not be 
there. So will some kind person 
give us the1 desired inforpiation ? 
Rumors have it that Worcester will 
start rehearsals the last week of 
May . . .

Bridgewater is getting a softball 
team together; if any other chorus 
is interested in this sport, let them 
know through this section . . . Nor
wood is going to present a play 
soon, but I’ll not say what or how 
soon as the Advt. Comm shall do 
so soon . . .

Stoughton couldn’t get a chorus 
together but they have a swell LDS 
youth branch. Now is their chance 
to make an LDS Chorus . . .

Brockton or Montello (as you like 
it) can do the same thing as 
Stoughton, because they have a 
large group in the LDS youth branch 
there . . . Lawrence, at this writing, 
is scattered and undecided on what 
they will do in the future,. . v

Just a passing thought: "Sbqte- 
times your best friend is yoūr 
greatest handicap.” And until we 
meet again in this column, I shall 
remain as ever, your correspondent.

—Retlaw Chinwell.

Back in the cell guards would 
enter and we had to take off our 
prison caps to every one that came 
in. If you forgot or were slow in 
taking your cap off, the penalty 
was a five hour stay at attention 
in the cold courtyard.

For no reason at all, now and 
then one of us would be charged 
for breaking discipline. We would 
be dragged out of the cell and re
turned the next morning with a 
terribly bruised and mutilated face.

Many of the prisoners had died as 
a result of these tortures.

Whenever a member of the Inter
national Brigade died, we were 
forced to contribute money to pay 
for a coffin. This money had been 
forwarded by the Friends of the 
Abraham Lincoln Brigade to the 
Red Cross, which in turn forwarded 
it to us so we could buy certain 
necessities.

In Touch With War
Even here in prison we could 

tell how the war was progressing. 
If the fascists were gaining ground, 
everything would be serene in camp. 
But as soon as the Republican 
troops gained ground we were due 
for more beatings.

FOR OVER a YEAR we suffered 
privation, torture, beating and 
the constant threat of death hang

ing over our heads. Intervention by 
the U. S. government forced our 
release.

It may be unbelievable to many 
of you that system of govern
ment could exist that would tor
ture and murder human beings— 
but it does. It exists in Spain to
day—it exists in Germany and 
Italy.

I was a weak anti-fascist before 
I went to Spain, but they made me 
a strong anti-fascist.

Sure I am glad to be released. 
But if I had to go through the 
same thing for the preservation of 
Democracy, I would be the first 
to volunteer, because I hate fas

cism. . V*

Taps...
Against night star 
Piercing far 

far lonely
Sweet

Through barrack wall 
in sleeping mated

Beat
• The bugle .
the bugle lonely

Sweet
God’s voice

bent in silver whisper 
“retreat

Retreat”
—D. K,

There’s a Law | 
-Against That!

Statutes forbidding the carrying 
of a concealed weapon less than six 
inches long (West Virginia), the 
building of booths or partitions in 
soda-parlors (Iowa), or slapping 
anyone on the back (South Caroli
na), will be dramatized along with 
numerous other legal oddities in the 
Federal Theatre Radio Division’s se
ries, THERE’S A LAW AGAINST 
IT, over Station WOR, the Mutual 
and Canadian Networks on Wed
nesday, May 24th, from 10 to 10:30 
P. M., EDST.
FOR YOUR AMUSEMENT!

Every able-bodied citizen must 
spend one day each year killing 
grasshoppers. (Kansas.) '

Due to a typographical error in 
the state statute book, it appears 
that speaking ■ English is illegal. 
(Illinois). \ /|

A court has held that movies are 
necessities. (Nebraska)
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LIETUVOS ŽINIOS
Naujas Valstybės Teatro 

Direktorius
Iki šiol Kaune valstybės te

atro direktoriumi buvo V. ža- 
deika, kadaise buvęs vargo- 
ninku. Daugelis artistų ir 
dramaturgų juo buvo labai 
nepatenkinti, nes teatro rei
kaluose jis beveik nieko ne
nusimanęs. Jam direktoriau
jant teatro vardas labai nu
smuko. Bet kai valdžioje bu
vo vieni tautininkai, žadeika 
jautėsi labai tvirtai ir į jokius 
nepasitenkinimus dėmesio ne
kreipė, jis buvo tikras, kad 
svarbu ne meniški sugebėji
mai, o tautininkų partijos na
rio bilietas. Dabar, kai tau
tininkų galybė baigiasi, pasi
baigė ir pono žadeikos direk
toriavimo dienos. Nauju tea
tro direktoriumi paskirtas 
daktaras Juška. Kiek mums 
žinoma, p. Juška yra astrono
mijos mokslus baigęs, o vals
tybės teatro pareigoms ge
riausiai tiktų ne koks astrono
mas ar fizikas, o gabus ir su
manus artistas, kompozitorius, 
muzikas arba dramaturgas, 
kokių Lietuvoj, regis, nestin
ga. Lietuvoj kažkodėl yra 
mada (į labai svarbius postus 
skirti visai kitos specialybės 
žmones. Pavyzdžiui, valsty
bės radiofono direktoriumi 
yra teisininkas Zabarauskas, 
o valstybės teatro direktoriu
mi dabar bus astronomas dr. 
Juška. Pas mus Amerikoj iš 
tokių viršininkų žmonės ne
mažai juoko turėtų.

—o—
Švietimo Ministeris Draudė 

Žurnalus Skaityti
Tokių stebuklų gali tik Lie

tuvoj pasitaikyti. Prie tauti
ninkų valdžios švietimo mi- 
nisteriumi buvo prof. Tonkū
nas. Iš švietimo ministerijos 
pašalpos gaudavo tautininkų 
ir katalikų leidžiamas žurna
las “Naujoji Romuva.” Kara
tą tas žurnalas atspausdino 
artisto V. Stepon av i č i a u s 
straipsnį apie valstybės tea
trą. Straipsnyje buvo gana 
blogai atsiliepiama apie buvu
sį teatro direktorių V. žadei- 
ką. Kadangi valstybės tea
tras yra švietimo ministerijos 
žinioje, tai tokiu straipsniu 
ministeris buvo taip pat ne
patenkintas. Jis tuojau išsiun
tinėjo visoms švietimo minis
terijos įstaigoms raštą, kuriuo 
visiems tarnautojams ir mo
kytojams draudžiama skaityti 
“Naująją Romuvą.” Dabar 
naujasis švietimo ministeris 
prof. Bistras tą uždraudimą 
panaikino, nes mini s t e r i s , 
draudžiąs skaityti žurnalus, 
galėjo būti ne švietimo, o tam- 
sinimo ministeriu. Bet tokių 
ministerių tautininkai turėjo 
ne vieną.

