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Ramiajame Vandenyne da- 
*bąr turi pratimus Jungt. Vals
tijų karo laivynas. Dalyvauja 
150 karo laivų, 500 lėktuvų, 
3,600 oficierių ir 55,000 jūrei
viu.

Japonijos imperialistam tas 
nepatinka. Jie šaukia, kad 
“Amerikos auga kariniai ape
titai.“ Kol kas Amerika nieko 
nepuola, o Japonija veda bai
sų karą Chinijoj.

Anglija kas kart vis daugiau 
budavoja karo laivų. Sausio 
mėnesį, 1935 metais, ji buda- 
vojo 139,345 tonų karo laivų; 
1936—281,925; 1937 — 375,- 
740; o sausio 1 d., 1938 m., 
jau 547,014 tonų, šiemet An
glija baigs budavoti 60 naujų 
karo laivų, kurie bus prijungti 
prie veikiančio laivyno.

Su sausio 1 diena Japoni
jos nuostoliai Chinijoj buvo 
sekami. Užmušta 5 genero
lai, 13 pulkininkų, 20 papul- 
kininkų ir 42,230 kareivių. 
Sužeista 142,150 kareivių ir 
400 oficierių. Dingę 9,510 
kareivių. Pabėgo 560 karei
vių.

Japonija neteko 387 karo 
lėktuvų ir 376 lakūnų. Iš to 
skaičiaus 87 lakūnai pateko į 
nelaisvę.

Karo laivynas neteko 4 
kanuolinių laivų ir 5 trans
portų, jų tarpe “Maia“' 15,- 
820 tonų įtalpos, ’kuris nu
skendo su pėstininkų batalio- 

Chinai sugadino karo lai- 
(krūzerius) “Toma,“ “Oi- 
“Tenru“’ir “Sendai,” ku- 
yra nuo 5,200 iki 5,500 

J aponijos

nų.
vus

rie
tonų kiekvienas.
laivynas neteko 3,700 oficie
rių ir jūreivių užmuštais. Tai 
-buvo nuostoliai po penkių ir pu
sės mėnesių karo. Dabar jie 
yra daugiau kaip du kartus 
didesni.

Sovietų Sąjungos valdžia ir 
lakūnai dar nenustojo vjlties, 
kad Levanevskis ir jo drau
gai kur nors ant ledyno yra 
gyvi. Sovietų lėktuvai nuo 
Rudolfo salos daro jieškoji- 
mus. Lakūnas Moškovski jau 
du kartu skrido per šiaurinį 
Polių į vietą, kur mano yra 
nusileidęs lėktuvas. Abu kar
tus plačiai apžvelgė ledynus. 
Skrajojo Kotov ir Bicko la
kūnai. Jie jieškos ir ant to
liau.

Japonijos imperialistai sle
pia nuo savo* šalies gyventoju 
visas ąinias apie jų nepasi
sekimus Chinijoj. Bet amžinai 
negalės paslėpti, nes vis dau
giau parvyksta japonų kar
eivių be kojų, be rankų ir jie 
pasako tiesą.

Dancige vis labiau šaukia 
Vokietijos nazių spauda už 
tai, kad tas miestas ir Dan
cigo (Lenkijos) Koridorius tu
ri būti prijungti prie Vokie
tijos. Ji atvirai reiškia ne
pasitenkinimą, kad laikinai 
Lenkijos fašistai susitaikė su 
Lietuva ir neužėmė Lietuvos. 
Mat, tarpe Vokietijos ir Len
kijos fašistų jau nuo senai 
prieita prie susitarimo, kad 
Lenkijos Koridorių grąžinti 
Vokietijai, o Lenkija į Balti
jos jūrą išėjimą pasidarys per 
Lietuvą.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 95 (S pusk laida) Telephone STagg 2-3878

Franco Panaikinsiąs Civiles 
Vedybas ir Perskyras

Burgos, Ispanija. — Gen. 
Franco per radio pareiškė, 
kad visai nepasitiki jokia 
žmonių demokratija ir kad 
jis panaikins civiles vedybas 
ir perskyras, ir išnaujo su
jungs bažnyčią su valstybe.

(Tūluose pranešimuose 
amerikoniškai spaudai pir
miau buvo per klaidą įdėta 
“establish” (įsteigti, įvesti) 
vietoj “abolish” (panaikint), 
kalbant apie civiles vedybas 
ir perskyras.)

Žuvo 300 Žmonių Žeme 
Drebėjime Turkijoj

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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Senato Atžagareiviai 
Už Kapitalo Pelnus, 
Prieš Šalpos Darbus

Chinai Apleido Lini, 
Bet Tebelaiko Apgu
lę Japonus Yihsiene

425 Unijos Užgiria Biliu 
Prieš Užpuolikus Fašistus
Washington. — Jau 425 

darbo unijos iš 43 valstijų 
atsiuntė pareiškimus, ku
riais pritaria kongresmano 
J. J. f O’Connell’io sumany
mui prieš užpuolikes fašis
tines šalis. Jis reikalauja, 
kad Amerika išvien su ki
tomis taiką mylinčiomis val
stybėmis paskelbtų “karan
tiną” prieš Japoniją, Italiją 
ir Vokietiją ir boikotuotų 
jąsias, kol jos nesustabdys 
savo užpuolikiškų karų.

----------------------------------- E _____
Smarkus Išsiveržimas Japo-I Hankow, Chįnija, bal. 21. 

nijos Ugniakalnio
sės darbininkų unijoms.

Washington. — Specialis 
atžagareivių senatorių ko
mitetas atsišaukė į kongre
są, kad panaikintų taksus 
nuo kompanijų laikomų did
žių kapitalų pavidale nepa
dalintų pelnų. Jie taipgi 
šaukia puimt extra taksus 
nuo stambiųjų pelnų abel- 
nai ir reikalauja “sužiurę t” 
pašalpiniuose darbuosė be
darbius, kurie “turį kitokių 
įplaukų“.

Šie atgaleiviai demokra-

New York. — Ateityje 
žmonės stebėsis, kaip “keli 
didieji kapitalistai” šiuo 
laiku galėjo sutrukdyt pra
monę ir šalies ūkio atgiji
mą,—pareiškė profesorius
Ed. C. Lindeman, kalbėda
mas Socialio Darbo Mokyk
loj New Yorke.—Ta saujelė 
stambiausių kapitalistų ve
da sėdėjimo streiką prieš 

įsevelto valdžią, idant 
priverst ją numušt jiem 
taksus, sustabdyt plačius 
viešus darbus, griežtai nu
kirst pašalpas bedarbiam ir 
panaikint Darbo Santikių 
Įstatymą, pripažįstantį tei-

Gen. Franco Ofensyva 
Šiaurėj ir Pajūryj

—Japonai užėmė Lini mies
tą, Shantungo provincijos

Tokio. — ^irmu kartu iš- pietų vakaruose. Chinai sa- 
siveržęs po šešių metų, di-| ko, kad japonai tyčia štur- 
džiausias Japonijoj ugnia-|mavo Lini, norėdami, kad 
kalnis Asama padegė mišką. 
Sviedžiami iš jo oran akme
nys buvo tokio dydžio kaip 
arbūzai.

