
Krislai
SLA Rinkimai.
Ne Beviltė Mūsų Viltis.
Raminimo Pavojus.
Judosius prie Sienos.

Rašo A. B.

SLA Piki. Tarybos ir seimi-
nių delegatų rinkimuose nepa
prastai gerai pasirodo pažan

giųjų surašąs. Tos kuopos, ku-
riose “per amžius” viešpatavo 
tautininkai, balsuoja už Mi
liauską į sekretorius ir visus 
kitus pažangiųjų kandidatus.

Tai geras apsireiškimas. SL- 
A nariai pradeda nebepasiti- 
keti Smetonos kavalieriams.

Tai tikra ironija. Smetona 
apdovanojo medaliais savo 
agentus, manydamas, jog jis 
tuomi pakels jų vardą Ame
rikos lietuviuose, bet išeina vi
sai atbulai.

J Smetonos valdžios meda
lius amerikiečiai žiūri kaipo j 
gėdos ir pikto ženklus.

Kad baisiai sunku Ispanijos 
liaudiečiams kariauti su gerai 
ginkluotu priešu, tai užginčy
ti negalima. Bet nereikia nu
siminti. Barcelonos ir Madri
do darbininkai n e n u g a 1 ėti. 
Liaudies valdžia nesitraukia 
iš kovos lauko.

Jei liaudies valdžia galėtų 
pirktis ginklų Anglijoje ir 
Francijoje! Pamatytumėte, fa
šistai būtų supliekti į keletą 

4 savaičių.

Iš Madrido pranešama, kad 
ten liaudiečiai suareštavo ir 
sušaudė penkius niekšus, ku
rie agitavo nuverti liaudies 
valdžią ir pasiduoti fašistams. 
Tokiems ju Uosiams vieta ir tė
ra prie sienos.

Labai gerai, kad liaudies 
valdžia imasi griežtu priemo
nių prieš gen. Franco agentus 
liaudies teritorijoje.

Ar žinote, kame dabar did- i 7
žiausias pavojus Lietuvai ir 
Vilniaus laisvinimo reikalui?

Ogi smetoninės spaudos Lie
tuvoje ir Amerikoje pastango
se nuraminti ir užmigdyti lie
tuvius. Kaip pasamdyta (o 
gal lenkai ponai ją ir pasam
dė!), ji ragina lietuvius tylėti 
ir miegoti. Girdi, pavojus pra
ėjo, viskas nurimo, lenkai nė 
nesapnuoja apie užgrobimą 
Lietuvos.

O kai lietuvių masės bus pa
kankamai užmigdytos, Lenki
jos ponai užgiedos savo tikrą- 

* ją giesmę.

SLA organo “Tėvynės” re
daktorius Vitaitis iš sykio pu
sėtinai smarkiai kalbėjo apie 
pavojų Lietuvai. Bet dabar ir 
jis pradeda slinkti Tysliavos

• keliais.
Balandžio 8 dienos “Tėvy

nėje” Vitaitis patalpino tūlo 
“Vinciūno” ilgą straipsnį. Tas 
ponas gieda, kad “taika su 

W lenkais buvo reikalinga ir ga
lima sakyti, buvo reikalinga 
net anksčiau”. Vadinasi, ge
rai, kad Lenkija dabar užklu
po Lietuvą ir privertė susitai
kyti.

Vinciūnas mano, kad “jei
gu Lietuvos diplomatai mokės 
su lenkais susitarti, be abejo 
Vilniaus krašto lietuviams bus 
daugiau laisvės”.

Reiškia, kad Lenkijos impe
rialistai pavirs aniuolais. Bet

• tas žmogus nepasako to, kaip 
“aniuoliškai” Lenkijos valdžia 
smaugia septynius milionus 
ukrainiečių.

Tai kodėl ta ponų valdžia 
bus geresnė keturiems šim
tams tūkstančių lietuvių ?

Bostono katalikų srovės 
“Darbininko” redakcija irgi 
užėmė lietuvių raminimo ir 
migdymo politiką.

Katalikų “Amerikos” re
daktoriai kol kas neprisideda 
prie tos migdymo politikos. 
Linkėtina, kad taip ir toliau 
laikytųsi.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 86

CHINAI PLIEKIA JAPONUS, NUVYTUS 
20 MYLIU ATGAL; ATĖMĖ IŠ JŲ 
DIDŽIUMA SHANTUNGO SOSTINES

Chiny Orlaiviai Sėja Lapelius, Kuriais Šaukia Japonus 
Pasiduot ir Užtikrina Žmonišką Apsiėjimą su Jais

Hankow, Chinija, bal. 11. 
—Chinai smarkiai atakuoja 
japonus Yihsiene, pabėgu
sius 20 mylių į šiaurius nuo 
Taierhchwango. Chinai taip 
pat veda ofensyvą prieš ja
ponus Lini srityj, 40 mylių 
į šiaurių vakarus nuo Yih- 
sieno.

Chinų lėktuvai kasdien 
bombarduoja ir kulkasvai- 
džiais iš orlaivių skina japo
nus pietinėj dalyj Shantun- 
go provincijos. Tarpais chi
nų lėktuvai sėja japonam ir 
lapelius; šaukia juos pasi
duot ir pabrėžia, jog chinai 
gerbia tarptautinius princi
pus, gerai elgiasi su pasi
duodančiais nelaisvėn ir gy
do sužeistus priešo karei
vius.

Tie atsišaukimai žada ap
mokėt kelionę norintiem 
grįžt Japonijon. Kurie japo
nai pasirinks liktis Chinijoj, 
tiem yra užtikrinama pra
gyvenimas ir saugumas; o 
kas pasiduos su ginklais, tai 
bus specialiai apdovanotas.

Lenkai Reikalauja Kolonijų
Varšava. — Lenkijos Lai

vyno ir Kolonijų Sąjunga 
sekmadienį suruošė visoj 
šalyj demonstracijas, per 
kurias reikalavo Lenkijai 
kolonijų “už marių.”

Lenkų imperialistų kalbė
tojai pasakojo, būk Lenkijoj 
jau esą “perankšta” jos gy
ventojams farmose, o pra
monei išvystyt Stingą jai 
žaliųjų medžiagų; todėl, gir
di, būtinai reikią kolonijų, 
iš kur Lenkija galėtų gaut 
pramonės medžiagų.

Lenkų Laivyno ir Koloni
jų Sąjunga turi 750,000 na
rių.

Aukšti Valdžios Advokatai 
Užtaria CIO Advokatą

Washington. — A t ž a ga- 
reiviai pasimojo atimt advo
katūros teises iš CIO unijų 
advokato Edwardo Lamb’o, 
Portsmouthe, Ohio. Jis yra 
ir vice-prezidentas Nacio- 
nalės Advokatų Gildijos.

Jungtinių Valstijų val
džios generalis advokatas R. 
H. Jackson ir du kiti aukšti 
valdininkai sudarė komitetą 
ginti Lambo teises. Prie ko
miteto tuoj prisidėjo kai ku
rie pažangesni federalių ap
skričių teisėjai ir ilga eilė 
advokatūros ’pr°fesoriu iš 
įvairių universitetų.

Chicagos “Draugas” taip 
pat teisingai pasveria padėtį. 
Bal. 2 dieną “Draugas” sako, 
“kad dabar ir Vilniaus vada
vimo darbai labiau apsurikin- 
ti ir pavojų daugiau Lietuvai 
susidaro”.

Mes pilnai sutinkame su šio
mis išvadomis.
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Vokiečiai-Austrai po Aštria Policijos Priežiūra 
Priversti Savo Balsais Užgirt Hitlerį

Smūgis Japonam Tsinane, 
Shantungo Sostinėj

Shanghai, bal. 11. — Chi
nų partizanai, policija ir 
persirengę kareiviai užėmė 
ir tebelaiko svarbiąsias da
lis Shantungo provincijos 
sostinės Tsinano, už 175 my
lių į šiaurius nuo Suchow, 
geležinkelių centro. Neofi
cialiai pranešama, kad japo
nai buvo priversti pabėgt į 
antrą Geltonosios upės pusę, 
į šiaurius nuo Tsinano.

Chinai daugelyj vietii iš
ardė Tientsin - Pukow ge
ležinkelį; kitur užkirto japo
nams pravažiavimą juom, 
kad japonai jau visai negali 
naudotis tuom geležinkeliu.

Advokatų Gildija Reikalauja 
Praleist iš Amerikos Gin

klus Ispanų Liaudžiai
Washington. — Amerikos 

Advokatų Gildija 696 narių 
balsais prieš 67 nutarė rei
kalaut, kad Jungtinės Vals
tijos tuoj atidarytų pralei
dimą ginklų ir amunicijos į 
Ispanijos respubliką prieš 
užpuolikus Mussolinį ir Hit
lerį. 174 Gildijos nariai bal
savo, kad ši advokatų orga
nizacija neturėtų kištis į to
kius reikalus.

I

Fašistai Atakuoja Liaudie- 
čius 125 Mylių Frontu, bet 
Su Menkomis Pasekmėmis
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Generolo 
Franco ir Mussolinio armi
jos atakuoja liaudiečius pen
kiuose punktuose nuo Trem- 
po šiaurėje iki Teruelio apy
linkių ir San Mateo ir Vi- 
naroz pietuose, 125 mylių 
frontu. Du paskutiniai mie
steliai randasi už 14-17 my
lių nuo Viduržemio Jūros, 
linkon kurios fašistai briau- 
jasi; o jūros pakraščiu eina 
svarbusis vieškelis iš Bar
celonos į Valenciją.

Per 5 paskutines dienas 
fašistai paslinko kiek pir
myn tik Vinaroz-San Mateo 
srityj, nųrs labai menkai. 
Respublikos armija dabar 
jau ir čia atkerta priešų 
atakas.

New York, bal. 11.—Bu
vęs Wall Stryto šėrų mekle- 
rių galva R. Whitney tapo 
nuteistas 5 iki 10 metų kalė
jimo už prašmugeliavimą 
$210,000 vertės šėrų, kurie 
buvo pavesti jo globom

ORAS
Šiandien bus apsiniaukę ir 

Šilčiau.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 43. -

Berlin. — Hitleris giriasi, 
kad už jį balsavę 99 pro
centai ir 8 šimtadaliai visų 
austrų ir vokiečių praeitą 
sekmadienį. Bet balsavimai 
buvo v e d a mj po griežta 
priežiūra nazių | policijos ir 
šnipų. i

Balsuot buvo leista tik 
įbrėžiant kryželį į vieną iš 
dviejų ratukų ant kortelės, 
kur virš didesnio ratuko iš
spausdinta “Taip,” o virš 
mažiuko “Ne.”

Sykiu buvo balsuojama

Buržuazija Džiaugiasi 
Sąstatu Naujos Val

džios Francijoj
Paryžius. — Radikalas so

cialistas (iš tikro liberalas) 
Ed. Daladier sudarė naują 
ministerių kabinetą iš savo 
partijos žmonių ir centro 
partijos atstovų. Jis komu
nistų visai nekvietė į savo 
valdžią, o Socialistų Partija 
atsisakė dalyvaut Daladier’o 
ministerių kabinete.

Kuomet Daladier, praeitą 
sekmadienį organizavo savo 
ministerių kabinetą, tuo tar
pu daugiau kaip 10,000 
Liaudies Fronto šalininkų 
demonstravo gatvėmis. Jie 
šaukė: “Pervest valdžią į 
Blumo ir Thorezo rankas!” 
(Blum yra socialistų vadas, 
o Thorez — komunistų.) 
“Duot pagelbos Ispanijos re
spublikai !”

D e m o n s t r antai aštriai 
protestavo prieš atžagarei- 
višką (dalinai fašistuojan- 
tį) senatą, kuris suardė 
Blumo Liaudies Fronto val
džia.

Naujo Franci jos ministe
rių kabineto sudėtis yra ši
tokia :

Radikalai socialistai (libe
ralai) : Ministeris pirminin-

Suimta 400 Austrų Ne
va už Pasimojimus ant 

Hitlerio Galvos
Vienna, Austrija. — Na- 

ziai areštavo daugiau kaip 
400 austrų; įtarė, būk jie 
taikęsi nužudyt Hitlerį, kai 
jis praeitos savaitės gale 
vėl atvyko Austrijon.

Daugelis supranta, kad 
naziai tyčia paskleidė gir
dus apie sąmokslus ant Hit
lerio galvos, idant turėtų 
priekabę naujiem daugme- 
niškiein areštam.

Tunis, bal. 11. — Pasiųsta 
Franci jos armija, lėktuvai ir 
tankai prieš sukilėlius Tuni- 
sijoj, Franci jos kolonijoj, 
šiaurinėj Afrikoj. Vietinių 
gyventojų išstojimuose prieš 
Franciją užmušta 11 asme
nų.

du klausimai: Ar tu sutinki 
su jau įvykdytu prijungimu 
Austrijos prie Vokietijos ir 
ar tu balsuoji už sąrašą 
“mūsų vado Adolfo Hitlerio 
kandidatų” (į seimą) ?

Nė vieno Hitlerio kandi
dato vardas nebuvo pažy
mėtas.

Pirm tokių balsavimų Hit
leris išdrožė kalbą per radio, 
būk pats “dievas jam liepęs” 
prijungt Austriją Vokieti
jai.

k a s ir karo m i nisteris 
E d o u r d Dala dier; vice
premjeras ir tarnybų sude
rinimo ministeris C. Chau- 
temps; finansų — P. Mar
ch and e au; užsienių — G. 
Bonnet; vidaus—Al. Sar- 
raut; laivyno—C. ,Campin- 
chi; orlaivyno G. la Cham- 
bre; švietimo Jean Zay; 
žemdirbystės — H. Quelle; 
viešų darbų — L. Frossard; 
paštų—J. Julien; prekybos 
F. Gentin.

Centristai: Teising ūmo 
ministeris P. Reynaud; pen
sijų — C. Ch. de Ribes; pre
kybos laivyno — de Chap- 
pedelaine.

Dešinysis: Kolonijų mi
nisteris G. Mandel.

Sąjunginiai “socialistai”: 
Darbo ministeris — P. Ra- 
madier; šalies ūkio—R. Pa- 
tėnotre.

Dešinieji ir fašistiniai ele
mentai Francijoj labai nu
džiugo tokiu sąstatu naujo 
Franci jos ministerių kabi
neto. Jie buria savo jėgas, 
“kad daugiau niekad negrįž
tų” Liaudies Fronto valdžia 
Francijoj.

Užbaigta Anglijos Su
tartis su Italija, tik 
Laukia Pasirašymo

London. — Užbaigta pla
nas sutarties Anglijos su 
Italija, ir tik laukia pasira
šymo. Bet sutartis įeisianti 
galion tada, kai Mussolinis 
atšauks visas savo armijas 
iš Ispanijos.