—o—
Profesorius Turi Mokytis Iš

minties iš Nuovados 
Viršininko

Ukmergės laisvamanių sky
rius pakvietė profesorių Stan
kevičių paskaityti paskaitą 
apie pasaulinį ūkį. Tokiai pa
skaitai reikėjo gauti leidimą iš 
policijos nuovados viršininko, 
nes Lietuvoj jokio parengimo 
negalima suruošti be policijos 
leidimo. Nuovados viršininkas 
tada, kovo mėnesyj, profeso
riui leidimo paskaitai skaityti 
nedavė. Po kiek Laiko sky
riaus valdyba vėl kreipėsi pas 
nuovados viršininką, kad pro
fesoriaus paskaita būtų leista. 
Šį kartą paskaitą leido, bet 
uždraudė publikai ateiti į tą 
paskaitą pasiklausyti. Pa
skaitos gali klausytis tik lais
vamanių skyriaus nariai, o ki
liems— nevalia, nes paskaita 
/kitus galinti paveikti .neigia
mai. Taip Lietuvoj policinin
kai muštravoja profesorius.

—o—
Kaunas, Elta. — Šiais jnoks- 

lo metais pradžios mokyklas 
lanko 292,545 mokiniai : berniu
kų — 142,113, arba 48.6 pro
centai. Mokinių skaičius per

metus padidėjo 8,722. Tūkstan
čiui gyventojų tenka 120.8 mo
kinių. I ir II eilės miestų moky
klas lanko 44,799 mokiniai ir 
kitų miestų, miestelių ir .kaimų 
mokyklas — 247,746. Gimto
sios kalbos atžvilgiu mokiniai 
skirstomi: lietuviif — 260,574 
arba 89.08 proc., žydų — 17,- 
942 arba 6.1 proc., rusų — 8,- 
693 arba 2.98 proc., lenkų — 
1,953 arba 0.67 proc., vokiečių
— 1,917, arba 0.66 proc., lat
vių 976, arba 0.33 proc., gudų 
ir kitų tautybių — 490, arba 
0.18 proc. Tikybos atžvilgiu: 
katalikų — 257,027, žydų — 
17,946, evangelikų — 8,422, 
sentikių—5,389, pravoslavų— 
3,141 ir kitų tikybų — 620. 
Alytaus apskrities pradžios mo
kyklas lanko 18,190 mokinių, 
Biržų — 11,607, Kretingos — 
14,718, Marijampolės — 15,- 
829, Mažeikių — 19,772, Pane
vėžio — 19,889, Raseinių — 
15,945, Rokiškio—10,664, Sei
nų _ 6,906, šakių — 8,504, 
Šiaulių — 27,384, Tauragės — 
17,386, Telšių — 12,361, Trakų
— 12,589, Ukmergės — 16,267, 
Utenos — 14,866, Vilkaviškio— 
10,333 ir Zarasų — 6,285.

Kaunas, Elta. — Užnešta iš 
Vokietijos ir Lenkijos galvijų 
snukių ir nagų liga pernai buvo 
pasirodžiusi Alytaus, Kauno, 
Marijampolės, Mažeikių, Seinų, 
Tauragės, Trakų ir Vilkaviškio 
apskrityse. Suderintomis Vete
rinarijos Departmcnto ir ūki
ninkų pastangomis ši liga Lie
tuvoje visiškai išnaikinta ir šie
met niekur nebepasirodė.

Kaunas, Elta. — Gegužes 4 
d. Kauno miesto taryba nutarė 
statyti' turizmo namus ir mo
dernišką pirtį. Turizmo namai 
kaštuos 400 tūkst. litų, pirtis 
700 tūkst. litų. Be to, nutarta 
statyti plytinę, kuri pagamins 
per metus iki 3 mil. plytų.

Kaunas, Elta. — Pernai Lie
tuvoje buvo apželdytas 9,134) 
ha miško plotas. 1934 m. buvo 
apželdyta — 2,791 ha, 1935 m. 
— 3,257 ha, 1936 m. — 4,116 
ha ir 1937 m. — 4,679 ha. Dau
giausia pernai apsėtos Joniškio, 
Baisiogalos, Kėdainių. Kuršėnų, i 
Žalgirio, Mažeikių, Trakų, Ši
monių, Šaukėnų ir Tytuvėnų 
miškų urėdijos.

Kaunas, Elta. — Kaune šalia 
geležinio tilto nuo Čiurlionies 
gatvės į Aleksotą statomas elek
trinis keltuvas, kuriuo per Ne
muną vienu sykiu bus galima 
perkelti 250 žmonių arba 12 
vežimų. Keltuvas baigiamas 
statyti gegužės 15-16 dd.

Kaunas, Elta. — Rygos lietu
vių pašalpos draugija įkurta 
1894 m., šiomis dienomis at
šventė savo 45 metų sukaktį. Ją 
įsteigė atvykę Rygon išeiviai 
lietuviai darbininkai su tikslu 
šelpti savo narius ligos, nedar
bo ir nelaimės atveju, tačiau 
draugijos veikimas turėjo di
delės reikšmės ir visai lietuvių 
tautai, paruošiant kelią į ne
priklausomybę. Sukakties iškil
mes draugija atšventė balan
džio 29 d.

Kaunas, Elta. — Šį pavasarį 
turistinis judėjimas prasideda 
gana anksti. Kauną jau kasdie
ną aplanko po keletą ekskursi
jų. Gegužės 21-Ž4 dienomis jau 
užsirašė 70 suomių ekskursija 
ir dvi latvių ekskursijos po 100 
žmonių. Skelbiasi atvykti ir di
dokas lenkų skaičius. Iš Lietu
vos daug ekskursijų rengiasi 
sekminėms vykti į Vilnių.

--------------- 1------
Kaunas, Elta. — Rygos lie

tuvis Vladas Tumas rengiasi 
skristi iš Lietuvos į Ameriką. 
Transatlantinis skridimas įvyk
tų' New Yorko pasaulinės paro
dos metu. Tumas yra pasižymė
jęs sportininkas, Pasaulio lietu
vių kongreso metu organizavęs 
estafetinį bėgimą.

Lietuvos Aero Kliubas nuta
rė Zarasuose steigti naują 
sklandymo mokyklą, kur ap
skrities savivaldybė žada padė
ti įrengti aerodromą. Kaip žino
ma LAK sklandymo mokykla 
ligi šiol buvo Nidoje.

Kaunas, Elta. — Ministerių 
Taryba priėmė ūkio porinio ve
žimo standartą, pagal kurį viso
je Lietuvos teritorijoje ūkio po
riniai vežimai (ratai) turės bū
ti dirbdinami vienodai ir būti
nai geležinėmis ašimis. Iki šiol 
ūkininkai dirbdavosi ratus kaip 
ir kokius kas išmanė, taip kad 
žemaičių, aukštaičių ir dzūkų 
vežimai buvo įvairiai skirtingi. 
Už 4naujų standartinių vežimų 
pasidirbdinimą bus duodamos 
pašalpos ir paskolos.

