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Granville Hicks — žymus 
Amerikos istorikas, literatas, 
kritikas. Jis yra Harvardo uni
versiteto auklėtinis, baigęs tą 
mokyklą su aukštais laipsniais.

Bet Granville Hicks yra ko
munistas, vienas savaitraščio 
“New Masses” redaktorių. Na, 
ir štai, nepaisydama jo politinių 
pažvalgų, Harvardo universiteto 

valdyba pakviečia šį gabų žmo-j 
gų profesoriauti. Kaip nemalo
nu tiems “mėlynkraujams,” ku
rie tiek daug šūkalojo prieš ko
munizmą !

UAUDIEČIAI, ATMUŠDAMI ITALUS 
NUO TORTOSOS, PADARE DIDELE 

GEDA MUSSOUNIO ARMIJAI

CHINAI BAIGIA NAIKINT JAPONUS 
YIHSIENE; ATKARIAVO PLOTUS HO

NAN IR SHANSI PROVINCIJOSE

Kaip žinia, Mass, valstijos re
akcionieriai dabar veda “komu
nizmo tyrinėjimo” kampaniją. 
Jiems norisi kaip nOrs komunis
tinį judėjimą ten surakinti, su
veržti. Akiregyj to, seniausias 
Amerikos universitetas, kuris 
pereitais metais minėjo savo 
trijų šimtų meti] gyvavimo su
kaktį, imasi komunistą profe
soriauti !

žinios skelbia, kad paminėto
jo universiteto valdyba savo pa
skyrimo nepakeis, nepaisant vi
sokių protestų.

Už tai ją reikia pasveikinti.

Pereitą sekmadienį teko da
lyvauti Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
Centro Komiteto posėdy.

Be kitų svarbių tarimų, buvo 
nutarta šaukti visuotinas ALD 
LD kuopų atstovų suvažiavi
mas, kuris įvyks liepos mėnesio 
1 ir 2 dd., Brooklyne.

Tai bus svarbus suvažiavi
mas ir jis turi būti padarytas 
juo didesnis ir pasekmingesnis. 
Tuo klausimu Centro Komitetas 
padarys savo pareiškimą.

Draugė Bondžinskaitė baigia 
savo ilgą prakalbų maršrutą. 

Aną dieną gavau jos atvirutę iš 
West Virginijos, mainų apielin- 
kės, kur ji turėjo kelis susirin
kimus.

Draugė Bondžinskaitė turėjo 
vieną ilgiausių prakalbų marš
rutų; aplankė visas lietuvių ko
lonijas.

IŠ visur korespondentai prane
ša, kad masiniai mitingai, kur ji 
kalbėjo, buvo dideli, gyvi, žmo
nės atydžiai klausėsi kalbėtojos 
kalbos ir gavo daug žinių apie 
Sovietų Sąjungą.

Tarptautinis Darbininkų Or
denas, fraternalė organizacija, 
kuriai priklauso įvairių tautų 
darbo žmonės, turės savo ket
virtąjį nacionalį suvažiavimą 
Pittsburghe. Jis prasidės balan
džio mėn. 24 d.

Tai bus didelis, entuziastiš
kas suvažiavimas, kurio vyriau
siu obalsiu, kaip sako organiza
cijos organas “New Order,” bū
siąs: 250,000 narių į TDO.

Tarpt. Darb. Ordenas metais 
vyresnis už Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimą. Kai kūrėsi, 
visokio plauko oponentai skelbė, 
būk jis negyvuosiąs, neišsilai
kysiąs ; komunistai, girdi, ap
gausią žmones. Na, ir gyveni
mas sumušė visus tų žmonių 
plepalus.

Ši organizacija auga ir plėto
jasi kur kas smarkiau, negu bi
le kuri kita tos rūšies organi
zacija.

Visur, kur tik mes imamės 
rimtai dirbti, mums vyksta, nes 
Amerikos darbo žmonės mums 
pritaria. Esu tikras, kad mūsų 
ALDLD ir LDS būtų kur kas 
didesnės; jei tik dauguma tų or
ganizacijų narių bent truputėlį 
tam tikslui pasidarbuotų.

Savo begėdiškumu Lietuvos 
tautininkai turbūt sumuša vi-

Barcelona, Ispanija.—Ita
lijos pulkai atvejų atvejais 
atakavo Tortosą, be jokio 
pasisekimo. Liaudies armija 
juos vis atmušė.—Tortosa 
yra 20,000 gyventojų mies
tas už poros desėtkų mylių 
į vakarus nuo Viduržemio 
Jūros. Ir kol šio miesto fašis
tai neužima, jie negali už- 
valdyt kariniai svarbaus Eb
ro upės klonio, ir jiem pavo
jinga platint užimtąjį 25-kių 
mylių pajūro “kylį”.

Fašistai skelbiasi, kad už
ėmę Mas de Barberans ir 
La Galera miestelius, už 10 
ir 12 mylių į pietų vakarus 
nuo Tortosos. Bet tą pačią 
velykų dieną N. Y. Times 
korespondentas pranešė, kad 
Tortosos fronte neįvyko jo
kių permainų; o jis pats ap
važiavo aplink Tortosą 8-10 
mylių ratu.

Jau praeitą trečiadienį fa
šistai pasigarsino, kad atė
mę iš liaudiečių Cherta mie
stelį, 7 mylios į šiaurius nuo 
Tortosos. Bet velykose, pen
ktoj dienoj po to pasigyri
mo, jie pranešė, kad tik ata
kuoja Chertą.

Vakarykščios žinios už-
ginčija pirmesnius gandus, Ąngpja juodmarškiniai pa- 
buk haudieciai palengva į . tu kad An.
traukiąsi is Tortosos prie- lijos y^žia nereikalauja 
•mečių. Ifoih-Ao

Italijos komandieriai jau
čia gėdą ir pyksta, kad jų 
armija vis su dideliais sau 
nuostoliais atmušama Tor
tosos fronte.

Kellogg, Iowa. Farmeris 
A. Cooper, 74 metų, vėl tapo 
tėvu.
sus rekordus. Skaitai “L. Aidą” 
ir negali atsistebėti, kaip tie 
žmonės gali taip blofinti.

Priims kuriam miestelyj tau
tininkų partijos skyrius rezo
liuciją, užgiriančią Smetonos 
režimą, tai žiūrėk oficioze jau 
ir mirga antgalviai: “visas 
kraštas stovi su tautos vadu” 
(Smetona).

Bet kiekvienam aišku, kad 
“tautos vadą” remia ne visas 
kraštas, o tik tautininkai, kurių 
partija-palyginti labai lųažyte!

Visas kraštas nori, kad “tau
tos vadas” su savo mironiška 
valdžia trauktųsi iš kelio ir už- 
leistų vietą koalicinei vyriausy
bei.

Visas kraštas nori, kad iš 
Lietuvos kalėjimų politiniai an- 
ti-fašistai būtų išlaisvinti ir pa
naikinta baisi spaudos cenzūra.

Bet tiek “.tautos vadas,” tiek 
jo organas viso krašto žmonių 
balsij nusiduoda negirdį.

Mes nepritariam Klaipėdos 
nazių akyplėšiškai veiklai. Mes 
manome, kad Smetona negerai 
padarė paliuosuodamas iš kalė
jimų nazių lyderius. Tačiau 
mes manome, kad vokiečių rei
kalavimas panaikinti Klaipėdos 
krašte karo stovį turi pagrindo, 
kadangi karo stovis atkreiptas 
ne tiek prieš nazius, kaip prieš 
visus kitus Klaipėdos krašto 
gyventojus. Mes nematome jo
kio pateisinimo ddl palaikymo 
karo stovio visoj Lietuvoj.

Popiežius Padarė Tris Nau
jus Šventuosius

Roma. — Popiežius per 
ilgas ceremonijas šv. Petro 
katedroj velykose pakėlė į 
šventuosius lenką Andriu 
Bobolą, ispaną Salvadorą da 
Horta ir italą Giovanjiį Le- 
onardį. Į šventųjų darymo 
mišias' suplaukė 50,000 žmo
nių. c

Italijos Spauda Paplū
dus Džiaugsmu Dėlei 
Sutarties su Anglija
Roma. — Italijos fašistų 

laikraščiai paplūdę džiaugi 
mu, kad Anglija pasirašė 
draugiškumo sutartį suIta
lija; bet kartoja, kaoMuss- 
olinis vis tiek laikysis “Ro- 
mos-Berlyno ašies.”

Mussoliniečių spauda pra
neša, kad neužilgo būsianti 
padaryta ir su Francija su
tartis, panaši į jau pasira
šytą sutartį tarp Italijos ir 

' Anglijos.
Kas liečia sutarties su

atšaukt Italijos armijos iš 
Ispanijos iki baigsis tenaiti- 
nis karas.

Suimta Šimtas Hitleriškų 
Fašistų Rumunijoj

Bucharest, Rumunija. — 
Šalies vyriausybė suėmė 
šimtą kraštutinių, naziškų 
fašistų iš vadinamos “gele
žinės gvardijos.”

Tarp suimtų yra ir jų 
“kapitonas” C. Z. Codreanu. 
Jis paskleidė atsišaukimus 
ginkluotis, m o b i 1 i z u o tis, 
maršuot ir užimt Rumuni
jos sostinę Bucharestą. Sa
ko, negalima leist, kad šalį 
valdytų tokie “nusenę, su- 
trunyję” smagenys,.kaip da
bartinio ministerio 
ninko patriarcho 
Christeos.

Esamoji Rumunų 
taipgi yra fašistinė, bet, 
“geležinės gvardijos” many
mu, jinai negana aštri prieš 
žydus ir abelnai negana hit
leriška.

pirmi-
Mirono

valdžia

Washington, bal. 18.—De
mokratas kongresmanas B. 
Scott įneša' kongresui rei
kalavimą, kad prezidentas 
Rooseveltas priduotų sąra
šą šalių, kurios laužo tarp
tautines sutartis. Žinoma, 
tai Japonija, Italija ir Vo
kietija.

Tas įnešimas taikomas 
taip pakeisti Amerikos be- 
pusiškumo , įstatymą, kad 
būtų praleidžiama karo rei
kmenys Ispanijos respubli
kai ir duodama paramos 
Chinijai.

'‘Pravdos”)
(Iš Maskvos

Ispanijos Artilerija Ski
na istus, Prasigrū- 

musius į Pajūrį
Hendaye, Franc. Ispa

nijos pasienis.—Nors fašis
tai užėmė 25-kių mylių ruo
žą prie pat jūros Vinaroz 
•srityje, bet toliau nuo jūros 
jų kylis yra kur kas siau
resnis, kaip praneša Asso
ciated Press. Svarbiausias 
ten darbas, sako fašistai, 
tai išvalyti liaudiečius iš 
tarpkalnių, kur jie stipriai 
įsidrūtinę. Valdžios kanuo- 
lės iš tų pozicijų nuolat pyš
kina bet kokius susibūrimus 
generolo Franco kariuome
nės.

Fašistai parsitraukė “Ca- 
narias” ir kitus savo kari
nius laivus į savo užvaldytą 
jūros pakraštį, padėt jį ar
mijai apgint nuo liaudies 
kontratakų. Vis daugiau 
atlekia Italijos ir Vokietijos 
orlaivių su bombomis iš 
Balearic salų.

Senatvės Pensijų Vadas 
Pasiruošęs Kalėjiman

Washington. — Kongres
manas dr. Townsend, vadas 
savotiškų senatvės pensijų 
judėjimo, atlėkė orlaiviu, 
pasirengęs sėst 30 dienų ka
lėjiman. Jis buvo nuteistas 
už tai, kad atsisakė eiti į 
kongreso komisiją, tyrinėju
sia Townsend ir jo draugų 
apyskaitas.

Eilė kongresmanų kreipė
si į prezidentą Rooseveltą, 
kad dovanotų bausmę Town- 
sendųi, 71 metų seniui.

Anglijos Sutartis su Italija 
“Pažabojanti” Nazius

Washington, bal. 18.— 
Scripps-Howard laikraščių 
užsieninis korespondentas 
rašo, kad Anglijos sutartis 
su Italija “pažabojanti” ka
rinius Hitlerio planus cent- 
ralinėj ir rytinėj Europoj; 
o dar labiau Hitlerio apeti
tai būsią apriboti, jeigu ir 
Francija padarysianti su
tartį su Italija.

Naziai Šaukia “Sukąs
tais Dantimis” Kovot 
Prieš Čechoslovakiją

I

Praga. — Čechoslovakijos 
prezidentas Benes paskelbė 
“velykų taiką” ir paleido 
daugį hitlerininkų iš kalėji
mo. Bet Čechoslovakijos na- 
ziam to negana; jie reika
lauja sugrąžint 'į valdžios 
vietas tuos hitlerininkus, 
kurie buvo iš jų pašalinti ir 
į kalėjimus sumesti kaip 
Čechoslovakijos išdavikai, 
Hitlerio agentai.

Čechoslovakijos nazių or
ganas “Die Zeit” šiurkščiai 
pajuokia prezidento Beneso 
atsišaukimą dėlei “velykinės 
taikos”-ir šaukia “sukąsti 
dantis” ir “kirst Tautų Ly-I 
gai ir demokratijai,” idant1 
iškovot vokiečiams šviesą ir 
vietą ant žemės.”

Taip naziai spyrė į prez. 
Beneso kalbą, kurioj jis iš
reiškė norą susitart su Vo-

Maisto Trokininky Streikas 
Rochester, N. Y. >

Rochester, N. Y.—Jau 
penkta diena kaip streikuo
ja 1,200 maisto trokininkų, 
priklausančių Amerikos 
Darbo Federacijai. Jie rei
kalauja pridėt uždarbio ir 
sutrumpint darbo laiką.

Apsivalant Nuo Trockisty, 
Smarkėja Sovietų Gamyba
Maskva. — Išvalius žymią 

dalį trockistų-buchariniečių 
ardytojų iš fabrikų, šiemet 
Sovietų gamyba pakilo 5 
procentais ir trimis penkta
daliais sausyje ir 12 procen
tų kovo mėnesį, lyginant su 
tais pačiais mėnesiais per
nai.

Paskutiniu laiku pašalin
ta keli desėtkai kolektyvių 
ūkių vadų, kaip darbo truk
dytojai bei maisto produktų 
gadintojai. Tai kulokai, Bu- 
charino-Trockio atraugos, 
kurie buvo įsitrynę į atsa- 

ikomingas vietas.

Japonų Siuntinys Eksploda-| 
vęs Angly Pašte

Hong Kong. — Anglų paš
te eksplodavo siuntinys iš 
Shanghajaus, užadresuotas 
persiųst lėktuvu į Hankowa, 
laikinąją, Chinijos sostinę. 
Sužeidė vieną chiną pašto 
tarnautoją. Manoma, kad 
japonai paruošė tą siuntinį.

»

Naziy ir Mussolinio 
Skystoji Ugnis Prieš 
Ispanijos Liaudiečius

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Pasirodo, 
jog ne tik' Italijos, bet ir 
Vokietijos specialistai su 
tam tikromis zihąšinomis 
pumpavo skystą ugnį į liau
diečius, iki prasibriovė iki 
Vinaroz, prie Viduržemio 
jūros. Tai yra žiauriausias 
karo įrankis. Iš pumpų plau
kia liepsnojantis skystimas 
ir sudegina žmones gyvus, 
jeigu juos pasiekia.