Anglijos valdovai supran
ta, kad Mussolinis neiš
trauks savo kariuomenės iš 
Ispanijos iki karo pabaigos. 
O kad tik nuo tada pradės 
veikt Anglijos sutartis su 
Italija, tai neatrodo pervėlu 
nei Anglijos valdžiai nei 
Mussoliniui.

Kanton, Chinija, bal. 11.— 
Skaitliu o j ama, kad japonų 
bombininkai paskutiniu už
puolimu čia išžudė 300 ne- 
kariškių chinų.

Metai XXVIII, Dienraščio XX

ISPANIJOS RYTINIS PAJŪRIS TAI BUS 
FAŠISTAM ANTRAS MADRIDAS, 

SAKO RESPUBLIKOS GYNĖJAI
Liaudiečiai Visiškai Sustabdė Fašistus per 5 Dienas 
Tortosos Fronte, — Kaip Rašo Amerikos Korespondentai

Tortosa, Ispanija. — Nuo 
balandžio 5 iki 10 d. fašistai 
nė mažo biskelio nepažengė 
pirmyn prieš Ispanijos liau
diečius Tortosos fronte,— 
rašo Ernest Hemingway, 
vienas didžiausių Amerikos 
rašytojų, kuris aplankė tą 
frontą.

Praeitos savaitės pradžioj 
fašistai buvo pasigarsinę, 
kad jie “laužiasi” į pačią 
Tortosa, esančią už poros 
desėtkų mylių nuo rytinio 
pajūrio. Dabar pasirodo, 
kad liaudiečiai atmušė ir su
stabdė fašistus į vakarus 
nuo Chertos miestelio, ku
ris randasi dar už tuzino 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Tortosos.

Chinai Demonstracijoj Nešė 
Grabus Civilių, Kuriuos Už

mušė Japonijos Lakūnai
Kanton, Chinija. — Dide

lis būrys japonų lėktuvų 
bombomis užmušė apie 200 
nekariškių gyventojų Kan
tone.

Užmuštieji buvo nešami 
grabuose gatvėmis laike iš
kilmingos d e m o nstracijos, 
kurią chinai suruošė minė
dami didžias dabartines sa
vo pergales prieš japonus 
Shantungo fronte.

Nazių Warrantas Areštuot 
Buvusį Austrijos Sosto

Įpėdinį Ottoną
Vienna, Austrija. — Jei

gu tik sugrįš Austrijon bu
vęs jos sosto įpėdinis kuni
gaikštis Ottonas, naziai tuoj 
jį areštuos kaip “išdaviką.” 
Nes jis atsišaukė kitų šalių 
pagelbos,. kuomet Hitleris 
rengėsi užgrobt Austriją.

Berlin. — Jokiam žydui 
nebuvo leista dalyvaut hitle
riniuose balsavimuose praei
tą sekmadienį.

CHINAI NAIKINA JAPO
NUS APSUPTUS

Shanghai, bal. 11.—Chinai 
visomis pusėmis apsupo ir 
naikina pabėgusius iš Tai
erhchwango japonų pulkus, 
užsibarikadavusius Y i h šie
ne.

Japonai traukiasi atgal iš 
savo didžiosios stovyklos, 
170 mylių į šiaurius nuo 
Tsinano, Shantungo provin
cijos sostinės, kaip praneša 
chinų komandieriai.

Dar niekada visoj savo 
šalies istorijoj japonai ne
nukentėjo tokių baisių smū
gių, tokios bėdos ir gėdos, 
kaip dabar Chinijoj,—sako 
užsieniniai korespondentai.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Bergždžios Mussolinio Divi
zijų Atakos

Dvi Italijos armijos divi
zijos ten atvejų atvejais ata
kavo liaudiečius, bet veltui. 
Fašistai pylė tokią daugybę 
6 ir 3-colinių kanuolių šovi
nių į liaudies armijos pozi
cijas kalnuose, kaip pasau
liniame kare, bet nė viena
me punkte nepramušė liau- 
diečių linijos,—kaip liudija 
E. Hemingway. Jis nuolat 
matė ir girdėjo didelius 
knibždynus Italijos orlaivių, 
bomba r duojančių liaudie
čius. Tolydžio puolė juos ir 
būriai Mussolinio tankų, bet 
vis be pasisekimo.

“Vienu žygiu net po šim
tą fašistų lėktuvų užpuola 
bombarduot ir kulkasvai- 
džiais apšaudyt vieškelį,” 
sako vienas liaudies armijos 
komandierius, “bet mes juos 
a t m u š a m e panašiai, kaip 
prie Madrido. Jie galės Čia 
matyt jūrą ir niekada prie 
jos neprieit.”
Kieta Kariuomene Atsilaiko 

prieš Bombardavimus 
iš Oro

“Šiame vėliausiame gene
rolo Franco padarytame 
šturme vėl tapo įrodyta,” 
rašo Hemingway, “jog gera 
kariuomenė gali atsilaikyt 
net sunkiausiose pozicijose, 
tik nepatyrę kareiviai gali 
būt išmušti iš pozicijų ata
komis iš oro; bet tinkamai 
įsitvirtinusiai k a r iuomenei 
orlaivių atakos tai nėra joks 
pavojus, nuo kurio jinai tu
rėtų trauktis.”

Barcelona, I s p a n i ja. — 
Liaudiečiai yra įsitikinę, 
kad jie atlaikys Barcelonos- 
Valencijos vieškelį prieš vi
sas galimas fašistų atakas. 
Fašistai deda visas pastan
gas, bet liaudiečiai šiomis 
dienomis ten labai sustiprė
jo. “Tai yra vienas tų pa
vyzdžių, kur gera, smarki 
kariuomenė įrodo, jog nega
lima jos išvyt iš pozicijų me
chaniškais pabūklais,” rašo 
New Yorko Times kores
pondentas H. L. Matthews.

Bet kaip Matthews, taip 
Hemingway mato rimtesnį 
respublikai pavojų šiaurva
kariniame Katalonijos fron
te, linkon Francijos pasie
nio. Ten respublikiečiai dar 
nesuteikę gana stiprių savo 
jėgų atremt generolo Fran
co armijas.

Paryžius, bal. 11. — Pra
nešama, kad naujas Franci
jos ministeris pirmininkas 
Daladier, radikalas “socia
listas” reikalaus, kad sei
mas jam pripažintų beveik 
diktatorišką galią, ypač kas 
liečia sėdėjimo streikų mal-



2 LAISVE Antrad7 Balandžio 12, 1938

LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year............. $5.50
Brooklyn, N. Y.. per year.... $6.00 
Foreign countries, per year... $6.50 
Canada and Brazil, per year.. $5.50 
United States, six months... $3.00 
Brooklyn, N. Y., six months... $3.25 
Foreign countries, six months, $4.00 
Canada and Brazil, six months, $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879,

Ar Nereikėtų Šaukti Visuotinas 
Amerikos Lietuvių Seimas?

Kiekvienas protaująs asmuo šiandien 
sutiks, jog su atsteigimu “normališkų” 
tarpe Lietuvos-Lenkijos ryšių Lietuvos 
nepriklausomybei pavojus neišnyko.

Atpenč, daug politikų ir paprastų pi
liečių, stebinčių Lietuvos-Lenkijos politi
nį horizontą, teigia, kad su atsteigimu 
tų t. v. normališkų ryšių Lietuvos nepri
klausomybei pavojus padidėjo. Lenkijos 
imperialistai darys viską, kad Lietuvą 
pasigrobti. Jie darys viską, kad jos ne
priklausomybę sunaikinti. Iš kitos puses 
—Hitleris bandys Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos atplėšti.

Tokia nuomonė šiandien yra ir ji, mū
sų supratimu, labai teisinga..

Ką gi gali tuo reikalu padaryti Ame
rikos lietuviai? Iki šiol jie darė viską, 
ką išmanė, kad padėti Lietuvos žmonėms 
atsispirti prieš neprietelius iš Varšavos. 
Suruošta eilė masinių mitingų, pareikšta 
protestų, kai kur parinkta Lietuvai ginti 
aukų. Tai ir viskas. Bet tas visas darbas 
ėjo neorganizuotai, kažin kaip pusiau 
gaivališkai, stiehijiniai.

Ar nereikėtų imtis platesnių žingsnių 
to viso darbo sukonsolidavimui, suderi
nimui ?

Ar nereikėtų sušaukti Visuotinas Ame
rikos Lietuvių Seimas, kuriame turėtų 
būti apsvarstyti būdai, kuriais geriausia 
galėtume padėti užjūrio broliams išlaiky
ti nepriklausomybę?

Mūsų nuomone, tokiam seimui laikas 
yra pribrendęs. Masės žmonių jam mie
lai pritartų. Tokis seimas galėtų daug 
kuo prisidėti prie stiprinimo Lietuvos 
žmonių valios nepriklausomybei palaiky

ki. Jis, be to, parodytų Lenkijos imperia
listams, kad visa Amerikos Lietuva stovi 
prieš jų imperialistiškus apetitus.

Nesiūlome konkretiškų pasiūlymų, 
kaip toksai Seimas būtų sušauktas, bet 
jis, mūsų nuomone, turėtų būti iš tikrųjų 
visuotinas seimas, kuriame turėtų daly
vauti (žinoma, jei jos sutiktų) visos srio- 
vės. Gal jį galėtų sušaukti mūsų centra- 
linės fraternalės organizacijos — kaip 
SLA, SLRKA, LDS, etc.,—gal mūsų laik
raščiai, gal kitos įstaigos.

Jeigu Lietuvos žmonėms kada nors bu
vo reikalinga sukonsoliduota Amerikos 
lietuvių parama jų pasirįžime išlaikyti 
Lietuvos nepriklausomybę, tai šiuo tarpu 
ji yra reikalingiausia. Momentas tokiam 
seimui yra labai pribrendęs.

jai, kuri įvyks šeštadienį, balandžio mėn. 
30 d. (Mat, Pirmoji Diena Gegužės iš
puola sekmadienį, todėl demonstracija 
bus laikoma diena anksčiau.)

Šitoj pirmojoj konferencijoj dalyvavo 
91 delegatas nuo CIO unijų ir 47 delega
tai nuo Amerikos Darbo Federacijos uni
jų lokalų. Tai džiuginąs reiškinys, ka
dangi jis parodo darbininkų troškimą 
vienybės. Nepaisydami tų visų šmeižtų ir 
riksmų prieš CIO, kuriuos atlieka p. 
Greenas ir jo sėbrai, Amerikos Darbo 
Federacijos nariai stoja į bendrą, vienin
gą Pirmosios Gegužės apvaikščiojimą su 
CIO nariais ir kitais darbininkais.

Konferencijoj dalyvavo ir Komunistų 
Partijos atstovai. Nedalyvavo, tačiau, so
cialistai, kurie pastaruoju laiku bando 
užsidaryti sektantizmo kevale ir ten 
niūksoti.

Kodėl socialistai nedalyvauja bendra
me darbe, bendroj Pirmosios Gegužės de
monstracijoj ? Girdi, todėl, kam komunis
tai stoja už kolektyvį taikos išlaikymą 
(collective security). Jie, girdi, nesutin
ką ir su Komunistų Partijos proponuo- 
jama bendro fronto platforma.

Šitokiais pigiais pasiteisinimais socia
listai pridengia savo sektantizmą, kuris 
pastaruoju laiku pasireiškia juose visu 
savo platumu.

Tiesa, žinios skelbia, kad kituose mies
tuose (pav., Bostone) socialistai sutinką 
dalyvauti bendrose Pirmosios Gegužės 
demonstracijose. Gal dar jie ir New Yor
ke apsisvarstę pakeis savo nusistatymą. 
Būtų pageidautina. ■

Gražu būtų matyti, kad visos darbinin
kų organizacijos dalyvautų bendrose 
Pirmosios Gegužės demonstracijose. Jei
gu nesutinkama ant visų punktų, tai ga
lima bent jau susitaikyti tam tikrais pa
grindais. Sakysim: už nuėmimą ginklų 
embargo nuo Ispanijos demokratijos; už 
civilines laisves, prieš fašizmą, prieš re
akciją.

Lietuviai darbo žmonės, nepaisant, 
kur jie gyvena, raginami dėti dideliausių 
pastangų dalyvauti bendrose Pirmosios 
Gegužės demonstracijose. J<ur jie gali, 
privalo turėti savo iškabas, savo obalsius, 
savo grupes. Pavyzdžiui, galima turėti 
obalsiai-iškabos už Lietuvos nepriklauso
mybės gynimą, ir tt.

Iki Pirmosios Gegužės laiko pasiliko 
nedaug, todėl visi uoliai dirbkime, kad 
įtraukus į tos Tarptautinės Darbininkų 
Šventės minėjimą juo platesnius darbo 
žmonių sluogsnius.

Šis Laikotarpis Vienas iš Sunkių jy 
Finansiniai

dienraščio 
pusėtinai

dienraščio
prenume-

Šie trys mėnesiai: balan
dis, gegužės ir birželis yra 
labai sunkūs mūsų dienraš
čiui finansiniai. Ateina daug 
darbų, reikia turėti daug 
popieros ir kitų medžiagų, o 
mokęstį už tuos darbus gau
sime tik apie liepos mėnesį. 
Tai šiuo laiku 
“Laisvės” iždas 
sumažėjęs.

Todėl prašome 
skaitytojų, kurių
ratos yra išsibaigusios, tuo- 
jaus atsinaujinti. Taip pat 
prašome draugijų komitetų, 
kurie esate skolingi už spau
dos darbus, ar skelbimus pa
rengimų, tuojau užsimokėti 
bilas. Padėsite savo dienraš
čiui šiuo sunkiuoju laikotar
piu.

Jau plačiai yra žinoma, 
kad “Laisvė” turi paėmusi 
ant išmokesčio brangią ma
šiną. Kas menuo už ją turi
me mokėti po $100. Kurie iš 
širdingų “Laisvės” rėmėjų 
dar neaukojote tos mašinos 
išmokėjimui ir išgalite pa

tai draugai nesivė- 
Dabar labai reikia

dienom mašinos iš-

aukoti, 
linkite, 
pinigų.

Šiom
mokėjimui paramos gavome 
nuo Benedikto Adomavičio 
iš Brooklyn, N. Y., $3 ir nuoi

Šių Metų Pirmoji Gegužės
Visi ženklai rodo, kad šių metų Pir

moji Gegužės bus atžymėta ryškiau, ne
gu kada nors mūsų krašto istorijoj. Tuo 
metu, kai visokios spalvos reakcininkai 
ir fašistuoją gaivalai buria savo jėgas 
bendran frontan kovai prieš demokratiją, 
tai darbo žmonės, stovį už demokratijos 
palaikymą, darys viską demonstravimui 
savo vienybės ir pasirįžimo atmušimui 
reakcininkų pastangų.

Kaip kas metai, taip ir šiemet pati 
įspūdingiausia darbo žmonių demonstra
cija žada būti New Yorke. Prisiruošimo 
darbas jau pradėtas ir jis rodo gražių 
vaisių.

