
Krislai
Pavyko!
Rezoliucija Įteikta.
Juozo Tysliavos Drąsa
Baisios žinios.
Dar Kokių žmonių

Esama!
Rašo R. Mizara

Nepaisant lietaus, nepaisant 
to, kad tūli “geri patriotai“ 
visaip atkalbinėjo žmones nuo 
ėjimo demonstruoti ties Len
kijos konsulatu, visvien de
monstracija buvo skaitlinga ir 
gy va I

Susirinkusi tūkstantinė mi
nia žmonių pareiškė savo pro
testą Lenkijos imperialistų 
grobikiškai politikai linkui 
Lietuvos.

Rezoliucija buvo įteikta 
konsulo padėjėjui p. Dudkai.

7 Kai mes (delegacija) įėjo
me į konsulatą, radom visą ei
lę guzikuotų “tvarkdarių” — 
matyt, konsulato tarnautojai. 
Buvo ir policijos. Delegacija 
pareiškė noro rezoliuciją per
skaityti, bet p. Dudka nusi
gando.

Girdi, jis pasiusiąs rezoliu
ciją į Varšavą, patenkinsiąs 
mūsų reikalavimus. Konsulo, 
p. Gruszkos, girdi, nesą visai■ 
mieste . . . (Veikiausiai p. 
Gruszka kitam kambaryj sė
dėjo).

Prieina prie manęs vienas 
žmogus ir sako:

—Ar matot Juozą Tyslia- 
vą ?

—Ne, — sakau.
žiūrėkit, žiūrėkit ten, ana, 

pro kampą namo jis žiūri, nu
sigandęs.

Kaip sykis! Atsigrįžtu ir 
matau “galijotą“ Juozą sto
vintį toli, toli, pasislėpusį.

Tai bent jau patriotas ir* 
kovotojas. Kai Brooklyn© lie- ; 
tuviai demonstruoja, reiškia 
savo protestą, tai jis, drebin
damas kinkomis, iš užkampio 
žiūri. Bijosi prieiti net prie 
ponų konsulato durų!

Ot, tai kovotojas už tautos 
reikalus!

Lietuvos klausimu turėjom 
daug masinių mitingų. Visi bu
vo pasekmingi. Visuose vieš
patavo gera nuotaika.

Net ir mūsų draugės mote
rys suruošė didoką masinį mi
tingą pereitą penktadienį ir 
pasisakė už Lietuvos nepri
klausomybės gynimą!

Baisios žinios ateina iš Is
panijos. Italijos ir Vokietijos 
kariuomeną laimi. Lojalistų 
jėgos, sakoma, negali atsilai
kyti prieš kur kas modemiš- 
kiau apginkluotą italų-vokie- 
čių fašistinę armiją. Lojalis- 
tams stinga ginklų, stinga 
amunicijos.

Ispaniją fašistai naikina, o 
demokratiniai kraštai sau sė
di ir žiūri! Jeigu fašistams 
pavyktų Ispanijos demokratiją 
visiškai nugalėti, tai, aišku, 
fašizmas sustiprėtų; Hitleris 
tuojau briautųsi čechoslovaki- 
jon.
• Kodėl gi nesuvaldyti fašis
tų dabar, kai jie dar silpnes
ni?!

. Ar jūs žinote, kad dar yra 
žmonių, kurie mano, kad su
šaudytieji trOckistai Sovietų 
Sąjungoj prisipažinę prie savo 
kriminalysčių dėlto, kad “Sta
linas jiems uždavė tam tikrų 
vaistų“ ?! v

šitaip mano ne koks eilinis 
pilietis, bet vieno lietuviško 
laikraščio redaktorius.

Kitas redaktorius teigia, 
kad, girdi, trockistai prie savo 
kriminalysčių prisipažinę dėl
to, kad “Stalinas jų šeimas 
gali nukankinti. ..“ 
. Nežino tas žmogus nei to', 
kad teisiamųjų tarpe buvo ir 
senbernių, jokių šeimų netu
rinčių !
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200 NAZIŲ IR ITALU LĖKTUVŲ NA1- "Dar Nelaikąs” Karui
KINA FRAGA IR LERIDĄ ISPANIJOJ Su Lenkija> Sako Sme-
Barcelona, Ispanija.— Fa

šistai 
jos ir oro bombų šturmuoja 
Fragą, paskutinį Aragon 
provincijoj likusį liaudiečių 
miestelį prie Saragossos- 
Barcelonos vieškelio ir Cin- 
ca upės. Fašistai jau briau- 
jasi per Katalonijos provin
ciją. 'Keliai užsikimšę mote
rimis, vaikais, seniais ir rai
šais, bėgančiais į Leridą.

Nazių ir Mussolinio bom- 
bininkų pulkai ardo ir de
gina ne tik Leridos miestą 
užfrontėj, bet bombomis ir 
kulkasvaidžiais žudo bėgan
čius nekariškius gyventojus.

Fragą baisiu įnirtimu 
bombardavo 160 Hitlerio ir 
Italijos lėktuvų, o kiti 40 jų 
orlaiviu bombomis ir kul
kasvaidžiais neatlaidžiai žė
rė ugnį į Fragos-Leridos 
vieškelį, užsikimšusį bėgan
čiais civiliais žmonėmis. Tik 
paskui atlėkę greitieji res
publikos orlaiviai nuvijo fa
šistų bombininkus ir nukir
to žemyn vieną didelį vokiš
ką Junker lėktuvą.

Lietuviai, Lenkai ir Kt. 
Demonstrantai Suardė

Nazių Mitingų
Milwaukee, Wis. — Keli

perkūnijomis artileri-1

tūkstančiai lietuvių, austrų, 
lenkų, vokiečių ir įvairių 
unijų narių suruošė demon
straciją, protestuodami, kad 
Hitleris užgrobė Austrija.

Demonstracijoj buvo ne
šama ir Lietuvos tautinės 
vėliavos ir iškabos, smer
kiančios Hitlerį. Demons
trantam prie miesto valdy
bos rūmo kalbėjo ir John 
Benes, brolis Čechoslovaki- 
jos prezidento.

Tuo tarpu hitlerininkai 
pradėjo savo nazių Vokie- 
čių-Amerikiečių Bundo mi
tingą Milwaukee Audito
rium svetainėj, kur susirin
ko pora šimtų fašistinio jau
nimo.

Demonstrantai nusprendė 
neleist naziam ten mitin- 
guot; metėsi ant jų svetai
nės ir išgrūdo laukan iš jos 
nazius. Svetainėje įvyko 
muštynių, ir policija areš
tavo penkis asmenis.

Japonai Atlyginsią Amerikai 
Už Nuskandintą “Panay”
Tokio, kovo 28. — Japoni

jos valdžia ketina pilnai at
lygint Jungtinėm Valstijom 
už “Panay,” karinį Ameri
kos laivuką, kurį japonai 
b o m b i n i nkai nuskandino 
Yangtze upėj, pernai gruo
džio mėn.

Amerika reikalavo $2,- 
214,007 už “Panay,” už ja
ponų nuskandintus Stan
dard Oil kompanijos laivus 
ir už amerikiečių gyvybes 
ir sužeidimus laike to bom
bardavimo.

■ Austrų Vyskupai Liepia 
Balsuot už Nazius

Vienna. — Austrijos kata
likų kardinolas Innitzer ir 
vyskupai išleido atsišauki
mą, kad visi jų parapijonai 
balandžio 10 d. balsuotų už 
Austrijos prijungimą prie 
Vokietijos.

Tas atsišaukimas buvo 
skaitomas per pamokslus 

į bažnyčiose praeitą sekma
dienį.

Chinai atėmė dar Du 
Miestus iš Japonų

Hankow, Chinija. — Sus
tiprinta chinų armija veja 
japonus iš Shantungo pro

vincijos pietinės dalies ir 
atėmė dar du miestus, 
Hanchwanga ir Tsaochwan- 
gą, iš japonų.

JAPONIJA - SUKČIUS

Maskva, kovo 28.— Sovie
tai protestuoja, kad Man- 
chukuo - Japonijos valdžia 
nesumokėjo $1,740,000 pa
gal sutartį, kaipo dalį atly
ginimo už Sovietų perleistą 
Chinų Rytinį Geležinkelį.

“SARGYBOS BOKŠTAS” BANDO MELAIS ĮP1RŠT 
LAUKAITĮ Į SLA PREZIDENTUS

Pas mūsų lietuviškus fa
šistus yra tokia logika: kur 
žingsnį žengia, ten smurtas 
ir melagystė! Gerą* žmonės 
sako: “neilgai uzbonas van
denį neša”; taip va įvyko ir 
su “Vienybės” ponais, ku
rie šiuo tarpu įsivėlė, kaip 
musės į voratinklį.

Štai dabartiniu laiku eina 
Susivienijime rinkimai į Pil
domąją Tarybą ir taipgi de
legatų rinkimai į ateinantį
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Vienybes skelbiamos sensacijos kad bagocius užleidžia 
PREZIDENTO VIETA LAUKAIČIUI YRA NETEISYBE TAI PIGIOS 

BUSIES BAGOCiAUS ŽODŽIU IŠKRAIPYMAS BAGOCIUS LAUKAIČIUI I 
PREZIDENTO VIETA UŽLEIS TADA KADA SUSIVIENIJIMO MARIAI JĮ 

DIDUMA BALSU I9RINKS»
“ F J BAGOCIUS •:

Tai telegrama, kuria,adv. Bagocius atsakė į “Vienybės” išmistas, būk jis užlei
džiąs SLA prezidento vietą Laukaičiui. K

tonos Valdininkai
Tokiomis Kalbomis Stengiasi Nuramint Žmones, Kurie Vis 

Plačiai Bruzda prieš Valdžios Pasidavimą Lenkijai
Kaunas. — Buvęs Lietu-į eis laikas, išteriot dešimtis 

vos karo ministeris genero
las Stasys Dirmantas sakė 
seime kovo 26 d., kad “Lie
tuva buvo pasirengus išstot 
karan su Lenkija, ale laiki
nai davė balsą diplomatam 
tą klausimą spręsti.”

Panašiai per radio kalbė
jo vidaus reikalų ministe
ris, direktorius Lietuvos Ži
nių Agentūros ir tūli kiti 
Smetonos valdžios nariai,— 
kad Lietuva “pasirengus 
apsiginti,” tik, girdi, dabar
tiniu momentu geriau buvę 
vengti karo.

Tų kalbų - pasiaiškinimų 
tikslas yra nuramint žmo
nes, kurie vis dar bruzda 
dėt to, kad Lietuvos valdžia 
pasidavė Lenkijos ultimatu
mui.

Gen. Dirmanto Kalba
Generolas Dirmantas pa

sakė savo kalbą ryšy j su sei
me svarstomu įnešimu dėlei 
Lietuvos oro laivyno stipri
nimo. Jis sakė:

“Dar paspėsime, kada at-

SLA Seimą Scrantone. Lie
tuviški fašistai, prisidengę 
“Sargybos Bokšto” vardu, 
nutarė vartoti visokias prie
mones užkariavimui Susi
vienijimo ir pasigrobimui 
visos organizacijos ir jos 
turto savo naudai. Kaip pra
eityje tie patys elementai 
išeikvojo tūkstančius dole
rių organizacijos pinigų 
įvairiom paskolom, kaip 
praeityje jie išginė būrius 
geriausio amžiaus rimtų 
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tūkstančių jaunų vyrų, su
naikint miestus, inteligenti
ją, turtą ir kultūrinius pa
siekimus, surinktus per 20 
metų.

“O šiuo momentu nu
spręsta, kad tas laikas dar 
neatėjo ginklais paliesti 
mūsų reikalus. Šiuo momen
tu tegul kalbasi diplomatai.”

Pasak gen. Dirmanto, Lie
tuva priėmė Lenkijos ulti
matumą dėlei diplomatinių 
ryšių sumezgimo su Lenkija 
“po nuodugniam išnagrinė
jimui visos politinės padė
ties Europoj ir po apsvars
tymui Lietuvos apsiginkla
vimo stovio.”

Gen. Dirmantas nurodė, 
kad Lietuvos Šaulių Sąjun
ga “ramiai stovi sargyboj” 
ir tėmija dalykų eigą, bet, 
girdi, būkite tikri, jog “ka
da ateis laikas karo veiks
mais spręsti klausimą, tai ir 
šauliai ir visi geri piliečiai 
mokės atlikt savo šventą 
pareigą.” 

žmonių iš SLA, tai ir dabar 
jie mano galėsią užgrobti 
organizacijos vairą ir išnau
doti organizaciją taip, kaip 
jiem tinkama.’ Idant to pa
siekti, jie sutvėrė savo “slei- 
tą” ir pradėjo vesti agitaci
ją už tą sleitą, kurio pryša- 
kyje stovi Laukaitis iš Bal- 
timorės.

Kada geriau prieiti prie 
SLA narių, jie kokiu nors

(Tąsa 4-tam puslp.)
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Nariai Skverbias į Už
sieninį Franc. Legionų

Paryžius. — Paskutiniu 
laiku vis daugiau jaunų vo
kiečių pereina per sieną į 
Franci ją ir prašosi priimt 
juos į Francijos Užsieninio 
Legiono kariuomenę. Pran
cūzų spauda nužiūri, kad 
Hitleris stengiasi prigrust 
savo agentų į Francijos Už
sieninį Legioną.

Finų Karinis Galva 
Kuždasi su Hitleriu

Berlin. — Finijos (Suomi
jos) visų karo jėgų vyriau
sias komandierius gen. H. 
Oestermann atsilankė pas 
Hitlerį ir “nuoširdžiai” su 
juom slapta kalbėjosi. Sy
kiu su generolu buvo Fini
jos atstovas Worimaa.

G e n e r o las Oestermann 
jau kelios dienos kaip “sve
čiuojasi” Berlyne. Jis atvy
ko pagal pakvietimą nazių 
generolo Wm. Keitelio, ku
ris yra galva vyriausios ka
ro jėgų komandos Vokieti
joj.

Finų ginkluotų jęgų auk
ščiausias komandierius, gen. 
Oestermann turėjo daug pa
sikalbėjimų su įvairiais na
zių karo vadais.

Taip Hitleris taiso sau 
p o z icijas “šiaur-rytiniame 
Europos kampe,” pastebi 
Associated Press korespon
dentas.

EXTRA!
LIAUDIEČIAI STIPRIAI 

ĮSITVIRTINĘ
Barcelona, kovo 28. — Is

panijos liaudiečiai yra ne
paprastai stipriai įsidrūtinę 
Cinca upės rytinėj pusėj 
kalnuose prieš fašistus.

Komunistai, social istai, 
respublikonai, ana rchistai, 
visos partijos, apart trockis- 
tų, išleido bendrą pareiški
mą, kad mirtinai kovos iki 
galo prieš fašizmą.

' B a r c e 1 ona, Ispanija. — 
Daugelis moterų ir mergi
nų maršuoja į karo frontą 
prieš fašistus ir šaukia ko
von visus šautuvą pakelian
čius vyrus.

Tokio, —l Japonijos kari
ninkai pervarė seime tari
mą, kuriuom viskas mobili
zuojama karui, įvedama aš
triausia cenzūra ir tokia 
sauvalia karinės valdžios, 
kad jai duodama pilna ga
lia ant bile piliečio gyvybės 
ir nuosavybės.

ORAS
Šiandien bus šilčiau ir lie

taus. — N. Y. Oro Biuras.

Roma. — Italijos diktato
rius Mussolinis aštriai per- 
sergėja Franci ją, kad ji ne
mėgintų padėt Ispanijos res
publikai atsilaikyt prieš fa
šistus. Mussolinis per savo 
užsieninės ministerijos or
ganą “Informazione Diplo- 
matica” grąsina Francijai 
neišvengiamu karu, jeigu 
Franci j a atsiųstų savo ar
mijos, ginklų ar amunicijos 
talkon Ispanijos liaudię- 
čiams.