Tokias skystas ugnis na
ziai ir Italijos juodmarški
niai labiausiai taikė į ame
rikiečius liuosnorius, ginan
čius pajūrį nuo fašistų. Lai
mė tik tame, kad amerikie
čiai ir kiti liaudiečiai buvo 
šičia aps,išaugo j ę nedegan
čiais švarkais ir gaubtuvais, 
pridengiančiais netik kūną, 
galvą, bet ir veidą.

SOVIETAI NEGRĄŽINA 
JAPONIJAI KARINIO 

LĖKTUVO
Tokio, bal. 18.—Japonija 

pareikalavo, kad Sovietai 
sugrąžintų karinį jos lėktu
vą, kurię buvo priverstas 
nutūpt Sovietiniame Sibire, 
Manchukuo pasienyje, per
eitą savaitę.

Į tą reikalavimą atsaky
dami, Sovietai tik vėl už
protestavo, kad' devyni Ja
ponijos karo lėktuvai skrai
dė virš Sovietinės žemės.— 
Sovietų orlaiviai aštuonis 
nuvijo atgal per Manchukuo 
sieną, o devintas staiga nu
tūpęs, buvo suimtas sovieti
nių sienos sargų. Jame tik 
vienas lakūnas išliko gyvas.

, Neoficialiai pranešama, 
kad Japonija siunčia iš Chi
nijos frontų daugiau savo 
armijos į Sovietų Sibiro pa
sienį.

. Ottawa, Canada. —■ Pra
nešama, jog Quebeco fašis
tai slapta gabenasi ginklus 
iš Jungtinių Valstijų.

ORAS
Šiandien būsią lietaus.— 

N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 60. 

Saulėtekis 5:14; saulėleidis 
6:37.

Hankow, Chinija, bal. 18. 
—Chinai partizanai išžudė 
300 japonų Shanghajaus 
p r i e m i e s čiuose, Pootung 
Nantao apskrityje ir atėmė 
iš priešų Sainchen kaimą 
tik už 35 mylių nuo Shang
hajaus.

Iš £0,000 japonų, kuriuos 
chinai apsupo Yihsiene, 
Shantungo provincijoj, teli
ko jau tik 5,000 gyvų. Chi
nai per kelias dienas išžudė 
15,000 jųjų. Japonai dar lai
kosi tik centre miesto. Tie
sioginiuose mūšiuose chinai 
dideliais kardais įveikia ja
ponus, kovojančius durklais.

Shanghai, bal. 18.—Chinai 
atgriebė stambius plotus 
nuo japonų šiaurinėje daly
je Honan provincijos ir pie
tinėje dalyje Shansi provin
cijos; atmušė desperatiškus 
japonų puolimus į šiaurva
karius nuo Suchow, geležin
kelių centro.
Chinų Karinės Jėgos Eina 

Stipryn
Ilong Kong. — Chinijos 

armija.eina vis stipryn, kas 
liečia jos organizaciją, išla
vinimą ir apginklavimą; 
Chinų partizanai taip pat 
kas kartą sėkmingiau veikia 
prieš japonus, rašo N. Y. 
Times korespondentas.

Anglija padarius sutartį 
su Italija, dabar taip pat 
galėsianti duot daugiau pa
spirties chinam, kaip spėja 
tas pats korespondentas.

Numatoma, kad Japonija 
sudarys daugiau kaip 1,000,- 
000 vyrų armiją centralinėj 
Chinijoj, idant žūt-būt at- 
gaut “karinę garbę”, kurią 
chinai sutrempė, kirsdami 
milžiniškus smūgius japo
nam pietinėj dalyje Shan
tungo provincijos ir priverk
dami juos toli atgal bėgt iš 
daugelio pozicijų.

Šiuo tarpu japonų lakū
nai įnirtusiai bombarduoja 
Chinijos geležinkelius ir til
tus; be kitko, sudaužė didį 
plieno tiltą tarp Kantono 
ir Anglų kolonijos Hong 
Kongo.

Nusiminimas Japonijoj
Tokio. — Parvežamiem iš 

Chinijos sužeistiem .japo
nam griežtai uždrausta kal
bėt apie japonų nepasiseki
mus tenai. Japonijos laik
raščiam užginta minėt jos 
armijos nukentėtus smū
gius. Bet žmonės vis tiek 
sužino apie japoijų nelai
mes. Tokio ir kituose Japo
nijos didmiesčiuose matosi 
paniuręs ūpas, nusiminimas.

Japonų imperatorius pa
sišaukė premjerą Konoye 
ir kitus ministerius tartis, 
ar jau reikėtų panaudot 
griežčiausios mobilizacijos 
įstatymą.
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Prasti Mokytojai
Yra sakoma, kad militarinės Japonijos 

mokyklos neturi savo programoje tokio 
dalyko, kaip mokymas apie pasitraukimą 
mūšyje su priešais. Japonas karys moko
mas tik žygiuoti pirmyn ir daryti laimė
jimą po laimėjimo.

Kai japonai kariavo su pakrikusia ca- 
ristine Rusija, jiems, matyt, tas moky
mas išėjo naudom Jie 1905 karą laimė
jo. Tie patys Japonai laimėjo ir Man- 
džurijoj, kai Chinijos jėgos buvo pakri
kusios ir įvairios grupės nesugebėjo su
daryti bendro fronto prieš įsiveržėlius.

Bet štai Japonija užpuolė Chiniją pla
tesniu baru. Ji pasiryžo visą kraštą pa
vergti. Chinijos žmonės tačiaus šiuo kar
tu mokėjo savo jėgas apvienyti ir sude
rinti. Ir kas gi matosi? Po devynių mė
nesių nepaskelbto karo, Japonija pradėjo 
pralaimdti. Suvienyta Chinijos liaudis Ja
ponijos išlavintai ir moderniškiausiai ap
ginkluotai kariuomenei pasirodė ne juo
kas. Kariai, išmokinti iš mūšio lauko ne
sitraukti, taip pliekiami, kad jų žūsta 
tūkstančiais. Karžygiškoji Chinijos liau
dis daug prasčiau apginkluota, pradėjo 
neprieteliams duoti tokias lekcijas, ko
kių jie niekad nesitikėjo.

Yra spėjimų, kad Japonijos naminė pa
dėtis taip jau žengia į gan kritišką fazę. 
Pasireiškia visko stoka. Kol kas spauda 
slepia nuo žmonių pralaimėjimus Chini- 
joj, tačiaus to užslėpti ilgai negalės. 
Žihonės pradės labiau bruzdėti ir impe
rialistams gali neužilgo prisiartinti liūd
nos dienos. Chinijos liaudis gali pamo
kinti Japonijos grobikus, kad jie turi 
arba bėgti, arba visiškai nesugrįžti į ten, 
iš kur atvyko.

' Migdo
Lietuviški fašistai Amerikoje vaidina 

ypatingą žmonių migdymo rolę. Tuojau, 
kai iškilo Lietuvos-Lenkijos konfliktas, 
kai Lenkija su imperialistais pasimojo 
sunaikinti Lietuvos nepriklausomybę, tie 
ponai per savo laikraščius šūkavo, būk 
Lietuvai jokis pavojus negręsiąs ir Ame
rikos lietuviai turį sėdėti sau ramiai ir 
nieko neveikti. Tačiau, kitaip į tą daly
ką žiūrėjo mūsų spauda ir dalinai kata
likiškoji. Mes aiškiai parodėm, kad Lie
tuvai ginimo jo mirtinas pavojus ir kad 
Amerikos lietuviai privalo stoti savo bro
liams užjūryje pagelbon. Dėka tam, įvy
ko daugybė milžiniškų masinių mitingų, 
kuriuose buvo pareikšta griežti protes
tai prieš lenkų imperialistus ir užuojau
ta bei suraminimas Lietuvos žmonėms. 
Daugelyje vietų prie tų mitingų ruošimo 
norėjo - nenorėjo, turėjo prisidėti ir da
lis tautininkų.

Po to, kai Lietuva buvo priversta prieš 
Lenkijos imperialistus negarbingai nu
silenkti, tie patys žmonės, fašistai, ir vėl 
pradėjo skelbti/būk, girdi, dabar Lietu
vai jokio pavojaus nesą. Girdi, Lietuva 
kaip buvo taip ir pasiliko, Lenkija jos 
neužėmė ir neužimsianti. Tūli laikraš
čiai, pavyzdžiui “Dirva”, kurios redak
torius buvo apdovanotas smetonišku or- 
denu ir kuris nelabai senai iš Smetonos 
ėdžių gavo šmotą abrako, pavidale ketu
rių tūkstančių litų, pradėjo pulti tuos 
Amerikos lietuvius, kurie šiuo tarpu šau
kia lietuvių visuomenę budėti dėl Lietu
vos nepriklausomybės išlaikymo. Ar Lie
tuvos nepriklausomybė šiandien yra sau
gesnė, kaip ji buvo prieš Lenkijos ulti
matumo priėmimą? Žinoma, ne. Šiandien 
Lietuvos nepriklausomybei pavojus kur 
kas didesnis. Priėmusi vieną kitą Lenki
jos plėšikišką reikalavimą, jinai atsisto
jo tokioj pozicijoj, kad bile dieną gali ti
kėtis iš Varšuvos ponų daugiau ir dar 

griežtesnių reikalavimų, statančių Lietu
vos nepriklausomybę į pavojų.

Reikia atsiminti, kad dabar Lenkijos 
agentai Lietuvoj turės kur kas liuoses- 
nes rankas savo pragaištingam darbui 
varyti. Iš kitos pusės, kovo 19 d. parodė, 
kad dabartinėj Lietuvos valdžioj yra dau
gybė Varšavos imperialistams parsida
vusių žmonių. Yra pataikūnų Lenkijos 
ponams. Jie bile dieną pasirengę tarnau
ti tiems, kurie galingesni ir turtinges-. 
ni. To neužginčina nei “Lietuvos Aidas”, 
valdžios oficijozas.

Taigi, imant tą viską domėn, fašistai, 
skelbdami, būk Lietuvai negręsiąs pa
vojus, per akis apgaudinėja žmones, 
juos migdo ir tarnauja Varšavos po
nams. Mūsų uždavinys turi būti juo dau
giau įtraukti į platų judėjimą žmonių, 
kuriems rūpi padėti Lietuvos žmonėms 
atsispirti prieš Lenkijos pasiniojimus. 
Lietuvos nepriklausomybės išlaikymas 
yra svarbus ir didelis klausimas netik 
Lietuvos žmonėms, bet ir amerikiečiams 
lietuviams. Todėl, juo daugiau budėjimo! 
Neklausykit Lenkijos ponų agentų pliau
škalų. Jie daromi tiksliai žmones mig
dyti.

Nauja Metodą Mūsų Darbui
Berods Heywood Broun, Amerikos 

Laikraštininkų Unijos prezidentas andai 
yra pasakęs, kad Amerikos žmonės per
daug apsileidę. Jis nurodė, kad laike 
Jungtinių Valstijų senato ir kongreso 
svarstymų organizacinio biliaus, dalis re
akcininkų dirbo sušilę paminėtojo bi
liaus pasmaugimui, o plačioji visuomenė, 
kuriai bilius patiko, sėdėjo susiėmusi 
rankas ir tylėjo. Pasekmė buvo ta, kad 
kunigas Coughlin, Hearstas, Liberty- 
Lyga ir kiti suorganizavo mašiną siunti
mui senatoriams ir kongresmanams tele
gramų, reikalaujančių balsuoti prieš bi- 
lių. Šimtai tūkstančių telegramų buvo 
pasiųsta ir jos, be abejojimo, daug prisi
dėjo prie padarymo neigiamos ant kon- 
gresmanų įtakos. Pasėka buvo ta, kad 
paminėtasis bilius tapo atmestas. Na, o 
ką gi darė plačioji visuomenė, kurios nau
dai tasai bilius buvo pasiūlytas? Gali
ma sakyt, nieko. Jeigu kiekvienas pilie
tis, kuriam rūpi dalykų padėties gerini
mas, būtų pasiuntęs telegramą, laišką, 
arba atvirutę savo kongresmanui, arba 
senatoriui, tai, nereikia nei sakyt, kad 
bilius būtų buvęs priimtas.

Iš to privalome pasimokinti. Kiekvieną 
kartą, kai Washingtone, arba valstijų sei
meliuose pasirodo kas nors geresnio įneš
ta, piliečių pareiga tai užgirti ir reikalau
ti, kad įstatymų darytojai jį palaikytų. 
Tas pats ir su laikraščiais, su spauda. 
Žmonės, kurie skaito, sakysime, buržu
azinę spaudą, privalo netylėti, kai jie 
mato, kad toji spauda eina pertoli. Jie 
privalo rašyti redakcijom laiškus ir kriti
kuoti, smerkti jas dėl reakcinio nusista
tymo.

Štai dabar prezidentas Rooseveltas 
pasiūlė kongresui labai svarbų ir kraš
tui naudingą sumanymą: Reikalauja tri
jų bilionų dolerių įvairiems visuomeniš
kiems darbų projektams. Sumanymas ge
ras, nes jis žymiai padėtų sumažinti ne
darbą. Bet klausimas, ką į tai pasakys 
kongresas ir senatas? Nereikia nei abe
joti, kad bus sumobilizuotos visos reak
cinės jėgos propagandai prieš šį pasiū
lymą. Monopolistiškas kapitalas, kuris jau 
senai paskelbė sėdėjimo streiką, organi
zuos visokiasigovėdas siuntimui telegra
mų, rezoliucipHr laiškų kongresmanams, 
reikalaujant šį pasiūlymą atmesti. Kąš 
liekasi daryti plačioms Amerikos žmonių 
masėms? Jie turi naudoti tas pačias me
todas. Daryti spaudimą į kongresmanus, 
kad prezidento pasiūlymas būtų užgirtas.

Gerą pavyzdį davė Suvienytos Elektri- 
kierių, Radijo ir Mašinistų Darbininkų 
Unijos 4-tas Distriktas. Tuojau, kai tik 
prezidentas pasakė savo kalbą per ra
dijų pereitą ketvirtadienį, šitos unijos dis
triktas pasiuntė prezidentui telegramą, 
sveikinančią jį ir pareiškiančią, kad visi 
nariai stoja su juo*. Šį unijos žingsnį tu
rėtų pasekti ir kitos organizacijos ir 
pavieni žmonės. Juo daugiau bus balsų 
už tą ar kitą pažangesnį sumanymą, tuo 
bus daugiau šansų tam sumanymui lai
mėti.

Žinoma, jeigu sumanymas yra blogas, 
tuomet tie patys žmonės privalo per sa
vo organizacijas ir individualiai kovoti 
tomis pačiomis metodomis, kuriomis nau
dojasi progreso ir demokratijos priešai.

Projektas Rezoliucijų, Siūlomų Komunistų 
Partijos Dešimtajai Konvencijai

šias Rezoliucijas Patiekia Partijos^ Centraliuis Komitetas Nariu ApdiskusavimuL Jos Bus Svarstomos, Taisomos, 
Priimamos arba Atmetamos Partijos Konvencijoje, Kuri įvyks New Yorko Mieste, Pabaigoje Gegužes Mėnesio
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PARTIJOS AUKLĖJIMAS
(Pabaiga)

I.
Istoriniai uždaviniai, kurie pasitinka 

Amerikos darbininkų judėjimą, pastato 
prieš Amerikos komunistus pamatinį 
klausimą auklėjimo savo partijos į tik
rai masinę partiją, išlavintą marksizme 
-leninizme. Darbininkų klasės politinio 
sąmoningumo augimas, klasinių santikių 
ir.kovų paaštrėjimas, partijos masinės 
įtakos išsiplėtimas ir pasisekimai perei
tam naujų narių gavimo vajuje aiškiai 
parodo dideles partijos auklėjimui gali
mybes. Pirmutinis Nacionalis Partijos 
Auklėtojų Kongresas, kuris atžymėjo 
įtraukimą į partiją per vajų 22 tūkstan
čių naujų narių ir įsteigimas dviejų nau
jų dienraščių galutinai įrodė, jog prak
tikoje mes visi nedakainavome plačių ma
sių pasirengimo eiti į mūsų partiją. Kon
gresas taip pat parodė, jog mūsų tarpę 
yra turtingų šaltinių naujų vadų, gabių 
partijos auklėtojų.