Cleveland, Ohio
Pirmas Didelis Piknikas
Nedėlioj, gegužės 28 d., bus 

didelis ir linksmas piknikas 
prie Green Rd., Mačiuto dar
že.

Pikniką rengia LDS 44 kp. 
ir jaunuolių 227 kuopa. Šia
me piknike bus duodami geri 
“praizai” laimėjimui: $8, $5, 
ir $3 pinigais. Tie, kurie jau 
pirkote bilietus dėl šio pikni
ko, bus geri laimėjimui ir 
(Įžangai.

Dar vienas, šiame piknike 
kaip jauni, taip ir senesnio 
amžiaus žmonės galės įstoti į 
LDS 44 ir 227 kuopas, užsi
mokėdami tik vieną dolerį, o 
kitą įstojimo dalį kuopos iš 
savo iždo padengs.

Todėl, draugai ir draugės, 
nepraleiskite šios progos. Va
jus su nupigintu įstojimu tę
sis tik ligi šio pikniko, gegu
žės 28 dienos.

Kodėl reikalinga pasinaudo
ti šia proga, įstojant į LDS? 
Nežiūrint, kaip jaustumeis 
esąs tvirtos sveikatos ir su
manus, žmogus be jokio už
siėmimo negali gyventi. Jis 
turi dirbti, kad. pasidaryti gy
venimą, ar dirbtuvėj, biznyj, 
ar kokioj nors profesijoj., ša
lia to, žmogus ne vien savo 
kasdieniniu gyvenimu rūpinas, 
jis taipgi daug rūpinas soci
aliais ir visuomeniniais reika
lais.

Taip žmogui bedirbant, be
krutant, kas nors netikėtai at
sitinka. Taip pasitaiko, kad 
tau netikėtai koki nelaimė 
įvyksta. Pasitaiko liga, kuri 
paguldo, kad ir tvirtos svei
katos žmogų. Tankiai įvyks-. 
ta nelaimės, dirbarit dirbtuvė
se ar einant gatve. Jei tokia 
nelaimė žmogui pasitaiko, tai 
reikia iš pašelpos gauti iš kur 
nors, kad gydytojui ir ligoni
nei kaštus galėtum apsimokė
ti.

Tai ve kodėl reikalinga 
kiekvienam priklausyti prie 
šios pašalpos organizacijos, 
LDS. Priklausydamas , prie 
LDS, gauni sirgdamas savai
tinę pašalpą. Prie to, galį ap
sidrausti ant keleto šimtų do
lerių, jei nori.

Todėl šis piknikas daugiau 
reiškia mums visiems, negu 
bent kokis kitas* paprastas 
parengimas.

Prie gerų laimėjimų, bus 
gera orkestrą, kuri grieš šo
kiams lietuviškas polkas. Gė
rimų bus ir -gerų užkandžių 
gaspadinės prirengs.

I. A. V.

Išveja 1,000 “Bevalstybiniy” 
Žydų iš Vokietijos

Munich, Vokietija. — Na- 
zių valdžia liepė tuoj išsi- 
kraustyt iš Vokietijos tūks
tančiui žydų, neturinčių pi
lietybės jokioj valstybėj. 
Dauguma jų yra lenkiški 
žydai. Jie prarado pilietybę 
pagal pernykščių Lenkų 
valdžios patvarkymą.

Naziai suvarys į koncen
tracijos stovyklas tuos “be- 
valstybinius” žydus, kurie 
nepasiskubins išvažiuot iš 
Vokietijos.

Atsakymas “Žinomam”
Pastaruoju laiku tilpo neva 

korespondencija “Laisvėj” po 
slapyvardžiu “žinomas.”

Pora mėnesių atgal “žino
mas” pradėjo asmeniškai pul
ti per spaudą ant manęs. 
Viename jo rašinyje apskundė 
mane, kad aš būk sakęs, kad 
LDS sekretoriui nereikia kau
cijos. Kas link kaucijos, tai 
nebuvo mano vieno dalykas. 
Nariai nereikalavo kaucijos ir 
apt toliau.

Antras panašus asmeniškai 
užpuolimas ant manęs, tai 
kad būk per mano priežastį 
neaukavę “Vilniai” pinigų, 
kad aš būk pasakęs,' kad 
“Vilnis” turi daug popieros. 
“žinomas” taip jau blogai nu
girdo, ką aš sakiau, kad net 

I “Laisvės’ redakcijai prisiėjo 
sušilusiai aiškinti.

Tikrenybėj kalbos branduo
lys buvo, kad “Vilnis’ per
daug toli ranką tiesia, prašy
dama aukų, nes tai yra 800 
mylių, o mes turime savo 
dienraštį “Laisvę”, kurį mes 
turime palaikyti. “Vilnis” lai 
pasilaiko iš artimesnių jai 
valstijų ir anie draugai turi ją 
paremti pinigiškai. Maž daug 
taip buvo kalbama susirinki
me.

Kas link “Vilnies” popieros, 
tai tame susirinkime jokios 
reikšmės tas nesudarė, nes aš 
lankiaus “Vilnies” spaustuvėj 
jau apie 7 metai tam atgal, 
o “žinomas” parašė, kad aš 
buvau nesenai. Tai kame čia 
teisybė ?

Vėliausioj neva korespon
dencijoj “žinomas” vėjo duo
da “Laisvės” redakcijai ir 
man.

Tarp kitko, turiu pasakyti, 
kad aš LDS susirinkimams 
laikyti duodu kambarius vel
tui, apart užmokesčio už 
elektrą. Ir aš laikaus vienodu 
valandų, nes ‘ to reikalauja 
mano užsiėmimas, ant 5 vai.

vakare uždarau duris, ir 7 :- 
15 vai. pribūnu atgal į studi
ją. O šį sykį užtrukau su 
drg. Ormanu apie 7 miliutas, 
“žinomam” tos kelios minutos 
pavirto valandomis.

Stanley Rauduvė.

Wilkes-Barre, Pa.
Lietuvių Žiniai

Gegužės 30 d. jau čia pat, 
o tai bus nepaprasta diena, 
nes LLD 12-tas apskritis ren
gia pirmą savo pavasarinį pik
niką, kuris bus Valley View 
Parke, Inkermann, Pa.

Šiame piknike turėsim ir se
niai mūs laukiamą kalbėtoją 
drg. R. Mizarą iš Brooklyno. 
Taipgi bus gera orkestrą šo
kiams, su kuria bus pasiten
kinę jaunimas ir suaugę. Bus 
dainų ir kitokių įvairumų, o 
mūsų apskričio valdybos 
darbščiosios draugės pilniau
siai bus prisirengusios svečius 
pasitikti su visokiais valgiais, 
o vyrai, joms nepasiduodant, 
su gėrimais.

