
Krislai
Nesusivaldą Idiotai. 
Dainininkas Sadauskas. 
“Voice” Jau Spaudoj. 
Pažangieji Laimi.
Prezidentų Pareiškimas.
Baltimoreje.

Rašo R. Mizara

šiuo tarpu Amerikos • reak
cininkai įtūžusiu bjaurumu 
siunta prieš mūsų krašto pre
zidentą p. Rooseveltą.

Plūsta jį per spaudą, per 
> prakalbas ir per telegramas.

Vienas nesusivaldąs idiotas 
pasiuntė prezidentui telegra-

• ma. išvadinančia Rooseveltą
“bjauriu idiotu,“ “Benedictu 
Arnoldu,“ “baisūnu, veikian
čiu išvien su anti-kristu,“ ir 
kitokiais vardais.

No. 85

Per pereitus prezidentinius 
<1 rinkimus tie patys sutvėrimai 

vadino prezidentą “bolševi
ku.“ Tačiau jie pamatė, kad 
žmonės to nebepaisė; jie vis 
vien balsavo už Rooseveltą.

Dabar reakcionieriški nesu- 
sivaldą idiotai visaip bjaurio- 
ja Rooseveltą. Įmanytų, jie 
jį laše vandens paskandintų.

Chicagietis dainininkas Sa
dauskas labai gražiai pasirodė 
“Laisvės“ metiniam bankiete, 
užpereitą sekmadienį Brook
lyne.

Jo balsas malonus, stiprus 
4 ir aukštai išlavintas. Senai 

buvau Sadauską girdėjęs dai
nuojant; per tą laiką jis smar
kiai nuprogresavo dainavime.

Mūsų didesnes kolonijos 
turėtų suruošti (sekantį ru
denį) koncertus ir į juos pa
kviesti dainininką Sadauską fe fe
dainuoti.

Pagaliau Amerikos lietuvių 
jaunimo žurnalas “Voice of 
Lithuanian - Americans” jau 
spaudoje. s'

, Pasirodys už kelęto dienų.
4 Kiek šitų žodžių rašytojui

teko patirti, pirmas numeris 
bus itin turiningas ir gražus.

Mūsų literatūros platinto
jai privalo užsisakyti žurna
lą pundais. Jis turi būti pla
tinamas ne tik jaunime, bet ir 
senime, jei taip galima išsi
reikšti.

“Voice” turi gyvuoti, turi 
platintis ir stiprėti, nes mūsų 
jaunimo judėjimas plečiasi ir 
stiprėja.

Visi daviniai rodo, kad šie- • vmet SLA seime pažangusis 
sparnas turės milžinišką dele
gatų daugumą.

Tam, pačiam Scrantone, kur 
bus Seimas, SLA kuopos iš
renka pažangiuosius delega
tus.

• Tautininkai, kurie manė, kad 
Scrantonas — jų tvirtovė, tu
rės labai smarkiai nusivilti!

šiame “Laisvės“ numeryj 
telpa buvusių Lietuvos prezi
dentų pareiškimas dėl demo
kratinės vyriausybės sudary
mo Lietuvoj.

Pareiškimas logiškas ir 
remtinas. Bet Smetona jo 
neklauso. Smetonai niekad 
nerūpėjo Lietuvos žmonių 
reikalai. Jam rūpėjo ir tebe- 
rūpi tik žm'ones spausti ir val
dyti.

Amerikos lietuviai, savo 
masiniuose mitinguose, priva
lo paremti tą judėjimą Lie
tuvoj, kuris stoja už grąžini
mą žmonėms laisvės ir demo
kratijos !

Tai bus geriausias Lietuvos 
nepriklausomybės gynimas!

Balandžio 3 d. Baltimorės 
Lyros Choras suruošė koncer
tą, kuriame dalyvavo apie 
800 žmonių. Programa buvo 
graži.

Tai puikus mūsiškio choro 
pasirodymas. Gerai baltimo- 
riečiai padarė sukurdami cho
rą.

Dabar baltimoriečiai ruošia
si prie “Laisvės“ naudai pik-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Kongreso Atžagarei
viai Užmušė Valdžios
Pataisymų Sumanymų

Washington. — Atgalei- 
viai demokratai kongresma- 
nai, susibūrę su republiko- 
nais, atmetė prezidento Ro- 
osevelto bilių dėlei pataisy
mų tūlose valdžios įstaigose. 
Šis Roosevelto sumanymas 
tapo užmuštas 204 balsais 
prieš 196, reiškia, tik 8 bal
sų dauguma.

Fašistu Hearsto ir kuni
go Coughlino šauksmai ir 
didelės daugumos kapitalis
tų laikraščių riksmai prieš 
Roosevelto bilių kaip neva 
“diktatorišką” n u g ą s d ino 
net du farmerių-darbiečių 
kongresmanus ir šešis vadi
namus progresyvius, kad ir 
jie balsavo atmest tą bilių.

Šimtai tūkstančių fašis- 
tuojančių gaivalų telegramų 
ir Naujosios Dalybos prie
šų plūdimai prieš tariamą 
“Roosevelto diktatūrą” per 
radio sudarė daugeliui kon- 
gresmanų tokį įspūdį, būk 
“žmonės esą priešingi” pre
zidento planui, reikalaujan
čiam pertvarkyt raštinę ge- 
neralio finansų kontrolie
riaus ir padaryt tūlas kitas 
permainas kai kuriuose vyk
domosios valdžios skyriuose.

Elektros kompanijos, ban
kininkai ir stambieji fabri
kantai išpylė kalnus pinigų, 
kad tik sumušt Roosevelto 
sumanymą. Nes jeigu kon
gresas būtų jį priėmęs, tai 
valdžia geriau galėtų vyk
dyt bįtujosios Dalybos pro
gramą daugumos žmonių 
naudai.

Per Viesulus - Liūtis Žuvo 
27 Žmonės 2-se Valstijose
Atlanta, Georgia. — Per 

audringas tvaniškas liūtis 
(“debesų p r a p lyšimą”), 
staiga užplūdo vanduo ištvi
nusio kalnų upelio ir prigir
dė 13 bemiegančių žmonių 
Whitestown miestelyje.

Viesulai užmušė 13 asme
nų Aliceville miestelyj, Ala- 
bamoj, ir sužeidė 40. Per liū
tis prigėrė vienas žmogus 
Birminghame, Ala.

Pa. Federacijos Vadai Rems 
Bosų Kandidates

Harrisburg, Pa.—Valsti
jos Darbo Federacijos va
dai ir vadukai savo suvažia
vime pasmerkė demokrati
nius CIO unijų statomus 
kandidatus į gubernatorius 
ir kitas valdvietes. Jie rems 
reakcionierius, kovojančius 
prieš industrines unijas.

niko (pirmo tokio didelio), 
kuris įvyks gegužės mėn. 29 
d., š. m.

Tame piknike dalyvaus ne
mažai ir brooklyniečių su 
Aido Choru priešakyj.

Bus ten daug ir philadel- 
phiečių ir chesteriečių lais- 
viečių I
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Anglija Sako, būk Meksika 
“Neteisingai” Užgrobus Ang

ly Žibalo Kompaniją
Mexico City. — Anglijos 

ambasadorius įteikė griežtą 
protestą Meksikos preziden
tui Cardenas’ui, kad, girdi, 
Cardenas “visiškai neteisin
gai” pervedęs į savo vald
žios rankas anglų Eagle ži
balo kompaniją Meksikoj.

Sykiu su savo protestu 
Anglijos valdžia reikalauja 
sugrąžint tos kompanijos 
aliejaus-žibalo versmes ir 
valyklas anglam buvusiem 
jų savininkam.—Eagle kom
panijos nuosavybė buvo 
skaitoma iki $250,000,000 
vertės.

Meksikos valdžia jau pir
miau žadėjo atsiteist ame
rikonam ir anglam, kurių 
nuosavybes prezid. Carde
nas paėmė į savo valdžios 
žinybą. Bet Anglijos val
džia nelaukia atsiteisimo, o 
šiurkščiai reikalauja sugrą
žint tas nuosavybes savo 
kapitalistam.'

Sovietų Valdžią Skubiai 
Atsiunčia 150 Orlaivių 
Ispanijos Respublikai

Hendaye, Franc.-Ispanijo
jos pasienis. — United Press 
žiniomis, Sovietai visu grei
tumu atsiunčia oru ir atga
bena laivais 150 naujų leng
vų, greitų lėktuvų ir didelių 
bombininkų Ispanijos respu
blikai.

Ispanijos valdžia paskuti
niu laiku atsišaukė į Angli
ję ir Franci ją, kad praleis
tų respublikiečiams ginklus; 
bet į atsišaukimą atsiliepia 
tik Sovietų šalis.

Barcelona, Ispanija.—Gy
ventojai įpuolė į neapsako
mą entuziazmą, kada apie 
100 naujų valdžios lėktuvų 
atskrido ir manevravo virš 
Barcelonos, Ispanijos laiki
nosios sostinės, žmonės iš 
džiaugsmo šoko gatvėse.

Prezid. Roosevelt Nekeršys 
Persimetėliam Demokratam

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas laišku kon- 
gresmanui Rayburnui dė
koja visiem tiem kongres- 
manam, kurie rėmė prezi
dento reikalavimą perorga- 
nizuot kai kuriuos valdžios 
skyrius, kad jie geriau galė
tų tarnaut visuomenei. Sy
kiu prezidentas prašo ne- 
keršyt asmeniškai tiem pėr- 
simetėliam demokratam 
kongresmanam, kurie susi
dėjo su republikonais ir tuo 
būdu sumušė jo sumanymą 
pataisyt minimas valdžios 
įstaigas.

40,000 Fašistų Armijos prieš 
Tortosą; Jie Gręsia Vinaroz 

Prieplaukai
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis. — Per ketu
rias dienas liaudiečiai atmu
šė visas fašistų atakas prieš 
Tortosą, 20 mylių nuo pa
jūrio, ir išvijo priešus iš ke
lių pozicijų.

Dabar fašistai telkia 40,- 
,000 savo armijos su naujais 
daugiais kanuolių, tankų ir 
lėktuvų Tortosos fronte 
šturmuot tą miestą. Tuo 
tarpu fašistai praneša, kad 
už 27 mylių į pietus nuo 
Tortosos jie persigrūmę per 
Turmell kalną ir pasiekę 
punktą tik už 12 mylių nuo 
Viduržemio Jūros Vinaroz 
prieplaukos.

Fašistai grūdžiasi linkon 
jūros, idant atkirsti Katalo- 
niją, šiaur-rytinį Ispanijos 
kampą su Barcelona, nuo 
centralinės Ispanijos.

ORGANIZUOJAMA FRANCI JOJ NAUJAS 
MINISTERIŲ KABINETAS

UNIJOS SVARSTO VISUOTINĄ STREIKĄ 
PROTESTUI PRIEŠ REAKCINĮ SENATĄ

Paryžius. — Kad senatas 
223 balsais prieš ,49 atmetė
finansinius sumanymus 
Franci jos socialisto ministe- 
rio pirmininko Blumo, dėl 
to atsistatydino Blumas su 
visu Liaudies Fronto minis- 
terių kabinetu. Tada Fran- 
cijos prezidentas Lebrun 
pakvietė Ed. Daladierą, lig
šiolinį karo ministerį, suda
ryt naują ministerių kabine
tą. Jis yra vienas iš radi
kalų “socialistų” partijos 
stambiausių vadų.

Kuomet senatas atmetė 
Blumo valdžios reikalavimą 
duot jai teisę padaryt tam 
tikrus pakeitimus šalies fi
nansuose ir tinkamiau ap- 
taksuot- kapitalistus, tai

Chinai Kirto Milžinišką 
Smūgį Japonam Pieti

niame Shantunge
Shanghai. — Chinai nuvi

jo japonus 7 mylias toliau 
nuo Taierhchwango ir apsu
po ir išžudė daugelį iš tų 
priešų, kurie mėgino pas
prukt linkon Chihsieno ir 
Lini.

Hankow. — Chinai apsu
po faktinai visus miestus 
pietinėj dalyje Shantungo 
provincijos, kur tik buvo 
japonų kareivių, kaip pra
neša Chinijos generalis šta
bas. Bet tų miestų apygar
dose japonai dar turį 20,- 
000 savo armijos.

Taierhchwango apylinkėj 
chinai surinko lavonus 6,000 
užmuštų japonų, kur buvo 
ištaškytos dvi japonų divi
zijos.

Po to mūšio chinai pagro
bė 77 japonų kanuoles, 30 
tankų, 900 kulkasvaidžių ir 

10,000 šautuvų. Apart tūks-

Nupirkta 150,000 Tonų 
Kviečių Kaip Karinė Mais

to Atsarga Anglijai
London.—Pagal karo mi

nisterijos paraginimą, pen
kios didžios malūnų firmos 
Anglijoj užpirko 150,000 to
nų kviečių iš Australijos, 
Argentinos, Kanados ir 
Jungtinių Valstijų. Valdžia 
nurodė, kad reikia išanksto 
sudaryt tinkamą grūdų ir 
miltų atsargą akivaizdoje 
gręsiančio karo.

Darbo Federacija Reikalau
ja 40 Valandų Savaites Val

stijos Darbininkams
Albany, N. Y.—Amerikos 

Darbo Federacijos valdyba 
įnešė konstituciniam New 
Yorko valstijos suvažiavi
mui nustatyt ne daugiau 
kaip 5 dienų, 40 valandų 
darbo savaitę visiem valsti
jos samdomiem darbinin
kam ir tarnautoj am.

žmonės iš galerijų ėmė 
šaukt: “Šalin atžagareiviš- 
ką senatą!”

Darbo unijos svarsto, kad 
gal reikės paskelbt visuoti
ną streiką prieš reakcinį se
natą, Liaudies Fronto val
džios priešą.

Paryžiuje jau dabar strei
kuoja 60,000 metalo darbi
ninkų, protestuodami, kad 
fabrikantai nachališkai lau
žo Liaudies Fronto valdžios 
pravestus įstatymus, -kas lie
čia darbo valandų apriboji
mą ir kitas sąlygas.

Sekmadienį buvo šaukia
ma dideli darbininkų pro
testo susirinkimai prieš se
natą, kaip lizdą atžagarei
vių ir Hitlerio pataikūnų.

Miestų Majorai Reika
lauja 3 Biliony Dol. 
Bedarbiams Šelpti

Washington. — šešių mie
stų majorai, vadovaujant 
New Yorko majorui La Gu
ardi j ai, prašė prezidentą 
Rooseveltą stengtis, kad 
kongresas paskirtų $3,000,- 
000,000 pašalpiniams dar
bams, kur gautų užsiėmimo 
3,500,000 bedarbių per me
tus.

Majorai nurodė preziden
tui, kad vis didėja vargai 
bedarbių šeimynų.

8 Užtroško Namelyje, Sto
rai Apneštame Sniegu

Amarillo, Tex.—Prisnigo 
ir pripustė iki 20 pėdų snie
go. Aštuoni žmonės užtroš
ko namelyje, kuris buvo vi
sas storai apneštas sniegu 
ties Pampa.

tančių užmuštų, chinai dar 
sužeidė apie 9,000 priešų.

