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Krislai
“Pamiršta,” Ko Neturėtų 

Pamiršti.
Kaip su SLA?
Kas Tie “Banditai”?
Jų Profesija—Meluoti!
Išgirskit Drg. V. Andrulį!

Rašo R. Mizara

* A. B. Strimaitis klausia fa
šistų “Vienybėje:“ “Kur dingo 
SLA $100,000?“

Kai tą klausimą pažangioji 
SLA piki, tarybos dalis išaiš
kins (sekančiam seime), tai 
Strimaičio “frentams“ pasida
rys karšta.

Beje, užuot ėmusis statyti 
klausimus apie SLA pinigus, A. 
B. Strimaitis turėtų paklausti: 
“Kur dingo Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės turtas?”

Juozas Tysliava rašo:
. .. reikia pasakyti, kad jeigu 
dabartinė SLA padėtis ir to
liau tęsis, tai labai galimas 
daiktas, kad Amerikos lietu
viai su didele širdgėla netru
kus bus priversti atsisveikin
ti su šia (SLA) organizacija. 
Tai būtų tragiškas dalykas! 

Dėlto SLA nariai privalo stovė
ti SLA reikalų sargyboje; jie 
privalo einamais rinkimais iš
rinkti visą pildomąją tarybą iš 
pažangiųjų kandidatų su Bago- 
čium ir Miliausku priešakyj.

Toji pat fašistų “Vienybė“ 
sako:

“Tautiškų centų sudarytos 
šimtinės ir kitokios pašalpos 
siunčiamos nepriklausomos 
Lietuvos priešams, politi
niams banditams ir . . . kapi
nėms !...“
Žinote, ką fašistai vadina 

“banditais?“ Ogi Lietuvos ne
priklausomybės gynėjus, žmo
nes, kovojančius už Lietuvos 
žmonių laisvę, už demokratiją- 
politinius antifašistus kalinius, 
kuriuos Smetona laiko nelais
vėje !

Na, o Smetona, parsidavėlis 
Lenkijos ponams, fašistams yra 
“tautos vadas!”

Tegu kiekvienas žmogus, ku
riam rūpi Lietuvos nepriklauso
mybės išlaikymas ir žmonių 
svė, tai gerai įsitėmija!

lai-

“Priekalo“ num. 1-mas 
m.) mus pasiekė pradžioj 
landžio mėnesio. Vadinasi, 
ketvirtą mėnesį.

Pasakysim, draugam prieku
liečiam, kad tai neleistina. Raš
tai nusenę, platinti tokį numerį 
Amerikos lietuviuose sunku.

Reikia viskas daryti,- 
“Priekalas“ išeitų laiku!

ba-

kad

man“Komunistų mitinge 
neteko būti, bet girdėjau, kad 
ten kalbėjęs A. Bimba, apie 
Maskvos teismą — sušaudy
mą Bucharino, Rykovo ir ki
tų ... Publikos tačiau buvę 
nedaug ..
Šitaip rašo sklokiška “N. 

'T Gadynė“ apie tas prakalbas,

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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Liaudiečiai Išvijo Fa
šistus iš 2-jų Miestų 
Centralinėj Ispanijoj

APSUPO DAR DU FAŠIS
TŲ MIESTELIUS; GRE

SIA JŲ KELIAMS
Madrid. — Ispanų respu

blikos centralinė armija žy
giuodama iš pietų pusės, su
kirto fašistus keliuose mū
šiuose, atėmė iš jų La Ca- 
rela miestelį ir apsupo Vil
lar del Pedroso ir Carras- 
calejo miestelius. Respubli- 
kiečiai taip pat privertė fa
šistus bėgti iš Penta del Ar- 
zobispo miesto, 30 mylių į 
pietų vakarus nuo Talavera 
de la Reina.

Puente del Arzobispo ran
dasi tik už 8 mylių į pietus 
nuo Badajoz geležinkelio. 
Jei dar kiek, tai respubli- 
kiečiai galėsią nukirsti fa
šistam tą geležinkelį ir svar
bųjį Badajoz vieškelį, einan
tį už apie 100 mylių į pietų 
vakarus nuo Madrido.

Valdžios žiniomis, respu- 
blikiečiai šiuo tarpu jau be
veik visai sustabdė fašistų 
ofensyvą Katalonijoj, šiaur
ryčiuose.
Liaudiečiai Išmušė Fašistus 
iš Kelių Pozicijų Tortosos 

Fronte
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis.—Liaudiečiai 
šturmavo fašistų armiją 
iš šonų Tortosos fronte ir 
po žiaurių kautynių durk
lais išmušė priešus iš kelių 
pozicijų. Dar niekada liau
diečiai taip įnirtusiai neko
vojo kaip dabar šiame fron
te.

Fašistų artilerija iš tolo 
neatlaidžiai daužo ir degina 
Tortosą.

• *

Barcelona. — Ispanijos 
vyriausybė griežtai įsakė 
visiems pajėgiantiem dirbti 
arba kariauti prieš fašistus.

Philadelphia, Pa
kurias ruošė 6-toji Komunistų Svarbios Praka|bOS Lietuvos
Partijos Sekcija Brooklyne, pe
reitą ketvirtadienį.

Tikrumoj ten publikos buvo 
daug, o d. Bimba ten visai ne
buvo, ne tik nesakė kalbos, jis 
sirgo.

Šis sklokiškų trockistų melas 
dar kartą parodo, kad jie viską 
rašo nuo ausies, viską, vadina
si, meluoja!

Mūsų metinis bankietas 
Brooklyne šiemet buvo truputė
lį mažesnis, negu pereitais me
tais, nes šiemet mažai buvo at
vykusių svečių iš kitur.

Mat, šiemet nedarbas dides
nis, depresija gilesnė, pas mūsų 
žmones mažiau pinigų.

• Klausiniu
Šį sekmadienį, balandžio 

10 d., kalbės drg. V. And
rulis, “Vilnies” redaktorius 
iš Chicagos apie Lietuvos 
padėtį, — Lietuvių Tautiš
koj Svetainėj, 928 E. Moya- 
mensing Avė., 2 vai. dieną.

Kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti ir bendrai padis- 
kusuoti.

Komisija.

Katalonijos Pirmininko Pa
ti Kraustosi Francijon

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis, bal. 7.—United 
Press praneša, kad Katalo
nijos provincijos pirminin
kas L. Companys iš Barce- 
lonos persiuntęs Francijon 
savo moterį ir dukterį.

Fašistai Tik Blofino, Būk 
Užėmę Cherta ir Tortosa 

Miestelius

TEISMAS UŽDRAUDĖ DEPORTUOT 
ŽMONES UŽ NARYSTĘ KOM. PART.
New Orleans, Louisiana. 

—Jungtinių Valstijų Penk
to Apskričio federalis ape
liacijų teismas nusprendė, 
kad šalies konstitucija ne
leidžia deportuot iš Ame
rikos žmones tik už tai, kad 

Komunistų 
nuosprendį 

apeliacinėje 
Strecker’io,

Barcelona, Ispanija.—Fa
šistai nepasiekė ne tik Tor-| 
tosos, apie 20 mylių nuo Vi
duržemio Jūros, bet jie dar 
randasi toliau į vakarus nuo 
strateginio Cherta miestelio, 
kurį jie gyrėsi užėmę prieš 
kelias dienas.

Nežiūrint to, 
mandieriai bal. 
tė melagingus 
Londonui ir Paryžiui, būk 
jie užėmę Tortosa ir bom
barduoją liaudiečių 1 pajūrio 
vieškelį, einantį tarp Barce
lonos ir Valencijos.

Kad fašistai melavo, ta
tai liudija ir N. Y. Times 
korespondentas, kuris tą 
dieną aplankė Tortosą ir 
Cherta. Jis sako, jog Cher
ta guli labai stiprioj pozici
joj tarp kalnų, ir fašistam 
sunku būtų šį miestelį už
imt, nors, iš antros pusės, 
jie turi daugybę didžiųjų 
vokiškų ir itališkų kanuolių 
ir bombinių lėktuvų, ir todėl 
vis tiek gręsia Chertai pa
vojus.

Bet jeigu fašistai ir už
kariautų Cherta ir Tortosą, 
pasiektųjūrą ir atkirstų Ka
talonija nuo didžiumos Is
panijos respublikos, vis tiek 
jinai ir toliau tęstų karą 
visu griežtumu prieš faš- 
tus, už Ispanijos nepriklau
somybę, kaip pareiškia res
publikos valdžia.

fašistų ko- 
6 d. pasiun- 
pranešimus

EXTRA!

jie priklauso

teismas išdavė 
byloje J. G. 
Valgyklos savininko iš Ar
kansas valstijos.

Strecker 26 metai atgal 
atvyko į Ameriką iš buvu
sios Austrijos tos dalies, 
kuri po pasaulinio karo ta
po priskirta Lenkijai. Jis iš
siėmė pirmas pilietines po- 
pieras ir keli metai atgal 
įteikė prašymą dėl antrųjų 
Ipopierų.

' Strecker buvo suimtas pa
gal kongreso išleistus 1919- 
20 metų “raudonojo baubo” 
aktus, ir darbo ministerė 
Frances Perkins 1934 me
tais įsakė jį deportuoti iš 
šios šalies.

Parodymai prieš Strecke- 
rį buvo tik tokie: Jis 1932

m. įstojo į Komunistų Par
tiją. Paskui suimtas, jis at
sakė į sekamą valdžios ag
entų suktą klausimą: “Leis
kime, kad dauguma Jungti
nių Valstijų žmonių yra ko
munistai ir tikri, kad lai
mėtų pergalę ginkluotam 
susikirtime prieš kapitaliz
mą, ar tu eitum su ginklu 
prieš dabartinę valdžią?”

Minimo teismo teisėjas 
W. G. Borah užreiškia, kad 
Strecker buvo žioplas atsa
kyt į tą “veidmainišką klau
simą”; bet Strecker į jį ši
taip atsakė: “Žinorpa, aš 
būčiau kvailas, jeigu likčiau 
užmuštas, bekovodamas už 
kapitalizmą.”

Teisėjas Borah sako, jog 
priklausymas K o m u n i stų 
Partijai pats savaimi dar 
nereiškia, kad jos narys 
šaukia ginklais bei prievar
ta nuverst Jungtinių Vals
tijų valdžią, ir “jokie mūsų 
šalies įstatymai neuždrau- 
džia organizuot tokią par
tiją arba žmonėms dėtis į 
jąją.”

Valdiška Komisija Įsa 
ko Bosam Rašytas Su 

tartis su Unijomis
--------------------------------------------- H 
Fašistai Esą už Pustrečios DIDELIS LAIMeJIMAS 

INLAND PLIENO IR KI
TŲ DARBININKŲ 
Washington. — Inland

Mylios nuo Trempo

Hendaye, bal. 7.—Ispani-j
jos fašistų komandieriai sa- Į Plieno kompanija turi pri- 
ko, kad jiem telieka tik pus- imt Plieno Darbininkų Or- 
trečios mylios pasiekt Trem- 'ganizavimo Komitetą kaipo 
pą, centrą vanden-elektros i bendrą darbininkų atstovą 
dirbyklų šiaur-rytinėj Ispa-'derybose su samdytojais ir 
nijoj. turi padaryt raštišką su

tartį su šia darbininkų
Angly Seiman Išrinkta Dar

j J 1   * • 1 J • *. _ __  .... Inafvarko vvrianeiac va riic.
biete Priešais Valdžios 

Kandidatą .
patvarkė vyriausias valdiš
kas Šalies Darbo Santikių 
Komitetas bal. 6 d.

Pittsburgh, Pa. — Plieno
. London. Papildomus (Darbininkų Organizavimo

rinkimus Anglijos seiman Į^omiteto pirmininkas Ph. 
laimėjo Darbo Partijos Murray sveikina kaipo dide-

Editha Summerskill ų unijinių darbininkų lai- 
16,583 balsais pries Cham- jmėjimą tą valdiško Darbo 
beriamo atžagareivių vai-. santikių komiteto tarimą, 
dzios kandidatą Johną Bus- kurĮs paliepia kompanijoms

pirmininkas Ph.

ANGLIJA IR FRANCIJA 
NEPRALEIS GINKLŲ 

ISPANIJAI

Roosevelt Galėtų Pra
leist Ginklus Ispanijai, 

Sako Advokatai

Dar Toli Fašistam iki
4 * .

Trempo, Barcelonos
Elektros Šaltinio

Balandžio 24 d. gerieji lais- 
viečiai Philadelphijoj ruošia 
milžinišką “Laisvės” naudai 
bankietą.

Aišku, jis bus didelis, gražus. 
Prie jo turi ruoštis ne tik Phi- 
ladelphijos lietuvių visuomenė, 
bet ir apielinkės.

Drg. V. Andrulis, “Vilnies

redaktorius dabar randasi 
Brooklyne.

Šiandien, penktadienį, jis sa
kys kalbą (drauge su A. Bim
ba) Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliube, Brooklyne, o sekantį 
sekmadienį, balandžio 10 d., jis 
kalbės Philadelphijoj.

Abiejų kolonijų lietuviai dar
bininkai privalo į prakalbas 
atsilankyti ir išgirsti drg. An
drulio kalbą apie svarbiuosius 
šių dienų nuotikius. Nes gal ne 
tuoj turėsit kitos progos šį ge
rą kalbėtoją išgirsti.

Paryžius, bal. 7.—Franci- 
jos ir Anglijos valdžios at
metė Ispanijos respublikos 
atsišaukimą leist jai pirk
tis ginklų ir amunicijos iš 
tųdviejų šalių.

Washington. — Amerikos 
■valstybės ministeris Hull 
pareiškė, kad neliko kitos 
išeities, kaip tik “praktiš
kais sumetimais” ir “iš rei
kalo” pripažinti, jog Aus
trija tapo užimta ir virto 
Vokietijos dalim. Bet Vokie
tija yra laikoma atsakomin- 
ga už $64,493,480 Austrijos 
skolų , atmokėjimą Jungti
nėm Valstijom.

' Washington. — Preziden
tas Rooseveltas turi legalę 
teisę tuoj, neatsiklausdamas 
kongreso, atidaryt laisvą 
ginklų ir amunicijos pralei
dimą iš Jungtinių Valstijų į 
Ispanijos respubliką, kaip 
pareiškė delegatai 5,000 Am
erikos advokatų valstybės 
ministerijai.

Advokatų delegacijai va
dovavo jis pirmininkas P. 
J. Kern ir H. T. Hunt, bu
vęs Cincinnati miesto majo
ras, ir S. W. Brookhart, bu
vęs Jungtinių Valstijų se
natorius nuo lowos valsti
jos.

Tuos advokatų delegatus 
priėmė valstybės ministeri
jos teisiniai ir politiniai pa
tarėjai. Delegatai nurodė, 
jog kongreso tarimas, gegu
žės 1 d. pernai faktinai pa
naikino pirmesnį kongreso 
tarimą, kuris buvo padary
tas 1937 m. sausio 8 d. dėlei 
ginklų nepraleidimo.

Advokatų delegacijos pir
mininkas Kern priminė, jog 
ir Amerikos valdžia, nepra
leisdama apsigynimo reik
menų Ispanijos respublikai, 
taipgi prisidėjo prie Ispa
nijos žrųonių nelaimių.

Kad Amerika nepraleid
žia ginklų teisėtai Ispanijos 
valdžiai, tuom jinai laužo 
1902 m. draugiškumo sutar
tį su Ispanija ir mindžioja 
senai pripažintas tarptauti
nes teises,—pareiškė delega
cija 5,000 Advokatų Komite
to dėlei Amerikos Santikių 
su Ispanija.

Fašistų štabas, Kataloni
jos frontas.—Fašistai skel
bia, kad jų generolo J. Mos- 
cardo armija užėmė Bala- 
guer, 5,700 gyventojų mies
telį, už 17 mylių į šiaurių 
rytus nuo Leridos, prie Seg- 
re upės. Viena šios armi
jos divizija, sakoma, perėjo 
per Noguerą Ribagorzana 
upę, už 55 mylių į šiaurius 
nuo Leridos, ir grumiasi 
linkon Tremp miesto. O šis 
miestas svarbus ypač tuom, 
kad jo vanden-elektrinės 
stotys teikia pusę elektros 
šviesos ir jėgos Barcelonai, 
laikinajai Ispanijos sostinei.

(žymėtina, jog fašistai 
jau kelios dienos atgal gy
rėsi, būk “užėmę” Trempą, 
o dabar patys sako, kad dar 
tik rengiasi iki jo dasigau- 
ti.)

Dabar fašistai garsinasi, 
kad iki šios savaitės pabai
gos jie gal atkirsią šiaur
rytinį Ispanijos plotą, Ka- 
taloniją su didžiausiu šaly 
miestu Barcelona, “jeigu jų 
ofensyva išdegs taip, kaip 
planuojama,”

(Prieš kelias dienas fa
šistai skelbėsi, būk jau ap
supę Tortosą ir savo arti
lerijos šoviniais ir lėktuvų 
bombomis “faktinai nukir
tę” kelius tarp Barcelonos 
ir Valencijos-Madrido tame 
rytiniarhe Ispanijos pajūry
je. Jie gyrėsi, kad 
Katalonija jau 4 
esanti atkirsta” 
džiumos Ispanijos 
likos. Bet dabar fašistai 
prisipažįsta, kad jie dar tik 
planuoja tatai padaryti.)

by, kuris gavo 15,162 bal
sus.

Vyriausias klausimas rin
kimų vajuj buvo: ar val
džia gerai daro, varinėda
ma slaptas derybas su Mus- 
soliniu ir Hitleriu ir fakt'i- 
nai palaikydama fašistų pu
sę prieš Ispanijos respubli
ką? Ir tuom klausimu val
džia tapo sumušta šiuose 
rinkimuose.

Darbiečiai ir liberalai rei
kalauja paskelbt visuotinus 
naujus seimo rinkimus; bet 
ministerio pirmininko N. 
Chamberlaino a t g a 1 e i v ių 
valdžia jų bijo: supranta, 
kad visuotinuose rinkimuo
se piliečiai sukirstų jąją.

Francijos Atstovai Užgyrė 
Valdžios Finansų Planą
Paryžius. — Franci jos sei

mo atstovų rūmas 311 balsų 
prieš 250 užgyrė ministerio 
pirmininko socialisto L. 
Blumo sumanymą stambiai 
aptaksuot didesnius kapita
lo pelnus, padaryt tinkamų 
žingsnių finansam sustip- 
rint ir apstabdyt kenksmin
gas šaliai kapitalistų speku-

' Atžagareivių kapitalistų 
atstovas P-E. Flandin, 
smerkdamas Blumo suma
nymą, pripažino, kad “šalyj 
yra įvalias pinigų”, bet nie
ko gero nebūsią, kol Fran
cijos valdžioj pasilaikys 
Liaudies Frontas. Tuom jis 
nesužiniai paliudijo, jog 
Francijos kapitalistai tyčia 
kenkia ūkiniam šalies atgi
jimui, streikuodami prieš 
Liaudies Fronto valdžią. 
Užsieninėj gi politikoj jie 
nori sėbraut su naziais, kaip 
parodė x Flandino kalba.

daryt rašytas sutartis su 
darbininkais. Pirmiaus dau
gelis kompanijų tik žodžiu 
darydavo sutartis su CIO 
unijomis, bet atsisakydavo 
pasirašyti.

Chicago. — Inland Plie- • 
no kompanijos darbininkai 
labai džiaugiasi, jog Šalies 
Darbo Santikių Komitetas 
nusprendė, kad kompanija 
turi eit į derybas su Plieno 
Darbininkų Organizavimo 
Komitetu (CIO) kaipo dau
gumos darbininkų atstovu ir 
turi padaryt raštišką sutar
tį su juom.

Inland Plieno darbininkai 
pernai streikavo nuo geg. 
26 iki liepos 1 d. Buvo pra
dėtos derybos, bet jos nutrū
ko todėl, kad kompanija 
griežtai atsisakė daryt raš
tišką sutartį su CIO plieno 
darbininkų komitetu. Tuo 
tarpu buvo pravesta balsa
vimai valdiškos Darbo San
tikių Komisijos priežiūroj, 
ir dauguma 11,010 darbinin
kų pasirinko CIO uniją. Pas- 
įkui padaryta paliaubos, ir 
taip darbininkai sąlyginiai 
grįžo dirbti.

Paliaubas bosai išnaudojo 
tam, kad smurtu varyt dar
bininkus į savo kompanišką 
unijėlę. Bet dabar šalies ‘‘ 
Darbo Santikių Komitetas 
atmetė tą unijėlę, kaipo bo
sų padarą.

“tikrumoj 
nuo did- 

i respub-

ORAS
Šiandien' būsią lietaus 

panaši temperatūra kaip va
kar.—N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 36. 
Saulėtekis 5:31; saulėleidis 
6:26.

ir

JAPONIJOS ŠNIPAI
Washington, bal. 7.—Am

erikos vyriausybė pradeda 
rimčiau rūpintis, kas liečia 
Japonijos neva “žvejų” lai- 
vukus. Tie laivukai tarnau
ja kaip kariniai Japonijos 
šnipinėtojai nuo Alaskos iki 
San Francisco ir visu vaka
riniu Amerikos pakraščiu.

Vadinami japonų “žuvi
ninkai” yra atsarginiai Ja
ponijos armijos bei laivyno 
oficieriai bei kareiviai ar 
jūrininkai. 0 jų “žvejines” 
valtys yra lengvai paverčia
mos į torpedinius karo lai- 
vukus ir minų-sproginių 
dėlio tojus.

z
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kratai ir vienas fusionistas.

Seimo pradžia buvo gan pesimistiška. 
Supraskit, garbės prezidentu išrinktas 
reakcininkas Al Smith, buvusis valstijos 
gubernatorius, dabar nuėjęs su Liberty 
Lyga ir kitais asmenimis, kovojančiais 
prieš prezidentą Rooseveltą.