Kaip vietos, taip ir apielin- 
kės lietuviška visuomenė kvie
čiama skaitlingai dalyvaut. 
Kviečiame drauges ir draugus 
nuo laisvų lietuviškų kapų, 
prakalboms pasibaigus, tiesiai 
patraukt į pikniką.

Čia mes suvažiavę susieisim 
savo senus pažįstamus, taipgi 
sueisim į pažintį su naujais 
draugais ir draugėmis. Čia 
turėsim progą pakvėpuoti ty
ru pavasario oru. Padarykim 
puikiausią pradžią mūsų or
ganizacijų piknikams dėl šios 
vasaros.

Kviečiame iš arti ir iš toli 
visus lietuvius ir lietuvaites į 
šį taip svarbų pikniką.

Rengėjai.

Budapest, Vengrija, geg. 
18. — Vengrai padare grū
mojančias demonstracijas, 
reikalaudami atimt- “ven-! 
griškus” plibtus iš Rumuni
jos.

tX1"? blue jay inn
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Pa. į New 
Yorką arba nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

Lankydamies j svečius 
iš Pennsylvanijos į New 
Yorkų. arba iš New
Yorko į Pennsylvaniją 

užeikite.

Blue Jay Inn 
patalpa 1,000 žmonių, Šeš
tadieniais ir Sekmadieniais 

puiki muzika šokiams.

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm, 

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininke 

Alex Krupavičius 
Manager

Atdara iki 2-rai vai. ryto. Įžanga veltui.—No Cover Charge.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODA
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

AND
įauorA

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyti. Ši įstaiga yra 
skersai gatvę nuo Marine budinko, 

arti Corona entrance į ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

CORONA, JL I., N. Y.
Bks. Telephone: Havemeyer 9-0115

Dėl Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
4

Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų VyriJ—Studentų ir Vaikų

Siūtais ir Topcoatais
VISI naujų madų ......... VISI naujo drabužio

Tinkamų Mierų Dėl Visų

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

$6.95 :
10.95 :

Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai X4.«)0 *
Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50 *

Williamsburgh’o Didžiausia Drabužinė •

HENRY NARINS & SONS :
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė. •

Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889 metais •
Išdirbėjai Geriausių Drabužių

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

West Haven Beers & Ales, Inc.
Garbingai pristato importuotus 
produktus pasauliniai garsius.

HABERBUSCH & SCHIELE’S
Sphinx Stout and Extra Ales

GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

Paprašykite savo bartenderio, o jis maloniai 
jums patarnaus.

Parsiduoda mažytėse bonkutėse ir 10 uncijų bonkutėse

West Haven Beers & Ales, Inc.
AGENT FOR:

Hensler 
R. & H. 
Wehle

Beer 98 North 7th Street
Ales Brooklyn, N. Y.
Porter

Telephone EV. 7-5471

■piiiiiiiiiiiiifiiimi™

Namų Rakandų Krautuvė

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamą jam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIlim

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

NORMALIŠKAS SIUVIMAS NETU
RI NUVARGINTI REGĖJIMĄ. JĖI 
TAIP DAROSI, TAI KREIPKITĖS 
PAS SPECIALISTĄ AKIŲ REGĖJI
MO EGZAMINACIJAI TUOJAUS.

237
WILL1AMSBURGH HOUSING PROJECT

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y
Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 P. M. 

s Penktadieniais: 9 A. M. Iki 5 P. M.
v Telefonas EVergreen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.
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MANUILSKIS APIE TARPTAUTINĘ PADĖTI
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

antraeilės svarbos valsty- 
bę.

“Municho suokalbininkai 
užbaigė su sistema kolekty- 
vio saugumo ir galutinai 
prašalino jų pačių sutvertą 
Tautų Lygą nuo sprendimo 
svarbiausių europinių ir 
pasaulinių klausimų. Jie 
a t p a 1 aidavo agresoriams 
rankas, leido Italijos fašis
tams užimti Kataloniją, Ja
ponijos fašistams karinin
kams užimti Cantoną ir 
Hainan salą ir tuo sudaryti 
pavojų Anglijos ir Franci- 
jos kolonijoms Tolimuose 
Rytuose.

“Municho Taikos daryto
jai’ pagreitino pašėlusį ap
siginklavimą kapitalistinių 
valstybių. Po Municho pra
sidėjo naujas pasiutęs apsi
ginklavimas Vokietijoj, kur 
laike fašistinės diktatūros 
karo išleidos net 32 kartus 
paaugo; Italijoj, kur nuo 
karo su Ethiopija 4 kartus 
paaugo; Japonijos karo iš
laidos lyginant jas su 1937 
metais yra penkis ir pusę 
kartus didesnės; Anglijoj 
tris kartus paaugo, o Fran
ci jo j daugiau kaip tris, ly
ginant su 1937 m. išlaido
mis.

“Vienok imperialistiniai 
apetitai fašistinių agresorių 
susiduria su prieštaravi
mais kaip kurių kapitalis
tinių valstybių, taipgi žymia 
dalimi valdančiųjų klasių 
ir ten, kur valdžios kapi- 
tuoliuoja prieš . fašizmą. 
Stambiausia kapitalistinė 
valstybė — Jungtinės Vals
tijos, gina savo reikalus 
Pietų Amerikoj prieš besi
veržiančias Vokietiją, Ita
liją ir Japoniją, gina savo 
pozicijas Philippinų salose, 
Chinijoje ir Ramiajame 
Vandenyne nuo Japonijos, 
jungia Pietų Amerikos val
stybes į bloką prieš fašistų 
ekspancijas; tuomi Jungti
nės Valstijos akstiną pasi
priešinimą fašistų agreso
riams ir kituose pasaulio 
kampuose, ,tame skaičiuje 
ir Europoj.

“Anglijoj viešpataujanti 
baimė už imperijos čielybę, 
kuriai grūmoja Vokietijos 
fašizmas, stumia net dalį 
viešpataujančios klasės, 
kaip tai Edeną, Cooperą, 
Churchilą į opozicijos loge- 
rį prieš konservatyvią val
džią. Vokietijos ir Italijos 
fašistų užgrobimo planai 
baugina ir Francijos bur
žuazijos dalį ir tvirtina po
ziciją tų, kurie nori priešin
tis karo agresoriams. Auga 
nerimas Lenkijoj, kuriai 
Vokietija grūmoja suskal
dymu. Stiprėja opozicija 
Vengrijoj prieš jos galuti
ną pavergimą.

“Tuo kartu auga pasipik
tinimas tarpe fašistų pa
vergtų Čechoslovakijos ir 
Austrijos masių, auga tau
tų nerimas, kuriom grūmo
ja fašistų užpuolimas Bal
kanuose. Stiprėja judėjimas 
kolonijose, tautos kurių ne
nori aklai pasiduoti impe
rialistų suokalbiams. Auga 
ir plečiasi liaudies frontas 
eilėje šalių, kurioms -grū
moja fašistinis užpuoli
mas.