Metai XXVIII, Dienraščio XX

Respublikiečiai Grū
moja Perkirst Fašis
tų Plotų Vakaruose

Barcelona Turi Elektros, 
Nors Fašistai Užėmė Dvi 
Vanden-Elektros Dirbyklas

Barcelona, Ispanija.—Nors 
fašistai užėmė respublikos 
vanden-elektros dirbyklas 
Trempe ir Camarasoj, tuomi 
dar neužtemdė Barcelonos, 
kaip kad jie žadėjo. Gatve- 
kariai ir požeminiai trauki
niai veikia kaip ir visada, 
ir tik kur-nekur buvo laiki
nai pritrūkę elektros švie
sos. Barcelona turi pačiame 
mieste elektros dirbyklas, 
varomas garo jėga, ir dide
lius sandėlius anglies tai jė
gai gaminti.

Galės nutrūkt elektra tik 
tuliem mažesniem mieste
liam, kurie gaudavo elektrą 
vien iš minimų vanden-elek
tros stočių.
liaudiečiaFatgriebė

LA GRALLĄ
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis.—Pietiniame 
Katalonijos fronte liaudie
čiai atėmė iš fašistų La Gra- 
11a miestelį.

Valdžia Pasmerkė Republic 
Plieno Bosus; Įsakė Priimt 

Darban 5,000 Streikierių
Washington. — Visos ša

lies valdiška Darbo Santi- 
kių komisija pasmerkė Re
public Plieno korporaciją, 
kad ji atvirai ir kruvinai 
laužė Nacionalį Darbo San- 
tikių Įstatymą per CIO dar
bininkų streiką pernai lie
pos mėnesį.

Ši valdiška komisija kalti
na Republic plieno bosus, 
kad per jų sukurstytas riau
šes Massillone, Ohio, kom
panijos gengsteriai ir poli
cija nužudė tris streikie- 
rius; kad kruvinai teroriza
vo darbininkus, einančius 
su CIO unija, ir palaikė sa
vo skebišką kompanišką 
unijėlę prieš tikrą darbinin
kų uniją; kad bosai metė 
laukan darbininkus be jo
kios jų kaičios, tik todėl, 
kad darbininkai rėmė savo 
uniją Massilone, Cantone, 
Youngstowne, Warrene ir 
Clevelande.

Valdžios Darbo Santikių 
Komisija, todėl bal. 9 d. įsa
ke, kad Republic Plieno kor
poracija turi bėgyje 60 die
nų panaikint kompanišką 
unijėlę savo fabrikuose tuo
se penkiuose miestuose; pri
imt darban 5,000 darbinin
kų, kurie buvo pavaryti iš 
darbo kaipo streikieriai ar 
CIO unijistai ir užmokėt 
jiem algas už taip prarastą 
darbo laiką.

ORAS
Šiandien bus giedra ir šil

čiau. — N. Y. Oro Biuras.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Madrid. — Ispanijos res
publikos armija laimėjo visą 
eilę mūšių prieš fašistus 
25-kių mylių ilgio fronte, už 
100 mylių į pietų vakarus 
nuo Madrido.

Respublikiečiai prasilaužė 
į fašistų Caceres provinci
ją, užėmė Carrascelejo, Vil
lar del Pedroso ir Puente 
del Arzobispo miestelius ir 
atakuoja Alia miestelį. Res
publikiečiai šturmuoja prie
šus, lauždamiesi linkon Me- 
ridos, o šioj srityj respub
likiečiai telieka tik 60 my
lių iki Portugalijos sienos.

Jeigu respublikos armijai 
pavyktų prasimušti iki Por
tugalijos rubežiaus, tai res
publikiečiai atkirstų pietinį 
fašistų valdomą plotą nuo 
šiaurinio. r

Nuo dabartinės respubli- 
kiečių pozicijos Meridos sri
tyje tėra jau tik 20 mylių 
iki didžiajam fašistų vieš
keliui, einančiam iš Sevillės 
per Meridą į Salamancą. Jei 
respublikiečiai šį vieškelį 
perkirstų, tai jau liktų su
paralyžiuotas susisiekimas 
tarp generolo Franco šiauri
nio ir pietinio ploto. ,

Madrid. — Specialis teis
mas prieš išdavikus nusmer- 
kė sušaudyt penkis fašistus, 
kurie lapeliais ir gyvu žo
džiu kurstė sukilimą prieš 
respublikos vyriausybę.

Sumuša Blofus apie Ameri
kiečių “Bėgimus” Ispanijoj
Barcelona, Ispanija. —Tai 

yra tik fašistų blofas, būk 
amerikiečiai liuosnoriai ka
riautojai už Ispanijos respu
bliką esą “ištaškyti,” o jų li
kučiai “bėga į visas puses” 
iš karo frontų, — kaip da
bar užginčija tuos fašistų 
išmislus N. Y. Times kores
pondentas H. L. Matthews.

Jis parodo, kad tik kelinta 
dalis amerikiečių buvo -su
imta, sužeista bei nukauta. 
Didelė jų dauguma persior
ganizavo ir veržiasi į mū
šius prieš fašistus; prašosi 
frontan net sužeisti, dar ne
baigę sugyt amerikiečiai 
kovotojai, sako Matthews.

Chinai Suėmė Nelaisvėn 
5,000 Japonų

Hankow, Chinija. — Chi
nai ne tik tūkstančius japo
nų nukovė pietinėje dalyje 
Shantungo provincijos, bet 
ir nelaisvėn suėmė 5,000 ja
ponų.
‘ Suimtieji sako, kad per 
tris dienas jie negavę val
gyt. Nes chinai savo lėktu
vais, tankais ir partizanų 
būriais užkirto pristatymą 
bet kokių reikmenų apsupa- 
miem ten japonam.
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Kardinolas Mundelein ir 
Kunigas Coughlin

Tenka pastebėti, kad šių dienų įvykiai 
įnešė net ir katalikų dvasiškijon žymių 
pasidalinimų. Tik pagalvokim: Popiežius 
sakosi esąs prieš nazius, prieš Hitlerio 
okupavimą Austrijos, o Austrijos kardi
nolas Innitzer įsakė savo kunigams agi
tuot už tai, kad katalikai dalyvautų Hit
lerio referendume ir balsuotų už Austri
jos prijungimą prie naziškos Vokietijos!

Andai popiežius pasmerkė Hitlerio- 
Mussolinio-Franco žudeikas, naikinančius 
Ispanijos miestus ir civilinius žmones iš 
orlaivių bombomis, na, o Amerikos kar
dinolai, Hays ir O’Connell, tuos bruta- 
liškus fašistų darbus užgyrė.

Amerikoje dar įdomesnių reiškinių pa
sireiškia. Štai, kunigas Coughlin, plūdi- 
kas ir fašistų organizuotojas, prakeikė 
prezidentą Rooseveltą. Jis sudarė bendrą 
frontą su visais reakcininkais kovoti 
prieš prezidento pasirįžimą reorgani
zuoti vyriausybės aparatą. Bet žiūrėkim, 
ką dėlto sakp aukštesni katalikų dvasiš
kiai. Chicagos katalikų kardinolas Mun
delein pasiuntė prezidentui Rooseveltui 
telegramą, užginančią tą patį sumany
mą, prieš kurį kun. Coughlin susirietęs 
kovoja!

Vadinasi, katalikų dvasiškijoj einamai
siais svarbiais pasauliniais ir šalies rei
kalais eina svarbus pasidalinimas. Vieni 
jų šiek tiek pažangesni ir remia demo
kratines įstaigas, bei žygius, o kiti—su- 
reakcinėje iki kaulo—kūliais verčiasi 
bandydami palaikyti reakciją, fašistinį 
judėjimą.

Katalikai darbininkai, aišku, ragina
mi neklausyti reakcininkų dvasiškijos 
SĮų, nepaisant, kaip jie būtų “populia- 

ki”. Jų pareiga paremti judėjimą, ku- 
ps stoja už demokratiją, prieš pasaulinį 
karą.

Reakcininkai Vėl Laimėjo
Žemesniajame USA atstovų bute pre

zidento Roosevelto sumanymas įnešti pa
kaitų šalies administracijoj, t. v. reorga
nizacijos bilius, tapo atmestas. Susibūrę 
į krūvą, reakcininkai kongresmanai, re- 
publikonai ir demokratai, 204 balsais 
prieš 196, paminėtąjį bilių teoretiniai su
grąžino teisių komitetui, bet faktinai jį 
atmetė.

Reiškia, jau antras prezidento Roose
velto didesnis sumanymas įnešti Ameri
kos valdymesi reformų tampa sutrėkš
tas. Pirmiau panašaus likimo susilaukė 
jo sumanymas reformuoti aukščiausį 
krašto teismą, o dabar — reorganizaci
jos bilius.

Šis faktas dar kartą parodo, kad šian
dien partijų linijos, kiek tai liečia demo
kratų ir republikonų partijas, nyksta. 
Reakcingesni elementai nepaiso tų lini
jų. Jiems svarbu susiburti vienan fron- 
tan ir kovoti prieš viską, kas pažanges
nio.

Reikia pasakyti, kad prieš šį bilių vi
sa stambioji spauda buvo užkinkyta. Re

“Nediskusuok, Balsuok!”
Šitokį šūkį lietuviški fašistai SLA už

dėjo ant savo kandidatų sąrašo, kurį jie 
dalina SLA nariams.

Fašistams nesvarbu, kad SLA nariai, 
pirm balsuosiant, gerai apdiskusuotų 
kandidatus, jų tinkamumą. Fašistams 
svarbu tik tai, kad už tuos kandidatus, 
nors jie labai prasti, kuriuos jie siūlo 
SLA nariams, pastarieji paduotų savo 
balsus.

Jeigu fašistų “instrukcijų” SLA nariai 
klausytų, tai jie pataptų fašistų robotais, 
o daugiau niekas.

Kiekvienas protaująs narys, kuriam 
rūpi SLA, visuomet sutiks pirmiau gerai 
padiskusuoti, kas per vienas tas ar kitas 
kandidatas, kokia jo praeitis, kokis jo 
politinis nusistatymas, etc., etc. Kai jie, 
išdiskusavę, balsuoja, tuomet jie žino, 
už ką balsuoja; jų sąžinė esti tyra.

Nereikia nei aiškinti, kad fašistų šū
kis “nediskusuok, balsuok” erzina pro
taujančius SLA narius ir dėlto pastarieji 
meta į gurbą tokius fašistų patarimus ir 
balsuoja už pažangiųjų SLA sąrašą.

Taip jau buvo visoj eilėj didelių ir ma
žų SLA kuopų. Taip ir bus. Fašistai gau
na didelį smūgį šiuose SLA rinkimuose.

Franco Pasitiki Savo Slaptais 
Fašistais Barcelonoj

AI I - - - _ -

*•’ Burgos, Ispanija.—Gene
rolas Franco tikisi, jog kaip 
tik jis apsupsiąs Barceloną, 
tai sukilsianti ten jo fašistų 
slapta organizacija, vadina
ma /“penktoji kolonna”, ir 
užimsiant! miestą.

London. — Anglijos val
džia kreipėsi į Ispanijos re
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akcininkai išleido milionus dolerių pro
pagandai prieš jį. Siųsta tūkstančiai te
legramų ir laiškų kongresmanams, rei
kalaujant atmesti bilių. Iš paviršiaus at
rodė, kad tai daroma plačiųjų žmonių 
masių, bet tikinimo j—saujos kapitalistų, 
kurie neapkenčia Roosevelto ir jo siūlo
mų reformų.

Atrodo, kad prie esamo kongreso ir se
nato sąstato prezidentas Rooseveltas var
giai galės pravesti bent kokią žymesnę 
reformą.

Todėl kai ateis sekantieji kongresmanų 
ir senatorių rinkimai, tai Amerikos pi
liečiai turi žiūrėti, kad nebūtų išrinktas 
nei vienas, kuris balsuoja prieš pažanges
nius prezidento Roosevelto sumanymus.

Mažiau Rūpinosi, Negu Amerikos 
Lietuviai '

Brooklyno tautininkų laikraštis rašo, 
kad šiomis dienomis sugrįžo iš Lietuvos 
tūla Jankienė, kuriai teko pergyventi 
Lietuvoj tos dienos, kuriomis Lenkija 
buvo pasikėsinusi ginklu sunaikinti Lie
tuvos nepriklausomybę. Minėtoji ponia 
pareiškusi:

“Lietuvos Lenkijos krizės metu Lie
tuvoj žmonės užsilaikė labai rimtai ir 
mažiau rūpinosi ir nervavosi, negu 
Amerikos- lietuviai.”
Jeigu tai būtų tiesa, ką ši poniutė kal

ba, tai būtų labai bloga. Tai parodytų, 
kad Lietuvos žmonės nepaiso krašto ne
priklausomybės net tą valandą, kurią 
priešas buvo pasimojęs ją sunaikinti.

Bet mes nemanome, kad Lietuvos žmo
nės toki jau bekraujai, toki apsileidę ir 
nepaisą. Mes žinome (ir tą ponia Jankie
nė turėtų žinoti), kad Lietuvos žmonėms 
nebuvo leista bent ką daryti. Jie buvo su
varžyti labiau, negu kada nors; jiems 
nebuvo suteikta informacijų apie tikrąją 
padėtį.

Smetonos vyriausybė, kuri, kaip dabar 
pasirodo, buvo susitarusi su Lenkijos 
ponais iš anksto, slopino kiekvieną Lie
tuvos žmonių pasijudinimą, kiekvieną jų 
žingsnį, atkreiptą prieš Lenkijos impe
rialistus.

Kai Varšuvoje ir Vilniuje visokį lenkų 
pašlemėkai rinkosi gatvėse ir šaukė Smi- 
gly-Rydzui: “Marszalku, prowadz nas na 
Kowno”, tai Smetona kauniečiams užda
rė burnas ir liepė tylėti!

Taigi Lietuvos nepriklausomybės ne
prieteliai yra niekas kitas, kaip smetoni- 
ninkai!

spubliką ir į generolą Fran
co, kad vengtų keršto žudy
nių Barcelonoj, jeigu fašis
tai apsups tą Ispanijos did
miestį.

Storokai Apsnigo 
New Yorką

New York, bal. 7.—Tiek 
prisnigo, kad pasamdyta 
15,000 žmonių sniegui nuo 
gatvių valyti.

Anglija ir Danija Sutinka 
Padėt žydam Išvažiuot iš

Hitler i jos

Washington. — Anglija 
priėmė Amerikos valdžios 
pasiūlymą sudaryt tarptau
tinį komitetą, kuris, padėtų 
persekiojamiem žydam išva
žiuot iš Vokieti jos-Austrijos 
į užsienius. Su tuom pasiū
lymu “iš principo” sutiko ir 
Danijos ir Kubos valdžios.