Angora, Turkija. — Try
lika sykių pasikartojęs 
smarkus žemės drebėjimas 
suardė bei per iššauktus 
gaisrus sudegino 20 kaimų, 
kur žuvo per 300 žmonių 
Centralinėj .Anatolijoj.

Žemės drebėjimas kratė 
didžiulį plotą nuo Juodųjų 
Marių iki Viduržbmio Jūros. 
Tūkstančiai žmonių liko be 
pastogės. Valdžia siunčia 
jiem greitos pagelbos.

kongresą griežtai numušt 
WPA darbų išlaidas.

12 Metų Mergaitė Ištekėjo 
Už 37 Metų Vyro

Lewes>Delaware.-Susituo- 
kė 12 metų mokinė Almira 
Walls su Samu McChesney, 
37 metų amžiaus žuvininku. 
Imant leidimą vedybom, 
mergaitės motina melavo, 
būk jos duktė esanti 16 me
tu, v

Delaware valstijos įstaty
mas uždraudžia vedybas 
jaunesnėm kaip 16 metų 
mergaitėm.

Liaudiečių Vadas Tikrina, 
Kad Fašistai Bus Išvyti
šiaurinė Katalonija.—Is

panijos gynėjų komandie- 
rius pulkininkas Capulino, 
šiauriniame K a t a 1 o n i jos 
fronte, pareiškė:

“Mes Išvysime fašistus. 
Aš visada sakiau, kad mes 
Ikur nors nukentėsime didelį 
sumušimą, bet paskui mes 
laimėsime. Toks jau Ispani
jos žmonių būdas—juos ne
laimė išjudina veikti. Mūsų 
ūpas aukštai pakilęs. Mes 
jau išnaudojome laiką per
siorganizuoti ir atitaisyti 
savo klaidas?’

Kanadiečiai prašo, kad AL
DLD vajus būtų pratęstas iki 
15 d. gegužės. ALDLD Cen
tro Komitetas priimsj jų pa
siūlymą ir vajų pratęs. Kaip 
(matome, Kanadoj draugai 
energingai dirba, jau nemažai 
gavo naujų narių ir dar turi 
vilties gauti.

KOVA PRIEŠ PELNA- 
GROBIUS ISPANIJOJ 
Barcelona, Ispanija.—Vy

riausybė ’ atėmė leidimus 
(laisnius) iš 12,100 biznie
rių, kurie perdaug išpūtė 
parduodamų reikmenų kai
nas. 131-nas pelnagrobis 
tapo pasiųstas kalėjiman.

Japonijos ir Hitlerio 
Karo Laivynai Sumuš
tų Amerikos Laivyną?
Washington. — Senato

rius Lundeen priešinasi Ro
osevelto valdžios reikalavi
mui paskirt $1,156,000,000 
nepaprastų lėšų,; idant jo
mis per keletą metų padi
dint Amerikos karo laivyną 
20 procentų. Jis iššaukė bi
le senatorių pasakyt, kokių 
šalių karo laivynai susivie
niję galėtų sumušt Jungti
nių Valstijų laivyną tarp 
Alaskos, Hawaii salų, Pana- 7 u 7

ma kanalo ruožto ir Maine 
valstijos šiaurinio pakraš
čio.

Senatorius Walsh, pirmi
ninkas laivyno komisijos, at
sakė, kad susijungę “Japo
nijos ir Vokietijos laivynai 
arba Rusijos ir Japonijos” 
galėtų paskandinti Ameri
kos karo ląivyną tuose van
denyse.

(Tik antras senatoriaus 
pavyzdis yra labai nevykęs 
—įsivaizduot, kad Sovietų 
Sąjungos karo laivynas bet 
kada norėtų užpulti Ameri
ką arba kad jis galėtų ką 
bendra turėt su fašistiniu 
Japonijos laivynu—tai atro
do kaip keistas sapnas.)

BOMBININKUI EKSPLO- 
DAVUS, ŽUVO PENKI 
Paryžius. —. Eksplodavo 

ore, nukrito .ir sudegė bom- 
binis Francijos armijos lėk
tuvas ties St. Donatu. Žuvo 
visi 5 jame buvę kariškiai.

Aštuoniolikos Tonų Tankai 
, Hitlerio Sukaktuvėse

Berlin. — Nazių suruoš
tame parade pagerbt Hitle
rio 49-nių metų amžiaus 
sukaktuves dundėjo gatvė
mis ir devyni didieji tankai 
po 18 tonų svorio. Jie gink
luoti kanuolėmis, šaudančio
mis keturių colių storio šo
viniais.

Maršavo 10,000 parinkti- 
nės kariuomenės, tarp jos ir 
vienas Austrijos pėstininkų 
pulkas.

Plačiai kalbama, kad Vo
kietija turinti tankų po 30 
tonų, bet jų dar viešai ne
rodanti.

(Sovietai turi tankų po 70 
tonų. Sakoma, kad Sovietuo
se planuojama ir tankai- 
tvirtumos—po 100 tonų.)

Liaudiečiai Užkerta 
Fašistams Perėjimą 
Per Upę į Tortosą

Barcelona, Ispanija.—Fa
šistai mėgino nutiest ponto- 
ninį tiltą per Ebro upę ir 
juom pereit iš vakarinio 
priemiesčio į patį Tortosos 
miestą, nes liaudiečiai su
sprogdino visus pastovius 
tiltus. Bet fašistai nepajėgė 
pravesti sau laikiną ponto- 
ninį tiltą per sriaunią Ebro 
upę, dabar ištvinusią iki pu
sės mylios pločio, ypač, kad 
liaudiečiai žėrė į juos kul- 
kasvaidžių ir kanuolių ug-» 
nį. į

Liaudiečių artilerija iš 
Tortosos audringai bombar
duoja fašistus antroj upės 
pusėj.

Gelžkeliečiai ir Lewis Remia’ i? - -
Roosevelto Programą

New York. — Konferen
cija penkių rytinių-geležin
kelių darbo unijų, atstovau
janti 26,000 narių, pilnai ir 
besąlyginiai užgyrė prezi? 
dento Roosevelto reikalavi
mą paskirt iš . šalies iždo 3 
bilionus dolerių viešiem dar
bam ir šalies ūkio gaivini
mui apskritai.

Washington. — John L. 
Lewis, CIO unijų pirminin
kas, šaukia visos šalies uni- 
jistus paremt prezidento 
Roosevelto programą dėlei 
viešų darbų praplatinimo ir 
pramonės-biznio gaivinimo.

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Fašistai 
praneša, kad jie staiga už
klupę ' Albocacerį, rytiniame 
pajūryje, šiaurinėj dalyj 
Castellon provincijos. Tuo 
tarpu Albocaceryj buvo tik 
nedidelis skaičius respubl. 
kareivių. Juos užpuolė dau
giausia Italijos juodmarški- 
niai. Fašistai šioj srityj 
briausis perkirst vieškelį 
tarp Albocacerio ir Valenci- 
jos.

Centralines Ispanijos ar
mijų komandierius gen. 
Miaja siunčia pulkus geriau
sios kariuomenės gint Cas
tellon provincijos pajūrį nuo 
fašistų.