“Ir taip, draugai, bėgyj 
pastarųjų 5 metų dar dau
giau padidėjo pražūtis tar
pe pergalingo socializmo 
Sovietų Sąjungoj ir tarpe 
pūvančio pasaulipio kapita
lizmo. Sovietų Sąjunga tu
ri viršų, ji eina prie bekla- 
sinės visuomenės, prie ko

munizmo. Kapitalistinis pa
saulis ritasi žemyn, į ekono
minį krizį, į reakciją, į ka
rą. Tas reiškia, kad paaš
trėjo bendras krizis kapita
listinės tvarkos. Ir kuo dau
giau kapitalizmas įsipai
nioja savo priešingumuo
se, tuo daugiau jis griebia
si žiaurių priemonių, kad 
išsigelbėjus iš tos padėties. 
Iš čia išplaukia'paaštrėjęs 
kapitalistų užpuolimas' .ant 
dirbančiųjų, pažiaurėjęs fa
šistų teroras, perėjimas fa
šizmo prie užpuolimo tarp
tautiniu plotu, naujas im
perialistinis karas. Iš čia 
auga ir pavojus užsienio ka
rinio užpuolimo ant socia
lizmo šalies, kurios reikš
mės supratimas, kaipo tai
kos tvirtumos ir prieštara
vimo imperialistų grobimų 
karams, labai greitai auga 
tarp kapitalistinių šalių mi- 
lionų dirbančiųjų žmonių.”

Baltimore, Md.
Iš Praeito Susirinkimo ir Atei

nančio “Laisvės” Pikniko 
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 25 kp. susirinkimas įvyko 
gegužės 8 (L, Lietuvių Svetai
nėje, 853 Hollins St. Susirin
kimą atidarė organizatorius 
d. P. Paserskis. To vakaro 
pirmininku buvo išrinktas d. 
J. Stanys. Protokolas priimtas 
kai buvo skaitytas. “Laisvės” 
pikniko komisijos raportai bu
vo išduoti ir plačiai apdisku- 
suoti.

Delegatas d. Pivariūnas, ku
ris dalyvavo 6-to apskričio 
jaunuolių konferencijoj, kuri 
įvyko 23 d. balandžio, Phila
delphia, Pa., išdavė raportą. 
Raportas buvo entuziastiškai 
priimtas, kadangi d. Delega
tas pranešė, kad “iš Baltimo- 
rės januuolių konferencijoj 
dalyvavo daugiau, negu iš ki
tų miestų...”

Tai dar vienas įrodymas, 
kad baltimoriečiai moka su 
jaunuoliais draugiškai sugy
venti, juos organizatyviškai 
auklėti ir petys petin organi- 
zatyvį darbą pirmyn varyti.

Po visų raportų buvo pa
kviestas Ispanijos veteranas, 
kuris buvo atėjęs į mūsų su
sirinkimą ir laukė progos pa
sakyti trumpą prakalbėlę apie 
Ispanijos liaudies kovas su fa
šistais.

Veteranas d. Bradly savo 
trumpoj prakalbėlėj pasakė: 
“Didvyringai kovojo Ispanijos 
žmonės prieš fašizmą, už lais
vę, už demokratiją. Bet jų 
spėkos, pagaliau, buvo per 
silpnos atsilaikyti prieš fašis
tinius agresorius ir jų pagel- 
bininkus. . . fašizmas laikinai 
laimėjo ir užvaldė Ispaniją. .>. 
Ta didvyringa Ispanijos žmo
nių kova, ta mūsų gausi pa
galba amžinai pasiliks žmoni
jos istorijoj.

“Bet dabar prieš mus stovi 
svarbi problema: tai suteiki
mas pagalbos ir paramos 
tiems, kurie kovojo už demo
kratiją Ispanijoj, o sugrįžo 
sužeisti ir dabar turi gydy
tis. . . Todėl mes atsišaukiame 
į visus Amerikos darbininkus, 
prašydami ištiesti pagejbos 
ranką kovojusiems už demo
kratiją Ispanijoj. . . Paauko
kite, kiek kas galite tam, svar
biam tikslui. . . Parodykit, 
kad jūs neužmirštate tų, ku
rie statė pavojun savo gyvas
tį, vykdami į tolimą Ispaniją 
kovoti už mūsų visų reika
lus. . . ”

Po d. Bradly prakalbėlės, 
kuopa nutarė paaukoti $10 iš 
iždo. Ir draugai susirinkime 
nutarė padaryti kolektą. Au
kavo po 50c sekami draugai: 
J. Balsys, J. Ančiukaitis, S. 
Meškis, J. Stanys, E. Stanke
vičienė ir P. Pivariūnas. Su 
smulkiais suaukota $5.25. Iš 
viso buvo priduota d. Bradly 
$15.25.

“Laisvės” Piknikas Jau Tik 
Už Kelių Dienų

Dienraščio “Laisvės” nau
dai pikniką rengia LLD 25 
kp., kuris įvyks šį sekmadienį, 
28 d. gegužės (May), Liberty 
Park, Eastern ir Moffett Avės. 
Liberty parkas yra žinomas 
visiems baltimorės lietuviams. 
Važiuojant automobiliais, im
kite Eastern Ave., kuri eina 
palei pat Liberty parko var
tus. Važiuojant gatvekariu, 
imkite 23 numerį Back River 
gatvekarį, kuris priveš prie 
Liberty Parko vartų.

Apie pikniko programą ir 
kitus dalykus nematau reika
lo aprašinėti, nes “Laisvėje” 
buvo ir bus plačiai garsinama. 
Tik turiu tiek pabrėšti, kad 
prie šio pikniko mes turim 
prisirengti taip, kaip niekados 
pirmiau,. Todėl, kad šiemet 
sueina 20 metų, kaip “Laisvė” 
pradėjo kasdien lankyt lietu
vių liaudies namus, šviest ir 
organizuot juos už geresnę 
būklę. Todėl šių metų “Lais
vės” piknikas turi būti ir skai-. 
tlingesnis ir įvairesnis už pra
eitų metų pikniką.

Draugės ir draugai, rėmėjai 
ir prieteliai ir visi Baltimorės 
lietuviai, malonėkite skaitlin
gai dalyvauti šiame piknike. 
Paremkime mūsų darbininkiš
ką spaudą, kuri šviečia mus 
visus, kuri rodo teisingą ke
lią pasiliuosavimui nuo sun
kaus kapitalistinio jungo.

Būkime visi ir visos šiame 
“Laisvės” naudai piknike.

Pasimatysime Liberty Par
ke, po žaliais medeliais, ge
gužės 28 d.

A. Vitkus.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas laike pasaulinio ka
ro.

šia proga Lloyd George 
vėl pakartojo, kad Sovietai 
turi galingiausią oro laivy
ną pasaulyje.