Buvusių Lietuvos Prezidentų ir 
Ministerių Pareiškimas

žengiau telpa pareiškimas, 
išleistas buvusių Lietuvos 
prezidentų, ministerių pir
mininkų ir kitų visuomeni
ninkų dėl padėties Lietuvoj:

“Suprasdami gyvenamo
jo momento visą Lietuvos 
ateičiai svarbą ir todėl su 
visa tauta skausmingai iš
gyvendami jai šiomis dieno
mis padarytą didį pažemi
nimą, mes, kaipo savo kraš
to piliečiai, laikome savo kil
niąja pareiga pasakyti tau
tai ir vyriausybei, kad si
tuacija, kurioj šiandieną 
randasi mūsų kraštas yra
išimtinai pavojinga. Mūsų 
įsitikinimu, normalių su 
Lenkija santykių užmezgi
mas buvo ir yra Lietuvos 
interesas; bet mes supran
tame, kad būdas, kuriuo jie
liko atnaujinti, nėra vertas 
mūsų garbingos savo didin
ga praeitimi tautos, Vytau
to Didžiojo vadovautos tau
tos. z

“Per vienuolika metų da
bartinė vyriausybė turėjo 
daug patogių ir Lietuvai 
palankių progų atnaujinti 
normalius su Lenkija san
tykius Lietuvai garbingu 

' būdu. Dabartinė vyriausy
bė savo užsienių politikoje 
neparodė nei reikiamo su
manumo, nei tarptautinės 
situacijos gilaus supratimo 
ir davė Lenkijai progos tą 
situaciją panaudoti Lietu
vos garbę pažeminančiu bū
du. Skaudus ultimatumo 
forma kirstas Lietuvos vy
riausybei smūgis per ją pa
siekė ir pačią tautą. ■

“Tas, kas šiomis dienomis 
atsitiko, yra ne tiktai skaus
minga mūsų tautai, bet ir 
labai pavojinga, nes arti
miausioj ateityj slepia savy 
daug skaudžiį netikėtinu
mų. Savo politika privedu- 
si prie esamos padėties, kad 
kaimynas ryžosi tvarkyti 
santykius su mumis ne kai
po lygus su lygiu, bet ulti- 
matyvės notos keliu, dabar
tinė vyriausybė atidarė 
lengvą kelią ir tolimesniems 
panašiems veiksmams iš 
Lenkijos pusės. Prievartos 
pažeminta vyriausybė nega
li atstovauti Lietuvą ir gin
ti jos reikalus. Konsoliduo
ti tautą jos ateičiai pavo
jaus valandoje, surišti ją ir 
paskatinti vieningam žy
giui, sukelti jos pajėgumą 
ir padaryki atsparią jos lau
kiantiems sunkiems bandy
mams, gali tik nauja koali
cijos pagrindais sudaryta 

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS
kalba Gainsville, Ga., kai jis ten lankėsi nesenai poilsiui.

ir visus mūsų valstybiškai 
nusistačiusius sluoksnius at
stovaujanti vyriausybė. Nes 
dabartinė vyriausybė, per 
vienuoliką metų skelbusi 
tautos vienybę, ne tik jos 
neįgyvendino, bet, atstūmu
si tautą nuo valstybės rei
kalų rūpinimo, ją suskaldė, 
suniveliavo, pasistengė pa
daryti iš jos palaidų viene
tų masę, kad tik' lengviau 
valdytų.

“Savo, policiniu režimu ji 
sudemoralizavo tautą, mai
tindama ją cenzūros perkoš
tomis žiniomis, slopindama 
kiekvieną kritišką mintį ir 
gyvą iniciatyvą, sistematin- 
gai atpratindama mūsų vi
suomenę domėtis ir supras
ti valstybės reikalus—ir rei
kalaudama aklo savo dar
bams pasitikėjimo. Tokia 
politika vedė mūsų tautą 
prie politinio neveiklumo ir 
jos atsparumo mažinimo, 
slopino jos pasiryžimą ir tai 
mes su visu skausmu turime 
šioje valandoje konstatuoti.

“Norint stiprinti tautos 
pajėgumą, sukurti tikrą 
tautos vienybę, kaipo to 
griežtai reikalauja dabarti
nis momentas, reikia:

“L Kad dabartinė vyriau
sybė nedelsdama atsistaty
dintų.

“2. Kad būtų sudaryta 
nauja, visų valstybiškai nu
sistačiusių grupių koalicijos 
pagrindais vyriausybė.

“3. Kad naujoji vyriausy
bė, rūpindama einamuosius 
reikalus, kartu neatidėlio
jant ruoštų kraštą tokiai 
naujai demokratinio valdy- 
mosi tvarkai, kuri, atitikda
ma tautos dvasią ir per dvi
dešimt metų jos įgytus pa
tyrimus, garantuotų mūsų 
kraštui ramybę, pastovumą, 
gyvą, laisvą mūsų tautos 
vystymąsi jos politiniame, 
kultūriniame ir ekonominia
me gyvenime.

“Tautiečiai! Šiuos žo
džius jums pareikšdami, ti
kimės, kad gyvenamojo mo
mento svarbą suprasdami 
mes visi sugebėsime suda
ryti vieną glaudžią šeimą, 
kurioje nebus vietos jokiems 
provokaciniams ekscesams, 
kurie šiuo momentu galėtų 
būti išnaudoti mūsų tautos 
ir valstybės nenaudai.

' “Buvęs Lietuvos Respub
likos Prezidentas Dr. K. 
Grinius.

“Buvęs Lietuvos Respub
likos Prezidentas A. Stul- 
ginskas. 

s

“Buv. Ministeris Pirmi
ninkas Ant. Tumėnas.

“Buv. Ministeris Pirmi
ninkas M. Šleževičius.

“Buv. Ministeris Bistras.
“Buv. Ministeris Karvelis.
“Buv. Ministeris Krupavi

čius.
“Buvęs 1918-1919 m. tei

singumo ir vidaus reikalų 
minist. P. Leonas.

“Pasirašęs nepriklauso
mybės aktą ir 3-čio seimo 
vice-pirm. St. Kairys.

“Vyt. Didžiojo Universite
to prorektorius prof A. Pu
renąs.”

Kaip Eina SLA 
Rinkimai

Balandžio 9 d., SLA Na
rių Komitetas jau turi su
rinkęs rinkimų rezultatus iš 
36 SLA kuopų. Tie rezul
tatai dar neparodo visko, 
nes dar palyginamai mažo 
skaičiaus kuopų rinkimų re
zultatai tesurinkta. Pažan
gieji SLA nariai turėtų kuo- 
greičiausia pasekmes pa
siųsti SLA Narių Komite
tui, kad būtų geriau gali
ma matyti, kaip kuopose 
balsavimai eina, ir paskelbti 
spaudon.

Žemiau telpančiose skait
linėse įeina balsavimų re
zultatai iš sekamų kuopų: 
13, 16, 18, 26, 31, 35, 38, 40, 
46, 56, 60, 68, 77, 85, 87, 95, 
125, 129, 136, 148, 158, 178, 
188, 212, 227, 236, 260, 262, 
274, 284, 297, 325, 345, 359 ir
360.

Balsuota sekamai:
Ant Prezidento:

F. J. Bagočius......... 921
W. F. Laukaitis , 250
K. Jurgelionis 37

Ant Vice-Prezidento:
J. K. Mažukna......... 878
V. Bukšnaitis 252

Ant Sekretoriaus:
M. J. Vinikas 408
J. Miliauskas...............613
J. Andziulaitis 110

Ant Iždininko:
K. P. Gugis ............. 817
A. S. Trečiokas 232
B. Simokaitis 45

Ant Iždo Globėjų:
S. Mockus 411
E. Mikužiute ........... 825
V. A. Keresevičius 198
J. Martin ................  573

Klausimai ir Atsakymai _ •_  .
Kail? ir iš kur atsirado bei 

buvo paimti įvairių valstijų 
vardai ?
Atsakymas:

“Virginia” buvo pavadinta 
1589 metais pagerbimui An
glijos karalienes Elizabeth, 
kurią Anglijos ponai vadina 
“Virgin Queen” (Nekalta 
Karalienė).

“Massachusetts” Algonquin 
indi jonų kalboj reiškia “didy
sis kalnas—maža vieta.”

“Rhode Island” yra anglų 
kalbos sudėtinis žodis iš “Isle 
of Rhodes.”

“New Hampshire” pavadin
ta pagal vieną Anglijos ap
skritį “Hampshire,” o “new” 
reiškia “naują.”

“Maine” — tuo pavadinimu 
seniau buvo vadinamas vie
nas apskritis Francijoje.

“Vermont” — susideda iš 
dviejų žodžių, “verd” ir “mont” 
kas reiškia “žali kalnai”.

Fašistai Anaiptol Ne “Ištaš
kė” Amerikiečių

Barcelona, Ispanija.—Am- 
erikiečiai ir kiti Tarptauti
nės Brigados liuosnoriai už
ginčija pasakas, būk fašis
tai juos “ištaškę” bei “su
naikinę” Gandesa-Tortosa 
fronte. Juk panašiai fašistai 
gyrėsi ir andai, būk “sunai
kinę” tarptautinius liuosno- 
rius prie Belchite, o pasiro
dė, kad amerikiečių ir kitų 
liuosnorių nuostoliai tada 
nesiekė nė 10 procentų.

Dabar tarptautiniai liuos
noriai išnaujo persiorgani
zuoja ir pasiryžę vėl traukt 
į pirmąsias mūšių linijas 
prieš generolo Franco na
zius, italus juodmarškinius, 
maurus ir kt.

J. K. Urbonas 67
M. P. Soponis 52 

Ant Daktaro Kvotėjo:
Dr. J. Staneslow .... 743
Dr. S. Biežis 236
Dr. S. Stanulionis 120
Kaip matome iš pasekmių 

pirmų 36 kuopų, visi pažan
gieji laimi. Pažangieji SLA 
nariai, ateikite į pagelbą— 
siųskite kuopų rinkimų re
zultatus SLA Narių Komi
tetui sekamu antrašu:

P. Baranauskas,
386 So. 2nd Street, 

Brooklyn, N. Y.

Vengrijos žydai Apriboja
mi Vienu Penktadaliu Įvai

riose Profesijose
{ Budapest, Vengrija, bal. 
8. —Valdžia kreipsis į sei
mą išleisti įstatymą, kad ne 
daugiau kaip penktadalis 
žydų būtų palikta medicinoj, 
advokatūroj ir kitose profe
sijose ir biznio įstaigose. 
Išimtis daroma tik tiem žy
dam, kurie dalyvavo pasau
liniame kare arba priėmė 
krikščionybę pirm 1919 me
tų.

HITLERIS ATĖMĖ PILIE- 
TYSTĘ Iš 1,791 JO 

KRITIKŲ

Berlin. — Nuo 1933 m." 
iki šiol Hitleris atėmė Vo
kietijos piliety stę iš 998 
žmonių, kurie būdami užsie
niuose kritikavo nazių val
džią; taip pat atėmė piliečių 
teises iš 793 jų šeimynų na
rių.

“Maryland” — pavadinimas 
pagal karalienę Henrietta 
Maria — reiškia “Marijos že
mė.”

“Carolina,” pagal karalių 
Charles the First.

“Delaware,” pagal koloni
jos gubernatorių Lord De La 
Warr.

“New York” pradžioje bu
vo vadinama “New Nether
lands,” paskui tapo pakrikš
tyta pagal Anglijos Yorko 
kunigaikštį, pridedant “new” 
(naujas).

“Pensylvania,” pagal Wil
liam Penn, kuriam 1681 me
tais Anglijos karalius Charles 
II pavedė tas sritis.

“Georgia” pavadinta pagal 
George H.

Čia paduota vardai 13-kos 
valstijų, kurios buvo origina- 
lės trylika kolonijų, kurios 
1776 metais sukilo prieš An
glijos valdžią.

Rytoj paduosime kitų vals
tijų pavadinimo šaknis.

f
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’’Laisvės” Dalininkų Diskusijos 
Redakcijos Raporto Klausimu

Niekad. Visuomet pripaži
nome, tą faktą, kad jis turi 
būti Lietuvos. Mes tik ne
sutikom su ta smetonininku 
“Vilniaus vadavimo” kam
panija, kurią jie vede.

Jaunuolių Žurnalas “Voice” Išeis 
Už Kelių Dienų

(Pabaiga)

Tižauskas: Apie Lietuvos 
n e p r i klausomybės gynimą 
buvo kalbėta labai ilgai, tai 
aš apie tai nekalbėsiu. Keliu 
kita klausima: Kodėl “Lais- v v
ve” nespausdina savo sieni
nių kalendorių, o perka iš 
kitur?

Bieliauskas: Įnešti užda
ryti diskusijas.

Kai nubalsuota diskusijas 
uždaryti, “Laimės” redak
torius R. Mizara padarė dis
kusijų išvadas.

“Laisvės” redaktorius R. 
Mizara: Pirmiausiai turiu 
pabrėžti, kad šio šėrininkų 
suvažiavimo diskusijos pa
rodė vieną svarbų dalyką: 
visi diskusantai kalbėjo apie 
plačius mūsų dienraščio ir 
judėjimo reikalus, palikda
mi nuošaliai asmeniškumus 
bei kokius smulkius dalykė
lius, kurių pasirodo laikraš
tyj, bet kurie lengvai gali
ma išgyvendinti trumpomis 
pastabomis. Dėlei stokos lai
ko negalėsiu į kiekvieno 
diskusanto iškeltus dalykus 
atsakyti; pažymėsiu tik kai 
kuriuos svarbesnius daly
kus.

Kai dėl telpančių “Lais
vėj” žinių iš Lietuvos, tai d. 
Sinkevičius teisingai nuro
dė, kad jos dažnai esi per- 
smulkios, liečia vien tik vie
tos reikalėlius. Betgi ir to
kios žinios duoda šiokį-tokį 
paveikslą iš Lietuvos žmo
nių gyvenimo. Jos imamos 
iš išeinamų Kaune laikraš
čių, perkoštų per aštrią 
smetonišką cenzūrą. Jei mes 
gautum, talpintum daugiau 
kitokių žinių, liečiančių dar
bininkų judėjimą Lietuvoj; 
deja, tokių žinių retai te
gauname.

Drg. J. J. Juška sakė, kad 
“Laisvė” gaunanti nurody
mų iš Sovietų Sąjungos. 
Tai ne tiesa. Savo poziciją 
Lietuvos klausimu mes nu
statėme sulig pasaulinio ko
munistų judėjimo linijos.