Romos valdžia bando už
slėpt du trečdalius savo ka
riuomenės Ispanijoj; sako, 
būk ten prieš liaudiečius 
kariaują “tik 39,000” Itali
jos juodmarškinių, ir vėl 
meluoja, būk sutiktų juos iš 
ten ištraukt, jeigu būtų iš 
Ispanijos atšaukti Francijos 
ir Sovietų liuosnoriai. (Bet 
Mussolinis kartotinai atme
tė Sovietų pasiūlymus pro- 
porcionaliai atšaukt genero
lo Franco talkininkus ir 
liuosnorius Ispanijos res
publikos gynėjus.)

Italijos ir Narių Gin
klų ir Amunicijos Tva- < 

nas prieš Ispaniją
Barcelona. — Per porą 

paskutinių savaičių kasdien 
kaip tvanas plaukia fašis
tams vis daugiau Italijos ir 
Vokietijos lėktuvų, tankų, 
kanuolių, bombų ir kitokios 
amunicijos ir nauji tūkstan
čiai Italijos juodmarškinių 
ir Hitlerio nazių.

Generolas Franco dešimt 
sykių daugiau gauna naujų 
ginklų ir amunicijos, negu 
liaudiečiai, kaip atžymi New 
Yorko Times koresponden
tas H. L. Matthews.

Prieš karžygišką liaudie
čių narsą, jis sako,..čia pa
statyta baisi fašistų karo w 
mašina: “Tai jau nėra žmo
nių karas su žmonėmis, bet 
mašinų karas prieš žmo
nes.”

Amerikos Valdžia Jau Ne
pirks Meksikos Sidabro
Washington. — Jungtinių e 

Valstijų vyriausybė nuo ba
landžio 1 d. sustabdo pirki
mą Meksikos sidabro, kurio, 
pagal sutartį, pirkdavo po 
5,000,000 uncijų per mėnesį. 
Sako, kad tuom stiprino 
Meksikos finansus.

Sustabdymas sidabro pir* 
kimo iš Meksikos yra Ame
rikos valdžios kerštas už tai, 
kad Meksikos vyriausybe 
nusavino amerikonų žibalo- 
aliejaus šaltinius ir valyklas 
Meksikoj ir perėmė jas į 
valstybės savastį.

Nors Meksikos valdžia ža- ; 
da atsiteisi amerikonam, 
anglam ir holandam savi
ninkam žibalo įmonių Mek
sikoj, bet Amerikos ir An
glijos valdovai pyksta ant 
Meksikos už tą žingsnį.



Į

Antras Puslapis “LAISVI” Antradienis, Kovo 29, 1938

IAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

every day, except Sunday
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year............

Brooklyn, N. Y., per year.... 
Foreign countries, per year... 
Canada and Brazil, per year.. 
United States, six months... 
Brooklyn, N. Y.» six months... 
Foreign countries, six months, 
Canada and Brazil, six months,

Entered as second class matter March 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., 

Act of March 3, 1879.

$5.50
$6.00
$6.50
$5.50
$8.00
$3.25
$4.00
$3.00
11, 1924, 
under the

at

Dešiniai-Trockistiniai Banditai— 
Karo Kurstytojai

Dešiniai-trockistiniai šnipai ir provo
katoriai nukaukuoti prieš viso pasaulio 
darbo žmones, kaip pikčiausi darbinin
kų klasės ir valstiečių priešai, kaip prie
šakinis fašizmo būrys, kaip budelių ir 
palėpės žmogžudžių gauja. Senai nuplėš
ta kaukė nuo ober-bandito Trockio, ir 
nėra pasaulyje žmogaus, visų dorų dar
bo žmonių labiau nekenčiamo, kaip šitas 
niekšingas ir pardavingas atskalūnas, 
keršyjantis už trockizmo nukaukavimą 
aršia neapykanta socializmui ir darbi
ninkų klasei. *

“Dešiniai-trockistinio bloko” byla turi 
didžiulės reikšmės visam tarptautiniam 
proletariatui, nes ji dokumentaliniais da
viniais, nesugriaunamais faktais užbai
gia nupiešti trockistinės pardavystės pa
veikslą.

Dešinieji- trockistai — tai šnipai ir 
provokatoriai, tarnaujantieji viso kapita
listinio pasaulio žvalgyboms. Jie pildo 
generalinių štabų užduotis. Jie veikia 
šlykščiausiomis, bjauriausiomis ir kruvi- 
niausiomis priemonėmis visur, kur ruo
šiamas užpuolimas ant tautų, kur kapi
talistiniai grobuonys pina prasikaltėliš- 
kas avantiūras.

Skaitlingiausias dešiniai - trockistinių 
šnipų ir provokatorių būrys veikė fašisti
nių ir kitų kapitalistinių žvalgybų nuro
dymais'Sovietų Sąjungoj, kaip šalyje, ku
rios labiausiai nekenčia fašizmas, kaip 

' laimėjusio socializmo šalyje, likusioj vi
so pasaulio darbo žmonių tėvyne., Bet 
purvinas savo pėdas trockistiniai bandi
tai paliko ir palieka visur, kur fašizmas 
stengiasi išnaikinti darbininkų judėjimą, 
tautų nepriklausomybę, demokratijos li
kučius.

“Dešiniai-trockistinio bloko” bylos me
tu nesugriaunamai įrodyta, kad pats 
banditiškos organizacijos atsiradimas ki
lęs dėl pinigų, kuriuos Trockis per Kres- 
tinskį gaudavo nuo generolo Sekto mai
nais už šnipinėjimo patarnavimus. Tie
sioginis Trockio ryšys su Vokietijos ge
neraliniu štabu ir su Vokietijos žvalgyba 
prasideda dar nuo 1921 metų.

Apie lengvumą, su kuriuo Trockis ir 
trockistai užmegzdavo ryšius iš pradžių 

^^-su užsienio valstybių žvalgyba, o paskui 
ir imdavo joms tarnauti, liudija Rakovs- 
kio parodymai, o dar daugiau liudija 
pats >sito seno, iki kaulų smagenų su- 
trūnyjusio šnipo ir provokatoriaus as
muo. Rakovskis — vienas svarbiausių 
trockistinės gaujos vadų, artimiausias 

’Radeko ir Trockio bičiulis ir bendrinin
kas. Apie šį šlykštų žmogų galima pilna 
teise pasakyti: štai tipiškas trockistas.

Rakovskio praeitis ’tamsi ir abejotina. 
Yra davinių, kad. j is buvo Vokietijos šni
pas jau 1915 metais. Jis pats nustato sa- 

,Vo šnipavimo stažą Anglijos žvalgyboj 
nuo 1924 metų. Japonijos šnipu jis pa
sidarė 1934 metais. Jis atsidavusiai pildė 
savo šeimininkų užduotis, ir savo šefo- 
bandito Trockio direktyvas. Jis darė vi
są, kas nuo jo priklausė, kad paaštrinti 
santykius tarp Sovietų Sąjungos ir kitų 
valstybių. Jis kurstė karą pagal savo iš
gales. Jis melavo ir šmeižė Sovietų šalį, 
darbininkų klasę.

Trockio ryšys su Vokietijos žvalgyba 
siekia dar 1921 metų. Anglijos žvalgybos 
agentu jis liko nuo 1926 metų. Su “Intel- 
lidžens-Service,” Anglijos žvalgybos, pa
gelba jis ruošė savo pabėgimą iš Alma- 
Atos į Chiniją. Už tos rūšieš pagelbą 
Trockis gausiai atsimokėjo savo bandi
tišku veikimu. Nuo to laiko nematoma 
angelų-šargų ranka iš užsienio žvalgybų 
parūpina Trockini prieglaudą ir prie
globstį įvairiose kapitalistinėse šalyse,
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duoda lėšas, organizuoja apgynimą par- 
davingoj spaudoj nuo nukaukavimų do
ruose spaudos organuose.

Koks Trockis, tokie ir jo bendrininkai, 
bendradarbiai šlykščiuose prasikaltimuo
se. Politinis ir moralinis jų veidas pilnai 
atidengtas teisme. Kas žmogus, tai pro
vokatorius su senu stažu, šlykštus niek
šas santykiuose su žmonėmis, čia pat 
ir žmogžudys, nuodytojas. Soviet^ šalies 
atsiliepimuose į “dešiniai - trockistinio 
bloko” bylą pasipiktinimas maišosi su pa
sibjaurėjimu. Prieš visą Sovietų šalį vi
same savo nuogume—darbo žmonių prie
šai, ne tik pavojingi, žiaurūs, niekšingi, 
bet ir begaliniai purvini, atsiduodantieji 
kanibalizmu, skleidžiantieji aplink save 

. nepakenčiamą žmogaus puvimo kvapą.
Būtent visos šitos kokybės, krimina- 

liniai-politinės ir moralinės, ir padarė de
šiniuosius bei trockistus tokia vertinga 
medžiaga provokacijai, karo kurstymui, 
šlykščiausiems fašizmo prasikaltimams. 
Niekas nemoka taip kaukuotis, kaip jie. 
Niekas nemokėję taip meistriškai ciniš
kai dviveidžiauti, kaip jie.

Prieš visą pasaulį dabar nukaukuoja
mas, niekšingas, pardavingas, banditiš
kas Bucharinų, Krestinskių, Rykovų ir 
kitų dešiniai-trockistų veikimas. Jie par
davinėjo tėvynę, prekiavo jos saugumo 
karinėmis paslaptimis, jie buvo šnipais, 
diversantais, žalotojais, žmogžudžiais, 
vagimis, — ir visa tam, kad padėti fa
šistinėms vyriausybėms nuversti Sovietų 
vyriausybę, nuversti darbininkų ir vals
tiečių valdžią, atstatyti kapitalistų ir 
dvarininkų valdžią, padalyti Sovietų liau
dies šalį, atplėšti nacionalines respubli
kas ir paversti jas į imperialistų koloni
jas. Pravirto jų juodas sumanymas. Ir 
niekuomet neišsipildyti jų purviniems 
sumanymams mūsų tėvynės atžvilgiu!

Bet Ispanijoj tie patys Bucharinai ir 
Rykovai, tie patys Krestinskiai ir Ra- 
kovskiai, tiktai kitais vardais, bet vado
vaujant tam pačiam fašistiniam atama
nui Trockini padeda Vokietijos ir Itali
jos gaujoms, padeda sukilusio generolo 
Franco gaujoms plėšyti į dalis, kankinti 
didvyriškos ispanų liaudies šalį. Trockis- 
tai pildo ten patį purviniausią šnipų dar
bą.1 Fašistinėms žvalgyboms pavedus, jie 
stengiasi suardyti apsaugą, organizuoja 
“penktąsias kolonas.” Jie meluoja, šmei
žia, neša sumišimą į užfrontę. Jie dirba 
būtent tą darbą, kurį pas mus ruošėsi 
daryti Bucharinai ir Rykovai, Krestins
kiai ir Rakovskiai tuo atveju, jeigu bū
tų įvykęs jų pagelba fašistų užpuolimas 
ant mūsų šalies.

Ir tą patį daro Chinijoj tie patys Bu
charinai ir Rykovai, tie patys Krestins
kiai ir Rakovskiai, tik kitais vardais, bet 
vadovaujant tam pačiam ober-banditui 
Trockini. Dar 1934 metais seniausias 
trockistinis provokatorius ir šnipas Ra
ko v’skis perdavė Trockini Japonijos žval
gybos direktyvą: ruošti “incidentus” 
Chinijoj, kad paruošti Japonijos užpuo
limą. Pagal šią direktyvą dirba ir dabar 
Chinijos trockistai. Jie parduoda Chini- 
jos liaudį, prekiauja jos. krauju,—kaip 
pardavinėjo Sovietų liaudies kraują 
gauja banditų, sėdinti dabar Maskvoj ant 
kaltinamųjų suolo.

Dešiniai-trockistiniai banditai ir; poli
cijos-šnipai — tai ne dvi pusės vienam 
fašistiniam bloke. Tai fašistai dviejuose 
pavydaluose. Jie trockistai, jie gi ir fa
šistiniai šnipai. “Dešiniai-trockistinio blo
ko” byla tiksliai tai nustatė ir prieš tai 
bejėgiai fašistiniai-trockistiniai plunks
nagraužiai.

“Dešiniai - trockistinio bloko” byla pa
rodo pasauliui, kokį pavojų sudaro vi
soms šalims ir tautoms, nenorinčioms ka
ro, trockistinę karo kurstytojų organiza
cija, tarnaujantį fašistinėms žvalgyboms. 
Turėdami geležinius bolševistinius Sovie
tų žvalgavimo organus, susivieniję su
telktomis eilėmis aplink Lenino-Stalirio 
partiją, Sovietų šalies darbininkai, vals
tiečiai, inteligentai nusuko sprandą pa
vojingiems darbininkų klasės priešams, 
fašistiniams agentams. Socializmo šalyje 
nėra ir nebus vietos šioms šlykščioms 
bjaurybėms. Kaitinta geležim bolševikiš
ki žvalgai ir Sovietų teismas išdegins 
šnipus, provokatorius, diversantus, žalo
tojus. Kiekvieną niekšą, pakėlusį ranką 
ant mūsų šalies, ant mūsų liaudies, lau
kia mirtis.

Bet nė minutei mes neužmiršim, kad 
fašistinės žvalgybos stropiai renka ir 

graibsto kiekvieną žmonių šlamštą, kiek-

Kuo Tautine Linkme Skyrėsi Nuo 
Partinės Linkmės

(Nuo musų specialio kores
pondento Lietuvoj)

’ Tokį klausimą pastatė

kad tautai bus labai naudin
ga, jeigu bus panaikintas 
seimo priimtas žemės refor-

Smetona kalbėdamas Kaune ™s įstatymas ir partinės 
- -- linkmes padaryta skriauda 

Ir pats į jį šitaip atsakė: dvarmmkams bus ahtaisy- x c v Cz a.. 4-n i’vnr/mA aiyh Irn vvio
per 16 vasario paminėjimą.i linkmės Padaryta skriauda

“Visų pirma ji skyrėsi vie
ninga valdžia ir svorio par-

ta. Grąžino dvarininkams 
žemes ir už nebegalimas
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ėjimu iš seimo į prezidentą. F‘^lnt aUda'?e “lskus' ,Na

pirkti nepaprastai brandus nyčioj gązdina savo pasekė^ 
degtukus. Jeigu policininkas 
nutvers tave vartojant ne 
degtukus, o skeliant titnagą 
arba žiebtuvėliu (benzinuv- 
ka) būsi už tai nubaustas 
stambia pinigine pabauda. 
Tokį įstatymą Smetona be 
seimo tautiškai begalvoda
mas yra sugalvojęs ir dabar 
jis Lietuvoj veikia. Be to, 
Lietuvoj yra tautiškas taba
ko sindikatas, tautiškai gal
vodamas Smetona uždraudė 
kaimiečiams auginti naminį 
atseit netautišką tabaką, 
nes jis konkuruoja fabri
kantų tautiškąjį tabaką. To
kių savotiško ūkio pavyz
džių galima pririnkti šim
tais ir kiekvienas Lietuvoj 
gyvenantis' puikiai juos ži
no. v

Dar galima būtų pasakyt 
ir dėl saviškos neskolintos 
galvosenos, kuri charakte
ringa esanti tautinei link
mei. Vokietijoj hitlerininkai 
uždarė visas partijas, užda
rė jas ir Lietuvoj; hitlerinin
kai koncentracijos stovyk
las pavadino darbo stovyk
lomis, tokiu vardu pavadino 
jas ir Lietuvoj; hitlerinin
kai ėmė sveikintis pakelda
mi ranką, taip pradėjo svei
kintis ir tautininkai. Tik 
vienas didelis nesutarimas- 
uniformą tautininkai paė
mė ne iš hitlerininkų, o iš 
Italijos fašistų. Tas viskas 
Smetonos žodžiais, vadinasi 
—saviška neskolinta galvo
sena. Malonus žmogelis tas 
Smetona, jo kalbos “tautai” 
net ir piktą žmogų verčia 
nusišypsoti. Tik 
jis jų nevadina 
feljetonais?

jus bolševikais. Geras trik-' 
sas, ar ne?