Nors dabartinė valstijos konstitucija 
yra nebloga, tačiau ji perdaug ilga, per
daug paini, dažnai kliudanti pravedimui 
to ar kito skubaus įstatymo, reikalingo 
žmonėms. Dėlto sekanti konstitucija turi 
būti trumpesnė ir ji privalo eiti ta kryp
timi, kuriai toną davė prezidento Roose- 
velto naujoji dalyba.

Jeigu reakcininkams pavyktų konsti
tuciją padaryti reakcinę, tai sekantį ru
denį, kai piliečiai turės balsuoti ją, ji bus 
atmesta.

Svarbiausia: konstitucijon turi būti 
įdėta aiškus ir nedviprasmiaująs .teisių 
bilius, garantuojąs žmonėms laisvę susi
rinkti, spausdinti, kalbėti, mąstyti.

Greit matysim, kurion linkmėn visas 
konstitucinis seimas pakryps ir kas jam 
vyriausiai rūpės.

• . • . I I j » • i

Lietuvai Pavojus Nesumažėjo
Lietuvai pavojus iš Lenkijos ir Vokie

tijos fašistų pusės nesumažėjo. Lietuvos 
nepriklausomybę jie ruošiasi panaikinti, 
tik kitokiomis metodomis. Matyt, Lenki
jos ir Vokietijos fašistai nelaukė, kad 
taip lengvai Lietuva kapituliuotų Lenki
jos fašistų ultimatumui.

Varšavoj einąs lenkų laikraštis “Ilius- 
trowany Kurjer Codzienny” rašo, kad 
Vokietijos fašistai turi sutraukę dideles' 
karo jėgas Rytų Prūsijoj, ties Tilže, ir 
ten daro karo pratimus. Trys Vokietijos 
karo lėktuvai buvo nuskridę į Lietuvos 
žemę net iki Šiaulių. Tas pat laikraštis 
praneša, kad Hitleris sutraukė į Tilžę 
10,000 nazių smogininkų. Kitas lenkų lai
kraštis “Polska Zbroina” (Lenkija Gin
kluota) rašo, kad naziai sutraukė dideles 
smogininkų jėgas į Dancigą. Tas parodo, 
kad Vokietijos naziai ruošiasi prieš Klai
pėdą ir visą Lietuvą.

Iš Vokietijos fašistų laikraščių matosi, 
kad jie yra nepatenkinti tuo, kuo baigėsi 
Lietuvos ir Lenkijos incidentas. Numa
toma, kad Vokietijos naziai ruošiasi iš
provokuoti Klaipėdos krašte sukilimą, 
mesti ten savo smogininkus, nugalėti Lie
tuvos jėgas ir tada Klaipėdą pasiūlyti 
Lenkijai mainais už Dancigo Koridorių.

Iš Varšavos pranešama, kad lenkų fa
šistų laikraštis “Gazeta Polska” rašo:

“Apart klausimo gelžkelių susisiekimo 
su Lietuva, kurio reikalu į Vilnių išvykęs 
kelių susisiekimo vice-ministeris Piasec- 
kis, Lenkijos valdžia studijuoja dabarti
niu momentu galimybę nutiesimo naujų 
plentų Lietuvoj, o ypatingai plento tar
pe Kauno ir Vilniaus.”

Kaip matome, tai Lenkijos fašistai 
planuoja vis daugiau pavergti Lietuvą, 
nutiesdami sau kelius į Lietuvos širdį, 
paimdami į savo rankas upę Nemuną ir 
taip toliau.

Lenkų konservatorių laikraštis “Czas” 
rašo, kad Lenkijos—Lietuvos konfliktas 
dar nebaigtas. Taip pat rašo ir lenkų lai
kraštis “Slowo”, kuris eina Vilniuje. Dar 
daugiau nepatenkintai atsiliepia “War- 
šzawski Dziennik Narodowy”, kuris šau
kia: “Lenkijos reikalavimai perdaug bu
vo maži... Jų išpildymas nepatenkina 

” mus!” Ir toliau:

“Mes skaitome, kad mažieji Lenkijos 1 
reikalavimai Lietuvai atsteigimui nor
malių diplomatinių ryšių neatsako da-į 
bartiniam momentui... Lenkijos atsine- 
šimas link Lietuvos privalo turėti ypa
tingą charakterį... Lenkija turi pra
plėsti savo reikalavimus Lietuvai.”

Taigi, iš Lenkijos fašistų spaudos ma
tome, kad Lietuvos nepriklausomybei pa
vojus toli gražu nepasibaigė.

Lenkijos fašistų spauda nuolatos bjau
riai niekino Sovietų Sąjungą. Dabar po 
Lenkijos—Lietuvos konflikto ji dar dau
giau prapliupo prieš SSRS.

Bet jai to neužtenka, ji niekina ir Fran- 
cijos Blumo valdžią.

Lenkų laikraštis “Ekspres Poranny” 
bjauroja Sovietus. Laikraštis “Kurjer 
Poranny” tarpe kitko rašo: “Veik visais 
svarbiais Lenkijos klausimais ji sutinka 
priešingą poziciją iš Franci jos pusės.” 
Ir toliau rašo: “Kitaip yra su Vokietija 
ir Italija, kurios ir kurių spauda supran
ta Lenkijos reikalus.”

Šie lenkų fašistų užpuolimai ant So
vietų Sąjungos ir Franci jos ir pasitenki
nimai Vokietijos ir Italijos pozicijomis 
dar daugiau patvirtina, kad Lenkijos* fa
šistų užpakalyj stovi Vokietijos naziai 
ir Italijos fašistai. Kad jie visi yra pa
sikėsinę ant Lietuvos nepriklausomybės.

“Pravda” Apie Lietuvą
“Pravda”, Sovietų Sąjungos Komunis

tų Partijos Centralinis Organas savo 
tarptautinėj apžvalgoj iš kovo 25 d. rašo:

“Agresijos Rytų Europoj paaštrėjo. 
Tam užtektina iliustracija gali būti Len
kijos—Lietuvos konfliktas. Lenkija pa
sinaudojo savo pačios išprovokuotu pa
sienio incidentu ir įteikė Lietuvai ulti
matumą, palaikydama jį greitu koncent
ravimu Lenkijos armijos prie Lietuvos 
sienos. Lenkija pareikalavo pripažinti jai 
užgrobtą Vilnių ir atsteigti diplomatinius 
santikius, kurie buvo nutraukti po Vil
niaus užgrobimo, 1920 metais. Lietuva, 
spaudžiama ginkluotos jėgos, buvo pri
versta priimti Lenkijos ultimatumą ir 
dar daugiau todėl, kad Anglijos ir Fran
ci jos valdžios pasiskubino siūlyti Lietu
vai ... taikiškumą ir pasidavimo, pozici
ją ‘

“Pasekmėje priimto ultimatumo lau
kiami Lenkijos—Lietuvos pasitarimai, 
laike kurių Lenkija pasirengus išstoti su 
naujais reikalavimais. Turinys tų reika
lavimų yra tame, kad užtikrinti Lenki
jai pilną galimybę viešpatauti Lietuvoj. 
Nėra jokios abejonės, kad Lenkijos pro- 
vokatoriški išstojimai prieš Lietuvą yra 
dalis to bendro agresorių plano, kuris iš
dirbtas Berlyne ir Ryme. Vokietija yra 
užinteresuota tame, kad Lenkija aštrin
tų savo atsinešimą link Lietuvos, nes tas 
didina abelną karo pavojų* ir atitraukia 
Lenkijos pilsudskinių atydą nuo Danci
go. Juk tai nepripuolama, kad dabar 
Dancige padidėjo hitlerininkų veikimas, 
kurie reikalauja greičiau prijungti tą 
miestą prie nazių Vokietijos.”

“Krasnaja Zvezda” (“Raudonoji žvaig
ždė”) organas Sovietų Sąjungos Raudo
nosios Armijos iš kovo 27 d. rašo apie 
Lietuvos karo ministerio Dirmanto kal
bą, kurioj jis tarpe kitko sakė:

“Mes nenusigandome nei lenkų obal- 
sių, nei maršuojančių iš Vilniaus ir Gar- 

! dino divizijų, nei šimtų lėktuvų, kurių 
dalis jau buvo pasirodę virš mūsųrteri- 
torijos.”

Jis toliau sakė, ‘kad Lietuvos valdžia 
dar nemano, kad atėjo laikas su ginklu 
rankose ginti Lietuvos teises. Iš jo kal
bos daugiau pasitvirtina, kad Lenkijos 
fašistai buvo sutraukę galingas jėgas 
prie Lietuvos sienos ir net šimtus lėktu
vų. Lenkijos lėktuvai skraidė virš Lietu
vos teritorijos..

Tai jau ketvirta Dirmanto kalba. Ir 
“Krasnaja Zvezda” yašo, kad “tai yra 
įrodymas, kad plačios Lietuvos liaudies 
masės dar vis reiškia savo nepasitenki
nimą priėmimu Lenkijos ultimatumo”.

Taigi, kol Lietuvos nepriklausomybė 
bus pavojuj, tol Amerikos lietuviai priva
lo stovėti su Lietuvos liaudimi, kuri yra 
paširįžusi nepriklausomybę ginti..

Mes privalom remti Lietuvos žmones 
Jų reikalavimuose, kad krašte turi būti 
atsteigta demokratinė santvarka, nuim- \ 
ta aštri spaudos cenzūra in išlaisvinti vi
si anti-fašistai politiniai kaliniai, nes tik < 
tokiu būdu Lietuvos žmonės galės pasek
mingai ginti krašto nepriklausomybę.

Lietuvių Organizacijos Gausiai Aukavo į 
Komunistę Partijos Būdavojimo Fondą

Praėjusiam Finansiniam Vajuje Dėl Palaikymo “Daily” ir “Sun
day Worker’’, Taipgi Įsteigimui Dar Dviejų Dienraščių Angliškoj 

Kalboj (Kurie Jau Išeina),
Massachusetts lietuvių organizacijos puikiai pasidarbavo su-

aukaudamos sekančiai:
Hudson, Mass., ALDLD 103 kp. per J. Yeskevičių......... $7.00
Hudson, Mass., T. D. A. kp. per J. Yeskevičių................... 5.00
Lietuvių Piliečių Kliubas, Hudson, Mass.............................. 10.00
Hudson, Mass., L.D.S. 66 kp. per J. Yeskevičių................. 5.00
Montello, Mass., per G. Shimaitį, nuo Liet.'Kom. Frakcijos 10.00 
So. Boston, Mass., P. Kubiliūnas, nuo Komunistų Frakcijos 5.00 
Norwood, Mass., per I. Kugel, L. L. R. Choras................. 2.00
Nuo ALDLD 7-to Apskričio................................................. 10.00
Nuo Liet. Kom. Frakcijos Pirm. Dist. per S. Penkauską. . 15.00 
Worcester, Mass., nuo ALDLD 155 kp. ir Kom Frak.

Per J. žalimą.....................................  5.25
Cambridge, Mass., ALDLD 8 kp. per A. Rudzinską......... 3.00
Bridgewater, Mass., LDS 20 kp. per G. Krancę.*............. 3.00
Bridgewater, Mass., ALDLD 71 kp. per G. Krancę....... 3.00
Bridgewater, Mass., aukom surinkta per G. Krancę........ 2.60
ALDLD 7-to Apskričio konferencijoj aukų surinkta......... 7.87
Worcester; Mass., aukoms surinkta per F. Mazurką......... 2.20
Hudson, Mass., Laisvės Pasėlpinė draugija per M. Perednį 5.00 
So. Boston, Mass., Draugė Paulina Antanuk aukavo........ 5.00
Worcester, Mass., ALDLD Moterų 155 kp. aukavo............ 10.00
ALDLD 7-tas Apskritis iš iždo aukavo.............................. 20.00
Lawrence, Mass., ALDLD 37 kp. per S. Penkauską......... 5.00
Lawrence, Mass., LDS 125 kp. per S. Penkauską............. 5.00
Norwood, Mass., Lietuvių Kom. Frakcija per J. Grybą. .. 5.00 
West Hanover, Mass., Liet. Piliečių Kliubas surinko aukų 3.22 
Gardner, Mass., nuo ALDLD kp. aukų surinkta per

d. J. Bonžinskaitę, prakalbose............................. 9.50
Komunistų Partijos Lietuvių Frakcija Pir. Dist. aukavo.. 10.00 
So. Boston, Mass., ALDLD 2 kp. Moterų Skyrius.............  26.06
So. Boston, Mass., ALDLD 2 kp. Vyrų Skyrius

per P. Jackson....................................................... 12.90
G. Krancę, nuo LDS Pirmo Distrikto. . . ........................... 20.00
West Lynn, Mass., per J. Putrių, ALDLD prakalbose

aukų surinkta......................................................... 4.15
Auburn, Maine, ALDLD kp. per A. Kaulakį..................... 5.00
Worcester, Mass., surinkta aukų per Bondžinskaitės

prakalbas ............................................................... 4.80
Dorchester, Mass., drg. P. Niukas aukavo........................... 2.00
Haverhill, Mass., per A. Dambrauską, aukų surinkta....... 2.25
Fitchburg, Mass., nuo A. J. Samulėno, aukų surinkta .... 3.10 
Tiesiai per Kom. Par. viet. Lokalus, priduota sekančiai:
Worcester lietuviai pridavė.................................................... 17.00
Montello lietuviai pridavė .................................................. 32.00
Lewiston, Maine..................................................................... 5.00

Viso mes lietuviai šiam vajuje šukelėm $306.90. Taigi
mes išpildėm savo kvotą daugiaus kaip šimtą nuošimčių, ir iš 
kalbinių organizacijų mes stovim, antroj* vietoj. .Varde Komu
nistų Partijos tariam didelį proletarinį ačių visiems darbuoto
jams ir visoms organizacijoms.

Sekretorius, J. Grybas,
Iždininkas, S. Penkauskas.

LIETUVOS ŽINIOS
Pirma Nugirdė Amerikoną, o 

Paskui Apkraustė Kišenes
Pajevonio m. gyventojas, 

nesenai grįžęs iš Amerikos J. 
Mickevičius, grįždamas iš Vil
kaviškio užsuko pas savo pa
žįstamą Virbaliuje ir nuėjo į 
traktierių pasivaišinti.

Traktieriuje susidarė dides
nė grupė vyrų, kurie gėrė ir 
valgė už Mickevičiaus pini
gus. Rengiantis namo pil. 
Stasys Tiškus ir Pranas Nor
kus pradėjo Mickevičiui už 
“fundą” labai dėkoti, o atsi
sveikinant apsikabinę bučia
vo. Bučiavo taip meiliai, kad 
Mickevičius nė nepajuto, kai 
iš jo kišenės ištraukė 980 do
lerių (5,762 lt.). Pagrobtus 
pinigus Tiškus su Norkum pa
slėpė žemeje, bet policijai pa
vyko pas Tiškų rasti 715, o 
pas Norkų 265 dolerius.

Marijampolės apyg. teismas

Tiškų nubaudė dvejais me
tais sunk, darbų, o Norkų vie- 
neriais metais papr. kalėjimo.

Iš TIKYBINIO 
GYVENIMO

Per sekmines pradės minė
ti Lietuvos apkrikštijimą. Jau 
buvo rašyta, kad šiemet ka
talikai rengia iškilmingą 550 
metų Lietuvos apkrikštijimo 
paminėjimą. Minėjimo iškil
mės pradedama visose Lietu
vos bažnyčiose per sekmines, 
nes sekminės yra dyasios 
šventos atsiuntimo šventė, o 
Lietuva apsikrikštijus šv. dva
sios ir lenkų pagelba.

Dideli vienuolių marijonų 
vadų pakeitimai. Marijampo
lės vienuolyno provincijolas 
kun. Vaišnord perkeltas * į 
Kąuną; žem. Kalvarijos vie
nuolyno vyresniuoju paskirtas

ISPANIJOS VAIKAI SOVIETŲ SĄJUNGOJ 
Pionierių susirinkimas Ispanijos vaikų name Maskvoj. 
Šis namas vienas iš daugelio, kuriuos įsteigė Sovietų 

Sąjunga nekaltiems pabėgėliams nuo Italijos ir 
Vokietijos fašistų bombų.

vienuolis Petrauskas iŠ Mari
jampolės; Ukmergės vienuo
lyno vyresniuoju paskirtas 
vienuolis Dvaranauskas iš Pa
nevėžio; atsižymėjęs kaunie
tis pamokslininkas tėvas An
driulis perkeliamas taip pat į 
žem. Kalvariją; Panevėžio 
vienuolyno vyresniuoju paskir-
tas kaunietis vienuolis Mažei
ka; nesenai įstojęs į vienuolius 
Kaišiadorių vyskupijos kuni
gas A. Liesius paskirtas Mari
jampolės katalikiškų organi
zacijų vadu.

Sudaryta Šiluvai pertvarky
ti programa. Stebuklingąją 
Šiluvą kasmet aplanką apie 
150,000 žmonių, pinigų per 
vienus atlaidus surenkama esą 
dusyk tiek tūkstančių. Nors 
pajamos milžiniškos, bet mal
dininkų patogumui ligšiol veik 
nieko nepadaryta. šiemet, 
kaip jubiliejiniais metais, no
rima ypač Šiluvą aptvarkyti. 
Kauno metropolitas pritaręs 
sudaryti Šiluvai puošti komi
tetą.

Pirmiausia norima kelią, ei
nantį pro bažnyčią, nusukti 
pro kitą pusę. Naują mūri
nę koplyčią norima išdekoruo- 
ti. Tarp bažnyčios ir koply
čios esamus žemės sklypus 
numatoma išpirkti ir trobe
sius nugriauti ir padaryti apie 
vieno kilometro ilgumo aikš
tę. Toje aikštėje būtų įreng
ti kryžiaus keliai, Marijos 
skausmų stotys ir pastatyta 
keletas paminklų.

Taip pagražinus Šiluvą, ku
nigai tikisi sulaukti dar dau
giau maldininkų ir didesnio jų 
duosnumo.

Iš Žydų Gyvenimo
Žydų tikybininkai Vilijam

polėje jau senai sukilę savo 
tarpe dėl rabino pasirinkimo. 
Mat, kai savo laiku bu v. Vi
lijampolės rabinų seminarijos 
ved. Mauša—Mordchelis bu
vo išvykęs į Palestiną įsteig
ti Hebrono mieste seminarijos 
skyrių, tai jis savo Vilijampo-’ 
lės rabino vietą užleido savo 
žentui Zusmanavičiui. Rabinų 
seminarijai artimi sluoksn ai 
įširdo dėl tokio pasielgimo su 
Vilijampolės tikinčiųjų žydų 
parapija, kaip su savo folvar- 
ku, ir pastatė kitą rabiną, tūlą 
p. Osovskį. Tai buvo prieš 7 
metus ir tada šis reikalas bu
vo labai triukšmingas. Nors 
rabinų sąjunga rėmė Osovskį, 
bet ir Zusmanavičiaus neį- 
S t e n g ė išgyv enti, nes jis 
per rinkimus buvo surinkęs 
daugumą balsų. Taip Vilijam
polė ir pasiliko su dviem ra
binais ligi šiai dienai.

Nesenai rabinas Zusmanavi- 
čius buvo pakviestas rabinauti 
į Ukmergę. Išvykdamas, jis 
savo “rabinavimo sostą” Vi
lijampolėje perleido savo 
švogeriui, kuris ligi tada ver
tėsi manufaktūra Daugpilyje.

Dėl tokios būklės Kauno 
rabinatas gavo išleisti perne
lyg didesnę algų sumą Vili
jampolės abiems rabinams, 

jo biednuomenė taip pat rei
kalavo savo dalį iš Vilijam- 
pofes-rinašų i Kauno rituali
nio skerclim<tiplaukas. Kau
no rabinatas stonus dienomis 
turėjo šitą netvarlčą^prievar
ta aptvarkyti, nes prieš Vili
jampolės rabinų norą pasky
rė abiems rabinams ne dau- 

! giau kaip 900 litų per mė
nesį, o likusius pinigus pagal 

i Vilijampolei priklausančią ri
tualinio skerdimo įplaukų da
lį paskyrė Vilijampolės tikin- 

| čiųjų žydų parapijonų komi- 
I tetui, kuris tuos pinigus su- 
■ naudoja labdarybės tikslams,

Kauno sinagogų seniūnų 
komitetas šiomis dienomis pa
skelbė savo trumpą veikimo 
apyskaitą už savo gyvavimo 
9 mėnesius, t. y., ligi 1937 m. 
gruodžių 31 d. Pagal tą apy
skaitą matyti, kad iš žydų ka
pinių už tą laiką buvo įplau
kusių netto 55,089 litų. Iš tų 
pinigų komitetas sušelpė 868 
žydų nepasiturinčias šeimas 

.18,302 litais. Viso socialei pa
galbai komitetas išleido už tą 
laiką savo įplaukų 40,327 lt.

Iš Evangelikų Gyvenimo
Evangelikai laukia balan

džio 4 d. paskirtos Konsisto
rijos posėdžio. Tame posėdyj 
paaiškės, ar Kauno evange
likų parapijos x vyr. pastorius 
Višeropas galės pasilikti sa
vo vietoje. Šiuo metu įteik
tas prašymas jam, kaipo sve-
timšaliui, pailginti darbo lei
dimas, lyg savų kunigų stigtų.

Tačiaus įdomiausia yra tas, 
kad tūla konsistorijos dali^ 
kiek girdėti, deda pastangų, 
kad tūlas jaunas teologas 
Šmitas būtų priimtas į Lietu
vos pastorius. Šmitas esąs 
“naujos dvasios” atstovas ir 
esąs sunacėjusios evangelikų 
bažnyčios šalininkas.

Iš Naujapravoslavių Gyvenimo
Pravoslaviškus baltgudžius 

labai piktinąs jų tautiečio De- 
midovo elgesys. Demidovas 
1919 m. buvo Gardino įgulos 
vadas ir Kar. teismo buvo nu- ; 
teistas kalėti 4 metus už ne
tinkamą pasipriešinimą len
kams, kurie tą įgulą nugink
lavo. Vėliau jis buvo pasi
gailėtas. Dabar pasirodė, kad 
Demidovas, gyvendamas Ry
goje, prišlijo prie katalikiškų 
Rytų apeigų tikybininkų ir 
kartais atvyksta Kaunan, kur 
L. ai. 61 nr. bažnytinėj salėj 
laiko paskaitas rusiškai apie 
pravoslavų bažnyčios pavedi

mu ą Romos Popiežiaus val
džiai. Tas faktas labai py
kinąs rusus ir ypatingai balt
gudžius, kurie jau apie tai 
parašė užs. rusų spaudoje.