Tačiau dabartinis partijos politinio ir 
organizacinio augimo tempas yra perlė- 
tas ir toli gražu neatsako darbininkų kla
sės judėjimo reikalavimams ir priėš mū
sų partiją stovintiems uždaviniams. Lai
ko faktorius šiandien yra svarbiausias. ■ 
Visos partijos daugiausia atydos ir ener
gijos turi būti sukoncentruota ant grei
to išrišimo politinio ir organizacinio įsi
tvirtinimo ir partijos sustiprinimo proble
mos, kaipo' organinės ir raktinės dalies 
anti-fašistinio demokratinio fronto staty
mo uždavinio.

-II.
Masinis naujų narių verbavimas turi 

būti- nuolatjnis procesas ir veikimas, ne
atskiriama dalis kiekvienos partijos ma-' 
sinio darbo fazės. 1938 metų rinkimai 
turi būti specialiai išnaudojami staty
mui partijos nacionale papėde, ypatingai 
pamatinės pramonės miestuose ir vyriau
siuose žemės ūkio apskričiuose.

Greitai padidintas ir nuolatinis masi
nis rekrutavimas darbininkų klasės, far- 
merių ir miestų darbo žmonių geriausių 
elementų į partiją turi būt sujungtas su 
išrišimu problemos švietimo ir lavinimo 
naujų narių; įtraukimo jų pilnai į parti
jos gyvenimą, neapsunkinant jų sunkiais 
ir neparankiais uždaviniais, su įvedimu 
pilniausios vidujinės partijinės demokra
tijos ir vartojimu amerikinių Marbo me
todų.

III.
Partija turės susikoncentruoti ant to

limesnio organizavimo ir praplėtimo 
savo nepriklausomos masinės agitacijos 
ir marksistinės - leninistinės propa
gandos visose veiklos sferose darbininkiš
kuose ir progresyviškuose judėjimuose. 
Ji turi dar toliau išvystyti savo masinį 
populiarizavimą Amerikos revoliucinių ir 
demokratinių tradicijų, sujungiant tą su 
savo propaganda už komunizmą ir nu- 
maskavimu trockistinių-lovestoninių fa
šizmo agentų, prieš kuriuos reikia neat- 
laidžiai kovoti ir išskirti visose darbinin
kų klasės ir progresyviškose organizaci
jose, kaipo griaunančius ir demoralizuo
jančius elementus.

Didžiausios atydos reikia duoti galu
tinam ir greitam suorganizavimui masi- • 
nės cirkuliacijos partijos spaudos ir li
teratūros, pagerinimui spaudos turinio 
ir ypatingai įsteigimui vadovybės tauti
nių grupių spaudai. Lygios svarbos ir bū
tinumo su verbavimu naujų narių yra 
greitas praplėtimas “Daily Worker”, 
“Sunday Worker”, “Daily Record” ir 
“People’s World” ant tokio maštabo, ku
ris atitiktų mūsų partijos augančiam 
vaidmeniui ir įtakai, kaipo nepavaduo
jamo įrankio atsiekitnui darbininkų kla
sės judėjimo dabartinių ir istorinių tik
slų.

IV. ’
Konvencija pastato prieš Centralinį 

Komitetą ir prieš visą partiją problemą 
parinkti, auklėti, lavinti ir atsargiai pa
tikrinti vadovaujantį visos partijos per
sonalą. Daugiau atydos turi būti atkreip

ta į marksistinį-leninistinį lavinimą par
tijos pamatinių organizacijų vadų, taipo
gi partijos distriktų Vadų ratelių ir parti- 
jinių vadų masiniam darbui darbo uni
jose, taikos, jaunimo, negrų, farmerių, 
kultūrinėse, moterų, religinėse ir kitose 
masinėse organizacijose. Praplėtimas ir 
pagerinimas partijos mokyklų, klasių, 
funkcionierių susirinkimų sistemos turi 
būti sujungtas su akstinimu ir vadova
vimu nuolatinio savystovio partijos per
sonalo ir visų partijos narių studijavimo.

Partija turi sąmoningai kovoti prieš 
pavojų, kuris lydi jos augančią įtaką ma
sėse, priešo agentų įgijimo įtakos ant 
mūsų vadovaujančio personalo pagelba 
gudrių korupcijos priemonių. Vadovau
jantysis partijos personalas (vadovybė) 
tūMJbūti aprūpintas tam darbui numas- 
kuoti, atmušti ir sunaikinti įtaką viso
kios svetimos ideologijos, ypatingai troc
kistinių-lovestoninių fašizmo agentų 
veidmainingų “kairių’ frazių.

V.
Partijos vaidmenis, kaipo avangardo ir 

organizatoriaus masių, veikiant sistema- 
čiai dėl laimėjimo vadovaujančios pozici
jos, turi būti pasekmingai sustiprintas. 
Ryšyje su šiuo klausimu, Centralinis Ko
mitetas ir distriktų komitetai turi dau
giau atydos atkreipti į politinę kokybę 
partijos narių ir organizacijų kasdieni
nės veiklos darbo unijose (C.I.O, ir 
A.D.F.), Amerikinėje Lygoje Ųž Taiką 
ir Demokratiją, Nacionaliam Negrų 
Kongrese, Darbininkų Susivienijime 
(Workers Alliance), Amerikiniam Jau
nimo Kongrese, farmerių^ kultūrinėse, 
religinėse, profesinėse ir kitose organi
zacijose ir tautinių grupių masinėse or
ganizacijose. Idant pasekmingiau prisi
dėti prie tų organizacijų ir judėjimo au
klėjimo ir sustiprinimo ir idant laimėti 
pilniausį pasitikėjimą progresyviuose va
duose ir šių organizacijų nariuose, parti
jos nariai tose organizacijose turi nuo
sakiau imti savo dalį visų atsakomybių, 
surištų su tų organizacijų auklėjimu ir 
pakėlimu.'

VI.
Partija toliau stiprins savo darbą pla

čiose masėse už Ispaniją ir Chiniją; tęs 
teikimą pagelbos broliškoms partijoms 
fašistinėse šalyse, gerokai praplės ir sis- 
tematingiau praves praktikinę irpplįtL 
nę pagelbą mūsų broliškoms partijoms 
Lotynų Amerikoje ir Philippinuųse.

VII. *
Konvencija pastato prieš visą partiją 

greitą reikalą pravedimo griežto pasi
sukimo visose partijos naujų narių ver
bavimo ir masinio darbo fazėse tautinėse 
grupėse ir organizacijose, pirmoje vie
toję tarpe italų, vokiečių, lenkų, žydų, 
pietų slavų ir ispaniškai kalbančių žmo
nių. Centralinio Komiteto Tautinis Biu
ras ir kalbinės spaudos redakciniai šta
bai turi būti atsargiai peržiūrimi, panau
jinami, sustiprinami ir visos sektantinės 
tendencijos nugalimos. Kartu su griežtu 
pūgerinimu masinio partijos darbo tau
tinėse grupėse, ypač per darbo unijas ir 
f rate males organizacijas, daugiau aty- 
dbs turi bųti kreipiama į energingą iš
kėlimų aikštėn, sumušimą ir atskyrimą 
fašistų veikimo ir propagandos ir į iš
naudojimą tautinių grupių progresyviš- 
kų ir revoliucinių tradicijų dėl įtrauki
mo jų į plačius demokratinio fronto ju
dėjimus.

VIII.
Konvencija kreipia atydą visos parti

jos į būtiną reikalą duoti pagelbos ir 
vadovybės tolimesniam vystymui ir stip- 
nimui progresyviškojo jaunimo judėji
mo, Jį pabrėžia svarbą auklėjimo ir pra
plėtimo Jaunųjų Komunistų Lygos kaipo 
priemonės Švietimui Amerikos jaunųjų 
žmonių marksižme-leninizme ir mūsų 
partijoš dvasioje.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

ŠYPSENOS/
Tai Kiek gi Sykių Ji

Nusikalto... /
Vienas francūzųpaikraš- 

tis nesenai rengėKomiškų- 
juokingų anekdotų konkur
są. Štai vienas tame kon
kurse ddvąną laimėjęs an
ekdotas:

Mrs. Smithienės Bausmė
Mirė misteris Smithas ir 

kaip nusipelnęs šiame gyve
nime žmogus nukeliavo sta 
čiai į rojų. Bet buvo dar 
labai anksti, rojaus vartai 
tebebuvo uždari. Norėdamas 
praleisti laisvą laiką, iki bus 
atidaryti rojaus vartai, mis
teris Smithas nusprendė 
pasižvalgyti, kas dedasi 
pragare. '

Jį ten sutiko gana malo
niai, davė palydovą, kuris 
paaiškintų pragaro pra
šmatnybes.

—Štai patalpa moterims, 
kurios apgavo savo vyrus 
ne daugiau trijų kartų, — 
paaiškino palydovas. — Jos 
amžinai pririštos prie ašies 
apsisukančios per minutę 
tris kartus.

—Vargšės 1 — sude javo 
misteris Smithas.

—O štai kambarys, kur 
" suvarytos moterys, apgavu- 

sios Savo vyrus per dešim
tį kartų. Jos pririštos prie 
ašies, apsisukančios per mi
nutę 10 kartų.

—Koks baisumas! — su
riko misteris Smithas. — 
Koks aš laimingas, mano 

u mirusioji žmona buvo doru
mo pavyzdys! Niekada ne
galėčiau sutikti su mintimi, 
kad ir ji čia!

Tuos žodžius taręs, jis 
pažvelgė į viršų. Aukštai 
lange smarkiai sukosi ven
tiliatorius, staiga prabilęs 
šiais žodžiais:

—Johnny, argi tu manęs 
nepažįsti?

->-Tai buvo ponios Smithie
nės balsas.

Surinko Juodvarnis.

Klausimai ir Atsakymai
Man dabar neaišku, ar ko

munistai remia Rooseveltą ar 
ne? Vietomis jie prezidentą 
smarkiai kritikuoja, o vieto
mis labai giria. Paaiškinkit 
per “Laisvę.”

Skaitytojas.
Atsakymas

Taip ištiesų ir yra. Dau
gelį dalykų, už kuriuos stovi 
Rooseveltas, komunistai užgi
na ir palaiko. Pavyzdžiui, 
Rjoosevelto pasiūlytą minimum 
algų ir miaksimum darbo va
landų bilių, vadinam^ “Labor 
Wage and Hour Bill,” komu
nistai remia. Bet kongrese 
reakcionieriai deda visas pa
stangas, idant šis darbinin
kams naudingas bilius nebūtų 
priimtas.

Arba dabartinis prezidento 
Roosevelto pasiūlymas kon
gresui, kad kovai prieš nedar
bą, pravedimųi esamų ir pra
dėjimui naujų federalių dar
bų bątų išleista trys bilionai 
($3,000,000,000) su viršum, 
yra geras pasiūlymas ir jį ko
munistai pilniausiai palaiko.

Tačiau Roosevelto atsineši- 
mą linkui Ispanijos ir Chini
jos komunistai griežčiausiai 
pasmerkia. Prezidentas gali 
nuimti, embargo, (uždraudimą) 
nuo ginklų liaudiečiams, ta
čiaus, to nepadaro.
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asks himself if, 
dictatorship may be 
effective in getting

I cist regime the common people still 
want butter. Slashing cuts in wages 
is not a beautiful prospect for the 
young man in Germany 
Feverish cries for babies 
babies are not forgotten 
dead are brought home

Of what use are 
but a

TUESDAY AND
FRIDAY

ENGLISH PART

that pessimistic-opti- 
right for we have 

Italy and Japan

THE MOST CHEERFUL optimist 
many times becomes discouraged at 
the growing power of the dictator
ships and often 
after all, the 
really more 

' things done.
In a sense 

mist may be
seen Germany, 
jseize victory after victory without 
’a murmur from the democratic na
tions. Ethiopia, the Rhineland, 
Manchuria, Spain, Austria, Lithua
nia and China have felt the lash of 
aggression while the British Empire, 
France and America have calmly 
stood aside and done nothing.

Reasons for Victory

the democracies are afraid.

of 
not 
and 
and

Such an imposing list of victims 
would make anyone ask, “Why are 
the dictatorships successful in ag
gression?” And the answer — not 
that the dictatorships are brave but

Too
many of us accept the pomp and 
bluster of fascism as actual power 
instead as phantom cloaks.

When Hitler speaks the words are 
law. In a democracy varied opini
ons weaken the nation and no unit
ed front is offered to face any ag
gression. Two men reach an un
derstanding and their armies unit
ed to attack Spain. Millions 
people in three nations have 
the semblance of an agreement 
their nations vacilate back
forth saying one thing and doing 
another until they become the 
laughing stock of the world and 
the helpless country-suckers in the 
hands of the city-slickers, Musso
lini and Hitler.

This lack of unity in expressing 
opinion and policy is the major 
weakness of the democratic nations. 
Where there is no unity, there is 
no strength. Germany, Italy and 
Japan could take Czechoslovakia, 
Lithuania, Switzerland and the Phil- 
lipines but still the democracies 
would call non-intervention meetings 
and dilly-dally as each day a little 
flame grows in the dry forest.

In believing this we cannot throw 
up our hands in futility and ac
cept the Kismet of politics, for the 
dictatorships are not the mountains 
of fury and power 
themselves to be. 
beautifully but it 
hands.

they would paint 
The sword shines 
is held in weak

Power in

and Italy, 
and more 
when the 
from fo-
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reign battlefields, 
babies .if life is 
death in war?

The people of 
discontent. e

prelude to
Spain Marches

nations are 
are hungry

these 
people 
triotism run fever

Youth Resolution
In N.Y. Confab Comm.

Shadows
True, the dictatorships of 

and Germany have built an im
mense military machine. But at 
what price! Food shortage is be
coming acute, and no amount of 
flag-waving will stop the pangs of 
hunger^, Japan has just experienced 
a military disaster in China. Fo
reign trade is steadily declining and 
bankruptcy faces all three. These 
simple facts show that the mighty 
front of power is overbalanced by 
the weaknesses behind the lines.

It is inevitable that under a fas-

Italy

ISN’T NICE!

high. .
Bread and Circuses

The Romans had a cure for popu
lar discontent — bread and circuses. 
But there is little bread to be had 
in Germany and Italy so the dictat
ors seize upon the circuses, 
seizure of Austria was 
ncmic necessity but a 
people in order to get 
away from such dry 
food, wages and security.

Another circus is needed. That 
is why the dictatorships are of 
such amazing daring in risking war. 
Risk anything—anything—in order 
that the minds of the people be oc
cupied. And if worse comes to 
worse—war instead of revolution.