Štai pereitą šeštadienį New Yorke su
sirinko Manhattan Opera House didžio
joj salėj 552 delegatai, atstovaują darbo 
unijas, savišalpos, kultūros ir kitokias 
darbininkų draugijas bei kliubus ir nu
tiesė pamatus tai didžiulei demonstraci

Girdietis Kaltas!
Nacionalė Darbo Tvarkymo Taryba 

(National Labor Relations Board) per
eitą šeštadienį išnešė įdomų nuosprendį. 
Jinai, vedusi ilgoką laiką tyrinėjimus, 
surado, kad Republic Steel Korporacija, 
kurios pirmininku yra Tom M. Girdler, 
yra atsakominga už tuos žiaurumus ir 
žmogžudystes, kurios įvyko pereitą va
sarą per paminėtos kompanijos darbi
ninkų streiką.

“Tomas Girdler”, sako paminėtosios 
tarybos pareiškimas, “viešai šmeižė uni
jos vadus, trokšdamas nustatyti visuome
nę prieš savo darbininkų pastangas susi
organizuoti. ..”

Taryba surado, kad paminėtasai kapi
talistas samdė šnipus, streiklaužius, gal- 
važudas persekiojimui ir terorizavimui 
tų darbininkų, kurie, einant Wagnerio 
Aktu, turėjo pilniausią teisę įsikurti savo 
uniją. Tomas Girdler darė viską, idant 
įkurus kompaniškas unijas ir tuo būdu 
neprileisti darbininkams stoti į savo tik
rąją uniją, į CIO.

Labai gerai atsimename tuos žiauru
mus, kurie buvo pavartoti šnipų ir Chi- 
cagos policijos pereitų metų gegužės mė
nesio pabaigoj, kur buvo nužudyta kelio
lika nekaltų darbininkų ir daug sužeista.

Taryba nutarė, kad paminėtosios kom
panijos, kurios pereitų metų streiko me
tu atleido iš darbo daug darbininkų, su
grąžintų juos atgal, apmokėdamos už
vilktas jų algas. Tokių darbininkų, sako
ma, bus apie 5,000.

Tai sveikintinas nutarimas. Dabar rei
kia žiūrėti, kad šis tarimas nepasiliktų 
tik popieroj, bet kad jis būtų pravestas 
gyveniman.

chavičius kas šeši mėnesiai 
gaudavo vis po didesnį laip
snį. Stebėtis netenka. Ple- 
chavičio nuopelnai dideli, jis 
gi buvo vienas iš gruodžio 
17 dienos perversmo orga
nizatorių ir net vieną dieną 
buvo pasiskelbęs diktato
rium. Nuo Plechavičiaus 
pasirįžo neatsilikti ir kiti 
majorai. Ir taip kas met ge
nerolai augo ir augo. Su 
Plechavičiaus rekordu lenk- 
tyniuoja ir dabartinis ka
riuomenės vadas Raštikis su 
štabo viršininku Černium- 
Černiausku, kilusiu nuo Ku
piškio.

Šitoks besaikis generolų 
kepimas jokios garbės Lie
tuvai nedaro. Tas tik liudi
ja, koks karjerizmas dabar 
yra įsigalėjęs. Kiekvienoj 
Kauno gatvėj jūs sutiksite 
išdidžiai pasipūtusį su rau
donais lampasais pasipuošu- 

. ir John Sandusky,‘ VolgaĮ H g^rolą. Net karinome-

V. Petraičio iš New York

Po $1 aukojo draugai: 
Chas. Mockus, Brooklyn, N. 
Y., J. Simpson, Brooklyn, N. 
Y., W. Skuodis, Brooklyn, 
N, Y., Captain Charles Sa
višky, Tacoma, Wash., J. Sa
baliauskas, Clinton, Ind., J. 
Stančikas, Rochester, N. Y. 
LDS 110 kp., Lowell, Mass., 
A. Grigaliūnas, Williaman
tic, Conn., A. Kurdinad, 
Brooklyn,' N. Y., Paulina 
Antanuk, So. Boston, Mass., 
ir A. Zeikus, Metuchen,

Po 50c: John Grigas, Hud
son, Mass., Adomas Paulu- 
kaitis, Philadelphia, Pa., B. i 
Markevitz, Churchville, N.

Savaitei praėjus po “ 
bendrovės suvažiavimo 
draugai i Balčiūnai, Varpo 
Kepyklos savininkai, davė 
$10 kaip pasveikinimą suva
žiavimui. Tą dešimtinę per
vedame į mašinos išmokėji
mo fondą.

Dėkodami draugam už 
gausų apdovanojimą savo 
dienraščio, linkime, kad ki
ti dienraščio skaitytojai 
juos pasektų.

P. Buknys.

kariuomenei. Mes neginči
jau!, galbūt ponas černius- 
Černiauskas yra gabus ir 
sumanus žmogus, bet kiek
vienas eilinis kareivis žino, 
jog kariaut išmokstama tik 
kare. Smetona paskirdamas 
Raštikį kariuomenės vadu, 
o Černių štabo viršininku, 
žiūrėjo savo, o ne valstybės 
saugumo interesų. Senieji 
generolai: Ladyga, Nastop
ka, Galvydis-Bikauskas, Ra- 
dus-Zankevičius, Tamašaus
kas—krikščionys demokra
tai, Čkirpa, Papečkys, liau
dininkai, dar kiti socialis
tai arba voldemarininkai, 
todėl ir kepa kasmet nau
jus, jokio karo nemačiusius. 
Iš tokios generolų kepyklos 
Lietuvos priešai tik džiau
giasi, nes karo metu su jais 
bus lengva kariauti. Kariau
ti iš elementoriaus dar iki 
šiol nė vienas neišmoko. Ko 
verti tokie generolai parodė 
pilietinis karas Rusijoj ir 
dabar Ispanijoj. Jie tik val
stybės pinigams eikvoti ir 
paradams priiminėti, bet ne 
kariauti tinka.

Lietuvos liaudis pasiuntu
si tautininkų valdžią šunims 
šėko pjauti šitą generolų 
kepyklą turės uždaryti ir 
generolams pasiūlyti ne 
raudonus lampasus su tūks
tantinėm pensijom, o darbą. 
•Šitą generolai žino ir todėl 
liaudies balso jie bijo, kaip 
ugnies, fašizmas jiems atro
do išganymas.

Generolu Kepykla
(Mūsų specialio koresp. Lietuvoj) jį generolo laipsnį ir įdeda

Nesijuokit, yra pasaulyj 1"
kepyklų arba keptuvių, kaip 
jūs amerikiečiai vadinat, 
kuriose ne tik bulkos, bet ir 
generolai kepami. Ispanijoj 
Primo de Riveros diktatū
ros laikais dešimčiai genero
lų buvo šimtas kareivių ar- šventės proga. Kasmet iške- 
ba: dešimčiai kareivių vie-ipa-ma beveik po 10 generolų, 
nas generolas. Kiekvienas j Tad nereikia didelės mate- 
diktatorius nori kuo dau-'matikos norint apskaičiuot, 
giau prisikepti sau ištikimų kiek metų reikia norint, kad 
generolų, tikėdamasis jų Smetonos tautinė vyriausy- 
pagelba ilgiau išsilaikyt val
džioj. Aš esu atsargos ka
rys ir lojalus pilietis, todėl 
negaliu viešai spaudoj ir

naujų generolų fotografijas 
!ir jų gyvenimo aprašymus.

Generolų kepimo sezonai 
yra net keturi per metus: 
naujų metų proga, 16 vasa
rio, 8 rugsėjo ir lapkričio 
23,—Lietuvos kariuomenės

bė pavytų pavyzdingus 
Primo-de-Riveros ir Alfon
so XIII laikus? Turint gal
voj, kad jau iki 1926 metų

nės dezertyras Čaplikas irgi 
L v pakeltas generolu. Kai Lie

tuva kariavo su lenkais, 
, Čaplikas buvo leitenantas, 
kai lenkai ėmė spausti .lietu
vius, jis paliko savo būrį ir 
dezertyravo iš fronto. Už tai 
jis turėjo būt atiduotas į 
teismą, o ne generolu pakel
tas. Čaplikas tai gerai žino, 
užtat jis dabar neriasi iš 
kailio, norėdamas bet kokia 
kaina įtikti Smetonai.

Tokia valstybė kaip Jung
tinės Valstijos iki šiol turė
jo tik devynius generolus, o 
Lietuvoj jų daugiau negu 
99. Įdomu būtų palyginti 
Francūzijos, Čechoslovaki- 
jos ir Lietuvos generolų 
skaičių. Būkim tikri, kad 
ten į metus po 10. generolų 
neiškepama, nors Lietuva 
lašas prieš Franci ją. Visose 
valstybėse k a r i u o menėms 

I vadovauja seni, daugelyj 
karų dalyvavę, patyrę kari
ninkai, o Lietuvoj matom 
darant visai atvirkščiai. 
Svarbiausia vieta—kariuo
menės štabas, atiduota tik 
ką iškeptam generolui Čer
niui, kuris jokiam kare nė
ra dalyvavęs ir apskritai jo
kio karo nėra matęs, jis jo
kios praktikos, jokio paty
rimo neturi. O karo atveju 
jis vadovaus visai Lietuvos žino jos kviečių derlių.

Mussolinis Išvijo Korespon
dentą, Rašiusį prieš Hitleri

ninkus
Roma. — Mussolinio val

džia išvijo iš Italijos Heinzą 
Ludwigą, k o r e s p o ndentą 
Austrijos katalikų laikraš
čio—“Reichsposto”, už sklei
dimą propagandos prieš 
Hitlerį. Jis įsiprašė Franci
jos valdžios leidimo apsistot 
Franci jo j. Nes hitlerininkai 
jam aštriai keršytų, jeigu 
jis sugrįžtų Austrijon. Lud
wig yra žydas katalikas.

Roma. — Pernai vasaros 
sausra Italijoj labai suma-

dar užsienio paskelbti, kiek 
Lietuvoj dabar yra genero
lų. Tokios statistikos pa
skelbimas būtų palaikytas 
kariškų paslapčių išdavimu, 
už ką labai skaudžiai bau-

perversmo generolų skai
čius pakankamai didelis bu
vo likęs. Po perversmo lie
tuviški pulkininkai, majorai 
ir kapitonai ėmė eiti lenkty
nių kuris greičiau generolu

džiama. Bet mes galime pa- taps. Pirmą prizą laimėjo 
sitenkinti tomis žiniomis J Plechavičius. 1926 metais 
kurias nė kiek nesivaržyda-'gruodžio mėnesį jis buvo
mas paskelbia valdžios lei
džiamas Lietuvos Aidas. Jis 
kasmet po kelis kartus su 
pasitenkinimu paskelbia 
linksmas žinias, kad tokius 
ir tokius pulkininkus tautos 
vadas šventės proga pakėlė

majoras, o po dviejų metų, 
būtent 1928 metais, jis buvo 
jau generolas ir išeidamas į 
atsargą už nuopelnus tėvy
nei gavo po 2000 litų į mė
nesį pensijos iki gyvos gal
vos. Vadinas majoras Ple-

IVAN PAPANIN
/ Sovietų mokslininkas, tik ką sugrįžęs nuo šiaurinio poliaus, 

važiuoja su savo žmona Leningrado gatvėmis, kur jį įr jo tris 
draugus pasitiko milioninės masės gyventojų.

KlausimaHr Atsakymai
(Pabaiga)

Kaip ir iš kur atsirado bei 
buvo paimti įvairių valstijų 
vardai ?

Atsakymas
iš 35 valstijų, pridėtų prie

Unijos, 22 turi indioniškus 
vardus. Jos yra—

“Alabama—“aš valau tan
kynę.”

“Arizona” — “mažas šalti
nis.”

“Arkansas” — vardas indi-
i oniškos šeimos.

“Idaho” — “šviesa ant kal
nų.”

“Illinois” — “upė vyrų.”
“Indiana” — indionų vals

tija.”
“Iowa” — “miegaliai.”
“Kansas” — “pietvėjo žmo

nės.”
“Kentucky” — “rytojaus že

mė.”
“Michigan” — “didelis eže

ras.”
“Minnesota” —- “dangaspal- 

vis vanduo.”
“Mississippi”— “žuvų upė.”
“Missouri,” “Wisconsin” ir 

“Utah” yra vardai indionų 
šeimų.

“Nebraska” — “plati upė.”
North ir South Dakota — 

nuo žodžio “dakota,” kuris 
1 reiškia “draugų susivieniji
mas.”

“O h i o” — Iroquois kalboj 
reiškia “didelis.”

“Oklahoma” — “raudoni 
žmonės.”

“Tennessee” — vardas se
noviško indionų miesto.

“Texas” — reiškia “drau
gai.”

Sekančios valstijos turi is
paniškus vardus—

Arizona—“sausa žemė.”
Colorado — “raudona.” * 
Montana — “kalnuota.” 
Nevada — “sniegu apdeng

ta.”
California gavo vardą nuo 

vaidintuvių sutveriamos salos, 
apie kurią knyga parašyta 
anksti šešioliktam šimtmety— 
ta sala aprašyta kaipo žemiš
kas rojus.

Oregon gavo vardą nuo se
noviško ispaniško žodžio, ku
ris reiškia “tykiai puolantis 
vanduo.”

Juan Ponce de Leon, jieš- 
kotojas “jaunystės šaltinio,” 
davė vardą Floridai. Jis Vely
kų dienoj, “Pascas Florida,” 
pirmą sykį matė kvietkų ap
dengtą vietą.

Louisiana paeina nuo fran- 
cūzų. Išradėjas Robert de La 
Salle 1692 metais užvardino 
tą teritoriją pagerbimui Louis 
XIV, Francijos karaliaus.

Washingtonas yra vieninte
lė valstija, turinti Amerikos 
diplomato vardą; Jurgis 
Washingtonas buvo pirmasis 
Jungtinių Valstijų preziden
tas. F. L. I. S.
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| will it work?”
Į Yes.

No nation can fight without scrap 
iron, steel, oil, copper, cotton and 

■ rubber. The democratic nations of 
I the world control these materials of 
warfare. The democratic nations 

'of the world hold the purse strings. 
Without credit and without raw
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By Walter Kubilius 
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F)EACE OR WAR, Democracy or 
Fascism. We or they. All these 

issues are synonymous and in tack
ling them we must first face the 
pressing problem of today—the issue 
of peace or war when every step 
the world takes brings us nearer
and nearer to that which we are materials no nation can carry on a 
trying to prevent.

At the present moment there are 
bills in Congress that would saddle 
a military dictatorship upon the

* backs of the American people in 
time of war. These too form an ad
ditional danger. War itself is the 
greatest danger. The incredible toll 
of human life cannot be disregard
ed. It will be no picnic for the non- 
combatants. Scientific potentialities 
have surpassed the ability of civili
zation to control them. The tools 
of Science are dangerous because 
they are in the hands 
who may use them to 
and themselves as well.