Mokinuosi Logikos.

ŠYPSENOS

ir džiaugėsi tauta— ir len
kiški ir lietuviški dvarinin
kai.

1938-11-15 “Lietuvos Ži
nios” pranešė, kad Franci- 
jos pilietis lenkas grafas Su- 
azelis iš Žemės Ūkio Minis
terijos už miškus gauna 1 
milioną 58,0 tūkstančių litų. 
Be to, iš Lenkijos į Kauną 
atvažiavęs Varšavos miesto 
burmistras grafas Tiškevi
čius taip pat išsiveš keletą 
milionų už savo gautus miš
kus ir Palangos parką. Nie
ko nereiškia, tkad Lietuva 
jokių diplomatiškų santykių 
su Lenkija neturi, kad ten 
smaugiami lietuviai; lenkų 
grafai ir burmistrai gali 
laisvai atvažiuot ir išsivešt 
iš liaudies kruvino prakaito 
surinktus milionus. Svarbu, 
kad tokia bjauri išdavystė 
vadinasi tautišku galvojimu.

Tiesa, pagal Smetonos žo
džius, buvusi įvesta saviška 
ūkio, pramonės ir prekybos 
sistema. Kas gi gali ponui 
“tautos vadui” ginčyti, kad 
ne saviškai už gerą dovaną 
(paprasti žmonės ją kyšiu 
vadina) buvo švedams ati
duotas degtukų monopolis 
ir už tai dabar kiekvienas 
pilietis verčiamas būtinai

irBe to, buvo nusistatyta, 
žiūrint savo tautos istorijos 
ir būdo, savo krašto sąlygų, 
kurti savišką ūkio, pramo
nės ir prekybos sistemą, im
ta tautiškai galvoti, sava
rankiškai dirbti ir tvarky
tis, kritiškai vertinti ką ge
ro imant iš kitur, žodžiu 
sakant, saviška, o ne sko
linta galvosena.” Tai ir vis
kas ką “tautos vadas” apie 
tautišką Iinkmę pasakė 
“tautai”—keturioms dešim
tims sukviestų ir gerai ap
mokamų “tautos” atstovų. 
Nieko čia nei pridėt nei at
imt negalima. Tautiškai dir- • 
bama, tautiškai galvojama, 
tautiškai vagiama, tautiškai 
šaudoma ir į kalėjimus so
dinama.

Tautiška valdžia buvusi 
vieninga. Tam vieningumui 
pademonstruoti mes galime 
priminti kai kuriūos pavyz
džius. 1928 metais valdžioj 
būdami susipyko tautininkai 
su kademais. Buvo iškelta 
lašinių skutimo byla ir kai 
kurie veikėjai buvo atvaryti 
į kalėjimą. 1929 metais Sme
tona susipyko1 su savo prem
jeru Voldemaru - tautininkų 
garbės pirmininku. 1930 me
tais tautininkai norėjo pa
pjauti vidaus reikalų minis- 
terį Rusteiką. 1931 metais 
valdemarininkų bylos. 1934 
metais — generalinio štabo 
viršininko generolo Kubiliū
no suruoštas kariuomenės 
“alarmas,” 1935 metais Ta
ručio ir pulk. Mačiukos ruo
štas pučas. 1936 metais kon
fliktas su žemės ūkio mi- 
nisteriu Aleksa. Tai pačios 
valdžios, pačių tautininkų 
■viršūnių vienybė taip atro
do. Nekalbant visai apie 
liaudies masių naramumus, 
streikus, ginkluotus susidū
rimus. Smetona norėjo pa
sigirti, kad ne tauta, o val
džia buvusi vieninga. Val
džia tikrai galėjo būt vie- 
ningesnė. Tik matyt, visa 
bėda, kad tik dvi seserys/ 
Chadakovskos tėra. Jeigu jų 
būtų daugiau, galėtų būt vi
si ministerial švogeriai ir 
valdžia būtų ne tiktai vie
ninga, o ir gįmininga. Būtų 
ir tautiškai ir šeimyniškai.

Antras labai svarbus tau
tiškai linkmei argumentas, 
kad. svoris buvęs perdėtas 
iš seimo į prezidentą. O tas 
svoris reiškia tą, kad iš liau
dies surinktus pinigus gali
ma naudoti, tautiškai eikvo
ti, tautiškai iš užsienio fir
mų kyšius imti ir jokia tau
tos kontrolė - negali valdžios 
kontroliuoti, nes ji kaip ne- 
tautiška panaikinta. Beje, 
panaikinus seimą buvo im
ta tautiškai galvoti. Kas gi 
čia per mįslė? Tautiškai 
galvoti turbūt reiškia taip 
galvoti, kad kuo daugiau 
būtų naudos iš to galvojimo 
tautai. Smetona tautiškai 
b e g a 1 v o d ama$ sugalvojo,

kaž kodėl 
tautiškais

Na, Kažin, Ar Taip Būtų Logiška, 
Broliai Naujagadyniečiai?

MELCHIJARO PUTELĖS 
KALBA

Pasakyta Per Tradicinį Balių 
Panevėžyje 20-ties Mėty Ne- 

prigulmybės Sukaktį 
Minint

Mielos susirinkusios ponios 
ponai! šiandien ne pradeda

me, bet tęsiame šiuo laiku taip 
svarbų darbų—balių sambrūz
dį, kuris yra susijąs su gyvybi
niais visais tautos reikalais. 
Sunku ir įsivaizdinti, kas atsi
tiktų, jei staiga vieną dieną nu
trūktų mūsų kilnus darbas.

štai pažvelkite į salės vidurį, 
ten pamatysit mūsų malonią 
ponią žibinkštienę. Jos mieste 
ir su žiburiu nerasi, o čia pri
buvo pati pirmoji. Kokia ji i 
žavėtina, kaip pakilus ir iškir- ■ 
pime aiškus jos biustas, pasi
klausykite kaip gražiai šlama 
jos šilkinė suknia! Tai tikra 
miškų gėlė! Antai už piano 
stovi mūsų grakščioji šnapsie- ■ 
nė. Ji pionierius. Kada dar 
buvome neatgavę nepriklauso-' 
mybės, ji pirmoji pagamino na
minio alaus, pagrojo- šukomis, 
o mes lig niekam nepriklauso- . 
mi šokom ir dainavom iki su
virtom pastalėn. Sušukime jai 
tris kartus valio!

Tauta bus pajėgi, kai mes 
visi būsime vieningi. Reikia 
žinoti, kad ir mažos tautos yra 
galingos, kai jose nėra partinių 
nusistatymų ir jų rietenų. Sto
kime vienas už kitą, idant galė
tume bet kam nusilenkti. Jei 
tavęs, Burbuliene, neapkenčia 
tavo vyras, tu, Baronka, pribūk 
jAi į draugystę, o tada Burbu
las bus iš visų sąrašų išbrauk
tas. Jums gyvenant vienybėje, • 
tautoje bus gerovė, o jei šiais 
mano žodžiais netikite, pasižiū
rėkite, kas yra parašyta naujų
jų, sidabrinių monetų briauno
se.

Vėl 
ponių, 
garbė,
vydo išbridusią iš purvino Var- 
liamušių kaimo, kur tu taip 
nesenai net per pusnis bridai 
basa, nešiojai dvyliką nubriz- 
gusiomis padalkomis pakulinių 
andarokų, skutai bulves iš blėš- 
kos namuose padarytu skaptu- 
vu." Ten .tu kartą metuose gal
vą šukuodavai mediniu šepečiu, 
nešiojai net du storus kaltūnus, 
—tavo panagiai buvo juodi, 
kaip arklio pristovėti. Tave nuo- 
ryto iki vakaro sveikindavo ne
liuobtos žviegiančios kiaulės, o 
pirštu kaišiodama į aną vietą, 
tikrindavai keliasdešimt vištų 
ar jos su kiaušiniais. Į vaka
ruškas ateidavai su medinėmis 
klumpėmis. Šiandien tu esi didi 
ponia, tau rankas bučiuoja se
ni, maži ir kunigai. Atsikratei 
tu amį andarokų. Nukirtai abu 
kaltūnus, plaukus sušukavai 
pusei metų ir nudažei šviesia 
spalva. Tu esi mylima blondn 
nė. Iš tavo panagių, išmėštaš 
visas juodumas, o viršų pati 
nudažei raudonu laku. Tu nė- 
beatsiduodi vištomis, bet nuo 
tavo kvepalų dvelkia chrizante- • 
mų kvapas. Per dešimtį tautiš- 
kojo darbo laikotarpį tu paki- 
lai į padanges, nors tavo sesuo - 
tebėra tokia,- kaip tu buvai.

Baigdamas savo kalbą, turiu 
pabrėžti, kad tai dar'nėra vis* 
kas, ką mes pasiekėme per pa-” 
skutinį dešimtmetį. Visuome- . 
niškasis vystymasis plačiau bus 
paliestas kito subuvimo progą; ‘ 

“Kuntaplis.”

grįžtu prie gerbiamųjų 
Didi tau, Pavarliene, 

kad tave visa tauta iš-nubaudė geriausius bolševi
kus ir da Lenino draugus.” 
Žinoma, už tai, kad jie susi
tarę su užsienio šnipais ir 
fašistais norėjo sunaikint 
Rusijos revoliucijos laimėji
mus. Tai keno pritarėjais 
galima būtų vadinti tuos 
vyrus? Tiesi logika man sa
ko, kad fašistų. Priešingai, 
aš nesuprasčiau, kas tai yra 
logika. ;

Tūlas reporteris, rašyda
mas apie “N. G.” šėrininkų 
suvažiavimą, negali iškęsti, 
kaip margis virvagalių pri
ėdęs ir neunkstęs, nekrims
telėjęs, tūlų savo bendrovės 
šėrininkų, kurie, žinoma, 
nesutinka su reporterio nuo
mone. Tai matot
vieša ir nuoširdi padėka 
tiem darbininkam, 
įdėtus centus į priešdarbi- 
ninkiškos įdejbs skleidėjų 
įstaigą. Labai ačiū už tokį 
ighorantišką k o m plimentą. 
Tie šėrininkai, jūsų, vyrai, 
neužmirš ir atsiteis jum dvi
gubai už tai.

“N. G.” štabas pagąsdino 
savo pasekėjus bolševikais, 
kad būk norį bolševikai už
griebti jų suvažiavimą. Na, 
ir matot, suvažiavimas bu
vęs daug pasekmingesnis, 
nė tik pasekėjais, bet ir do
leriais. Tai koks čia skirtu
mas tarpe tų prisiplakėlių 
prie darbininkų judėjimo ir 
kunigų? Juk ir kunigai baž-

Naujagadyniečiai per sa
vo gazietą pareiškė seka
mai: “kad Stalino prokuro
ras Višinskis, buvęs Kolča- 
ko, Denikino ir Vrangelio 
sėbras, baltagvardietis pilie
čių karo metu, kada Bucha- 
rinas, Rykovas ir kiti grū
mėsi su carizmo įpėdiniais.” 
Logiškai išeina, kad Višins
kis padarė didelį progresą iš 
darbininkiško atžvilgio. 
Mat, kaip viskas keičiasi. O 
Bucharinas, Rykovas ir kiti 
tuo pačiu laikotarpiu pada
rė didelį regresą. Ką pirma 
pabūdavo j o, būdami už dar
bininkų laimėjimus, tai ap- 
sivertę vėl griovė, naikino, 
tol, kol patys išnyko.

Pagaliaus, juk čia nieko 
tokio naujo. Nagi paimkim, 
kad ir pačius naujagadyme
čius Stilsoną, Strazdą ir ki
tus. Pirmiau/dirbo, kalbė
jo už revoliucijinį darbinin
kų judėjimą, o dabar liko 
išsigimėliais. 'Aplaižė Gri
gaičio barzdą, kurią patys 
apspjaudė. O kurioj kryptyj 
dirbote, dabar visaip nieki
na. Jei kas paklaustų nau- 
jagadyniečių Strazdo ir Stil- 
sono, kurie sakosi, kad jie 
gina darbininkų klase rei
kalus: Ar dabartinė Rusijos 
valdžia darbininkiška, ar 
bolševikiška? Jie atsakytų 
(ypatingai strazdas, ba -jis 
vartoja gerai anglų kalbą) 
“Noser!” Del-ko? Nagi dėl 
to, “kad, va, zji nuteisė ir

kokia
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K vieną trockistinę šlykštybę, kad pasiųsti 
į mūsų užfrontę, ir kad trockistiniai ka
ro kurstytojai lig šiol randa prieglaudą 
dargi tokiose šalyse, kurių vyriausybės 
žodžiais pareiškia apie savo taikius šie- 
Irimus ir apie reikalą atremti akiplėšiš

kus agresorius. Visų šalių darbo žmonės 
turi žinoti, kad trockizmas—-tai tik vie
nas iš vardų pačio plėšikiškiausio fašiz
mo, kaukė šnipavimui, uždangalas pro
vokacijoms.

(“Pravda,” 1938-0-7).

Paryžius, kovo 24.—AL . 
stovų rūmas nusprendė, jog 
karui ištikus visi seimo at- 
stovai mažiau 40 metų am
žiaus turės kariauti.*

Paryžius, kovo 24.—Fran
ci jos seimo atstovų rūmas 
nutarė aprūpint visus gy
ventojus maskomis prieš ka
ro dujas.



Antradienis, Kovo 29, 1938 Trečias PuslapisLĄISV®”

TWICE A WEEKHe Had Some Hopes ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY

By Walter Stanchus TUESDAY AND
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The Stork Is A'comin'I
0

this he could not
hint of respect in his his perch

About 85 cents

by

Attacks Isolationism
saizą, 35

were about to decide the

a better

his
their drawings

in

show-

Ilecklers Silenced

off

his

has

HITLER’S PROCLAMATION
AH! SWEET SPRINGTIME!

at

underwear).

is

Fuehrer,

sex is sought 
old because of

has been 
the proud

work Vladas walk- 
in a sad mood and

impover-
down in

Schusschnigg’s 
on the grounds

be borned!
appearance

people and 
their views

which in turn increase hat
abomination of those af-

of 
io- the files of me- 

with meditation.

that this 
hypocriti-

The do-

date 
All

zmyncyniek ?”. Tom look- 
unable to place the me- 
mere glance.

de-
up

Nothing is particularly hard if 
you divide it into small jobs. v

be- 
re- 
the

au- 
the 
the

Many a true word is spoken thru’ 
false teeth. ’

of 
in

own 
ad- 
and 
and

SAYS FEET PAY FOR 
“BIG APPLE”

Li- 
in

did Hitler realize that he
Denounc-

Much time passed and Vladas’ 
thoughts turned to gloom and Ham
let-like he doubted his capabilities 
as a business man. Now more and 
more he would straggle in his store,

bombers 
into the 
Valencia, į 
hundreds

now night, nearly 10:30 
to go to work. Packing 
he was on his way to 

the same inferno whose

down onto his 
chilly, the en- 
acutely. The 
the buildings,

difficult to control. Unde- 
ties are formed which can- 

broken without some conse-

Rallying to the slogan, “Isolation 
Means War, Collective Security

now started to ply 
and Hungarian friends 
advertise and sell his me- 

Tom would fill out the or-

offer a 
and

One boy to another in class 
Calumet High School: “You’re the 
biggest dumbbell in this room”.