Demidovas tas savo paskai
tas laiko minėtoj salėj pakai
tomis su kitu buv. rusų kari
ninku, tūlu Romanovu Kipri- 
janovičium, kuris yra pasida
ręs Rytų kunigu ir čia asistuo
ja vysk. Bučį. Be Kiprijano- 
vičiaus taip pat darbuojasi ki
tas Rytų apeigų kunigas, 
olandas, tėvas Josifas. Jiedu 
abu yra svetimšaliai.

Iš Reformatų Gyvenimo 
’..Kauho reformatai netrukus 
bail's statyti savo atskirą baž-J 
nyčią Ožeškienės gatvėje. Lig
šiol Kauno reformatai naudo
jasi Kauno evangelikų para
pijos bažnyčia. Dabar jie jau 
turės savo atskirą baž
nyčią. Jų naujoji bažnyčia 
statoma prie pat “Miramaro” 
ir akmeninių laiptų iš Ožeš
kienės gatvės į Ukm. plentą. 
Teigiama, kad šioj vietoj bu
vo kariami nelaisvėn patekę 
lenkmečio dalyviai. Kaunie
čiai todėl protestuoja prieš 
šios vietos užėmimą, nes teų< 
turėtų būti pastatytas 1863 
metų laisvės kovotojams ir 
didvyriams paminklas.

(“L. ž.”)

Italijos užgrobto Tyrolio 
provincijos naziai vokiečiai 
laukia, kad Hitleris paliųo- 
suotų juos nuo Mussolinio.

Klausimai ir Atsakymai.,
Brangūs Draugai: “Laisvės” 

No. 74-tam radau Laikino Lie
tuvos Gynimo Komiteto atskai
tą iš Cooper Union susirinkimo. 
Sakoma, kad padengus susirin
kimo išlaidas, likusieji tūkstan
tis dolerių tapo pasiųsta Ginklų 
Fondui Kaunan.

Klausimas: Ar Ginklų Fon
das nepavartos tų ginklų prieš 
mūsų brolius ir sesutes, kurie 
demonstruoja prieš Lenkijos 
imperializmą ir už savo būklės 
pagerinimą? C. S. I.*
Atsakymas

Lietuvos didžiausia nelaimė 
ir yra tame, kad ją šiandien 
valdo tautininkai su Smetona 
pryšakyje. Dabartinė Lietuvos 
vyriausybe, kuri pataikauja 
Lenkijai ir kavalkais Lietuvą 
parduoda Lenkijos ponams, ne
galima pasitikėti. Ištiesų, vie
toje visas spėkas mobilizuoti 
atmušimui Lenkijos grobikų, 
Smetonos valdžią tuojaus grie
bėsi numalšinti Kauno žmones, 
kurie išėjo į gatves ir protes
tavo prieš Lenkijos ultimatu-^ 
mą.
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PRISIRIŠIMAS
Kai keleivis Alpių kalnuo-'[snieginės algės. Tos algės 

se pasikelia 2,000 jardų ar nepasireiškia tol, kai snie- 
aukščiau, vienoj, tai kitoj [gas yra sušalęs ir sustyręs. 
vietoj, jis mato nedidelius LBet kai tik jas paliečia kal- 
ežerėlius, kurie blizga rau- nu saulė arba vidunakčio 
donai kaip kraujas. Tokie saulė šiaurės kraštuose, tuo- 
“kraujo ežerai” turi pašto- jau tos pabunda gyventi, 
vų vandenį, kuris nei išteka Jų augimui užtenka ir ma
nei priteka. įžiausios drėgmės.

Ledynų keleiviai yra ne. Prof. Nordenskjoeldas 
kartą pastebėję ant sniego ; mano, kad tie mažyčiai snie- 
rausvai rudas ir raudonas ' giniai organizmai veikia net 
dėmes, kurios išrodo lyg i sniego greitesnį tirpimą, 
kraujas. Bet tos dėmės nėra Tamsesnėse vietose esą dau- 
pėdsakai žmogžudystės. giau įsisiurbia saulės spin-

t lr7AA x • • Iduliu. Tos snieginės algėsJau 1700 metais garsusis - . & & „
q įgyvena vien tik is oro.Alpiu tyrinėtojas Saussure .V1 . , .. i • v . 4. v - • i • Tai reiškia, kad siaurės kra-tokias vietas pastebėjo kaip _. J , ., , vtik ant vadinamojo “amži- stl) vejaS 1S kltur atneSa aU‘ 

noio sniPffo” kurisniekados lr kltų gyvybllS labal 
visiškai neištirpsta. Kitas i ?mu.lknL ?ulkP; k™ls 
mokslininkas Ramondas ta[į°® lr min a- °, t(?s alKes la‘ 
“randona sniep a” “kranio j bal mazai tereikalauja mals-

„ u • Z I to! Ir labai nuostabus yrasniegą arba, poetiškai ta- J
riant, “sniego gėlę?,’ rado 
Pirinėjų ledynų sniego lau- 

. kuose.
Norvegijoje tą gamtos 

reiškinį atrado ir aprašė 
botanikas Kellermannas. Ta
da pasiskelbė daug ašigalių 
(polių) tyrinėtojų, kurie tą 
nuostabų reiškinį buvo ma
tę Špicbergeno ir Greenlan- 
dijos sniego laukuos^. 1818 
metais kapitonas Rossas 
apie tai plačiai papasakojo. 
Vėliau betyrinėdamas šiau
rės kraštus, jis pateko į 
Šiaurės Amerikos Kap Yor-

I ką, kurį jis apvažiavo aplin
kui. Prieš jo akis pasirodė 
nuostabus vaizdas: sniego 
laukai pusiaunakties švieso
je žibėjo raudonai, 
kraujas ir sudarė didelį 
priešingumą baltoje spalvoje 
tylinčiai tolumai, 
nebėra nė vieno 
tyrinėtojo, kuris 
matęs “kraujo sniego”.

Net jūrose vienoje ar ki
toje vietoje yra pastebėti 

» rausvi atspalviai. Portugali
jos vakaru pakrantėje tam 
tikrais laiko tarpais jūros 
vanduo suspindi stipria rau
dona spalva. Tuo būdu rau
dona spalva pasirodo ne tik 
gėlųjų vandenų paviršiuje, 
bet ir tokių, kuriuose yra 
nemažai druskos.

Tačiau nėra reikalo da
ryti jokių didelių kelionių, 
norint pamatyti šitą gam-

* tos reiškinį. Šen ir ten ma
žose duobėse tarp akmenų 
ir uolų susirinkęs ir pasto
vėjęs vanduo įgauna raudo
ną spalvą.

Viduramžiais tas raudo
nas vanduo jautresnių žmo
nių buvo siejamas su įvai
riais prietarais. Daugelyje 
vietų, kur tokios duobės pri
sirinkdavo vandens, būdavo 
ruošiami raganų teismai, 
per kuriuos žmonės būdavo 
nuteisiami mirti.

>- Saussure iš pradžių tyri
nėjo sniego raudonumą. Jis 
manė, kad tai tam tikros 
mineralinės dulkės, tačiau 
vėliau jis patyrė čia esant 
tam tikrą augalinę kilmę. 
Gamtos tyrinėtojas Vogtas 
gi laikėsi tos nuomonės, kad 
raudona spalva susidaro iš 
tam tikrų infuzorinių gyvių. 
Tačiau mikroskopiniai ste
bėjimai parodė, kad ta spal
va susidaro iš vadinamosios’žmonėm. .

fas gamtos reiškinys, kad 
šie mažučiai gyviai kaip tik 
gyvena tokiose šalyse, kur 
žmogus paprastai be kultū
ros priemonių visai negali 
gyventi. Tos algės kartais 
pasirodo ir žalioje spalvo
je. Tai šiaurės baltuose snie
go laukuose sudaro nepa
prastai keistą ir gražų rei
škinį. Tokios algės gyvena 
ir ežeruose, duobėse. Čia tie 
gyviai vadinami euglena 
sanguinea. Šveicarijos vie
ną raudoną ežerą nudažan
čios algės vadinamos hae- 
matococcus pluviatilis var
du, o raudonas lietus susida
ro iš protococcus nivalis 
mažyčių gyvybių.

kain' Taigi’ PasaulYje ir snie- 
-- -Ggas ne visur tėra baltas, 

• . i vanduo pasitaiko panašus į 
kraują, net ištisi ežerai bū
na lyg kraujo pfileisti.

Nėra jokio kito pavienio 
maisto, kuris pats savaimi 
galėtų prilygt pienui. Nėra 
tautos, kur žmonės nenau
dotų pieno vienų ar kitų gy
vulių pataičių.

Italai ir kiti pietinės Eu
ropos gyventojai gardžiuo- 
jasi ožkos pienu. Totoriai ir 
mongolai gesina troškulį ku
melės pienu. Aigiptiečiai ir 
arabai gaivinasi kupranu- 
garės (verbliūdės) pienu.

Visų gyvulių pienas pa
matiniai turi tas pačias su
dėtines dalis; skirtumas tik 
daugume vienų bei kitų da
lių. /

Kumelės piene yra dau
giau vandens negu karvinia- 
me ir jis kiek saldesnis už 
karvės pieną. Kupranugarės 
piene tai pat daugiau sal
dumo, bet mažiau riebalų 
negu.karvės piene.

T u r i n i ngiausias pienas 
yra tolimosios šiaurės brie
džių (elnių), kurį geria es
kimai (samojedai) ir lap- 
landiečiai. Šiame piene ran
dama keturis syk daugiau 
baltimių (proteinų) ir jis 
turi ketvirtadaliu mažiau 
vandens negu karvės pienas.

Moteries pienas turi tas 
pačias sudėtines dalis kaip 
ir karvės, bet jis yra trupu
tį saldesnis (ir tirštesnis). 
Todėl, pavaduojant kūdikiui 
motinos pieną, dažnai deda
ma į karvės pieną po trupu
tį dekstrozo ar maltozo cuk
raus ir atmiešiamas vande
niu.

Suaugusi em pienas tar
nauja ne tik sveikatos palai
kymui, bet ir proto greitu-

mui. Todėl dr. H. Sherman, 
vienas žymiausių mitybos 
žinovų Amerikoj, tvirtina, 
kad kiekvienas asmuo turė
tų kasdien išgert bent po 
vieną kvortą pieno, ir tas 
labai pasitarnautų jo svei
katai, energijai ir dantų iš
laikymui.

Stiklas šilto pieno pirm 
einant gult padeda žmogui 
užmigt. Stiklas šalto pieno 
laike dienos darbo gaivina 
pavargusius raumenis 
smagenų klėtkeles.

Ar Pienas Riebina?
♦

Bet daugelis merginų ir 
moterų vengia pieno, bijoda
mos nutukti. Tai klaida. 
Nes pienas savaimi netuki
na. Nors, tiesa, jo Smetona 
(grietinė) yra riebalas, bet 
bandymai liudija, kad šis rie
balas lengvai susinaudoja 
diena iš dienos kaip energi
jos kuras; todėl jis netuki
na žmogaus taip, kaip per
viršiai mėsinių riebalų bei 
angliavandžių (karbohydra- 
tų). Taip antai, penki nedi
deli saldainiai (kendės) tu
ri tiek riebinančių dalių 
kaip visa kvorta pieno.

Pieno Maistingumas
Kodėl pienas laikomas

kiu maistingu? Visų pirma, 
jo kvortoj yra apie 700 ka
lorijų, taip moksliniai vadi
namų, energijos i ienetų, 
reiškia tiek, kaip aštuoniuo- 
se kiaušiniuose arba svare 
liesos mėsos arba šešiuose 
svaruose špinakų.

Pažiūrėjus į pieno sudėtį, 
jis turi, rodos, net neįsivaiz-

ir

to-

duojamą daugį įvairių mity
bos elementų—būtent 44-ris, 
kiek susekta (o kiek dar ne
susekta?). Jame yra 19 
įvairių rūšių proteinų, kurie 
būtinai reikalingi raumenų 
augimui ir atsibūdavojimui. 
Pienas turi savyje 11 rūšių 
įvairių riebalų, 5-kis vitami
nus, 7-nias mineralines drus
kas ir 2-jų rūšių angliavan- 
džius (karbohydratus).

Taigi pienas nėra tik gė
rimas. Jis yra ir svarbus 
valgis. Pieno skystime ve
riasi 13 procentų tirštimų.

Iš ką tik suminėtų pieno 
sudėtinių dalių lengva su
prast, kodėl pienas taip rei
kalingas mažiem kūdikiam 
normaliai augti. Ypač pieno 
proteinai (baltimiai) yra ne
pavaduojami mažyčiui.

Kvorta pieno turi savyje 
vieną unciją puikiausių, 
grynų baltimių. O ir suau
gusiam žmogui apskritai 
užtenka trejeto uncijų bal
timių per dieną.

Pienas yra turtingas kal
kėmis ir fosforu, kas būti
nai reikalinga sveikatai kau
lų ir dantų. Kitas dantim ir 
kaulam tarnaujantis ele
mentas, randamas piene, tai 
vitaminas D. O vienas mok
slinčius, kalbėdamas apie 
dantis, parodė skaitmenimis 
iš ilgų tyrinėjimų, kad pie
nu su šviežiais vaisiais ir 
daržovėmis galima sulaikyt 
dantų gedimą.

Šviežias pienas, tiesiog iš 
tešmens, taip pat turi kie
kius A, B ir C vitaminų. O 
jeigu žmogaus organizmui 
stinga vitamino A, tai jam

gręsia akių, ausų, tonsilų ir 
net inkstų įdegimai.

Vitaminas B, randamas 
karvės piene, susideda iš ei
lės vadinamų po-vitaminių, 
bet jų visų sudėtinė abelnai tas žvėriukas (iš smarkiau- 
žadina norą valgyt, paleng- šių draskūnų veislės) taip 
vina maisto virškinimą ir 
tarnauja sveikam lyties vei
kimui.

Vitaminas C yra tikriau
sias škorbuto priešas. Nuo 
tos ligos jūrininkai seniau 
gindavosi čiulpdami citrinas 
(lemonus) ar kitus tos rū
šies vaisius — jie yra tu r- i 
tingiausia šio vitamino vers
mė.

Šviežias pienas, tuoj iš 
karvės, turi ir vitamino C. 
Bet kaitinimas, pasteuriza- 
vimas naikina tą vitaminą, 
ir todėl pienas buteliuose 
perkamas miestuose papras
tai labai mažai teturi vita
mino C. 
čielybėj išlaikomas tiktai 
certifikuoto, nekaitinto pie
no buteliuose. Taip specia
liai jis pagaminamas ir pri
statomas daugiausia kūdi
kiams, bet yra kur kas 
brangesnis negu paprastas, 
daugmeniškai pardavinėja
mas pienas.

Paprastu pienu maitinant 
mažyčius kūdikius, todėl, i 
yra įvarvinama orindžių 
(apelsinų) sunkos, idant kū
dikis gautų vitamino C.
Ar žmogus Galėtų Vienu 

Pienu Gyvent?
Mažyčiams kūdikiams pie

nas, ypač su vitaminų prie
du, yra tobulas maistas. Ko-

(Tąsa ant 7-to puslp.)

Anglų pulkininko McFair- 
kensono našlė netoli Bom
bay miesto, Indijoj, turėjo 
prisijaukinus mažą tigrą. Ir

t

J

Bet šis vitaminas

Iki šiol 
ašigalio 
nebūtu v

Piršlys Suvesdinęs 200 
Pory, o Pats “Stogelis”

1

Rumunijos pilietis Čuba- 
rajus yra supiršęs ir suves
dinęs 200 porų per paskuti
nius 18 metų. Jis dabar varo 
58-tus metus amžiaus.

Tas rekordinis piršlys įsi
gudrinęs greit pažint mer
ginos ir vaikino būdą bei pa
linkimus. Todėl jam taip se
kasi tas amatas. Žinoma, jis 
turi ir lankstų liežuvį.

Iš sėkmingai supirštų po
rų Čubarajus yra gavęs kro
vinius įvairių audinių, mez
ginių, kaip dovanų. ’

Tačiaus pats Čubarajus 
tebėra pavienis, nors jis su
vedė į “stoną moterystės”
400 asmenų Kai jį kas už- Sovjetu Mokslininkas AtSpė- 
klausia, kodėl jis nesiveda, 
tas piršlys atsako: “Tai kad 
neradau sau tinkamos mer
ginos.” -

Penkios Baisios Žiemos Lietuvoje
Šiemetinė žiema Lietuvoj 

buvo gana lengva; šiaip gi 
beveik visoj Europoj ji buvo 
gili ir šalta. Net pietiniuo
se Europos kraštuose, kaip 
kad Italijoj, Graikijoj ir 
Bulgarijoj, šią žiemą mirė 
žmonių nuo šalčių.

Žiaurios žiemos retai ka
da paliečia Lietuvą; tačiaus 
ir jinai per paskutinius 125 
metus pergyveno penkias 
baisias, žiemas, kaip rodo 
oro daviniai, kurie buvo su
rinkti Smalininkų meteoro
logijos stotyj, Klaipėdos 
krašte. Ta stotis buvo įtai
syta jau daugiau kaip prieš 
125 metus ir smulkiai regis
truodavo žiemos pradžią,

jo, Kokia Bus Žiema
Sovietų mokslininkas Pod-

Argi ne panašu į tą posa- solrticnikovas iš rudens pra- 
kį, kad “šiaučius vaikščio- pasavo, kad 1937-8 metų 
ja nuplyšusiais batais?”—C. žiema Europoj bus anksty-

New York. — Daktaras 
H. Goldblatt raportavo su
važiavimui Amerikos Gydy
tojų Kolegijos, kad tūliem 
gyvuliam galima išimt su
gedusius inkstus (kidneys) 
ir prigydyt-jų vietoj svei
kus inkstus, išimtus iš kitų 
gyvulių. Bet dar nežinia, ar 
tokia operacija pavyktų

va, ilga ir šalta. Ją jutę ir 
paukščiai. Esą, iš šiaurių 
Europos paukščiai pradėję 
traukt į pietinius kraštus 
anksčiau negu paprastai. 
Tą reiškinį pastebėjo ir 
Lietuvos paukščių stebykla 
Ventės Rage.

Podsolničnikovo pranaša
vimas išsipildė visoj centri
nėj, vakarinėj ir pietinėj 
Europoj. , —k.

“sviete pasidarė kokių tai 
nepaprastų permainų.” Apie 
tą žiemą dar ir dabar pa
sakoja senesnieji Lietuvos 
gyventojai, pavyzdžiui:

Vienas ūkininkas sako, 
kad tais metais Kaišiadorių- 
Praveniškių apylinkėse atei
davo didelės vilkų gaujos 
net dieną prie namų ir grob
davo šunis bei kitus gyvu
lius. Ne vieną keleivį ten 
miškuos sudraskė' plėšrūs 
žvėrys; ir tik pavasarį nu
varius sniegą, buvo rasta 
miškuose sudraskytų žmo
nių kaulai. Nemažai žmo
nių žuvo ir tiesiog nuo šal
čių.

Dideli šalčiai Lietuvoj 
siautė ir 1916-1917 m., laike 
pasaulinio karo. Kaune, Vil
niuje, Šiauliuose ir kituose 
miestuose buvo ligoninėse 
priguldyta daug vokiečių 
kareivių su nušalusiais pirš
tais, kojomis ir veidais. Ry
tinėj Lietuvoj, Naručio eže
ro apylinkėse, kur buvo vo- 
kiečių-rusų fronto linija, be
veik kasdien sušaldavo vie
nos ar kitos armijos karei
vių. Švenčionių apygardose 
išalkę vilkai užpuldavo kai
mus. Tą žiemą ne vienas 
žmogus sušalo kaimuose ir 
miestuose. Rytų Lietuvoj 
1917 m. apie dvi savaites 
buvo 10 iki 35 laipsnių šal
čio žemiau zero pagal Cėn- 

gieji žmonės kalbėjo, kad'tigradą (šimtalaipsnį gra

ižo pasirodymą Nemune, 
žiemos ilgumą, pavasario 
pradžią ir kt.

Iš to matyt, kad trys žie
mos Lietuvoj buvo tikrai 
baisios.

Napoleono armijų užplū
dimo metais, 1812 m., ledas 
laikė sukaustęs Nemuną ir 
kitas Lietuvos upes per 100 
dienų, šalčiai užklupo labai 
staigiai. Už trijų parų nuo 
pirmojo ižo pasirodymo Ne
mune jau buvo užšalęs net 
Nemuno žemupis prie Klai
pėdos. Nuo nepaprastų šal
čių tą žiemą sušalo ne tik 
tūkstančiai francūzų karių,, 
bet ir daug Lietuvos žmo
nių.

V. . '1856 m. žiema taip pat 
buvo ilga ir baisi. Dar ge
gužės mėnesio pradžioj bu
vo ant Nemuno krantų ma
tyt suversti dideli ledų kal
nai.

Daugelis dar nepersenų 
gyventojų atsimena 1883 
metų žiemą. Tais metais 
šiaur-rytinėje Lietuvos da
lyje labai anksti iškrito 
sniegas. Ūkininkai dar ne
buvo suvežę bulvių nei su
rinkę runkelių ir kopūstų 
iš d^iržų. Tą žiemą ledai lai
kė sukaustę Lietuvos upes 
daugiau kaip puspenkto 
mėnesio. Skaudūs šalčiai 
kankino visus, ir prietarin-

/

buvo prie jos prisirišęs, kad 
paskui ją visur ir visuomet 
sekiodavo.