Granting these facts 
conclusion is for all the 
of the world to unite
platform and single policy, and by 
their unified strength to crush the 
fascist 
spread

This

i successful aggression.
Then comes the bogey-man of 

collective security: “If these nations 
. face such a boycott, will they not 
I fight a world war to get that ma
terial?”

Pence Without War

of madmen
destroy us

the logical 
democracies 
on a single

France 
through 

Japan

dictatorial nations that would 
war.
policy is Collective Security.

Collective Security
In brief we may call it an agree- ; 

ment between progressive and de-' 
mocratic nations that desire peace i 
to join in concerted action against I 
any aggressor nation. This “con- i 
certed action” would be primarily j 
economic and moral.

An aggressor nation would find 
that its supplies are cut off and it 
cannot obtain loans to continue its 
warfare. In facing such a situation 
—it would not fight. Simple and 
clear?

"Simple and clear”, you say, “but

The facts are the trump card of I 
. Collective Security. We have the ; 
, fear that in case we help an attack- I 
ed nation and refuse aid to the ag- j 

į gressor, the aggressor will attack us. : 
I The Soviet Union has sent aid to i 
i Spain since Oct. 1936. Italy has not I 
I attacked the Soviet Union.
and England help China 
Hong Kong and Indo China.

i has not attacked France and Eng- 
; land. The Soviet Union helps China 
i through Outer Mongolia. Japan has 
not attacked the Soviet Union. Brit
ish ships were sunk in the Mediter
ranean. Warships were sent and

i Italy has not ' attacked England. 
France demanded the removal of 
German troops from the Algerian

• border. The 
i and Germany 
i France.

In the face
: proof that Collective Security is ef- 
I fective, why do we find the demo
cratic nations betraying themselves?

troops were removed 
has not attacked

of such overwhelming

Democracies

FUTURE

LOVE AND INSANITY
“I killed her because I loved her”.
I do not know if those words 

were actually spoken but the in
tent is definite and clear. The con
stant repetition of that phrase 
should make .’us pause and try to 
understand what prompted it.

We all remember the case of the 
young schoolboy who killed his 
sweetheart and then failed to carry 
out his suicide promise. He did it, 
he said, because he loved her. Tra
gic as the case may be, I could not 
help but smile at the thought that 
love is a funny thing indeed when 
it makes you slaughter the one you 
love. A philosopher-bachelor once 
told me that if you are not crazy 
when you fall in love, you soon be
come so.

The boy and girl were young and 
in love. A normal state of affairs 
emotionally and physiologically. But 
the girl was pregnant and the boy 
was broke. Marriage is impossible 
without money and society con
demns children born out of-wedlock. 
The pair talked of suicide.

Emotionally bankrupt, they plan
ned the suicide and partially carried 
it out. For the Nth time the modern 
American Tragedy

A queer defence 
by the lawyers of 
It seems that he
recently and had been acting queer 
ever since. One proof of this is the 
fact that he became 
Hitler and organized 
in his high school.
Nazi, 
your 
There 
ment.

It is the tragedy of the twentieth 
, century to find England and France 
' digging the graves they will lie in. 
i This is the most difficult and dis- 
i heartening aspect of international 
j affairs. England doublecrossed Spain. 
! France will soon doublecross Czech- 
1 oslovakia. America indirectly sup- 
; plies Franco with guns to kill the 
' Spaniards. The democratic nations 
' remain aloof when a concerted de- 
i mand would stop war.

International politics is a cold 
1 blooded game of hypocrisy, bribery 
1 and betrayals. Motive and conse- 
; quence do not always agree. When 
! Britain sends ships of commerce to 
į Spain, we do not back the motive 
of trade-profit but we do favor the 
consequence of material aid for 

! Spain. Capitalist democracies may 
unite in the face of a common 
enemy, fascism. We do not condone 
the motives but we appreciate the 
results. The motive of capitalism
perpetuation is not ours but the re
sult of anti-fascism and pro-demo
cracy is. A capitalist democracy 
still has capitalistic interests. Capi
talist democracies defend sordid in
terests against a strengthened capi
talist power, fascism, that must gain 
at the expense of other powers. And 
the pawn?—freedom, peace and de
mocracy. Under fascism there is no 
freedom, no peace and no democracy 
—no hope.

Fascism is the deadliest threat to 
everything decent and progressive 
in this world. Let us not dull our
selves into the belief that we forget 
future progress in the face of a 
common enemy. Before the new so
cial revolution can take place, every 
vestige of fascism in our country 
must 
there 
world 
stand 
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lesson
the democracy 
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be wiped out. As long as 
is a fascist country in the 
we will have no peace. It will 
as a example to the million- 
of our nation—as an object 
of what
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THREE DAYS UNTIL FIRST "VOICE"!X.

THIS IS THE MEANING OF GERMAN

i-L

and ItalianA scene
fascist airplanes in one night killed 1,3(10 persons. The occupants of the above streetcar were 
killed instantly. Such is the civilization Hitler and Mussolini are bringing to Spain!

in Barcelona immediately following an airplane bombardment. German

Scientific Stomach’s Selection Scorns
Synthetic Starches

BERLIN. — The latest propagan
da device of the German fascists to 
prove the efficiency of the Nazi diet 
is giving its creators considerable 
heartache owing to 
mising 
which

murmur.
a little matter of 
All good national- 
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invention is a 
by a Professor
University. It is a mechani-

with a glass window so 
digestive processes can be 
at any time, the phases 

and analyzed. It was hoped

going whenever neccs- 
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New Lith-American Magazine In English
To Contain Many Big Interesting Features

NEW YORK.—This time it’s all set. The date has been select- 
The material sent to the printers and all minor details taken 

Nothing now remains but to wait just three more days 
“VOICE of Lith-Americans” is finally out!
deal of preparation has gone into the first issue of (he ‘VOICE’ 

A preview in advance has shown lhe new

that, 
and 
out. 
but

ed. 
care of. 
until the

A great
and it was all well worth it. 
magazine to contain several articles on the big issues of 1he day, several 
short stories about young people like®——--------------------------------------------
you and me, several cartoons 
hit the spot on your funnybone 
a bit of poetry to even things 
There is no question about it
that the “VOICE” will be something 
new in Lithuanian-American youth 
journalism.

That Lith-American youth are tal
ented will amply be proven by lhe 
magazine. Amateur efforts have 
made the new magazine one that 
every young person needs and wants 
for enjoyment and recreation, 
of us are interested 
of the magazine and 
help by subscribing, 
to subscribe, selling
and sending in suitable material.

Let us not forget that in these 
hard times a small magazine chock 
full of material that is interesting 
to everyone will soon be printed and get ready.

Sports Announcement 
For Massachusetts

All 
in the success 
its up to us to 
getting others 
bundle copies

The bowling schedule has been 
canceled and instead of April 2, 9, 
and 16, it was decided by the dist
rict that April 30, 1938, 7:00 P. M. 
the following teams will assemble at 
29 Endicott St.: Gardner, Norwood, 
So. Boston, Bridgewater and Wor
cester.

It will 
the team 
fall will
to keep for one season and to de
fend it year after year. All teams 
are requested to let me know if 
they arc coming for this event. You 
all have 3 weeks time in which to

be a one-day affair and 
\\ith the highest total pin
receive the district trophy

an admirer of 
a Storm Troop 
To become a 
must fall onevidently, you 

head and lose your reason.
is a sad truth in the state

We are not dreamers in believing 
that a capitalist democracy is a 
pure-white government and the best 
of all possible, but we do believe 
that fascism must be stopped now 
when it is engulfing the world in 
war and threatening to wipe out 
every bit of progress gained through 
centuries.

It is still the issue of we or they.
(to be continued)

The 
made 
Berlin 
cal replica of the human stomach
provided 
that the 
observed 
followed 
that this device, can be stopped at
will and set 
sary, would 
proving the 
Nazi diet.

The German chemical industry 
has supplied the necessary ferment
ing agents. A first-class woman cook 
has been engaged and for some time 
she has been preparing the routine 
dishes of the Nazi kitchen in order 
that the stomach may digest them 
satisfactorily and the successful re
sults be announced to the German 
world.

Unfortunately, apart from the 
Synthetic Stomach’s reaction to 
Nazi food, there are a number of 
other snags which make the use of 
the invention a bit difficult. The 
digestive process cannot be follow
ed through to its end because the 
working of the intestine could not 
be reconstructed. This has consider
ably complicated matters in a 
disturbing fashion.

The Stomach is absolutely 
to digest the new German
The increased proportion of potato
flpur makes the starch content of 
this bread much higher and the 
Glass Stomach simply balks at the 
job. Even when the bread is dunked 
in water and boiled the apparatus 
is only half able to digest it, lead
ing considerable comparisons among 
the eminent pundits who daily have 
to consume the same bread in their

homes without a
Then there is 

moat and eggs, 
socialists know,
ring said so himself, that meat and 
egg dishes arc extremely injurious 
to the health. The Glass Stomach, 
however, reacts splendidly to this 
treatment, digesting it all and leav
ing no waste products worth men
tioning. ♦

The official announcements on the 
tests, however, give little cause for 
complaint.. It is reported that, as a 
preliminary result, “all the experi
ments have demonstrated that our 
diet is completely suitable to its 
purpose and judicious”. If a human 
stomach revolts, there is some other 
reason for it. To prove this, sta
tistics are given that anyway only 
50 or 60 percent of the carbohydrat
es contained in broad arc taken up 
and converted into sugar. The logi
cal deduction for this is that a 
German only requires half the bread 
he consumes!

BALTIMORE, April 7. — “Collec
tive security offers the only possi
bility of avoiding a war. Through 
economic and financial sanctions ... 
we can cripple the war-making abi
lities of the fascist nations”.

sent to each and everyone’s home 
who has subscribed or paid for it. 
All criticisms will be welcome; all 
suggestions wanted. It remains for 
you, American-Lithuanian young fel
low or girl to decide the entertain
ment qualities of the “VOICE”.

Send in your greetings!
Order your bundle copies!
Send in that sub you were think

ing about!
Give the “VOICE” a try and you 

will be surprised!
Lithuanian-American Publishers

Box 38, Station W
Brooklyn, New York.

Also prepare your best sportsmen 
for the picnic June 11-12 at Olympia 
Park at Worcester, as there will be 
prizes for each event.

Sports Comm.
J. Kižys, 
II. Netzel 
W. Dupsha.

Unions Active 
Against Spies

rattier

unable 
bread.

—A, F. M.

Thus, Dr. Albert Blumberg, vice- 
president of the Baltimore Federa
tion of Teachers, addressed a clear
cut appeal for world* cooperation for 
peace at the session of the first Ma
ryland Youth Congress.

“To say that such action would 
bring us into war... is to fall foi' 
the bluff of Hitler and Mussolini,” 
he continued. “To say that sanc
tions mean war is to say, in -effect, 
that we cannot resist fascist aggres
sion.”

The conference, first of its kind 
to be held in Maryland, began on 
Saturday at a luncheon meeting, at 
which the speakers were Mauritz 
Hallgren, of the Baltimore News
paper Guild, the Rev. Joseph No
wak, of the Civil Liberties Union, 
and Mrs. Marie Bauernschmidt, of 
the Public Schools Association.

Eg "LENIN IN OCTOBER
By MICHAEL STEELE

(“Lenin in October,” a film at the 
Cameo Theatre, New York).

The Russian^ have once again 
shown their complete mastery of 
the human documentary film in 
“Lenin in October.” By “human do
cumentary film” I mean that vague

In writing about this topic I could 
not suppress the humor that crept 
from a tragic affair. Nor is it real
ly humor but a sort of tender sor
row for the young men and women 
of our nation who blast their lives 
and futures because Society forbids 
the normal fulfillment of their de
sires.

Love, it seems, is really insanity 
nowadays.

Votive Candle

EXPOSES

A long wick and pointed flame
And wax from the honey-comb,

I would Ije a candle
And burn within your home.
I would light your page for you
And light you up to bed
And make a dazzle of the dark

And silver of your head.
—Smiles.

How do you make a Venetian 
blind ?

Throw acid in his eyes.

“What 
“My wife's”.

calling do you follow?”

Ramblings of the 
Second District

NEW Y O R K.—More than one- 
third of the trade unionists in New 
York Cily showed their active inter
est in stamping out labor spying by 
sending delegates to the Trade 
Union Conference on Industrial Es
pionage at the Manhattan Opera 
Housa last Friday night.

Startling eye-witness accounts of 
labor spies in action stirred the de
legates, who represented 74 unions 
and 380,787 organized workers. 
Richard Frankenstcen, vice-president 
of the United Auto Workers, Ed
ward Levinson, author of “I Break 
Strikes”, Leo Huberman, author of 
the “Labor Spy Racket”, and E. L. 

, Howard, sub-regional director of the 
Then _the Lithuanian Lyros | CIO in New Jersey, all had person- 

this form of in- 
which to shock

International Concert 
of Baltimore

Too often we find the good mix
ed with the bad. Especially is this 
true in American newspapers. Under 
the guise of liberalism a N. Y. 
newspaper brutally attacks the So
viet Union and at the same time 
exposes the crooked politicianeering 
in New Jersey cities.

The current series of articles 
brings to my mind the story of an 
editor who fought for decency in 
municipal ęffairs against great odds, 
only to fiild that the public failed 
to give him the support he so rich
ly deserved.

Don. R. Mellett, a young man of 
about thirty-five, was editor of a 
Canton, Ohio, newspaper, the Canton 
News. Don launched an indepen
dent attack upon the organized cri
minals and their connection with 
the “noble citizenry”, the politicians.

Following the series of exposes the 
governor of Ohio removed the 
mayor of Canton from his office. 
On July 16, 1926, Don R. Mellett 
was murdered.

In a short time the mayor and his 
“boys” ran for office and were re
elected.

When asked why the intelligent 
citizens of Canton refused to sup
port Mellett in 
late Marlen Pew 
of the people:

“Many a trifle
haps a little ashamed, a large num
ber doubtless secretly calling Don a 
fool for risking himself—a coward
ly crowd, brutally cold, amazingly 
disinterested in affairs that might 
any day bring tragedy, shame or 
loathsome disease to any Canton 
hearthstone”.

THE “VOICE” 
Of Lith-Americans 

Coming Out Soon

Have YOU 
Subscribed?

his campaign, the 
said in description

amused, some per-

1 year—$1.50
1 year—$1.00

Lithuanian-American Publishers
Box 38, Station W, 

Brooklyn, N. Y.

Hollo folks, hungry for news? 
Well, here is some.

On April 23 Bridgewater will put 
on some entertainment for you. If 
you want to have a good time, 
please do not forget the date and 
place... Gardner has suspended re
hearsals until after the teacher’s 
honeymoon. Good luck, to her, and 
may she raise a lot ■ of little teach
ers ... It is rumored that Worcester 
has put a ban on “Amigo Mio” ar
ticles, just as foreign countries 
have banned Mickey Mouse, Tarzan 
and others ...