Teacher, rapping for order: “Boys, 
you forget I’m here*.

second and third days 
perceptible change in busi- 
In those first days, people 
come in, friends of Vladas.

Tom, 
disinfect-

Infant ‘VOICE’ 
from

get the idea a lassie must 
be a coy “holier than thou” little 
miss who is afraid of her own

No man’s opinion 
worthless. Even a watch which will 
not run is right twice a day.

Valencia, fascism will never be stop
ped. • ■' ' ’

“Suppose we let Italy take Spain, 
let Germany and Japan attack the i 
Soviet Union, wait until fascism has

MM

16,500 Students Out 
In Peace Rallies

ask of Tom the welfare of the busi
ness and gloomily began to meditate 
somewhere in a corner. Now and 
then he would burst out in a melan
choly song which he would write in 
his defeated mind. He would search 
his mind for reasons for the lack of 
business and would swear under his 
breath at his friends for letting him 
down. But rationally, he concluded 
that the big business concerns near
by were the cause of his predica
ment.

He tried many schemes to improve
business, he bought more standard ! Means Peace”, 16,500 New York col
drugs, cut prices to the bone and, lege students left their classrooms 
even went so far as buying hosiery ■ for two hours of city-wide demon- 
to ^ell. But to no avail. In the j strations. Led by the American Stu- 
first days he worried much about dent Union, they cheered a score of 
his business and he resolved to stop 
the present gloominess and worry. 
After all there was nothing to gain 
from this. But 
do.

One day after 
ed into the store 
asked of Tom.

“Sell much?”
“No, not much, 

worth”.
Vladas looked at 

dicines slowly and
He turned to the show window and 
there fixed his gaze. He broke into 
a melancholy self centered tune 
which his defeatist mood molded and 
walked unsteadily into the 
ished office. There he sat 
a slump.

“You, ou’ta try to find

speakers who called' upon them to 
resist fascist aggression.

In addition, 800 high school stu
dents, members of the high school 
division of the Student Union picket
ed German, Italian and Japanese 
consulates.

Headline speakers included Rep. 
Jerry O’Connell of Montana, sponsor 
of the O’Connell peace resolution to 
lift the embargo on materials for 
Loyalist Spain, and Rep. Byron Scott 
of California, outspoken advocate of 
collective security.

—.........................

w wW < JW of club activities

“VOICE” Birthdate To Be 
April Fifteenth

Busy heads were bent over moun
tains of manuscripts, cartoons, and 
figures when the sound was noticed. 
At first he wasn’t sure, but then— 
“Wow!” shouted Kay Michelson, one 
of the editors. “The .stork is a’com- 
in’!”

Sure enough there was a distinct 
sound of gentle flapping. “She’s 
hovering above us”, cried Johnnie 

“It won’t be long now!” 
The bird came

s
Instead of a diaper. My feet stick 
out most unbecomingly. It is deuc- 
edly uncomfortable and undignified 
to a young man my age to be car
ried about the sky indefinitely. Be
sides, I get car sick, swaying back 
and forth in mid air”.

The editors were too bewildered to 
talk. ‘Either you decide now ox’ 
never,” declared the Infant ‘VOICE’. 
“You should consider my feelings”.

“As a matter of fact”, explained 
Kay with a

Contribution and Contest 
Deadline Date March 31

Lithuanians Picket 
Polish Consul

“Well, at least one customer al
ready”, Tom thought.

Nothing to do, Tom paced up and 
down the storeroom. Occasionally 
he would go to the door- and look 
thru the window at the passing 
tomobiles and people, sizing up 
pretty females as they passed 
store.
\ Someone opened the door.

“Kaip biznis?”, the customer ask
ed as he entered. Tom recognized 
him but could not place his name in 
his mind.

“Ar turi 
ed around, 
dicine at a

At last, “Čia yra dviejų šaižų, ma
žesnis 35 centai, didesnis 50 centai”. 
The customer asked to see the dif
ferent sizes. Looking over the two 
boxes he announced.

“Duok man didesnį”. Tom nearly 
illiterate in so far as the Lithua
nian language is concerned asked:

“Anything else?”. The customer 
reflectively looked at the files 
headache cures, rubbing alcohol; 
dine, shaving cream, etc.

“Ar turit karboleine?” 
mere chance, spotted the 
ant at a glance.

“Yea, tik turiu vieną 
centai”.

“AŠ imsiu, kiek už viską?”
“85 centus”. The customer hand

ed Tom a dollar bill. Tom opening.
thė drawer in front of him, inserted place if ya wanna stay in business”, 
it in the stand that served as a 
cash register, procured the change 
and handed it promptly over with a 
thanks.

“Good bye, vėlinu kad biznis eitų 
gerai”.

“Good bye”, Tom replied with gus
to and a smile.

“Well, at least two customers to
day”, he thought.

An additional package of cigar
ettes and some gauze bandage prov
ed tp be the only other sales of the

cameday. The first business day 
to a close.

The 
ed no 
nes$. 
would 
They would look the establishment 
over, ask a few questions, 
few words of encouragement 
they would go.

Vladas 
thuanian 
order to 
dicines. 
ders, wrap them, and sometimes de
liver them. Nothing to do, Tom 
would spend his time playing cards 
with a newly acquired friend, a pep
py middle aged short man who was 
unemployed and lived in the apart
ment above the store. Almost every 
day the two could be seen envelop
ed in a smoke screen playing 
pinochle, bidding, cursing, trying to 
outwit one another.

There was no answer forthcoming.
“Aw hell”, he sighed. “Can no 

beat Sun Ray, dey sell my whole
sale price”. Silence ensued.

Getting up from the chair he an
nounced in discouragement:

“I guess I quit business”, he slow
ly left the store and was away in 
his oar.

It was 
and time 
his lunch 
slave in 
red, tenacled arms he tried to 
escape. The air was biting and the 
wintry winds howled and sang a me
lancholy song of defeat. Vladas look
ed up into the heavens, not a star 
was in sight, only small flakes of 
snow came swirling 
face. He felt very 
vironment hurt him 
whole surroundings, 
the tall smoke stack, the burbling 
ice-cold creek that gurgled into the 
mill painted an extremely dismal 
and melancholy picture in his intro
spective gloomy brain.

He’s no good, he’ll bo chained to 
this hell the rest of his living days. 
Aw, hell. He sighed deeply as if 
relieved of a tremendous strain. 
He had not as yet conciliated his 
defeat with inexorable reality.

Into the washroom he tumbled to 
change his clothes. It was now near
ly time to change shifts.

Vladas has sought to find a small 
nook in the huge wall of Capital, 
but Capital relentlessly and diploma
tically squeezed the would-be com
petitor out.

THE END

THAT LIFE OF YOURS
BOAKE ARTHUR

COME philosophical scribe tells us'shadow. Nor get the idea you must 
that “in spring a man’s fancy'swat every male nose within arms 

turns to love”. Our scribe is posi
tively correct—for his day and age.

The era of concealed feminine legs, 
chaperones, and strict parental dis
cipline is gone—so is one-sided love. 
Venus is just as susceptible to the 
charms of Apollo as Apollo is sus
ceptible to the charms of our Venus. 
No matter the season — perhaps 
spring does leave one lighter and 
giddier. (It may be that our laddie 
has shed his winter

reach.
The laddies like a debonair natural 

little lassie wha can depart from 
conventionalism and still have sane 
restraint. And they most certainly 
do not like the lassie who is forever 
putting her arms around anything 
that wears trousers. \

Girls like attention from a laddie 
provided it does not mean being 
mauled. It’s a pretty rotten idea 
to take a girl out on a date just to 
get as many kisses as possible. Girls 
are emotionally sensitive—sincerity 
with them counts.

Orman.
said Frank Yakštis.
closer and swooped down suddenly 
before their astonished eyes.

“Listen, boys,” came the matter- 
of-fact croak from the stork who 
had now settled on the window 
pane. “I’ve been carryin’ this burden 
long enough. Ain’t it about time you 
had this squalling brat borned”?

“Such grammar,” murmured 
Frank as he inserted another com
ma in the short story he was hold
ing. “We won’t allow slang in our 
magazine”.

“Look,” croaked the Stork patient- 
His attention, į ly. “I didn’t come here to discuss 

had been called to the I my use dr misuse of the American 
noisy group of isolationists and he , language. I’m interested primarily”, 
launched directly into a blistering1"- -1 •L,-~ ----- ------------
attack upon isolationism.

“I notice some perhaps sincere 
people in the audience”, he said, 
“who do not agree with what we i 
have to say about collective security.
I challenge them to tell me how iso
lationism will stop any of the con
flicts. . now raging throughout the 
world”.

He reminded them that Spain was 
once “an outstanding exponent of 
isolationism”.

O’Connell flew here from Wash
ington and addressed 2,500 students 
at City College and later at Colum
bia University.

The Montana representative was 
greeted with a thundering cheer at 
City College silencing a handful of 
Trotzkyite hecklers, 
however,

“I wish I could take you people 
who ąre so supposedly sincere about 
isolation to Spain with me”, he said, 
“where I saw 24 fascist 
rain death and misery 
working-class sections of 
leaving dozens dead and 
maimed.

“Until we outlaw the nations who I ____
bomb helpless women and bhIMron Secretary of State
in Barcelona, Guernica, Madrid and I _ , . r ~J7 7 ■ nannrtivinnl rii vZrntn

as ihe flicked the diaper nervously 
with his long beak, “in depositing 
this bundle”.

He turned the diaper so that its 
bulging coptents swung over their 
astonished faces.

From within came a lusty cry. “I 
want to be borned!”

“We’re sorry we’ve caused you any 
trouble...” began Kay, when the 
infant stood up, and balancing him
self like a tightrope walker, declar
ed, “As man to man. What are 
you going to do about me? Gentle
men, I have grown and grown until 
I’m afraid I shall soon heed a sheet

voice. “We
matter today”.

“Come, come”, said the hoarse 
croaking voice. “My endurance is 
not too good. Unfortunately I can 
not refuel like a plane, but must 
fly about until the owner claims 
rightful blessed event”.

“We shall sit here until you 
cide”. At this the stork folded
his legs somewhat like a bridge 
table and appeared to be comfortab
ly settled.

A hasty consultation was called. 
Finally Kay emerged, tired but hap
py. “I have good news. Conditions 
say that the time will be ripe on 
April 15th”.

“Huzza!” exclaimed the unusual 
visitors in unison.

“And no pacing of fathers in the 
corridor for me. I want none of that 
tommyrot”, declared Infant ‘VOICE’. 
“I want a good reception”.

The editors nodded in assent and 
pointed to the table loaded with 
subs, greetings, and bundle orders.

With another hoarse “Huzza”! the 
stork lifted its wings and sailed out 
carrying its little bundle of love. 
When last seen the 
was waving happily 
in the sky.

No fooling! The 
set—but def ini tely! 
pappas and mammas that have had 
a hand in producing the “blessed 
event” will see the happy occasion 
on April 15th. Those who have fail
ed to send their greetings to usher 
in the lusty brat had better hurry. 
Bundle orders for the first issue 
must be mailed in immediately. Any 
last minute subs will be welcome, 
each sub adding a pound to our in
fant “VOICE”.

All contributions must be in be
fore March 31st, That is definitely 
the deadline. The artists who desire 
to compete for the honor of being 
the first to fashion the front cover 
of the “VOICE” and win the $10 
prize should send in 
before March 31st.

Help the “VOICE”
Welcome his first 

the world with a greeting!
All power to the healthy new 

baby who is on the side of demo
cracy, freedom and progress!

Hail the lusty infant |
Lithuanian-American Publishers 

Box 38 Station W
Brooklyn, New York

In spite of a downpour of rain and 
cold weather, over two hundred Li
thuanian-American youth and adults 
picketed in front of the Polish Con
sulate last Saturday.

Th\s demonstration against Polish 
aggression in Lithuania was sponsor
ed by various organizations among 
which we found the youthful mem
bers taking an important role. Kay 
Michelson, from the youth magazine 
“Voice” was one of the speakers.

Ted Maxymoff, a youth represent
ing united Ukrainian organizations, 
spoke and assured the assembled 
people that the Ukrainians are 
fighting with them against Polish 
imperialistic aggression. The other 
speakers were D. M. Sholl, R. Mi- 
zara, J. Siurba, K. Petrikicnė, S. 
Sasna, A. Bimba and S. Petryni re
presenting the Polish people who are . 
heroically fighting against the ma» 
chinations of their own government.

The picketing was very peaceful 
and orderly. The main feature was 
the sending of a resolution .to the 
Polish Consulate condemning the ag
gression of the Polish government.

Much credit must -go to Al Pross, 
Banasevičius and Albina Deps for 
their cooperation in painting the 
signs and placards without which 
the meeting would have lost its 
color. Some slogans follow:

Lithuania shall never be a second 
Austria!

A million Lithuanians in U. S. for 
an independent Lithuania against 
Polish aggression J

Mr. Roosevelt! Convert your words 
into action—quarantine the aggress
ors!

C. P. Leads Fight On 
McNaboe Bill

WATERTOWN, Wis.—Spring has 
come for this town because the 
town’s hibernator, Arthur Gehrke, 
who went to bed for the winter on 
Oct. 12th, has come out for the 
summer.

L1TH-AMER1CAN STUDENTS SEND PROTEST 
! PROCLAMATION TO STATĖ SEC. HULL
Department of State 
Washington, D. C.
Honored Sir:

The Lithuanian Alumni and Stu
dents Club, a non-partisan group ofSoviet Union, ____ ___ __________  __

taken Mexico and, Canada—then we | native-born American citizens of Li- 
' will have to face it alone in the thuanian parentage, in meeting on 
United States”.

I O’Connell was given a deafening 
' ovation.

WASHINGTON.—While Big Busi
ness went into tailspin in the last 
part of 1937, the co-operatives in
creased their business volume by 21 
percent, the special Senate commit
tee studying unemployment learned 
here from E. R. Bowen, general se
cretary of the Co-operative League.

While industry was throwing hun
dreds of thousands of men out 
work, he said, the co-operatives 
creased employment 17 percent.

March 20, 1938 after due considera
tion and reflection wishes to express 
itself as follows:

I WHEREAS the method pursued by
I Poland in making demands of Li
thuania is - contrary to all American 
ideals, and ,

WHEREAS Poland’s demands that 
Lithuania recognize Poland’s so
vereignity in the case of Vilnius 
without due recourse to, arbitration 
do not conform with human princi
ples of "justice,

We THEREFOR protest such ac
tions and we wish that the govern
ment of the United States be cogni
zant of the injustice done to the peo
ple of small and peace-loving Lith
uania by an aggressive and rapa
cious power.

Lithuanian Alumni and 
Student Club.

The following quotation is taken . generate only fanaticism. This fa- 
from Hitler’s proclamation to the : haticism forces the oppressors to re
German people seeking to justify his Į sort to ever sharper methods of op- 
actipn in placing Austria under his , pression, 
control. I red and

“ ... only a madman could extin- fected.” • 
guish in a people love of their in- 

, herited nationality. European his
tory shows that such methods can

Companionship— 
With the opposite 

by both young and 
the enjoyment and sparkle it adds 
to life. This world of ours would 
be a dull place to live in if we did 
not have the Venuses and Apollos 
for companions.

Social activities; dances, parties, iadvisable, 
and dates afford opportunity for es- | when prolonged, is detrimental to 

' the practitioner. Emotions are jum
bled—they no longer can distinguish 
true love from petting.

Goodnight kisses, holding hands, 
and cooing never ruined a person’s 
life—so far as we’ve heard.