Šiauriniame Katalonijds 
fronte 15,000 fašistų iš 
Trempo bando prasilaužt į 
Puigcerdos tarpkalnę, arti 
Francijos sienos. Jiem pas
toja kelią 25,000 liaudiečių.

Liaudiečiai šauniai atmu
šė fašistų ataką toj srityj. 
Toliau į pietus, jie atėmė iš 
fašistų kelias pozicijas arti 
Balaguer tilto ir lygumoj 
tarp Bellcaire ir Vallfogo- 
na, į šiaurių rytus nuo Leri- 
dos.

Toulouse, Franci j a. — Fa
šistai užėmė ispanišką ga
lą, Pont du Roi tilto tarp 
Francijos ir Ispanijos; jie 
sakosi užvaldę ir Pontillon 
kalvą vakariniame gale Ar
an klonio.

Būrys liaudiečių, užpultas 
kur kas didesnio fašistų 
skaičiaus, perėjęs Poųt du 
Roi tiltu Francijos pusėn.

JAPONAI LAIMĖJĘ
SHANSI PROVINCIJOJ,

Peiping. — Japonai pra
neša, kad po 7 valandų ko
vai jie “nuviję” chinų Aš
tuntos Armijos dalis Shan
si provincijoj. Sakosi užmu
šą bei sužeidę- “2,000? chi
nų. V.

EI Salvadoro respublikėlė 
išleidžia specialius pašta- 
ženkliUs pagerbt Jungtinių 
Valstijų1 konstitucijos 150 
metų sukaktį.

chinų kariuomenė atbėgtų 
iš Yihsieno ir Hanchwango, 
kur chinai tebelaiko apgulę 
tūkstančius japonų. Tada 
apgultieji būtų pasiliuosavę.

Chinai nepasidavė šiai 
japonų gudrybei ir vely pa
sitraukė iš Lini, kuris da
bartiniu laiku neturįs dide
lės karinės svarbos.

Philadelphia, Pa.
Ekstra Svarbus Susirinki

mas Dėlei “Laisvės”
Bankieto

Ateinantį sekmadienį, ba- 
landžio-April 24 d., yra šau
kiamos visos mūsų darbinin
kiškos organizacijos, “Lais
vės” skaitytojai, dalininkai 
ir simpatikai į paskutinį 
masinį susirinkimą prieš 
bankietą. S u s i r i n k i m as 
įvyks 735 Fairmount Ave.; 
prasidės 5 vai. po pietų. _____ ~ ___  _____ ___

Visi mūsų judėjimo drau- j Huomenės buvo šiomis die
gai ir draugės, kuo plačiau
siai turite dalyvauti šiame 
susirinkime. Yra padaryta 
mums nesmagumų dėlei Lie
tuviu Salės (Moyamensing 
Avė.), dėl ko buvom pri
versti perkelti bankietą į 
New Auditorium Hali, 713 
Snyder Ave., ant gegužės 
1-mos dienos.—Tas dalykas 
paaiškės susirinkime.

Žinokite, kad šiame susi
rinkime bus paskutiniai ra
portai apie viską. Organi
zacijų nariai, paėmę tikie- 

• tūs, turėsite raportuoti apie 
dalyvius, nes turėsime pri
rengti maistą bankietui.

Prašome ir apylinkės 
draugus dalyvauti susirinki
me ir pranešt, kiek darbi
ninkų paskirsite; o mums 
dar daug darbininkų trūks
ta.

Veik. Komit. Valdyba.

FAŠISTAI ŠTURMUOJA 
MADRIDĄ

Madrid, bal. 21.—Fašistai 
staiga pradėjo šturmuot 
liaudiečius, verždamiesi iš 
Vakarinio Parko į Madridą,- 
Jie bando pasinaudot tuomi, 

(kad dalys respublikos ka-

nomis iš čia pasiųstos į pa
jūrį atmušt fašistų ofensy- 
vą tenai.
‘ Fašistai skelbia, kad jie 
jau pastūmę liaudiečius kiek 
atgal Madrido fronte.

SUSTREIKAVO 2,000 AU
TO. DALIŲ DARBININKŲ 

DETROITE
Detroit, Mich., bal. 21.— 

—Sustreikavo 2,000 darbi
ninkų prieš Bohn Aluminum 
ir Brass korporaciją, gami
nančią .automobiliam dalis. 
Streikas uždarė 
dirbtuves.

Streikuojama 
kad bosai laužo
unijistais, nariais Jungtinės 
Auto. Dąrbininkų Unijos.

astuonias

protestui, 
sutartį su

GALŲ GALE, TEISINGAS 
j TEISeJAS

$15,000,000 Kovai Prieš 
Lyties Ligas Amerikoj

Washington. — Tarpvals- 
tijinė kongreso komisija už-' 
gyrė LaFollette-Bulwinkle 
sumanymą paskirt $15,000,- 
000 kovai prieš lyties ligas, 
sifilį ir “puliatekį”. Tie pi- 

inigai būtų išleisti per treje
tą metų. Jų būtų duodama 
atskiroms valstijoms pagal 
gyventojų skaičių ir lyties 
ligų pasklidimą. ■
RUMUNIJOJ SUIMTA 200 

NAZIŲ KUNIGŲ
Bucharest, Rumunija. — 

Tarp poros tūkstančių areš
tuotų naziškų fašistų yra ir 
200 pravoslavų kunigų^ pri
sidėjusių prie sąmokslo nu
verst karaliaus Karolio val
džią.

Fašistų Bombininkai Užmu
šė 12 Civilių

Barcelona. — Nazių ir 
italų lėktuvai bombardavo 
Geroną; dvyliką nekariš- 
kių žmonių užmušė ir 21 su
žeidė.

Liaudiečių priešorlaivinės 
kanuolės nuvijo šalin fašis
tų lėktuvus, atskridusius 
bombarduoti Barceloną.

Hendaye, bal. 21.—Ispani
jos liaudiečiai Katalonijoj 
turi ganą, ginklų ir amunici
jos ilgai kovai.

Šiandien būsią šilta, apsi
niaukę ir lietaus.—N. Y. 
Oro Biuras.

Vakar temperatūra 75.
Naktį iš šio šeštadienio į 

sekmadienį 2 vai. A. M. pra
sideda dienos šviesos tau
pymo laikas. Geriau tad 
pirm einant gult pavarykite 
savo laikrodžius viena va
landa pirmyn.
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St. Louis, Mo.—G. Jamer
son- buvo atvestas teisman, 
kad pavogė $2 iš gazolino 
stoties.

Kiek gi jam skirt baus
mės? užklausė taikos teisė
jas L. L. Hicks. Pasiėmė pai
šelį ir skaičiuoja:

Richard Whitney, Wall 
Stryt šėrų gemblerių galva, 
pavogė apie $225,000. Kiek 
jis nuteistas kalė t, tai išei
na po $5 už valandą. Tu pa
vogei $2; tad tektų kalėt 24 
minutes. Taigi ir nuteisiu 
tave dvidešimt keturiom mi
nutėm,—tarė teisėjas Hicks.

Pabuvęs 24 minutes šeri
fo globoj, Jamerson paleis
tas.