Kartą našlė susirgo. Ji 
nenorėjo, kad jai mirus jo
sios mylimas tigras patektų 
kitiems žmonėms. Tat ji įsa
kė tarnui išvesti tigrą į gi
rią ir ten paleisti jį į lais
vę. Tarnas išpildė ponios 
įsakymą Tačiau jau tą pa
čią dieną tigras grįžo at
gal. Kitą dieną McFairken- 
sonė įsakė tigrą nuvesti dar 
toliau. Tačiau žvėris ir vėl 
grįžo. Jis puolė prie savo po
nios ir nenorėjo net atsi
traukti.

Tada tigras buvo nuvež
tas už 26 mylių. Tuo tarpu 
moteris mirė ir buvo palai
dota. Visi užmiršo ir tigrą. 
Manė, kad jis pamėgo laisvę. 
Tačiau po šešių dienų tigras 
parbėgo ir ėmė po visus na
mus jieškoti savo globėjos. 
Neradęs siuto ir draskėsi. 
Įirzęs nieko neprisileido. 
Kelias dienas neramus gulė
jo buvusiame savo kampe. 
Nesulaukdamas globėjos ne
priėmė jokio maisto.

Praėjus kelioms dienoms, 
tigras visai įsiuto. Jis ėmė 
pjjlti pasipainiojusius žmo
nes. Pagaliau buvo prievar
ta surištas ir McFairkenso- 
nės giminaičių vėl išvežtas į 
girią ir paleistas. Tačiau ir 
dabar tigras grįžo ir ėmė 
siausti po namus.

Kad nieku būdu negalima 
I buvo to žvėries kitaip nusi
kratyti, tai galop jis tapo 
nušautas. —Z.

dusninką), kaip pažymi vie
nas Vokietijos karininkas 
tuometiniame vokiečių ar
mijos laikraštyje Vilniuje. 
Ledas upėse buvo apie jar
do storio. Pavasarį nuo to
kių storų ledų smarkiai nu
kentėjo tiltai, ką taipgi pa
žymėjo vokiečių laikraščiai, 
kurie tada buvo leidžiami 
Lietuvoj.

Nelengva buvo Lietuvoj 
žiema ir 10 metų atgal. Ta
da Centigrado, termometras 
Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje 
ir Šiauliuose per kelias die
nas rodė daugiau kaip 30 
laipsnių šalčio, o Virbaliuje 
buvo užregistruota net 40 
laipsnių šalčio. —A.

Telefonas, Kur iš Balso Pa
sidaro Elektros Srovė

Žmonės Užmirštą Savo 
Pinigus Bankuose

Pernai 1908 žmonės Jun
gtinėse Valstijose buvo už
miršę savo pinigus bankuo
se.

Dauguma užmirštamų pi
nigų yra po keliasdešimt 
dolerių. Bet vienas buvo per 
penkioliką metų užmiršęs 
net $3,046.

Tuo tarpu augo paprasti 
ir sudėtiniai procentai, kad 
pasiekė jau apie $7,000. Išsi
blaškęs žmogus apie tai su
žinojo tiktai iš laikraščių...

Bell Telefonų Laboratori
jos paskutiniu laiku išra
do mažyčius telefono in
strumentus, per kuriuos ga
lima susikalbėt be elektros 
batarejų ar šiaip elektros 
srovės. Prie sienos pritaiso
mas toks telefonukas sveria 
tik porą svarų; bet yra ir 
dar mažesnis, “saujinis” te- 
lefonėlis.

Kalbant per tokį telefonu- 
ką, pats balsas virpindamas 
bubnelį sukelia elektros sro- 
viukę; o plona viela apvy
niota apie magnasą telefono 
dėžutėj ir pravesta, kur rei
kia, perleidžia susikalbėji
mui gana elektros, pav., iš 
laivo vieno galo į kitą arba 
iš statomų aukštųjų namų- 
dangorėžių viršaus į apačią 
ir tt. Tik paskambinii$ui 
reikia pasukt rankenukė, ir 
iš pasukimo susidaro var
peliui gana elektros. —T. L.

x e r o r ganizuota Ispanijos 
Valdžia dar Tiksliau Kovo

sianti prieš Franco
Barcelona, Ispanija, bal. 

6.—Visi supranta, kad per
organizuotas, kairesnis res
publikos ministerių kabine
tas juo ryžčiau ir planin
giau ves karą prieš fašistus.
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"Laisvės” Dalininkų Diskusijos 
Redakcijos Raporto Klausimu

(žemiau telpa trumpos 
• sutraukos kalbų, sakytų

“Laisvės” šėrininkų metiniam 
suvažiavime, balandžio mėn.
3 d., 1938, Grand Paradise 
svetainėje, Brooklyn, N. Y. 
šitos kalbos sekė po “Lais
vės” redakcijos raporto, ku
ris tilpo dienraščio laidoj iš 
bal. 5 d. Po šėrininkų disku
sijų “L.” redaktorius pasa
kė užbaigos kalbą).

Andrulis: Patartina neo
ficialius mūsų dienraščių 
vajus kelt, kada iškyla koks 
svarbus klausimas, kaip kad 
dabar Lietuvos. Galima imt 
pavyzdį iš Sovietų, kaip vi
suotinai jie varo savo kam
panijas tam tikrais momen
to klausimais. Amerikos lie
tuviai dabar ypač plačiai in
teresuojasi Lietuvos gynimo 
klausimu. Reikėtų bent ty
lius mūsų spaudos vajus va
ryt panašiais momentais.

Dzevečka: Aš gyvenu 
Bronxe, New Yorko dalyje. 
Ten yra daug katalikiškų ir 
tautinių žmonių, nutolusių 
nuo politinio judėjimo. Rei
kėtų tokiose vietose šaukt 
bendrus žmonių susirinki
mus, aiškinti jiem padėtį; 
tai ir su mūsų spauda prie 
jų prieitumėm.

Bieliauskas (brooklynie
tis) : Man atrodo, kad Lie
tuvos klausime “Laisvė” pa
sidarė karštesnė, šovinistiš- 
kesnė už kitų srovių laik
raščius. Gal tai klaida. Juk 
Lietuva ir Lenkija abidvi 
yra fašistinės šalys. Gal bū
tų geriau tą klausimą šal
čiau imti.

J. Bimba (patersonietis): |parių gauna paramos ir mū- 
Kolonijose daugelis žmonių 
mano, kad “Laisvė” užėmė 
perdaug patriotišką, šovi
nistinę poziciją Lietuvos 
klausimu. Taip ištikro atro
do, jeigu palyginsime su 

. , pernykščia “Laisvės” pozi
cija. “Laisvė” privalo išaiš
kint, kodėl dabar užėmėm

• šitokią poziciją.
“Laisvė” perplačiai rašė 

apie trockistų bylą Mask- 
•voj, kaip dauguma mano, 
nors man ypatiškai nebuvo 
perdaug tokių raštų. Apie 
trockistus: degintojus, sabo- 
tažninkus, žudytojus jau ga
na daug iš pirmiau girdėta. 
Reikėtų plačiau nušviesti 
šnipijadą nuo seniau ir pa
rodyt, kaip trockistai tęsia 
šnipų darbą.

Kas liečia “Laisvės” apy
sakų, didelė dauguma jas

1 skaito; myli sensaciškas 
apysakas, kaip kad pastaro
ji Seno Vinco apysaka, nors 
aš apie ją turiu kitokią nuo-

skaitytojų. Reikėjo trumpes
niais straipsniukais paro
dyt, kas tie trockistai buvo 
ir kaip velniop nuėjo—nu
šviesti dalyką ideologiniai, 
kad žmonės galėtų lengviau 
orientuotis, ir sykiu paro
dyt jiem, kad dėl to komu
nizmas neina velniop, kaip 
sako priešai.

Gerai, kad “Laisvės” an
gliškas Jaunuolių Skyrius 
įdėjo straipsnį apie Lietuvą 
ir jos istorija. Pasirodo, kad 
lietuvių amerikiečių jauni-' 
mas tuom labai pasitenki
nęs. Paaiškėjo, kad lietuvių 
vaikai interesuojasi Lietu
va. Mūsų Jaunuolių Sky
riuje reikia ir? daugiau an
gliškai rašyti apie Lietuvą.

Kai dėl Lietuvos nepri
klausomybės, čia yra didelis 
skirtumas tarp tos rolės, ku
rią vaidina Lietuva, iš vie
nos pusės, ir Lenkija, iš an
tros pusės, tarptautinėje po
litikoje. Tai nėra tik vieno 
fašizmo gynimas prieš kitą, 
kuomet mes stojame ginti 
Lietuvą. Juk mes jau senai 
stojame už mažų bei silpnų 
tautų nepriklausomybę, už 
jų kalbą ir už išlaikymą ge
rų tautinių jų papročių.

Stasiukaitis (Cliffside): 
Reikalinga išleisti daugiau 
populiarių brošiūrų numas- 
kuot trockistams. Galima 
išleisti ir kitose kalbose jų,

monę. Myli Dr. Kaškiau- 
čiaus raštus. Kažin kodėl 
“Laisvėj” kai kada būna 
skelbimai tokių parengimų, 
kurie jau praėjo. To reikėtų 
vengti.

Krūtis: Nebuvo “Laisvė
je” skaitytojų atsiliepimų 
apie raštus iš trockistų by
los. Meno Skyrius kartais 
man nepatinka. Jame kai 
kada brooklyniečiai perdaug 
asmeniškai u ž si v a r inėja. 
“Laisvė” turėtų pakritikuo
ti plačiai madon įeinančias 
namines “pares”. Kai dėl 
apysakų, tai “Laisvėje” bu
vo gerų ir blogesnių.

Sukackienė (iš Worceste- 
rio): Daugeliui nepatiko 
perdideli rašymai apie troc
kistų bylą. Gal reikėtų iš
leisti brošiūrą, suglaustai 
nušviečiant tą klausimą. 
Ten reikėtų sužymėt ir pa
čios Amerikos išdavikus- 
šnipus. Tai geriau nusišvies- 
tų ir pats trockizmas.

Weiss: “Laisvė”, supran
tama, nepatenkina visų 
skaitytojų, ir tai negalimas 
daiktas visus iki vie
nam patenkinti. Kad ir raš
tai trockizmo klausimu— 
vieniem atrodo jų perdaug, 
kitiem—permažai. Bet lai- 
sviečiai turi ne tik skaity
tojus patenkint, bet išlaikyti 
poziciją, teisingai ją nuš
viest. Tūli skaitytojai, be
rods, skaito tik, kas jiem j bent milioną kopijų, 
patinka, o ne kas svarbu.1 Duobinis (Newark): Daug 
Daugeliui mūsų skaitytojų j žmonių neskaito “L.” spau- 
patinka naminės “pares”; 
nors tai apskritai nelabai 
geras dalykas, bet iš tokių

sų. spauda ir mūsų organi
zacijos.

Negalima reikalauti tik 
skaitytojus patenkinti. Kai 
kurie dabar mato mūsų 
“kraštutenybę”, kas liečia 
Lietuvą. Bet tikrumoj “L.” 
redakcija neapsivertė aukš
tyn kojom šiuo klausimu. 
Juk ir kitų silpnesnių šalių 
komunistai panašiai atsilie
pė apie savo, gimtines prieš 
užpuolikus. Tačiaus reikia 
pamatiniai nušviesti, kodėl 
mes užimame tokią pozici
ją Lietuvos reikalu.

H. Jeskevičiute: Dabar 
pergyvenom du svarbiau
sius klausimus—trockizmo 
bylos ir Lietuvos gynimo. 
Visi tuom interesuojasi. Bet 
būtų naudingiau rašyti dau
giau trumpų, vaizduojančių 
dalykėlių apie trockistus; 
tai lengviau suprasti papra
stam skaitytojui. Rašymai 
“Laisvėje” apie trockistų 
bylą buvo perilgi dėl tokių

spau
sdinamų trockistų bylos ap
rašymų. Todėl reikia išleis
ti ne brošiūraitė, bet gera 
brošiūra, kuri nušviestų jų 
piktus darbus ir supažindin
tų plačią lietuvių visuome
nę su trockizmo esme.

Čepulis (brooklynietis): 
Tautiškumo negalima iš
mušt iš žmonių. “Laisvė” 
teisingai atsiliepė į reikalą 
ginti Lietuvos nepriklauso
mybę ir sykiu išlaikė komu
nistinį principą. Juk tauta, 
savo šalis tai ne Smetona. 
“Laisvė” atsiliepė į momen
to klausimą. Jeigu austrai 
būtų išanksto panašiai susi
rūpinę, gal būtų išlaikę savo 
nepriklausomybę nuo Vokie
tijos nazių.

Krasnitskas: Reikėtų dau
giau korespondencijų, atvai
zduojančių gyvenimą ir rei
kalus žmonių kolonijose, 
kaip kad nedarbas, unijos ir 
kt. O dabar pas mus dau
giausia rašoma tik iš pa
rengimų ir susirinkimų. 
Kartais redakcija nepriima 
savamokslių Korespondentų 
raštų, nors jiems parašymas

korespondencijos.yra didelis 
darbas ir nemažai laiko už
ima. Redakcija, matyt, nori, 
kad korespondentai nedary
tų jokių savo komentarų; 
bet išstojimas prieš kores
pondentų komentarus muš
tų tų žmonių iniciatyvą.

ViniKaitis: Pirmiau dau
gelis “suprato,” kad komu
nistai nekenčia savo tautos. 
Praeityj pas mus buvo per
daug prieš-tautiškumo. Ta
da fašistai monopolizavo ir 
išnaudojo sau tautiškumą. 
Laikykimės tikslesnės tak
tikos. Mūsų judėjimui labai 
pakenkė tūlų buvusių vadų 
persivertimai; tas sudemo- 
ralizavo daugelį buvusių ge
rų eilinių narių.

Kuodis: Šičia iš esmės dis
kusijoj ama du klausimai— 
apie trockistus ir Lietuvą. 
Kai kurie sako, kad berei
kalinga buvo tokia ilga troc
kistų bylos procedūra “Lais
vėje”; bet kam šis klausi
mas rūpėjo, tie daugiausia 
galėjo pasinaudoti iš tokio 
jų bylos aprašymo. Lietu
vos klausimu “Laisvėje” pa
matiniai teisingai nustaty
tos gairės, bet šis dalykas 
dabar blogoj šviesoj prave
damas. Ko stoka, tai teisin
go atsakymo—kodėl “Lais
vė” praveda tokią poziciją? 
Stinga aiškumo, ir atrodo, 
kad nesusikalbama tarp va- ; 
kar ir šiandien, kaip tą Ba
bilonijos bokštą bestatant. 
Juk vakar 
prieš “Mes be Vilniaus Ne
nurimsim.” 
remiamės 
jau būtinai 
Lietuvai Vilniaus?—Už mus 
kiti atprotauja,—vadai! Ar 
nereiKės ryt-poryt rėkt prie
šingai? Pavyzdžiui, jeigu 
Lenkija virstų darbininkiš
ka šalim, ar mes ir tada “be 
Vilniaus^ nenurim tumėm” ? 
Reikia tikro išaiškinimo, ko
dėl tada buvo viena linija, 
o dabar kita.

Klimas (iš Brooklyno): 
Trūksta išaiškinimo,—kodėl 
pirma prieš, o dabar už Lie
tuvą? Žmonės

buvo išstojama

Kokiu pagrindu 
dabar, kuomet 

reikalaujame

“Lietuvos Draugai ir Prie
šai.” Jinai istoriniai parodo, 
kas ir kaip kovojo už nepri
klausomą Lietuvą, o kas ne.

Sinkevičius (iš Eastono): 
Reikėtų geriau parinkt ži
nias apie Lietuvą ir nedėt 
tiek bendrų, bereikšmių ži
nių iš ten. Žmonės mano, 
kad “Laisvė” daugiau turė
tų duot vietos Amerikos ži
nioms ir nušviest, pav., bi- 
lius-įnešimus įvairių valsti
jų seimeliuose, ir nustatyti, 
kaip žmonės turėtų veikti 
už ar prieš tokius sumany
mus. Gyvename Amerikoje, 
tai reikia ir daugiau raštų 
apie Ameriką. Ko pas' mus 
buvo jau perdaug, tai papra
stų žinių iš Lietuvos, kad 
kartais atrodė, lyg “Laisvė” 
būtų leidžiama Kaune. “Lai
svė” gerai padengė trockiz
mo klausimą.

Bloga nuomonė yra tų, 
kur jei vienas vadas nuėjo 
velniop, tai jie išstoja prieš 
visus vadus abelnai. Jie tu
rėtų atsižvelgt į darbus; pa
tys darbai turėtų jiem pasa
kyt apie vadą.

Rožanskiene: Jau per
daug kalbėjom apie trockis
tus ir Lietuvą. Aš norėčiau 
prisiminti apie kai kuriuos 
“I aisvės” skyrius. Mūsų 
moterų skyriui reikėtų dau- 

igiau raštų įvairiais moteris 
paliečiančiais klausimais. O 
mūsiškiame moterų skyriu
je, pav., buvo permažai aiš
kinama moterims, kodėl tu
rime boikotuot Japonijos 
šilką, ir kt. Lietuvos gi 
klausimu “Laisvės” pozicija 
buvo labai gera.

Šiaip daugeliui “Laisvėje” 
patinka ypač apysakos ir 
įvairenybės.

Stakovas: Tiedu klausi
mai, apie Lietuvą ir trockis
tų bylą, yra šiuo tarpu svar
biausi. Kad ne visiem pa
tinka, kas “Laisvėj” rašoma 
apie Sovietų Sąjungą, tai 
suprantamas dalykas. Bet

dabar mūsų redaktoriai įs
toja į teisingą komunistinę 
poziciją Lietuvos klausimu. 
Su šia pozicija mes prieina
me prie katalikų ir tautiš
kos srovės žmonių, ir jie 
mus giria, kad mes geriau 
nusistatę už Lietuvos nepri
klausomybę negu vadovau
jantieji katalikai ir tauti
ninkai.

Gimtoji šalis kiekvienam 
arti prie širdies. Jeigu mes 
atrodytumėm veikią prieš 
savo gimtinę, negautumėm 
lietuvių minių pritarimo.

Kad “Laisvė” spausdino 
trockistų bylos procedūrą, 
tai gerai, bet turime išaiš
kinti vadų išdavikų praeitį.

Jie jau nuo senai kasė duo
bę Sovietų liaudžiai.

Adomonis: Klabant apie 
“Laisvės” turinį, pirmas 
puslapis atsakomai veda
mas.

Kai kas sako, būk neturi
me kovot už Lietuvą todėl, 
kad ten fašistų valdžia. Bet 
Ethiopijoj buvo baudžiaviz- 
mas, ir tai komunistai ir 
šiaip revoliuciniai darbinin
kai kovojo už tos šalies ne
priklausomybę.

Kas liečia “Vienybės” Ty- 
sliavą, tai tokie yra veid
mainiai. “Laisvė” geriau gi
na Lietuvos nepriklausomy
bę negu tautininkai.

(Bus daugiau)

HARTFORD, CONN

“GYVIEJI NABAŠNINKA1”
3-jų AKTŲ KOMEDIJA 

rengia
BENDRAS PARENGIMŲ KOMITETAS 

Įvyks Sekmadienį

KEVIN BARRY SVETAINĖJE
227 LAWRENCE STREET HARTFORD, CONN.

Pradžia 2 valandą po pietų

Dainuos Laisves Choras vadovybėj V. Visockio
Gerbiami Hartfordo ir apylinkės Lietuviai ir Lietuvai

tės. Nepraleiskite nei vienas šio veikalo nepamatę, nes 
tai yra vienas iš juokingiausių. Matysite, kaip vienas 
gudrus daktaras bando padaryti iš seno jauną, bet vie
ton jauno senis pavirsta Į kūdikį ir vėl iš kūdikio į senį. 
Visi turite gerai susivaržyti, kad neatsitiktų nelaimė nuo 
juokų. Įžanga išanksto 35c. Prie durų 40.

Komitetas.

Bostono Biznieriai ir Profesionalai

Amunicija ir ginklai, rasti pas Brazilijos fašistus, Integralista Partijos narius, kurie ruošėsi 
{vesti Brazilijoj “tikrąjį hitleriškąjį fašizmą.”

Redakcijos Atsakymai
J., Binghamton, ,N. Y.—Apie

stebisi, kad susidarymą Lietuvos Gynimo 
čia net Antanas Bimba kai- į Komiteto 
ba nuo vienų pagrindų su 
kunigu. Tiesa, pavapi jonai 
jau nenuogąstauja Bimbos, 
net gėrisi tarp savęs šnekė
damiesi: “Tai kad mūsų 
prabaštėlis taip kalbėti mo
kėtų.” Jie net nepasidalina 
Bimba, po jo prakalbos apie 
Lietuvos gynimą; vieni sa
vinas!, kad Bimba “kaunio- 
kas,” kiti nenori jo užleis
ti ir sako, kad Bimba “mū
siškis,” “suvalkiokas.” Po 
tokios prakalbos bažnytiniai 
žmonės jau nebijo ir “Lais
vės”. Tačiau reikia geriau' 
išaiškinti, kodėl “Laisvė” , 
užima tokią poziciją.

Kai dėl angliško jaunuolių 
skyriaus “Laisvėje”, tai ge
riau, kad jis eitų atskiras, 
kaip pirmiau eidavo; Tada 
atrodė kaip atskiras angliš
kas laikraštukas. O dabar, 
kai viena pusė puslapio ang
liškai, antra lietuviškai, tai 
jau ne taip patogu jaunuo
liui jį laikytis bei kitam per
duoti.

Sukackiene: Siauriau ra
šyt apie trockistų bylą tik
rumoj buvo negalima. Tas 
procesas reikalingas mums 
turėt ir kaip istorinė me
džiaga. Bet šnipų trockistų 
veikla ir rolė būtų geriau 
suprantama, jeigu būtų su
rišta su šnipijada apskritai. 
O juk net Baltasis Rūmas 
Washingtone yra turėjęs iš
daviku.

Reikėtų išleisti brošiūra 
su tokia istorine medžiaga. 
Gerai, kad išleista knygele

buvome anksčiau 
gavę nuo kito korespondento, 
todėl jūsų korespondencijos 
negalėsime sunaudoti. Atlei
site.