Drg. Krasnickas iškėlė 
klausimą apie menkumą mū
sų korespondencijų ir apie 
tai, kad būk redakcija no
rinti, kad korespondencijos 
būtų rašomos sulyg užsaky
mais. Tai ne tiesa. Redakci
ja niekad korespondentams 
nedavė ordelių. Jeigu mūsų 
korespondencijos menkos, 
jeigu jose rašoma daugiau
siai apie balius, pramogas 
ir kitokius įvykius, tai pa
rodoma, kad mūsų gyveni

200,000 Meksikos unijistų paradavo Meksikos miesto gatvėmis, pareikšdami savo pasitenkini
mą tuo būtent faktu, kad prezidentas Cardenas konfiskavo iš svetimų kraštų magnatų alie

jaus laukus. Paveiksle mato si tos demonstracijos kampelis.

mas kolonijose tomis pra
mogomis daugiausiai užsi
ima, o korespondentai neį
mano apie kitus dalykus pa
rašyti. Redakcija turėjo po
lemikų su tūlais korespon
dentais. Pačiam d. Krasnic- 
kui buvo sugrąžinta viena 
korespondencija, netalpinta 
dėl tam tikrų joje trūkumų. 
Tūli mūsų korespondentai, 
rašydami apie unijas, pa
smerkia CIO unijas, pav., 
A m a Ig a m e itų ir UMWA 
unijas. Mes negalime leisti 
laikraštin raštus, atakuo-' 
jančius tas unijas. Atsimin-į 
kim, kad jas šiandien puola 
ADF lyderiai, jas puola mo
nopolistinis kapitalas. Jeigu 
kas jose negera, tai mūsų 
draugai turėtų kelti tuos 
trūkumus pačiuose unijų lo- 
kaluose, gerinti padėtį iš vi
daus. Žinoma, jie gali rašyti 
ir “Laisvėje,” bet su saiku, 
kad priešas tuo nesidžiaug
tų.
Drg. Stasiukaitis prisimi

nė, kad apie trockizmą rei
kėtų išleisti milionais kopi
jų kitose kalbose brošiūrų. 
Tokių brošiūrų yra išleista 
desėtkais tūkstančių kopijų 
anglų kalboj; jos reikėtų 
platinti ir lietuviuose. Kiek 
tai liečia lietuvius, galiu pa
sakyti, kad pereitą vakarą 
viename mitinge buvo nu
spręsta išleisti brošiūra apie 
šnipus ir įgaliotas d. Prusei- 
ka tokią brošiūrą parašyti. 
Jei jis atsisakys, tai kitas 
kuris draugas turės tai at
likti.

Kalbant apie trockizmo 
klausimą bendrai, tai, žino
ma, yra visokių nuomonių. 
Man gaila, kad ne visi mū
sų draugai skaito mūsų 
spaudoj tuos plačius apra
šymus, imtus tiesiai iš teis
mų. Iš jų jie galėtų gauti 
užtenkamai medžiagos ko
voti prieš trockizmą ir 
šviesti tuos darbininkus, ku
rie suklaidinti priešo spau
dos bei propagandos. Rei
kia atsiminti, kad apie troc- 
kistų teismus priešo spauda 
viską rašė ne taip, kaip ten 
viskas-buvo, bet kaip jai no
rėjosi kad būtų.

Man pačiam ne kartą te
ko girdėti: “Jūs esate bešir
džiai, nes užginate šaudy
mus Sovietuose.” Kas gi 
taip kalba? Ogi tai tie patys 
žmonės, kurie užgiria šau
dymus komunistų ir šiaip 
darbininkų judėjimo veikėjų 
Lietuvoj; kurie užgiria šau
dymus nekaltų žmonių Chi- 

nijoj ir Ispanijoj; tai tie 
patys žmonės, kurie užgyrė 
pereitam i m p e rialistiniam 
kare masinę darbo žmonių 
žudynę. Tie žmonės sakosi 
turį širdį. Aš labai* abejoju, 
ar jų širdis „ vietoj, ar jų 
širdis yra širdis. Mes turim 
širdį, bet toji širdis myli 
tik darbo žmonių mases, tik 
liaudį, o darbo žmonijos 
priešų ji neapkenčia. Tame 
tik skirtumas tarpe mūs ir 
jų. Jei aš ar bent vienas iš 
mūsų žinotum, kad Sovie- 
tuose būtų sušaudytas bent 
vienas asmuo sąmoningai ir 
nekaltai, aišku, mes nuo 
komunistinio judėjimo bū
tum toli, kaip tik galima. 
Bet mes pilniausiai įsitiki
nę, kad sovietinis teismas 
yra teisingiausias pasaulyj 
ir kad tie, kuriuos jis nu- 
smerkė sušaudyti, to verti. 
Dėlto mes vedame neatlai- 
džią kovą prieš fašistų šni
pus.

Buvo daug kalbėta dėl 
Lietuvos. Tūli draugai, sako, 
girdi, “Laisvė” taip ūmai' 
pakeitusi poziciją Lietuvos 
klausimu. Matyt, tie drau
gai, būdami didesnėj ar 
mažesnėj priešo įtakoj, mū
sų pozicijos niekad nesupra
to. Drg. Andrulis kalbėjo 
apie tai plačiai ir todėl man 
belieka pasakyti tik keletas 
žodžiu tuo reikalu. Kada 
“Laisvė”, draugai, buvo 
Lietuvos n e p riklausomybės 
priešas? Kada Lietuvos Ko
munistų Partija negynė Lie
tuvos nepriklausomybės?

1919, kai Lietuvoj kūrėsi 
Sovietai, mes stojome už 
sovietinę respubliką, kadan
gi mes žinojome,, jog Lietu
vos darbo žmonės būtų lai
mingesni, turėdami sovieti
nę tvarką. Kai Lietuvos bur
žuazijai, su vokiečių ir fran- 
cūzų pagelba, pavyko sovie
tus nugalėti, kai ji susikū
rė ant demokratinių pagrin
dų kaipo valstybė, tuojau po 
steigiamojo seimo sušauki
mo, mes nuolat stovėjome 
už Lietuvos nepriklausomy
bę. O kai 1926 metais fašis
tai padarė pervartą Lietu
voj, mes šaukėme masinius 
mitingus ir skelbėme, kad 
dabar Lietuvos nepriklauso
mybei prasideda didesnis 
pavojus, nes Smetona ją 
parduos Lenkijai. Ar mes 
klydome? Gyvenimas aiš
kiai parodys, kad ne. Tas 
pats dėl Vilniaus. Kada mes 
stovėjome už tai, kad Vil
nius turi būti Lenkijos?

Bet tūli žmbnės, nepaisy
dami, ką mes sakome, bet 
klausydami mūsų priešų 
puolimų, būk mums nerū
pinti Lietuvos nepriklauso
mybė, manė, kad tie obal- 
siai, kuriuos mes pirmiau 
kėlėme, buvo daromi tik 
juokui. Tik dabar, kada 
Lietuvos n e priklausomybei 
iškilo kritiška valanda ir 
mes, nieko nepaisydami, sto
jome ją ginti, jie sako, būk 
mes patapę “šovinistai.” 
Aišku, tai didžiausia netie
sa.

Drįstu tvirtinti, draugai, 
kad ilgainiui pasiliksime tik 
mes vieni, kurie drąsiai gin
sim Lietuvos nepriklauso
mybę. Smetonininkai, maty
sit, tuoj pradės su Smetona 
laižytis prie Lenkijos impe
rialistų. Labai galimas daik
tas, kad ir lietuviai kunigai, 
sulyg komanda popiežiaus, 
sudarys bendrą frontą su 
Lenkijos katalikų dvasiški- 
ja.

Baigdamas, todėl, turiu 
pabrėžti, draugai: darykim 
viską sustiprinti “Laisvę.” 
Mūsų uždaviniu laimėti 
daugumą Amerikos lietuvių 
darbininkų. Mes stovėjom ir 
stovėsim už gynimą Lietu
vos nepriklausomybės. Po
draug, neatlaidžiai kovosim 
už bendrus darbo žmonių 
reikalus Amerikoj ir visam 
pasaulyj; prieš fašizmą, 
prieš karą, už pasaulinę tai
ką, už socializmą!

N. S. Pittsburgh, Pa.
Balandžio 3 d. įvyko Ameri

kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 87 kuopos 
vakariene “vištų kojų.” Dalyva
vo pusėtinai skaitlinga grupė 
žmonių. Po vakarienės keletą 
dainelių sudainavo jaunuolių 
kvartetas, kas publiką užganė
dino. Paskui pirmininkas K. 
Kairis pakvietė pakalbėti drau
gus D. Lekavičių, J. Mažiukną, 
J. Parsecką, E. Sliekienę, P. 
Norkų, K. Šimkūną, A. Pipirą, 
A. Monskį, P. Martin.kų. Visi 
išsireiškė apie apšvietą, apie 
vienybę Lietuvos gynime ir tt. 
Vakaras gana pavyko.

Pereitą savaitę pasimirė lie- 
tvis Povilas Bartkus. Buvo ne
vedęs, paėjo iš Kauno rėdybos. 
Niekur pepriklausė. Palaidotas 
tautiškose kapinėse.

Balandžio 4 d. pasibaigė Ko
munistų Partijos darbininkų 
mokykla. Kitas periodas prasi
dės balandžio 18 d. ir tęsis iki 
birželio 10 d. Dauguma lankiu
sių mokyklą užsiregistravo lan
kyti ir ateinantį terminą.

Kovo 31 d. įvyko masinis mi
tingas Carnegie Library svetai
nėje už taiką ir demokratiją. 
Kalbėjo Pittsburgho universite
to profesoriai, ispanas rašyto
jas Coner ir Dr. Valinskas, 
žmonių prisirinko dikčiai, t lie
tuvių irgi daug dalyvavo.

Kovo 25 d. įvyko Komunistų 
Partijos mitingas 15th High 
School. žmonių prisirinko labai 
daug. Amerikos legionierių su 
uniformomis priėjo apie šimtas 
•ir klausėsi kalbėtojų Pat Too- 
hey ir Jack Stachel. Buvo ap
kalbama rinkimų kampanija.

Po prakalbų pirmininkas už
klausė, kas nori duoti klausimų. 
Tuojau pasipylė legionieriai, 
kaip iš avilio bitės, su visokiais 
įžeidžiančiais klausimais. Bet 
policija nedavė jiems lermo su
kelti ir liepė išsiskirstyti.

D. P. L.

Balandžio mėnesį sukan-įprašome stoti į talką. Už- 
ka lygiai metai laiko, kaip sirašykite žurnalą “VOICE 
Amerikos lietuviai jaunuo-Jof Lithuanian-Americans”.
liai pradėjo kampaniją dėl 
išleidimo jaunuolių žurnalo 
‘VOICE of Lithuanian-Ame- 
ricans.’ Į tą laiką su pagel- 
bą įvairių masinių organi
zacijų ir jų veikėjų, ir taip
gi su pagelba visų progresy- 
viškų laikraščių, pavyko 
jaunuoliams sukelti reika
lingas kvotas, idant būtų 
galima išleisti žurnalą.

Šiandien “VOICE” jau 
yra rengiamas prie išleidi
mo, ir balandžio mėnesio 15 
d. pasirodys pirmą kartą 
visos Amerikos lietuyių vi
suomenės istorijoj žurnalas, 
kuris bus pašvęstas vien tik 
jaunuolių reikalams. Žurna
le tilps apysakos, straipsniai 
įvairiuose klausimuose, ir 
abelni kultūriški dalykai.

Žurnalas “VOICE of Lit- 
huanian-Americans” tai bus 
tas įrankis, su kurio pagel
ba Amerikos jaunimas galės 
savo talentus viešai išreikš
ti. Linkime, kad visi Ame
rikos jaunuoliai kooperuos 
su mumis šiame reikale.

Tad visi lietuviai, kurie 
dar neesat mums padėję,

LIETUVOS ŽINIOS
Nusišovė Kapuose

MARIJAMPOLĖ. — Vasario 
25 d. apie 9 vai. ryto Marijam
polės R. Kat. parapijos kapuo
se iš revolverio į galvą nusišo
vė Alytaus Apylinkės Teismo 
ipotekos skyr. sekretorius — 
knygų vedėjas Antanas Juške
vičius. Spėjama, kad žudėsi dėl 
revizijos metu rastų piniginių 
trūkumų. Paliko žmoną ir 6 
vaikus.

i

Baisi Meiles Tragedija
GUDONYS. — šių metų ko

vo mėn. 4 d. įvyko baisi meilės 
tragedija, kuri sujaudino visą 
apylinkę. Vladas Barkevičius, 
26 mt. jaunuolis, Gudonių kai
mo, buvo įsimylėjęs M. Baliū- 
kaitę, Bestraigiškių k. Kovo 4 
d. apie 19 vai. nutarė aplankyti 
savo mylimąją. Nuėjęs pas ją, 
dėl nežinomos priežasties išsi
traukę.! brauningą lovoj ją mir
tinai peršovė. Iššokęs per langą 
ir nubėgęs pas kaimyną ir pats 
nusišovė. Manoma, kad tai įvy
ko dėl nesutartų vestuvių. V. 
Barkevičius buvo neturtingas 
našlaitis ir Baliūkaitės tėvai sa
vo dukters už jo nenorėjo leist, 
nes ji buvo pasiturinti ūkinin
kaitė.

Nekultūriškai Elgiasi
Kaimo jaunuomenė ir vedę 

vyrai užsikrėtė liga lošti iš pi
nigų. Jaunimas prasilošęs kar
tais pavartoja ir nepadorų bū
dą įsigyti pinigų. Išbuvę kelias 
naktis be miego, valgio ir taba
ko durnuose, išrodo lyg džiovi
ninkai. O kiek daro barnių ir 
pykčio! Nemažai pasitaiko, kad 
senyvi ūkininkai parduoda be
koną, kad apmokėti žemės mo
kesčius, bet ima mokesčius ir 
pralošia. Taigi, tokių ūkininkų 
kenčia ūkis, kenčia žmonos su 
vaikučiais.

GELVONAI
Negalima Įpirkti Miško 

Medžiagos
Nors ši apylinkė gana miš

kinga, bet malkų įpirkti tiesiog 
neįmanoma. Pav., paskutiniu 
metu buvo keletas viešų miško 
pardavimų, į kuriuos atvykda
vo po kelius šimtus žmonių ir 
tokiuose “pardavimuose” miško 
medžiagos vienetas būdavo 
{varžomas net iki 400%.-

žmonės labai nusiskundžia 
tokia miško pardavimo tvarka. 

Prenumeratos kaina tik 
$1.50 ant metų. O pusei me
tų — $1,00. Organizacijas, 
kurios nėra pasveikinusios 
žurnalo, prašome tą pada
ryti. Mes jų pasveikinimus 
galėsime patalpinti antram 
žurnalo numeryje. Taipgi, 
prašome visų užsisakyti žur
nalo pundus, idant būtų ga
lima paskleisti kuo daugiau
sia žurnalo kopijų į lietu
vių tarpą.

Stokime jaunuoliams į 
pagelbą šiame jų svarbiau
siame darbe. Žurnalas jau 
išeina, bet reikia visiems 
dirbti, kad užtikrinti žurna
lo pasisekimą ir ant toliaus. 
Tad, kuomet žurnalas išeis, 
prašome visos lietuvių vi
suomenės, kad ji duotų kon- 
struktyvę kritiką, kad būtų 
galima leidėjams žurnalą 
pagerinti, ir taipgi prašo
me visų pagelbėti mus šia
me veikime.