The dictatorships of Japan, Ger
many and Italy feed upon war, pa
rades, flag-waving and constant acts 
of daring. When the handwriting is 
on the wall these nations would 
ther risk dragging the world to 
Armageddon than to bow to re
volution at home.

The 
not an eco- 
sop for the 
their minds 
matters as

ra-

Which Means . . .
The danger of World War with

in the next few years is acute. No 
attempt is needed to exaggerate the 
risks involved in living in this pe
riod and the urgency of action is 
obvious.

It is the opinion of this writer 
that only two things can prevent 
and indefinitely postpone war. And 
these things are:

a) Collective security on an in
ternational scale.

b) Creation of Popular Fronts in 
all the democratic nations.

We have already discussed the 
first point in detail last week. Let 
us scan briefly the major items of 
the second.

Popular Front
In the first part of this chapter 

we discussed the reasons for fascist 
victories and came to the conclu
sion that only a united front at 
home could offer resistance to ag
gression and actively move for 
peace. The way to attain this unity 
at home is Popular Front—united 
front of all progressive parties and 
beliefs on a common program 
peace, freedom and democracy.

In this way fascist tendencies 
home would be crushed and an
fective background for international 

can only 
achieve peace when the democratic 

nr.d z‘ the people
to do this

for

at 
ef-

peace be made. We

i instincts and desires of 
are successful. The way 
is to create the Popular Front. In 
a few weeks we shall conduct a 
column and explain in further de
tail the meaning and method of 
such a united program.

We or They
We have discussed many angles of 

the new world today. We believe 
that in the struggle of Democra
cy vs. Dictatorship democracy can 
win if the people are conscious of 
the power in their hands and use

Spain darkens under a cloud 
Where sun should light the land 
Spain thunders out clear and loud 
To stop the fascist hand.

(Chorus)
To stop the hand, to stop the hand,
To crush the foe, to stop the flame,
To save the land
The millions go marching,
Their guns make the traitors understand.
No life and peace, no life and peace
Until the hand, the fascist hand, is ever gone.
Oh, Spain bleeds for a orld that would be free.
Oh Republic, NO' SARAN!
Dawn will soon follow the night 
Once more a sunny Spain.
Those heroes killed in the fight, 
Shall not have died in vain.

(Chorus)

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

llTt
Tlj 
hi

c? Iff
ft

A4®
“Should itty-bitty baby charge the ermine coat to sugar pie’s 

private account or direct to the corporation?”

He loved the girl so much 
worshipped the very ground

he 
her

Hartford Chorister Urges New Members
Help Chorus Grow; Hold Concert April 23

"Tain’t fair!” is the latest cry of 
the Japanese following the recent 
military disaster in Shantung. In 
case you don’t know it, dear read
er, war is supposed to be a sports
manlike game with rules and re
gulations covering all sides. Listen 
to a Japanese general:

“According to international con
ventions governing practices in war
fare soldiers 
The Chinese

Too bad. 
words when 
war; when China wins—that’s 
sportsmanship.

must wear uniforms, 
violate these rules.” 
Tsk. Tsk. In other 
Japan wins — that’s 

bad

THE VOICE

We just had a glimpse of r/the 
first “Voice” issue and. we unhe
sitatingly say to our readers that 
the magazine is far better than all 
expectations, 
contributors 
Yakštys, the 
Al Pross, to 
given their best efforts and we ex
pect them and all the other writers 
to continue and make the magazine 
the finest journal among Lith-Ame- 
rican youth.

Several of the LYS 
(Tom Yermal, Frank 
late Elyte Grozan ,and 
mention a few) have

MAY DAY
A little less than two weeks 

separates us from May Day. This 
item is a gentle reminder that as 
progressive youth we should pre
pare for May Day and show the 
doubting fascists on this day that 
we are united and determined to 
achieve a better world to live in.

1st Gal: Your boy friend has a 
lot to say about my beauty.

2nd Gal: Yes, I suppose so. He’s 
always reminiscing.

it to further the interests of peace, I father discovered oil on. 
freedom and democracy.

Democracy is not a simple word 
but the most powerful instrument in 
the world today. By using it free
ly we will not only achieve peace 
and freedom for ourselves but once 
and for all settle the issue of we 
or they.

World Swimming 
Record Beaten

if
She: I bet you wouldn’t kiss 
my mother were here.

He:

me

Gad! Is she that beautiful?

Money talks but why doesn’t it 
speak up and tell us where it is ?

SCOW.—World record for 
stroke was 
Boichenko, 

own record 
during the

the

Sportsnooze
Baseball, the so-called national come as a surprise, as most of the 

pastime, is finally coming into its teams remain unchanged with the
own on the sports pages of our 
leading papers. After being over
shadowed by the hockey play-offs, 
the Masters Golf Tourney, two 
heavyweight championship bouts (in 
which Joe Louis, the title-holder, 
kayoed Nathan Mann and Harry 
Thomas), a few Henry Armstrong 
bouts and the feather-weight king’s 
signing to meet Barney Ross for 
the welter-weight championship and 
the War Admiral vs. Sea Biscuit 
race for a purse of $100,000; base
ball, with Spring training almost 
completed, is hitting the headlines 
and will no longer be denied.

Joe DiMaggio, the slugging Yan
kee outfielder remains unsigned and 
claims he will not sign for less than 
his original demand of $40,000. Di
Maggio has been offered 25,000 but 
claims he can make more than that 
in his restaurant... Nothing has 
been heard of Johnny Broaca, the 
bespectacled young Lithuanian right
hander, although it seems to me 
that Johnny can be of real use to 
the Champions the way they have 
been going of late.

possible exception of Cleveland that 
a few trades and additions. If 
should be an upset it is most 
the

made 
there 
likely

for

Indians will provide it.

the third local 
Dodgers, there 

Although

team, the 
seems to 

there has 
change in 
held over

As 
Brooklyn 
be no hope, 
been an almost complete 
the infield, the only one
from last year being Cookie Lava- 
getto, it still does not shape up as 
a first division club by a long shot. 
What the Dodgers need are a hard
hitting outfielder who bats from the 
right side of the plate, a high class 
receiver of the Lopez or Mancuso 
type and a starting southpaw pitch
er. That’s all they need to make 
them a first division club but the 
question is where can they find the 
magician to produce these three ath
letes? If you know of one, get in 
touch with Larry MacPhail, busi
ness manager, Brooklyn Dodgers, 
c-o Ebbets Field.

It’s a little too early to speak of 
boxing fireworks, but that’s just 
what there will be at the Broadway 
Arena tonight when Willie Fool, the 
stiff-punching Flatbush welter, 
tangles with Bobby Pacho, rough 
and ready puncher out of New Mex
ico, in the main event of 10 rounds.

Fool, who just celebrated his 23rd 
birthday last Friday, has scored 19

A poll taken by newsmen of man
agers in the major leagues as to 
who should win in the pennant race 
showed that they expected both 
New York teams to repeat their 
victories of last year. This does not knockouts in his last 26 starts and

100 yard men’s breast 
broken last week when 
present holder, beat his 
of 1 minute 10 seconds
swimming match between Leningrad 
and Moscow in the Leningrad Swim
ming Pools. *

A terrific race took place when 
Boichenko was challenged by the 
home swimmer tyleshkov who paced 
the champion well until the final 
third when the superior strength of 
tlqe record holder told and brought 
him home in 1 minute 7.9 seconds.

Meshkov finished second with a 
time of 1 minute 12.9 seconds while 
the third home, Lebedev, was timed 
at slightly over that.

At one of the best contested 
matches of the many that have tak
en place in this event, which has a 
similar relation in Soviet sports as 
the annual boat race match between 
Oxford and Cambridge universities, 
Leningrad came out on top with 115 
points against Moscow’s 87.

An all-Union record was establish
ed for the 400 yards back stroke 
by the 16 year old Belkovski in 5 
minutes 41.7 seconds. Previous re
cord time was 5 minutes 45.8 secs.

Mussolini’s song: “Nice war if 
can get it and you can get it if 
try”.

you 
you

Husband: What’s left of the bach
elor when the nerve has been re
moved.

that isn’t punching then I’d like 
know what it can be called. In 
special six rounder Murray

if
to 
a
Brandt, who is staging a corking 
comeback, engages Joe Pennine of 
Bensonhurst.

—T. Yermal.

changes or amendments, UN- 
RESOLU- 

FAVOR-
THE RIBMAN
IS REPORTED

BY THE RULES COMMIT-

The Ribman Resolution, lately in
troduced into the Rules Committee 
of the State Constitutional Conven
tion of N. Y., is a resolution that 
moves for the creation of a Com
mittee on Youth to act on any pro
posed resolutions or amendments to 
the Constitution which may be of
fered.

Since the Convention is operating 
under the rules established for the 
1915 Convention, there will be no 
special consideration of youth legis
lative 
LESS 
TION 
ABLY
TEE. ,

If the Resolution is reported fa
vorably it will open the way for. 
incorporation into the New York 
State Constitution of much of the 
state-wide program of the Youth 
Congress and many of the provi
sions of the American Youth Con
gress-sponsored Joseph-Todd Bill for 
the establishment of a State Youth 
Service Council in the executive de
partment.

In order that this important re
solution for youth should pass it is 
important that all youth organiza
tions get behind the bill and see 
that Senator Wagner and Judge 
Crane prevail upon the Rules Com
mittee to report favorably on the 
Ribman Resolution and the appoint
ment of a Committee on Youth 
Problems.

Report on Philly 
Youth Confab

properly.
choruses func- 

Thb LDS branch 
improved, it was

youth of Philadcl-these
bunch of fine intelligent
They discuss their pro-

A youth conference of young Lith- 
Americans was held last week on 
April 10th in Philadelphia. Dele
gates were sent from the various 
organizations of Baltimore and sec
tions around Philadelphia.

Reports were given on the.activi
ty of these cities and following that 
a discussion was held about the 
youth movement in Philadelphia and 
the “Lyros Chorus.” Some critics 
stated that the treasury money was 
not spent wisely and a sufficient 
amount had not been contributed to 
various workers’ movements. A 
suggestion* was brought up to sing 
more working-class / songs and in 
that way help th< 
tion
could be vastly 
mentioned.

I think 
phia are a 
youngsters,
blems in an orderly fashion and what 
they need is more self-criticism and 
intelligent leadership. The Philly 
Chorus and the LDS will grow not 
only in membership but will become 
one of the finest class-conscious 
groups.

I would like to suggest that the 
Philly Youth Lyros Chorus elect 
a committee of the most active 
members who would take the lead 
in correcting any faults of the cho
rus. They would straighten their 
problems because most of them 
have the fighting spirit..

After the meeting a supper was 
given for the youth delegates. The 
Philly Chorus closed the day’s work 
by singing some workers’ songs.

Ida Balsys.
Baltimore, Md.

B more Chorus up 
On Activity Toes

The Baltimore Lyros Chorus held 
its last rehearsal Tuesday, April 12, 
at the Lithuanian Hall, 853 Hollins 
Street. The next rehearsal will be 
on Tuesday, April 19 (tonite), at 
eight o’clock sharp.

The chorus started to learn a new 
song at the last rehearsal, “Drau
gai, į Kovą,” by Mikas Petrauskas. 
After chorus., reviewed most of the 
old songs we went right back to 
work on the new one.

Our instructor, Mr. Charles Gra- 
nofsky, told us some dates on which 
we are invited to sing. On 
23, at the Polish Center; May 
Lehman’s Hall; May 7, at the 
body Conservatory of Music; 
on May 8, at a LDS picnic,
a young chorus I must say we 
certainly going places and at 
small speed either. As to the fact 
that so many engagements are 
ahead of us, I advise every chorus 
member to be at every rehearsal. 
So until Tuesday, April 19, at 8 
o’clock sharp, at the Lithuanian 
Hall, I bid thee good-bye.

Charles Juškauskas, Jr.

April 
1, at 
Pea- 
and 
For 
are 
no

“Where is the elephant found?’’
“The elephant is such a large 

animal it is scarcely ever lost”.

In some countries people are 
nished for not voting. Aren’t 
all?

pu- 
we

members who work hardest to make 
all the affairs successful while the 
old members stand by and gloat or 
make disdainful remarks as suits 
the occasion.

As it is now all that 
is the profit and loss, and 
the loss is greater; there- 
we knew where the “leak” 
might be able to work out

As a new chorister I would like 
to make a few comments in answer 
to a part of the “Rambler’s” article 
Friday before last.

It seems, “Rambler,” that you mis
understood what that new member 
was trying to accomplish when he 
suggested that the report be read in 
more detail, 
is read 
usually 
fore, if 
was we
a system where profits would head 
the list. He in no way meant to 
cast a reflection of doubt on the 
secretary or other members of the 
committee. As you may remember, 
in one of your columns you wrote 
a note to “Who” saying that such 
things shouldn’t be printed but told 
to the individual privately. It would 
seem wiser if you made note of this 
same advice and devoted your time 
to more news of the chorus activi
ties.

It so happens that the new mem
ber you criticized is donating all 
his time to making oui' forthcom
ing concert successful and has been 
active in practically all other af
fairs. We may also add to his 
credit the names of fifteen new 
members whomjhe has brought into 
our midst and many times his route 
home has been greatly lengthened 
for he never hesitated to offer 
transportation to others.

So, to me it seems very strange 
that there should be a break of any 
kind between members, old or new, 
but such is the case.
known fact that the chorus was on 
its way to oblivion until a few of 
these new members took matters in
to their own hands and spent much 
time and energy reorganizing the 
chorus so that at present there arc 
seventy active members, including 
honorary members. It is the new

It is a well

You, old members, have proven 
that you arc incapable of keeping 
the choįrus alive and active without 
the help of the now members, so 
come off your high horses and ad
mit defeat to yourselves and cover 
this breach that has come between 
us for' we are all interested in the 
good of the chorus. Together we 
can accomplish a great deal more, 
although separated the new mem
bers will keep on working for the 
good of the Hartford Laisve Chorus.

Just a reminder that the concert 
of a few of the Conn, choruses will 
take place April 23, 1938, at Capi
tol Hall, Ann St., Hartford, Conn, 
at 7:30 P. M. Tickets bought in ad
vance are 35 cents, at the door 
forty cents. Buy your tickets ėarly 
and prepare for a pleasant evening.

—A New Chorister.

Student Groups to
Back Anti-War Strike

Eighteen national student organiz
ations will sponsor a national stu
dent “strike against war,’ which 
will take place througout the Unit- 

' ed States at 11 A. M. on April 27, 
it was announced at the headquar
ters of the United Student Peace 
Comrpittee, 8 West Tenth Street.

Students all over the country will 
use this occasion to show their de
termination for world peace and 
against war. A definite swing in 
sentiment shows that more and 
more student youth are backing 
the collective security program as 
the best means of preventing war.

History of
Sweet sixteen! The very term 

signifies a healthy individual, young 
and strong, eager for life. Such is 
the Young Communist League for it 
will celebrate its sixteenth birth’day 
on April 22nd.

The YCL has slowly but surely 
grown into an organization that is 
world-known for its principles and 
capabilities. In order to get the 
background of the Young Commu
nist League let us go back sixteen 
years 
world

Unity of Action \
In its attempt to unite the youth 

of America the YCL took a broad
er view towards other organizations 
df ‘yojlhg people. The American 
Youth Congress was born in 1934 
and the YCL took an active part 
in its program. Today 
is working hand in 
church, religious, social 
organizations of youth,
broadened in activity as it became 
a base for progressive action by the 
youth of America.

the League 
hand with 

and sport 
The YCL

into history and look upon a 
of chaos and social upheaval.