Naziai gal Nužudysiu von 
Papeną, Buvusį Ambasado

rių Austrijoj

London, bal. 21.—Prane
šama, kad slapta Hitlerio 
policija kvočia von Papeną, 
paskutinį Vokietijos 
sadorių Austrijoje, 
pavojus jo gyvybei.

amba- 
Gręsia



LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

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

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

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

Act of March 3, 1879.

jusius prie “Voice” išleidimo. Taipgi ten
ka palinkėti jiems kuodidžiausios pakan
tos ir energijos išlaikyti žurnalą ip jį vis 
gerinti. Žinome, darbas sunkus, reika
laująs daug triūso, energijos, bet pats 
tikslas tiek svarbus, kad jis turi patei
sinti viską.

Raginame kiekvieną lietuvį, turintį vai
kų, užsakyti jiems “Voice”. Vartoją an
glų kalbą suaugusieji turi padaryti tą 
patį.

“Voice” prenumerata metams $1.50, o 
pavienio numerio kaina—15c.

Prenumeratos ir užsakymai platinimui 
reikia siųsti sekančiu antrašu: “The 
Voice of Lithuanian Americans”, Box 38, 
Station W, Brooklyn, N. Y.

rą ir Fašizmą

Penktadienis, Bal. 22, 1938 •

“77ie Voice of Lithuanian 
Americans”

Pagaliau išėjo iš spaudos senai laukia
mas Amerikos lietuvių jaunimo žurnalas 
—“The Voice of Lithuanian Americans” 
(Amerikos Lietuvių Balsas). Kaip žinia, 
prie šito žurnalo išleidimo buvo ruoštasi 
veik ištisus metus: rinkta pinigai, prenu
meratos ir konsoliduota bendradarbių 
pajėgos. Jau senai reikėjo Amerikos lie
tuvių jaunimui tokio žurnalo, aplink kurį 
susiburtų visi, kurie jaučiasi esą lietu
viai, nors jie vartoja anglų kalbą kaipo 
prieinamesnę ir suprantamesnę. Tiesa, 
mes įvedėme spaudon angliškus jaunimui 
skyrius (“Laisvė buvo pirmutinis lietuvių 
laikraštis Amerikoj tą padaręs), tačiau 
tie skyriai nepilnai atsako tam darbui, 
kurį pasibrėžęs “Voice”.

Pirmas žurnalo numeris daro labai ge
rą įspūdį. Ir ko čia netelpa? Eilių, apy
sakaičių, istorinių ir politinių straips
nių, straipsnių apie sportą ir sportinin
kus; labai tinkamų ir vykusių piešinių. 
32 žurnalo puslapiai taip ir marguliuoja 
įvairenybėmis, patraukiančiais kūriniais, 
gamintais pačių jaunuolių, rašytojų, ar
tistų. Puikus viršelis su Jono Gresh 
(Greškėno) piešiniu.

Viso telpa 16-kos asmenų rašiniai bei 
piešiniai: John Gresh, Albert Pross, Joe 
Kovingas, Adele Meiron, Esther Kukans- 
kis, Tylintis, Elyte Grozan, Joseph Pren- 
tis, Frank Yakštys, Nellie Bubencik, 
John Surba, F. J. Bagočius, Birutė Pal- 
tanavičiutė, Tom Yermal, Frank Stulgis, 
Bruno John Paul. Iš to skaičiaus tik trys 
bendradarbiai paeina iš “senimo”, o visi 
kiti jauni, Amerikoje gimę ir augę vyrai 
ir moterys.

f Redakcinę komisiją sudaro: Keistutis 
t' Michelsonas, John Ormanas, Frank Yak

štys; sporto skyriaus redaktorius Tho
mas Yermal, meno—Albert Pross.

r Redakcija savo įžangos žodyje pareiš- 
I kia: “Mes pasirįžę stovėti už tai, kas yra 
/ teisinga ir gera—už bendradarbiavimą, 
I teisėtumą, demokratiją.” Žurnalas žada 

būti anti-fašistinis ir visiems, kurie prie
šingi fašizmui ir stoja už demokratiją, 
redakcija pasiruošusi suteikti vietos žo
džiui, nors su tūlais autoriaus išsireiški
mais ji ir nesutiktų.

Be abejo, pirmasis “Voice” numeris 
perdaug yra bendras savo turiniu, neat
vaizduoja to, kas darosi Amerikos lietu- 

/vių jaunime. To ir negalima reikalauti; 
tai teks suvaidinti sekantiems žurnalo 
numeriams.

Dėl stambesnių trūkumų: mūsų nuo
mone, pirmajam numeryje vertėjo įdėti 
kąd ir neilgą dalykėlį apie Pirmąją Ge
gužės, juo labiau, kad šis numeris su 
Pirmąja Gegužės pasieks skaitytoją. Juk 
Pirmosios Gegužės šventė gimė Ameri
koje, minima visam pasaulyj ir dėlto 

* įdomu lietuviui jaunuoliui susipažinti 
nors trumpai su josios istorija.

Antra, reikėjo turėti straipsnis ir apie 
Ispaniją, jei ne apie einamąsias ten už 
respublikos gynimą kovas bendrai, tai 
bent apie lietuvius kovotojus, kurių ran
dasi apie 400. Jų tarpe yra eilė ameri
kiečių lietuvių, kurių tūli žuvo, kiti su
žeisti, kiti, kovoję po metus su virš, su
grįžo į Jungtines Valstijas. Kuo gražes
niu šiandien anti-fašistinis žurnalas ar
ba laikraštis gali pasipuošti, jei ne kovo
tojo Ispanijos gynėjų eilėse atvaizdu!

, Galima būtų ir tūlų kitų trūkumų-trū- 
kumėlių pastebėti šian ir ten, bet tai rei
kia pamiršti ir duoti mūsų jaunimui įsi
smaginti dirbti. Juk tai pirmutinis tos 
rūšies žurnalo numeris; pirmoji kregždė, 
pasirodžiusi viršuj Amerikos lietuvių 
jaunimo galvų.

Tenka pasveikinti lietuvius jaunuo
lius, didesniu ar mažesniu triusu prisidė-

Apie Lietuvius Ispanijoj
“Mūsų Jaunimas” (išeinąs Lietuvoj) 

skelbia, kad nei vieno lietuvio nėra Is
panijos fašistų pusėje, t. y., armijoj, ko
vojančioj prieš respubliką. Kurie vyko, 
visi nuvyko į respublikos armiją, visi 
anti-fašistai. Straipsnio autorius Julmis 
šitaip baigia:

Lietuvių respublikos armijoj, pagal re
gistracijos Albacetėj duomenys, yra 343, bet 
iš viso yra daugiau, nes iš šiaurės Amerikos 
ir Argentinos, bei Kanados daug jų nėra re
gistruota. Yra majorų, kapitonų, leitenantų, 
gydytojų, net gailestingų seserų. Mūšiuose 
lietuviai, gerokai atsižymėję, tik, deja, išmė
tyti po visus batalionus: ši maža tauta mo
ka daugybę kalbų, todėl kaujasi greta anglų, 
vokiečių, lenkų, net vengrų ir jugoslavų.