Chinų Lėktuvai Užkerta Ke
lią Naujai Japonų 

Kariuomenei
Hankow, Chinija.—Tūks

tančiai naujos japonų armi
jos vis nepajėgia ateit tal
kon saviškiams Taeirhch- 
wango srityj. Jiem kelią už
kerta chinų lėktuvai.

DIDŽIAUSIAS 
BARGENAS

SOUTH BOSTONE

Kampinis namas, storas ir 5 
šeimynos, štoras per 35 metus 
išrendavotas aptiekos bizniui, la
bai įgyvendintas, ypatingai daug 
lietuvių apgyventoj vietoj. Per
dėm atnaujintas iš vidaus ir lau
ko. Nauji aržuoliniai “florai” per 
visą namą, 5 baltos sinkos, 5 nau
ji pečiai, pilnai išrendavotas labai 
pavyzdingomis šeimynomis, visas 
išpopieruotas, išpentintas iš vidaus 
ir iš lauko. Rendų atneša $1,438 
į metus. Apmokėjus visas išlaidus 
gryno pelno lieka arti $1,000.00 
per metus. Yra' įvažiavimas au
tomobiliams. Busas sustoja arti 
namo.

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

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

Telephone SOUth Boston 9423

WILLIAM’S TAVERN
K. TARUSHKA

Gražus pasirinkimas geriau
sių ir skaniausių valgių 
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

“LAISVES” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

253 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 2613

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta

355 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius: 

1044 Washington St. 
Tel. Norwood 1498-W

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis

Prezidentas

ORUI ATŠYLANT GERKITE CREMO ALE
Lietuviai, visur reikalaukite lietuvių bravoro alaus, pada
ryto iš grynų miežių salyklos, stipraus ir priimnaus gerti.
Jis yra gaminamas vėliausio mokslo būdais, ilgų metų patyrimais ir 

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Duokite Man Cremo Ale!
Taip šaukia žmonės orui atšylant. Nes ėlius-ale yra 

stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. O ypač Cre
mo Ale tinka gerti šiltame klimate, nes jis yra grynų 

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir -skanus.

Cremo Ale Galima Gauti Bonkose
Turėkite savo namuose Cremo Ale. Jo galite gauti bonkose. Cremo 
Ale yra turtingas vitaminais ir savaimi maistingas. Apart to, jis' 

pagerina apetitą ir palengvina viduriam virškinti maistą.
Reikalaudami Cremo Ale rašykite sales manadžeYiui Antanui 

Penkevičiui bravaro antrašu:

The Cremo Brewing Co., Inc.
Belden Street New Britain, Conn.

Antanas Penkevičius
Sales Manager
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We or They!
by Walter Kubilius 

Part II 
p^EUTRALITY! A splendid word 
1 for it brings to mind a noble 
creature standing patiently to a side 
and watching two evenly matched 
brutes fight it out for the lady’s 
hand. Speak to the lovers in the 
parks, the young men basking in the 
sunshine and the didactic students. 
Ask them what they will do when 
war breaks out and you will get a 
reply as automatic as the knee-jerk. 
“We will stay out! America will 
be neutral!”

Is it possible for America to be 
neutral? By saying goodbye to Eu
ropean affairs will the United States 
safely sit aside as Europe burns?

Neutrality, to be effective, must 
be based primarily on four points:

1)
2)
3)
4)
Before we Jorm any conclusions

about the possibility or impossibility 
of neutrality, we must study these 
four points in relation to the facts 
and ask, “Is this an effective weap
on for peace?”

Economic Independence
This is the stereotyped argument. 

The World War, we must admit, 
was brought about by our trade in
terests in the allies. A war in 
Europe brings about a prosperity in 
America. Factories hum making am
munition and various other necessi
ties of warfare. Being neutral we 
trade with both sides—or say we do. 
But such trade 
trade 
seas.

We 
Trade 
loans 
There
to keep a friend is to borrow money 
from 
from 
force 
tain’s 
is
lost, 
begin to propagandize for further 
help—even to the extent of warfare. 
This happened in 1917. This will 
happen if we follow the same policy. 
(Editor’s Note: The writer may be 
guilty of ove“r-simplification in such

an important subject but the reason
ing is correct. Congressional inves
tigations have shown the extent to 
which capitalists have went to pro
tect their investments in 1917 at 
the cost of helping involve 
United States in 
War.).

Selling blandly 
controls the seas
foregoing neutrality for the sake 
the Sacred Dollar Bill.

the
the First World

to the side that 
is tantamount to 

of

Economic independence 
Conscription of capital 
Powerful defenses 
Isolation

that oui' society is based on
War means profit. War 

trade. War means busy fac- 
and prosperity. That is war

with the
eventually becomes

side controlling the

happen in 1916-8.saw
can

and be financed with loans.
is a saying that the best way

this 
only be carried with

him. Britain borrowed money, 
the United States and per 
we became interested in Bri- 
welfare. If the debtor nation

vanquished all investments are 
Financiers and manufacturers

No Entanglements!
Careful thought will show the 

logic and inevitability of war-dan
ger rising from such trade. “But”, 
I hear someone say, “in that case, 
don’t trade with warring nations at 
all!” Sounds quite simple, doesn’t 
it? But it isn’t by a long shot!

Much as we hate the fact we 
know 
profit, 
means 
tories
for the capitalist when it means 
death for the people. The manu
facturer is in business for one thing, 
to make money, money and more 
money. The manufacturer is not a 
patriot. To the business man the 
American flag is only beautiful when 
it protects 
you think 
ness man, 
will forget 
patriotism—you have a lot to learn 
in this world.

Perhaps, such reasoning doesn’t 
appeal to you,' so we shall discuss 
facts.

One half 
sold abroad.

One fifth 
sold abroad.

One third 
abroad.

Convert those figures into 
and cents and dare to stand 
say that the manufacturer will for
get them whenever the war drums 
roll!

War means profit, 
mean 
realize

An estimated 2,000,000 workers in 
the U. S. depend upon foreign trade. 
If we followed a thoroughly neutral 
policy these 2,000,000 people would 
be a breeding spot for fascism 
a desire for war to reawaken 
dead

the dollar sign. And if 
the manufacturer, busi- 
financier and capitalist 
profit for the sake of

of

of

of

America’s cotton is

America’s wheat is

America’s oil is sold

dollars 
up and

Peace would 
a loss. The manufacturers 
that full well.

industries.
Other Points

and 
the

not 
norl

today’s article we have 
with all the aspects of

It will take more than a

™CE A WEEK FL ENGLISH PART
SPORTS-HUMOR-NEWSK ■ W OF CLUB ACTIVITIES

V EDUCATION-STORIES

PUBLISHED EVERY
TUESDAY AND

FRIDAY

YCL YOUTH OF BRONX CARRY ON REVOLU 
TIONARY TRADITIONS OF NATHAN HALE

the

and
wo

and

ho died, his 
the noose of

by Helen Merrick
Moro than 162 years ago a yputh 

faced his townsfolk in Minery’s Tav
ern, Conn. Addressing an audience 
aflame with 1hc spirit of ’76, 
young man spoke.

“Let us march immediately, 
not lay down our arms until 
have gained our independence.”

That youth was Nathan Hale
the words he spoke were a prelude 
to action—action that resulted in 
heroic sacrifice and the utterance 
of that immortal lino: “I regret that 
I have but one life to give for my 
country”.

Halo was 21 when 
breath snuffed out by 
the Tories.

Today the name of Nathan Hale 
is more than a legend. It is a liv
ing thing, for it is borne by that 
modern instrument of the liberty 
for which ho perished, the Nathan 
Halo branch of the Young Com
munist League.,

During the week-end of April 8-10 
this branch will participate in the 
historic gathering of the First Coun
ty Convention of the Young Commu
nist League of the Bronx. Historic, 
in one sense, because the Bronx was 
the place from which Nathan Halo

First "Voice” Issue to be
started on his dangerous mission. 
Historic likewise because in the Ju- 
mel Mansion in the Bronx General 
G. Washington decided 
Hale the mission that 
his life.

to entrust to 
was to cost

took on his 
at another 

fa
ilo

the essence of 
spirit is still

taking will be

Shortly before Hale 
fatal task he stopped 
Bronx landmark, the ‘Locusts”, 
mous Revolutionary dwelling, 
paused there while reconnoitering in
the neighborhood at a time when 
Washington moved his troops to 
Harlem Heights and the British 
crossed Hell Gate.

One hundred and sixty years have 
changed the physical face of the 
section that played such a vital part 
in Hale’s life. But. 
the young, captain’s 
intact.

What form it is
soon at this convention of youth, 
when delegates from every branch 
will report and plan the work that, 
has become their heritage. And 
could wo have the presence of the 
Nathan Hale who once trod the 
same ground as these delegates, he 
would have reason to bo proud. For 
the one life which he gave has been 
replaced by many.

Detroit Holds Successful April Fools 
Party; Plaits Baseball Tournament

Published in One Week
<9

Lawrence Chatter
On “Fools Dance”

Winner of “Voice” Cover Contest
To be Announced by Judges Today

AT THE BANQUET
There is one thing that I dislike 

about Convention Dances, they are 
far too short. One has barely time 
to get acquainted with a few peo
ple, when ding dong, 
good night!

For that reason I 
some of the 
Worcester and 
more grievous 
not meet as 
girls as I wanted to. 
the matter is that I 
and ehallenge all contradictions that 
Lithuanian girls are by 
charming in America, 
will have to write an 
the subject).

Motion pictures were 
program, banquet and people. Need
less to say the assistant of Banase- 
vičius was yours truly. By a stroke 
of luck I successfully avoided a pic
torial record of my features for pos
terity.

One of the people I had the plea
sure of meeting was John Kashke- 
vich, well known dancer who ap
peared last Wednesday in his first 
dance recital in New York. A 
splendid-looking fellow and one our 
youth could be well proud of.

The program was typically Lith
uanian and very interesting. Ex
cellent singers as Al Velička, P. 
Grabauskas and P. Sadauskas plus 
a pretty dancer as Dorothy BubniU- 
tč, not forgetting the Aido Chorus, 
well deserved the thunderous ova
tion each one received.

Oh yes, I always • forget to pay 
compliments but this time the hard 
work the Aido Chorus of Brooklyn 
put in as waiters and waitresses 
must not go unrewarded. So, on 
behalf of everybody, thank you all!

Dancing followed the banquet and 
program and your editor also tried 
a few steps on the floor to 
tunes of a good orchestra. It 
not as disastrous as expected!

A collection was made for 
many Lithuanian-Americans fighting 
in Spain. Even ih the merriment of 
the day no one forgot the friends 
ahd comrades in the trenches.

All in all I had a swell time and 
must thank all my friends for mak
ing it so. • I look forward to meet
ing those out-of-town L. Y. S. read
ers whom I missed at the conven
tion.

In 
dealt 
trality. 
few Youth Section articles to com
pletely grasp the present day state 
of affairs and to formulate a policy 
of Peace, Progress and Democracy 
when we' find Europe committing 
suicide on the installment plan. Your 
letters and comments would help us 
continue this discussion and thrash 
out any questions or confusing 
points. Write in and comment!

(to be continued)

Well, the L.D.S. youth branch of1 
Detroit is back in circulation. The 
L.D.S. April Fools Party last week 
sure took the brisk out of the hat. 
Personally speaking, I never saw so 
many 21 point shots at any bunco 
game as I did Friday night. Evon 
I got a perfect shot, but I lost the 
game to another who had a perfect 
and several five point shots. That’s 
whatcha call shootin’ high.

While the cats were being par
taken of there was a most astonish
ing display of showmanship. Some 
beauties wore garlands of lettuce; a 
bold bruiser wore a sweet pickle 
moustache; someone tried to replace 
another’s dye with an olive pit; 
another tried to see what the gastro
nomical reaction to olives, pickles 
and figs would be. Still another de
cided upon a permanent olive grove 
and thereof proceeded to .swallow 
innumerable olive pits, etc. No am
bulances wore called and calcula-

lively speaking, everybody enjoyed 
the dancing and singing afterwards.

Another decidedly stirring oc
casion was the girls’ boxing match. 
The 
ship 
able 
was
have been there

splendid display of sportsman- 
(no hair pulling) was remąrk- 
(boxing gloves were used). It 

great fun, I wish everyone could

With the advent of Spring, a new 
infant chorus has sprung up in Mas-, 
sachusetts. It is a good-sized young
ster, some w hat shy but well-be
haved, and shows promise of arous
ing Lowell from its lethargy;

On April 1st, a gonial gathering 
of both young and old from Nor
wood, Lynn, Haverhill and Lowell 
convened in Lawrence to assist the 
LaWrencians in making merry with 
the new choristers at an “April 
Fool Dance”. The prevailing friend
liness and sociability combined 
agreeably with the music and danc
ing to make the occasion a good 
time for all.
Side-Line comments:

The Lynn quartet (with Norwood 
accompanying) carried off honors 
for harmonizing, while the combined 
shouting of Lawrence and Norwood 
also drew much applause.

The Norwoodi to s contributed 
springish fragrance by wearing gar
denias and rose buds.

Most amusing incident—the door
prize award of a bcrufflcd pink or
gandy boudoir doll to a blushing 
young man.

Most noticeable . young man—The 
cigar-smoking youngster, obviously 
still of teen-age.

Most cut-in young lady—A dark- 
haired miss fronj Norwood.

Most looked-at dancer—The 
blonde Lawrencian.

Many thanks, Bridgewater, 
your thoughtful telegram of 
wishes to the new Lowell Chorus.

tall,

■for 
best

News Flash!
It’s good news. ‘ The Detroit Aido 

Chorus pramogų komisija has de
cided to reward the membership for 
their diligent work in the last oper
etta 
the 
will 
play 
will

lights out and

young 
other

sorrow
many

did not meet 
fellows from.

cities. A far 
is that I did 
young pretty
The truth of 

firmly believe

far the most 
(Someday I. 
editorial on

taken of the

the
was

the

Whatcha Doin’ April 10th at about Five 
O’clock?—Why Yes, Were Goin’ Too!

by giving a huge banquet with 
Toronto actors as guests. It 
be given the Sunday after the 
in which the Toronto actors 

present “Pusseserė Salomėja”.
The main thought of the chorus 

members between how and when the 
pictures are made, will probably be, 
“I wonder how I’ll look?” The odds 
are 12 to 1 so keep your courage 

Į up. It’s too bad that some of the 
chorus members were absent.

Nurse (pointing to a deer at 
zoo): Jack, what is that?

Jack: I don’t know.
Nurse: Tell me, what does ; 

mother call your father?
Jack: Don’t tell me that 1

louse! r

the

your

is a

Clar’belle was in the last stages 
of manicuring her nails when the 
phone downstairs rang.

“Clar’belle”, mother called, 
are wanted on the phone”.

Abandoning the nail polish 
belle fairly flew

“Who is it?” 
phone.

“Me—Johnny 
swer.

Before Clar’belle could make 
comment Johnny Q. continued.

“Whatcha doin’ April 10 at about 
five o’clock?”

“What’s
about five 
who had

the performance and the dance. 
Twenty-five cents is the admission 
for the dance.

you

Clar- 
down the stairs, 
she inquired of the

Q”,‘ came the an-

any

so unusual with April 10 
o’clock?” asked Clar’belle 
a mind of her own.

question Clar’belle—we’llA good 
tell you—and Johnny ,Q. what’s un
usual with April 10th about five 
O’clock.

Bangos Chorus—-Liaudies Teatro’ 
“Praeities šešėliai”—Ed Paciunas 
and his orchestra.

That’s an unusual combination of 
talent which spells S-W-E-L-L 
T-I-M-E F-O-R Y-O-U A-N-D 
Y-O-U-R-S.

Just knowing that Bangos Chorus 
Is in back of all this is a guaran
tee to YOU. But when Liaudies 
Teatras is also in the picture your 
guarantee of a SWELL TIME is 
doubled.

With historians telling us that his
tory is repeating itself “Praeities 

šešėliai” should be an instantan
eous “hit’ with you. Here is a 
which is alive as TODAY. A 
requisite to understand what’s 
pening today. Don’t miss it!

In the play you will hear the
Chorus Ensemble—you will see the 
Ukrainian Ballet Dancers.

A triple feature rolled into one! 
But wait! We’ve got more!
Paciunas and his orchestra—and can 
these boys play! This is one or
chestra which is popular with both 
old and young folks!

All this is taking place 
Lithuanian Liberty Hall, 269

play 
prc- 
hap-

Aido

Ed

in the
Second

fifteen

“An—an—an you sec it’s a four 
feature—the play— t-tho Aido Cho
rus E n s e m b 1 e—Ukrainian Ballet 
Dancers—and—and t-the swellest or
chestra”, explained Johnny Q. “Will 
you go? Even to

“Why, Johnny”, gurgled Clar’belle, 
“I was waiting for you to ask”.

Boakc Arthur.

the nance?

Active in LDS

ANTANAS GUŽAUSKAS

One of the most active member* 
getting members of the LDS. This 
member of the “Sparks” Youth 
Branch has signed up 50 young 
people in the LDS! A couple more 
fellows like him and our branches 

and choruses will double their 
membership.

Il-m-m,, if this beautiful weather 
keeps up we’ll be playing baseball 
with icicles, snowballs and skis. But 
then again, probably next week each 
player will be playing in his private 
swimming pool of sweat. It’s a nice 
game anyway. To play it the right 
way you’ve got to have the neces
sary equipment. The way to get 

'that is through the big raffle which 
will take place at the chorus’ picnic, 
May 8th. If each team member will- 
sell five books the problem will be 
solved. The L.D.S. (Lith. Workers 
Assoc.)—Aido teams will play in the 
I.W.O. (Inter. Workers Order) base
ball competition for a nice trophy. 
Through those means equipment will 
be more reasonably purchased and 
an organized competition will 
the games more interesting, 
got the backing, let’s go!

make
We’ve

a yenBoy, how some people have 
for- lamin’. At the past session of 
the Lithuanian grammar school af
ter the professor had left the class, 
several students got up and began 
to teach the class spelling.' After 
wearing out two perfectly good spe
cimen, in a quarter of the time the 
teacher teaches, it was called quits 
and the hecklers trod lightly home.

The vigil is practically ended. The 
magazine for. and by the youth, the 
"VOICE”, will be out April 15th. I 
can hardly wait to lay my' hands on 
it and go over its contents, 
a long wait but it 
and I’m sure it’ll bo 

can hardly wait.

It was 
was necessary 
worth it.

I
Your
—So

Gosh,

Pal, 
Long.

So Youth May Know
The Nazis have started a drive 

to aiscourage the teaching of the 
Old Testament and to divert funds 
from the Catholic and Protestant 
churches.

They are the same outfit who are 
defending the teachings of the gentle 
Jesus in Spain with 300 bombing 
planes.

a 
it

The sollnd waves generated by 
speeding bullet arc what makes 
seem to “whine.’’They figure it’ll take from 

to eighteen months to completely 
break up the Leviathan in that 
Scottish scrap yard.'
Street, Elizabeth, N. J. Admission Him: Refused again, ch?
Is sevbnty-five ahd fifty bents foi‘ lie: No, accepted,

He: I’ll never ask another woman 
to marry me as long as I live.

“I’ve changed my mind”.
“Well, does it work better?”

BROOKLYN, N. Y.—Only seven more days and the long 
awaited “VOICE .of Lithuanian-Americans” will make its first 
appearance for the Lith-American youth, according to a state
ment issued by the editorial board last week.

The material for the now monthly magazine to be printed in English, 
is already in the hands of the printers, editorial and publication details 
being settled and decks cleared for action. On April 15th the magazine 
will be sent to the subscribers. The® 
fifteenth of each month will be the 
publication date and all following is
sues will come out that date.

Cooperative effort among Lithua
nian-American youth has made the 
new magazine one of interest and 
entertainment. The issue shall bo 
of first grade quality and printed in 
two colors. One of the features 
of the first issue will be an article 
on the present conditions in Lith
uania, explaining the background of 
the recent Polo-Lithuanian crisis. A 
full page cartoon on odd facts about 
Lithuanian history and several hu
morous cartoons will add a light 
touch. Several pages will be devot
ed 10 Lith-American 
course, there will be 
Grade A-l stories.

Short Story of 
Left Broadway

sports and. of 
some excellent

miss the first 
to

In order not to 
issue the Publishers urge you 
subscribe immediately to the first 
and best Lithuanian-American youth 
magazine in English to be printed. 
When the ball starts rolling future 
issues will bo even better than the

Subscribe now!

By Manngreen
BROADWAY SCENE—Earl Brow

der was speaking at the Dutch Treat 
Club in New York. In the audience 
were many of New York’s leading 
figures in the world of arts and let
ters, including smooth Roy Howard, 
publisher of the New York World 
Telegram and the Scripps-Howard 
papers. Browder was explaining who 
really spreads sedition. Two new 
Party members had been charged by 
(he Party officials with urging 
immediate overthrow by force of 
United States government in 
name of the Communist Party! 
was a serious charge.

recounted how he
the accused comrades.

aware”, said he, “that 
are distinctly opposed to

the 
the 
the

It

had

—The Chaperon, first one.

by A. REDFIELDTHE RULING CLAHSS
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“Where have I fired that face before?”

Lith Editors to Ad
dress Meet Tonite

V. 
and 
the 
held 
thuąnian Citizens Club of Brooklyn.

A. Bimba will explain the present 
state of affairs in Lithuania and 
the probable ocpurances of the near 
future. What we in America can 
do will be chiefly stressed in his 
talk. V. Andrulis will speak on the 
recent treason trials in the Soviet 
Union and why Trotskyites arc sup
pressed so quickly.

The meeting is being held under 
the auspices of the Lithuanian 
Branch of the Communist Party. 
Everybody is invited and there is 
no admission charge.

Andrulis, editor of “Vilnis”, 
A. Bimbit of “Laisve”, will be 
speakers at a meeting to be 
tonight at 8 P. M. in the Li-

followed suit.
At this his friend said: “You’re 

getting very pious, raising your hat 
as you pass the cathedral”.

“Was that the cathedral?” the 
Scot replied. “I thdught it was the

A Scot was walking- with a Roman
Catholic friend in London. On pass
ing Westminster Cathedral his friėnd .

raised his hat, and the Scotsman Bank of England”.