Lawrence had a swell time April 
1, but we missed Worcester... 
Montello is about to put on a play 
this month. So watch for their an
nouncement. Montello says, “We’d 
rather act than sing. No one can 
say that we’re flat in case of a dis
cord ...” Norwood is beginning to 
wonder what happened to a certain 
person’s liquid diet?. What is our 
Mary always mooning about? Who 
will cupid strike next? Lowell is all 
aflutter with its new chorus. Good 
luck Lowell...

The whole district is waiting, for 
the new magazine, “The VOICE.” 
Have patience, and until then I re
main your news commentator.

—Retlaw Chinwell.

hybrid of explanation, propaganda, 
and exciting human drama in which 
the Soviet Union specializes. The re
sult, as past experience has shown, 
is very solid entertainment.

The story is in the simplest pos
sible terms, the events described are 
momentous, and the characters are 
earthly human. Lenin arrives in Pe
trograd from Finland in October, 
1917; the workers decide upon an 
armed revolt; Lenin sits in a room 
waiting to be assissinated as the 
revolt takes place; and finally the 
workers seize power.

The camera follows Lenin through 
all this, and since he 
the main scene of 
most of it, the major 
October revolution is 
gested. “Tenseness” 
throughout: will the 
ceed in their aim? Will Lenin 
cape the assassins? Even though you 
know that, as in the Hollywood 
westerns, everything will turn out 
all-right, you still have a tendency 
to rock on the

Baltimore has just put over its 
first “International Concert” and it 
went over gręat. It took place on: 
April 3rd, 1938, at the Lithuanian j 
Hall (Hollins and Parkin streets) | 
and about 800 people attended. A ■ 
good time was had by all.

The concert was started by the ! 
Russian chorus that sang three j 
songs. ’
Corus sang. Following them a talk i 
was given by Mr. Schneider and the i 
Jewish Chorus sang, conducted by j 
Philip Fox. Mrs. A. Nahonechona, 
wl)b sings with the Lithuanian Ly
ros Chorus, sang two solos. A Ger- j 
man chorus also sang and then the 
combined Russians, Lithuanians and ' 
Germans concluded the program by 
singing “In Praise of Learning” and 
“The Song of the Lark.”

Charles Granofsky conducted all 
the choruses excepting the Jewish 
one.

Then what a time was had! Our 
waiters, bartenders and cooks were 
busy because everyone rushed for 
refreshments and drinks. After a 
brief intermission the “International 
Orchestra” under Charles Granof
sky furnished the dance music.

We all enjoyed this concert 
may we have many more.

P. S.: 
next big 
Picnic in

al experiences with 
dustrial scum with 
their hearers.

up a permanent

and

If I am not mistaken 
affair will be the Laisve 

May.
—Piemenukas.

our

The delegates set 
committee of 42, with Isabelle Wal
ker Soule, of Woman Today and 
executive board member of the 
Book and Magazine Guild, as execu
tive secretary and David Minkoff of 
the Industrial Insurance Agents as 
treasurer. The resolution adopted 
empowers the committee:

1. To conduct research and inves
tigation and especially to conduct 
educational and other publicity work 
on the subject of labor espionage.

2. To publish printed material and 
send ou|. press material on the sub
ject of labor espionage.

3. To organize ot|ier means 
spreading educational material 
the subject.

4. To secure the co-operation
other organizations on this subject 
and to call a further conference.

5. To promote and support the 
passage of national and state legis
lation to outlaw espionage and to 
press for its enforcement where 
such legislation has been passed.

6. To raise funds for this work in 
co-operation with Labor’s Non-Par- 
tisanHeague and other organizations.

of 
on

of

Credit

is away from 
action during 
hubbub of the 
merely sug

is the motif 
workers suc- 

es-

edge of your seat.
to Schukin
Schukin, who playsTo Boris V.

Lenin, and Mikhail Romm, the di
rector, must go the greater part of 
the credit for this masterly film. 
Schukin makes Lenin as human and 
believable as your neighbor on the 
subway. It is the most natural por
trayal of a national hero that the 
screen has ever seen. Romm, who 
recently showed his great capabili
ties in “The Thirteen,” gains fur
ther stature as a director with this 
picture. “Lenin in October” is one 
of the best films that 1938 has seen.

The Presidents of two competing 
macaroni companies decided to call 
a conference and discuss a merger, 
both agreed to the meeting and de

cided 'to put their noodles together.

What Do You Know 
About Rabbits?

Rabbits increased so rapidly on 
small island near Hawaii that they 
soon denuded the land of 
tation "in their search for 
then starved to death.

A hare, tagged with

a

all vege- 
food and

a brass 
ticket in Hungary, liberated in Ger
many, was shot recently in Hunga
ry. It had roamed the ranges for 
four years, passing through^ three 
countries and over a mountain to 
return to the native land.

Once protected by law in Austra
lia pet rabbits are now forbidden 
there. Keepers of pet rabbits are 
liable to a penalty of $500. •

Propagation of a single pair of 
rabbits is so rapid and numerous 
that the progeny in a few years 
could comfortably fill all the sub
way cars.

Mother rabbits leave their proge
ny to shift for themselves if human 
hands have handled the baby rabbits.

A natural swimmer, the rabbit, 
with its heavy fur coat, often 
drowns if in water too long. The fur
becomes saturated and weighs the for any distance.

It’ll make the taxpayers groan to 
learn that the birth rate of families 
on relief is nearly 50 per cent high
er than for American families who 
are not on relief rolls.

When you see a man seated on 
his doorstep at 2 A. M. It isn’t al
ways a sign that he has lost his 
key. Maybe it’s his nerve.

animal down.
Pursued by an enemy the jack 

rabbit becomes a high jumper as 
well as a broad jumper. Every six 
forward strides the jack rabbit 
leaps high in the air to catch a 
glimpse of the pursuer.

Rabbits are injured, at times, 
when picked up by the ears or feet. 
They should be picked up by 
scruff at the shoulders with 
hand under the rabbit’s body 
additional support. A carrying
should be used in transporting them

the 
one 
for 

box
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Parašė M. ZOščENKO Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJ! KNYGA
Skaitytojų Balsai

(Tąsa) 2
2) Šis galingas daiktas, iki šio puikaus 

laiko, lengviausiai pirko viską, kas tik 
jam buvo reikalinga. Jis pirko širdžių 
draugovę ir pagarbą, beprotišką aistrą ir 
bereikalingą atsidavimą, negirdėtą pa
garbą, nepriklausomybę ir garbę, ir vis
ką, kas šiame pasaulyje buvo geriausia.

Bet jeigu jis būtų tik pirkęs!
Jis ne tik pirko, bet dar, taip sakant, 

turėjo visiškai pasakiškas persikeitimo 
ypatybes.

Ir, pavyzdžiui, šio daikto valdonas, ko
kia nors ten rėksnė, pusspangė bobelė, be 
trijų priešakinių dantų, persikeisdavo į 
gražiausią nimfą (nimfa—graikų mitolo
gijoj kalnų ir girių dievaitė.—Vert.) ir 
apie ją, kaip ligoniai, suko geriausi vy- 
riškiai, dėjo pastangas, kad atkreipus jos 
pusspangį žvilgsnį ir prielankumą.

Pusprotis durnius, bukaprotis arba pil
nas idiotas ir išgama, vos apverčiantis 
savo sustingusį liežuvį, mūsų akyse tap
davo protingiausiu vyru, minutomis kal
bančiu gyvenimo gudrybės aforizmus. 
Padauža, kalės vaikas ir apgavikas, pur
vina sąžinė, kurią prie kitokių aplinkybių 
vadintų bjaurybe, darėsi garbingu asme
niu, kuriam visi norėjo ranką paspausti. 
Ir bekojis kolieka, perskeltomis ausimis 
ir perkreiptu snukiu dažnai virsdavo 
simpatingu, aniuoliškos išvaizdos, jauni
kaičiu ...

Štai į ką persikeisdavo šio daikto val
donai.

Ir ve, deja, šiam magiškam daiktui, 
smarkiai veikusiam į mūsų minkštą, kaip 
vašką, vaidintu vę ir turėjusiam tokias 
stebėtinas ypatybes, atatinkamas pasa
kas,—pas mus suteiktos sunkios žaizdos. 
Ir kas iš to bus, kas išsivystys—kol kas 
mums asmeniniai ir visoj pilnumoj ir iki 
pabaigos dar nežinoma. Vienok mes ma
nome, kad nieko blogo, apart gero, neat
sitiks. Ir, gal būt, dar laime nušvies mū
sų vargingą gyvenimą.

\ 3. Štai, jeigu daleisime, koks nors, na,
aš nežinau, koks nors išmintingas tva
rinys, sakysime, nuo kitos kultūringos 
planetos, na, daleiskime, nuo Marso ar 
ten nuo Jupiterio, užsuks, daleiskime, 
trumpam laikui ant mūsų rimtos žemės, 
—tas tvarinys, nepripratęs prie mūsų 
žemiškų dalykų, didžiai nusistebės mū
sų žeminio gyvenimo-eiga.

Žinoma, norisi manyti, kad ši protinga 
esybė, pirmiausiai, kad ir dėlei priežas
ties mūsų didelių laukų ir lygumų, už
suks arba nupuls kaip tik pas mus. Tuo
met jo nusistebėjimas jau nebus toks di
delis.

Bet jeigu, daleiskime, dėlei nepatyri
mo arba ten iš didelio žingeidumo, arba 
ko gero, dėlei noro, iš priežasties savo 
ydingumo, begėdingai palėbauti, pirmiau
siai užsuks į vieną Europos šalių, many
damas ten atgaivinti savo sielytę, su
džiovintą tolimų ir nuožmių planetų kan
kynėse, tai ta esybė, nepripratus prie to
kių vaizdų, staiga dideliausiai nusistebės.

4. Ir ve, daleiskime, ši esybė nusileido, 
arba, prisilaikant daugiau žemiškų su
pratimų, sakysime,—nukrito su savo lėk
tuvu kur nors, na, ten, kur nors artimai 
kokio ten pasaulinio miesto, kur, taip 
sakant, spindėsis, braškėsis, kur viskas

' verda, kunkuliuoja.
Daleiskime, skaisčiai šviečia lempos. Į 

padanges veržiasi skelbimų spinduliai. 
Visų nusistebėjimui, kokiu ten būdu, pa- 
debesese spindi kokis ten šviesus šampa
no butelis. Iš jo tyčia kamštis iššoka. 
Besiveržiantis skystymas išleidžia spin
dulius. Apačioje griežia muzika. Trauki
nys tarška, braška, spiegia. Ten kaukia, 
atsiprašau, koks nors žmogiukas, kuriam 
traukinys nupjovė pusę kojos. Sunkiasi 

'skystimas... Važiuoja automobilius per
pildytas puošniomis moteriškėmis. Jos, 
besikvatodamos ir bekrykštaudamos kur 
nors važiuoja, aš nežinau—ar į operą ar 
j kabaretą—pasilinskminti. Budrus poli
cininkas joms garbę atiduoda... Kur tai 
maloniai dainuoja... Kur tai pasigirsta 
šūvis... Kur tai verkia, vaitoja ir šoka.

5. Žodžiu, braškėjimas, traškėjimas ir 
spindėjimas apkvaišina mūsų atvykusią 
esybę, kuri, vienok, bebaimiai siekiasi 
pirmyn, kad pažiūrėti, į iki šiol nematytą 
reginį.

Mūsų keista esybe, susimaišius minio
je, eina, sakysime, savo kreivomis ko
jomis, didžiąja gatve.

Jo burnytė pražiodinta, akytės mėtosi 
tai šian, tai ten, širdyje, jeigu tokia ran
dasi, neaiškus neramumas keičiasi gai
lestingumu, kad per kvailumą apleido sa
vo seną vietelę, nes ve, jeigu norite, vel
niai žino kas čia tuojaus gali atsitikti.

6. Ir staiga esybė pamato: prie gonkų 
privažiuoja puikus automobilius.

Trys tarnai strimagalviais išbėga, la
bai žemai nusilenkia ir, kojomis žemę 
kapstydami, atidaro automobiliaus duris. 
Žingeiduoliai, net kvapą prilaikydami, 
žiūri, kas tuojaus iš ten išlips.

Ir staiga iš automobiliaus, pakreipus 
galvytę, iššoka, įsivaizduokite sau, lėlė, 
labai meilios ir malonios išvaizdos, gra
žutėlė dama, tokia puiki, kokią gali įsi
vaizduoti šventadieniška vyriškio fanta
zija. Vienoj rankoj ji laiko mažytį juodą, 
drebantį šunytį, kitoje — popierinį krep
šelį' su vaisiais,—na, ten yra persikų, 
ananasų ir grūšių.

Ji iššoka iš automobiliaus su gązdi- 
nančiais žodžiais: “Ak, parpulsiu!” arba: 
“Ak, Alekai, na kur gi tu?”

Ir ve, paskui ją, pūkšdamas, stenėda
mas, spjaudydamas ir kas minuta nosį 
šnirpšdamas, išlipa Alekas, viena koja 
šlubuodamas. Įsivaizduokite sau—stam
bus gyvulys, snukis šlykštus—nosis krei
va, vieno žando nėra ir iš akies pūliai 
varva. Jis apsirengęs madingai ir ele
gantiškai, bet tas jam nei kiek nepagelbs- 
ti, bet atbulai, dar padidina jo bjaurią 
išvaizdą.

7. Nepaisant to, visi prieš jį lenkiasi 
iki žemei, visi į jį džiaugsmingai žiūri. 
Džiaugsmo ir pagarbos šnabždėsis per
bėga per visus.

—Ak, — sako durininkas, drebėdamas 
nuo susijaudinimo,—kokia laimė, ponai, 
kad jis teikėsi pas mus atvykti.

O jis, šlubis sutvėrimas, matyt, pikta
darystėse nusenęs, nemandagiai žiovau
damas ir net ranka nepridengdamas savo 
ėdamąją, eina savo šluba koja, nenoro
mis pažvelgdamas į puikią damą, kuri 
yra ne kas kitas, kaip jo žmona.

—Pardon. Kas jis per vienas?—Nuo- 
gąstingai klausia durininką mūsų pro
tinga esybė. — Kas jis: koks nors jūsų 
didis mokslininkas arba politinis veikė
jas arba, gal būt, savo laikų stambus 
pedagogas?

—Pedagogas,—su panieka taria duri
ninkas.—Jeigu - pedagogas, tai, atsipra
šau, čia ’jokio sumišimo ir nebūtų. Pas 
mus, gal būt, pedagogus su koše maumo- 
ja, o čia atvyko milionierius.

Mūsų protingoji esybė, nesuprasdama 
ką tas reiškia ir nenorėdama kvaršinti 
savo aukštai išlavintą smageninę, supy
kus nusprendžia apleisti žemę, kur že
miškus tvarinius gerbia už tokius keis
tus ir nesuprantamus dalykus.