Yes, the present generation is 
lucky—and much more intelligent 
than the past generation—in love. 
The girl and boy have their 
say—parents can do little but 
vise. Today, they go everywhere 
anywhere and do anything 
everything without reproach from 
the sidelines. They have no one to 
blame—except themselves and their 
sense of responsibility.

As was mentioned before—sad to 
say, some confuse characteristics 
and qualities with biological charm 
and sexual glamour. Perhaps that 
is the reason why some “love” is a 
washout.

Petting—
Is quite all right—natural thing 

to do—and what not. However, it 
is a pretty dangerous fellow to let 

jget the upper hand—moderation is 
-j-s—’-1-, This kind of light love,

tablishing companionship. Through 
companionship permanent relations 
are established. Youth has an op
portunity to learn the characteris
tics and qualities it demands of fu
ture partners in life.

Sad to say, some confuse charac
teristics and qualities with biological 
charm and sexual glamour. The two 
mentioned are important factors but 
temperament, mutual interests, in
telligent understandings? considera
tion, and honest appreciation are 
equally, if not more Important. The 
latter mentioned are the factors 
which tend to make serious relations 
permanent.
Coquetry—

May be exciting—for the time 
ing—but decidedly dangerous in 
stilts. Many a laddie may take 
game of “come hither” for its face 
value. The game is easily stimulat
ed but 
sireable 
not> be 
quence.

Don’t

Little 
was denouncing himself, 
ing oppression, terrorism, when these 
are the very techniques he used to 
bring himself to power.

Hitler went further to say that 
only a madman could believe that 
such 'a program of suppression 
could be successful. And because 
this is precisely the program of 
Adolph Hitler he stands condemned 
out of his own mouth as a madmari.

In his proclamation Hitler wept 
for the fate of the many Nazi-Ger- 
mans who became refugees from 
Austria. Hitler demonstrating his 
feelings about repressive measures 
when the world Is full of refugees 
from his own regime, of the whip
lash! Hitler condemning “fanatics” 
and he the arch fanatic of them all 
seeking justification for his fanati
cal measures!

Hitler denounced 
plan for a plebiscite
that it was “partial”, when we all 
know that the spurious votings and 
Reichstag sessions in Germany are 
under compulsion of the 
and nothing but a hollow “heil”.

It is very clear to me 
proclamation is the most 
cal document ever written,
cument which will be instrumental 
in Hitler’s downfall,

Vito Brunza.

You—
May not agree with the writer— 

nobody expects you to agree. Per
haps some criticism or suggestion 
can be offered—we would like it
very ’much. But don’t expect us to 
agree with YOU. “There you always trying to work*’.

CHICAGO. — Wiliam Pz Stickler, 
Chicago chiropodist, had this advice 
for girls who like to dance the Big 
Apple and the Susie-Q: “Put on golf 
shoes or, better still, dance bare
footed”.

He told the Annual convention of 
the Midwest Association of Chiro
podists that “The Big Apple, pro
duces flat feet, weak ankles, crook-

Vigorously denying the advocacy 
of violent overthrow of the govern
ment, the New York State Commit
tee of the Communist Party dis
patched a telegram to Governor Leh
man urging him to veto the McNa- 
boe-Devaney Bill which “forbids 
Communists, or other persons advo
cating overthrow of the government, 
to hold civil service jobs”.

The telegram, which was signed by 
Charles Krumbein, State Secretary, 
and Israel Amter, State Organizer, 
declared that the passage of the 
McNabbe Bill “contains a serious 
threat to American democracy”.

Krumbein and Amter also urged 
the Governor, irrespective of what 
other action he might take on the 
bill, to hold an immediate public 
hearing on the question, in view of Į 
the fact that “The State Legisla
tive committees of both houses did 
not grant public hearings on the 
measure”.

The full text of the telegram to 
Governor Lehman1 follows:

“Passage of the McNaboe Bill 
constitutes a serious threat to Ame
rican democracy. This bill does not. 
affect the Communist Party since 
we do not adyocate violent over
throw of government. It is the prac
tice of the enemies |f democracy to 
use the most vicious violence against 
workers, farmers and middle class 
who struggle for democratic rights. 
If approved, this bill will be used 
against all progressives as witness 1 
the attempts to charge President tothe former capital.' Unable to re
Roosevelt and even yourself as ad- sjst( Lithuania capitulated, 
vocating undemocratic procedure 
while you endeavor to preserve de
mocracy. We earnestly appeal to 
you to veto the McNaboe Bill and,! 
in any case, arrange an immediate 
public hearing on the bill since Le
gislative committees did not grant 
hearings. Such action will enable us 
and all liberty loving 
organizations to place 
before you”.

CITY OF VILNIUS
The recent dance-of-war at the 

Polo-Lithuanian border has brought 
back the age-old problem of Vilnius. 
What is this city of Vilnius, and 
why all the fuss?
. Briefly, it is the traditional capi
tal of Lithuania and at present oc
cupied by Poland. Lithuania has 
never relinquished its claim and 
maps mark it as “Occupied Lithua
nia”. We have seen how the dis
pute over this city has led to an 
eighteen year stagnant war between 
the two nations, ending in the march 
of Polish troops to annihilate Lith- 

>1 uania or make it reject all claims
1 TTnnhlo TVS-

Vilnius is located on a branch of 
the Niemen River and thus is a» in
tegral part of the Niemen valley.

I Goods may be shipped from the sur
rounding farms by means of the 
Niemen to the port of Klaipėda 
(Memel). As a part of Lithuania 
the city of Vilnius would prosper and 
be an economic part of the Niemen 
valley—its sole outlet to the sea.

In 1920 the Polish army seized 
entirely' Vilnius and the Polo-Lith. border

THE “VOICE”
Of Lith-Americans

Coming Out Soon

Have YOU
Subscribed?

1 year—$1.50
i, year—$1.00

Lithuanian-American Publishers 
Box 38, Station W, 

Brooklyn, N. Y.

was closed to communication and 
trade. Without a trade outlet Vil
nius lost its former economic impor
tance and became a poorer city. 
Goods could not be shipped through 
Lithuania and transportation facili
ties to Russia and parts of Poland 
were lacking. The entire north
eastern part of Poland suffered be
cause of the almost non-existent 
trade relations between Poland and 
Lithuania.

Poland felt this condition aggra
vate and only two things could be 
done to abolish it. Either Poland 
must take over all of Lithuania or 
else Lithuania must open th< bor
der to Polish

The death 
offered the 
army march 
What happened then is now history 
and still holds the headlines of our 
newspapers.

We must remember that the Vil
nius question is not the sole reason 
for the Polish aggression for in later 
issues we shall study and discuss the 
other aspects of conditions in Lith
uania and surrounding nations that

trade.
of one border guard 

pretext for a fascist 
to Lithuania’s borders.

ed toes, and distorted joints./
The Susie-Q he said, was the 

most injurious because it affected 19 
muscles in the ankle, and in women]led the world to the brink of the 
caused enlargement of the ankle. abyss—war.
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AGITACIJOS FONDAS
Agitacijos Fondan nuo rugsėjo 15 d. 

1937 metų iki kovo 15, 1938 m., įplau
kė sekančios aukos:

Nelės ir Frano Remeičių vedybų po- 
kilyj surinkta ir prisiųsta per d. V. J. 
Valaitį $17.68.

ALDLD ir LDS kuopos, Tacoma, 
Wash., per draugę F. Kavaliauskienę 
$2.00.

ALDLD 205 kp., Westville, Ill., per d. 
K. P. Jokūbaitį $2.00.

Joseph Jerome, So. Barre, Mass., $1.00.
Per E. Cibulskienę, Nanticoke, Pa., $2. 
Dzevečka, New York City, 50c.
D. Jonush, Scotia, N. Y., $20.00.
J. Dubar, Athol, Mass., $5.00.
A. Talandzevičius $5.00.
ALDLD 79 kp., Chicago, Ill., per d.

J. Urmonienę $10.30.
ALDLD 92 kp., Cicero, Ilk, per d. H. 

Strumilienę 50c.
ALDLD Centras $30.00.
Bingham tono Liet. Kom. Frakcija, per 

B. Zmitraitę, $5.00.
ALDLD 236 kp., per M. Yanavičienę, 

$5.00.
Brooklyno Kom. Frakcija, pinigai likę 

nuo prakalbų lapkr. 16 d., 1937 m., pri
duota per d. P. Tarą, $3.83. Chas Moc
kus, Brooklyn, N. Y., $1.00.

Frank Sinušiukas (per E. Valley), 
New Britain, Conn., $3.00.

S. Slavinskas, Whitemore, Mich., $1.00.
J. Rutkus, Philadelphia, Pa., 50c.
APLA 1-as Apsk., Pittsburgh, Pa., $2.
Nuo drg. A. Bimbos maršruto vidur- 

vakarinėse valstijose likusieji pinigai 
$12.69.

Liet. Kom. Frakcija, Hartford, Conn., 
surinkta d. J. Bondžinskaitės prakalbo
se ir prisiųsta per J. Kazlauską, $11.69.

Dalis koncerto pelno, surengto lapkri
čio 28 d., 1937 m., Detroit, Mich., ir pri- 

, siųsta per Dr. M. D. Palevičių, $40.00.
Tarpt. Darb. Apsig. Kazio Giedrio kuo

pa, Detroit, Mich., per d. A. Varanec- 
kienę, $7.50.

ALDLD 53 kp., Gardner, Mass., per 
M. Slekienę, $5.10.

ALDLD 188 kp., Detroit, Mich., per 
A. Varaneckienę, 15c.

ALDLD 92 kp., Cicero, Ill., per H.
Strumilienę, 50c.

ALDLD 25 kp., Baltimore, Md., per d. 
T. Jasaitį, $5.00.

A. Žvirblis, Pittsburgh, Pa., 50c.
Frank Jucius, Union City, N. J., 50c.

* M. Bagdonas, Brooklyn, N. Y., $1.00.
Per J. P. Chepulis, S. Britain, Conn., 

$2.50.
Jos. Shimkunas, Philadelphia, Pa., 50c.
LDS 126 kp., per W. Duda, Woodbury, 

Conn., $3.00.
Pittsburgho Liet. Kom. Frakcijos va

karienės pelnas, prisiųsta per d. D. Le
kavičių, $10.00. . .

ALDLD 138 kp., Maspeth, N. Y., per 
A. Pakai, $5.00.

J. Daubaras, Athol, Mass., $2.00.
Ign. Lisajus, Seymour, Conn., 50c.
Baltimorės Kom. Frakcijos susirinki

me, rugs. 17, 1937 m., surinkta $8.54.
K. Lakitsky, Freeland, Pa., $1.00.
LDS 1-mas apskr., Bridgewater, Mass., 

per J. J. Krance, $5.00.
Clevelando Kom. Frakcijos pusė kon

certo pelno, prisiųsta per Johnny J. Gen- 
drich, $54.15.

Worcesterio Kom. Frakcija $5.00.
Aukos surinktos per d. J. Bondžins

kaitės prakalbas, Waterbury, Conn., $21. 
John S. Raynis, Philadelphia, Pa., $1.00.
ALDLD 63 kp., Bridgeport, Conn., per 

A. Arrison, $3.93.
A. P. Dambrauskas, Haverhill. Mass., 

$1.00.

Šioje Agitacijos Fondo apyskaitoje, be 
abejo, pastebėjote, jog tūlose vietose, 
kaip Clevelande, Detroite ir kt., tapo su
rengta parengimai Agitacijos Fondo nau
dai ir tie parengimai atnešė gražaus pel
no, kas labai sustiprino Agitacijos Fon
dą finansiniai. Agitacijos Fondo rėmi
mas organizatyviai, surengiant jo nau
dai bent vieną parengimą į metus, turėtų 
būt pareiga kiekvienos didelės ir mažos 
lietuvių kolonijos. Kartais, jeigu nėra 
progos atskiro parengimo suruošti, tai 
Agitacijos Fondo parėmimo klausimas 
gali būt išrištas paskiriant tam tikrą da
lį pelno nuo paprasto metinio draugijos 
ar kuopos parengimo. Todėl, besiarti
nant vasaros laikui, draugijos ir kuopos, 
kurios pritaria komunistiniui veikimui, 
turi nepamiršti surengti bent vieną iš
važiavimą ar pikniką Agitacijos Fondo 
naudai arba, jeigu nėra progos surengti 
atskiro parengimo, tai paskirti tam tikrą 
sumą pinigų nuo likusio pelno paprasto 
metinio pikniko ar išvažiavimo.

Taipgi reikia pažymėti, jog yra gana 
daug pavienių draugų, kurie gausiai pa
remia Agitacijos Fondą savo aukomis. 
Tūlų draugų aukos siekia net iki $25.00. 
Tų draugų aukos yra labai įvertinamos 
ir pageidaujama, kad tie draugai ir at
eityj nepamirštų šio fondo.

Rėmimas Agitacijos Fondo reiškia rė
mimą darbininkiškų reikalų, demokrati
nių principų ir taikos, o paneigimą karo 
ir fašizmo.

Remkite Agitacijos Fondą!
V. Rudaitis, Seki.,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

“SARGYBOS BOKŠTAS” BANDO MELAIS ĮP1RST 
LAUKAITĮ Į SLA PREZIDENTUS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
būdu pasivogė iš SLA Cen
tro narių antrašus ir išsiun
tinėjo visiems SLA nariams 
atsišaukimus. Tie atsišau-

kimaj buvo pasiųsti net ir 
tokiems žmonėms, kurie jau 
yra senokai mirę. Mat, fa
šistai nori, kad ir numirę 
žmonės balsuotų už jų kan-

Vienybe
1938 M., KOVO-MAMCH 18 D. y* t-

BAGOČIUS UŽLEIDŽIA SAVO 
VIETĄ LAUKAIČIUI

BALTIMORE, Md. Mūsų tų dar energingiau balsuoti už 
mieste jao kurie laikas kalba- teisėją Ijįiukaitj ir viaa tauti- 
ma, 'kad dabartinis SLA 
dentas F.J 
vienam ž| 
lietuvių vi 
me jis ntj 
šarvo s ve ii 
darnus, k] 
toh'au hūl

Sakomi! 
visai nud 
iMre iikęs 
kur; jis I 
rinktu Sū 
pat eakora 
nemanąs į 
kuris, kai! 
žtelio mėri

Jeigu rl 
reiškia, ]d 
būti tnlii 
betjr dali

BAGOČIUS TIKRAI UŽLEIDŽIA SAVO 
VIETA LAUKAIČIUI

Vienybės 64-tam n. buvo iš 
R ft 11 rmorės korespondencija, 
kur CAkoma,- kart dabartinis 

1 SLA. prezidentas F. J. Rago- 
čhis paraMęr. vienam žymiam 
ir garbingam lietuvių verkėjui 
laišką, kuriame jis nusiskun
džia .pašlijusią, gąvo sveikata, 
te<t Dat pabrėždamas, kad jis 
visai nematąs bfiti SLA pre 
zidentu. Toliau sakoma, kad 

d•' y nwnfirdž iąi

Nepnsilikome ir mes skolingi, 
atsirado ir kitaw. Taip mum.v 
besivaidinant, b e s iš nekučiųo- 
jant, palietėme ir SLA virži •, 
ninku rinkimus. Bagočiua, pa
peikęs abi puses, yra Sar- 
j#bi«lua ir Vakarinius už ne
švaru agitacijos vedimą ,ir iš
vardijęs ipuTos vakarų komi
teto asmenis kurie veda vaju 
už ij.

Tai fotografinės nuotraukos tilpusių “Vienybėje” melų, būk 
Bagocius užleisiąs vietą fašistų kandidatui Laukaičiui.

didatus, kad tik pasigriebti 
organizaciją. Tuose jų atsi
šaukimuose jie išbraukė vi
sus kitus kandidatus, ir tik
tai paliko savo reakcinio 
“sleito” kandidatų vardus. 
Jie instruktuoja narius bal
suoti tik už tuos atžagarei- 
viškus ponus.