Lithuanian-American 
Publishers,

Box 38 Station W., 
Brooklyn, N. Y.

Ir Vyno Nevalia Gaminti
Kovo 9 d. Telšių apyl. teis

mas nubaudė 6 mėn. kalėti ir 
dar didele bauda Telšių m. gy
ventoją, namų savininką Jaka- 
vičių Vladą už tai, kad jis prieš 
kurį laiką gyvendamas Nevarė- 
nų miestely ir turėdamas ten 
įvairių prekių parduotuvę, ga
mino naminį, iš cukrinių buro
kų vyną, ir jį pardavinėjo vie
tos gyventojams.

UKMERGĖ
13 Metų Mergaitę Privertė 

Paleistuvauti <
Kauno apyg. teismo išvažiuo

jamoji sesija Ukmergėje kovo 
8 . d. be kitų bylų svarstė ir ži
nomos Ukmergėje ištvirkavimo 
namų savininkės Padisonienės 
ir jos meilužio Gutermano bylą.

Padisonienė ir jos meilužis 
jau senai buvo policijos sekami, 
kol pagaliau pateko į policijos 
rankas.

Padisonienė paprastai kvies
davosi pas save iš gatvės pro
stitutes ir “tarpininkavusi” 
tarp jų ir vyrų. Už tarpininka
vimą. imdavusi iš merginų at
lyginimą — tam tikrą “procen
tą.” Gutermanas jai padėdavo. 
Nesenai Padisonienė atsiviliojo 
pas save iš Taujėnų vai. kilu
sią ir čia pas savo gimines gy
venusią 13 metų mergaitę ir 
privertusi ją paleistuvauti.

Pagaliau, viskas iškilo aikš
tėn ir Padisonienė pateko į tei
smą. Kartu ir jos meilužis. 
Apyg. teismas Padisonienę nu
baudė 3 metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo, o Gutermaną -r- 9 
mėn. paprasto kalėjimo.

Kauno ir Kėdainių Apskrityse 
Siautė Vagių Gauja, Kuri 

Vogdavo Tik Avis
Prieš kurį laiką Kauno ir 

Kėdainių ap. kai kurių valsčių 
ūkininkai smarkiai nukentėjo 
nuo avių vagių. Iš tvartų buvo 
išvogta apie 100 avių, nukentė
jo per 20 ūkininkų.

Buvo išaiškinta, kad avis va
gia J. Bražinskas, A. Tamulis, 
Br. Brazinskienė ir Stasė Ta- 
mulienė (moterys slėpdavusios 
pavogtas avis), o Čekiškės pir
kliai Leiba Ritenbergas ir Sro- 
lis Jankeliukas vogtas avis su- 
pirkinėdavę.

Kauno apyg. teismas J. Bra
žinską ir A. Tamulį nubaudė 
po penkerius metus sunk, dar
bų kalėjimo, Brazinskienę vie-

neriais metais papr. kalėjimo, ok 
Ritenbergą ir Jankeliuką po 
dvejus metus sunk, darbų ka
lėjimo, o Tamulienę išteisino.

Nubaustieji padavė apelia-
cinius skundus Rūmams, kurie 
nesenai tą bylą ir sprendė.

Rūmai Ritenbergą ir Janke
liuką išteisino, o Bražinskui ir 
Tamuliui bausmę sumažino 1U 
gi 4-rių metų sunk, darbų ka
lėjimo ir įsakitė po 10 mėnesių 
ligi teismo iškalėtų.

Iš Kauno toji paroda būsian
ti perkeliama ir į provinciją.

Šnipinėjimas
Dabar visur esą šnipinėjimo, 

nemažiau jo esą ir Lietuvoje. 
Šnipinėjimo Lietuvoje esą dau
giau negu kt. kraštuose, gal 
būt, dėl ypatingos mūsų valsty
bės geografinės padėties.

Į šnipų daromus nusikalti
mus visuomenė gyvai reaguo
janti, žmonės praneša ir direk
torius prašo spaudoj padėkoj, 
tiems savanoriams bendradar-* 
biams.

Politiniai nusikaltimai praė> 
jusiais metais lyginant juos su7 
1936 m. sumažėję 50,6%. ••

Administraciniai nubaudimai 
sumažėję apie 60%. L

Darbo stovykloj . dabar esą 
laikomi 56 žmonės, jų tarpe 21 
politinis (15 vyrų ir 6 mote7 
rys), o 35 žmonės į darbo sto
vyklas ištremti už įvairius pra* 
sižengimus, recidivistai. Už lenu 
kišką veiklą nė vienas žmogufe. 
Darbo stovykloje nelaikomas. J
Užsienio Spauda Plačiau Rašo

Apie Kriminalius {vykius ***

Baigdamas savo ilgą ir įdo
mų pasikalbėjimą d i r. Povilai-* 
tis užsiminė ir apie informaci
ją. Užsienio spauda, pav., LatZ 
vijos ar Vokietijos, apie krimi
nalinius įvykius plačiau infor
muojanti, o pas mus varžoma, 
nes manoma, kad visų .krimina
linių dalykų viešumon kėlimas 
daras neigiamos įtakos visuo
menei. (“L. ž.”)

, . Norwood, Mass. ;
---------

Iš ALDLD 9 Kp. Susirinkimo*

Balandžio 3 d. Lietuvių Svei 
tainėj atsibuvo pasekminga^ 
9 kuopos susirinkimas. N ai
rių dalyvavo virš poros de- 
sėtkų. Apart organizacijoj 
reikalų, buvo apsvarstyta iję 
vietos odos darbininkų StreL 
kas. Apkalbėjus, visi sutiko* 
kad reikiaz remti visais gali= 
mais būdais, kaip finansiniai^ 
taip ir moraliai. Kurie tik ga
li, kad ir nedirbą odos dirbtu
vėj, turi liuosą laiką praleis
ti su streikieriais ant pikieto 
linijos. Taipgi paaukauta 
ir nutarta suruošti parengimu 
streiko paramai, užkviečiant 
ir kitas organizacijas prisidė
ti. -

Taipgi išklausyti raportai 
iš konferencijos Nepartinėg 
Lygos, kuri atsibuvo Boston®. 
27 d.' kovo. Raportavo d. Ui 
Sarapas. Raportas buvo geras. 
Taipgi buvo raportas iš Mas?
sachusetts Moterų Suvažiavi^ 
mo. Raportavo dd. Sarapię- 
nė ir Karalienė. , Raportai 
priimti. Pakeltas klausimas 
trijų moterų blogo elgesio lai
ke ALDLD 9 kuopos parengi! 
mo. Išdiskusavus klausimą, li
kosi. visos trys, dalyvavusio^ 
iškėlime muštynių, pasmerk* 
tos, ir jei tas atsikartos atei
tyj, bus iš organizacijos pra
šalintos ir paskelbtos viešąt 
vardais.

Iš atsibuvusio parengimo 
galutino raporto nebuvo, bet 
yra numatoma, kad pelno' 
liks apie $18. Parengimui 
daugiausiai pasidarbavę 
draugės moterys iš Moterų 
Kliubo. Jos puikiai suvaidi
no komediją “Kometos Lau
kimas.” Dabar Moterų Kliu
bo grupė yra pakviesta tą ko* 
mediją suvaidinti Worcestery, 
berods Velykų dienoj. Deda 
pastangų i r worcesteriečių. 
kvietimą išpildys.

Reporteris.
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Parašė M. ZOŠČENKO Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA•j

Žmogaus Atapo 
Traicč

M. Gorkiui
Brangus Aleksei Maksimovič !\

Dveji metai atgal savo laiškVjfife pa
tarėte man parašyti juokingą ir satyriš
ką knygą—žmonijos gyvenimo istoriją.

Jūs rašėte:
“Mano supratimu, jūs ir dabar galė

tute savo gabiu minties lankstumu išdės
tyti—išsiuvinėti ką tokio panašaus, sa
kysime— humoristinės ‘Kultūros Istori
ją? Aš tą kalbu visiškai įsitikinęs ir rim
tai...n

Aš galiu “dabar prisipažinti, Aleksei 
Maksimovič, kad į jūsų temą labai ne
pasitikinčiai atsinešiau. Man pasirodė, 
kad jūs siūlote man parašyti kokią nors 
humoristinę knygelę, kokių pas mus li
teratūroje Jau buvo, pavyzdžiui, “Kelio
nė satyrikų po Europą” arba ką nors, į 
tai panašaus.

Vienok dabar, dirbant prie apsakymų 
knygos ir norint juos sujungti daiktan 
(kas man ir pavyko padaryti pagelba 
istorijos), aš netikėtai susidūriau su ta 
tema, kurią jūs man siūlėte. Ir tuomet, 
prisiminęs jūsų žodžius, nuoširdžiai 
ėmiausi darbo.

Ne, pas mane nebūtų atsiradę jėgų ir 
mokėjimų paimti jūsų temą pilnoje pras
mėje. Aš parašiau ne kultūros istoriją, 
o gal būt viso labo tik žmonijos santikių 
istoriją.

Pavelykite-gi, labai gerbiamas Aleksei 
Maksimovič, pašvęsti jums šį mano silp- 

. ną, bet nuoširdų darbą, šią mano “Mels
vąją Knygą”, kurią jūs taip stebėtinai 
permatėte ir kurią man buvo lengva ir 
džiaugsminga rašyti žinant, kad jūs ją 

■skaitysite.
Širdingai jus mylintis,

Mik. Zosčenko.
Įžanga

Linksmybė mus niekad neapleido.
Štai jau keturiolika metų, pagal savo 

į jėgų išgalę, mes rašome juokingus ir 
ilhksmus kūrinius ir savo juoku links- 

Įminame daugelį piliečių, norinčių mūsų 
įrašiniuose matyti kaip tik tą, ką jie nori 
matyti, o ne ką nors rimto, pamokinan
čia arba įkyrinančio jų gyvenimui.

Ir mes, veikiausiai dėl savo būdo silp
numo, be galo džiaugiamės ir patenkinti 
šiuo dalyku.

Dabar mes sumanėme parašyti links
mą ir žingeidžią knygytę apie įvairiau
sius žmonių jausmus ir pasielgimus.

Vienok mes nusprendėme parašyti ne 
tik dabartinių laikų žmonių pasielgimus, 

’bet persklaidę istorijos lapus, mes su
radome labai įdomių faktų ir juokingų 
istorijėlių iš senesnio gyvenimo. Tokios 
istorijėlės mums kaip tik naudingos įro
dymui ir patvirtinimui mūsų minčių pa- 
viršutinumą.
į Dabar, kuomet atsiverčia naujas isto
rijos puslapis, tos stebėtinos istorijos, 
kuri bus ant naujų pamatų, gal būt, be 
pasiutiško lenktyniavimo dėl pinigų ir be 
didelių šioj srityj piktadarysčių, dabar 
ypatingai žingeidu ir visiems naudinga 
pažiūrėti, kaip pirmiaus gyveno.

Ir akyvaizdoj to, pirma, negu pradėti 
rašyti iš dabartinio mūsų gyvenimo, mes 

'nusprendėme papasakoti jums kaip ką 
iš praeities.

Ir ve, gramozdo ir mėgėjo nuosava 
ranka persklaidžius istorijos lapus, mes, 
netikėtai, pastebėjome, kad didžiuma pa
čių įvairiausių nuotikių buvo dėlei ne
skaitlingų priežasčių. Mes pastebėjome, 
kad istorijoje ypatingą rolę lošė pinigai, 
meilė, klastos, nepasisekimai ir kaip ko
kie stebėtini nuotikiai, apie kuriuos kal
ba bus toliau.

Ir to dėlei mes savo knygą išdalinome 
į penkius atatinkamus skyrius.

Tuomet mes neapsakomu lengvumu, 
stačiai kaip į tinklą, išstumdėme mūsų 
noveles į atatinkamas jų vietas.

Padarius tą, gavome labai puikią sis
temą. Knyga atspindo visomis vaivorykš
tės šviesomis. Ir apšvietė viską, kas jai 
buvo reikalinga apšviesti.

Ir taip, knygoje bus penki skyriai.
Kiekviename skyriuje bus skirtinga 

kalba apie tą dalyką, kuris bus mūsų

Taip, pavyzdžiui, skyriuje “Meilė” mes

papasakosim jum, ką žinom ir manom 
apie tą išaukštintą jausmą, priminsime 
apie stebėtiniausius meiliškus nuotikius 
iš praeities istorijos ir jau paskui, pasi
juokę sykiu su skaitytoju iš tų senų, nu
blukusių nuotikių, papasakosime, kas 
kartais atsitinka ir būna šiame fronte 
mūsų pereinamose dienose. <

Ir tą patį padarysime kiekviename 
skyriuje. Ir tuomet gausime pilną ir šių 
dienų skaitytojaus vertą paveikslą, kuris 
persirito per praeities viršūnes ir jau 
abiemis kojomis stojasi naujame gyveni
me.

Žinoma, mokyti vytai, per akinius ais
tringai skaitanti istoriją, gali baisiai su
pykti radę mūsų paskirstymą sauvališku, 
labai nerimtu ir lengvabūdišku.

Bet lai jie pyksta, o mes, nieko ne
paisydami, savo darbą tęsime.

Ir taip, priešais mūsų aiškų matymą 
penki skyriai: Pinigai, Meilė, Klastos, 
Nepasisekimai ir Stebėtini Nuotikiai.

Pažymėsime, kad paskutinis skyrius 
turės būti žingeidžiausiu, sutaikančiu 
mus su trūkumais, nelygumais ir šiurkš
tumais gyvenimo.

Šiame skyriuje bus pažymėti geriausi, 
prakilniausi elgesiai, elgesiai didžios drą
sos, geradėjingumo, iškilmingumo, kar
žygiškos kovos ir siekimosi gerovėm

Šis skyrius, mūsų manymu, turėtų už- 
skambėti, kaip Beethoveno herojiška 
simfonija.

Mūsų knygą užvardinome melsvoji.
Melsvoji Knyga!
Mes užvardinome ją todėl, kad visos 

kitos spalvos jau buvo savo laiku išran
kiotos. Geltona knyga, balta, ruda, raus
va... Visos šios spalvos buvo išnaudotos 
užvardymui knygų, kurias išleido įvairios 
valstybės įrodymui savo teisingumo ar
ba, atbulai—kitų kaltingumo. Mums pa
siliko vos tik kokios keturios ar penkios 
spalvos ir tai labai menkos vertės. Kas 
tai tokio: pilka, žalia, lelijava, vyšniava. 
Ir, pasvarstykite patys, pavadinti tokio
mis menkos vertės spalvomis būtų keista 
ir net knygos įžeidimas.

Bet dar pasiliko melsva spalva, ant ku
rios mes ir apsistojome.

Šia vilties spalva, spalva, kuri nuo senų 
laikų rimtumą, jaunystę, visą gerą ir 
išaukštintą, ši dangaus spalva, kurioje le
kioja balandžiai ir orlaiviai, dangaus spal
vą, kuris mus apskliaučia, mes užvardi
name mūsų juokingą ir dalinai jaudi
nančią knygelę.