8. Atvykusioj! esybė skubiai bėga prie 
savo lėktuvo.

Bėgdamas prie savo lėktuvo mato keis
tas scenas. Jis mato išsipucavusius, be 
jokio rūpesčio, ilgomis, ir puikiomis fut- 
romis apsivilkusius žmones; mato suskur
dusius, labai prastai apsivilkusius, trum
pais, vos tik iki bambos, drabužiais, žmo
nes, vos kojas velkančius. Jis mato vai
kutį ištiesta rankele, ir perteklingą, išle
pintą kūdikį, riebiais, apdribusiais žan- 
deliais, kurį motina už rankelės veda ir 
nuolatos šeria sausainėmis arba kokiu 
ten minkštu šokoladu.

Jis mato jauną gražuolę, skubiai išbė
gusią ant šalygatvio • ir kimbančių prie 
vyriškių vilčia uždirbti nuo jų savo malo
nia išvaizda.

Mūsų esybė, visa tai matydama, dar. 
labiau skubinasi prie savo lėktuvo, kad 
įsėdus lėkti ten, kur tik akys mato.

Taip besiskubinant, ta esybė jaučia, 
kaip keno tai ranka slenka į jo kišenių, 
kurio, paprastai kalbaųt,^ pas jį ir nėra, 
o pinigus, savo planetos įpročiais, ji, gal 
būt, ant krūtinės laiko.

Prispaudus delnu tą vietą, kad nenu
kniauktų paskutinį taupinį, mūsų esybė 
sėda į lėktuvą ir, paspaudus" guzikutį, 
skubiai iškyla į skaisčią padangę, niur
nėdama savo tarme:

Keletas Žinių Nuo Mūsų 
Darbininkiškų Laikraščių 

ir Knygų Skaitytojų

Nevien tiktai komunistiniai 
nusistatę darbininkai myli ir 
skaito savo laidos laikraščius 
ir knygas: juos myli ir skaito 
ir kitokių sriovių nusistatymo 
lietuviai darbininkai.

Jęi gyveni didmiestyj, kur 
randasi nemaža lietuvių ko
lonija, tai tenka draugiškai 
pasikalbėti, pasiginčyti ir už
girsti, ką kalba ir kaip įver
tina kitokių sriovių žmonės 
komunistinio nusistatymo laik
raščius ir knygas.

Clevelande, galima sakyti, 
lietuviuose mūsų laikraščiai ir 
knygos užima pirmą vietą. 
“Laisvę,” “Vilnį,” LDS orga
ną “Tiesą” ir ALDLD knygas 
ir žurnalą “šviesą” Clevelan- 
do plačioji visuomenė skaito, 
myli ir įvertina. Jie darbi
ninkų spaudoj mato teisybę, 
gauna apšvietus ir savo kla
sinį supratimą.

Dabar, jau atėjo tie laikai, 
kad kiekvienas sumaningesnis 
tautietis ir katalikas, kuriem 
rūpi apgynimas tos pačios 
laisvės, kurios dar nors kiek 
turi ir nori geresnių gyvenimo 
sąlygų, imasi skaityti pažan
gią literatūrą. Tiem darbi
ninkam, nežiūrint jų įsitikini
mų, komunistinė spauda myli
ma ir brangi.

Tūli tautininkai ir katali
kai sako: “Mos skaitome ir 
vietinę fašistinę ‘Dirvą’ ir 
vietinį katalikišką laikraštį. 
Ales juose nerandame nei vie
no tokio straipsnelio, kuris 
teisingai ir griežtai gintų mū
sų reikalus. Juose nerandame 
tokių naudingų straipsnių, 
nei apysakų, kokius mes ran
dame darbininkiškam laikraš
tyj.”

bininkiškų rašėjų raštus. Sa
ko, kad jiem labai patiko 
skaityti Seno Vinco parašyta 
apysaka “Petrelis - Kuprelis.” 
Man viena moteris parodė iš 
“Laisves” iškirpus tą visą apy
saka ir sakė, kad surasianti 
būdą, kaip apysaką pasiųsti į 
Lietuvą seseriai pasiskaityti. 
Todėl, girdi, kad mes buvom 
beveik siratos nuo septynių 
metų amžiaus, pas svetimus 
tarnavom. Ta apysaka beveik 
atitinka mūsų siratų gyveni
mui. Sako, mes ačiuojame Se
nam Vincui už apysaką ir no
rime matyti “Laisvėj” Seno 
Vinco daugiau tokių gerų apy
sakų. A. M. B.v

Norwood, Mass.
Odos Darbininkų Streikas 
Užbaigtas, Gris j Darbą

Ant Tų Pačių Sąlygų

Balandžio 7 d. Lietuvių 
Svetainėj streikieriai laikė 
susirinkimą, kuriame agree- 
mento ir streiko komitetas 
davė raportą iš dviejų dienų 
derybų, su kompanija pas ar
bitration boardą. Per dery
bas unija su kompanija ne
galėjo prieiti prie susitarimo, 
tai arbitracijos bordas pasiū
lė: Grįžti darban ant tų pa
čių sąlygų, bet savaitę gau
namų vakacijų, už viršlaikį 
mokėjimą laiko ir pusės, dar
bo nustatvma nuo dienu ant 
kavaiku arba nuo kavalku 
ant dienų, ir kainos nustaty
mą palikti išspręsti arbitraci- 
niam bordui. Už tokio arbi- 
tracinio bordo pasiūlymo priė
mimą stovėjo agreemento ir’ 
streiko komitetų 7 nariai, 
prieš stovėjo tik keturi na
riai. Darbininkų susirinki

mas, po apdiskusavimo, balsa
vo taip: už priėmimą pasiū
lymo balsavo 240r'prieš — 65. 
Tas reiškia, kad gera dalis 
darbininkų gaus mažesnes al
gas ir turės daugiau darbo 
daryti. Nes jau iš arbitraci- 
nio bordo praeities patarimų 
patirta, kad visuomet bordas 
palaiko kompanijos pusę.

Todėl darbininkams tikėtis 
gero iš arbitracinio bordo ne
reikia.

Kadangi kompanija reika
lavo, kad būtų mokestis su
lyginta su kitų kompanijų tos 
pat industrijos mokesti m is, o 
kadangi Norwoodo odos dar
bininkai turėjo aukštesnes al
gas už kitų kompanijų dar
bininkų algas, tai aiškiai ga
lima permatyti, kad Norwoo
do darbininkai gaus algų su
mažinimą-, kai kuriuose sky
riuose ir skaudžiai didelį su
mažinimą. Dėlto aš kaltinu 
tuos 7 komiteto narius už to
kį greitą pasidavimą, kuomet 
darbininkai kaip vienas sto
vėjo streiko lauke. Bet ka
da didžiuma komiteto narių 
pradėjo bauginančiai kalbėti 
už pasidavimą, tai, aišku, ne
buvo sunku darbininkų di
džiuma suklaidinti ir už tai 
didelė didžiuma balsavo už 
nepriimtinas sąlygas. Bet di
džiuma turi galią ir tai galiai 
turi mažuma pasiduoti. Klai
dą pamatys tik sugrįžę prie 
darbo. Tada pamatys, kad tie 
65 permatė teisingai dalyką.

Veik dviejų savaičių vie
ningas streikas užbaigtas be 
laimėjimo. O pralaimėjimą 
pamatys sugrįžę prie darbo.

Žvalgas.

Cleveland, Ohio
Masinis Mitingas, Kalbės 

E ari Browder

Seredoje, balandžio 13 d., bus 
masinis mitingas. Kalbės drau
gas Earl Browderis, Komunis
tų Partijos generalis sekreto
rius.

Mitingas bus Music Hall Pu
blic Auditorium, 8 vai. vakare.

Kuomet Europos imperialis
tai terorizuoja Ispaniją, Chini- 
ją ir pavergė Austriją, toliau 
rengiasi kitas mažesnes taute
les pavergti, pagaliaus išprovo
kuoti pasaulinį karą, tai vi
siems yra svarbu išgirsti drg. 
Browderio prakalbą. Visi, kurie 
tiktai turite nors kiek laiko, 
atsilankykite į šį mitingą. Įžan
ga tiktai 35 centai.

Lyros Choras Stato Operetę 
“Vestuvės Pušyne” Nedėlioj, 

balandžio 17 dieną

Perstatymas įvyksta Lietu
vių Svetainėje, 6835 Superior 
Ave., 4:30 vai. po pietų.

Lyros Choro artistai visuo
met gražiai veikalus sulošia, 
kad tik jieftas buvo duodama 
proga. Dabar, prie šios opere
tės, Lyros Choras rengiasi jau 
ilgokas laikas, todėl šis persta
tymas bus gražus ir reik vi
siems atsilankyti.

Op. “Vestuvės Pušyne” — 
trijų veiksmų. Lošimas neilgas, 
bet smagus pažiūrėti ir išgirsti 
gražias daineles artistus dai
nuojant.

Įžanga prie durų 40c, išank- 
sto perkant 35c. Šokiams 25c.

I. A. V.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE. DETROIT, MICH.

šiandien jau ne vienas tau
tininkas ir katalikas pasako, 
kad darbininkiška spauda tei
singiausia. Sako, todėl ji tei
singiausia, kad jos autoriai vi
suomenei nesako, kad kaip pa
rašyta, taip skaitytojai turi ir 
tikėti. Sako, mum labiausia 
patinka, kad darbininkiški au
toriai leidžia skaitytojam liue
sai per spaudą išreikšti savo 
mintis.

Pora tautininkų išsireiškė, 
kad vietinėj “Dirvoj” turi ti
kėti tam, kas parašyta, nes ją 
redaguoja Smetonos medaliu 
apdovanotas redaktorius. Jis 
neleidžia, kad jį paprastas 
tautininkas darbininkas kriti
kuotų.

• Philadelphijos Didžioji Iškilme

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

• Bus Nedelioj
Balandžio 24 April

(Tąsa bus)

Katalikai, katrie skaito dar
bininkų knygas ir laikraščius, 
sako, kad jiem naudinga 
skaityti darbininkišką litera
tūrą. Paklausus, ką jie myli 
skaityti, atsako: Mes viską 
skaitom, labiausia mylime 
skaityti ant pirmo puslapio 
žinias, toliau straipsnius ir to 
paties miesto korespondenci
jas. „ Knyga “Kelias j Naują 
Gyvenimą” mum labai patin
ka. Ja noriai skaitome ir su 
kitais dalinamės, katrie jos 
neturi ar ne'gali įsigyti.

Viena moteris, ^išsireiškė 
taip: Pirmiau buvau akla, 
ne vieną burdingierių, kuris 
užsirašydavo darbininkišką 
laikraštį, išvijau. Dabar pati 
pradėjau skaityti darbininkiš
ką laikraštį ir gailiuosi, 
taip padarydavau. Aš ir 
bar tebesu katalikė, bet iš 
no rankų, kol gyva būsiu, 
kas neišlups darbiniai 
laikraštį. Todėl aš jį 
Įėjau ir skaitau, ka 
randu sau apšvietę 
gina ir moterų 
reikalus. Į jį rašo 
Man moterų skyrius 
patinka. Ačiū tom 
katros rašinėj a į 
“Laisvę.”

Tūli “Laisvės” skaitytojai, 
nors ir tikėjimiškai nusistatę, 
labai gerai supranta darbinin
kiškų laikraščių svarbą. Jie

&

kad

Lietuvių Tautinio Namo Saleje
928 E. Moyamensing Ave. Philadelphia, Pa.

KONCERTO PROGRAMA BUS ĮVAIRI IR GRAŽI

ėjusi Rusų-Lietuvių Grupė,

Grupė Philadelphijos merginų, kurios dainuos šiame bankete, 
vadovaujant Nellie Statkevičiūtei.ma-

e-

amy- 
jame 

Jis ap- 
darbininkių 

moterys, 
labiausia 
moterim, 
dienraštį

myli skaitytį ir įvertina dar-

1. Pafiiž.
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” redaktoriaus.

Koncertas Prasidės Lygiai 2:30 Vai. po Pietų
Vakariene Bus Duodama 6-tą. Vai. šokiai Nuo 7 Vai. Vakare
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Pasveikinimai ir Dovanos "L a i s- 
v ė s” Suvažiavimui

Čia paduodame trumpą sutrauką iš kur 
gavome pasveikinimų ir dovanų “Laisves” 
Bendroves Suvažiavimui, kurie buvo suva
žiavime perskaityti.
Nuo draugų iš Chicago, Ill.................. $150.00
Brooklyno Pažangūs Liet. Biznieriai 56.00 
Nuo draugų iš Newark, N. J............ 20.00
Sietyno Choras, Newark, N. J........... 15.00
ALDLD 2 Kp. Moterų Skyr., S. Boston 10.15 
L. Tilvikas, Easton, Pa.............................10.00
George Stasiukaitis, Cliffside, N. J. 10.00 
Philadelphijos Darb. Org. Veik. Kom. 10.00 
Varpas Bakery (Balčiūnai), Brooklyn 10.00 
Liet. Kom. Frakcija, Waterbury, Conn. 10.00 
ALDLD 138 Kp., Maspeth, N. Y. ... 10.00 
Brooklyno Liet. Kom. Frakcija . . . 10.00
Nuo draugų iš Cleveland, Ohio .... 8.75
Nuo draugų iš Rumford, Me.................. 8.50
Kultūristų Grupė, Brooklyn, N. Y 8.00 
ALDLD 84 Kp., Paterson, N. J.......... 7.50
Nuo draugų iš Rochester, N. Y........... 7.10
Nuo draugų iš Great Neck, N. Y. ... 6.00 
Nuo draugų iš Montello, Mass..........  5.50
Nauj. Anglijos Moterų Suvažiavimas

So. Boston, Mass............................... 5.00
ALDLD 153 Kp., San Francisco, Cal. 5.00 
Gedemino Draugija, Rochester, N. Y. 5.00
J. Jasas, S. Windsor, Conn.................. 5.00
F. Shimkus, Kearny, N. J.................. 5.00
Nuo draugų iš Jersey City, N. J. ... 5.00
V. Skuodis, Brooklyn, N. Y................ 5.00
ALDLD 136 Kp., Harrišon, N. J.........  5.00
ALDLD Moterų Kp., Worcester, Mass. 5.00 
A. J. Pranaitis, Cam'den, N. J..........  5.00
A. Skirmontas, Brooklyn, N. Y.......... 5.00
Nuo draugių iš Newark, N. J. ... 5.00
ALDLD 13 K p., Easton, Pa..............  5.00
Liet. Komunistų Kuopa, Brooklyn, N. Y. 5.00 
ALDLD 185 Kp., Richmond Hill, N. Y. 5.00 
Draugijų Sąryšis, Brooklyn, N. Y. . . 5.00
W. Deksnys, Stamford, Conn............  5.00
K. Milenkevičius, S. Brooklyn, N. Y. 5.00
Aido Choras, Worcester, Mass.......... 5.00
V. Urbienė, Philadelphia, Pa............  5.00
LDS 13 Kp., East New York, N. Y. 5.00 
Nuo draugų iš Worcester, Mass. . . . 5.00 
ALDLD 63 Kp., Bridgeport, Conn. 4.00
ALDLD 5 Kp., Newark, N. J..........  3.00
LDS 66 Kp., Hudson, Mass..............  3.00