Tačiausj matydami, kad 
žmonės jų politikos neremia 
ir kad pirmutiniai balsavi
mų rezultatai aiškiai rodo, 
jog nąrįai remia pažangių
jų kandidatus, o ne fašis
tus, tad “Sargybos Bokš
tas” įpuolė į desperaciją. 
Mato, kad pralaimės. Rei
kia ką nors daryti. Taip ir 
sugalvojo, kad kitos išeities 
jiems nebėra, tik griebtis 
šlykščių . melų įpiršimui 
Laukaičio į ŠLA prezidento 
vietą. Ir va, jie pradėjo lei
sti paskalus, buk ady. F. J. 
Bagocius, dabartinis SLA 
prezidentas ir kandidatas. į 
SLA prezidentus “atsisa
kąs” kandidatuoti, ir būk jis 
užleidžiąs vietą Laukaičiui, 
būk “pašlijusi, jo sveikata,” 

• .. .“žadąs nękandidatuoti į 
seka n č i u s rinkimus,”... 
“Bagocius trečiu kartu ne
kandidatuos į prezidentus*’ 
ir tt.

Su šiuo straipsniu telpa 
ir fotografinis paveikslas tų 
bjaurių paskalų,, kurie bu

vo išspausdinti “Vienybė- '

je.” Patys skaitytojai ir 
SLA nariai galite matyti, 
kokią propagandą fašistai 
veda, Hdaht narius įtikinti, 
•kad jie balsuotų už jų šlei
fą,.

Kuomet fašistai pradėjo 
leisti tokius paskalus, buvo 
greitai atsiklausta adv. F. 
J. Bagočiaus, ar jis iš tikro 
“užleidžia savo vietą Lau
kaičiui,” ir jis atsakydamas 
SLA Narių Komitetui at
siuntė telegramą, kuri pati 
už save kalba. Tos telegra
mos paveikslas taipgi telpa 
sykiu su šiuo straipsniu.

Visi matome, kad adv. 
Bagocius užginčija tuos pa
skleistus fašistų paskalus. 
Jis pats pareiškia, kad tai 
tik fašistinės “Vienybės” 
bjauri politika ir kad tik 
fašistų machinacija, idant 
pasigauti su melų pagelba 
SLA narių balsus. Štai tek
stas adv. Bagočiaus telegra
mos :

“V i e n y b ės” skelbiamos 
sensacijos, kad Bagocius už
leidžia prezidento vietą Lau
kaičiui, yra neteisybė. Tai 
pigios rūšies Bagočiaus žo
džių iškraipymas. Bagocius 
Laukaičiui prezidento vietą 
užleis tada, kada Susivieni- 
jimo nariai jį (Laukaitį) di
duma balsų išrinks.

F. J. Bagocius.”
Kokios išvados gali priei

ti kiekvienas protaujantis 
SLA narys, kuomet jis ar
ba ji mato, prie kokių kraš- 
tutinybių fašistai eina, kad 
užgrobti mūsų visų organi
zaciją? Tiktai viena yra iš
vada, būtent: fašistai žino, 
kad jie narių pasitikėjimo 
neturi, ir kad jiems reikia 
naudoti visokius būdus lai
mėjimui. Jie mano, kad su 
melų pagelba jie galės savo 
tikslą atsiekti. Tačiau visų 
SLA narių pareiga dirbti, 
kad šis bjaurus fašistinis 
elementas neįsigalėtų mūsų 
organizacijoj. Jeigu jau da
bar jie naudoja visokius 
melus, kad laimėti rinki
mus, tai kas būtų, jeigu jie 
pasiimtų organizaciją val
dyti? Be abejo, jie mūsų di
delę ir garbingą organiza
ciją paverstų visai niekais.

Taipgi “Sargybos Bokš
tas” organizuojasi, kad su
daryt savo du trečdaliu de
legatų skaičiaus ateinančia
me Seime Scrantone, ir kad 
tokiu būdu paneigti SLA 
narių valią, ir ten pasičiup-

- ti SLA vairą, jei jie rinki-
• muose į PilcL Tarybą pra

laimės;
Todėl, visi SLA nariai, 

budėkite! Dirbkite ir agi
tuokite už progresyvius 
kandidatus į ateinantį SLA 
Šeimą! Mes negalime leisti 
tam elementui šlykščiais 
melais užkariauti mūsų or
ganizaciją. Mes turime jų 
provokaciją ir melus iškelti 
aikštėn taip, kad visi SLA 
nariai žinotų, kas iš tikro 
tas “Sargybos Bokštas”

• yra-Taipgi visi SLA nariai, 
kuriems rūpi SLA gerovė, 
balsuokite už sekančius kan
didatus, kurie teisingai ves 
organizacijos reikalus ir 
kuriems nėra reikalo melus 
skleisti, idant jie būtų iš
rinkti :

Ant Prezidento,
F. J. BAGOČIUS.

Ant Vice-Prežidento,
J. K. MAŽUKNA.

Ant. Sekretoriaus,
J. MILIAUSKAS.
Ant Iždininko,
K. P, GUGIS.

Ant Iždo Globėjų:
E. MIKUŽIUTĖ,

J. MARCINKEVIČIUS. 
Ant Daktaro Kvotėjo, 
DR. J. S. STANESLOW.
Šalin fašistinius mela

gius !
Visi SLA nariai, už pa

žangius, teisingus, SLA na
rių pastatytus kandidatus! f

SLA. Narui Komitetas.

Easton, Pa
Chrysleris pašmeruotas 

žiuot į “Laisvės” Bankietą
Draugo P. Buknio užkvieti- 

mas duos geras pasekmes. Se
kmadienį, balandžio 3 dieną, 
pasimatysime “Laisvės” Bend
rovės dalininkų suvažiavime. 
Į mašiną sutelpa tiktai pen
kios ypatos, bet vargais nega
lais ir šeštas įsiprašė. Nekurie 
nori pamatyt New Yorkp mie
stą, bet bankiete ir šokiuose 
visi dalyvaus. Tai čia dar ne
viskas, nes per vieną ausį nu
girdau, kad daug mūsų ščy- 
rųjų draugų rengiasi visais ga
rais važiuot į “Laisvės” suva
žiavimą. Tegul tiktai būna 
graži ir saulėta diena, tai, ti
kėsite ar ne, Eastonas gali už
kariaut Brooklyną.
Cementaunių Darbininkai Grį

žta Prie Darbo.
Mūsų apielinkės Bath ir Na

zareth, Pennsylvania, Dixie Ce
ment Corporation, kelios ša- 
pos (plants) buvo uždarytos 
nuo sausio 15 dienos. Dabar 
pradėjo atidarinėt, ir kelius 
šimtus darbininkų pašaukė 
prie darbo.

Namai, Saldūs Namai
Dvi sesutės Evelyn ir Bella 

Vanderveeriūtės, 15 ir 14 me
tų, nenorėdamas’ eit į mokyk
lą, pabėgo nuo tėvų. Tėvai už-

va-

kūrė visą policiją ir detekty
vus jieškot, o per vietinę spau
dą išpiškino straipsnius. Merg
šės, bastydamosios po visas 
Eastono apielinkių pakampes, 
suvargo, išbadėjo, peršalo ir 
pačios už savaitės laiko, kovo 
25 dieną sugrįžo pas savo ma
mą ir papą namo (“Home, 
Sweet Home”).

V. J. Stankus.

Vienna. — Nazių oro lai
vyno ministeris Goeringas 
sakė, kad Austrijos žydai 
bus imami armijon, bet tik 
prie darbų. Jiem nebus duo
dama ginklų.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Jersey City, N. J
Prakalbos

visi Jersey 
užprotesta-

Masinis Mitingas,

Rengia bendrai 
City lietuviai, kad 
vus prieš Lenkijos ponų val
džią, kuri nori pavergti Lietu
vą. Įvyks antradienį, 29 d. ko
vo, Parapijos Svetainėje, 
Grand St. ir Manning Ave. 
Pradžia 8 vai. vakare. Bus ge
ri kalbėtojai.

Kviečia Rengėjai.
55555

i

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybės Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausriius, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis, Paliuo- 
savirftui išvarginančių skausmų jūs 
turite išvalyt tuos nuodus iš savo 
kraujo, ši daktaro naujoji medicina 
padaro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly-i 
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo, tai sugrąžinki* 
te nesunaudotus vaistus ir jūsų 
$1.85 bus sugrąžinta. Kam vargti dar 
kitą dieną? Valandos: šiokiom die
nom nuo 10 ryt* iki 4 po pietų.

(Laisvė)

DIENRAŠČIO LAISVĖS KONVENCIIINIS

RENGIA DIENRAŠČIO “LAISVES” BENDROVE

Bus Sekmadienį
3 Balandžio-April, 1938

“Laisvės” Bendrovės Konvencija prasidės 10 vai. ryto, 
, o banketas bus 7-tą valandą vakaro.

ALEKAS VELIČKA
ir

P. GRABAUSKAS

dainuos duetus

Po Programai Šokiai

šoks sceniškus šokius

AIDO CHORAS 
vadovaujant 

Aldonai Žilinskaitei 
dainuos gražiausias 

liaudies dainas

BUS GRAND PARADISE SALELE
318 GRAND ST., kampas Havemeyer St, BROOKLYN

Konvencija bus šioje pačioje salėje. Prasidės 10 valandą ryto ir baigsis apie 5 vai. 
vakare. Bus daug svečių “Laisvės” bendrovės dalininkų iš kitų miestų. Tad ir vie
tiniai yra prašomi skaitlingai dalyvauti konvencijoje. Taipgi bus priimami ir sve

čiai (nešėrininkai) pasižiūrėt konvencijos. x

P. Grabauskas, baritonas

v

NAUJIENYBE
Šiuom kartu “Laisvės” 

konvencija ir banketas 
bus filmuojami (bus ima
ma judomi paveikslai). 
Tad būkime visi, padary
kime entuziastišką kon
venciją ir skaitlingai da
lyvaukime bankete.

Bus Gera Vakariene, Pui
ki Programa ir Smagūs 

' šokiai
A. Veiička> tenoras

Vakariene Bus Diittdėiiia 7-tą Vai. Vakare
Šokiai prasidės 6-tą vai. vakare. Programa bus 9-tą vai. vakare.

Po Programos Vėl Tęsis Šokiai
Įžanga Banketui ir Šokiam $1.25. Vien tik šokiam 40c.

M*'.
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Hartford, Conn Wilkes-Barre, Pa
VISKO PO BISKJ 
IŠ SUSIRINKIMŲ

Drg. S. 
apsiėmė parinkti

turiu pridurti, 
Mėno Sąjungai

Ma-
au-

kad 
yra

aukštyn. Mat, nuo kavalkų 
darbas eina, o darbo ne iki va
lios yra, kad galėtų po daugiau 
uždirbt. Tai taip ir vargsta 
povaliai 600 darbininkų.

Mašinėlių žolei pjauti fabri
kėlis jau, sugrąžino prie dar
bo savo darbininkus, kuriuos 
buvo atleidęs veik per visą žie
mą. Dabartį dirba pilną laiką 
po 8 valandas į dieną ir 
ka 25c už valandą gerai 
lavinusiam darbininkui, 
kartu gali pasidaryti $2 į
ną, ale tas darbas, sako bose
liai, ne 'ant ilgo, iki mašinėlių 
užsakymą išpildys.

Plytnyčia gal geriau pradės 
darbą varyti. Mat, daugiau 
plytų pareikalaus prie namų 
taisymo ir naujų vieno kito sta
tymo.

Cementinių paipų išdirbystė 
turi dideliausias eiles paipų, 
storų ir plonų, sukrovus ir lau
kia pirkėjų.

mo- 
išsi- 
Šiuo 
die-

kokią

VARPO KEPTUVEpalydėjo Anita Harmaniūtė.
Visiems artistams, išskyrus 

dainininkę E. Mickunaitę, pia
nu palydėjo drg. J. Karsokie- 
nė. Mickunaitei akompanavo 
svetųntautis, kurio pavardės 
gerai neįsitėmijau.

Koncerto programos vedėja 
buvo A. Ch. pirmininkė J. Va- 
lantakevičiutė. Po koncerto 
buvo vakarienė toj pačioje 
svetainėj. Kaip artistai, taip ir 
daug svečių turėjo progos ska
niai pavalgyt ir išsigert. O 
daugiausia pasikalbėt apie 
koncerto įspūdžius, kur buvo 
daug džiaugsmo ir entuziaz
mo, kaip pas choristus, taip ir 
pas svečius.

šio koncerto pasekmės pri
klauso nuo geros komisijos su 
drg. Kudarauskiene pryšaky- 
je. Abelnai imant, visi nuošir
džiai dirbo, ne tik choristai, 
bet ir daug sim'patikų padėjo.

Priklauso daug ačiū toms 
draugėms, kurios pagamino 
vakarienę tokią skanią. Ačiū 
visiems biznieriams, kurie taip 
gausiai parėmė su skelbimais 
ant programos, ir ačiū publi
kai, kuri taip skaitlingai atsi
lankė į koncertą ir svečiams 
iš kitų kolonijų. Aidiečiai tu
rės atsilygint savo simpatikam 
tuom pat ateityje. Labai sma
gu, kad tokis kooperavimas pa
sireiškė. Bus gera ateitis.

Korespondentas.

IŠTEISINTAS SARGAS
PERDŪRUS SCOTTSBO

RO NEGRĄ JAUNUOLĮ
Montgomery, Alabama.— 

Vietinė vyriausybė išteisino 
kalėjimo sargą J. Bartoną, 
kuris pavojingai peiliu per
dūrė Ch. Weemsa, vieną iš 
nekaltai įkalintų Scottsboro 
negrų jaunuolių. Sargas tei
sinosi, būk scottsboriečiai 
pasidarę “nepklusnūs.”

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Kompartijos narių ir visų simpati- 
kų mitingas, Darb. Centre, ant Green 
St. j vyks 28 d. kovo (March), 7:30 
v. v. Bus kalbama ir Lietuvos klau
simas. Kviečiame visus dalyvauti, at
siveskite ir savo pažjstamus. — 
P. (72-73)

ALDLD 12-to Apskr. ren
giama vakarienė dėl parėmi
mo Agitacijos Fondo ir ki
tiems svarbiems reikalams jau 
čia pat, įvyks balandžio tre
čią dieną.

Mūsų mieste daug vakarie
nių buvo rengiama, bet tokios, 
kaip šita, dar nebuvo, čia ne
kalbėsim apie valgius ir gėri
mus, bet tik pranešiu vietos ir 
apielinkes publikai, 
programą turėsim.

Pirmiausia ant programos 
bus astuonios šokikės, kurių 
čia telpa ir vardai. Seserys: 
Mary ir Jenny Kuliešiūtės, se
serys Natalia ir Julia Stanke
vičiūtės, Darata Buločiūtė, Ju
lia Daugerčiūtė, Millie Simo- 
kauskiūtė, seserys Millie ir Bi- 
ruta Radzevičiūtės, šokėjoms 
vadovauja M. Radzevičiūtė; 
pianistė bus draugė . 
Grigaitienė.

Bet čia da neviskas. Turė
sim plačiai žinomą dainininką 
su jojo jaunuoliais V. Valiuką, 
serantonietį. J, Surdokas, vie
tinis. Merginų sekstetas iš 
Wyoming ir kiti. Prie tam, bus 
suvaidinta labai juokinga ko
medija po vardu “Kapitalis
tas ir šmėkla.” Vaidylomis 
bus M. Chernius ir M. Radze
vičiūtė. Solo šokikė bus M. Si- 
mokauskiūtė.