Beginnings'

World War and the RussianThe
Revolution had made necessary lhe 
task of educating the youth. It was 
necessary to poiĄt out the reasons 
for war and revolution and to point 
out that socialism was the only 
means of correcting these evils. To 
that end the Young Communist 
League was created. The Young 
Communist International 
founded one year after the 
to end afr wars. In Berlin 
foundations were laid and the
mentary purposes of the YCI 
plaind. The main problem for 
Leagues would» be the training of] 
proletarian leaders and future build
ers of Socialist society. Lenin 
summed up the advice given to 'the 
youth in one word, “Learn!”

w a s
war
the
ele-
ex-
the

Two members
Lithuanian Williamsburgh

I

In the U. S. A.

Connec- 
of 
of

the 
the 
the 
its 
by

In a small farm house in 
ticut the first convention 
Young Communist League 
U. S. A. was held. Although
League was a legal organization 
activities were considered illegal 
the police and authorities. During 
its early years it took an active 
part in organizing the laborers for 
better conditions. It was a period 
of warfare and several of the com
rades killed by police 
have 
The 
class 
of a

and scabs 
branches named after them, 
crash of 1929 sharpened the 
struggle and opened the eyes 
multitude of youth to the pro

blems of living, 
turn

Today

The Young Communist League, 
born out of a World War, is now 
in the forefront fighting against re
action and fascism in every form. 
Sftyen ljundred members of the YCL 
are now’ in Spain with arms in de
fense of democracy, 
of the
Branch have left our ranks and 
carry on in Catalonian trenches.

In the words of Gil Green:
“Realistic, practical, sincere, our 

League despite all sectarian mis
takes, despite numerous weaknesses 
and shortcomings has been fulfilling 
its obligations to the youth and 

I people of the nation and of the 
world. We can look back at our 
past with a feeling of deep pride.

“Our League is not yet the po
werful anti-fascist youth organiza
tion it must and shall become. It 
still has 
that 
merican 
fascism.
and influence from day to day. It 
has become an integral part of a 
great progressive 
It has thousands 
sands of friends

“With a clean 
our goal, with confidence in our 
program and policies, we march for
ward with progressive America to 
the

of
its greatest task before it, 
unifying all democratic A- 
youth in order to defeat 
But it is growing in size

youth movement, 
and tens of thou- 
everywhere.
understanding of

dawn of tomorrow.”

to the YCL
Youth began to 

for a solution. '
in ActionChange 

the face of 
had to change its tactics to 
the demands of the era. It

“Your Turn Next” 
Nazis Jeer

the depression thein 
YCL 
meet 
no longer served as a youthful sec
tion of the Communist Party but 
became a thoroughly independent 
organization in its own right. It 
became an educational organization 
with the sole purpose of helping 
youth solve the problems they face 
in common.

this idea in mind the YCL 
its attentions to building a 
movement among young 
Sports, socials and cultur-

With 
turned 
mass 
people,
al activity became the corequisites 
of a program answering all the 
needs of youth.

BERNE.—“It will soon be your 
turn”. These are the last words 
ringing in the ears of many a Swiss 
who returns to his country over the 
German-Swiss frontier. As each 
traveller passes through, according 
to the latest information, youijg 
Nazis shout this phrase at them.

It is learned from Rheinfelden 
thatjast week a torchlight proces
sion of the Hitler Youth from Rhein
felden-Bade made an attempt to 
cause a frontier incident by march
ing over the Rhine bridge crying 
“Heil Hitler”. They were evidently 
intent on marching to the Swiss 
customs but were stopped before 
reaching the other side of the bridge.
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26. Abelnai, ponia istorija žino tokią 
- daugybę visokių prasikaltimų, surištų su

pinigais, kad stačiai nėra galimybės čia 
juos visus atpasakoti.

Ir mes nebandysime varginti jūsų prie
lankią atydą ir nebandysime gadinti jū- 

, sų gerą ūpą atpasakojimu visa tai, ką
* mes žinome apie tuos dalykus. Viskas,

( ; taip sakant, ir taip pilnai aišku. Klau
simų, kaip sakoma, neturime. Tiktai pa
sakysime, kad siekis linkui pinigų yra 
vienas didžiausių, kuris purtė ir purto 
gerbiamą žmoniją.

Bet ve kas žingeidu: net ir barbariš- 
; kos tautos nesišalino nuo to dalyko. Is

torija pasakoja, kad, žinoma, apart kitų 
priežasčių, traukimas prie aukso privertė 

\ barbarišką kariuomenę, susidedančią iš 
vokiečių ir slavų, priešakyje su Attila, 
žygiuoti (V šimtm.) į Europą.

Ve, jums, jeigu norite, stebėtinas pa
sakojimas apie tai, kaip buvo papirktas 
vienas žmogus Attilos užmušimui. Šis 
žmogus buvo barbaras, artimas prie At
tilos, Edicon—“labai pasimylėjęs karinė
se veikmėse.”

Istorija užlaikė čielybėje keletą puslapių 
knygos, parašytos graikų istoriko Prisko, 
kuris pats sykiu su Romos pasiuntinyste 
nuvyko 446 metais mūsų skaitmečio į 
Attilos logerį ir buvo, taip sakant, liūdy- 

į toju to viso jvykio.l)
27. Ir taip, Attilos artimas, “skifų did

vyris aukštos kilmės” Edicon, sutiko At- 
tilą užmušti. Šį suokalbį surengė Vizan- 
tijos caras per savo skapus. Naivus ir go
dus skifas paprašė kaipo rankpinigių, ne
žinia kodėl, lygiai 50 svarų aukso. Bet 
pilna užmokestis už tą darbą galutinai

■ nebuvo nustatyta. Ir ve, taip sakant,
* “rankpinigius” atvežė į logerį (Attilos 

logeris buvo už Dunojaus) perduoti Edi- 
conui kaip tik tuo laiku, kuomet pribuvo 
Romos pasiuntinybė. Šį auksą atvežė vi- 
zantietis Vigila neva arklių užpirkimui.

Vienok barbarai atėmė iš jo tą auksą.
;, Ir patį Vigilą atvedė pas Attilą.

—Bjaurus gyvuli, — tarė jam Attila,— 
pas tave daugiau aukso, negu reikalinga 

‘ ‘ arklių supirkimui.
Tuomet Attila įsakė kalaviju nudurti 

N Vigilos sūnų.
i Ii Graikas Prisk rašo:

“Išgirdęs tokį įsakymą, Vigila pradėjo 
’ i • verkti ir raudoti, šaukdamas, kad kalavi- 

jas turėtų būt atkreiptas į jį, o ne į jo sū- 
nų niekuo nekaltą. Ir jis tuojaus viską iš
pasakojo, kas buvo kalbama tarpe jo ir 

- Edicono. Ediconaš irgi prisipažino. Tuo- 
i’ ■ met Attila matydamas, kad Vigila viską 

išpasakojo, nieko nepaslėpė, liepė jį retė- 
; ’ žiais surakinti...”

Šio dalyko pabaiga stačiai buvo nepa- 
i: prasta.

Attila dovanojo Vigilai, bet pasakė, 
kad jį nepaleis tol, kol jo sūnus neatveš 

r. dar 50 svarų aukso.
Ir kuomet auksas buvo atvežtas, išdi- 

H dus ir\garb'us Europos nugalėtojas, už-
* žavėtas; aukso žvilgėsiu, istikro paleido 

| Vigilą oe bausmės.
Bet kas atsitiko su Ediconu, pasilieka 

nežinystėje, nes tuomi užsibaigia žingei- 
J dus istoriko užrašai.

28. Šiuomi, veikiausiai, ir mes užbaig
sime savo istorines novellas. Tik visa to 
papildymui pasakysime, kad visuose lai-

‘ kuose ir prie visokių aplinkybių pinigai 
buvo vienintelis būdas atsiekimui pačių

1) Istoriko graiko Prisko užsilikę šie keli 
puslapiai istorijos nepaprastai įdomūs, kai
po liūdymai žmogaus asmeniniai mačiusio AG 
tilą. šiais puslapiais remiantis mes suranda
me, kad Attila visai nebuvo tokiu barbaru, 

' kokiu mes suprantame. Tai buvo protingiau
sias žmogus, ir pagal tuos laikus mokytas 
žmogus, gavęs mokslą Vizarttijoj ir Romoj. 

. Įdomu, kad Čingis-chanas, vadas barbariškų 
aziatinių tautelių, taipgi nebuvo barbaras, 

r ; Jis turėjo chinų mokslininko laipsnį ir labai 
(| -I gerbė mokslą ir dailę.

Apie Attilos mokslą galima spręsti iš se
kamo Prisko užrašo:

■į? *< “Romos pasiuntinybė, atvykus pas Attilą 
(Attila sėdėjo šėtroje—medinėje kėdėje) po 
pasikloniojimų pasakė: Romiečiai linki tau 
laimės ... Į tai Attila, jausdamas jų klastin
gas užmačias linkui jo, atsakė toli gražu ne 
kaipo barbaras: Lai romiečiams būna lygi
nai taip, ko jie man vėlina.”

sunkiausių užduočių. Už pinigus parsi- 
davinėjo tarnybos ir žmonės. Už pinigus 
galima buvo nusipirkti tinkamą aristo
kratinę pavardę arba grafo titulą. Pini
gai papildydavo piktadarystes ir jas pa
slėpdavo. Provokatoriai, norėdami užsi
dirbti, parduodavo likučius savo juodos 
sąžinės.

Abelnai, tai buvo sandėlis, į kurį sutilp
davo visos žmonijos bjaurybės. Ir tankiai^ 
patys tamsiausi avantiūristai, turėdami 
pinigų, valštybiniame gyvenime iškildavo 
į viršūnes šeimininkaudavo tautų liki
mu. y

Pagalimus buvo garsus atsitikimas, 
kuomet/banditas, spekuliantas ir begė
diškiausias avantiūristas škotietis Low 
(1716 m.), tamsiais darbeliais pasidaręs 
keletą milionų, Francijoj buvo paskintas 
vyriausiu valstybės finansų kontrolie
rium.

Ir mes manome, kad jeigu ir dabarti
niu laiku pasiraustume įvairiuose daly
kuose, tai rastume nemažai panašių at
sitikimų.

Ištikrųjų, mes, persklaidę istorijos la
pus, niekur nesuradome, kad pinigai bū
tų turėję nepasisekimų arba suklupimų.

Pagaliaus, apie vieną piniginį suklupi
mą arba nepasisekimą mes galime jums 
papasakoti.

29. Šis atsitikimas buvo su žymiu auk- 
sorium ir skulptorium Benvenuto Čellini.

Popiežiaus rūmai, norėdami atsikraty
ti nuo įkyraus auksoriaus ir skulptoriaus, 
nusprendė jį nugalabinti. Tuo laiku Čel
lini sėdėjo kalėjime, jį kaltino valstybinio 
aukso vogime. Teisybė, Čellini sakėsi, kad 
jis nekaltai pasodintas, vienok mes nega
lime už jį “renčytis.”

Taigi, nusprendė jį nugalabinti, bet 
taip, kad ta mirtis būtų nors kiek panaši 
į naturalį galą. Šiame atsitikime nuodai 
netiko. Nunuodijus, ant lavono apsireiš
kia tam tikri ženklai ir veik kiekvienas 
supranta, kad numirė ne natūraliu būdu. 
Tuomet kiltų visokių kalbų, kurių neno
rėjo teisingasis ir dievobaimingasis po
piežius. Juk. visgi nesmagu: popiežius, 
aukščiausi idealai, “Kristus prisikėlė” — 
ir staiga tokia žmogžudystė.

Tuomet vieton nuodų nusprendė kali
niui duoti, sumaišius su maistu, sutrintą 
brangakmenį almazą. Šis žudymo būdas 
jau buvo išbandytas: žmogus mirdavo 
neva nuo dieglių ir skilvio sugedimo, ly
ginai taip, kaip nuo persiėdimo riebaus 
maisto.

Kadangi almazas labai kietas ir ne bi
le kas jį gali sufrinti, tai popiežiaus rū
mai tą almazą įdavė vienam auksoriui, 
kad jis tą darbą atliktų.

Gudrus paukštis — auksorius, norėda
mas pasipelnyti, vieton gauto almazo, su
trynė panašios spalvos prastesnį — daug 
pigesnį ir minkštesnį akmenį. Gabus auk
sorius uždirbo porą auksinių, o kas liečia 
B. Čellinį, tai jis, prarijęs su maistu šį su
trintą minkštesnį akmenį, išliko gyvas 
vargstančios žmonijos naudai.

(Tąsa bus)

Partijos Auklėjimas
(Tąsa iš Antro pusi.)

IX
Visiems partijos vadovaujantiems ko

mitetams įsakoma sustiprinti savo kolek- 
tyvį darbą ir vadovybę, pagerinti savo 
bolševikišką savikritiką, nugalėti visus 
sektantizmo likučius pravedant partijos 
teisingą bendro fronto ik Liaudies Fron
to politiką, tuo pat kartit saugantis visų 
tendencijų laikyti partiją uądjįgoje masi
nio judėjimo ir save- pasitenkinimo, dar 
tvirčiau sucementuojant partijos vienybę 
ir discipliną ir išvystant budrumą ir pa
sirengimą sutikti visas problemas, lie
čiančias partijos ir viso masinio judėjimo 
gyvenimą. Būtinai reikalinga užtikrinti 
kolektyves draugiškas diskusijas visų 
skirtumų, kurie iškyla politinėse ir tak- 
tikinėse problemose, su tikslu greitai juos 
nugalėti. Mūsų partijos vadovaujančių 
organų užduotis sąmoningiau ir sistema- 
tingiau perimti ir suprasti pamokas 
draugo Stalino vadovybės, taip garbingai 
atstovaujančios Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partijoje ir jos pasauliniai-istori- 
nio atsiekimo auklėjime socialistinės vi
suomenės.

Springfield, 111.
Gamta netikusį šposą pada

rė pas mus. Nušalclė vaisinių 
medžių žiedus. Slyvos, apriko- 
tai, grūšios ir kiti vaisiniai me
džiai žydėjo it baltu uždanga
lu apdengti buvo. O dabar pa
rudę, pagelto ir vaisių nebus. 
Kad tai menka šalna būtų bu- 
•vus, gal nebūtų daug pakenkę, 
Tn buvo didokai šalta ir snie
gas ilgokai laikėsi su ledais 
apšalęs ant medžių ir daržo
vių. žmonės jau turėjo daug 
ko sodinę bei sėję. Pirma šito 
didelio lietaus, sniego ir šalčio 
buvo šilta, gražu. Tai visi ma
nė, kad ankstyvas atėjo pava
saris. Jau kad ne laiku atšyla, 
tai irgi nekas, kaip viską su
darko. Amerika plati ir už
augs gal visko pilnai iš 48 
valstijų. Bet kaip ant vietos 
neužauga, ypač vaisių, tai tie 
trustai visokių kompanijų la
bai lupa aukštas kainas ant 
pirkinių ir sako, kad tokių.Zu> 
tokių produktų mažai randa
si per tai ir brangu. Kas dir
ba ir turi gerus darbus ir iki 
valios dolerių, tokie ir to bran
gumo nejaučia. Ale vargšai, 
tai nepakenčiamą vargą turi 
panešt ant savo pečių.

Darbai neina gerai, kad ir 
kas dar turi kokį darbą. O 
kiek yra be darbo, kad ir jau
nų žmonių! Seniai turi laukt 
tik mirties, o ne darbo.