What Do You Know 
About Fingerprints?

Fingerprints which remain un
changed through operations and 
scars are affected by three diseases 
which change lhe whorling patterns 
almost completely. Leprosy, radio 
dermatitis and scleroderma are the 
only media which change the prints. 
Dr. Leonardio Ribeiro, Brazilian fin
gerprint export, after long research, 
said the fingerprints of lepers 
change so greatly that it is impossi
ble to match the prints of the lopei 
with his prints prior to the disease

Dr. Ribeiro told the Parisian Aca
demy of Medicine that fingerprints 
in rare instances, have changed as 
the result of physical development 
and age besides the throe diseases.

The late John Dillinger, western 
desperado, had numerous operations 
performed to alter his fingerprints. 
At his death experts studied his 
prints and found 113 points of simi
larity despite the surgical treat
ments.

The Siamese twins had different 
fingerprint patterns.

Chinese used fingerprints as a sig-

Browder 
reproached 
“You arc 
your ideas 
those of the Party in regard to the
terroristic use of force”.

“Why, no,” the accused had re
plied, slightly bewildered. “That is 
what we understand Communism 
meant”.

“But that is impossible!” cried 
Browder. “Communism means some
thing entirely different. Where in 
the world did you get your ideasT”

“From The New York World-Tele
gram!” was the weak, embarrassed 
reply.

Much to the annoyance of Mr.
Howard—the audience at this 

lYdiht roared with laughter.
Browder smiled, too, and contin

ued—“ ... so I explained to the com
rades that their ideas were incom
patible with membership in our Par
ty and I warned them hence—to be 
very careful of what they read in 
the so-called ‘respectable’ press!”

Negro Youth to 
Hold Job Parley

The youth section of,the National 
Negro Congress, at its į last meeting 
initiated a campaign for a city- wide 
Negro Youth Conference for jobs, 
Security and Opportunity, Dorothy 
Height, chairman of the group, an
nounced.

The conference which will con
vene May 13th, will issue calls to 
youth organizations asking for del
egates.

Kenneth Clark, executive member 
of the youth section urging partici
pation in the conference said:

“In taking into consideration the 
organization of the National Negro 
Congress, we must realize that its 
program calls for the working to
gether towards one goal. If after 
the conference, we would organize 
youth groups, and a federation of 
youth clubs we would have accom
plished something’’.

The immediate problems facing 
Negro youth and their relationship 
to the problems of youth of the 
entire world will be stressed.

Special attention will be paid to 
the problem of peace in a sym
posium on the Sino-Japanese war 
and its relation to the Negro people.

nature on contracts more than 1400 
years ago.

English crime detectors first start
ed the use of fingerprinting as a 
means of identification in their busi
ness in 1890.

Fingerprints, to some expert read
ers of the whorls and curlicues, tell 
also the race of the person whose 
prints are registered.

Finger and too patterns, accord- 
to a Western Reserve Univer
professor, are mirror relations. 

The Whorl of the fingerprint is in 
opposite direction to the whorl

ing 
sity

the 
of the toe print.

Classification of individuals as 
to their susceptibility to certain di
seases' by means of fingerprinting 
is a possibility of the future, accord
ing to Dr. Poll, eminent Berlin phy
sician.

One-third of the lungs capacity 
is never used by the average per* 
son.
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Norwood, Mass.
Odos darbininkų streikas 

tęsiasi jau antra savaitė. 
Kaip kompanija, taip ir dar
bininkai laikosi savo nu
sistatymo. Dirbtuvė uždary
ta, skebų nėra, išskiriant ke
letą bosų, kurie eina j dirb
tuvę. Per dvi' dienas ėjo de
rybos streiko komiteto su 
kompanija State Housėj, prie 
arbitracijos boardo. Dviejų 
dienų derybos nutrūko be jo
kių pasekmių, nes kompanija 
perdidelių nusileidimų nori iš 
darbininkų. Komiteto rapor
tas priimtas, bet kompanijos 
propozicija vienbalsiai at
mesta. Nutarta stovėti strei
ko lauke iki kompanija su
tiks su originaliais unijos rei
kalavimais ir pasirašys 1937 
metų agreements.

Darbininkai suruošė masinj 
pikietą pas ex-gubernatoriaus 
Frank G. Allen palocių. Mat, 
jis yra W. B. & Smith Co. 
direktorių pirmininkas ir 
'stambiausias šėrininkas. Tai 
buvo kaip ir politinė demons
tracija. Pademonstravus per 
pusę valandos, policija de
monstrantam įsakė vietą ap
leisti. Darbininkai masiniai 
numaršavo pas dirbtuvę ir 
ten tęsė pikietą.

kime nurodo, kaip unijai su
siorganizavus kompanija turė
jo puikų “biznį,” kad su 
kiekvienais metais pelnai kilo 
šimtais tūkstančių. Bet kada 
atėjo agreementas pasirašyti, 
tai kompanija teisinasi, kad ji 
negali biznio išvaryti. Skait
lines apie-pelno kilimą paim
tos iš valdžios dokumentų.

Streikui vadovauja vietos 
N. L. W. A. lokalo 26 komi
tetai. Iki šiol jie sugebėjo la
bai puikiai streiko reikalus 
vesti. Visų unijistų ir paša
linių žmonių parama streiko 
komitetui priduos daugiau 
energijos ir pasirįžimo strei
ką išvesti iki pilno laimėji
mo. Žvalgas.

New Britain, Conn
GYNIMAS LIETUVOS

šeši šimtai žmohių perpil
dė visus kampus Lietuvių Sve
tainės 3 d. balandžio vakare 
sušauktam per visas sroves 
masiniam susirinkime užpro- 
testavimui prieš Lenkijos fa
šistų kėsinimąsi užgrobt Lie
tuvą ir reikalavimui demo
kratinės tvarkos Lietuvoje. 
Tai pirmas tokis mitingas 
bendrai be skirtumo partijų 
ir įsitikinimų buvo įvykęs, 
kiek šių 
na.

žodžių rašejas atme-

Teismas Smarkiai Baudė 
Streikierius

Balandžio 4 d., Dedham, 
Mass., teisme atsibuvo trijų 
streikierių teismas neva dėl 
mėtymo akmenų į skebaujan- 
čių bosų automobilius. Liudi
ninkais buvo tik vietos čyfas 
ir saržentas. Kaip visiems 
yra žinoma, vietos valdinin
kai yra kompanijos tarnai, to
dėl gero negalima buvo lauk
ti. Teismas pripažino du 
streikierius kaltais ir baudė 
po du mėnesiu kalėjimo. Tre
čias paleistag-išteisintas. A- 
biejų nuteistų byla apeliuota 
į aukštesnį teismą. Padėti po 
kaucija, kiekvienas po $500.
State Arbitration Board Šau
kia Unijos Komisiją j Derybas

Balandžio 4 d. unijos ko
mitetas gavo nuo State Arbi
tration Boardo telegramą, kad 
atnaujinti derybas su kompa- 

i nija. Unijos susirinkimas nu
tarė komisiją pasiųsti į dery
bas, bet turi laikytis savo ori
ginalių reikalavimų.
Užuojautos Laiškai ir Para

ma Unijai

Norwoodo Finų Koopera
tyve Draugija sveikino strei
ką ir pridavė finansinės pa- 

‘ ramos $50. Amerikos Lietu
vių: Darbininkų Literatūros 
Draugijos 9 kuopa sveikino 
streikierius, pasiž a d ė d a m a 
duoti visokią paramą ir su 
laišku pridavė $5. Ant to- 
liaus pasižada surengti didelį 
parengimą, pelną paskiriant 
unijos reikalams. Laiškas nuo 
Peabodės tos pat industrijos 
unijos, pasižadantis paramą. 
Visi laiškai buvo entuziastin
gai priimti.

Vieną Naktį Kilo Didelė 
Audra

’ Vieną naktį taip iškilo au
dra, kad keleto skebaujan- 
čių bosų langai išlekiojo. Mat, 
yra tokių bosų, kurie užima 
darbininkų darbus, todėl dar
bininkai tokius bosus laiko
lygiai tokiais pat skebais, kaip 
ir paprastus skebus. Kele
tas “sekinbosių” jau prašosi 

. stoti į uniją, bet tas klausi
mas palikta ištirti, ar bus ga
lima juos priimti.

Streikieriai labai pageidai^ 
ja, kad visi darbininkai ir 
darbininkės, kurie tik turite 
laiko, praleistumėte jį su 
streikieriais ant pikieto lini
jos. Nes masinių pikietą la
biausia kompanija ir vietos 
valdžia bijosi.

Streiko spaudos komisija 
puikiai atremia, kompanijos 
melus per vietinę spaudą. 
Komisija viename savo pareiš-

Philadelphia, Pa.
Paminėjimas M. Petrausko 

Mirties ir Jo Nuveiktų 
/ Darbų

Richmondinės organizaci
jos 3 d. balandžio paminėjo 
M. Petrausko mirtį ir jo nu
veiktus darbus meno srityj. 
žmonių buvo pasiklausyt su
sirinkę gana daug. Programa 
buvo gana įvairi, kuri susidė
jo iš dainų, kaip tai, chorų, 
oktetų, duetų, solų, muzikos 
kavaikų ir kitų margumynų. 
Dainos Choras nuo Richmon- 
do sudainavo gana daug ir
gražių dainelių. Choras ne
didelis. Merginų balsų turi
nemažai ir gerų, o vyriškų la
bai mažai, kas duoda atvaiz
dą, kad tik merginų choras. 
Choras dainuotų gerai, jei tu
rėtų daugiau vyriškų balsų.

Lyros Choras, kuris atrodė 
daug skaitlingesnis už pirmą
jį, kaip merginomis, taip ir 
vaikinais, sudainavo tik porą 
dainelių. €

Keli duetai, kurie susidėjo 
iš Dainos Choro, išėjo neblo
gai, tik silpnokai. Geriausiai 
atliko savo užduotis toj pro
gramoj, tai, rodos, solistai: 
Vaidžiulienė (sopranas), Siru
tis (baritonas). Puikiai pasi
rodė ir oktetas, vadovaujamas 
smuikininko Jurčiukonio. Veik 
visam koncerte Jurčiukonio
orkestrą pagelbėjo daininin
kams, kurie dainavo M. Pe
trausko kūrinius, susidedan
čius iš solų, duetų, oktetų ir 
mišrių chorų. Jonas Grinius 
pasakė kalbą apie mirusio 
Miko Petrausko biografiją, 
apie jo nuveiktus darbus tar
pe lietuvių dailės srityj. Kal
ba J. Griniui pavyko, nes, 
matomai, jis velionį netik iš 
jo darbų žinojo gerai, bet 
taip pat ypatiškai gerai paži
no ir veikė progresyvėj srio- 
vėj.

Parengimu buvo veik visi 
patenkinti. O po parengimo 
labai daug baliavojo susirin
kę į salės svečių kambarius.

Parengime Dalyvavęs.

Chinija Užginčija Tuščius 
Japonijos Pagyrus

Hankow, Chinija, bal 6.— 
Chinų valdžia atmeta japo
nų blofą, būk jie atkariavę 
nuo chinų Taierhchwang 
miestą, Pietiniame Shan- 
tunge. Nors japonai mėgino 
apsupt chinus toj srityje, 
bet chinams gavus pastipri
nimų, priešai buvo atmušti.

Taierhchwang randasi už 
45 mylių į šiaurių vakarus
nuo Suchowo, svarbaus ge
ležinkelių centro. Per’ pas
kutines dvi savaites chinai 
atmetė japonus daugiau 
kaip 20 mylių atgal šiame 
fronte.

Socialistai Reikalauja šal
pos Darbų čechoslovakijos 

Vokiečiams
Praga. — čechoslovakijos 

vokiečių ir cechų socialde
mokratų partijos reikalau
ja, kad valdžia atidarytų 
plačius pašalpinius darbus 
vokiečių gyvenamoj šalies 
dalyj.

komunistų kalbėjo
redaktorius J. Siur-

Nuo 
“Tiesos 
ba, nuo tautininkų “Tėvynės” 
redaktorius S. Vitaitis, ir nuo 
katalikų vietos klebonas Waš- 
kelis. Visi kalbėtojai pareiš
kė, kad Lietuva turi liktis ne- 
priklausominga šalelė. Siurba 
pageidavo, kad ji teiktų pro
gresą, idant įgijus užuojautos 
demokratinių šalių ir Sovietų 
Sąjungos užtarimo. Tą pačią 
dieną per radio A. Rėkaus lie
tuvių kalboj vedamoj progra
moj kalbėjo V. J. Valaitis ir
gi apie Lietuvos reikalus.

Protesto rezoliucija prieš 
Lenkijos fašistinius imperialis
tus priimta ir antra už Lietu
vos gynimą su reikalavimu, 
kad Lietuvoj būtų atsteigta 
demokratinės Lietuvos gyven
tojams teisės. Vienbalsiai pri- 
imta.

Paįvairin imui susirinkimo 
parapijos UiciLjos Choras su
dainavo Amerikos ir Lietuves 
himnus, o radio choras liau
dies daineles. Radio choras, 

kas. sel-madiehis dai-

valandą, ypatingai pa
Im

kuris 
nuoja per lietuviškai vedamą 
radio 
sirodė su skambančiomis <
nomis. Cicilijos Choras irgi 
smagiai dainmia ir skaitlin
gas nariais, o betuvių karių 
legionas dalyvavo savo uni
formose. Atiku surinkta $91.

Manoma šio mitingo komi
tetą palaikyti ant toliaus, nes 
Lietuvos padėtis pilnai nepa
gerėjo, nors tylu ir, rodos, la
mu Lietuvoj, bet re visai. Anot 
vieno išsitarimo: “Fašistinis 
vilkas dar vis prie Lietuvos 
durų, jį nuvyt lengvai bus ga
lima tik bendrai veikiant.”

Miesto majoro rinkimai 
įvyks 12 d. balandžio. La
bor’s Non-Partisan League, 
kuria sudaro A. F. of L. ir 
CIO unijos, tautų kliubai ir 
šiaip organizacijos, užgyrė 
demokratų surašo kandidatą į 
majorus Mr. Coyle. Komu
nistų Partija remdama šį Ly
gos darbą nestato savo kan
didatų, kad nesuskaldyt bal
sus, o stengsis išrinkti mies
to majoru tokį žmogų, kuris 
bent kiek prielankesnis dar
bininkam, negu reptiblikonas 
G. Quigley, kuris, kaip visuo
met, taip ir dabar bando 
dangstytis darbininkų draugo 
plunksnomis, bet jam nerei
kia pasitikėti, nes jis pirmas 
nedavė unijom leidimo de
monstruoti pirma unijų rinki
mų. Jis tik vienas buvo prie
šingas prieš trilypę miesto 
konferenciją fabrikantų, uni
jų ir valdžios atstovų pasita
rime apie atleidinėjimą dar
bininkų iš darbaviečių, apie 
davimą bedarbiam WPA dar
bų, pašelpos teikimą, kuriėm 
darbas nėra užtikrintas indus
trijose ir namų statyboj. 
Quigley nėra darbininkų užta
rėjas, bet jų priešas, o fabri
kantų tarnas.

Yra vilties, kad lietuviai 
atiduos balsus šiuose rinki
muose už Mr. Coyle, demo
kratą, maž daug liberališkes- 
nį žmogų. Quigley palikime 
garbinti Hitlerio svastiką, ku
ris ne kartą yra 
fašistine vėliava, 
tuose valdininkai 
demokratiškesnių

kalbėjęs po
Jei mies- 
susidės iš 

žm'onių, tai

So. Boston, Mass.Waterbury, Conn

SLA Rinkimai

F.
132

K.

PHILADELPHIA, PA
narių

Bayonne, N. J

Rengia I’hiladelphijos Darb. Org. Veikiantis Komitetas

vai-

Šį Sekmadienį

HALL
Street

Patyręs.

vių 
yra

šistams turi būt pastotas ke
lias, o fašistų tikslas pagrob-

152,
236,

Dr.
Dr.
Dr.

508
137

ma
in an

Pradžia vaidinimo 
lygiai 5 v. vakare

Vil- 
kad 
pats

12 d., 
. Visi

220
338

76

457
131

59

129, 
Vi-

Visi Lietuviai Waterburio ir 
Apielinkės, Dalyvaukite 

Prakalbose

rezultatai iš 
56, 284, 16, 
31, 26, 188,

Ūkininkų Sąjungos žygiai 
peiktini ir pragaištingi.

M. Tylūnas.

Vaidinime dalyvauja Brooklyn© Aid balsiai ir Ukrainą Šokėją Baletas

Po Vaidinimo Šokiai prie Geros Orkestras

459
108
52.

Lietuvis studentas Keistutis 
Michelsonas, iš Brooklyn, N. 
Y., kalbės balandžio 10 d., 
103 Green St., Waterbury, 
7 :30 vakare. Prakalbas ren
gia Amerikos Lietuvių Jauni
mo žurnalo, “Voice of Lith
uanian - Americans,” vietinis 
komitetas. Kalbės apie grę
siantį Lietuvai pavojų, Aus
trijos pagrobimą, Ispanijoj 
kraujuose skandinimą žmonių, 
Chinijos užpuolimą, Amerikoj 
gręsiantį fašistinį pavojų — 
sukilimą prieš demokratiją, 
apie dabartinį nedarbą Ame
rikoj—kas tame kaltas, ir tt.

Visi dalyvaukite. Keistutis 
Michelsonas yra geras kalbė
tojas. Išgirskite Amerikoj gi
musį ir mokslus einantį jau
nuolį kalbant lietuviškai. 
Daugeliui teks nusistebėti, ne i 
vien iš turiningos prakalbos, 
bet ir lietuviškai mokėjimo 
kalbos.

tracijoj prie Lenkijos konsula
to du blokai už kampo tu
pėjo.”

Taip jis ir užbaigė savo kal
ba, v-

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos dėl gynimo Lietuvos. 
Rodos, surinkta virš $40. Nu
balsuota, kad viską tvarkytų 
Vilniaus Vadavimo Sąjunga.

Patriotas.,

ALDLD 28 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
antradienį, balandžio 
774 Bank St., vakare, 
nariai dalyvaukite.

Sekr. J. ž.

Kovo 31 d. Bayonnės lietu
viai turėjo prakalbas Lietuvos 
neprigulmybės klausimu. Kal
bėtojai buvo drg. J. Siurba ir 
p. Tysliava.

Pirmiausiai kalbėjo J. Siur
ba, kuris nurodė, kad dar iš 
Lenkijos pusės gręsia pavojus 
Lietuvos nepriklausomybei. 
Todėl mes turime būt sargy
boj, o geruose santikiuose su 
Sovietų Sąjunga. Kalbėtojas 
nurodė, kad Lietuva turi tik 
nepuolimo sutartį, tai yra, 
kad Lietuva nepuls Sovietų, 
o Sovietai Lietuvos, o apsigy
nimo sutarties neturi. Tad ko
kią moralę teisę Sovietai turi 
pulti Lenkiją? Juk jie liktų 
karo kaltininkais. Pagaliaus, 
gal ir pati Lietuvos valdžia 
atsisuktų prieš Sovietus. Gi 
M. Litvinovas šaukė demokra
tinių šalių konferenciją, kad 
suvaldyt fašistinius plėšikus, 
bet buvo atmesta. Toliau kal
bėtojas palietė trumpą praei
ties istoriją, kada Jogaila už 
Jadvygą priėmė Lenkijos ka
rūną ir nuo to laiko prasidėjo 
Lietuvos žmonių vargai, ypa
tingai baudžiavos laikais. 
Taipgi nurodė, kaip spaudė 
Rusijos carizmas ne tik Lietu
vą, bet ir Lenkiją. Vėliau, 
laike pasaulinio karo, Rusijos 
darbininkai sukilo prieš savo 
skriaudėjus, sugriovė carizmą 
ir įsteigė sovietinę tvarką, ir 
taip Lietuva liko neprigulmin- 
ga. O šiandien fašizmas yra 
aršiausias priešas mažųjų 
tautų neprigulmybės. žodžiu, 
d. Siurbos prakalba buvo be 
galo svarbi tuom klausimu.

Antras kalbėjo p. Tysliava. 
Reikia pažymėt, kad šitą sykį 
biskį švariau kalbėjo, negu 
pirmiau čia kalbėdavo. Turbūt 
vengė progresyvių, kurių dik- 
čiai buvo. Bet vis tiek pri
pasakojo daug nesąrtionių. Sa
kė, kad pasaulyje du didžiau
si blogumai, tai komunizmas ir 
fašizmas. Kalbėdamas apie 
lenkus, tai visą tautą niekino, 
kas tik lenkas, tai ir negeras. 
O lietuviai tai esą smarkūs, 
jie išviję bolševikus iš 
niaus. O jei kas mislina, 
lietuviai nesmarkūs, tas 
yra lepšė.

Vienas žmogus, šalia 
nęs sėdėjęs, kumštelėjo
į pašonę ir sako: “Tai smar
kuolis, o New Yorke demons-

(Bendri 
227, 148, 
136, 297, 
360, 95, 13, 46, 325, 85,
40, 262, 86, ir 35 kuopų, 
so iš 24 kuopų.)

Į Prezidentus:
J. Bagočius ..........
Laukaitis .......... :.
Jurgelionis ............

Į Vice-Prezidentus: 
K .Mažukna ........

Bukšnaitis..............
Į Sekretorius:

M. J. Vinikas ............
J. Miliauskas..............
J. Andziulaitis-Ansell

Į Iždininkus:
K. P. Gugis ..............
A. S. Trečiokas..........
B. Simokaitis ............

Į Iždo Globėjus
E. Mikužiūtė ............
S. Mockus ..................
J. Marcinkevičius . . . . 
J. K. Urbonas ...... 
V. A. Kerševičius . . . . 
M. P. Soponis ..........

Į Daktarus-Kvotėjus: 
J. S. Staneslow . . 