Vakarienė susidės iš vištie
nos ir kitokių skirtingų val
gių. Gera muzika šokiams. Ir 
tokia programa kainuos tik 75 
centai ypatai. Todėl vietos ir 
apielinkės lietuviai pasinaudo
kite šia proga, kad nereiktų 
gailėtis.

1 Vakarienė bus Crystal Ball
room Svetainėj, 325 E. Mar
ket St. Pradžia 5 vai. vaka
re. Kviečiame vietos ir apielin
kės lietuvius ir lietuvaites 
skaitlingai dalyvauti.

Rengėjai.

Aldona I Oras atšyla iš po nešaltos 
žiemos. Medeliai nekatrie pu-1

K'.
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JERSEY CITY, N. J.
Masinis Mitingas, Prakalbos.

Rengia bendrai visi Jersey City 
lietuviai, kad užprotestuoti prieš 
Lenkijos ponų valdžią, kuri nori pa
vergti Lietuvą. Įvyks antradienį, 29 
d. kovo, Parapijos Svet., Grand St. 
ir Manning Ave. Pradžia 8 v. v. Bus 
geri kalbėtojai. Kviečia Rengėjai.

Į*' ■ •• * V
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peles sukrovė ir sprogsta, žie
minės žolės irgi išlenda iš že
mės. Ateina vasarėlė ir an
glies nereikės. Per tai ir an
glių kasyklos visos mažina 

j darbą, 1-2 iki 3 dienų į savaitę 
tedirba. O kitos jau užsidaro, 
gal ant kiek mėnesių. O tas 
paprasta, kas metas taip esti su 
kasyklomis.

KaS turi WPA darbus, tai 
laimingesni, nes gali į mėnesį 
$52 užsidirbti sau ir šeimai ant 

•šiokio tokio pragyvenimo. Kas 
neturi jokio darbo ir jo negali 
gauti, tikras skurdas, kad ir 
turtingoj Amerikoj. Pašalpą 
baisiai sunku išreikalauti ir 
gauti. O kad ir gauna, ir tai 
turi pusiau badauti. Ale žmo
nės džiaugiasi, kad turime ge
resnį prezidentą ir kitus kelio
lika valdininkų.

nieko gero mūsų mies- 
biednų, tik vargas

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

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

su-

ir

A. Čekanauskas.

Worcester, Mass
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Sveiksta
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draugių jįir

Nemunas.

dau- 
laiko

ir vėl ateiti 
prje visuome-

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS ’

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

Tel. Evergreen 7-1312

Nėra 
te dėl 
kova.

narė N.
Aš linkiu

pa
ir

“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.
___________________L________ i-------------------

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės į “Laisvės’* ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

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

NEDĖLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Puikiai Pavyko Aido Choro 
Koncertas

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

VALANDOSE—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

šimtų darbininkų. O buvo lai
kai, kada čia dirbo apie 3,000 
žmonių.

Kyla klausimas, kur gi

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Man teko būti pas draugą
Z. Jušką, tai jis jau gerai dingti gali kiti darbo žmonės, 
sveiksta ir labai pasitenkinęs,1 paleisti iš tų dirbtuvių. Atsa

kymas toks: Kas kiek buvo 
susitaupęs' ir neprarado savo

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE. DETROIT, MICH.

kad daug draugų
aplankė.

Taipgi girdėjau iš jaunuolių, taupinių, šiaip taip verčiasi su

Kovo 17 d. atsibuvo Laisvės 
Choro mėnesinis susirinkimas. 
Susirinkime dalyvavo gana gra
žus būrys narių, iš jų buvo ne
mažai jaunuolių. Iš raportų 
paaiškėjo, kad choras žengia 
pirmyn ne tik progresyvėj dai
lėj, bet ir visam darbininkiš
kam judėjime. Smagu pažy
mėti, kad mūsų jaunuoliai ne
kurtuose klausimuose pralenkia 
ir suaugusius, kaip tai, parda
vinėjime įžangos tikietų dėl 
darbininkiškų parengimų ir 
net iš jųjų yra apsiėmusių 
rinkt prenumeratas ir sukelti 
finansų jaunuolių žurnalui 
“Voice.” Ir, kaip matyti, jie 
turi geras pasekmes.

Buvo atsišaukimas per laišką 
nuo jaunuolių žurnalo “Voice” 
dėl finansiškos paramos. Visi 
vienbalsiai tam pritarė ir tuo- 
jaus jaunuolė B. Ramoniukė 
pasiėmė aukų rinkimo blanką 
ir surinko ant vietos keletą 
dolerių. Taipgi buvo laiškas 
nuo Meno Sąjungos, kuriame 
prašė paramos, 
kaveckas 
kų.

Ir dar 
pas mus
rengiamas visų progresyviškų 
draugijų masinis parengimas.

Prie choro prisirašė 4 nauji 
nariai. Smagu yra pabrėžti, 
kad jau nekurtuos jaunuolius 
matome rašinėjant “Laisvėje” 
angliškame skyriuje. Būtų 
geidaujama, kad atsirastų 
daugiau.

Kovo 18 d. atsibuvo A. 
U. P. N. Kliubo mėnesinis
sirinkimas,- kuriame dalyvavo 
daug narių. Mat, dabar nariai 
žingeidauja užgirsti iš komisijų 
raportų kėlimui finansų dėl 
statymo svetainės. Kaip pasi
rodė iš komisijos raporto, vis
kas eina gerai, jeigu komisija 
darbuosis valig savo pasižadėji
mo, tai Hartfordo lietuviai ne
užilgo turės nuosavą svetainę, 
kuria galės naudotis visi, nežiū
rint kokių pažvalgų. Tai da
bar tik mums belieka visiems 
geros valios lietuviams, kurie 
priklausome savišalpinėse drau
gijose arba pavieniai, paremti 
aukomis arba paskolomis. Pa
skola yra apsaugota, nes už ją 
atsakys kliubas, kuris turi ne
mažai turto ir suvirš 300 na
rių.

Prie kliubo prisirašė 6 nau
ji nariai. Buvo išduotas ra
portas delegatų A. L. Kongre
so skyriaus. Iš raporto pa
aiškėjo, kad apvaikščiojimas 
20 metų Lietuvos nepriklauso
mybės nusisekė. Delegatai pra
nešė, kad A. L. K. skyrius tu
ri pasibrėžęs Lietuvos klausime 
veikti ir ant toliaus.

Pirmininkas užbaigdamas su
sirinkimą paačiavo visiems už 
tvarkingą užsilaikymą.

Iš Darbininkų Gyvenimo
Pas mus buvo biskį darbai 

pradėję gerėti; bet paskutiniu 
laiku ir vėl sumažėjo. Iš kai 
kurių dirbtuvių paleido nema
žai darbininkų, o likusius 
gumoj padeda po pusę 
dirbti.

Krautuvėse taipgi tas
da galima sakyti, kad ir blo
giau. Kadangi darbininkai ne
organizuoti, tai su Jais elgiasi, 
kaip darbdaviams patinka. 
Darbininkus • priverčia dirbti
neišpasakytai ilgas valandas už ta dalis išdirbystės dirba ir tai 
tą patį atlyginimą. O jau sku-1 dieną kitą į savaitę, su keletu 
bumo sistema tai vis tobulinasi.

kad Laisvės Choro 
Lukštutė sveiksta.
kaip vienam, taip ir kitam lai
mingai sustiprėti 
sykiu su mumis 
niško veikimo.

Telephone: EVergrcen 8-9^770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

CHRONIŠKOS

GYDOMOS
<♦>

<♦>

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

Dublin, Airija. — Pasku
tinėms arklių lenktynėms 
Airijoj žmonės išpirko 5,- 
492,004 bilietus. Didesnes ar 
mažesnes dovanas laimėjo 
tik 1,744 bilietai, o visiškai 
prakišo 5,490,230, šiame 
skaičiuje ir daug amerikie
čių.

Už lenktynių bilietus Ai
rijos valdžia surinko (sako, 
“ligoninėms”) $13,730,000. 
Laimėtojams viso išmokėjo 
$8,057,600.

DARBAI IR KITOS 
‘ NAUJIENOS

Fabrikai prastai dirba, 
dirbystė visokių ūkio mašinų ir
traktorių suvis silpnai kruta su 
keliolika desėtkų darbininkų, 
paliktų prie darbo. O kiti visi 
atleisti nuo darbo, turi laukti 
ateinant “gerų laikų.” Kada 
tie geresni laikai bus ir ateis, 
tai niekas nežino ir negali ži
noti prie kapitalistinės tvarkos. 
Minėto j išdirbystėj dirbdavo 
600 su viršum darbo žmonių.

Kita išdirbystė kaminų ir 
boilerių — dirbdavo 200 darbi
ninkų. Tik pyška-ūžia tie ni- 
tavimai, didelis bildėsis būda
vo. O dabar tyku ir suvis ma
žai tedirba, čia unijistai bu
vo darbo žmonės.

Myterių bei laikrodžių fabri
kas dirba irgi prastai. Kelin-

gyvenimu. Kiti tapo išmaldų 
prašytojai, nuėjo į dideliausias 
duonos ir zupės linijas.

čeverykų fabrikas dirba 
veik visas dienas po pusdienį. 
Darbininkai suvis mažai uždir
ba—į savaitę laiko $7 ir eina

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Kovo 20 diena Aido Choras 
davė puikų koncertą, kuris nu
sisekė iš visų atžvilgių. Publi
kos buvo pilnutėlė svetainė, 
net daug turėjo stati stovėti, 
katrie pavėlavo ateiti.

Programa buvo graži ir tur
tinga : Aido Choras po vado
vyste draugės J. Karsokienės 
sudainavo labai gerai' visas 
dainas. Daug girdėjosi iš pu
blikos kalbant, kad pirmą 
kartą girdi taip harmoningai 
dainuojant chorą.

Dainininkė E. Mickūnaitė, 
soprano, turi stiprų, malonų, 
lavintą balsą. Publikai gerai 
patiko jos dainavimas.’ Ir da
bar žmonės kalba apie ją. 
Katrie girdėjo ją dainuojant 
šiame koncerte, atsimins ilgai.

Aido Vyrų Choras padarė 
“big hit”, tą liudijo publikos 
gausus delnų plojimas ir rei- 
kalavimjas daugiau dainų. 
Merginų Oktetas sudainavo 
gerai ir gražiai atrodė ant es
trados.
patiko kompozitorio M. Pet
rausko rinkinys, kuriame bu
vo apie 8 skirtingos dainos.

V. Tumanis ir J. Sabaliaus
kas kaip solo, taip ir duetus 
sudainavo labai gerai, už tai 
nemažai gavo aplodismentų.

Smuikų ir piano trio J. La- 
tviūtė, V. Mickevičiūtė ir E. 
Kudarauskas — tai buvo gra
žus programos kavalkas. Turi
me džiaugtis, kad turime lie
tuvių jaunimo, taip gerai pra
silavinusio muzikoje. J. Lat- 
viūtė soprano solo sudainavo 
gerai, turi malonų ir stiprų 
balsą. x

E. Kudarauskas, nors dar 
jaunas pianistas, bet jo pirštai 
gana mikliai bėgioja per pia
no klevišius ir pianas jam 
kalba. Jis skambino solo.

V. Mickevičiūtė, smuikinin
kė, gerai vartoja smuiką, jo
sios smuikos stygų balsais ža
vėjo publiką.

Chorui dainuojant, pianu

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDA1 bei 
kitos MEŠLAŽARNES Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLES, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLES Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ir 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį
8 A. M. iki 3 P. M.
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Kaip Patapti J. V. Piliečiu
Susideda iš panašiai dešimčiai pilnų lekcijų, klausimai 

ir atsakymai sutaisyti vadovaujančių autoritetų. Garan
tuotas perėjimas egzemino arba gražinami pinigai. Su
taupykite nuo $30.00 iki $50.00, prie tuo dar laiką ir pas
tangas. ' Taip lengva, kad septynių metų vaikas gaįi su
prasti. Tik už $5.00. Prisiųskite $2.50 dabar, o balan
są užsimokėsite laiškanešiui, kaip atneš siuntinį.

FEDERAL SERVICE BUREAU 
112 Maple, North Little Rock, Atk.

(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

Valgykite Medų

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
, Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios
Iš lietuvių Kriaučių 

Susirinkimo
Trečiadienį, kovo 23-čią 

dieną, Lietuvių Piliečių Kliu- 
be, Lietuvių Kriaučių Amąlg. 
Unijos 54-tas Skyrius laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą, žmo
nių buvo pilna svetainė.

Pirmininkas Zaveckas ati
darė susirinkimą, Nečiunskas 
perskaitė protokolą, Milašaus- 
kas išdavė finansinę atskaitą, 
ir susirinkimas vidutiniu spar
tumu žengė pirrrtyn.

Perskaityta du laiškai: vie
nas nuo unijos generalio sek
retoriaus Šliosbergio, raginan
tis minėti Pirmąją Gegužės, 
antras — rinkti delegatus į 
Unijos dvi-metinę konvenciją, 
būsiančią Atlantic City, pra
džioje gegužės mėnesio.

Nustatymas Delegatams 
Mokesties

Šiuomi klausimu buvo ilges
nis minčių susirėmimas, nes 
vieni sakė, kad delegatams, 
nuvažiavus konvencijon, už
teks $55, kiti $65, treti siūlė 
sumą praeitos, Clevelando 
konvencijos — $75. Pirmasis 
balsavimas gavo lygų skaičių 
pakeltų rankų už $55 ir $65. 
Antrasis, $65 žemesnį numerį 
sumušė. Tokiu būdu, delega
tams su kelione išeis po $10 
į dieną. Konvencija tęsis 
visą savaitę.

Į delegatus kandidatavo 6-ši 
žmonės. Išrinkta K. Kundrotą 
ir F. Milašauskas.

Paminėjimui Pirmos Dienos 
Gegužės išrinkta komisija iš 
penkių žmonių, sudarymui vi
sos vakaro programos. Geguži
nę kriaučiai minės šeštadienį, 
balandžio 30-tą, Piliečių Kliu- 
be.

Sauvališkumas
Nelabai senai kirpikų (cut

ter’s) skyrius rengė balių ir 
buvo prisiuntę kvietimą pasi
garsinti jųjų programoje; že
miausia kaina $15. Kadangi 
rusų skyrius rengė 25-kių me
tų jubilėjų, paminėjimui jojo 
veiklos, tai užkvietė ir lietu
vius dalyvauti jame. Kirpikų 
kvietimas irgi buvo tuo pačiu 
sykiu. Lietuviai nutarė eiti pas 
rusus, o kirpikus šiais metais 
palikti nuošaliai, išvengimui 
didelių išlaidų. Kirpikams bu
vo apie tai pranešta, vienok 
mūsų skyriaus vardu jie įdė
jo garsinimą ir prisiuntė kvi
tą užmokėti $15. Susirinkimas 
nutarė užmokėti su pastaba, 
kad tas daugiau nepasikarto
tų. Priešingai — negaus nei 
cento.

Pikniko Klausimu

Pikniko pirmininku išrinkta 
Kairys, sekretorium — Kun
drotą. Įžanga nustatyta 25-ki 
centai ypatai. Piknikas bus 16- 
tą liepos, Dexter Parke.

Pranešimai

Septyni mėnesiai tam atgal 
buvom pranešę mūsų skaity
tojams, kad Amato Taryba 
(Trade Board) nutarė- užda
ryti duris priėmimui naujų na
rių unijon ant 6-šių mėnesių, 
nes seni unijistai, mokėję duo
kles nuo pat unijos pradžios 
be darbo gatvėse valkiojasi, o 
mokiniai dirba, šeši mėnesiai 
praėjo, bet per tą laiką, kaip 
pranešėjai sakė — unijon per 
“langus” bulindo apie- 300 
naujų narių. Tokia padėtis ne
gali būti pakenčiama, nes ji 
senesnio .amžiaus unijistams 
prieš akis biednamius stato. 
Dabar nutarė daugiau nepri
imti naujų žmonių unijon pa
tol, pakol Amato Taryba ne
matys reikalo. Tiesa, išimtį pa
darė tiems, kurie jau dirbo 
dirbtuvėse be unijos knygelių, 
bet jau išimta duoklinė mo
kestis, ir tiems, kurie atvažiuo

ja iš Europos amatninkai- 
kriaučiai.