ISPANIJOJ TRŪKSTA 
MAISTO

Madrid, Ispanija.—Truk-, 
sta maisto. Generolo Fran
co valdžia įvedė korteles, 
pagal kurias žmonės tegali 
gaut pirkt tik apribotą kie
kį mėsos ir kitų valgio 
daiktų.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

Trečiadienį, gegužės 24 d. įvyks 
labai svarbus Aido Choro narių su
sirinkimas, Lietuvių Svetainėj, 29 
Endicott St., 7:30 vai. vakare. Turi
me svarstyt koletą svarbių dalykų 
pirm negu prasidės repeticijos — 
Kom.

LIETUVIU ATLETU 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave.
Brooklyn, N.Y.

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės

Angly Politikas Numaskuoja 
Lindberghą, Kazių-. Agentą

PHILADELPHIA, PA.
Antradienį, 23 d. gegužės, 8 vai. 

vakare, Town Hali, 150 No. Broad 
St., įvyks labai svarbios prakalbos. 
Tikslas šių prakalbų yra paremti Is
panijos veteranus ir pabėgėlius, ku
rių daug randasi Francijos koncen
tracijos stovyklose. Kalbės buvęs lo- 
jalistų valdžios generalis sekretorius 
Julio Alvarez del Vayo. Bus jo pir
mas pasirodymas Philadelphijoj. — 
Kom.
7~7. ~........... ..........................■in —

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist 

Grand Bar & Grill 
459 Grand St., Brooklyn

Manager w
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys 
Barėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Dr. Herman Mendlowitz

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
l JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilewes elcveiterio stoties

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene.' 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

wnmygij—w.

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

London. — Amerikos la
kūnas pulk. Lindbergh pa
sitarnavo naziams kaiį)o 
Hitlerio agentas,—taip An
glijos seime pareiškė garsus 
Anglijos politikas Lloyd 
George. Lindberghas tik po
rą savaičių tebuvo praleidęs 
Sovietuose, nesimatė ten su 
jokiu svarbesniu Sovietų 
vadų ir negalėjo matyt so
vietinių Raudonosios Armi
jos ir oro laivyno jėgų. Bet 
sugrįžęs į Angliją, . Lind
berghas pasakojo seimo at
stovams, būk Sovietų armi
ja ir oriai vynas netikę, būk 
Sovietų .fabrikai iškrikę ir 
būk Hitleris turįs “didžiau
sią” pasaulyj oro jėgą.

Tais blofais Lindberghas 
privedė Anglijos ir Franci
jos valdovus prie to, kad 
jie, nusigandę Hitlerio, ati
davė jam čechoslovakiją, 
kaip dabar sakė Anglų sei
me Lloyd George, buvęs

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA O 
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

83 Metai Praktikos 
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312 
\--------

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

KADA BŪSITE NEW YORKE

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LIGOS, 
BENDRAS SILPNUMAS ir NER- 

. VU IŠSISĖMIMAS, SLOGOS ir 
ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI SKIL
VIO ir ŽARNŲ LIGOS, HEMOR- 
ROIDAI ir kiti MEŠLAŽARNES 
NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumdis, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku-, 
mą, kurio nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spindul|ai, JCraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangu Atlyginimą

ištyrimas veltui

DR. ZINS
^Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St., N. Y.
Tarp $th Avė. ir Irving Pjlace

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

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro
dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite į 

Lietuvių Centrą

Brooklyn, N. Y.
JURGIS KARPUS ‘ TELEFONAS

Kliubo Gaspadorius EVergreen 4-9672

®— :------ --
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUčlUS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE

• . NEWARK, N. J.

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginei Čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona; balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls, 

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato- 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainaa.

VARPAS BAKERY 3M2 Stags Streel Bnmklyn, N. Y.

DOVANOS DIRMAVONftM 
SUŽIEDOTUVftM 
IR VEDYBOM

Rožančiai ir Kryželiai nuo ........................................ $1.00

VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

ROBERT LIPTON
Įsteigta Nuo 1892 metų

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
terpe Graham ir Manhattan Avės.,

Ekspertei Taisymo. Tel.: Stegg 2-21JS
Kita Krautuvė Randasi PLAINFIELD, N. J. po antrašu.

206 WEST FRONT STREET
ATSINEŠKITE ŠI SKELBIMĄ IR GAUKJTĘ NUOLAIDĄ

■................. ■■■ 1 ........ "■■'ii i i m..................................
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Telefonas Foxcroft 9-6901

SKELBKITCS “LAISVĖJE

ILiquor#

labai 
kada

nn- 
neiš-

101 
ne-

vado- 
Aid- 

Aldo- 
Mil-

(iš Pitts-
Kaunaitė-

Grubis

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausiai sulyg vėliausios estetikos dekoruojame ma

liavom arba išpopieruojame kambarius.

programoj taip pat 
Aido Choras,
Žilinskaitės;

metais, 
bylinėjosi 
negraitės 
dėl

James Yuill, 34 metų, 
W. 99th St., N. Y., rastas 
gyvas nuvirtęs maudynėj, o jo 

sąmonės 
gyvybė

žmona gulint be 
miegkambaryj. Jos 
pavojuje.

Pradėta tyrimas. 
Carr,

vakarą brooklyniečiams
‘šgirst nesenai 

svečią

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbimo ir iinpor- 

ffll tuotų degtinių, vi- 
- šokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

PtlCMvtM CHMIUIHC (0
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šeštas puslapis ‘

NowY(rl«v>z^/W<g2lnloi
Cacchione Nominuotas 

Kandidatu Tarybon
Peter V. Cacchione vien

balsiai nominuotas į New 
Yorko Miesto Tarybą pereito 
penktadienio' vakarą įvykusia
me Komunistų Partijos Kings 
Apskričio komunistų mitinge, 
Majestic Teatre, Brooklyne.

Nominaciją paskelbė Wil
liam Lawrence, Kings Apskri
čio kom. organizacijos pild. 
sekretorius, savo kalboj nuro
dydamas svarbą iš 
Cacchione tarybiniu k u.

Pereituose tarybininkų 
kiniuose Cacchione likosi 
rinktas tik dėl trūkumo
balsų. Tas, žinoma, nereiškia, 
kad mums šiemet užteks gaut 
tik tiek daugiau balsų. Reikia 
nepamiršt, kad reakcinės spė
kos, matydamos sau pavojų, 
mobilizuojasi visomis išgalė
mis, tad mums reiks gerai pa
dirbėt, kad išeit laimėtojais.

N.

Atvyko Čikagietė Frances 
Šešelgytė

Pereitą sekmadienį į Brook- 
]yną atvyko iš Čikagos Fran
ces šešelgytė, LDS veikėja. Ji 
dirbs Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo centralinėj rašti
nėj.