S. Biežis ...........
S. W. Stanulionis

Klaidingais Keliais Maršuoja
Balandžio 4 d. Stoughtone 

įvyko Lietuvių ūkininkų Sąjun
gos susirinkimas. Susirinkime 
buvo pakeltas klausimas, kad 
reikia išnešti rezoliuciją prieš 
Lenkijos valdžios kėsinimąsi 
ant Lietuvos. Nurodyta, kad 
būtinai reikia protestuoti prieš 
tokius Lenkijos valdžios žygius. 
Bet kur tau: susirinkimo daly
viai šoko ir sakė, kad nereikia 
kištis į tokius dalykus, kaip po
litiką. Mes, girdi, esame bepar- 
tyviški, mūsų organizacija ne
politinė, priešinga mūsų konsti
tucijai ir tt.

Pereitam susirinkime mes pa
sitraukėme iš Bostono Komite
to Gynimui Lietuvos Demokra
tijos, šiame susirinkime užbai
gėme savo darbą, išėjome prieš 
išnešimą protesto prieš Len
kijos grobikus.
Man atrodo, kad šitokie Lietu-

Svarbus Parengimas
Pagerbimui leitenanto Ro

bert Raven, kuris nesenai su
grįžo iš Ispanijos, yra rengia
mas bankietas balandžio 9 d. 
7:30 vakare. Parengimas įvyks 
Hotel Brunswick, Bostone, šį 
bankietą ruošia Ispanijos De
mokratijos Gelbėjimo Bostono 
Komitetas ir visa eilė žymių in
telektualų.

Būdamas Ispanijoje, Robert 
Raven atsižymėjo savo drąsu
mu ir pasišventimu. Jis buvo 
sunkiai sužeistas ir neteko re
gėjimo.

Įžanga yra pusėtinai aukšta, 
būtent, $2.50 už vakarienę. Ta
čiau kurie lietuviai išgali ir už
jaučia šiam drąsiam kovotojui 
ir visiems Ispanijos žmonėms, 
turėtų dalyvauti šiame bankie- 
te.

tas turės daug reikšmės ir pa- iti mažąsias valstybjles. 
čiai Lietuvai, šioj šalyj fa-1

478 
219 
326 

40 
132

39

London. — Anglijos 
džia jau laiko sandėliuose 
30 milionų maskų apsisau- 
got žmonėms nuo nuodingų 
dujų laike būsimo karo.

Ginkim Lietuvą!
Nepaprastas Masinis Mitingas Lietuvos Nepriklausomybės 

Gynimo nuo Lenką Klausimu Įvyksta

Sekmad., Balandžio 10 April
LIETUVIU TAUTIŠKOJE SALĖJE

928 E. Moyamensing Avė. Phila., Pa.

Pradžia 2 Vai. po Pietų

Kalbės Kunigas J. Zittas, J. Grinius ir Pat Toohey, 
vietiniai. Svečias V. Andrulis, “Vilnies” Redaktorius 

iš Chicagos ir taip keletas kitų
Dalyvaukite visi. Neškit protestus ir ginkit Lietu

vos Nepriklausomybę nuo užpuolikų lenkų.
Kviečia RENGĖJAI.

ELIZABETH, N. J

'Praeities Šešėlis
KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMA

E

Vaidins Lietuvių Liaudies Teatro Vaidintojai, iš Brooklyno, Vadovybėje 
Artisto Jono Valenčio

BALANDŽIO

LIBERTY

žinojau, kad tu esi 
. . . jeigu jau likt 
kankintis retežiuose, 
tavęs, arti tos, katrą

PR. PAKALNIŠKIS 
Aleksandro Seriožino rolėj 

“Aš žinau, kas man gręsia už tai. 
Bet niekas pasaulyj negalėjo ma
ne sulaikyt nuo pasimatymo su ta
vim, nors ir 
moteris kito 
areštuotu ir 
tai bent arti 
aš niekad nepalioviau mylėjęs ir 
nepaliausiu . . . Na, o tu, Verute, 

ar laiminga?..

10
APRIL

LIETUVIŲ 
SVETAINĖJ

269 Second 
Elizabeth, 

o •
URŠULĖ BAGDONIENĖ 

Generolo dukters Veronikos rolėj 
“Ar aš laiminga? Ir tu dar klau
si... Mano gyvenimas parblokštas, 
parblokštas amžinai . . . Jei aš bū
čiau pirmiau žinojusi, kad tu gy- 
VKs!.. Bet ne apie tai dabar eina 
kalba: svarbiausias klausimas da
bartinėj minutėj — tavęs išgelbėji
mas... Tu privalai pasislėpti . .

Drama vaizduoja gyvenimą caristinėj Rusijoj pasaulinio karo metu. Diduome
nės neapykanta prieš biednuomenę ir radikalę studentiją; persimetimas radikaliz
mo į diduomenės jaunimą; suardymas gilios slaptos meilės generolo dukters su 
studentu revoliucionierium; pirmieji trenksmai revoliucijos; tragedija caristinio ge
nerolo šeimynoj.

Įžanga į Vaidinimą 75c. ir 50c.; Vien Šokiams 25c; Vaikams 15c.
Nuoširdžiai Užkviečiame Visus, Rengėjai.

1oi tj,O



fenktacL, Aalan3zio 3, 1938

VARPO KEPTUVEALDLD REIKALAI tais įplaukų buvo .......... $6,019.89
Išeigų ---------------------- $5,738.35

Finansinė atskaita už sausį, vasarį 
ir kovą, 1938 metais.

Sausio mėnesio įplaukos:
Kp. Kas prisiuntė - Miestas - Suma 

Švelnis, Akron, Ohio $10.90 
Rūbas, Middlefield, O. 1.50 
Galdikas, Hamilton, 
Kaulakis, Auburn, Me. 4.00 
Guzevičienė, Chicago 18.90 

70—N. Kuzmickienė, Rockford, 
29—P. Slavinskas, Rockford, 

Pav. A. Novakas, New Canaan, 
23—K. Sungaila, New York 
34—S. Puidokas, Rumford, Me. 
14—O. šemberienė, Minersville

LDS 1 Apsk. G. J. Krance, 
žolynas, Chicago, III. 

B. Lideikis, Great Neck 
Didžiūnas, New Haven 
Krajauskas, Sp. Valley 

52—J. Radžiavičius, Detroit 
79—J. Slančauskas, Chicago 36.90 
56—J. Gebert, Milwaukee, Wis. 3.10 

146—E. 
145—M. 
170—C.

50—P. 
11—V.

59—F.
51—S.

31—A.
104—K.

154—B.
72—F.

Pav. A.

1.50

3.10
3.40
1.50
1.70
4.50
3.40 
5.00 
7.60
6.10 
3.00 
2.00
8.60

Drobienė, Chicago, Ill. 16.50 
Pūkis, Los Angeles, 
Arrison, Plains, Pa. 
Žirgulis, Rochester, 
Jančius, Worcester, 
Rudžinskas, Somerville 
Pagiegala, Binghamton 
B. Kaross, Oakland, 

P. Boika, Cleveland, O.

20—A. 
198—K.

57— D.
Pav. K. Sinko, Avanta Farm, 
KVK—M. Guoba, Toronto, Ont.

6—Geo. Šimaitis, Montello, 
188—A. Varaneckienė, Detroit 
116—A. Matukaitis, Chicago, 
218—L. Stakenas, Scottville, 

25—J. Jasaitis, Baltimore, 
19—J. Gabris, Chicago, Ill. 
22—B. Kirstukas, Cleveland, 
68—B. Muleranka, Hartford,

236—P. Alska, Washington, Pa. 9.40 . 
-------O. Tamulionis, Simsbury, 1.00.

62—P. A. Jatul, Stoughton, 1.50 j
58— P. R. Baltrušaitis, St. Louis 6.20 

190—P.
90—F.

Pav. J

Vasario Mėnesį Išeigos:
ir knygiaus už 
alga_________ $50.50
pirkta anglų kalboj

16.53
33.05

1.02

Balansas su 1 d. sausio .. $281.54 
KOMISIJA:

Pranas Pakalniškis, 
Kajatonas Janeliunas, 
J. E. Gužas.

HARTFORD, CONN.
“Gyvieji Nabašninkai” bus suloš

ta sekmadienį, balandžio 10 d. Ke
vin Barry Svet., 227 Lawrence St. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Įžanga iš-
anksto 35c, prie durų 40c. Ši 3-jų 
aktų komedija tai viena 
giausių. Taipgi dainuos 
Choras. Kviečiame visus

Kasdieninis Gyvybės 
Eleksiras

iš juokin- 
ir Laisvės 
dalyvauti.

Sekretoriaus
už mėnesį

Jaunuoliams
knygų už

Už statulą mokėta
Raštinei pirkta reikmenų —
Antra ekspedicija knygos “Kelias

į Naują Gyvenimą” -------- 78.00
Bankas išskaitė už čekius .... 78 
Už žurnalų prenumeratas ... 12.00 
Pirkta brošiūrų už ............... 1.75
Atmękėta sub. “Voice” žurnalui 6.00 
Atmokėta ALDLD 6 kp. duoklės

Meno Sąjungai ----------------
Atmokėta kp. aukos Ispanijos

liaudžiai _________________
Išmokėta pirmoji dovana už

spaudos vajų 20 kp.-----------15.00
Išmokėta antroji dovana 145 kp. 10.00 
Išmokėta trečioji dovana 136 kp. 5.00 
Už atspausdintus darbus “L-vei” 1.89 
Drg. R. Mizarai už 2 savaičių

darbą prie knygos ----------- 46.00
Už išsiuntimą “šviesos” No. 1 25.00

5.00

5.00

Viso išeigų ........
Sutrauka:

$312.50
4.80
3.10
7.80 !
3.00
3.20 Balansas buvo --------- —
3-00 Vasario mėn. įplaukė — 
1.60 i 
9.40 1 
1.50

43.95
9.10

16.90
3.00
1.50

12.60
7.70

12.20 ;
15.50 Į

$67.46
355.85

Kartu ---------------------- $423.31
Vasario mėn. išmokėta--------312.50

Nemura, Cleveland, O. 9.20 
Madison, Youngstown, 1.50 
Lazauskienė, Brooklyn 3.10 
Velečka, Brooklyn, 11.70
Salamon, Clinton, Pa. 4.00 

Pivariunas, B. A. Arg. 1.00 
Weiss, Brooklyn, N. Y. 9.10 
Gabal, Bloomfield, N. J. 6.40- 

Laksmin, Elizabeth, 21.30
2.00

24—J.
221—J.

54—C.
200—K. Jankauskas, Hillside,
225 — A. Ivanauskas, Southbury 6.10

14—O. Šemberienė, Minersville
2—P. Jackson, So. Boston,

52—J. Bubliauskas, Detroit 
187—J. A. Dementis, Chicago 
Per “Laisvę,” Brooklyn

16.50 
11.10

Šemberienė, Minersville 5.10 
Krischius, Hartford .. 3.00 

Bubliauskas, Detroit .. 15.60 
Baltrušaitis, Pittsburgh 1.00 
-K. Kilikevičius,

94 60
6.20 

14.00 
22.00
6.10

15.70

9.50
7.30
6.20
8.20
6.40

18.60
6.10

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
dėl tad suaugusiem nesi- 
maitint vien tiktai pienu?

Kūdikis gema su tam tik
ru kraičiu geležies ir vario, 
kuriuos atsineša iš motinos. 
Bet piene beveik visai nėra 
geležies ir vario. Todėl kū
dikiui tik per tam tikrą mė
nesių skaičių nereikia kito
kio maisto, kaip tik pieno,— 
kol jam skelsia prigimtas 
sandėlis geležies ir vario. 
Toliau jis turi gaut jau ir,' 
kitų, papildomų maisto da-! 
lių, kuriose būtų geležies ir 
vario. Nes be šiųdviejų ele
mentų negali daugintis ir 
vystytis kraujo celės - nar
veliai. Todėl jeigu perilgai 
neduosi mažam kūdikiui ar
ba jaunučiui gyvuliukui nie
ko kito, apart pieno, tai pas 
juos išsivystys mažakrau
jystė.

Kas liečia suaugusius, tai 
jie gauna geležies ir vario 
kad ir iš duonos. Dar pri
dėjus orindžių ar tomeičių, 
žmogus gera duona ir pienu 
pilnai galėtų sveikai gy
vent neribotą laiką, nors, 
suprantama, tokia neįvairi 
mityba jam perdaug įkyrė-

PITTSBURGH,
Lietuvių Kapinių Draugija rengia 

Kortų Lošimą, sekmadienį, 10 d. ba
landžio, L. M. D. Namo, 142 Orr St., 
7:30 v. v. Kviečiame visus dalyvau
ti, paremti

PA.

šią Draugiją. — Kom. 
(82-83)

NEW
Lietuvių

šokius, kartu su gražiu veikalu “Gy
vieji Nabašninkai,’’ sekmadienį, ba
landžio 10 d., Lietuvių Svetainėj, 
243 Front St. Pradžia 3 vai. po pie
tų. Lošėjai iš Bridgeport, Conn. 
Įžanga išanksto 25c, prie durų 35c. 
Kviečiame visus dalyvauti, pamaty
site kaip daktaras įsivaizdina, kad 
jis gali iš senų žmonių padaryti-jau
nus. — Kom. (82-83)

HAVEN, CONN.
Namo Bendrovė rengia

įvyks 
vai.
Visi

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas 

sekmadienį, balandžio 10 d., 2 
po pietų. Bakanausko Svet.
kuopos nariai būtinai dalyvaukite, 

nes šiuom kartu randasi labai svar
bių reikalų aptarti. — P. Sakat, 

Kp. Sekr. (82-83)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. rengia smagų pa

rengimą naudai mūsų brolitį kovoto
jų Ispanijoj. Įvyks balandžio 9 d., 
šeštadienį, 7:30 v. v. Liet. Darb. Sv., 
920 E. 79th St. Prašome visus atsi- 
lankytj, turėsime užkandžių ir gėri
mų. Bus ir atstovas iš North Ame
rican Distrikto Lygos. Neužmirški
te dalyvauti, netik kad turėsite ge
rą laiką pasišokti, bet paremsite 
Loyalistinę Ispaniją, o tas yra labai 
svarbu. Įžanga išanksto 10c.—Kom.

(82-83)

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

9.C7SYD o 
<5a

Telephone: EVergreen 8-9770

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

^JAUNUOLIAI .AUGA SVEIKI LFt 
STIPRUS VALGYJDAMI

VARPO

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.

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Balandžio 9 ir 10 dd. bus rinki

mo diena (Tag Day) dėl Ispanijos 
Liaudies kovotojų. Todėl prašome 
visų dalyvauti, pagelbėkite rinkti 
aukas. Dėžutes galite gauti: 735 
Fairmount Ave., 9 vai. šeštądienio 
ir sekmadienio rytais, ten bus žmo
gus, kuris suteiks informacijų.’ Ka- j 
Iriems per toli ateiti, tai pasiųskite į 
už centą atvirutę po sekamu antra
šu: J. Šmitienė,'5809 N. Fairhill St., 
tai dėžutė bus pristatoma. Todėl vi
si prie darbo, -padarykime šitą rin
kimą skaitlingu. — Kom. (82-83)

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
$627.30

5.00

3.00

23.30 kga suaugusiems 40c, vaikams 25c.—
(83-84)Kom.

6.12 14—0.

$560.38

Drg. Andrulis iš-

17.30

9.50

5.00

2.50

15.00

14.00 i

$557.55

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA

$113.64

Org. G. S. (82-83)

Viso jplaukė .. .. $355.85

65.00
3.36

1.00
24

$671.19
$557.55

Daubar, Athol, Mass. 3.00 
Bekis, Rochester, N. Y. 4.70 
Slančauskas, Chicago 16.90 
Dankus, Montevideo, Ur 4.00

Motuzą, Shenandoah 19.30

$110.81
560.38

37.81
20.00
75.00

Kartu -------------------
Kovo mėnesį išmokėta

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Balansas nuo 1937 metų buvo $281.54 
Sausio mėnesį įplaukė ----- 627.30

_ 5.00
_ 2.38

PHILADELPHIA, PA.
Svarbios prakalbos Lietuvos klau

simu įvyks ateinantį sekmadienį, 10

188—A.
51—S.
11—J.

Jurgaitienė, Kenosha, 17.50 
Žemaitis, Waterbury . 15.40 
šemberienė, Minersville 4.80 
Zink, Nanaimo, B. C. 5.50

Cibulskas, Maspeth, . 8.80 
Maziliauskas, Bayonne .14.00 
Sungaila, New York . 1.50 
Velička, Brooklyn $.70 
Velička, Brooklyn . 10.70

369.49
7.14

ALDLD Centro Komiteto 
už 1937 metus, sausio 30 

1938 metais; nuo sausio 1 
1937 metų iki' sausio 1 die- 

Knygas radome

ir naujų narių įrašyti į kuopą.
(83-84)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6-to Apskr. Jaunuolių 

klausimu konferencija įvyks 10 d. 
balandžio, 2-rą vai. po pietų, 735 
Fairmount Ave. Dalyvaus ir J. Or-

4.50
3.00
1.60
6.05

> 14.40
11.00
12.55
7.80

185.00

Viso išeigų------------
Sutrauka:

Balansas buvo ----------
Kovo mėnesį įplaukė -

S. W. PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 105 kp. kartu su rusais 

rengia gražią operetę, šeštadienį, 
balandžio 9 d. (8 vai. vak. Russian 
Hall, 8640 Easlwfck Avė. Šitoj apy-

17—K.
145—M. Pūkis. Los Angeles, C1 11.00 __ _ ____
Pav. S. Pavierelis, Emeria, Ont. 1.50 . ” No? 1, 1938 -

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

NEDfiLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Kartu _________________ $908.84
Sausio mėnesį išmokėta----- 841.38

Viso išeigų___ ________  $841.38
SUTRAUKA:

manas iš Brooklyn, N. Y. Delegatai d. balandžio. Kalbės svečias iš Chi- 
įsitėmykite laiką ir vietą. — Kom.

(83-84)

220.34
“Vilniai” už ALDLD skelbimą 

“Darb. Kalendoriuj” 
Už apdarymą “šviesos” 

komplektų ______

Viso įplaukė
Sausio Mėnesio Išeigos:

Sekretoriaus ir knygiaus
mėnesinė alga --------------- $50.50

Atmokėta kuopų aukos Agitacijos
Fondui______ ,_____ ____

Atmokėta kuopų aukos
dėl “Voice” -----------------

Atmokėta kp. auka
Meno Sąjungai ----------

Bankas išskaitė už čekius
Už apdarymą “šviesos”

komplektų________________20.00
Išlaidos knygos “Kelias į Naują

Gyvenimą” ekspedicijos — 150.00
Pirkta 5,200 svarų popieros

“Šviesai1
Už atspausdinimą 500 paliūd.
Už atspausdinimą. 2,000 laiškų

naujiems nariams _______
Išlaidos ekspedicijos knygų į

Kanadą _________________
Rlaštinei pirkta reikmenų-----
Anglų kalboj knygų pirkta

jaunuoliams už------------------ 35.52
Drg. R. Mizarai už 5 savaičių

darbą prie knygos-----------115.00
Už protesto telegramą į Lietuvą 3.51
Už pašto atvirutes -------------- 5.00
Už “Voice” prenumeratą --------1.50

Balansas yra---------------- $110.81
Kovo Mėnesį Įplaukė

223—Wm. Murphy, Oreg. City $17.15 
Apskr. 15—D. P. Boika,

Cleveland, Ohio --- ------
92—K. Vaišnorienė, Cicero 
14—0.

—P.
52—J.

—J. 
KVK—

Montreal, Canada .............
186—L. Pruseaka, Beloit, Wis. 
■ 39—P. J. Pabalis, Scranton, 

—Per “Laisvę”, Brooklyn .. 
50—P. Žirgulis, Rochester . . . 

5—J. Miškeliunas, Newark ..
13—B. E. Senkevičienė, Easton 4.90 

146—M. Jagminienė, Chicago 14.30 
123—V. Mikelionis, Gary, Ind.
29—P. Slavinskas, Rockford .

145— M. Pūkis, Los Angeles, C.
10—J. Bulauka, Phila., Pa. 
20—St. Yesilion, Binghamton 

Gabris, Chicago, Ill.
■ Varaneckienė, Detroit
Rūbas, Midd'efieid, Ohio 7.50 
Norvaiša, Worcester . 16.60 

153—G. Aukštis, San. Francisco 23.10 
j 33—A. Pipiras, Pittsburgh, Pa. 9.00 
I 190—P. Nemurienė, Cleveland .. 6.20 

16 L—M. Baltrušaitis, Seattle . 15.70 
1—A. Velička, Brooklyn, N. Y. 7.10 

81—E. Vilkaitė, Brooklyn ... 7.70 
138—P. Cibulskas, Maspeth ... 10.20 
81—E. Vilkaitė, Brooklyn ... 3.60 

136—F. Shimkus, Kearny ... 15.90 
1—K. Balčiūnas, Brooklyn 9.^0 

Pav. M. Motuzą, Marcand ....' 1.50 
Pav. S. Milikowski, Red Lodge 1.50 

25—J. Jasaitis, Baltimore, Md. 17.68 
87—P. J. Martin, Pittsburgh 14.25 

9—V Kroll. Norwood, Mass
209—A. Jakštonis, Trenton, ... 6.20
146— M. Jagminienė, Chicago . 9.80 
V. J. Sibulis, F. William, Ont. 1.50
94—J.

Balansas yra------------------ $67.46
Vasario Mėnesį Įplaukos

4—J. Stupur, Portland, Oreg. 9.30 
72—F. B. Lideikis, Great Neck 1.50 

KVK—K. Kilikevičius, Montreal 19.50 
176—J.
50—L.

85— A. Raskow, Haverhill 10.80
66—P. Rasimovich, Grand Rap. 17.50

188—A. Varaneckienė, Detroit 5.60
Pav. Paul Podjun, Luther Mich. 1.50

94—J. Jurgaitienė, Kenosha .. 1.00 
182—V. Kasper, Melrose Park 9.30 
190—P. Nemurienė, Cleveland . 4.50

10— J. Bulauka, Phila., Pa.
86— M. . Chesna, Chicago, Ill.
30—J. Pusvaškis, Chester, Pa.
20—S. Yasilion, Binghamton
19—A. Gabris, Chicago, Ill. .