Keliolika jų yra žuvę didvyriška mirtimi 
Ispanijos laukuose; vienas velioniškis, atvy
kęs tiesiog iš Lietuvos, kulkosvaidininkas.

Na, o kai susitinka iš įvairių dalių lietu
viai, susitinka kaip broliai, dalinasi frontų 
įspūdžiais, pasakojasi kelionių nuotakius, 
kalbasi apie praeitį Lietuvoj ir dalinasi 
paskutiniu, ką tik turi.

Batalione, su kuriuo žygiuojame, yra ke
turi lietuviai: būrio vadas, raitelis, kareivis 
kulkosvaidžių grandyj ir. sanitaras.

Kai vienas žygio metu kur gauna vyno, 
paskubomis neša kitus vaišinti.

Straipsnis rašytas sausio mėnesį. Nuo 
to, nereikia nei aiškinti, pastaruosiuose 
mūšiuose nemažai lietuvių kovotojų bus 
žuvę, bus nemažai sužeistų.

Kai mūsų broliai ir geriausi draugai 
ten žūsta, tai mūsų pareiga daryti vis
ką Ispanijos respublikai padėti. Reikalin
ga materiale parama, reikalinga ir mo
ralė. Šiuo tarpu Amerikos lietuviai, po
draug sū plačiomis šio krašto masėmis, 
reikalaukime Amerikos vyriausybės nu
imti embargo nuo ginklų Ispanijos res
publikai. Jei respublikos vyriausybė ga
lėtų pirktis iš demokratinių kraštų gink
lų, tai Mussolinio - Hitlerio - Franco^ 
važudžiai greit būtų iš Ispanijos iš 
laukan, nugalėti.

Rašo J. Baltrušaitis
Amerikos Lyga prieš Ka

rą ir Fašizmą savo ketvirta- 
"me Kongrese paskelbė, kad 
kova prieš fašizmą Ameri
koje neįmanoma be darbi
ninkų. Šita mintis tęsėsi lyg 
raudonas siūlas per visą 
kongresą, kuris įvyko lap
kričio 27-28 d. Pittsburghe. 
Svarbu, kad ne vien žodžiais 
tat reiškėsi, bet ir darbais; 
galima sakyti, daugiausia 
darbais. Daugelis darbinin
kų unijų atstovauta, dauge
lis yra prisidėjusių prie Ly
gos, daugelis rengiasi neuž
ilgo prisidėti. Kongresas pa
reiškė viltį ir geismą, kad 
darbininkai susiorganizuotų 
visoje šalyje, visose įmonė
se ir pramonėse ir kad dvi 
didelės unijų organizacijos 
—Amerikos Darbo Federa
cija ir Pramoninio Organi
zavimo Komitetas (C.I.O.) 
susidėtų ir padarytų vieną 
didžiulę darbininkų organi
zaciją. Šitos vienybės .pa
geidavimo rezoliucija ne tik 
vienbalsiai priimta, bet ir 
karštu delnų plojimu pa
tvirtinta !

Pačioj pirmoj vietoj K@n-

tik-

boi-
Ita-

todistų kunigas; išrodo 
ras demokratas).

Boikoto Klausimas
Pagaliaus nuspręsta 

kotavimas ir fašistinės
Ii jos ir nacinės Vokietijos.

Apie boikotavimą Japoni
jos prekių referavo jauna 
moteris, Joan Lyons.

Ar boikotuodami nepa- 
kenksim darbininkams Ja
ponijoj, o taip pat ir Ame
rikoje? Į šitą savo klausimą 
ji atsakė, kad ne. Paaiškino 
šiaip: Japonijoj du milionai 
kaimiečių produktuoja šil-

ir karas. Fašizmas reiškia 
karą šioj gadynėj. , Fašiz
mas negali gyvent be karo. 
Per karus jisai tikisi išnai
kint demokratybę, nugalėt 
demokratiškas šalis ir visą, 
pasaulį paverst viena didele 
vergija, be žmonių laisvės, 
be teisių. Tai toksai fašistų 
tikslas; jie užsidavę tai da
ryti. Ir tai daro dabar Is
panijoj, Chinijoj ir kitur. 
Ir jie tai atsieks, jei de
mokratiškosios spėkos įvai
riose šalyse nesiorganizuos 
griežtam, veikliam pasiprie
šinimui.

bar Lygos darbas išrodo re- 
'alistiškas; rimta mintis ir 
kova prieš tikrą demokrati
jai pavojų.

LIETUVOS ŽINIOS

al- 
yti

L. D. S. Pastogėje
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

Centro Valdybos nominacijos, kurios da
romos visuotinu narių referendumu, pra
sidės su gegužės mėnesio 1 diena ir baig-. 
sis su birželio mėnesio 30 diena. Centro 
valdyba renkama dviem metam. Ketvir
tasis L.D.S. seimas įvyks rugpjūčio mė
nesio 15, 16, 17 ir 18 dd. Pittsburghe. 
Drauge su šiuo seimu įvyks Amerikos 
Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas ir spor
tininkų olympiada. Manoma, kad daly
vaus virš šimtas jaunimo atstovų ir 
sportininkų. Tai reikš, kad Pittsburghe 
rugpjūčio mėnesyje bus nepaprastai įdo
mus ir gyvas amerikoniško-lietuviško 
jaunimo susibūrimas. Be to, tuo pačiu 
laiku įvyks ir Lietuvių Meno Sąjungos 
atstovų suvažiavimas. Kadangi šiuo tar
pus Lietuvių Meno Sąjungą sudaro virš 
devyniasdešimts nuošimčių jaunimas, tai, 
be abejojimo, ir į Pittsburghą suvažiuos 
menininkai jaunuoliai, kurie ne tik savo 
reikalus svarstys, bet taip jau parodys 
savo talentus įvairiose pramogose, kurių 
kalbamą savaitę Pittsburghe netruks.
•Pittsburghiečiai draugai dabar turi 

ruoštis tam milžiniškam pažangiojo Ame
rikos lietuvių jaunimo ir senimo susibū
rimui. Reikia padaryti, kad mūsų suva
žiavimai būtų kaip iš organizacinės, taip 
ir kultūrinės, pusės pavyzdingi ir gra
žūs.

Tačiau, ’ kad padaryti tuos suvažia- \ 
vimus juo pasekmingesniais, tai mūsų 
veikėjai ir veikėjos privalo darbuotis tų 
organizacijų stiprinimui. Įtraukti kuo 
daugiausia naujų narių į Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimą. “Tiesa” rašo, kad

Taip skambėjo veik per 
visą kongresą pavojaus ir 
vilties balsas.

Kongresas savo organiza
cijos vardą permainė. Pir
ma vadinosi: Amerikos Ly-

ką. lai nėra jų vienatims ga prįe§ Karą ir Fašizmą, 
darbas, o tik kaipo_ priedas ji3apar: Amerikos Lyga dėl 
prie jų žemdirbystes. Da- įr Demokratybės.
baltiniu laiku jie yra par- Angliškai: American Lea- 
davę savo šilko žaliavą (ne
išdirbtą, nepabaigtą medžia
gą). Todėl jiems'boikotas 
nepakenks. O Amerikoje fa
brikai nuo šilko gali greit 
pereiti prie dirbimo “rayo- 
no” ir kitų dalykų su tomis 
pačiomis staklėmis ir tais 
pačiais darbininkais. Iš Ja
ponijos šilko Amerikoj dir
ba moterims kojines ir jo 
čia sunaudoja 84 procentus. 
Taigi tik 16 procentų viso 

gresas savo svarstymų pro- šilko Amerikoj yra gauna- 
gramoj pasistatė demokrati-i ma jš kitų šaltinių, o 84 
jos skyrių su šiais trimis 
punktais:

1) Sustabdymas prievar- 
tingo puolimo prieš darbi
ninkus.