Adatos industrijoje pasida
rė rimta padėtis. Kovo mene- 
sis jau baigiasi, o New Yorko 
Joint Boardo ribose 63 (dabar 
gal kiek sumažėjo) šapos pa
vasariniam sezone dar durų 
neatidarė. Tai iš ko tų šapų 
žmonės turi gyvent ?

Užrubežyj Gaminti 
Drabužiai

Unijos paskirti žmonės nu
važiavo Washingtonan reika
lauti valdžios uždėti aukštes
nį muitą ant įvežamų iš Euro
pos gamintų drabužių, nes pa
aiškėjo, kad Italijoj pagamina 
gerą sermėgą (overcoat) už 
$8 ir čia jau Storai ją parduo
da po $29. Europoje, kaip 
vilnos, taip ir visas žipono pa
gaminimas daug pigiau atsiei
na, negu Amerikoje. Ameriko
je yra nustatyta mokėti kriau- 
čiui, maž-daug, 71-ną centą į 
vai., Anglijoje — 21-ną, gi 
Italijoje tik 11-ką. Tokis Eu
ropoje milžiniškas skir
tumas gaminime ž i p o n ų ir 
jeigu jų atvežimui Amerikon 
nebus užkelti vartai, tai Am. 
kriaučių išmes iš amato. Ne
tikite? Štai pavyzdis. Ameri
kos kostumerski kriaučiai ga
mino brangius žiponus, aišku, 
turčiams, už kuriuos gaudavo 
po $150 už visą eilę. Gi An
glijoje pagamina tokius pat 
žiponus New Yorko 5-tos Avė. 
štorams už $75. Matote, kad 
visą žipono gamybą bučeriš- 
kai kerta pusiau ?

Parama Lenkijos Žydams
Europos fašistinėse šalyse 

užėjo svietui negirdėtas žydų 
persekiojimas, kuris pralen
kia ir istorijoje plačiai žino
mą barbarizmą, šiuomi barba
rizmu nepaliesti nepasilieka ir 
Lenkijos žydai. Tad jųjų gel
bėjimui susidarė New Yorke 
žydų komitetas, kuris jau pra
dėjo savąjį darbą. Ant greitų
jų nori sukelti $6,000 ir pusę 
šių pinigų mano gauti pas 
amalgameitiečius. Komiteto 
nariai aiškina, kad tie pinigai 
nebus sunaudoti vien žydiš
kiems tikslams, bet bus skiria
ma abelnai priešfašistinei ko
vai, nes Lenkijos 20,000,000 
darbininkų ir valstiečių stoja 
už demokratiją.

Komiteto nariai aplanko vi
sų skyrių bei Pild. Tarybų su
sirinkimus, prašydami finansi
nės paramos. Buvo jau ir pas 
lietuvius.

Kuomet Lenkija, būdama 
stipresnė valstybė, pakišo dur
tuvą Lietuvai po nosia, kad ji 
išpildytų Lenkijos ponų reika
lavimus ir sukėlė lietuviuose 
pasipiktinimą tokiu razbaini- 
kišku grumojimu, tai daugelis 
jau nemato skirtumo tarpe^ 
kviečio ir pelelyšio. Tas yra ir 
kriaučiuose. Kai kurie filo- 
zofuoja, kad jeigu aukausime 
rėmimui Lenkijos žydų ir 
abelno darbininkų judėjimo, 
tai savais pinigais pakelsime 
jos iždą ir tokiu būdu stiprin
sime ją, o mes to nenorime, 
hes ji yra mūsų mirtinas prie
šas. Tai yra klaidingas klau
simo supratimas.

Lietuvai grūmojimus siunčia 
ne Lenkijos darbininkai bei 
žydai, bet grobuonys fašistai 
ir pakol jie bus galioje, patol 
mažesnėms tautoms ir valsty
bėms bus pavojus. Tad gel
bėti demokratiniai nusistačiu
sią darbininkiją yra „ būtinas 
reikalas!

Bubnio Raportas

Bubnys raportavo gana ilgai 
apie lietuviškas šapas. Bet ar 
jis kalba iš vieno galo ar iš 
kito—vistiek dirbutvės tuščios, 
čia nereikia suprasti, kad tam 
tuštumui jo yra kalte. Ne. 
Dabar visur tokia padėtis. 
Kaip darbų buvo pakankamai, 
tai ir pas kontraktorius taip 
aiškiai nesimatė vagčiojimas 

žiponų vieno nuo kito. Da- 
bargi, trys kontraktoriai, kai
mynai tarp savęs veda kovą, 
kad tik pasigavus bent kokią 
rankovę pasiųti. . .

J. Nalivaika, S. K.

Lietuviai Kriaučiai Minės 
Pirmąją Gegužės

Lietuvių Kriaučių Amalg. 
Unijos 54-tas Skyrius minės 
Pirmąją Gegužės, šeštadienį, 
30-tą dieną balandžio, Liet. Pi
liečių Kliube. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įžanga visiems veltui.

Kalbės “Laisvės” redaktorius 
R. Mizara ir “Naujos Gadynės” 
redak. J. Stilsonas. Gal bus dar 
ir trečias kalbėtojas, apie tai 
pranešime vėliaus.

Muzikalė programa: dainuos 
Aido Choras, Klimaitė, Kava
liauskaitė, Velička ir Grabaus
kas. Jie abudu dainuos duetą. 
Tikimės gauti dar ir daugiau 
dailės spėkų. Prašome visų tė- 
myti rengėjų pranešimus. Tuo 
pačiu laiku prašome draugijų 
susilaikyti nuo parengimų tą 
vakarą, -kad nepakenkus 
kriaučių rengiamąjai Geguži
nei.

J. Nalivaika,
Komisijos narys.

Laikinojo Lietuvos Gynimo 
Komiteto Išlaidos

Salė ' 125.00
Plakatai 10.00
Pašto ženklai 18.00
Telegramos 14.83
Kalbėtojo kelionė 20.00
Rezoliucijų Išsiuntimas 5.00!
Rezoliucijų laiškų

ir konvertų spauda 7.40

Viso 200.23
Viso aukų buvo surinkta 

Cooper Union masiniam mitin
ge $1,201.84. Taigi tūkstantis 
dolerių, pasilikęs nuo išlaidų, 
tapo pasiųsta ginklų fondan, 
Kaunan.

Nepaprastos Laidotuvės
Fresh Pond kr e materijoj, 

Maspethe, sudeginta jaunuolė 
Charlotte Matthiesen, kurią nu
šovė jos mylėtinis jaunuolis 
Donald Carroll sulyg jaunuolių 
sutarties nusižudyt mergaitei 
pastojus nėščia ir nesant gali
mybių apsivest dėl nebuvimo iš
tekliaus. Laidotuvėse kartu da
lyvavo, kartu liūdėjo ir vieni 
kitus ramino nušautosios ir šo- 
vėjo tėvai.

Iš Pennsylvania viešbučio li
to aukšto pro langą iššoko apie 
35 rm amž. rausvaplaukė mo
teriškė. Notoj pažymėjus, kad 
nebandytų jos pažint, nes ji ne-' 
turinti giminių nei draugų.

MIRTYS—LAIDOTUVES
Stanley Atkochus, 54 m. am

žiaus, gyveno po num. 55 Hud
son Ave., mirė kovo 27, sekma
dienį, Kings County Hospital. 
Laidotuvės*įvyks trečiadienį, 30 
d. kovo, šv. Jono kapinėse. Kū
nas pašarvotas namuose.

Mildred Malinauskas, 33 m. 
amžiaus, gyveno po num. 349 
Rodney St., mirė Greenpoint li
goninėj. Laidotuvės įvyks an
tradienį, 29 d. kovo, Kalvarijos 
Kapinėse. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Garšvos koplyčioj, 
231 Bedford Ave., Brooklyn, N. 
Y.

Konstantas Tregelauskas, 50 
m. amžiaus, mirė trečiadienį, 
kovo ŽSačią, Kings County Li
goninėj. Laidotuvės įvyko ko
vo 26 d., šeštadienį. Kūnas 
gulėjo po num. 42 Hudson Ave. 
Palaidotas šv. Jono Kapinėse.

Virš minėtų laidotuvių parei
gomis rūpinosi graborius Juo-' 
zas Garšva, j

Konferencijoj Sudėjo 
$3,000 Ispanijai
Iš Ispanijai Gelbėt 

Konferencijos

Šiaurių Amerikos Komiteto 
Ispanijos Demokratijai Gelbėt 
Medikalis Biuras buvo sušau
kęs konferenciją trečiadienį, 
kovo 23, Mecca Temple, New 
Yorke.

Vos įžengus svetainėn, pa
junti rimtį šios konferencijos 
tikslo. Prieš akis kabo du di
deli kančios paveikslai, per- 
statanti 7 lapkričio, 1936 me
tų, ir rugsėjo mėnesį užpuo
limus fašistinių orlaivių ant 
Madrido, kada sunaikino dalį 
miesto.

Vakaro pirmininkas, atida
rydamas susirinkimą, pažymė
jo apie jaunutę 6 metų Ispani
jos respubliką, nurodydamas, 
kad jau prabėgo 21 mėnuo, 
kaip Ispanijos liaudis kariauja 
prieš ispaniškąjį ir visapasau- 
linį fašizmą. Ji sustiprino sa
vo jėgas ir pasiryžo nugalėti 
fašizmą. Dabar turi 600,000 
išlavintų ir apginkluotų karei
vių ir milioną rezervų. Ta
čiau kovoje prieš visapasaūli- 
nį gerai apginkluotą fašizmą 
reikalinga daugiau ir geresnio 
aprūpinimo armijoms ir su
žeistiems. Todėl laisvės ir de
mokratijos mylėtojai darbi
ninkai ir profesionalai subar
kime savo jėgas ir suteikime 
greitą pagelbą lojalistams.

Sekretorius perskaitė nuo 
Medikalio Biuro Komiteto iš 
Paryžiaus gautą telegramą, 
reikalaujančią greitos medika- 
lės pagelbos ir pieno. Konfe
rencijoj ant vietos suaukauta 
apie $3,000.

Kalbėjo slaugė (nurse), ką 
tik sugrįžusi iš Ispanijos, 11 
mėnesių išdirbus amerikoniš
kose karo ligoninėse Ispanijoj. 
Ji sakė, kad ligoninėse buvo 
labai puikiai įtaisyti operaci
jos rūmai, X Ray rūmas ir 
Amerikos Medikalio Biuro na
mas su visokiais gydymo įran
kiais. Trys savaitės atgal fa
šistų lėktuvai ligoninę subom
bardavo ir daug ambulansų 
sunaikino.

Buvo rodoma judžiai tų li
goninių ir Abrahomo Lincolno 
Bataliono sužeistieji kareiviai 
Bombardavimas padarė labai 
daug nuostolių.

Reikia Sustiprint Kovą Prieš 
Embargo

Byron N. Scott kalbėjo prieš 
uždėtą embargo ant pirkinių, 
kuris uždraudžia išvežimą iš 
Amerikos tavorų lojalistams. 
Scott sakė, Vokietija ir Italija 
siunčia visokias karines reik
menis Ispanijos fašistams, to
dėl Amerika, demokratinė ša-

Stephen Aromiskis
(Armakaiiskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335 

n4ums restaurants
ateję būsit patenkinti

Atdaras 24 Valandas

282 UNION AVENUE 
Kampas Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

PRIE PILIEČIŲ KL1UBO

lis turėtų remti demokratiją, 
o ne fašistus. Darbininkai turi 
subrusti ii2 priversti Wash- 
ingtono valdžią, kad uždėtų 
embargo ant Japonijos, Vokie
tijos ir Italijos, o laisvai par
duotu lojalistams, domoki ati- 
jos gynėjams Ispanijoj ir 
Chinijos apsigynimui karines 
reikmenis.

Nutarta pasiųsti delegaciją 
į Washington, D. C., reikalau
ti nuimti embargo.

Ispanijon reikalinga greitai 
pasiųsti nors 40 tonų pieno. 
Tam tikslui Tag Days — rink
liavų dienos — prasidės kovo 
30 ir baigsis balandžio 4 die
na.

Masinė demonstracija prieš 
embargo ir žudymą nekarinių 
gyventojų, moterų ir vaikučių 
Ispanijoj įvyks kovo 28, pir
madienį, 5 vai. po pietų, 
Union Square, New Yorke.

Kaimietis.

New Yorko policija areštavo 
48 gaidžiukų muštynių vedėjus 
ir žiūrėtojus, 137 W. llOth St., 
o suimtus gaidžius nuvežė gyvu
lių globos draugijai.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Rusų, Lenkų, Ukrainų ir kitų tau
tų organizacijos rengia pikniką, ku
ris įvyks sekmadienį, 23 d. gegužės- 
May, Ulmer Park, gale 25th Avė., 
Brooklyne. Rengėjai prašo kitų or
ganizacijų tą dieną nieko nerengti ir 
kviečia dalyvauti savo piknike.

(74-76)

PARDAVIMAI
Parsiduoda nebrangiai restauraci

ja. Randasi prie pat dokų. Kreipki
tės po num. 53 Columbia St., Brook
lyn, N. Y. (74-76)

dar supratau ką

Brangi Maryte
GRĮSK NAMO

Brangi Maryte: Aš dar tikiu, kad 
susitaikysim, aš <' x 
reiškia reumatiški skausmai ir dieg
liai, kurie žmogų vargina, kada žmo
gus nesijauti gerai, esi piktas, ner- 
vuotas ir nepamatai, kaip kokį ne
reikalingą žodį plepterėji, ir praside
da barniai, nesutikimai, aš dar išsi
kalbėjau su vietiniu aptiekorium ir 
jis man patarė Deksnio Galingą 
Most;, kuri yra daugeliui pagelbė
ję8^ Aš tikiu, kad ir tau pagelbės. 
Grįsk namo tuojaus. Jūsų mylintis 
vyras Jokūbas. O jeigu negrįši, tai 
klausk aptiekose taip: DEKEN’S 
OINTMENT.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirendavoja furnišuotas kamba

rys Williamsburgo sekcijoje porai 
arba merginai. Garu apšildoma visad 
šiltas vanduo. Kreipkitės sekamu an
trašu, 172 McKibben St., Apt. 24, 
Brooklyne. Kreipkitės nuo 5-tos iki 
7-tos vai. vakarais. (73-75)

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 
sultis skilviui

Kada PERSIVALGOTE, 
PERSIRŪKOTE, 

PERSIGERIATE

atsitaisysite 
s Greitai su 

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS YRA PASALDINTOS” 
arsiduoda . vaistinėse bonkomis. 

Gėrimų įstaigose ir restauracijose 
bbi stikliukais Jūsų skilvio labui”

COSSACK PRODUCTS 
400 W. 41st Street, 

New York City, N. Y.

Antradienis, Kovo 29, 1938

GARSINKITES “LAISVĖJE”

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 

maliavom arba išpopieruojame kambarius.
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 

patarimus ir darbą atliekamų patenkinančiai..

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
948-950 Jamaica Ave. Woodhavpn, N. Y.

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

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

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

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

..................  i   A

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

Iš »enq padarau nau
jus paveikslui ir kra- 
javus sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
• ® •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
I

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

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

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

PHONE PULASKI 5-1090

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., JFri^ Sat. and
Sun. all day and night.