'ALDLD 14 Kp., Minersville, Pa. ... 3.00
ALDLD 9-tas Apskritis, Minersville, Pa. 3.00 
Nuo draugų iš Binghamton, N. Y. ... 3.00 
ALDLD 183 Kp., Detroit, Mich........... 3.00
ALDLD 103 Kp., Hudson, Mass.......... 2.00
H. L. Piliečių Kliubas, Hudson, Mass. 2.00 
Moterų Apšv. Kliubas, Minersville, Pa. 2.00 
J. ir P. Mineikiai, Brockton, Mass. 2.00 
Draugai Rainiai, Philadelphia, Pa. . . 2.00 
ALDLD 42 Kp., Nashua,- N. II.......... 2.00
J. Egeris, V. Vilkauskas, Nashua, N. H. 2.00 
Liet. Kom. Frakcija, Binghamton, N. Y. 2.00 
Ben. v Adomavičius, Brooklyn, N. Y. 2.00 
P. Taras, Brooklyn, N. Y.................... 2.00

J. Stanelis, Bayonne, N. J................ 2.00
. Agnes Jurevičius, Newark, N. J......... 2.00

ALDLD 200 Kp., Hillside, N. J. ... 2.00 
J. Kalvaitis, Brooklyn, N. Y................ 2.00
V. Rudaitis, Brooklyn, N. Y.............. 2.00
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y.............. 1.50
L. Kavaliauskaitė, Brooklyn, N. Y. . . 1.00
M. Sinkevičiūtė, Brooklyn, N. Y. ... 1.00
P. šolomskas, Brooklyn, N. Y............ 1.00
S. Sasna, Brooklyn, N. Y.................. 1.00
J. Dainius, Brooklyn, N. Y.................. 1.00
J. Kupčinskas, Great Neck, N. Y. 1.00
J. Ragauskas, Shelton, Conn..............  1.00
Chas. Laužaiti^, Great Neck, N. Y. . . 1.00
O. ir K. Jasulaičiai, Shelton, Conn. 1.00 
A. Lideikienė, Great Neck, N. Y. -. . . 1.00
K. Žukauskienė, E. Orange, N. J. ... 1.00
N Janušauskaitė, Brooklyn, N. Y. 1.00 
Dr. M. Palevičius, Detroit, Mich......... 1.00
D. M. šolomskas, Brooklyn, N. Y. . . . 1.00
F. Marcinkevičius, Great Neck, N. Y. 1.00
P. Bugailiškis, Rochester, N. Y........... 1.00
E. Gasiūnienė, Brooklyn, N. Y............ 1.00 j
M. Baltulioniūtė, Cliffside, N. J. ... 1.00
Draugai Janušiai, Hilside, N. J.......... 1.00
J. Gužas, Brooklyn, N. Y.................... 1.00
Chas. žemaitaitis ................................. 1.00
Charles Alex, Brooklyn, N. Y............. 1.00
ALDLD 72 Kp., Great Neck, N. Y. 1.00 
M. Stakovas, Brooklyn, N. Y.............. 1.00
L. Žemaitienė, Waterbury, Conn. . . . 1.00
Ona Titanis, Richmond Hill, N. Y. 1.00 
Jurg. ir Ant. Zablackai, Maspeth, N. Y. 1.00
August Hintz, Brooklyn, N. Y............ 1.00
V. Kavaliauskaę, Tacoma, Wash. . . . 1.00
Juozas Daubaras, Athol, Mass. ,........ 1.00
Juozapas Jeromskis, S. Barre, Mass. 1.00
A. Kilienė, Rumford, Me...................... 1.00
J. Stangūnas ......................................... 1.00
P. Rainys, Brooklyn, N. Y.................. 1.00
S. Cedronienė ..................................... 1.00
A. Kaulinienė, Maspeth, N. Y............. 1.00
G. Klimas, Brooklyn, N. Y.................. 1.00
K. Joneliūnas, Brooklyn, N. Y............ 1.00
A. Kazakevičius, Jamaica, N. Y. ... 1.00
M. Valilionienė, Corona, N. Y............ 1.00
Vildžius ...................................................... 1.00
M. Liaudansky ................................... 1.00
C. Martin ............................................. 1.00
J. Balčiūnas........................................... 1-00
Klimų Šeima ........................................ 1.00
A. Mureikienė, Milford, Conn............  1.00
V. Tauras, Brooklyn, N. Y.................. 1.00
J. Barkus, Brooklyn, N. Y.................. 1.00
A. K. Galažis, Shelton, Conn......................50
M. Ražanskienė, Hillside, N. J................... 50
J. Kučinskas ......................................... .40

115 pasveikinimų, dovanų $585.40
širdingai dėkuojame už pasveikinimus ir 

gausias dovanas dienraščiui.
“Laisvės” Administracija.

SLA Rinkimai
Mums pranešama, kad SLA 

131 kuopos nariai Norwood, 
Mass., išrinko pažangius žmo
nes į seimą, kuris įvyks 27 bir
želio, Scrantone. Toliau, į Pil
domąją Tarybą jų rinkimų pa
sekmės yra sekamos:

F. J. Bagočius, 33; W. F. 
Laukaitis, 15; Kl. Jurgelionis, 
0; J. K. Mažukna, 31; V. Bu- 
kšnaitis, 17; M. J. Vinikas, 
17; J. Miliauskas, 28; J. An- 
dziulaitis-Ansell, 1; K. P. Gu- 
gis, 31; A. S. Trečiokas, 13; 
B. Simokaitis, 2; S. Mockus, 
20; E. Mikužiutė, 27; V. A. 
Kerševičius, 17; J. Marcinke- 
vičius-Martin, 22; J. K. Ur
bonas, 0; M. P. Soponis, 2; 
Dr. J. S. Staneslow, 33; Dr. S. 
Biežis, 13; Dr. S. W. Stanulio- 
nis, 1.

SLA Narių Komitetas.

Francija Ištremia Italijos 
Šnipą-Korespondenlą

Perpignan, Francija. — 
Užpereitą savaitę atvykęs iš 
Italijos Felipe Bellotti, ko
respondentas d i e n r a š č io 
“Regima Fascista,” perdaug 
šniukštinėjo rubežių tarp 
pietinės Francijos ir šiauri
nės Ispanijos. Jis ypač tė- 
mijo, ar nepraleidžiama per 
tą sieną karo reikmenys Is
panijos respublikai.

Francijos vyriausybė da
bar įsakė tam šnipui-kores- 
pondentui tuoj išsikraustyt 
iš Francijos.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

; Clement Vokietaitis
i LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
; Tel. Triangle 5-3622
! Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė.

s (Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Harrison, N. J. ja visus darbininkų reikalavi
mus išpildė. Atrodo, jog ir 
streiko nebėra.

Waterbury, Conn.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem'YrA^Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukes. 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 svorį ir kainas.

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

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 7722 lias 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 2091 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the 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, to 
be consumed on' the premises.

OCEANSIDE RESTAURANT. INC. 
1001 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.
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 be consumed 
on the premises.

S. B. 24 Location—Picnic House— 
Prospect Park

S. B. 23 Location—Shelter House— 
Prospect Park

S. B. 22 Location—Boat House— 
Prospect Park 

SAMUEL T. ROBINSON
Prospect Park, Brooklyn, N. Y.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043 <♦>

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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IŠ Crucible Steel Co. Darbi
ninkų Streiko

Jau bus keturios savaitės, 
kaip streikuoja Crucible Steel 
Co. darbininkai. Kompanijos 
superintendentai buvo pasakę, 
kad jie ir gerais laikais mokė
davo streikus sulaužyti, o da
bar, girdi, blogais laikais tai 
jiems bus tik juokai su darbi
ninkais apsidirbti. Bet darbi
ninkai tiems ponams atsakė: 
Mes nenorime blogų laikų. Mes 
norime gaut daugiau pinigų; 
mes norime skubinimo sistemą 
panaikinti; mes streikuosime, 
kolei laimėsime!

Pikietas visuomet tvirtas. 
Laike pakaitų permainos visuo
met esti masinis pikietas.

Kompanija nori numušti de
šimtą nuošimtį algų, o darbi
ninkai reikalauja 10 nuoš. pa
kelti.

Streikuoja ir Driver-Harris 
Kompanijos darbininkai,
jau trys savaitės, kaip strei
kuoja.

Šita kompanija vartoja kito
kią taktiką. Kaip tik darbinin
kai išėjo streikan, tai kompani
ja uždarė dirbtuvę, o darbinin
kams pasakė eiti laukan ir savo 
CIO uniją pasiimti.

Bet dabar visus darbininkų

Pittsburgh, Pa.
Iš SLA 40 Kuopos Susirinkimo

Susirinkimas įvyko bąl. 3 d., 
1938 m., L. M. D. Svetainėje.

šiam susirinkime buvo balsa
vimas Pildančios Tarybos ir 
rinkimas delegatų į seimą.

Pažangieji kandidatai gavo 
sekančiai balsų: ant preziden
to — F. J. Bagočius 46; ant 
vice-prez. — J. K. Mažukna 
53; ant sekret. — J. Miliaus
kas 44; ant ižd. — K. P. Gu- 
gis — 42; ant iždo-globėjų — 
E. Mikužiūtė 38 ir J. Marcinke
vičius 38; ant dr.-kvotėjo — 
Dr. J. S. Staneslow 38.

Narią buvo ant susirinkimo 
70.

Delegatais į seimą išrinkta 
sekanti nariai: V. Količienė, M. 
/dankienė, E. Saveikienė ir A. 

Irgi Pipiras. Delegatais išrinkta vi
si pažangieji.

SLA 40 kp. Narys.

Dviejų- Valandų Streikas 
Laimėtas

Bal. 8, R. F. Wordens Milk ir 
Ice Cream Co. atleido vieną 
unijinį darbininką už unijinį 
aktyviškumą. Tuoj kiti visi dar
bininkai, toj kompanijoj dir
banti, paskelbė streiką, uniji
niai ir neunijiniai, kaip vienas.

Už dviejų valandų kompanija 
priėmė atgal paliuosuotą darbi
ninką. Tuomet ir vėl visi darbi
ninkai stojo prie darbų.

Tai pavyzdys kitų dirbtuvių 
darbininkams. Vieningumas ga
li viską laimėti.

Visuose dalykuose, visuose 
reikaluose, kaip tautiniai, taip 
ir tarptautiniai, reikia vieny
bės. Fabrikantai ir visi išnau
dotojai stipriai susiorganizavę. 
Tad kodėl darbo žmonėms tas 
nepadaryti? Stokim Komunistų 
Partijon, stokim CIO unijon,- 
stokim ir į ALDLD lietuviai.

J. Ž.

H. HOOVER DABAR
“IŠMINTINGAS”

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia - Linksmybes Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

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

(Laisvė)

JAPONAI PRIVERSTI SU
GRĄŽINT SOVIETAM 

GARLAIVĮ

reikalavimus išpildė ir CIO uni
ją pripažino. Streikierys.

Nuo Red. čia neaišku. Pra
džioje sakote, kad Driver-Har
ris darbininkai streikuoja, o
pabaigoje sakote, kad kompani- nas.

Vladivostok, SSRS. — So
vietam griežtai pareikala
vus, Japonija pasijuto pri
versta paleist sovietinį gar
laivį “Ęuznecstroi,” ku^į ja
ponai laikė užgrobę 48 die-

San Francisco, Cal. — H. 
Įioover, republikonas buvęs 
prezidentas, kaltina Naują
ją Dalybą už dabartinį pra
monės susmukimą. Bet Hoo- 
veris neatsimena, kad į pa
baigą jo “senosios dalybos” 
nepalyginamai žemiau nu
krito pramonė ir šalies ūkis 
apskritai negu dabar.

CHRONIŠKOS
I

LIGOS | 

GYDOMOS i
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais'Mr nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLĖS ligos.--Stai
gios ir chroniškos Iig0švYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-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 Avc. 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 ikį $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.
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Valgykite Medų
“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvčstant.

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

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

LIETUVIU KŪRO KOMPANIJA
įdedame Master-Kraft Oil Burners i Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamų 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą* 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios
Visi į Demonstraciją 

Prieš Linčiavimą
Jau Po Lietuvos Atstatymo 

Bendrovės Namo ir Po 
Mano Šimtinės

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Komunistų Partijos New 
Yorko Valstijos komitetas šau
kia visus Didžiajame New 
Yorke ir apylinkėj esančius 
narius, taipgi visus linčiavi- 
mo, tos barbarizmo liekanos, 
priešus dalyvauti masinėj de
monstracijoj šį trečiadienį, 13 
balandžio, 5 vai. 
(tuojau po darbo), 
Now Yorke.

po piet 
Union Sq.

šaukiamaDemonstracija 
paremt Wagner-V an Nuys Bi- 
liui, kurį pravedus, linčinin- 
kai būtų aštriai baudžiami.

Newarke Teberodoma Judis 
“Maksimo Sugrįžimas”

Little Teatre, 526 Broadway, 
Newark, šią visą savaitę dar 
yra proga pamatyt įspūdingą 
Sovietų judį "The Return of 
Maxim”.

Šiame judyje pirmu kartu 
parodoma veikla senosios Ru
sijos Dūmos — 
greso, 
krųjų

Čia 
daug
teistas caro 
mas laimingai sugrįžta Peter
burgan 1914 metais ir vėl 
vadovauja darbininkus iki iš
vyksta į karo frontą, kad mo
kyt kareivius atsukt ginklus 
prieš caro valdžią.

kuriame 
liaudies

cariškojo kon- 
smaugiama ti- 

vadu balsas.£

matome, kaiptaip pat 
kailu areštuotas ir nu- 

valdžios Maksi-

BEN LEIDER KUOPA

Brigados 
pasivadi- 

Memorial 
pirmojo

Aukštutiniame Williams
burge, 57 Tompkins Avenue, 
netoli nuo Flushing Avenue ir 
Broadway, jau metai kaip gy
vuoja Lincolno 
Draugų kuopa, kuri 
nūs Ben Leider 
Branch, atminčiai
sparnuoto amerikiečio, padė- 
jusio savo galvą Ispanijoj gi
nant demokratiją nuo fašiz
mo.

Minėta kuopa gyvai veikia. 
Kas antrą penktadieni laiko 
susirinkimus. Draugiškos su- 
eigėlės būna kas sekmadienio 
vakarą, šį sekmadienį, 17 ba
landžio, turės metinių sukak
tuvių “parę.” Kam galima, 
naudinga pas juos apsilankyt.