Ir ką apie šią knygą nekalbėtų,—joje 
daugiau džiaugsmo ir vilties, negu pa
juokos, ir mažiau ironijos, negu tikro
sios, nuoširdžios meilės ir malonaus prie 
žmonių prisirišimo.

Ir taip, pasidalinę su jumis bendromis 
pastabomis, mes iškilmingai atidarome 
mūsų skyrius.

Ir šiais skyriais, kaipo istorijos alėjo
mis, mes patariame skaitytojui pasi
vaikštinėti.

Duokite, skaitytojau, savo galingą ran
ką, arba geriau paimkite mus po ranka, 
nes jau mūsų kojos pavargo vaikio j antis 
po šias alėjas. Einame. Mes norime jums 
parodyti kokias nors įdomybes.

Ir taip, mes atidarome pirmą skyrių 
“Pinigai”, kuris irgi pasidalina į du sky
rių: 1) istorinės novelės apie pinigus ir 
2) pasakojimai ta pačia tema iš mūsų 
dienų gyvenimo.

O pirma to nutolusiame pasikalbėjime 
apibrėšime abelną padėtį.

Ir taip—“Pinigai.”
I Pinigai

1) Mes gyvename stebėtiname laike, 
kuomet pinigams išreikštas nepasitikė
jimas.

Mes gyvename toje šalyje, kurioje už
sibaigė iškilmingiausia kapitalo žygiuotė.

Mes gyvename toje valstybėje, kur pi
nigams nėra mandagaus nusilenkimo ir 
kur šiam daiktui, arba, teisingiau, beri
bei šio daikto jėgai suteikta pirmos ir 
veik mirtinos žaizdos.

Ir mes girdime liūdnus dejavimus, 
graudžias raudas ir piktus šūkavimus 
žmonių, apverkiančių nelauktiną pražū
tį. X .

(Bus daugiau)

(Feljetonas) s
Jeigu aš bent vieno iš jūs 

paklausčiau — kas pirmiausia 
pasitinka žmogų gimstant ir 
kas paskiausia apleidžia jam 
mirus? — vargu beatsirastų 
toks gudragalvis, kuris teisin
gai į tą klausimą atsakytų.

Galima vieryti, kad atsiras 
ne vienas toks išdidus mandro- 
čius, kuris atkirs: “Tai ve, bū
ta čia kokio klausimo ... Argi 
tu, kvaily, nežinai, kad beibę 
pirmiausia pasitinka akušere, 
o paskutinis apleidžia, tai gra- 
borius.”

Kitas pasakys, kad žmogų 
pirmutinis pasitinka, o pasku
tinis apleidžia, tai doleris. 
Trečias pasakys, kad tai deg
tinė. Juk žemaičiai net ir po
sakį turi, būtent: “O degtinie- 
la, degtiniela ... Kap gimiau, 
tą pečiūroj tavį radau, vo kap 
numirsų, tą un stalą palikau.”

Kunigas, be abejonės, atsa
kys : “Ogi tas, kas pirmutinis 
į maišą, tai paskutinis iš mai
šo. Savo dūšelę jis praryja su 
pirmu išsižiojimu, tai su pas
kutiniu žioptelėjimu, ją ir iš
spjauna.”

Su pirmaisiais atsakyto jais, 
dar šiaip bei taip. Bet su ku
nigo atsakymu nesutiks nei 
vienas užkietėjęs bedievis. 
Kad nereikėtų mušti trivoga ir 
stoti bedieviui su kunigu į de
batus, pačiam prisieina klumo- 
čyti klausimą.

Kiekvieną ateinantį į šį pa
saulį naują pilietį, šioje Ko
lumbo žemėje, pasitinka ne 
vienas, bet čieli trys latrai — 
vienas iš dešinės, antras iš 
kairės, trečias iš paskos ir ne
paleis iki grabo, tai: diplomas, 
laisnis ir taksai!

Netikite ? Skaitykite ir per
sitikrinkite. Niekas neužginčys 
tos tiesos, kad žmogų pir
miausia pasitinka akušerė ar
ba daktaras. Bet, kaip vienas, 
taip ir antras neturi teisės at- 
sirekomenduoti save naujagi
miui, jeigu neturės diplomo. 
Diplomas jį pirmiausia pasi
tinka, diplomą jis vejasi eida
mas per mokyklos klases ir di
plome jis atsigula į kapą, nes 
jeigu graborius neturės dip
lomo, negaus nei grabo, nei 
kapinėse vietos jam mirus, tai 
vienas latras.

Antras latras tai laisnis, be 
kurio ir užgimti žmogui ne
leistina. Jeigu tavo motina 
neturės padariusi kontrakto su 
vyriškiu, kuris vadinasi — 
vedybų laisnis, tai tu vadinsie- 
si nelegališkai gimęs pilietis, 
še tau, Jurguti, ir devinti
nės! Kaip tik laisnis pasigau
na naujagimį, kitaip sakant— 
žmogus apsigema su laisniu, 
tas laisnis jo ir nepaleidžia iki 
grabo! Vedybų laisnis, biznio 
laisnis, meškerės laisnis, šau
tuvo laisnis, automobilio lais
nis, šunelio laisnis, piliečio 
laisnis, balsavimo laisnis, pus
kapio laisnis, spąstų laisnis, 
laivelio laisnis, su pačia gulėt 
laisnis ir laidojimo laisnis.

Trečias tavo latras iš pas
kos, tai taksai. Ar jūs žinote, 
kad žmogui gimus ir už pir
mutinį gurkšnį jo motinos pie
no, jau.turi būt sumokėta tak
sai ? Esu daugiau, negu tikras, 
kad perskaitęs šį pareiškimą 
vyriškis ar kiek karštesnė mo
teriškė, išvadins mane blofe- 
riu, šiokiu ir tokiu ir ant galo 
paklaus: “Kur jau tu matei, 
kad palycmanai ateitų į tavo 
stubą, milžtų moteris ir iško- 
lektuotų taksus už pilietės pie
ną! Aš jam, kočėlą pastvėrus, 
nosį sugūryčiau ir provą. už- 
vesčiąu!”

Sunku ir įsivaizdinti, kas at
sitiktų, kuomet patsai vyras 
atrastų policistą ar assesorių 
betaksuojant jo pačios pieną, 
bet.. . Reikia žinoti tai, kad 
tas viskas, iš ko tas pienas su
sidėjo, neišsisuko nuo taksų ir

tie taksai jau seniai sumokė
ta.

Taigi, jau jeigu ir jo moti
nos pienas aptaksuotas, tai 
kaip toks didelis daiktas, kurį 
mes vadiname grabu, gali iš
kristi per taksų sietą ? Dėdė 
Simas, draugučiai, jau neran
da tokio daikto, kas dar nebū
tų aptaksuota. Aptaksuota 
kakručiai, blakės, musės, žiur
kės ir visas tas parazitų baga
žas, apie kuriuos taip vaiz
džiai kalba Dr. A. Petriką sa
vo knygoje — “Tūli Mūsų Pa
razitai.”

“Kaip tai?” paklaus koks 
neviernas Tamošius. Ogi labai 
paprastai. Kaip niekas neatei
na mieruoti moterų pieno, 
taip niekas neateina skaityti 
kakručių, blakių ir kitokių gy
vūnėlių. Bet, mes gindamiesi 
nuo tų mūsų kūno gengsterių, 
turim pirkti nuodus, slastus 
bei kit-ką ir mokėti taksus.

Ypatingai mano bičiuoliai 
farm,oriai, gal būt jog daugelis 
iš jų ir nežino, kad pirkdami 
sėklas, trąšas, kalkes, nuodus 
ir kitus reikmenis, moka tak
sus už dar neišdygusius aug
menis, negimusius veršiukus,

AUSTRAI PARYŽIUJ NE
NORI SKAITYTIS VOKIE

TIJOS PILIEČIAIS

Paryžius. — Austrai, pa
bėgę nuo buvusios klerikalų- 
fašistų valdžios, prašo, kad 
Franci jos vyriausybė laiky
tų juos Austrijos, o ne Vo
kietijos piliečiais, nors Hit
leris prijungė jų šalį Vokie
tijai.

saulės nemačiusius paršiukus; 
už nepadėtus vištų kiaušinius, 
už neišperėtus vištukus, nepa
gautą ar nenunuodytą žiurkę 
ir tt.

Jeigu šita mano “filosofija” 
nėra teisinga, tai galite daryti 
su manimi, ką kitados kunigai 
darydavo su raganiais: Pririš
kite girnų akmenį prie kaklo, 
suriškite rankas ir kojas ir 
įmeskite į upę. Jei nenuskęs;u, 
tai būsiu bloferis-raganius. O 
jei nuskęsiu, tai bus įrodyta, 
kad tokiu nebuvau, dievas iš- 
simeškerios mano dūšelę, o jūs 
atgailausite už klaidą.

Senas Vincas.

Youngstown, Ohio

pas eina darbininkams, o ki
tose šalyse kapitalui.

Kalbėtoja aiškino ir Ameri
kos padėtį. Šaukė visus į 
liaudies frontą.

Laikas mums pabusti ir vi
sokius nesusipratimus pamirš
ti. Paduokime savo broliui 
lietuviui ranką. Skaitykime 
darbininkiškus laikraščius, 
kurie gina mūsų reikalus, bū
tent, “Laisvę” ir “Vilnį.”

F. J. Madison.

Pasekmingos Drauges Bon- 
džinskaites Prakalbos

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 9 kuopa surengė 
dvejas prakalbas draugei 
Bondžinskaitei kovo 27 d. 
Pirmos įvyko Farrell, Pa., po 
pietų, o vakare Youngstown, 
Ohio. Abejose prakalbose buvo 
atsilankę nemažai publikos. 
Prakalbos pavyko. Kalbėtoja 
aiškino, kaip darbininkai gy
vena fašistinėse šalyse —jie 
dirba ilgas valandas ir už ma
žas algas. Aiškino apie Lie
tuvą, kaip ten mūsų broliai 
ir sesutės neturi žodžio lais
vės. Labai vargingai gyvena 
valstiečiai ir dirbtuvių darbi
ninkai. Nurodė, kad Smetona 
nori Lietuvą - parduoti len
kams. Sakė, kad reikia vi
siems eiti išvien ir reikalauti 
Lietuvos žmonėms laisvės.

O Sovietų Sąjungoje visai 
kas kita. Darbininkai dirba 
ilgiausia tik 7 valandas į die
ną, o rytojus jiems užtikrin
tas. Sakė, kad prie sunkių 
darbų dar trumpesnes valan
das jie dirba. Sovietuose pel-

Parengimas ir Susirinkimas

ALDLD 90 kp. ir LDS 9 
k p. yra nutarusios rengti pik
niką bendrai. Tarpe šių dvie
jų organizacijų yra labai ge
ras susitaikymas. Turėtumėte 
ir kitose kolonijose tą pada
lyti. Į .komisiją išrinkta 
draugai P. Sodeikis, M. Skys
timas ir F. J. Madison.

ALDLD 90 kuopos susirin
kimas įvyks balandžio 24 d., 
2 vai. po pietų, pas draugą 
Skistimą, 1324 Powersdale 
Ave., Youngstown, Ohio. 
Kviečiami visi nariai ir na
rės dalyvauti.

Jau laikas pradėti metines 
j mokestis mokėti už 1938 me- 
1 tus. Nepamirškite, draugai.

O balandžio 16 d. įvyks 
“parė,” prasidės 7 vai. vaka
re, pas draugus Kerus, 146 
Center St., Struthers, Ohio. 
Galėsime linksmai laiką pra
leisti. Visi ir visos dalyvau
kite. Kviečia Komitetas.

Fašistų Artilerija Nepasie
kia Barcelonos-Valencijos 

Vieškelio

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis, bal. 7.—Fa
šistai net toli mušančiomis 
vokiškomis kanuolėmis dar 
nepasiekia bombarduot Bar
celonos-Valencijos vieškelį 
ToTtosos fronte.

S Philadelphijos Didžioji Iškilme

i laisves bankietaš
į Koncertas ir Šokiai
• Rengia Visos Philadelphijos Lietuvių Darbininkų Organizacijos

• Bus Nedėlioj
Balandžio 24 April

• Lietuvių Tautinio Namo Salėje
J 928 E. Moyamensing Ave. Philadelphia, Pa.

Grupė Philadelphijos merginu, kurios dainuos Šiame bankete, 
vadovaujant Nellie Statkevičii|tei.

—.................. .................. —.................   ,....................      ■■■■T

KONCERTO PROGRAMA BUS ĮVAIRI IR GRAŽI

1. Pasižymėjusi Rusų-Lietuvių Grupe, 
kurioje dalyvauja solistų, šokikų ir 
muzikantų.

2. Šoks profesionalė scenos šokikė
Lilija Russo. ■ -

3. Kurigos Radio Balalaikų Orkestrą.

4. Šokikės Vera ir Nadia Szipowitz.
5. Lyros Choro Merginų Grupė.

6. Visas Lyros Choras.
7. Prakalba Rojaus Mizaros, dienraščio 

“Laisvės” redaktoriaits.

Koncertas Prasidės Lygiai 2:30 Vai. po Pietų
Vakarienė Bus Duodama 6-tą Vai. šokiai Nuo 7 VaL Vakare
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168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

apylinkę orui atvėstant.

2,- 
Jack Laudi, 2,- 
James Clark 1,-

Dr. 5taneslow . . .
Dr. Biežis
Dr. Stanulionis

—SLA Narių Komitetas.
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(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
t z t » ’ !

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622

Brooklyn, N. Y.
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premises.
B. 24 Location—Picnic 

Prospect Park
B. 23 Location—Shelter 

Prospect Park 
B. 22 Location—Boat 

Prospect Park 
SAMUEL T. ROBINSON 

Prospect Park, Brooklyn, N.

660 GRAND STREET,

*
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

{dedame Master-Kraft Oil Burners j 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.
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Rumford, Me
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Lenkijai ir raginame

Puidokas.

Paterson, N. J

SU-

A

dėtis į kolektyvę ak- 
demokratinėm šalim

action in line 
peace policy 

speech of Oc- 
for concerted 
peace loving

fatherland, call upon 
act immediately to 
further attacks of the 
upon democratic na-

aggression 
well as 

Austria is

vardai irgi , buvo 
kožno protesto

Susirūpinę Catalonijos miesto 
neatlekia Vokietijos ir Italijos

dotas su tikėjimo 
jom.
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sirinkę masiniame mitinge, ko
vę 27 d., 1938 m., St. Rocco 
svetainėj, priėmėm sekamą re
zoliuciją :—

Kadangi Lietuvos nepri
klausomybė dideliame pavoju
je;

Kadangi Lenkijos militaris- 
tai ryžtasi pavergti Lietuvą 
ir Vokietijos imperialistai tyko 
ant Klaipėdos;

Dėlto mes griežtai smerkia
me Lenkijos žygius prieš Lie
tuvą, taip ir Vokietijos užma
čias :

Mes taipgi pasižadame vi
sais mums galimais būdais 
ginti Lietuvos nepriklausomy
bę nuo priešų;

Mes priešinamės tiems ele
mentams Lietuvos vyriausybėj, 
kurie traukia Lietuvą prie pa
sidavimo 
Lietuvą:

Pirma, 
ciją su
prieš karo kūrėjus, kurie yra

Nprlr N V i ArmaTnda sPada> V83? ^1-Ulvdi. llvvil, lie 1 • įsais; Louis Meyers, 1,755 bal-
• J sais.