Daug mažesnių krautuvėlių 
išeina iš vprtelgystės, katros 
turi pirkėjus ant bargavimo 
bei knygelių.. Sustoja darbai 
anglies kasyklų ir fabrikų, su
mažėja, žmonės neuždirba ir 
nemoka krautuvėms, o krau- 
tuvninkai turi užmokėt olsel- 
ninkams. čia randasi daug di
delių kompanijų krautuvių ir 
parduoda visos tik už “kėš” ir 
daug kokių dalykų pigiau. 
Mat, jiems nereikia nei vešt 
dėl pirkėjų prekių ir mažai tu
ri darbininkų, už tai ir lengva 
verstis, kaip nenuneša nei cen
to pirkėjai.

Mūsų mieste panaikino vi
sus gatvekarius, o įvedė višom 
linijom busus. Seni žmonės ap
gailestauja gatvekarių. Per 
tai, kad geriau buvo važinėt 
gatvekarių, negu busti. Kom
panijai atsieina pigiau busas. 
Mat, gali daugiau kraipytis 
po gatves, o bėgiais to negali 
padaryti ar gaisrui ištikus ant

tos gatvės gali aplenkt) bloką, 
kitą. Važinėjimo mokestis to
kia: 2 fėrai už 15c; perkant 
pinigais 10c f eras. O kas daug 
turi važinėt, perka kartą dole
rio vertės į savaitę. Vaikai 
pradinių mokyklų moka fėrą 
4 c.

Daug lietuvių yra gyvenan
čių mūsų mieste. Kiti skait- 
liuoja, kad net 6,000 su čia 
gimusiais. Daug metų atgal aš 
pats žinojau 300 familijų lie
tuvių. Ak, daug ir mirė per 
tuos keliolika metų, o iš Lietu
vos veik neatvažiuoja. Antra, 
kad visi jaunuoliai, kurie tik 
apsiženijo-vedė, o skaitosi su 
savo šeimom lietuviais, tai ir 
ta skaitlinė gali būti. Turim 
tris ir policistus savo tautie
čius. Vieną advokatą ir 1 ku
nigą; 4 slauges, apie 30 vadi
namų smulkių biznierių, sau 
darančių gyvenimą iš savo už
siėmimo. Tai krautuvėlė, tai 
karčiama bei čeverykų taisy
mo ar kriaučiavimo ir auto ka
rų taisymo.

Balandžio 7 d. mirė Ona 
Česnienė, 70 metu amžiaus. 
Paliko nuliūdime vyrą, dukte
rį Marijoną ir sūnus.

Tapo palaidotas su bažny
tinėm apeigom. Per metus lai
ko daug išmiršta lietuvių, ale 
mes tingūs paduoti žinias į 
lietuvišką savo spaudą. Vienas 
ant kito mislina gal tas apra
šys. Taip ir praeina.

A. Čekanauskas.

AMERIKIETIS VĖL SHA- 
NGHAJAUS VALDYBOS 

PIRMININKAS

Shanghai. — Amerikietis 
advokatas C. S. Franklin 
vėl tapo išrinktas Shangha- 
jau miesto tarybos pirmi
ninku. Nors Shanghajus 
yra Chinijoj, bet jis vieti
niai valdomas tarptautinės 
tarybos,/ kurion įeina 5 an
glai, 5 chinąi, du amerikie
čiai ir japonai.

C-

Philadelphia, Pa.
■---------------- f

Balandžio 10 buvo laikyta 
konferencija prisirengimui prie 
Pirmos Gegužės. Delegatai pri
buvo nuo CIO, Amerikos Dar
bo Feperacijos, Socialistų Par- 
tijos, pašalpinių draugijų, kliu- 
bų, profesionalų, intelektualų, 
kultūrinių draugijų ir komu
nistų Partijos. Lietuvių orga
nizacijoms taip pat buvo iš
siuntinėta užkvietimai, tad jei
gu kurios organizacijos dar ne
išrinkote, tai išrinkite delega
tus ir pasiųskite į sekamą kon
ferenciją, kuri atsibus sekma
dienį, 24 d. balandžio, 2 vai. po 
pietų, Grand Fraternity Bldg., 
1626 Arch St., Philadelphijoj.

Visi žinome, kad Pirmos Ge
gužės demonstracijos yra labai 
svarbios mūsų gyvenimui, nes 
jose iškeliami reikalavimai už 
pagerinimą būvio, ne vien dar
bininkams, bet ir profesiona
lams, intelektualams, smulkiems 
savininkams. Demonstracijose 
iškeliama obalsis prieš karą ir 
fašizmą, prieš pavergimą ma
žųjų tautų, kaip Lietuva, ir už 
demokratinius principus.

Kadangi Pirmoji Gegužės 
pripuola sekmadienį, tai de
monstracijos bus suruoštos šeš

tadienį, balandžio 30, 1 vai. po 
pietų, ant Ryboren Plaza. Visus 
kviečia.

Darb. Organizacijų 
Veik. Komitetas.

Išsivysto Stambus Jūrininkų 
Streikas Kanadoj

Toronto, Canada. — Keli 
šimtai jūrininkų, Canadian 
Seamen’s Unijos narių, už- 
streikavo 25 garlaivius šio 
miesto prieplaukose. Laivai 
priklauso septynioms kom
panijoms.

Streikieriai reikalauja, 
kad kompanijos pripažintų 
jų uniją ir vestų bendras de
rybas su ja dėlei sąlygų pa
gerinimo. Žada taip išvystyt 
streiką, kad jis apimtų 150 
laivų, kuriuose dirbo 1,800 
jūrininkų.

Tačiaiys centras Kanados 
Darbo Federacijos sako, būk 
tuomi “nebūsią pertraukta 
veikimas laivininkystės pra
monės.”

Hankow. — Chinai prasi- 
laužė į Yihsien miestą, kur 
apsupta virš 10,000 japonų.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE. DETROIT, MICH.

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.

Philadelphijos Didžioji Iškilme

“Laisvės” Naudaii

Piknikai
Išanksto apsirūpinkime bu-; 
sais ir išanksto organizuoki-1 
me keliauninkus į šiuos dien-1 

raščio “Laisvės” naudai 
piknikus.

•
BALTIMORE, MD. į

Piknikas įvyks Sekmadienį ;

GEGUŽĖS 29 May
Piniginės dovanos prie įžangos ; 

bilieto
Pirma dovana $20.00

LIBERTY PARK
Eastern & Moffett Avės.

•
NEW YORKO 
APYLINKĖJE

: Intertype išmokėjimui
; piknikas įvyks

BIRŽELIO 26 JUNE
; Irgi su dovanom
; Pirma dovana $35 
:Bus Old Cider Mill Grove
: UNION, N. J.

•
I BROOKLYN, N. Y.
! ' Tai “Laisvės” didysis
; piknikas
■ dovanos prie išanksto perkamų 
’ . ; , bilietų.

BUS LIEPOS 3 JULY

Ulmer Park Music Hall 
•

Į MAYNARD, MASS.
; Tai didžiausias lietuvių 

piknikas rytuose
; Dovanos prie Įžangos

Pirma dovana $100
LIEPOS 3 JULY

; Visuose piknikuose bus 
duodama puiki dailės 

programa.

o

LAISVĖS BANKIETAS 
V Koncertas ir Šokiai

' * Ii

Rengia Visos Philadelphijos Lietuvių Darbininkų Organizacijos

Bus Nedelioj
Gegužės 1 M ay

i

New Auditorium Hali
713 Snyder Ave. Philadelphia, Pa

■■ : i

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

KONCERTO PROGRAMA BUS ĮVAIRI IR GRAŽI
1. Pasižymėjusi Rusų-Lietuvių Grupė, 

kurioje dalyvauja solistų, šokikų ir 
muzikantų.

2. Šoks profesionalė scenos šokikė
Lilija Russo. t 1

3. įKur*gos Radio Balalaikų Orkestrą.
4. Šokikės Vera ir Nadia Szipowitz.

5. Lyros Choro Merginų Grupė.
Visas Lyros Choras.

7. S. Kuzmickas, baritonas 
iš Shenandoah, Pa.

8. Prakalba, R. Mizaros 
“Laisvės” redaktoriaus.

6.

Koncertas Prasidės Lygiai 2:30 Vai. po Pietų
;; .............................. i '

Vakariene Bus Duodama 6-tą Vai. šokiai Nuo 7 Vai. Vakare

A



Antradienis, Bal., 19, 1938 E A I S Y I 8

Easton, Pa.
KATALIKIŠKŲJŲ KUNIGŲ 

RUGIAPJŪTĖ

Kada pažangieji lietuviai ren
ka aukas kokiems nors nau
dingiems reikalams, tai yra Is
panijos lojalistams arba šiaip 
politiniams kaliniams, arba pa- 
gelbą streikieriams, tai klerika
lai su tautininkais, toki, kaip 
“Dirvos” Karpiukas, paprastai, 
sukelia skandalą šūkaudami, 
kad tokiems prakilniems tiks
lams niekas neaukautų, bet dar
bininkai jų neklauso ir savo 
pareigas atlieka nuo A iki Z.

Dabar žiūrėkite, ką jie patys 
daro. Pereitą savaitę iki ba
landžio 10 dienos visų katali
kiškų bažnyčių klebonai, jų tar
pe ir lietuvių kunigas F. Gar
mus, turėjo rugiapjūtę, nes žve
jojo nuo darbininkų petragra- 
šius. Tam savo “sunkiam” 
darbui parsikvietė iš Philadel- 
phijos vyskupą H. L. Lamb ir 
surengė taip vadinamą vaiku
čių ir suaugusiųjų dirmavonę 
(confirmation), o kad būtų ge
resnės pasekmės, tai per vieti
nę ir dar nekatalikišką spau
dą ant pirmųjų puslapių iš
spausdino, išbarabanijo ilgiau
sius straipsnius. Pasekmės jiem 
buvo geros, nes bažnyčios ku
pinai prisipildė tikinčiais „dar
bininkais. Kunigai džiaugsmu 
netrivojo, nes rinkkliavos ėjo 
viena paskui kitą. Krepšius 
kaišiojo prie pat nosies kiekvie
nam, kitam ir labai suvargu
siam darbininkui išspaudė' pa
skutinį nikelį ir vis tai buvo 
ant šventos naudos. Lietuvių 
Šv. Mykolo bažnyčioj vyskupas 
padirmavojo tiktai 18 vaikučių 
ir porą suaugusių. Airių Šv. 
Bernardo bažnyčioj padirmavo
jo 105 vaikučius ir 20 suaugu
sių. Bet visų didžiausias biz
nis vyskupui buvo tai italų Šv. 
Antano bažnyčioj, nes ten turė
jo 450 vaikučių ir 100 suau
gusių. Apart visokių kolektų 
“dievui ant garbės,” kožnas. 
dirmavojamas buvo priverstas 
užsimokėt po $2 už dvi gėles ir 
du kaklaraiščius — vienas bal
tas, kitas raudonas — ir vieną 
žvakę. Tą galėjo pirkt tiktai 
bažnyčioj, bet ne kitur. Už tai 
vyskupas Lamb pasakė karš
čiausią pamokslą italams, išgir- 
damas juos, kad jie ščyriausi 
katalikai visame pasaulyje. Va
dinasi, geresni ir už lietuvius. 
Italai šių žodžių neturės progos 
pasiskaityt. Bet lietuviai dar
bininkai, pasiskaitę šitą kores
pondenciją, nesiduokit taip 
lengvai kunigijai išsinaudoti.

Parapijonas.

Middlefield, Ohio

Conn. Valstijos Lietuviu Komunistę Domesiui
Lenkijos fašizmo kėsinimasis 

pulti Lietuvą paakstino visas 
sroves bendrai veikiant ginti 
ją. Connecticut valstijoj eilėje 
miestų buvo susitarta, bendrai 
surengta dideli Lietuvos gyni
mui masiniai mitingai. Kai kur 
tie komitetai palikti veikti ir 
ant toliau.

Lietuviai komunistai ir sim- 
patikai, aišku, vien mitingų su
rengimu nėra patenkinti. Tiks
las yra pravesti platų veikimą 
prieš fašizmą, kuris kėsinasi ne 
vieną Lietuvą pagrobti, bet ir 
visas mažąsias valstybes. Ki
tas svarbus dalykas, tai atstei- 
gimas demokratinių teisių Lie
tuvoj. Mes galime prigelbėti 
visais būdais Lietuvos liaudžiai 
atsteigti tas teises, kurias mes 
čia turėdami džiaugiamės. Lie
tuviai fašistai pradeda sakyti, 
kad nereikia mitingų, nereikia

bendros veiklos, nes Lietuvoj 
ramu. Bet taip nėra, Lietuvos 
nepriklausomybei pavojus ne
praėjo.

Todėl šiais ir kitais klausi
mais šaukiamas platus Connec
ticut valstijos lietuvių komunis
tų frakcijų susirinkimas 24 d. 
balandžio, svetainėj 774 Bank 
St., Waterbury, 11 vai. ryte.

Visos frakcijos turi sumobi
lizuoti narius ir simpatikus, 
kad jie dalyvautų susirinkime. 
Darbininkų judėjimas reikalau
ja geros vadovybės šiuo mo
mentu, o ją pravesti galima tik 
gerai apdiskusavus. Yra pa
kviestas vienas narys iš Centro 
Biuro—dalyvaus drg. A. Bim
ba. Dalyvaukite, kas tik galite 
šiame susirinkime ir svarstyki
te šių dienų svarbiuosius klau
simus. Vilcutis.

Baltimore, Md.
Ispanijos Delegatai Dalyvavo 
Masiniam Mitinge, Kuris Bu

vo Suruoštas Pagelbėjimui 
Ispanijos Kovotojų

Laisvoji Sakykla

Prakalbos, Susirinkimas 51-os 
Farmeriy Kuopos

Balandžio 9 d. įvyko ALDL 
D 51 kp. susirinkimas. Narių 
neperdaug atsilankė, tur būt 
dėl blogo oro, nes buvo šaltas 
vėjas. Nutarė pasiųsti pasvei
kinimus “Laisvės” dienraščio 
šėrininkų suvažiavimui su 
$3.00 iš kuopos iždo. Nutar
ta susirinkimai laikyti svetai
nėj, Huntsburg, O., kas antro 
šeštadienio vakarą. Nariai 51- 
mos kuopos įsitėmykit ir lan
kykitės į susirinkimus, turim 
rūpintis savais reikalais.

Kovo 26 d. įvyko prakal
bos. Kalbėjo drg. Bondžins- 
kaitė apie Lietuvos biedniokų 
vargingą gyvenimą, bet dau
giau laiko pašventė apie So
vietų Sąjungos liaudį ir jos 
valdžią. Prisirinko pusėtinas 
būrelis ir atydžiai klausėsi. Po 
prakalbų buvo duota daug 
klausimų, į kuriuos kalbėtoja 
gabiai atsakinėjo/ Buvo rink
ta aukos padengimui kelionės 
lėšų. Aukavusių vardai: G. Lu
mas $1.00; po 50c: J. Stanio- 
nis, J. Petronis; 30c J. Kara
lius; po 25c: P. Namura, J. 