2) Nugalėjimas leidžiamų 
įstatymų prieš darbininkus.! niui, o per tai ir jos milita-

3) Suturėjimas vietinių 
(local), užpuolimų ant de
mokratinių teisių.

Antram skyriuje — taika. 
Čia yra trys punktai’: 1) 
boikotavimas Japonijos pre
kių; 2) sustabdymas kariš
kų reikmenų užpuolikėms 
tautoms (apie tai Kalbėjo 
kongresmanas John T. Ber
nard) ; 3) atsisakymas rem
ti Braziliją ir kitas Pietų 
Amerikos fašistines šalis. 

(Reikia žinot, kad Lyga 
nėra darbininkiška. Jos na
riai: profesinės, religinės 
grupės, darb. unijos ir tt. 
Pirmininkas dr. Ward—me-

darbas, o tik kaipo priedas

proc. iš Japonijos.
Japoniją boikotuoti, sako, 

gali moters, ne vyrai. Jei
gu moters nepirks šilkinių 
kojinių (pančekų), tąi bus 
didelis, smūgis Japonijos biz-

Darbininkų Susižeidimai
Akc. b-vėj “Neris” susižei

dė darbininkas Mikas Sliko.|- 
vas; plačiųjų geležinkelių 
dirbtuvėse—Vladas Bučas, A- 
leksas Mikalajūnas ir Petras 
Venclovas; Tilmanso ir komp. 
b-vės fabrike — Edvardas 
šlyteris; prie Aukštesniosios 
technikos mokyklos ir staty
bos darbų — Zigmas Nakas ir 
Irena Sorienė; “Spaudos Fon
do” dirbtuvėse—Berenis Sta
sys; Bernšteino ir Levino 
lentpjųvėje — Draskinis Juo
zas; “Zivo” tabako fabrike— 
Bortkevičiūtė Kazė, ir Dine- 
rio medžio apdirbimo fabrike 
susižeidė darbininkas Bie
liauskas Konstantinas.

gue for Peace and Demo
cracy. Visokios' draugijos 
gali prisidėti. Gali ir pavie
niai žmonės tapti nariais, 
užsimokant metams 50c. Už 
tai gaus per metus .buletiną, 
“Headlight” (kuris kainuo
ja 20c). Narys rėmėjas yra 
tas, kas metams moka 2 dol. 
Už tai gauna žurnalą 
“Fight”. (Šiaip jo prenume
rata yra $1.50). Lygos ad
resas : 268 Fourth 
New York, N. Y.

1 Man tik vienas dalykėlis 
tame kongrese nepatiko. Pa
skelbė, kad ten netoli durų 
delegatai pasirašytų po to
kia ir tokia peticija. Aš pa
sirašiau. Žiūriu, gale parašo 
yra rubrika—aukauk, kiek 

Įnori. Užpykau, neaukavau.
Peticija su aukų rinkinio 
blanka negali būt sujungta. daį uždar kr > pa?mę ka. 
Šitą demokratišką pastabą taliko vaiko kraujo ir

rizmui.
Taip pat reikia atsisakyti 

pirkti Japonijoj darytas ki
tas prekes, kaip žaislus vai
kams. Visos prekės, Japoni
joje padarytos, turi parašą 
“Made in Japan”. Taip žy
mėti reikalauja įstatymas. 
Kartais toks parašas įmai
šytas į ornamentus, neaiš
kus. Reikia gerai žiūrėti, 
kad nenusipirktum japoniš
ko daikto.

Kuomet visos demokratiš
kos šalys taip darys—boiko
tuos fašistinių šalių prekes, 
—tai fašizmas neišsilaikys,
nyks, o su juo kartu nyks Tai buvo tik romantika. Da

ŠIAULIAI
Kaip žydai Vaiką * 

“Papjovė”
Kovo 23 d. apie 3 vai. popiet 

Vilniaus g. 107 nr. psichiniai 
nesveikas žydas Deninas Giršas 
susikivirčijo su savo tarnaite ir 
griebė lentą ją mušti. Tarnaitė 
šaukdama įbėgo į Deninienės 
krautuvę; žmona, sužinojusi, 
kad psichinis ligonis pradėjo 
nerimauti, ir bijodama, kad jis 
nepadarytų namie žalos, liepė 
tarnaitei greit bėgti pašaukti

Avė., ■ artimuosius, o pati uždarė 
krautuvę ir nuėjo į butą. Tuo 
tarpu pats Deninas, užuot 
triukšmavęs, nuėjo į sinagogą, 
nešdamasis žydiškus maldos 
reikmenis. Taip išaiškino reika
lą policijos pravestoji kvota.

Bet vargas, kad pasipainiojo 
prie įvykio bobos. Jos sukūrė 
tuoj savą istoriją, kad žydas 
norėjęs pjauti macams vaiką, 
tarnaitė užsistojusi, kilusios 
muštynės, kurias paslėdami zy

turėtų kas nors pasakyti 
centrui, kad daugiau to ne- 
dasileistų. Žinau, kad rei
kia pinigų; visoki pragumai 
jų gavimui reikia vartot, ir 
jie yra vartojami; bet “false 
pretense” turi nesikartoti.

Šiaip viskas tvarkinga, 
demokratinga. Tarp viso ko, 
jauti nuoširdumą, sąžinin
gumą. Tai ne taip, kaip ka
ro laiku buvo “Peoples Co
uncil” ir “Workers Council”.

Pabėgę j Franciją Ispanijos respublikos kovotojai pasiekė Luchon miestą. 
Pasilsėję, jie ir vėl grįžo atgal Į respu^likiečių eiles kovoti prieš fašistus.

L.D.S. lengvai gali pasiekti dešimts tūks
tančių narių skaičių. Be abejojimo tai 
galima. Tegu tik kiekvienas ir kiekviena 
L.D.S. narys nors truputėlį pasidarbuo
ja ir tas skaičius bus lengvai, pasiektas. 
Aišku, viešpatauja nedarbas. Daug žmo
nių labai norėtų būtfšito^ didžiulės fra- 
ternalės organizacijos nariais, bet neiš-

gali dėl stokos centų. Vienok, yra žmonių 
dirbančių ir galinčių būti L.D,S. nariais,dirbančių
tik reikia brie jų prieiti, juos pakalbinti, 
jpaakstinti, 
jie sutiks h 
ir “Laisvės
nariais. Mes nuoširdžiai patariame jiems 
įstoti. . •

— išaiškinti L.D.S. svarbą ir 
ūti L.D.S. nariais. Randasi dar 
” skaitytojų, kurie nėra L.D.S.