Sergeant - at - Arms (du) : 
Anthony Cappucio, 1,926 bal
sais, ir
rauskas, lietuvis), 1,646 bal
sais.

Šioji valdyba tapo išrink
ta ant vienų metų. Charley 
Vigorito pralaimėjo į prezi
dento vietą 113 balsų.

Reikia Darbuotis

žodis Kitas Apie Velionį 
Tanių Plakštį

Kovo 30 d. mirė Tarnas Plak- 
štis, visiems greatneckiečiams 
gerai žinomas, kaipo senas gy
ventojas ir geras žmogus. Liko
si palaidotas balandžio 2 die
ną ant Kalvarijos kapinių. 
Velionis, gyvas būdamas, turė
jo daug draugų, tai ir jam mi
rus, .kaip į šermenis, taip ir į 
laidotuves skaitlingai susirinko. 
Lydėjo apie,40 mašinų.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

jzoliucijos, Priimtos už Lie
tuvos N e p r i k I ausomybės 
Gynimą ir prieš Lenkų Ag- 
resyvišką Užpuolimą, Masi
niam Mitinge.

žmonių buvo daug susirinkę 
ant St. Rocco svetainės, kovo 
27, 1938. Kalbėjo: John Kau- 
lavičius, John Wiskontas, 
Adolfas Monkevičius, Anton 
Chužas, Zigmas Sabaliauskas, 
Stanley Puidokas, ii' Margaret 
W. Manson. Kalbėtojai repre
zentavo septynias lietuviškas 
draugystes Rumfordo.
Protesto Rezoliucija Lenkijos

Valdžiai Pasiųsta Sekama

Polish Embassy 
Washington, D. C.

We, 700 American Citizens 
of Lithuanian descent, gathe
red at a mass meeting at the 
St. Rocco Hall, March 27, 
1938, hereby express our j ir Lietuvos priešai, užsimoję 
greatest indignation against ant jos nepriklausomybės: 
the Polish aggression upon 
Lithuania, which not only des
troys Lithuania’s independen
ce, but will eventually plunge 
all Europe into bloody war.

We, emphatically demand 
that you immediately commu
nicate our message to your 
government, asking it to halt 
any further aggression upon 
our fatherland.

Signed :—
Prezident, John Kaulavičia, 
Treasurer, Stanley Puidokas, 
Sec’y, Margaret W. Manson.

Rezoliucija Jungtinių Valstijų
Prezidentui

Hon. Franklin D. Roosevelt, 
President of U. S. 
Washington, D. C.

The recent Polish 
upon Lithuania, as 
Hitler’s invasion of
bound to lead to a grave situ
ation in Eastern Europe.

Your timely 
with the true 
urged in your 
tober 5, 1937, 
action by the
nations against fascist aggres
sors, will help preserve peace 
and spare many human lives.

We, the American Citizens 
of Lithuanian descent, gath
ered at a mass meeting on 
March 27, 1938, at the St. 
Rocco Hall, to discuss the 
events taking place in Europe 
and the Polish aggression up
on our 
you to 
prevent 
fascists 
tions.

Signed :—
President, John Kaulavičia, 
Sec’y, Margaret W. Manson, 
Treasurer, Stanley Puidokas.

Rezoliucija Lietuvos 
Vyriausybei

Lietuvos Ambasadoriui, 
Washington, D. C.

Mes, Rumfordo lietuviai,

Antra, prašalinti iš Lietuvos 
vyriausybės Lenkijos šalinin
kus ;

Trečia, duoti demokratines 
teises ir laisves Lietuvos žmo
nėms, nes tas reikalinga vie
ningam gynimui krašto nepri
klausomybės.

Mes taipgi raginame visus 
Amerikos lietuvius veikti ben
drai šiame kritingame Lietu
vai momente dėlei jos gynimo 
nuo priešų.

Lietuvos gynimas yra sykiu 
ir taikos palaikymas. Tad visi 
karo priešai privalo stoti Lie
tuvos gynimui.
Pirm., John Kaulavičia,
Sekr., Margaret W. Manson, 
Ižcl., Stanley

Draugysčių 
parašyta po 
sekamai:

1. St. Rocco Draugystė.
2. Lietuvių Ukėsų Kliubas.
3. Susivienijimas Lietuvių 

Amerikoj, kuopa 299.
4. Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimas, kuopa 28.
5. Lietuvos Dukterų D-tė.
6. Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugija, 
kuopa 34.

7. Lietuvių Amerikos Pilie
čių Draugystė.

Sekretorė, M. W. Manson.

Fašistai Užėmė Tremp Van- 
den-Elektros Stotį

Barcelona, bal. 8.—Fašis
tai užėmė didžią vanden- 
elektros dirbyklą Trempe, 
šiaur-vakarinėj Katalonijoj, 
iš kur Barcelona gaudavo 
žymią dalį savo elektros jė
gos. Dėlei to apsilpnėjo 
gatvekarių vaikščiojimas, ir 
kai kuriom miesto dalim 
pritrūko elektros šviesos. 
Bet šis trūkumas būsiąs pa
pildytas iš kitų elektros sto
čių.

gyventojai žiūri i padanges, 
fašistų orlaivininkai juos naikinti.

Tai pirmas tokis bendras 
Patersono lietuvių parengi- 
mas-piknikas įvyks 1 d. ge- 

Nors velionis ir buvo laisvas ’ gūžės. Piknikas įvyks Vlado 
žmogus ir netikėjo į užgrabinį I Saurusevičiaus f a r m u k ė j 
gyvenimą ir tt., bet likos palai- (Saurs Village), North Hale- 

ceremoni- don, N. J.
Nors į bažnyčią ir nebu- pradėti platinti tikietus, dar- 

vo priimtas, todėl, kad netikė-1 buotis, 
jo į ją, bet velionio namuose ir. sėkmingas, 
ant kapinių tikėjimo ceremoni-l -:- -:- -:-
jos buvo atlaikytos, nes su mi- Pikniką rengia A. Lietuvių 
rusiu galima daryti, ką tiktai Darbininkų Literatūros Drau- 
nori. Atrodo gana keistai: gy- gijos 84 kuopa, nedėldienį, 
vas būdamas netikėjo ir jo ti-|29 d. gegužės, W. Saurs Vill- 
kinčiu niekas nepadarė, o dabar 
iš mirusio jį tikinčiu nepada^ 
rysi. Labai gaila, kad tie žmo
nės nei to nesupranta.

Tarnas Plakštis buvo pažan
gus ir draugiškas žmogus. Pri
klausė prie įvairių draugysčių, 
kaip tai, Šv. Pranciškaus, Sū- 
nų-Dukterų, Liet. Amerikos 
Piliečių Kliubo ir per ilgą laiką 
priklausė prie ALDLD 72 kp., 
nors pastaruoju laiku nepri
klausė. Taipgi buvo nuolatinis 
“Laisvės” skaitytojas ir abelno 
darbininkų judėjimo rėmėjas.

Dar ir tą gerą ypatybę drau
gas turėjo, kad jisai niekam ir 
niekados neatsisakė patarnauti. 
Kas prie jo kreipėsi, kiekvie
nam pagelbėdavo pagal geriau- 
sį supratimą — išgalę.

Taipgi velionis gausingai bu
vo apdovanotas kvietkais. 
Apart šeimos ir artimų giminių, 
prisiuntė gražius kvietkus Duk
terų ir Sūnų Draugystė, L. A. 
P. Kliubas ir Pirmyn Choras.

Tarnas Plakštis paeina iš. Vil
niaus radybos, Margonių kai
mo. Atvyko į šią šalį dar jau
nas būdamas. Šioje šalyje išgy
veno 44 m., paliko moterį Elz
bietą (o pirma moteris jau se
nai mirus), tris sūnus ir dukte
rį, kurie jau visi ženoti, ir tik
rą pusbrolį P. Plakštį, kuris 
gyvena Mass, valstijoj.

Velionis mirė netikėtai-stai- 
giai, vos sulaukęs 63 m.,* rodos, 
galėjo ilgiau gyventi, bet mir
tis pakirto gyvybę ir viskas 
baigta. Lai ramiai ilsisi po šios 
šalies šalta žemele. Vietinis.

Dažų Unijos Balsavimo 
Rezultatąs

Kovo 26 d. įvyko rinkimas 
dažų unijos viršininkų. Viso 
balsų paduota penki tūkstan
čiai devynios dešimtys. Tai 
pirmu sykiu dauguma balsavo 
nuo pat pradžios unijos įsi
kūrimo. Tas parodo, kad 
“dajeriai” buvo susiinteresavę 
rinkimais. Specialiai lietuviai 
smarkiai darbavosi — kad ir 
negalėjo balsuoti, bet varė 
agitaciją.

Dabar paduosiu viršininkus, 
katrie tapo išrinkti. Prezi
dentu Anthony Ammirato, su 
2,449 balsais; viceprezidentu 
John Lyding, su 2,640 balsų; 
sekretorium - iždininku Mari
anna Fidone, 2,292 balsais; 
sekretoriaus pagelb. Ralph 
Lapela, 2,278 balsais; biznio 
agentai: Tony Ventura, 
489 balsais;
147 balsais; 
839 balsais.

Executive
Frank O’Neil, 
Louis Cappucci, 2,249 
Joseph Ventura, 1,749 
James, Falone, 1,775
Charley Lazzio, 1,672 balsais; 
Harold Nyenhouse, 1,598 bal
sais; Thomas Perone, 1,530 
balsų; Frank Pagano, 1,471 
balsu; Tony Spina, 1,421 bal
su.

Board of Trustees (trys) : 
John Stepe, 1,733

age, North Haledon, N. J. Tai 
graži vieta, prie ežero. Ko
mitetas kviečia visus atsilan
kyti į šį pikniką ir paremti 
ALDLD 84 kp.

J. Matačiūnas.

SCRANTON, PA.
Laimėjo Visi Pažangieji

SLA Narių Komitetui pra
nešama, kad SLA 143 kuopoj 
balsavimo pasekmės buvo se
kančios :
ANT PREZIDENTO:

F. J. Bagočius.................. 17
W. F. Laukaitis 1
K. Jurgelionis 0

ANT VICE PREZIDENTO:
J. K. Mažukna..........
V. Bukšnaitis

ANT SEKRETORIAUS:
M. J. Vinikas
J. Miliauskas.............
J. Andziulaitis

IŽDININKO:
P. Gugis...............
S. Trečiokas
Simokaitis
IŽDO GLOBĖJŲ:

Mockus
Mikužiutč .............
Keresevičius
Martin ....................
K. Urbonas

M. P. Soponis
ANT DAKTARO KVOTĖJO:

. . 17
1
0

0
17

3
15 

0 
1

Vienna. — Naziai arešta
vo didelį Austrijos banki
ninką S. M. Rotschildą, žy
dų tautos žmogų, ir patys 
paėmė vest jo bankus.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby given that License
RL 7722 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 1 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2091 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

CONNELL BOYLE and JOHN FOX 
2091 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7768 has been issued*to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail^ under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1001 Brighton Beach Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

OCEANSIDE RESTAURANT. INC. 
1001 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that the following 
License numbers have been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at the following addresses, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to 
on

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parem, krikštynom ir 
kitokiem reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

I
Gerai Patyrę Barberiai

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Užprenumeruok Dienraštį 

“Laisvę” Savo Draugams i

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

Tyrimai Atliekami
UŽ NEBRANGŲ ATLYGINIMĄ 

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

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.

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

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

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

Tel. Stagg 2-5043

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

Valgykite Medų

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

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

palengvina pergalėti šaltį

LIETUVIŲ KŪRO KOMPANIJA

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

Telefonas EVergreen 7-1661



LAISVĖ Pirmad., Balandžio 11, 1938

New Yorko Ir Apielinkės Žinios Paskutinis Užkvietimas
Šiandien, balandžio 11 d., 

7:30 vakare, “Laisves” name,

Iš Lietuvių Komunistų 
Kuopos Prakalbų

Balandžio 8-tos vakarą įvy
ko Lietuvių Komunistų Kuo
pos prakalbos L. A. P. Kliubo 
svetainėj. Nežiūrint lietingo, 
įkyraus oro ir pastaraisiais 
laikais buvusių daugybės pra
kalbų ir mitingų, publikos 
prisirinko pilnoka salė.

Antanas Bimba, vienas iš 
“Laisvės” redaktorių ir ko
munistų vadas, pateikė labai 
įdomių daviniųSapiė tai, kur 
link dabar eina Lietuva, kas ir 
kaip senai numatė šiandieninį 
pavojų Lietuvai ir kas daryti
na, kad pagelbėt Lietuvai da
bartinėj padėtyj.

Svarbiausiu A. Bimbos pra
kalboj iškeltu klausimu buvo 
varde komunistų pasiūlymas 
ūmu laiku šaukt viesuotiną A- 
merikos lietuvių seimą išdir- 
bimui planų gint Lietuvos ne
priklausomybę ir rūpintis iš
laisvint Vilnių.

Apie trockizmą ir jo rolę 
Sovietų Sąjungoj, taip pat ir 
kitose šalyse, kalbėjo V? An
drulis, “Vilnies” redaktorius 
iš Chicagos. Jis davė su
glaustą vaizdą, kas yra troc- 
kizmas ir jo tikslai, taipgi pa
vyzdžių trockizmo veiklos A- 
merikoj. Po prakalbos buvo 
keletas klausimų, tarpe tų ii* 
klausimas, ar tarp lietuvių 
yra trockistų. Kalbėtojas at
sakė, kad yra, tik jie nesiva- 
dina tuo vardu, nes neturėtų 
pasekmių, kadangi darbo ma
sės šalinasi Trockio vardo.

Pirmininkui P. šolomskui 
atsišaukus į susirinkusius pa
dėt padengt prakalbų suren
gimo lėšas, surinkta $19.32.

Po dolerį aukojo P. Sas
nauskas ir Draugas.

Po 50 centų: J. Kalvaitis, 
Bevardis, Laimikis, K. Jakš- 
tys, M. Klimas.

Po 25 centus: A. Misevičius, 
Ad. Stankus, M. Bepirščiūtė, 
P. Jankus, Bukčius, M. Krau- 
jalis, A. Balčiūnas, Al. Be
pirštis, V. Rudaitis, J. Ga- 
siūnas, P. Taras, J. Siurba, 
Draugas M., J. čėsna, A. Bim
ba, S. Sasna, R. Mizara, Neciun- 
skienė, Depsas, Grikštas, J. 
Jankauskas, P. Poškaitis, L. 
Petkevičius, Warison, Janeliū- 
nas, K. Luzinas, Čepulis ir Če
pulienė, Mikalauskienė, D. M. 
Šolomskas, Kuodis, Dainius, 
Jonas Žilinskas, Anthony 
Bruks, Škėma, Montvila.