' Valinavičia, V. Wallen, V. 
Ivansas, Pilkauskas, J. Rūbas, 
A. Mičiulienė, S. Damakaus- 
kas. Smulkių suaukauta 60c. 
Viso $5.00. Bet drg. kalbėtoja 
paėmė tiktai $2.00, o $3.00 
paliko ir prašė pasiųsti “Lai-

Balandžio 10 d., 8 vai. va
kare, įvyko masinis mitingas 
Lyric Theatre. Mitingą su
ruošė : Medical Bureau and 
North American Committee to 
Aid Spanish Democracy ir 
American League for Peace 
and Democracy. Delegatai iš 
Ispanijos buvo sekami: Jose 
Bergamin, katalikų rašėjas; 
Carmen Meana, socialis dar
bininkas, ir Ojier Preteceille, 
žurnalistas ir U. G. T. unijos 
vadas. Vietiniai kalbėtojai 
buvo sekami: Ramon Sender, 
Ispanijos autorius; Enrique 
Carlos de la Casa, ministe- 
ris Ispanijos konsulato iš 
Washingtono; Byron N. Scott, 
kongresmanas iš Californijos; 
Wm. F. Cochran; .Michael 
Howard, atstovas Baltimorės 
darbo tarybos; kunigas Asbu
ry Smith, ir Elizabeth Gilman.

Ispanijos delegatai kalbėjo 
ispaniškai. Jų prakalbą trans
liavo i kožną sakinį vieną po 
kito. Viena iš delegatų, mo
teris, aiškino šių dienų sun
kumus, kuriuos Ispanijos 
liaudis turi nukentėti nuo su
žvėrėjusių fašistų; ne tik nuo 
Ispanijos, bet nuo Vokietijos, 
Italijos ir Portugalijos fašis
tų. Moteris net su ašaromis 
kalbėdama sakė: “Mes neno
rėjom ir nenorim kariauti, 
mes nenorime vieni kitus žu
dyti, bet mies esame priversti 
kariauti; fašistai užpuolė mū
sų legališkai išrinktą valdžią, 
mes ją gynėm ir ginsime, pa
kol fašistai bus išvyti iš Is
panijos respublikos ...”

Kitas Ispanijos delegatas 
savo kalboj sakė: “...Kad bai
siai sunku Ispanijos liaudie- 
čiams kariauti su gerai gink
luotu priešu . . . Bet nereikia 
nusiminti . . . Barcelonos ir 
Madrido darbininkai nenuga
lėti . . . Liaudies valdžia ne
sitraukia iš kovos lauko . . . 
Jei liaudies valdžia galėtų 
pirktis ginklų Anglijoje, Fran- 
cijoje ar kur kitur, pamaty
tumėte, fašistai būtų supliekti 
į keįetą savaičių ...”

Trečias Ispanijos delegatas 
savo kalboj pareiškė seka
mai: “...Mes turime vilties, 
kad mes laimėsime karą, kad 
mes sumušime fašistus, nors, 
žinoma, mes turime kariauti 
ne vien tik su Ispanijos fa- 

i šistais, m; e s turime kovot 
su nazių, su Italų ir su Portu
galų fašistais ... O kad ir 
prisieitų pralaimėti, tai ver
čiau su ginklu rankoje žūti, 
negu fašistam pasiduoti . . . 
Verčiau stačiam karo lauke

svės” dienraščio šėrininkų su
važiavimui pasveikinimą. 51 
kp. davė iš iždo $3.00, tai susi
darė $6.00; biskį per vėlai, 
bet ką darysi. Po prakalbų 
51-mos kp. moterys pavaišino 
klausytojus skania vakariene, 
padiskusavę išsiskirstė. A

Prakalbų aprašymas Pavė
luotas, nežinau iš kokios prie
žasties mūsų korespondentas 
neparašė į dienraščius.

V. Wallen.

žūti, negu pas fašistus per 
amžius ant kelių klupčioti.

Byron N. Scott, kongresma
nas, savo kalboj smarkiai kri
tikavo Amerikos valdžią, kad 
nepraleidžia ginklų ir amuni
cijos Ispanijos demokratiškai 
valdžiai. Scott nurodinėjo, 
“kaip buvo gerai, kad Ame
rika gavo ginklų ir amunici
jos iš kitų kraštų laike Ame
rikos revoliucijos,/pi dabar už
suko nugarą Ispanijos demo
kratijai, kurią užpuolė fašis
tai.” Kongresmanas ragino 
Amerikos darbininkus, kad 
jie reikalautų Amerikos val
džios, kad ji nuimtų embargo 
ir praleistų ginklus ir amu
niciją Ispanijos respublikai. 
Kongresmanas Scott taipgi 
plačiai aiškino ateinantį karo 
pavojų. Jis nurodinėjo, kad 
jeigu Ispanijos liaudies val
džia pralaimėtų, tai Franci- 
ja būtų antra iš eilės. O pas
kui Anglija, o toliaus ir Ame
rika neišsisuktų. “O kad taip 
bus, tai niekas negali užgin
čyti,“ sako kongresmanas
Scott. “Pasižiūrėkite gerai,
kas dedasi šiandien Ameri
koj,” Scott aiškina, “Ameri
kos valdžia didina Armiją, di
dina laivyną, didina oro lai
vyną, ką tas reiškia?“ Scott 
nurodinėjo. «

Kiti kalbėtojai nurodinėjo 
Ispanijos liaūdiečių sunkią 
kovą prieš fašistus ir jų 'pasi
ryžimą laimėti karą. Mitingui 
pirmininkavo Dr. Henry E. 
Sigerist. Mitingui pasibaigus 
buvo renkamos aukos Ispani
jos kovotojams. Aukų su
rinkta $1,034. Publikos buvo 
daug . Jau jeigu kapitalisti
nė spauda pripažino, kad pu
blikos buvo 1,200, tai mes 
jau gerai žinome, ant kiek 
kapitalistinė spauda mažina 
tokių mitingų ar demonstraci
jų skaičių. Tik labai gaila, 
kad Baltimorės lietuviai sto
vėjo žemiausioj vietoj šitame 
mitinge: tai yra, kad lietuvių 
mažiausia atėjo į mitingą už 
bile kitą kokią tautą. Jeigu iš 
12,000 Baltimorės lietuvių at
ėjo tik 13 asmenų, tai kas 
nors yra negerai su baltimo- 
riečiais lietuviais. Kadangi 
viso pasaulio žmonių akys, 
yra atkreiptos ant Ispanijos 
revoliucijos, ar tai būtų fašis
tai, ar tai komunistai, ar ka
talikai, ar tautiečiai, ar kas 
nebūtų kiti. Visi skaito spau
dą, visi vienas kito klausia, 
visi interesuojasi Ispanijos re
voliucija. O aukščiau minė
tam masiniam mitinge kaip 
tik ir buvo plačiai kalbama 
apie Ispanijos revoliuciją. 
Buvo kalbama ne iš spaudos, 
ne iš kokio korespondento 
parašytų raštų, bet gyvu žo
džiu iš tų kovotojų burnos, 
kurie kovojo apkasuose prieš 
savo priešus fašistus.

šitie kvotoj ai kovojo fronte, 
o dabar kaipo delegatai atva
žiavo į-Ameriką, kaipo į demo
kratinį kraštą, kad pasakius 
Amerikos žmonėms, kurie ti
ki į demokratiją?- pilną Ispa
nijos revoliucijos teisybę, apie 
jų sunkias kovas prieš fašiz
mą. Ir tuo pačiu kartu šau
kėsi prie Am'erikos demokra- 
tingai nusistačiusių žmonių, 
kad suteiktų jiems pagalbą ir 
ant toiiaūs vesti kovą prieš 
sužvėrėjusius fašistus iki per
galės. ' V—kus.

IR MANO PASTABA
Man teko dalyvauti (būti) 

“Laisvės“ Bendrovės Dalinin
kų Suvažiavime. Ir man buvo 
labai malonu matyti gražios 
publikos “Laisvės” suvažiavi
me. Aš maniau, kad duos ge
rus sumanymus dėl mūsų dien
raščio “Laisvės“.

Kiek aš girdėjau draugų ir 
draugių kalbant, tai daugiau
siai kalbėjo apie trockistus ir 
kas jie yra do žmonės. Daug 
kalbėjo apie Lietuvos ir Is
panijos padėtį. Ir du draugai 
išsireiškė savo kalboj, kad rei
kia boikotuoti ir smerkti tuos 
draugus, kurie daro privatiš- 
kas pares”.

Mano .numatymu ir mano 
supratimu, tai tos “pares” nie
ko, o nieko blogo nepadaro 
mūsų darbininkiškame judėji
me. Daugiau gero, o ne blogo.

“Parėse” pasimatom su 
draugais, su kuriais per daug 
metų, negalėjom pasimatyti, 
kurie mūsų parengimuose ne
silanko.

Į tokias mažas “pares” yra 
prašomi giminės ir geri drau
gai ir draugės. Man tokios 
“pares” yra labai geros. Aš 
daugiausiai parduodu tikietų 
dėl nijūsų parengimų ir aš “pa
rėse” gaunu “Laisvei” skaity
tojų, arba atnaujinu “Laisvę.“

“Parėse” tankiai surenka 
aukų dėl Ispanijos arba Lietu
vos politinių kalinių.

Tokias “pares” tankiausiai 
parengia pėtnyčios arba suba- 
tos vakarais ir į metus visai 
mažai pasitaiko.

Man daug smagiaus su savo 
broliais lietuviais bendrai pava
karieniauti ir draugiškai pasi
kalbėti, negu kad aš vakarie
niauju restauracijoj, dargi su 
kitataučiais. O kad pasitaiko 5 
ar 6 “pares” į metus, tai taip, 
kaip ir nieko.

Draugės ir draugai, mums 
yra .reikalas plač.iaus susipažin
ti su savo broliais lietuviais. O 
mes namuose arba kliubuose sė
dėdami, plačios pažinties su sa
vo tautiečiais neturėsime. Mūsų 
gyvumas, mūsų judėjimas ir 

! mandagumas, tai dėl mūsų dar
bininkiško judėjimo geriausia 
nauda.

Kai kurie draugai rašėt į 
“Laisvę” ir prašot kitų kores
pondentų, kad rašytų ir boiko
tuotų “pares.” Aš prašyčiau 
korespondentų ir redakcijos, 
kad daugiau į “Laisvę” netilp
tų tokių kritikų. Taip seiliaus 
buvo užgauta daug mūsų drau
gų “Laisvės” skaitytojų ir rė
mėjų. Ir pakol susitaikėm, tai 
reikėjo daug laiko padėti, ir 
dar su gerais draugais. O ką 
pirmiausia kaltina? Ogi redak
ciją.

Kaip aš matau, tai korespon
dentai visai neatboja, kad jie 
supykina mūsų “Laisvės” skai
tytojus. Kaip aš žinau, trys 
korespondentai yra daug mūsų 
draugų supykinę. Tai ateinantį 
vajų tie trys korespondentai 
būtinai 'turės būti vajininkais. 
Tada jie supras, kas vajinin- 
kams kenkia.

Tas yra valios darbas, kas 
kur nori, ten ir eina. Prievar
tos nėra į “pares” eiti. Aš pa
tariu, kad sergančiam žmogui 
nereikalinga “parių“ lankyti, 
ba paskui labai, labai serga 
“pares” liga.

A. StripeilcU:

Amerika Patenkinta, kad 
Meksika Panaikina Taksus

Ant įvežami; Dirbiniu
Mexico City. — Iki šiol, 

jeigu buvo norima iš svetur 
įvežt produktai į Meksiką, 
tai už juos turėdavo išank- 
sto sumokėt tris procentus 
specialių taksų Meksikos 
konsulam svetimose šalyse. 
Dabar Meksikos vyriausybė 
panaikina tokius taksus. 
Amerikos valdžia dėl to jau 
išreiškė pasitenkiniiho.

Meksika taip pat ketina 
sumažint muitus už įveža
mus iš svetur dirbinius.

Meksikos prez. Cardenas 
džiaugiasi, kad Jungtinių 
Valstijų prezidentas Roose- 
veltas elgiasi kaip geras kai
mynas; negrumoja Meksi
kai dėl to, kad jinai perėmė 
į savo valstybės nuosavybę 
amerikiečių valdytus žibalo- 
aliejaus šaltinius ir dirbyk- 
las Meksikoj.

Rooseveltas reikalauja tik 
žmoniškai atlygint ameri
kiečiams buvusiems savinin
kams pagal tikrai įvesdintus 
jų pinigus, o ne pagal kokią 
išpūstą jų įmonių “vertę.”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SO. BOSTON, MASS.

Kom. Partijos Lietuvių kuopos su
sirinkimas įvyks šį antradienį, ba
landžio 19 d., 8 v. v. Kliube, 376 
Broadway. Tai bus lavinimosi susi
rinkimas. Turėsimo keletą referatų 
įdomiais dienos klausimais. Prašome 
visų narių dalyvauti ir atsivesti 
draugų. Tegul pasiklausys, pasimo
kina ir tampa Kom. Partijos nariais. 
— Kp. Sekr.

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD 32 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 19 d., 7:30 v. v. Liet. 
Svet., 243 Front St. Prašomo visų 
narių dalyvauti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti ir taip pat reikia pasi- 
mokėti duokles už šiuos metus. Šia
me susirinkime turėsimo svečių, jie 
mums patars ką turime daryti, kad 
neatsitiktų kaip kad įvyko 11 d. ba
landžio.

Reumatizmas Sulaiko 
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybes Tūkstančiams— 

Išvaro Keumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St Tel. Stag/2-5938 Brooklyn, N. 15 

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, 
vičiam duona,' balta duona,

čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
Caleh ir rasin duona. Taipgi

kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
biausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 

r Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs1 
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-l 
siųskite jį su savo vardu ir antrašu1 
(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)

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

S Gerai Pątyrę Barbenai 

 

elankuš Patarnavimas
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NOTARY PUBLIC
<♦>

MATTHEW P. BALLASd>

<♦)
BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET,

<!>

<*>

<♦>

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanaiT ’p

“Laisve“ vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

įdedame Master-Kraft Oil Burners į 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.

Tel. Stagg 2-5043

d>

<!>

on AvenueUn <!>

ki r Maujer Sts, <f>

CHRONIŠKOS <♦>

LIGOS

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

x Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

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

Valgykite Medų

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA

TRU-EMBER FUEL CO., INC
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
x Telefonas EVergreen 7-1661
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New ITorko Ir Apielinkės Žinios
Kafeterijų bokalas 

Maršuos Parade
Kafeterijų Darbininkų Uni

jos Lokalus 52 rengiasi orga
nizuotai dalyvauti bendrame 
Pirmos Gegužės parade. Lo- 
kalo biznio agentas, Manning 
Johnson, kalbėdamas skait
lingame unijos mitinge, pareiš
kė, kad ši gegužinė netik 
primena jiems 52-ją sukaktį 
kovos už 8 valandų darbo 
dieną, bet jau bus ir apvaikš- 
čiojimu atsiekimo 8 valandų.

Unija tikisi dar prieš 1-mą 
gegužės pasirašyti su bosais 
sutartį, garantuojančią įsteigi
mą 8 valandų darbo dienos 
visose New Yorko kafeterijo- 
se.