Deni- 
nas su tuo krauju nuėjęs j si
nagogą. Pasirodo, aplinkybes * 
bobos puikiai pritaikė savo iš
gąsčiui, kurį dar padidino vie
nos moteriškės isteriką, kad pa
rėjusi neradusi namuose savo 
vaiko. T ii o j prie Denin ienės 
krautuvės susirinko didelė mi
nia žmonių, daugiausia moterys 
ir vaikėzai, ir ėmė grūmoti, 
šaukti, laužtis į vidų. Teko šau
ktis policijos. Atvykę trys polic. 
apkvaišusios minios buvo su
tikti grūmojimais ir nieko ne- * 
įstengė padaryti. Tik iškvietus 
pagalbon dar 4 policininkus, pa
vyko triukšmaujančią minią iš
sklaidyti.

Vakare atėjo į policiją mote
ris, kuri dieną buvo pasigedusi 
vaiko, ir pranešė, kad ... vai
kas atsirado. Mat, buvo nuėjęs 
pas tėvą, kuris dirbo skerdyklo
je. Keli smarkiausi triukšmada
riai (jų skaičiuje viena mote
ris) gavo protokolus. J

ūkininkai jau Buvo 
Pradėję Sėti

Atšilus pavasario orui smėlė
tose Alytaus apylinkės žemėse 
laukai visiškai išdžiūvo ir ūki
ninkai jau buvo pradėję sėti 
žirnius ir avižas, bet šiomis die
nomis orui atšalus sėja vėl su
stojo. Nebekrinta ir pašarų kai
nos, nes prasidėjus ankstyvam 
pavasariui ūkininkai ėmė jausti 
pašarų perteklių ir dėlto buvo 
pradėję smukti kainos, nusmuk- 
damos iki 40% pigiau, negu bu
vo mokama rudenį.

Akmeniu Užmušė Pusbrolį
Kovo 19 d. vakare Trakų 

apskr., Onuškio valsč., Bičiūnų 
kaimo gyventojus Žilionis Ado
mas, susipykęs su savo pusbro
liu Narinkevičiu Jonu, iš to pat 
kaimo, susimušė. Žilionis Na- 
rinkevičiui trenkė į galvą ak
meniu ir smarkiai sužalojo, nuo 
to Narinkevičius kovo 23 d. mi
rė.

Kaltininkas Žilionis sulaiky
tas ir vedama kvota.
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LONDONO SUODŽIAI
Viename laikraštyje buvo 

minėta, kad vežimas pri
krautas suodinų maišų pa
traukė tūlo rašytojo atydą 

.ir jis paviršutiniai aprašė, 
kad tuose maišuose buvo 
suodžiai surinkti Londone, 
Anglijoj.

Gyvendamas Londone, 
Anglijoj, matydavau kožną 
mėnesį kaminų valytoją, ku
ris įeina į kiekvieną apatinį 
kambarį, kur yra ugniaku
ras; tenai apačioj kamino 
patiesia popierą ar padeda 
platu skardinį indą, kad suo
džiai nenukristų šalin; tada 
užlipęs ant stogo išbrūžina 
kaminus. Suodžius nukritu
sius žęmyn jis suima ir su
sipila sau į popierinius krep
šius.

Kaminų valytojai tuos 
suodžius parduoda. Yra 
įsteigta dirbtuvė, kur suo- 

: džius persijoja ir suspaud
žia į įvairaus didumo pake
lius ir pakus. Tuos suod
žius vartoja dažams.

Brangių rakandų nudažy- 
mui juodai ar vynine spalva 
vartoja suodžius iš pakelių 
pusės svaro dydžio. Suod
žius sumaišo su ištirpintu 
alkoholije “šelaku” ir aptep- 
lioja. Po to, paviršių nuš
veičia ir maišydami suod. 
su skaisčiai raudonais da
žais, padaro vyninę spalvą, 
arba, kitą kokią spalvą. Ka
da tinkama spalva nusta
tyta, tada nulekeriuoja.

Puikiausi rakandai, kokių 
Amerikoje čia visai nedirba, 
apdengti suodžiais.

Aš dirbau Anglijoj ra
kandu dirbtuvėse ir ten ma
čiau, kaip vartoja suodžius. 
Aš spėju, kad daugelis juo
dų dažų medžiui ar meta
lui pagaminti iš suodžių.

Lietuvoje juodus dažus 
pirkdavau krautuvėse pa
keliuose ; tokius pat pakelius 
radau Londone; mat, Angli
ja savo suodžius ir kitiem 
parduoda. —K. A.

Ispanės Ponios Keliauja 
Vokietijon Gimdyt

Portugalija rubežiuojasi 
su Ispanijos fašistų valdo
mu plotu. Portugalijos val
džia remia generolą Fran
co. Pervažiavimas tarp Por
tugalijos ir Ispanijos fašis
tinės dalies laisvas. Pačioj 
Portugalijoj tuo tarpu ra
mu.

Tačiaus, nėščios didikės 
ponios ispanės, bijodamos, 
Kad neužkluptų liaudiečiai 
Franco valdomoj žemėj ne
važiuoja Portugalijon gim
dyt kūdikių. Gal joms atro
do permenka bei perprasta 
šalis. Gimdymui jos keliau
ja į tolimąją Vokietiją, pas 
didžiuosius fašistus.

Kartais tas viešnias sulai
ko Hitlerio slaptosios polici
jos agentai; bijo, kad ne
būtų liaudietės; bet kai iš
siaiškina, kad jos yra tik
ros generolo Franco šalinin
kės, tai naziai jas priima su 
visais mandagumais, kaip 
gerbiamas viešnias.

Berlin: Atimta pilietybė 
dar iš 41 asfens už nazių 
kritikavimą.

Kiek Kuri Valstybe 
Turi Lėktuvų

Naziu “Preussische Zei- 
tung” kovo 20 d. numeryje 
įdėjo savo Berlyno redakci
jos, pranešimą apie Europos 
valstybių karo oro laivynų 
jėgas. Pateikiami duomenys 
yra iš 1938 metų pradžios. 
Pagal juos, Europos valsty
bės šiuo metu turį maždaug 
po tiek karo lėktuvų:

Sovietų Sąjunga su atsar
giniais—9,000 karo lėktuvų, 
iš to skaičiaus yra 6,300 pir
mos eilės lėktuvų ir jų tar
pe 2,300 bombonešių ir po 
2,000 naikintojų ir žvalgo
mųjų lėktuvų.

Toliau eina Anglija su 
6,000 karo lėktuvų. Iš jų 2,- 
070 yra pirmos eilės lėktu
vų. Tarp Anglijos pirmos 
eilės lėktuvų 1,050 yra bom
bonešių, 560 žvalgomųjų lėk
tuvų ir 460 naikintojų.