Perankstybas Romansas 
Pridarė Nesmagumų

Isla Aylesworth, 13 metų 
mergaitė, buvo dingus pereito 
ketvirtadienio vakarą. Tėvai 
susirūpino ir policija plačiai 
jos jieškojo. Sekmadienį prieš 
piet ji rasta miegant dobiluo
se, Flush inge. Ji susidomė jus 
nežinomu vaikinu ir su juo 
miegojus vieną naktį pievoj. 
Sekamą dieną jis nuėjęs pirkt 
laikraščio ir negrįžęs, ji negrį
žus namo dalinai dėlto, kad 
norėjus sulaukt vaikiną šu- 
grįžtan ir dalinai iš baimės, 
ką sakys tėvai.

Archivyskupui Įvesdint 
Iškilmės

ir 
bei

Antradienis, Geg. 23, 1989

Turčius Mirė “Ištrėmime

Pinna Proga Išgirst iš Lietuvos 
Atvykusį Svečią Žurnalistą

ši
yra reta proga išgi 
iš Lietuvos atvykus|į 
žurnalistą-rašytoją Juozą Jur
ginį, Lietuvos žurnalistų Są
jungos narį, jauną plunksnos 
darbininką. Jis pateiks įdomių 
žinių apie Lietuvos kultūrą, 
jos kūrėjus.

Juozo Jurginio prakalba- 
paskaita įvyks gegužės 23-čios 

į vakarą, antradienį, Liet. Am. 
Piliečių Kliubo salėj, 280 
Union Avė., Brooklyne. Pra
džia 8 vai. vakaro. Įžanga ne
mokama. Rengia Lietuvių Me-

no Sąjungos C. K. ir 3-cias. 
Apskritys.

Vakaro 
dalyvauja 
vaujamas
balsiai, vad. šalinaitės; 
na Žilinskaitė ir Lillian 
čiūtė.

Ši yra J. Jurginio pirma pa
skaita Brooklyne ir nežinia ar 
bus kita, nes jis Amerikoj sve
čiuosis tik keletą mėnesių, o 
tuo trumpu laikotarpiu ketina 
apvažinėt eilę kitų lietuvių 
kolonijų, tad brooklynįečiams 
reikėtų nepraleis! šios progos.

Iš Brooklyno Vakarinių 
Mokyklų

Keistas Casas 1 Užmušęs, 
Kitus Apsvaiginęs

LDS Centro Valdybos 
Suvažiavimas

Phil Rhinelander rastas mi
ręs savo kambaryje 137 E. 
71st St., N. Y., kur jis buvo iš
sikraustęs pora mėnesių atgal 
nuo savo turtingos šeimynos ir 
giminės. Už kambarį, su pus
ryčiais, jis mokėdavęs $15 į 
savaitę, kas turčiams jau 
tosi didele “biednatve.”

Rhinelanderių vardas 
paskilbo 1925
šio brolis Leonard 
gaut perskyras nuo 
žmonos Alice Jones 
“negriško kraujo.“

N. Fontaine, 18 metų, 
gautas bėgant po apiplėšimo 
krautuvės, New Yorke, taksei 
sustojus prie raudonų šviesų. 
Kitoj taksėj jį sekė apiplėš
tos krautuvės savininkas ir 
parodė policijai.

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

KLAUSKITE MŪSŲ AURORAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravirno 

klauskite mūsų aprokavimo

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York

Šiandien newyorkiečiai ka
talikai turės dideles iškilmes 
įvesdinimui naujo archivysku- 
po Francis J. Spellman. Cere
monijos bus šv. Patricko Ka
tedroj, 10 vai. ryto, dalyvau
jant vyskupui S. J. Donahue, 
kuris buvo laikinu archivysku- 
pijos administratorių; popie
žiaus delegatui Cicognani, 
apie tūkstančiui kunigų, taip
gi vienuolynų ir krikščionių 
organizacijų atstovams 
tūkstančiams tikinčiųjų 
šiaip žingeiduolių.

Spellman yra iš eilės šeštas 
New Yorko archivyskuįijos 
administratorius. Pirmuoju 
buvo John Hughes, sekė John 
McCloskey, Michael A. Corri
gan, John M. Farley, paskiau
siu buvo kardinolas Hayes, 
miręs pereito rugsėjo 4-tą.

Speilmanas atkeliamas iš 
Newton, Mass., kur jis turėjo 
parapiją, taipgi buvo Bostono 
pavyskupiu. Sakoma, parapi- 
jonai sukėlę kelis tūkstančius 
dolerių išleistuvių dovanai, bet 
jis pasiūlęs jais išmokėti 
pijos skolas.

MIRĖ

B.

para-

K.

Hins-Ona Matulionienė, 115 
dale St., East New York, mi
rė gegužės 20-tą. Apie mirtį 
telefonu pranešė jos 
Velionė priklausė SLA 
kuopoj.

Reiškiame užuojautą 
šio ištiktai šeimai.

sūnus. 
3 8-toj

liūdė-

Baigiantis vakarinių moky
klų sezonui, 3,000 mokinių 
gaus aštuoniaklasės pradinės 
mokyklos baigimo diplomus. 
Jie bus duodami Pasaulinės 
Parodos svetainėj, 12 birželio, 
apie 8 vai. vakaro. Kalbės 
New Yorko valstijos guberna
torius Lehman, apšvietos ko- 
misionierius ir kiti stambūs 
valdininkai.

Vakarinių mokyklų moki
niai gaus įžangos tikietus iš 
savo klasės mokytojų po 60c. 
Šiuo mitingu norima parodyti, 
kiek ateivių mokinasi anglų 
kalbos ir rašybos vakarinėse 
mokyklose. O republikonai 
reakcionieriai užsimojo suma
žinti skiriama suma 
mokykloms ir kitiems 
tos reikalams.

Mokyklos užveizda 
klausia, ar kas nežino 
atvykusių pabėgėlių,
ėję, bet nebaigę daktaro, in
žinieriaus, slaugės ar kitą 
mokslo šaką. Liepia atvesti į 
mokyklą, o jos valdyba pasiųs 
j tinkamas mokyklas užbaigt 
pradėtą mokslą.

Kaimietis.

pa
pais 
yra 
bet 

kad
Kitas

Šiomis dienomis Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo pa
talpose lįvyko tos organizaci
jos Centro Vald. suvažiavi
mas. Dalyvavo: prezidentas 
R. Mizara, > 1-masis vice-pre- 
zidentas Mazan-Mažanskas, 
(iš Cleveland©), 2-rasis vice
prezidentas A. Litvinas (iš čir 
kagos), sekretorius J. Siurba, 
iždininkas dr. J. J. Kaškiau- 
čius, daktaras-kvotėjas dr. M. 
D. Palevičius, ir iždo globė
jai : D. Lekavičius 
burgh o.), Elena
Zablackienė ir
(brooklyniečiai). Be to, daly
vavo J. Gasiūnas, ‘Tiesos’ red., 
ir J. Ormanas, jaunimo veikė
jas ir angliško skyriaus redak-„ 
torius.