Taigi, kova už 8 vai. ėmė 
52 metu, tačiau atsiekta. Nė
ra to, ko negalima būtų at
siekt organizuotu, bendru ma
sių veiksmu. •>

“Mes Didesni už Įstatus,” 
Šaukia Bosai

Pereitą penktadienį rašėm, 
kad Metropolitan Insurance 
agentai laimėjo balsavimus už 
CIO uniją. Bet bosai tęsia 
prieš darbininkus savo terorą. 
Vienam ofise buvę visi dar
bininkai pravaryti, bet pas
kui vėl sugrąžinti, kuomet iš
girsta, kad unija skundėsi 
Valstijinės Darbo Tarybos ko- 
misionieriui John D. Moore.
’ Kada agentas ir unijos pir
mininkas, Brooklyne, Benja
min S. Finegold, pasakė kom
panijos Brooklyno manadže- 
riui E. Blumstein, kad jis vi
suose savo unijos veiksmuose 
prisilaiko Jungtinių Valstijų 
įstatymų, Blumstein sušukęs:

“Mes esam didesni už bile 
kokius įstatus. Eik lauk po 
velniais.” Bet unijistai nesi
skubina lauk, jie pasirįžę at- 
mušt puolimus. >

Pelninga Diskriminacija . 
Prieš Negrus

Pelningumas diskriminacijos 
prieš negrus daėjo iki to, kad 
namų savininkai užsimojo iš
varyt baltus gyventojus iš na
mų ir išrendavot tuos pačius 
apartmentus negrams daug 
aukštesnėmis rendomis. Toki 
bandymai daryta 797 E. 166 
St., Bronx. Bet rendaunin- 
kai, balti ir negrai, susiorga
nizavo ir paskelbė streiką.

Rendauninkų komitetas, sura
do, kad viename name, ant 
to paties aukšto, baltiem 
apartmentas pasirendavoja už 
$32, o negrams už $45 į mė
nesį.

RICHMOND HILL
ALDLD 185 Kuopos Nariams

ALDLD 185-tos kuopos susirin
kimas įvyks balandžio 20 d., Ky- 
burio svetainėj, 950 Jamaica Ave. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai 
dalyvaukite. V. Paukštys.

(92-93)

. F. G. Weisseman skirtingai 
įvertino vaikus. Mirdamas, jis 
paliko dukrai nuosavybę ver
tės $20,000, o sūnui—$1.

Pratt Instituto studentų me
no kūriniai pirmu kartu bus 
rodomi New Yorke Rockefel
ler Center, nuo 30 šio mėne
sio iki 15 gegužės.

Neatsargiam pėstininkui iš
ėjus iš už kampo priešais 
skubinantį policijos vežimą, 
policistas J. Kostik smarkiai 
pasukęs savo mašiną į šalį 
smogė į telefono stulpą ir ant 
vietos užsimušė. Kitas policis
tas, Liptak, sunkiai sužeistas.

Penktadienį temperatūra 
' New Yorke buvo pašokus iki 

**81°, sumušė 47 metų rekor- 
h dą. Vaikai maudėsi Miesto 
jį Salės fontano prūde. 

.. . ...... >—
Vėjui užgesinus liepsną gasi- 

niame pečiuje, karčiamoj, 168 
|' Chambers Si, N. Y., nuo gaso 

užduso bartenderis H. Bochholt.

IŠMOKĖJO $35,000 STREI
KO PAŠALPAI

Kailiasiuvių Streiko Komi
tetas pastaromis dienomis iš
dalino virš $35,000 penkiem 
tūkstančiam pašalpos reikalin
gų streikierių šeimynų. Viso 
streike yra 20,000 darbinin
kų. Kiekvienos šapos strei- 
kieriai patys nusprendė, ku
riems iš jų reikalinga pašal
pa ir vardai priduota Strei
ko Komitetui, kuris išmokėjo 
pašalpą.

Pranešama, kad 200 fabri
kantų jau prašo derybų.

PENKIOLIKA METU
Darbininkų Mokykla, 35 E. 

12th St., New Yorke, apvaikš- 
čioja savo 15-jį gimtadienį. 
Sykiu su metais, ji auga vi
sokeriopai — duoda virš 40 
kursų, turi Virš 80 klasių ir 
vis didėjantį skaičių lankyto
jų. Ji išaugo į didžiausią tos 
rūšies įstaigą visoj šalyj.

Pavasarinis mokyklos se
mestras prasidėjo 18 balan
džio. Registracija dar tę
sis per visą savaitę nuo 10 
ryto iki 10 vakaro.

NEPAPRASTI DEBATAI
Gegužės 4-tos vakarą įvyks 

nepaprasti debatai tarp Earl 
Browder, Amerikos Komunistų 
Partijos generalio sekretoriaus, 
buvusio komunistų kandidatu į 
šalies prezidentus, ir Frederick 
J. Libby, Nacionalės Tarybos 
Karui Išvengt sekretoriaus.

Debatus rengia savaitinis 
žurnalas New Masses. Abu de
batų dalyviai atstovauja milio- 
nus s k i r t i n gai nusistačiusių 
žmonių kas liečia būdus išvengt 
karo. Todėl debatai bus be ga
lo įdomūs. Rengėjai tą numato 
ir ne veltui paimta didžiausia 
šioje šalyje pastogėj esanti are
na—Madison Square Garden.

Robert Morse Lovett, angliš
kos literatūros profesorius iChi- 
cagos Universitete bus debatų 
pirmininku.

Bilietai jau gaunami visuose 
darbininkų knygynuose; kai
nos: 40, 55, 83 centai, $1.10 ir 
$1.65.

Šaltokos Velykos
Gausiai davęs šilumos prieš 

Velykas, oro “inžinierius” už- 
šventė sykiu su visais Velykų 
apvaikščiotojais, velykų rytą 
temperatūra buvo 44°. Tas 
privertė barškint dantimis ne
mažai plonučiais papuošalais 
pasirėdžiusių mjaldininkių. Y- 
patingai bloga buvo Salvation 
Armijai, kuri laikė pamaldas 
Prospect ir kituose miesto 
parkuose. Taipgi nekokios 
Velykos buvo Coney Island ir 
kitų rezortų pirkliams. Coney 
Islande laukta virš pusės mili- 
ono publikos, o nebuvo nei 
100,000.

Vos tik išėjus publikai iš 
Graham Teatro, 279 Grahamj 
Avė., penktadienio vakarą, 
eksplodavo filmos kenas. Sid
ney Rothstein, operatorius, 
apdegė.

šią savaitę pradėsią teist Ro
bert Irwin už žudystę, kurią jis 
papildė metai atgal velykų sa
vaitę. Jis norėta pripažint be
pročiu, bet specialė komisija jį 
pripažino sveiku.

Paliesta plėšimo signalui pa
duot viela sušaukė tris polici
jos radio karus prie drabužių 
krautuvės, 178 E. 125th St., 
New Yorke. Plėšikai pabėgo be 
grobio.

Jackson Heights ir Forest 
Hills srityse pastaraisiais ke
liais mėnesiais apvogta šimtas 
namų.

U ž p r e numeruok “Laisvę” 
savo draugams.

ŽMONĖM PAVOJUS NUO 
PASIUTUSIU ŠUNU

Sveikatos Departmentas pra
neša/kad Brooklyne plečiasi 
tarp šunų pasiutimo liga ir nuo 
jos yra pavojaus žmonių svei
katai ir gyvybei. Šiais metais 
rasta 24 apkrėsti šunes. Pas
kiausia toks šuo sugauta 12-tą 
šio mėnesio. Dėlto palaidų šu
nų gaudymas pratęsta trim mė
nesiam. Įsakyta palaidą ir be 
apinasrio rastą šunį, suimt, ne
žiūrint, kad būtų ir su leidimu.

Brooklyne šunimis įkandimo 
pavojus visuomet buvo didelis, 
bet dabar padidėjo. Užpereitais 
metais buvo įkandimų 7,843, 
pereitais metais įkąsta 8,292 
asmenys, kas parodo per metus 
padaugėjimą įkandimų 449- 
niais. Gi pirmais trim mėne
siais šių metų jau įkąsta 1,532, 
iš tų 627 įkandimai buvo vien 
kovo mėnesį.

WPA Darbininkams Gresia 
Algų Nukapojimas

I .......... z

Penkiem tūkstančiam balt- 
kalnierių darbininkų WPA 
projektuose gręsia didelis al
gų nukapojimas. Administra
torius Somervell praneša, kad 
24 projektai bus sulaikyta ir 
5,000 jų darbininkų perkelta 
į kitus projektus. Jie būsią pa
dėti ant mažesnių algų, nuo 
$1,240 ant $1,000 į metus. 
Toks esąs iš Washington© 
patvarkymas.

Švietimo projektai kol kas 
nepaliesta, tačiau ir juose bū
sią pakaitų po 30-tos birželio.

>

Skrybėliniai Turės Rinkimus
Skrybėlinių Unijos 24-tas 

Lokalas 'ruošiasi rinkimams. 
Juose eiliniai nariai yra išsta
tę 8 pažangiuosius kandida
tus. Jais yra Alex Rose, fi
nansų sekretorius, prieš kurį 
nei nestatoma kito kandidato, 
taipgi R. Radosh, R. Schul
man, L Moosin, P. Weissman,
F. Gottesman, R. Ostrofsky,
G. Kaufman ir M. Teish.

Pirmu kartu atvykus į New 
Yor.ką su vyresne sesute, 
Marion Gavalas, 14 metų, iš 
Northvale, N. J., paklydo ir 
atėjo pas policistą prašyt, kad 
padėtų pasiekt namus.

Sovietų Ambasadorius 
Smerkė Reakciją
Kalbėdamas Manhattan 

Opera House masiniam mitin
ge, suruoštame Biro-Bidžano1 
10-ties mėtų sukakčiai minėt, 
Aleksandras Trojano v s k i s , 
Sovietų Sąjungos ambasado
rius Jungtinėms Valstijoms, 
ragino “kelt balsą prieš da
bartinį barbarizmą, koks pa
sireiškia persekiojime žydų.” 
Jis šaukė amerikiečius 
bendrai su' Sovietų 
“prieš tarptautinę

veikt 
Sąjunga 

' reakciją, 
už gerovę ir lygias teises vi
so pasaulio žmonėms.”

Nepaprastas entuzia z m a s 
kilo, kada Sovietų ambasado
riui įteikta knyga su 50,000 
Amerikos žydų parašų, išreiš
kiant draugiškumą ir įverti
nimą Sovietų įsteigtos žydam 
autonominės srities — Biro-Bi- 
džano.

Trojanovskis stipriai pabrė
žė, kad anti-semitizmas pra
nyks tik su pranykimu reak
cijos, tad kova prieš jį remia
si ant viso pasaulio pažangių
jų veiklos ir Sovietų Sąjungos 
gyvavimo. Jis nurodė, kad 
“Sovietų Sąjungoj nėra žydų 
problemos” ir diskriminacija 
prieš bile tautybę ar rasę yra 
b a u d ž i a m a į st a ty m a i s.

Jis taip pat įspėjo, kad 
“Biro-Bidžanas nėra išrišimu 
žydų tarptautinių problemų, 
tik kaipo simbolis žydų lais
ves.” Biro-Bidžanas yra įro
dymu visoms pasaulio šalims, 
jog žydų, kaip/ ir kiekvienas 
tautinių bei rasiniu mažumu 
klausimas gali būti išrištas su 
panaikinimu reakcijos ir įstei
gimu pilnos demokratijos.

TRIM PLĖŠIKAM GRĘSIA 
AUKŠČIAUSIA BAUDA 
Sekmadienio rytą mirė poli

cistas Humbert Moruzzi, ku
ris buvo pašautas Howdy Kliu- 
bo apiplėšime. Su jo mirčia, 
kaltinimai prieš plėšimo daly
vius — John Kulką, Francis 
Degnan ir Harry Roche—pa
sikeičia į kaltinimus žmogžu
dystėj, kas gręsia aukščiau
sia bauda — mirtimi elek
tros kėdėj.

Suimta daugiau tos pačios 
šaikos plėšikų, planavusių 
apiplėšt Dempsey’s Restau- 
rana.

I’lJnSKOJIAIAI
Pajieškau darbo kaipo bartenderis. 

Esu patyręs tame biznyje. Kalbų ru
siškai, lietuviškai ir lenkiškai. Pra
šau kreiptis po sekančiu antrašu: 
Kazys Benulis, 655 — 6th Avė., 
Brooklyn, N. Y. (91-93)

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. 23rd St.
~ ........■ ■■ ............................................................................—
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Clement Vokietaitis į 
; LIETUVIS ADVOKATAS į 

50 Court Street j 
j Tel. Triangle 5-3622 !

! Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Jieško Turtingo Lakūno
Andrew Carnegie Whitfield, 

turtingas jaunas lakūnas mėgė
jas, paskelbtas dingusiu po pa
sikėlimo iš Roosevelt Field pe
reito penktadienio rytą. Whit
field gyveno 308 E. 79th St., 
N. Y.

Jo j ieškot signalas perduota 8 
valstijom, taipgi susikoncentruo
ta j ieškot po Long Island lau
kus, kadangi R. F. stoties dar
bininkai liudijo, jog jis pakilęs 
tik su 10 galionų gasoline ir ne
galėjęs toli skrist, žmona sako, 
kad jis sakęs išeinąs iš namų 
tik keliom minutėm.

| Telephone Stagg 2-4409 

j A. Radzevičius 
| GRABORIUS
> (Undertaker)'

Vedu šermenis ir palaidoju tin- 
| karnai ir už prieinamą kainą 
3 Parsamdau automobilius vestu- 
3 včm, parėm, krikštynom ir 
(kitokiem reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

| BROOKLYN, N. Y.

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.

Garsusis smuikininkas Jas
cha Heifetz ir NBC Simfonijos 
Orkestrą grieš Austrijos pabė
gėliams . šelpt koncerte, Carne
gie Hall, šio mėnesio 27-tą.

Sergantis keista nykimo liga 
vaikas, William Bocca, 3421 
Wickham Ave., Bronx, palai
komas svetimu krauju. Jis 
turėjo apie 40 kraujo perleidi
mų.

Ant Manhattan Tilto užsi
degęs trokas sulaikė trafiką 
40 minučių.

Sekmadienio popietį du gin- 
kluoti a plėšikai apiplėšė ma- 
nadžerį Midwood Teatro, 
1307 Avė. J. Teatre buvus pu
blika visai nepajuto plėšimo.

Franco Cenzūra Klastuoja 
Korespondentų Pranešimus

New York Times kores
pondentas Wm. P. Carney, 
aprašantis karą iš fašistų 
pusės, skundžiasi, kad jo 
siunčiamus pranešimus fa
šistai sulaiko ir cenzūruoja 
net po 24 valandas (ir su
prantama, savaip perdirba 
tuos pranešimus).

Barcelona. — Ispanijos 
respublikos lėktuvai nuvijo 
šalin fašistų laivus, atplau
kiančius į Vinaroz su nauja 
kariuomene iš Majorca sa
los.

Numatoma, kad BMT kovo
sianti prieš miesto paėmimą sa
vo žinion Culver Linijos ir pra
tęsimą miestavos subvės iki Co
ney Island, nes tai BMT kom
panijos aukso “mainos.”

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

R Kas Yra COSSACK?
KARPAŽOLIŲ 
sultis skilviui

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausinius:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyry ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.

Galima pirkti abi arba bile 
kurią vieną

Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

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 FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

• •

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

.... - .. ......... ....... . .... 11 ........

FRANK DOMIKAITIS
RESTJ URACJJ A

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.

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

19 Benų padarau nau
ju! paveikeluB ir kra- 
javui sudarau su ama- 
rikonifikais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
attnaliavoju Įvairiom 
spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 

Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.

O

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS [STAIGA

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 BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

vbooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc^

GARSINK1TES “LAISVĖJE”
Z PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

PER WEEK

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

Sun, all day and night.