D. N.

Ateities Žiedo Parengimas 
Nebetoli

Artinantis mūsų parengimui 
ir mes mokiniai ir mokinės 
mokomės kiek galėdami, kad 

' pasirodžius publikai geriau ne
gu pirmiau. Dabar mokomės 
gražių dainų ir eilių. O gar
džių užkandžių ir gėrimų pa
rūpins komitetas. Gi į paren
gimą įžanga tiktai dvidešimt 
penki centai. Dabar mes, Atei
ties Žiedo mokiniai, prašome 
LDS ir ALDLD draugų ir 
draugių mūsų parengimėlį pa
remti gausiu atsilankymu. Tad 
visi būkite balandžio 17 d., 5- 
tą valandą vakare, “Laisvės” 
svetainėje. Mes lauksime.

Anna Janulavičius.

Kam Geira Tokia Unija?
Tyrinėjimuose paaiškėjo, 

jog BMT finansavo taip vadi
namos “Independent Traction 
Workers Unijos” “organizato
rius”, kad kliudytų įsikurt 
Transporto Darbininkų Unijai, 
CIO. ' '

(fašistų) 
visuome- 
sutirpo.

J. Gaičio 
prašantis užmokėti 
iš bedarbių fondo, 
užmokėti. Panašus

pataria geriau kiaulieną per
virti, negu nedavirt. Gerai iš
virta kiauliena nepavojinga, 
kaip ir kitos mėsos.

Viena grupė, 5 iš 8-nių su
sirgusių, buvo vienoj italų šei
moj, Brooklyne. Jie valgę švie
žios kiaulienos dešras. Vien 
tik šių metų sausio mėnesį su
sirgo 21 asmuo.

še-

Metropolitan Life Insurance 
Co. nupirko Bronxe 120 akrų 
plotą, ant kurio žada išvystyt 
apartmentinių namų projek
tą, lėšuojantį $25,000,000. 
Apartmentai taikoma balta- 
kalnierių darbininkų šeimoms.

Kur tik tautininkų 
pirštai dasilietė, ten 
niški pinigai tirpte 
Taip buvo ir su Lietuvos At
statymo Bendrove. Paprastųjų 
šėrininkų, tame skaičiuje ir 
mano šimtinėlė dolerių senai 
sutirpo, o tūli buvusių jos glo
bėjų pakilo, kaip ant mielių. 
Tie šulai tapo prie dolerio pa
silaikančiais vyrais. Niekas jų 
neįtikins, kad paprastas darbo 
žmogus tinka stovėti prie tėvy
nės reikalams renkamų ar ki
tokių visuomeniškų centų. Tik 
jiem, dideliem, ten būti.

Kada L. L. Bendrovės
rai buvo pardavinėjami, 1916 
m., ir paskiau perkamas namas, 
298—8th Avė., N. Y., mums 
buvo sakoma, kad iš to na
mo, kaip saulės spinduliai 
mūsų doleriai gaivinsią Lietu
vą. Tačiau Lietuvos liaudžiai 
pasiliko tas pats neišbrenda
mas skurdas, o tas namas jau 
atgyveno savo negarbingas 
dienas. Jis parduota iš varžy
tinių.

Varžytinėmis pardavimas įvy
ko pereitą šeštadienį, 10 v. ry
to, Exchange Sales Rooms, 18 
Vesey St., N. Y. Varžytines ve
dė Marshall F. W. MacDuffie, 
Jr. Varžytinėse dalyvavo ir tos 
bendrovės graborius A. B. Stri
maitis su adv. Max TirschwelJ. 
Praradimas to sukiužusio na
mo, kaip ligoniui nupjovimas 
gangrena suėstos kojos, būtų 
lengviau užmirštinas, jei puvi
mas nesiektų antros kojos — 
SLA kūno. Nelaimei, nėra to 
tautininkų įstaigos bankruto, 
kuris nenuneštų SLA turto. 
Tas pats atsitiko ir dabar. Tai
gi, baigdama pergyvent nuos
tolius, kaipo Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės šėrininkė, šeš
tadienį, pasijutau, kad, tauti
ninkų valdymo SLA pasėkoje 
pasilieku toliau nešt nuostolius 
kaipo SLA narė.

Dalykas tame: tautininkų 
kontroliuojama SLA Pild. Ta
ryba anais metais įvesdino į to 
taipgi tautininkų, kontroliuoja
mo namo morgičius $35,000 
SLA turto. Virš to susikaupė 
arti tūkstantis dolerių skolų 
palūkanomis, kurių LAB-vė 
nemokėjo. Dalykas pavesta 
teismui. Tiesa, teismas pripa
žino Susivienijimui $35,914.28 
jieškinį teisėtu, bet likosi jį 
išgaut. Dėlto SLA Pild. Tary
ba nutarė namą parduot iš 
varžytinių. Tačiau varžytinė
se nesirado paiko piniguo
čiaus, kuris už laužą mokėtų 
viršminėtą sumą ir namas per
imta SLA žinion.

Nuo SLA varžytinėse daly
vavo dabartinis sekretorius dr. 
Vinikas ir advokatas K. Jurgė- 
la.

Tūli kalba, jog dabar tau
tininkai tik laukia progos tapt 
išrinktais SLA Pild. Tarybon, 
kad galėtų turėt laisvas ran
kas dar dadėt keletą desėtkų 
tūkstančių dolerių SLA turto 
“remontui” to laužo. Jie norį 
įsteigt ir New Yorke fašistams 
centrą. Kiek tame tiesos, sun
ku pasakyt. Tačiau, žinant, 
kaip jie įsteigė tokį centrą iš 
buvusio “Vienybės” laužo 
Brooklyne, kurio remontui, 
apart žlugusių morgičiaus pini
gų, sakoma, reikėję dar pri
dėt apie septynias dešimt tūk
stančių dolerių SLA turto, vis
ko galima laukti iš tautininkų.

SLA nariai, nei vieno balso 
tautininkams! Balsuokime už 
pažangiųjų SLA narių kandi
datus, Bagočių, Mažukną, Mi
liauską, Gugį, Mikužiūtę, 
Marcinkevičių, Stanislovaitį!

Buvus Šėrininkė.

Susirinkimas įvyko ketvir
tadienį, balandžio 7 d., "Lais
vės” Svetainėj. Susirinkimo 
eiga—kaip paprastai būna.

Skaityti laiškai: 
laiškas, 
duokles 
Nutarta
laiškas buvo kito draugo iš N. 
J. Valstijos. Apkalbėta, palik
ta ištyrinėjimui, kur jis turi 
gauti mokėt iš bedarbių fon
do, N. Y. ar N. J. Valstijose. 
Laiškas gegužinės prirengi- 
mo komiteto su dviem blanko- 
mis parinkimui aukų pirmos 
gegužės paradui surengt. Drg. 
J. Grubis davė įnešimą paau
koti iš iždo du dolerius. Nu
tarė paaukoti ir J. G1. paėmė 
blanką, rinko nuo narių ant 
vietos. Kitą blanką pasiėmė 
d-gė A. Lapata.

Komisijų raportai: buvo pa
silikęs raportas nuo pereito 
susirinkimo delegato, dalyva
vusio Meno Sąjungos konfer
encijoj mėnesis tam atgal. J. 
Joneliūnas raportavo, kad bu
vo įdomi konferencija. Daug 
Chorų atstovų iš kolonijų da
lyvavo. Konferencijos nuotai
ka buvo gera, ramiai klausė
si prelegentų lekcijų (refera
tų).

TDA atstovė V. Pranaitie
nė raportavo, kad dalyvavo 
TDA Komiteto posėdyje. Sa
ko, kad yra daug antsišdepor- 
tavimo sveturgimių darbinin
kų. Prieš juos surandama pro- 
vokatoriški apkaltinimai. TDA 
Komitetas, su savo advokato 
pagelba, suranda tų darbinin
kų kaltę: deportuoja tuos, ku
rie organizuoja darbininkus, 
dirbtuvėj ir šaukia į kovą už 
geresnį duonos kąsnį. Nede- 
porthoja gengsterių ar bankų 
plėšikus. V. P-nė sako, kad 
svarbu turėti atstovybę TDA 
Komitete.

Vestuvių vakarienės komisi
ja užbaigė galutinai raportą. 
Vakarienė įvyko 19 d. vasario, 
Piliečių 
$12.10.
pusiau su LDS Jaunuolių 200 
kuopa.
yra 6 tikietai negrąžinti.

Kuopos planai ateičiai veik
ti: Valdyba užregistruos die
ną pavasarinio sezono išvažia
vimui į miškus. Kuopa auga 
nariais, gaunama naujų. Ligo
nių nebuvo. Vienas kitas at
siranda, kurie susispenduoja. 
To turėtų vengti patys.

Koresp., G. K.

Laimėjo Streiką
Modern Refrigerator 

darbininkų vienos savaitės 
streikas užbaigtas laimėjimu 
40 valandų savaitės, lygaus 
padalinimo darbo, pakėlimu 
algų nuo 5 iki 17 nuošim- 

taipgi samdymo per i__čių 
ją.

Kliube. Pelno liko
Nutarta . pasidalinti

Jie gavo $6.05.

Brooklyno Jaunuoliai už 
Bendrą Veiklą Taikai

Crown Heights srities, Broo
klyne, 24 jaunimo organizaci
jos savo konferencijoj, laiky- 
toj Park Community Church, 
nubalsavo remt O’Connell Tai
kos Aktą, kuris nuimtų embar
go nuo Ispanijos Respublikos 
ir sulaikytų siuntimą ginklų 
Vokietijai ir Italijai. Konfe
rencija įsteigė pastovią Jauni
mo Taikos Tarybą.

Apsisaugokit Nuodingos 
Kiaulienos!

“Gaukite ‘‘Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Antrad., Balandžio 12, 1938

Co.

“Praeities šešėlis” 
Užrekorduotas

uni-1 mi

Lietuvių Liaudies Teatras 
dar sykį užsirekordavo, nepa
prastai gražiai suvaidinant 
drama — "Praeities šešėlis.” 
Ši drama buvo suvaidinta pe
reitą nedėldienį Elizabethe, 
N. J. Vaidinimas be išimčių 
lyginasi profesionaliams New 
Yorko Broadway vaidinimams.

Beje, apgailėtina tas, kad 
ši diena buvo “Verbų Nedėl- 
dienis,” kas sutrukdė geroką 
skaičių žmonių pamatyti šį ge- 
nijališką veikalą.

Newyorkieciai ir Brookly- 
niečiai turės progą tą patį vei
kalą pamatyti gegužės 15 d., 
Labor Lyceum Salėje, Brook
lyne. Skubus Koresp.

Sulaikytas rusas fotografas, 
Ossip Garber, 2420 Bronx 
Park East, Bronx, kuris pada
rė paskilbusių Rubens’ų pa
veikslus. Jis kaltinamas prisi
dėjęs prie pasų šmugelio.

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

ALDLD Centro Moterų Komite
tas šaukia platesnį posėdį šį trečia
dienį, 13 balandžio, 7:30 vakaro, 
“Laisvės” patalpose. Visos suintere
suotos moterų reikalais (brooklynie- 
tės ir iš apylinkės) kviečiamos daly- 
vaut. (86-87)

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

trečiadienio vakare, balandžio 13 d., 
8 valandą, aŠpalo-Vaiginio Svet., 147 
Thames St. Draugai būtinai daly
vaukite, nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstyti. — P. V. (86-87)

PAJIEŠKOJIMAI
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, 
Pittstone. Tūlą laiką gyveno ir 
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, 
Scrantop, Pa. (84-86)

Nesenai vėl du asmenys mi
rė ir kiti aštuoni sunkiai su
sirgo nuo trichina užkrėstos 
kiaulienos. Dėlto sveikatos 
komisionierius daktaras Rice 
įspėja visus, kad vienintele 
saugi kiauliena tėra gerai iš
virta ir iškepta kiauliena. Bi
le koks kiaulienos ar su kiau
liena gamintas maisto produk
tas privalo būt ganėtinai išvi
rintas. Tas paliečia dešras, la- 
šiniukus, rūkytus kumpius ir 
viską.

“Rūkymas nereiškia virini
mą”, pasakė dr. Rice ir jis

Vieną iš žymiausių Sovietų 
filmų "Paskutinė Naktis” 
(The Last Night) pradės ro
dyt 14 šio mėnesio, Jewel 
Theatre, Kings Highway ir 
Ocean Parkway, Brooklyne. 
Rodys tik dvi dienas.

"Paskutinė Naktis” persta- 
to paskutines valandas baltų
jų (buržuazijos) galios Mas
kvoje. Ten jaudinančiai paro
doma revoliucija ne tik abel- 
nuose socialiuose sluogsniuo- 
se, bet net atskirose šeimose. 
Judyje perstatomosios dvi šei
mos, viena turčių, kita bied- 
na, persidalina į skirtingas 
kovos kempes.

New Yorko kritikai filmą 
"Pas’kutinė Naktis” skaito žy
miausia Sovietų filmą nuo 
“Potemkino” ir "Chapayevo” 
išėjimo laikų.

Kalbėdamas trim tūkstan
čiam narių Gydytojų Kolegi
jos konvencijoj, Waldorf-As
toria viešbutyj, dr. Arlie V. 
Bock, hygienos profesorius 
Harvardo Universitete, ragino 
šalčius gydyt pasilsiu.

VIEŠA PADĖKA
Varde Komunistų Partijos 

6-tos Sekcijos, tariame širdingą 
ačiū už prisidėjimą progra
mos išpildyme: Aido Chorui, 
L. Kavaliauskaitei, A. Velič
kai, P. 
Ukrainu 
Orkestrai,
siems, kurie prisidėjo prie pa
sekmingo atžymėjimo 12-kos 
metų sukaktuvių komunistų 
veikimo Williamsburge.

Komisija.

Grabauskui; taipgi 
Chorui, Mandolinų 

šokėjams ir vi-

PARDAVIMAI
Parsiduoda geras restaurantas ir' 

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

BROOKLYN, N.
Tel. Evergreen 7-8886

Tel. Virginia 7-4499

----------;..... — —....... ................ ....................... '

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. 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

R Kas Yra COSSACK?
KARPAŽOLIŲ 
sultis skilviui

Kada PERSIVALGOTE,
PERSIRŪKOTE, 

PERSIGERIATE

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. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų 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.

"Leraan in October"
su

BORIS SHCHUKIN, Lenino rolėj.
Paskutines trys dienos Continental Teatre. Valiau bus rodoma tik Cameo Teatre.

25c iki 1 po piet, šokiom dienom.

Iš ienų padarau nau
ju* paveikslui ir kra
itinis sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama, 
atmaliavoju 
■palvom.

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

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

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

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

PHONE PULASKI 5-1090
5

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

Managed by
RHEA TEITELBAUM

OPEN DAY AND NIGHT

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

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

Sleeping Accomodations.

PER WEEK
GENTS’ DAYS

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

GARSINKITES “LAISVĖJE

Aib
ii).