Lietuvių Komunistų Kuopa 
dėkinga visiems aukojusiems 
ir atsilankiusiems. Kuopa 
kviečia visus kuopos draugus 
dar labiau susiartinti su kuopa 
atsilankant į jos susirinkimus, 
kurie įvyksta 1-mą ir 3-čią 
pirmadienį mėnesio, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Kas an
trame kuopos susirinkime bū
na vertingų pamokų naujai 
iškilusiais klausimais, tad ne 
tik nariams, bet ir kuopos 
draugams naudinga su jais 
nuodugniai susipažinti. N.

Goldstein Nuteistas už 
Raketą

Martin “Bugsy” Goldstein ir 
jo “saugomi” bosai Specialių 
Sesijų teismo Brooklyne perei
tą penktadienį pripažinti kal
tais maliorių industrijos rake
te. Jis pats, jo asmeniškas 
sargas Magon. ir 15 maliorių 
kontraktorių rasti ėmę dalyvu- 
ihą operavime $1,500,000 į 
metus reketo, nesiskaitydami 
su esamų algų skalės patvar
kymu visuose miesto kontrak
tuose .

Raketieriai palaikydavo mu
šeikas, kad nedaleisti Maliorių 
Brolijai pravest unijinę skalę 
algų, tokiu būdu visuomet ga
lėdami pasiglemžti darbus 
pirm visų firmų, kurios samdo 
unijistus.

Amteris Kalbės per Radio 
Balandžio 14 ir 16-tą

Pagerbt nazių įkalintą Vo
kietijos darbininkų vadą Ernst 
Thaelmanną jo 52-jo gimta
dienio proga, Komunistų Par
tijos New Yorko Valstijos Ko
mitetas ruošia eilę radio pra
kalbų. Jas sakys to komiteto 
pirmininkas 1. Amter.

Pirma prakalba temoje 
“Thaelmannas, Anti-Nazi Va
das” bus šį ketvirtadienį, 14 
balandžio, nuo 9:15 iki 9:30 
vakaro, iš stoties WNEW, 
New Yorke.

Antra prakalba bus šešta
dienį, 16 balandžio, nuo 8 iki 
8:15 vakaro, ši prakalba' bus 
girdima iš stoties WMB0 
Auburn ir Syracuse ir iš sto
ties WMBF Binghamtone. Tą 
pat vakarą nuo 8 :30 iki 8 :45 
bus girdima iš Albany, Buffa
lo ir Utica stočių.

Rochesterio stotis WHEG 
atsisakė šią prakalbą trans- 
liuot. Jie sako, kad jie tai da
rą “klausytojų labui”. Mato
te, jie imasi spręst, kas leis
tina klausytojam girdėt. Tai, 
žinoma, bjaurus paniekinimas 
klausytojų inteligentiškumo. 
Dėl to klausytojai pasipiktinę 
ir stočiai plaukia protestai.

Atsargiau Ant Vingiuoto 
Ir Kalnuoto Kelio!

Vairuotojam mašinų įsitėmy- 
tina, kad vingiai ir kalvos yra 
liūdnomis scenomis daugelio 
rimtų ir, tankiai, mirtinų ne
laimių. Didžiuma iš jų atsi
tinka tik dėlto, kad vairuo
tojai bando pralenkt kitas 
mašinas pavojingose vietose.

Fizikos įstatymai — žemės 
įstatymai — nepakeičiami. Jei 
jūs nevažiuosit lėčiau pro 
vingius, nematoma gamtos 
ranka, žinoma kaipo centra- 
fuginė jėga, išstums jūsų mja- 
šiną tokion pozicijon, kad ji 
gali apvirst. Dalelyte sekun- 

i dos ji gali išmest jūsų maši
ną visai iš kontrolės, o ant 
kelio tas jūsų nepaisymo mo
mentas gali reikšt mirtį ar 
sužeidimą. Geriausiame nuo- 
tikyj, paskuba ant vingiuoto 
kelio yra šynų ėdikas.

Trafiko Stotis “K.”
_______________________ L.____________ _

Laivakroviu Caras Ryan 
Virsta nuo Sosto

Buvęs didysis Joseph Ryan, 
žinomas kaipo laivakroviu uni
jos carukas, virsta nuo sosto. 
Jisai prieš pereitus rinkimus 
buvo priverstas rezignuot iš 
Centralinės Amatų ir Darbo 
Tarybos prezidento vietos po 
to, kaip jis prieš delegatų va
lią paskelbė paramą majoro 
La Guardijos oponentui kandi
datui Mahoney .

Dabar jam atėjo dar dides
nis smūgis. Jo unijos narys 
John J. Sampson laimėjo prieš 
Ryaną rinkimus į delegatus 
Tarybon, o Ryaną iškrausto iš 
tarybos. Priedams, jis net ne
gavo 2 minučių kalbai tary
bos susirinkime, kur jis norėjo 
protestuot prieš jo nulaipini- 
mą nuo sosto.

Visi darbininkų reikalų iš
davikai kada nors prilipa liep
to galą.

Whitney Firma Turėjo Pelno
Tyrinėjimai per SEC (Se

curities and Exchange Commi
ssion) Whitney firmos bank- 
rūto parodė, kad ponas Rich
ard F. Whitney, buvęs New 
Yorko Stock Exchange prezi
dentas, iki pat firmos žlugimo 
gaudavo pelnus ir kad jis vo
gė jo sargybai pavestas kitų 
vertybes ne dėl bankrūto.

Jis pats liudijo, .kad 1937 
metais knygos rodė pelno 94 

tūkstančius dolerių.

KRUMBEIN PROTESTAVO 
PRIEŠ RADIO STOTĮ

Oro Pašto Savaitė ir 
Piešėju Kontestas

Komunistų Partijos New 
Yorko Valstijos Komiteto se
kretorius Charles Krumbein, 
New Yorke, pasiuntė protestą 
Rochesterio radio stočiai 
WHEC, kurios vedėjai atsisa
kė leist I. Amteriui kalbėt 
balandžio 16-tą, kaip jis buvo 
pasižadėjęs Rochesterio orga
nizacijoms. Jo prakalba ren
giama sąryšyje su Ernst Tha- 
elmanno 52-j u gimtadieniu.

Chalmers Rastas Kaltu
Raitelis policistas Chalmers 

džiūrės pripažintas kaltu 
žmogžudystės 2-me laipsnyje, 
sulyg kurio galima baust nuo 
20 metų iki viso amžiaus ka
lėjimo. Tačiau yra taisy
klė, kad iš kalėjimo gali iš
leist po 12 metų. Baudą pa
skirs 19 šio mėnesio. Jis bu
vo kaltinamas l-me laipsnyje 
ir tik teismui baigiantis pro
kuroras kaltinimą pakeitė, kas 
išgelbėjo mergišių kazoką nuo 
elektros kėdės.

Teisėjai nuosprendžiui ėmė 
tik valandą ir 10 minučių. 
Chalmers’o liūdymas, būk jis 
buvęs auka paskui jį besivai
kančių moterų, teisėjų neįti
kino. Buvo aišku, kad žudys- 
tė įvyko dėl jo noro atsikra
tyt nusibodusios meilužės, 
Irmos Louise Pradier, ir nuo 
jos paimtais pinigais paūžt su 
naujesne, Mrs. Lorden, su 
kuria jis ir išvažiavo tuojau 
po nužudymo Irmos.

Pradier, kaip parodė tyri
mas ir liūdymai, tikėjosi su 
Chalmers’u važiuosianti Kali- 
fornijon ir dieną prieš mirtį 
metė darbą ligonbutyje, taipgi 
išsiėmė iš banko kelis šimtus 
dolerių ir pasiuntė Kaliforni- 
jon savo daiktus, kuriuos 
gelžkelio stotin atvežė Chalm- 
ers’as. Sekamą dieną, 20 lie
pos, 1937, Pradier atrasta 
prie Harlem River Speedway 
du syk peršauta. Chalmers 
sakė, kad ji pati persišovusi 
jo revolveriu dėlto, kad jis 
atsisakęs su ja išvažiuot Ka- 
lifornijon, tačiau buvo įrody
ta, kad tai melas.

Būkite Gegužinės 
Konferencijoj

Darbininkų ir visos pažan
gios organizacijos Williams- 
burge kviečiamos atsiųsti po 
porą delegatų, o kur neišrink
ta delegatai, atsiųsti nors po 
vieną atstovą į vietos organi
zacijų tarptautinę konferenci
ja.

Williamsburgiečių gegužinei 
prisirengt konferencija įvyks 
šį pirmadienį, 11 balandžio, 
8 vai. vakaro, Lietuvių Am1. 
Pil. Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Šioj konferencijoj bus iš
dirbti planai prisirengimo vei
klai, vietos salėse ir atvirame 
ore mitingams ir paradams, 
kuriuose apylinkės gyventojai 
bus supažindinti su Pirmos 
Gegužės istorija ir tikslais, 
kas duos progą pirmu kartu 
įtraukti tūkstančius naujų 
žmonių į gegužinės apvaikš- 
čiojimą. Sėkmingas to viso 
pravedimas reikalingas bend
rų spėkų, todėl ir lietuvių or
ganizacijoms būtinai reikėtų 
turėt atstovus.

Jungtinių Valstijų paštas 
skelbia Oro Pašto Savaitę, 
kuri prasidės su 15-ta gegu
žės. Prie jos rengiamasi įvai
riais būdais.

Tarpe kitų- dalykų, Oro 
Pašto Komitetas skelbia po
sterity kontestą pradinių ir vi
durinių mokyklų vaikams, šis 
kontestas baigsis 30 šio mė
nesio. Po to bus paskelbta 
laimėtojai po vieną iš kiek
vienos 48 valstijų.

Posteriai turi • atvaizduot 
šalies oro pašto tarnybą dabar 
ir ateityje, taipgi jo tinkamu
mą šalies reikalams. Spren
džiant posterių vertę daugiau
sia domės būsią kreipiama į 
originalumą, paskiau į šva
rumą - aiškumą ir į pakėli
mą oro pašto tarnybos vysty
mosi.

Kontestui pagaminti poste
riai, su pilnai apmokėtu per
siuntimu, turi būti pasiųsti sa
vo miesto postmasteriui ir 
pašte užantspauduota prieš 
gegužės 1-mos vidurnaktį. 
Kiekvienoj valstijoj bus 3 
teisėjai, kurie išrinks vieną 
geriausią posterį ir pasiųs na- 
cionaliam kontesto komitetui. 
Iš visų geriausių bus išrinkti 
du geriausi ir kontesto laimė
tojai bus apdovanoti atsižy- 
mėjimo ženklais. Pirma dova
na yra graži trofėja, antra— 
medalionas. Laimėtojai vals- 
tijinių kontestų gaus trofėjų 
nuo valstijos komiteto.

Kontesto pirmininkas sako, 
kad kožnas mokinys, norin
tis dalyvaut konteste, turi 
gaut savo mokyklos vedėjo 
liūdymą, jog jis ar ji tinka 
stot kontestan.

pajieškojTmaT
Pajieškau Joe Zujus. Kiek esu gir

dėjus tai paskutinį kartą dirbo prie 
krutamūjų paveikslų kaipo mašinis
tas New Yorke ir gyveno Bayonne, 
N. J. Apie 30 m. atgal, jis buvo; 
vargonininkas Lietuvių bažnyčioj, j 
Pittstone. Tūlą laiką gyveno ir i 
Scrantone. 1905 metais jis buvo pa- 
brolis savo draugui Waclow Franu- 
kevičiui. Man yra labai svarbu suži
noti ar jis gyvas ar ne. Jeigu kas 
žinote ką nors apie jį, malonėkite 
man tuoj pranešti. Mrs. Daniel Nor
ton, Rear 1121 Prospect Avenue, 
Scranton,’ Pa. (84-86)

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas. Savaiti

nis biznis $375.00. Partneriai nesu
tinka. Del 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.

46 Ten Eyck St., įvyksta Lie
tuvių Meno Sąjungos rengia
ma paskaita: “Meno Reikšme 
Mūsų Judėjimui.”

Referuos drg. Vincas Bovi
nas.

įžanga veltui.
Visus kviečiame dalyvaut.

Švietimo Komisija.

Neleistina Sulaikyti Biednio- 
kam Pieną .

Lig šiol Valstijinė šelpimo 
Taryba palaikė stotis, kuriose 
biedniokų šeimos gaudavo vel
tui pieno. Ypatingai tas svar
bu, kur susidaro specialių ge
resnės mitybos reikalų ir nėra 
galimybės juos patenkint šei
mos įplaukomis. Ta pašalpos 
formja sulaikoma su 15-ta šio 
mėnesio.

Daugelis miesto socialių ii* 
šalpos įstaigų laiko tokį pasi
kėsinimą tragišku ir prieš jį 
protestuoja. Manhattan prezi
dentas Isaacs taipgi parašė 
prašymą palikt dalinimą vel
tui pieno ant toliau.

Parsiduoda geras restaurantas ir. 
alaus biznis su namais. Galima pa- [ 
daryti gražus pragyvenimas. Tas 
biznis laikosi šioje vietoje per 15 I 
metų. Apie pardavimo priežastį ir : 
smulkmeniškiau apie patį biznį pa- Į 
tirsite ant vietos. 564 Wythe Ave.,1 
Brooklyn, N. Y. (77-90)

Išvyko Chicagon
Draugas V. Andrulis, dien

raščio “Vilnies” redaktorius, 
šeštadienio rytą išvyko atgal 
Chicagon. Pakelyje žadėjo 
sustot Philadelphia o j ir gal, 
dar tūlose kitose vietose.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alle>§.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

Dr. Herman Mendlowiiz 
33 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 
sultis skilviui

Kada PERSIVALGOTE, 
PERSIRŪKOTE, 

PERS1GERIATE

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.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. K AŠKI AUGIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandą sekmadieniais.

...... ......................' ................... —--- - ---- —
Pirmu kartu istorijoje Sovietų Filmą Rodoma 

Dviejuose Broadway Teatruose.
CAMEO I CONTINENTAL

42nd St., East of B'way I B’way at 52nd St.

"Lenh in October"
su

BORIS SHCHUKIN, Lenino rolėj.
Paskutinės trys dienos Continental Teatre. Vėliau bus rodoma tik Cameo Teatre.

25c iki 1 po piet, Šokiom dienom.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

II seną padarau nau
jus paveikslus Ir krau
javus sudarau su axa»- 
rikoniSkais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y. 
Te!.: Glenmore 5-6191

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
REST AV RAČU A

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

. •
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 

valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Telefonas FOxcroft 1J-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

• •
Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko.

Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 
maliavom arba išpopieruojame kambarius. 

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 
patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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.

SPECIAL RATES PER WEEK
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p, m. for £ents.

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

Sun. all day and night.

GARSINKITES “LAISVĖJE"