Suvažiav. viešpatavo graži 
nuotaika. Susipažinusi su visa 
organizacijos padėtimi, kuri 
yra sveika ir graži, CV nutarė 
skelbti didelį vajų už naujus 
narius, ruoštis prie dešimties 
metų sukakties minėjimo ir1 
penktojo Seimo, įvyksiančio 
1940 metais.

Atvykę iš toliau C V nariai, 
atlikę organizacijos reikalus, 
nuvyko susipažinti su Pasau
lio Paroda. O iš ten—kiekvie
nas* drožė savais keliais na
mon.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Office Phone 
EVergreen 8-1 ODO

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

pinigų 
apšvie-

dažnai 
naujai 
kurie

Jžįmes 
mirusiojo posūnis, 

šakojo, jog ir seniau jis 
ir patėvis, taipgi motina 
buvę panašiai apsvaigę, 
gydytojų buvę nustatyta, 
jie apsinuodiję njaistu.
to bildingo gyventojas Flory- 
an liudijo, kad jis tą pat die
ną atbudęs pusiau apsvaigęs. 
Policija apžiūrėjo gasą, bet 
niekur nerado išeinant. Pa
šaukta miesto darbininkai tirt 
vandens suvadas ir visą bil- 
dingą. Net išmatos nuvežta 
laboratorijosna.' 
mirusiojo lavoną. t

tirs

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

Daug Žymių Amerikonų 
Negrino Prakalbose

Minios Protestavo Prieš 
įvykius Palestinoj

Sekmadienį Hippodrome 
mitinge, sušauktame protestui 
prieš Anglijos skymus Pales
tinoj, kalbėjo majoras 
Guardia, senatorius 
Wagner ir eilė kitų
žmonių. Salė, kurioj telpa 
6,000, anksti perpildyta publi
ka ir lauko pusėj susirinko 
apie

La- 
Robert 
žymių

pusėj 
12,000.

Parodos Žinios
savaitę Pasaulio Paro-

atstovas,
Michels

kuris ve-

Šią 
doj yra Orlaivystės ir Bronx, 
taipgi Užrubežių Prekybos sa
vaitė, tad iš tų sričių bus kas
dieninės programos apart 
kiekvieną dieną esamų specia
lių programų.

Sekmadienį atidaryta Chile 
pavilionas. Kalbėdamas atida
rymo iškilmėse, Chilės Liau
dies Fronto valdžios 
senatorius Rodolfo 
pasakė:

“Mes žinom kelią,
da į pergalę ir demokratiją. 
Mes esame įsitikinę, kad šių 
dienų pasaulis pereina svar
biausią sceną ir mes nenorime 
būti vien tik žiūrovais, bet 
aktoriais.“

Ceremonijose dalyvavo Chi
le ambasadorius Cabero.

Parodoj dainavo Grace 
Moore, garsioji Metropolitan 
Operos coloratura soprano. 
Publikos parodoj dalyvavo 
248,356.

Airių loterijose esą laimėję 
65 New Yorko ir apylinki' 

gyventojai.

Lankėsi Viešnios
Šiomis dienomis lankėsi 

“Laisvėje“ E. Cibulskienė, 
LDS ir ALDLD veikėja Nan
ticoke, Pa. Su ja atvyko Ane
lė Kazlauskaitė (Barton) ir 
Marcelė Skirchak.

Draugė Cibulskienė paauko
jo “Laisvės“ intertypui išmo
kėti $2. Ji taipgi atvežė $100 
Ispanijos karo nukentėjusiems 
perduot pirmadienį Madison 
Sq. Gardene masiniam mitin
ge, suruoštame buvusiam Is
panijos respublikos premjerui 
dr. Negrinui ir kitiems.

A. Zwerck, 65 m., nukrito 
po traukiniu Independent 
Subvės 190th St. stotyj, New 
Yorke, ir tapo pavojingai su
žeistas.

Radio Programa Kas Dieną
V. Matusevičiaus vadovau

jama Radio Valanda šią sa
vaitę pradėjo duot programas 
kasdien, 9:30 ryto, iš stoties 
WBNX, 1350 kilocycles. P-nas 
Matusevičius sako taip galė
siąs geriau aprūpint lietuvių 
reikalus, kadangi tokioj dide
lėj lietuvių kolonijoj kasdien 
iškyla naujų klausimų, ku
riuos negalima spėt paskelbt 
turint valandą ar porą į sa
vaitę.

Coughlino Pikietai • 
Muštynėse

Fašistų radio kun. Coughli
no pasekėjai, eidami iš pikie- 
to WMCA radio stoties, ant 
Broadway pradėję užkabinėt 
pardavinėtojus Coughlinui 
priešingų žurnalų bei brošiū- 
raičių. Kilusiose muštynėse 
vienas asmuo apmušta, kitas 
areštuota.

Kuhn ir kiti 6 žymūs 
ziai pašaukti kvotimams 
madieni.

na- 
pir-

Buvusiam Ispanijos Liaudies 
Valdžios premjerui Juan Ne- 
grinui suruoštose prakalbose, 
gegužės 22-ros vakarą, Madi
son Sq. Garden salėj, didžiulė 
platforma paskirta dviem šim
tam žymių svečių amerikonų, 
specialiai užkviestų į mitingą. 
Mitingas sušaukta tikslu 
remt Ispanijos pabėgėlius.

Kriaušiams

pa-

MŪSŲ UŽEIGA
Kai jūs atvyksit Į New 
Yorką, matyti Pasaulinę 
Paroda, tai užeikit pas

BAR, GRILL-
and

RESTAURANT
518 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
Gaminam . valgius ir turime 
Amerikos išdirbimo ir impor
tuoti; degtinių, visokių vynų 

ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis
Savininkai

RHEA

Open Day and Night

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Frl., Sat and 

Sun. all day and night

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

Kriaučių Unijos 54 Skyriaus 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
gegužės 24 d., 7 :30 vai. vaka
re, L. A. Piliečių Kliubo sa
lėj, 280 Union Ave., Brook
lyn. Visi nariai malonėkit da
lyvauti, nes yra daug svarbių 
dalykų dėl apsvarstymo.

Sekr. Ch. Nečiunskas.

Iš Bronx miesto dalies’au
tomobilistams patartina va
žiuojant į Pasaulinę Parodą 
laikytis kelio per Triboro til
tą, nes taip yra arčiau.

Traukiu paveikslus familijq, ves
tuvių. kitokiu Krupiu 
ii senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atnialiavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 1-61*1

ir pavieniu.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3622

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyek ir Maujer Sts. 
Gerai Patyrę Barherial

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y,

Prie R. K. O. Republic Teatro

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

' (Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 880

FRANK DOMIKAITIS

417
RESTAURACIJA

Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj 

i Krautuvėj. 
J

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

Speoial

Rūsių OfiRiMŲ

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
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.