6—G. Šimaitis, Montello, .
11— J. Norvaiša, Worcester, ..

Pav. J. Venckus, Mexico, Me. .
218—L. Stakenas, Scottsville, .

74—J. čupulis, Springdale, Pa. 7.70
138—P. -
212—K.

23— K.
1—A.
1—A.

166—D. Burba, Stamford, Conn. 4.50
68—B. Muleranka, Hartford . 26.40

200—K. Jankauskas, Hillside .
24— J. Weiss, Brooklyn, N. Y.

117—Jasulaitis, Shelton, Conn.
155—P. Petrauskienė, Worcester

GREAT NECK, N. Y.
Balandžio 10, sekmadienio vakarą, 

8-tą vai. bus rodomi garsiakalbiai 
judžiai. Elm Point Inn., 91 Steam
boat Rd. Rodys Ispanija Ugnyje; 
Karas Chinijoj’, ir Šoka Varlė — ko
medija su Charlie Chaplin. Ruošia , nan, ooav iLasiwicn avė. anoj apy- 
Komunistų Partijos vienetas. Kvie- Į linkėj dar nebuvo tokis gražus per- 
čiame Visus atsilankyti ir pamatyti 
Ispanijos ir Chinijos kovų judj. Sa
vo akimis pamatysite kaip žudomi 
nekalti kūdikiai, motinos ir sene- 
lia. Taipgi turėsime kalbėtoją. Įžan-

statymas. Dalyvauja gabūs muzi
kantai ir dainininkai. Lyros Choras 
dainuos, bus sdlistų: Vaidžiulienė, 
Vaidžiulytė, Statkevičiutė, Norvoste 
Mecente, Merginų Oktetas ir kiti 
dalyviai. Turėjime daug jaunuolių. 
Užkviečiame visus skaitlingai daly
vauti, pamatyt gražų programą. — 
Kom. (82-83)

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
i K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
.Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

LIGOS

CHRONIŠKOS

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN. N

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinama kainų

Viso įplaukė .................
Kovo Mėnesį Išeigos

Knygiaus ir sekretoriaus alga 
už mėnesį laiko ............. $50.50

Atmokėta kuopų aukos
Meno Sąjungai __________

Atmokėta kuopų aukos 
dėl “Voice” -__________

Atmokėta kuopų aukos L. K.
Partijai ________________

Atmokėta kp. aukos Ispanijos 
liaudžiai _______________

Atmokėta “L.” bila--------------
Atmokėta kp. aukos Agitacijos

Fondui _________________
Booknigai už anglų knygas . 16.00 
Už telegramą p. Hull Lietuvos

reikale __________________  1.14
Už prenumeratas atmokėta----- 8.00
KVK išlaidos už ALDLD darbus 7.99 
Bankas išskaitė už čekius .... „93 
“Laisvei” už spaudos darbus .. 2.81 
Knygų ekspedicijos išeigos .. 45.00 
Už raidžių įgreviravimą į statulą 1.35 
Jaunuoliams pirkta anglų 

kalboj knygų ---------------
Už krasaženklius ___________
Randa už 6 mėnesius raštinės 
Už atspausdinimą “šviesos”

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 11 d., 7:30 v. v. Laisvės 
Choro Svet., 57 Park St. Prašome 
yisų narių skaitlingai dalyvauti šia
me susirinkime ir tuom pačiu kartu 
užsimokėti duokles. Duoklės nedide
lės, todėl kiekvienas narys turėtų 
stengtis pasimokėt. — J. V. Margai
tes. (83-84)

cagos, V. ■ Andrulis, “Vilnies” redak
torius. Lietuvių Tautiškoj salėj, 928 
E. Moyamensing Avė., 2-rą vai. po 
pietų. Kalbės ir anglų kalba žy
mus kalbėtojas.
aiškins Lietuvos padėtį. Kviečiame 
visus lietuvius dalyvauti ir bendrai 
padiskusuoti. Jūs būsite visi paten
kinti aiškinimu. — Kom. (82-84)

GYDOMOS

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155-tos kp. susi

rinkimas įvyks 11 d. balandžio, 7:30 į 
v. v. Lietuvių Svet., 29 Endicott St. I 
Bus raportas iš Naujos Anglijos 
Liet. Moterų Suvažiavimo, taipgi iš ( 
“Laisvės” suvažiavimo. — Valdyba. .

(83-84)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 10 d. balandžio, Easton 
Baking Co. Svet., 36 N. 7th St. Pra- . 
džia 2-rą vai. po pietų. Visi nariai 
būkite, nes išgirsite raportą iš 
“Laisvės” dalininkų suvažiavimo. 
Atsiveskite ir naujų narių. (82-83)

13.60
16.40
20.60

7.50 
14.00 
15.10 i 
15.10 I

4.00
14.20

Balansas yra -------
D. M. Šolomskas, 

ALDLD CK Sekretorius,
O. Depsienė, 

ALDLD CK Iždininkė.
Knygų Peržiūrėjimo Komisijos 

Pareiškimas
Mes ALDLD 2-ro Apskričio Kon

vencijos išrinktoji komisija, peržiū
rėjome 
knygas 
dieną, 
dienos, 
nos, 1938 metų, 
tvarkoj.

Finansų stovis sekamas: 1937 me

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 10 

d. balandžio, 2-rą vai. po pietų. B. 
Poteliūno Svet., 53 Bank St. ,Visi 
nariai ir narės pribūkit į susirinki
mą, užsimokėkite duokles, kad ne- 
liktumėt suspenduoti ar išbraukti; 
Taipgi yra svarbių klausimų Draugi
jos ir visuomenės reikale. Atsives
kite

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinki-' 

mas įvyks sekmadienį, balan
džio 10 d., 1 vai. po pietų, 
256 Walker St. Visi nariai 
ir nares dalyvaukim tame su-1 
sirinkime. Turime labai svar
bių dalykų aptarti.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas bus 

10 d. balandžio, 2-rą vai. po pietų, 
sekmadienį, Da Quino Hall, 1258 
Providence Rd. Nariai kviečiami at
silankyti laiku, nes turime keletą 
svarbių reikalų aptarti. Perstaty
mas komedijos “Pusseserė Salomė
ja,” 15 d, gegužės, Parko klausimas, 
vajaus klausimas, organizacijų Są
ryšio klausimas ir kitokį reikalai. 
— Org. F. M. I. (82-83)

Dr. Herman Mendlowiiz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos M.ftšLAŽARNES 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 Sekmadieni

9 A. M. iki 3 P. M

Valgykite Medy
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvestant.

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

Orui atvestant greit galima pagauti šaltį, o apgirtus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

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 gali su
prasti. Tik už $5.00. Prisiųskite $2.50 dabar, o balan- 
są užsimokėsite laiškąnešiui, kaip atneš siuntinį.

FEDERAL SERVICE BUREAU 

112 Maple, North Little Rock, Ark

įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Apie Vėliausi Pavoju Lietuvai ir Kaip Ją Gelbėt, Taipgi Apie Trockistp Rolę Žudyme Mažą Tautą 
Nepriklausomybės Išgirskite Lietuviui Koir unistu Kuopos Prakalbose Balandžio 8-tą

PAŠOVĖ MERGAITĘ
7

£3-

Atskaita Nuo Prakalbų
Lietuvos Reikalais

Kovo 21 d., Grand Paradise 
svetainėj, Brooklyne, buvo 
surengtos prakalbos Lietuvos 
nepriklausomybės gynimo rei
kalais. Jas rengė Lietuvių 
Komunistų Centro Biuras, 
ALDLD Centro Komitetas ir 
LDS Centro Valdyba.

Aukos buvo rinktos paden
gimui prakalbų lėšų ir ruošia
mos demonstracijos prie 
kijos konsulato. Viso 
buvo surinkta $152.48.

Prakalbų surengimas 
• tavo .............................

Judžių traukimo
išlaidos ............... . . 10.00
Demonstracijos išlaidos: 
plakatai, atspausdintos 
lietuvių ir anglų kalboj 
rezoliucijos, iškabos ir 
tt

Iš kur dabar gręsia didžiausias pavojus Lietuvos nepriklau
somybei ?

Kas ir kaip gali ją apginti?
Ar dabartinė Lietuvos valdžia nori ir gali apsaugot Lietuvą 

ir lietuvybę ?
Kas tie Sovietų Sąjungos vidujiniai ir išlaukiniai priešai?
Ar jie žalingi tik Sovietų Sąjungai ar sykiu ir kitoms ša

lims, tame skaičiuje ir Lietuvai?
Kodėl Sovietų Sąjungoj aštriai baudžia trockistus ir 

šalies priešus?

Demonstracija Prieš 
Linčiavimą

Ateinantį trečiadienį, 
landžio 13, 5 vai. po

kitus

Įplaukų buvo . . .
Viso kartu išeigų
Liko .....................
Likusius perduodame

tuvos Draugų Komitetui, ski
riant pinigus antifašistinių po
litinių kalinių šeimų paramai.

Mes tariame širdingą ačiū 
visiems garsintojams, tame 
skaičiuje ir radio valandų 
vedėjams.. Komitetas.

Le li
aukų

kaš-

$111.16
$41.32 

Lie-

ba- 
pietų, 

tuojau po darbo, Union Sq., 
N. Y., šaukiama viso miesto 
demonstracija prieš linčiavi- 
ma. Čia bus išnešti reikala
vimai šalies įstatymdavystei 
pravest Anti-Lynching Eilių.

Reikalas tokio biliaus taip 
aiškus, kad, rodos, bile svei
ko proto žmogus galėtų tai 
suprasti, tačiau to nenori su
prast tie ponai senatoriai ir 
kongresmanai, kuriem labai 
pelninga linčo pagelba palai- 
-kyt negrus vergiškoj padėtyj 
ir panaudot juos bloginimui 
visų darbininkų sąlygų. Dėl
to darbininkam ir visiem pa
žangiem žmonėm svarbu da
ly vaut demonstracijoj ir 
spaudimu priverst ponus 
leist minėtą bilių.

Frances Lackovskaitė, 
metų, 84 Oakland St., tapo 
pašaukta netoli savo namų 
per vieną iš berniukų, kurie 
ant šaligatvio žaidė “policistą 
ir plėšiką.” Ant šaligatvio 
rasta numestas 32 kalibro re
volveris. Mergaitė nugabenta 
Greenpoint ligonbutin, sako
ma, pasveiksianti.

Loretta Wilson, 15 metų 
mergaite, išgelbėjo kaimynų 
Webb’u 3 metų dukrytės gy
vybę jai įkritus virš 5 pėdų 
gelmėn prie Locust Point, 
Bronx.

ONE HUNDRED AND FIFTY THREE

’ |»AI O r» E POS1TOR.S

W bushwick
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN VVALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 p. p.

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

savo
pra-

Ateinantį pirmadienį, 9 v. 
ryte, bus viešos diskusijos dėl 
naujų taksų pirm negu ma
joras LaGuardia pasirašys bi- 
lių.

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 
sultis skilviui

Kada PERSIVALGOTE, 
PERSIRŪKOTE, 

PERSIGERIATE

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

Iš Hujer ir Kaškiaučiaus 
Pirmo Pasirodymo Town 

Hall Programoj
Pereito trečiadienio vakarą 

brooklyniečiai i r apylinkės 
lietuviai pirmu kartu pama
tėm jaunąjį Joną Kaškiaučių 
(savo profesinėse sferose ži
nomą kaipo 
vich), plačiai 
mo daktaro 
čiaus sūnų,
ir baletinių šokių programoj 
su jauna Kalifornijos artiste 
šokėja Flower Hujer’iūte.

Ivan Kashke- 
žinomo ir myli- 
J. J. Kaškiau- 
interpretuojamų

Tai buvo jaunų artistų pir
mas pasirodymas paskilbusioj 
New Yorko koncertų salėj— 
Town Hali. Pirmiau jie su 
geru pasisekimu buvo pildę 
programas Hollywoode ir 
Redlande, Kalifornijoj, kur 
spauda labai įvertinančiai at
siliepė apie jų talentus.

Šioji pirma pažintis su jau
nu Kaškiaučium ir jo lakiąja 
programos dalininke—Flower 
Hujer — paliko dalyviuose 
gražų įspūdį. Skaitlinga pu
blika nuolatinių Town Hali 
programų lankytojų, taipgi 
lietuvių, teikė jiems entuzias
tiškų, ovacijų. Gi po išpildy
mo šokio iš “Raudonų Aguo
nų Baleto” šokėjam įteikta 
gyvų gėlių, jai — pintinaitė, 
jam—pluošte gladiolų. Nepa
prastai gražų įspūdį darė 
“Claire de Lune,” taipgi pa
mergės ir kiti šokiai. Mato
si, kad šie jaunuoliai, jau ne
be paprasti mėgėjai, bet ta
lentingi, aukštai prasisiekę 
scenos šokėjai.

Linkėtina, kad šių dienų ne
palankios artistams kilt sąly
gos nenugalėtų jaunų artistų 
pasiryžimą laikytis ir kopti 
aukštyn scenoje, kam jie 
naturališkų galimybių ir 
sišventimo.

Gėlės buvo dovana nuo 
pės Brooklyno laisviečių,
nininkų ir šiaip meną mylin
čių asmenų.

Skaitlinga publika, ypatin
gai ant balkono, kur šių žo
džių rašėjui teko būt, matė
si gerokai,' apie ant pusės, iš
marginta lietuviškais, pažįsta
mais veidais brooklyniečių ir 
apylinkės menininkų vadų ir 
jaunų choristų, taipgi visuo
menininkų ir abelnai publikos. 
Neteko pažvelgt, ar daug lie
tuvių buvo ždfnai, kur sėdy
nės prieinamesnės tik profe
sionalam ir prekybininkam. 
, Rep.

turi
pa-

gru-
me-

V. ANDRULIS, aiškins, kas tie trockistai?
Tie ir daugelis kitų svarbių klausimų bus išaiškinti Lietuvių 

Komunistų Kuopos rengiamose prakalbose šį vakarą, penkta
dienį, 8 balandžio (April), Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
svetainėj, 280 Union Avė., Brooklyne. Pradžia 7 :30 vakare. 
Įžanga nemokamai.

Apie trockistus, kas jie buvo seniau ir jų dabartinę rolę 
šių dienų darbininkų judėjime kalbės Vincas Andrulis, “Vil
nies” redaktorius, kuris trockizmo klausimą nuodugniai žino 
ir seka visus jo požymius lietuviuose ir tarptautiniai.

Apie priežastis vėliausių įvykių Lietuvoje ir kur link da
bar eina Lietuva, taipgi, kas darytina Lietuvos gelbėjimui da
bartinėje, naujoje padėtyje, plačiai aiškins Antanas Bimba, 
kuris yra žymus teoretikas ir pripažintas vienu žymiausių lie
tuvių politikos žinovų pasaulyje.

Lietuviai komunistai nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti, 
nes tik susipažinę su tais svarbiausiais šiandieniniais klausi
mai galėsime būti sėkmingais Lietuvos nepriklausomybės ir 
darbininkų reikalų gynėjais nuo priešų.

Brangi Maryte
GRĮSK

Brangi Maryte: 
susitaikysim, aš 
reiškia reumatiški 
liai, kurie žmogų vargina, kada žmo
gus nesijauti gerai, esi piktas, ner- 
vuotas ir nepamatai, kaip kokį ne
reikalingą žodį plepterčji, ir praside
da barniai, nesutikimai, aš dar išsi- j 
kalbėjau su vietiniu aptiekorium ir i 
jis man patarė Deksnio Galingą 
Mostj, kuri yra daugeliui pagelbė
jus. Aš tikiu, kad’ ir tau pagelbės. 
Grįšk namo tuojaus. Jūsų mylintis 
vyras Jokūbas. O jeigu negrįši, tai I 
klausk aptiekose taip: DEKEN’S I 
OINTMENT.

NAMO
Aš dar tikiu, kad 
dar supratau ką 
skausmai ir dieg- ATSITAISYSITE 

Greitai su 

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS YRA PASALDINTOS” 

Parsiduoda vaistinėse bonkomis. 
Gėrimų įstaigose ir restauracijose 

dozomis bei stikliukais 
“JŪSŲ SKILVIO LABUI” 

COSSACK PRODUCTS 
400 W. 41st Street, 

New York City, N. Y.

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

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

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

Lankėsi “Laisvėje”
Trečiadienį po pietų, lankė

si “Laisvės” įstaigoj svečias, 
drg. Lieponis iš Bridgeport, 
Conn. Užsimokėjo už “L.” 
prenumeratą. Sakėsi atvažia
vo svečiuotis pas savo pusse
serę Zuzaną Pranaitienę, 
brooklynietę.

Netikėtas Sniegas
Balandžio 6-tą Brooklyne 

susilaukėme trejeto colių 
sniego klodą, storiausį bėgyje 
šių metų. Sniego valymui pa
imta 1,200 vyrų apart 300 re
guliarių gatvių valytojų. Tem
peratūra nupuolė iki 29 laips
nių. Manoma, kad padarė 
daug žalos gėlėms, vaisiams 
ir daržovėms. Tokių sniego 
šiamę sezone nebūta jau nuo 
1924 metų.

18 ienų padnrau nau
ju! paveikslu! ir kra- 
javui sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
spalvom.

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

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

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

Tel. Virginia 7-44JJ9

Barry P. Stalins
(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.
h
i

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

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

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 atliekame patenkinančiai.

Gedimino 
p-lei P. Jurgeliūtei 

ceremonijos Fifth 
viešbutyje. Oficialiu 
buvo Lietuvos konsu-

P-lei Jurgeliūtei įteikta 
Smetonos Ordinas

Pereitą sekmadienį įvyko 
Smetonos atsiųsto 
Ordino 
įteikimo 
Avenue 
įteikėju
las Budrys. Pokilį surengė dr. 
šliupaitė, pp. Valukienė, Mise
vičienė ir kitos. Jame daly
vavo daugelis vietos ir iš ki
tų miestų profesionalų, biz
nierių ir šiaip pasiturinčių 
žmonių.

Tūli asmenys, kurie manė, 
jog p-lė Jurgeliūtė esanti de
mokratiško nusistatymo ir dėl
to nepriimsianti Smetonos or
dino, dabar jaučiasi nusivylę.

TEISME DĖL VAIKO
Mrs. Ferruza, 677 Metropo

litan Avė., patraukė savo vyrą 
teisman. Ji kaltino vyrą šūka
vime ant jos už nedavimą jam 
nešiot jųdviejų kūdikį, kurį ne
šiot jis nemokąs. O vyras užti
krino, kad jis auginęs tris vai
kus su pirmąja pačia ir esąs 
ekspertas. Teisėjas patvarkė, 
kad jiedu turi lygias teises prie 
vaiko, tačiau iš teismabučio vis- 
vien jinai išėjo nešina kūdikiu, 
o jis tik kūdikio buteliuku.

East Upėj prie Montague St. 
rasta lavonas nežinomo vyro 
apie 45 metų, rudom akim ir 
plaukais, arti 6 pėdų, apie 175 
svarų, darbiniuos drabužiuos.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas. Savaiti

nis biznis $375.00. Partneriai nesu
tinka. Dėl daugiau informacijų šau-’ 
kite telefonu: Evergreen 7-1414.

(83-85)

Pardavimai varžytinėmis,- 124 ak- ; 
rų ūkė, graži ir puiki vieta. Pir- ' 
miau ūkė priklausė Bieliauskam, ku
rie leisdavo lietuviam laikyti geguži
nes, sąlygos labai lengvos. Kurie no
rite daugiau sužinoti apie šią gražią 
ūkę (be gyvulių) malonėkite kreip
tis asmeniškai arba laišku po seka
mu antrašu: Felix Dudonis, 15 Snow 
Street, Fitchburg, Mass. Ūkė ran
dasi Old Oxford Rd., Oxford, Mass.

Parsiduoda geras restaurantas ir 
alaus biznis su namais. Galima pa
daryti gražus pragyvenimas. Tas 
biznis laikosi šioje vietoje per 15 
metų. Apie pardavimo priežastį ir 
smulkmeniškiau apie patj biznj pa-i 
tirsite ant vietos. 564 Wythe Ave.,j 
Brooklyn, N. Y. (77-90)

SUSIRINKIMAI

Brooklynas ir Apielinke
Williamsburg’o Komunistų Partijos 12 metų sukaktuvių 

—Tautines Kuopos rengia

KONCERTĄ IR BALIŲ
Subatoj, Balandžio 9 d. April

UKRAINŲ TAUTIŠKOJ SALĖJE
101 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 49c asmeniui

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

PHONE PULASKI 5-1090

1. Aido Choras
2. Ukrainų Choras
3. Lilija Kavaliauskaitė, solo

PROGRAMAS:
4. Al. Velička ir P. Grabauskas
5. Ukrainų Šokių Grupė ir 
S. Mandolinų Orkestrą.

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

OPEN DAY AND NIGHT
Kviečiame visus lietuvius skaitlingai atsilankyt j šį taip svarbų 

parengimą ir apvaikščiojimą Komunistų Partijos 12-kos metų gyva
vimo ir darbuotės Williamsburg’o apielinkėj. KOMITETAS.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau kambario, turiu lovą ir 

patalinę. Tačiau, jei pasitaikys for- 
nišiuotas tinkamas kambarys, tai 
pasinaudosiu juom palikdamas savo 
rakandus. Prašau pranešti šiuom 
antrašu: Joseph Brachkus, 5 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. (81-83)

3-čIO APSKR. KOMITETO 
POSĖDIS

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Trečio Apskričio Komiteto posėdis 
įvyks sekmadienį, balandžio 10 die
ną, “Laisvės” patalpoj, kaip 10 vai. 
ryto. Susirinkime labai svarbūs 
klausimai bus gvildenama, todėl visi 
komiteto nariai būtinai dalyvaukite. 
— Sekr. x (82-83)

426 SOUTH 5th STREET 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

SPECIAL RATES
LADIES* DAYS

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

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

Sleeping Accomodations.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

PER WEEK
GENTS* DAYS

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