Trečioje vietoję yra Fran
ci j a su apie. 5,000 lėktuvų, 
iš kurių 2,450 pirmos eilės 
leKtuvų. Šių gi tarpe yra 
970 bombonešių, 800 žval
gomų jų, lėktuvų ir 680 nai
kintojų. Tame skaičiuje esą 
ir laivyno bei kolonijų lėk
tuvai. >

Italija, to paties laikraš
čio žiniomis, turinti per 4,- 
000 lėktuvų. Amerikos Jun
gtinės Valstijos 3,700 karo 
lėktuvų, Japonija 2,700 ka
ro lėKtuvų. Lenkija turinti’ 
1,600, Čechoslovakija 1,300; 
Jugoslavija ir Rumunija po 
800 karo lėktuvų; Belgija 
ir Olandija po 500; Švedi
ja, Turkija, Šveicarija ir 
Portugalija po 300 karo lėk
tuvų; Norvegija 220, Suo
mija 190, Danija 150.

Vokietijos karo lėktuvų 
skaičiaus laikraštis nepatei
kė. Tačiau žinoma, kad jinai 
turi jau daugiau įvairių rū
šių karinių lėktuvų negu 
Italija. Vokietijos karo or- 
laivininkystės m i n i s t e ris 
feldmaršalas Goeringas ko
vo 1 d. savo pasakytoje kal
boje pareiškė, kad Vokieti
jos karo aviacija yra vie
nas pačių šiurpiausių ir ga
lingiausių karo ginklų.

Savo pranešimo pabaigoje 
minėtas laikraštis pabrėžia, 
kad čia pateikti skaičiai tė
ra tik apytikriai, nes dau
gelyje valstybių orinis gink
lavimas eina toliau ir valsty
bės savo karo lėktuvų skal
saus viešai neskelbia.

Piemenys Kovoja Akmeni
mis prieš Fašistus <

Barcelona, Ispanija.— 
Avių piemenys Pirenejų 
kalnuose arti Franci jos sie
nos rita uolas ir akmenis 
ant besibriaujančių fašistų 
ir tuo būdu nemažai jų išžu
do bei sužeidžia, kaip rašo 
United Press koresponden
tas.

____ a______
“GYVYBĖS KLIJAI”

L Chicagos Universiteto 
profesorius dr. R. R. Ben
sley praneša, kad jis sura
dęs “gyvybės klijus/’ kurie 
laiko sujungę bilionus celių 
žmogaus kūne. Tai jautri 
gyva medžiaga, kurią dr. 
Bensley pavadino “plasmo- 
sin”. Kai ši medžiaga gen
da, tai nyksta ir kitos celės 
ir krinka organai.

IŠRADO, KAIP GERT IR NEPASIGERT
Gal nerastum tokio gėri

ko, kuris norėtų tiek nusi- 
gert, kad reikėtų graibsty
tis už tvorų ir stulpų arba 
“bučiuotis”- su šaligatviu. 
Bet daugelis geria alkoholį 
iki “smagumo” laipsnio. Tai 
šitokiem “protingiem” gėri
kam, turbūt, išrodys nerei
kalingas išradimas — gert 
kiek tik telpa, ir vis nepa- 
sigert.

Tokį išradimą padarė ir 
Washingtone u ž patentavo 
austrų mokslininkas Leon 
Lilienfeld iš Vienuos, nuo 
senai pagarsėjęs savo išra
dimais dirbtinio šilko srity j.

Jis patyrė ir skaitlingais 
bandymais patikrino, kad 
įdėjus į alkoholinį gėrimą 
biskį “cellulose ethyl ethe
rio” išnyksta svaiginanti 
alkoholio jėga; o tas prie
das yra nekenksmingas che
mikalas, neturintis jokio 
skonio, sako dr. Lilienfeld.

Kita gera “cellulose ethyl 
etherio” priemaišo ypatybė,

Pavasarį Žymiai Padau
gėję Kraujas

Pavasarį pas visus žmo
nes apskritai kraujas pa
daugėja 30 procentų (apie 
trečdalį), lyginant su žiema 
bei vėlesniu rudeniu, kaip 
parodo tyrimai, padaryti 
Pennsylvanijos Universiteto 
medicinos profesoriaus H. 
C. Bazetto.

Kraujo padaugėjimą su 
.pavasario atėjimu jau pir
miau pastebėjo Anglijos 
mokslininkas, fiziologas Sir 
Joseph Barcroft.

Tai bus viena priežasčių, 
kodėl daugiau žmonių .mirš
ta nuo kraujo peraukšto 
spaudimo arba jo pratrūki- 
mo į smagenis pavasarį.

Kraujo nuleidimas žmo
nėms jau senai išėjo iš me
dicinos bendrosios prakti
kos; tačiaus, dr. Bazett sa
ko, tūluose atsitikimuose 
pavasarį, nuleidus dalį pa
daugėjusi o kraujo, galima 
būtų išgelbėt gyvybę žmo
gaus, kenčiančio nuo kraujo 
peraukšto spaudimo. —M.

Sunkiais Skysčiais Išrinksią 
Anglį iš Uoly Šiukšlių

-

Shenandoah, Pa. — Kai 
kurios kompanijos žada iš- 
skirt anglį iš “durbankių”, 
uolų-akmenų šiukšlynų. Iš 
tokių didžių atmatinių krū
vų ketina uolines šiukšles 
sykiu su anglies priemaišais 
jose pilt į nepersenai išras
tus sunkius skystimus, vadi
namus “pentachlorethane” 
ir “tetrabromethane,” kurie 
yra tris kartus sunkesni už 
vandenį. Uolos ir akmenys 
tuose skystimuose skęsta, o 
anglis plaukia.

Seni Indi jonų Akmeniniai 
Namai

Arizonos valstijoj prie 
National Paminklo atkasta 
akmeniniai kambariai, ku
riuose indi jonai gyveno jau 
800 metų atgal.

tai kad gerdamas su juom 
degtinę, vyną ar alų, žmo
gus neužsitraukia girtybės 
papročio, tvirtina išradėjas.

Su tuom priemaišų alko
holio dauguma visai nesusi- 
gėria per skilvio ir žarnų 
sieneles į kraują, o kiek al
koholio patenka į kraują, 
tai greitai iš jo laukan iš
sivalo.

“Cellulose ethyl etherio” 
galima pridėt prie alkoholio 
gaminamo raugo arba prie 
jau gatavo alkoholinio gėri
mo.

Vidutinio stiprumo degti
nei užtenka primaišyt 4 
procentus tos medžiagos, 
vynui pusantro procento. 
Sulig priemaišo skirtingo 
daugio, žmogus gali arba vi
sai ne j ust alkoholio veikmės 
arba tik švelniai “įsisma- 
gint.” Bet alus, degtinė bei 
vynas del to nepraranda sa
vo kvapsnio ir skonio.

—N. M.

| Graikų Sidabro Maina 
“Išganius Kultūrą”

Field Gamtos Muzėjuj 
Chicago j dabar rodoma ga
balas sidabro naugėš, arba 
rudos, parvežtos iš Graiki
jos senovės sidabro kasyk
lų, kurios buvo dirbama 
Plako j (arba Lauriume) 
apie 2440 metų atgal.

Didis graikų generolas ir 
politikas Themistoklės iš 
Athenų tais laikais gavo iš 
Plakos sidabro kasyklų ga
na lėšų, kad įsisteigė stiprų 
laivyną, su kurio pagelba 
sumušė užplūdusius persus, 
vadovaujamus smarki o jo 
savo valdovo Kserkso.

Jeigu Themistokles nebū
tų gavęs finansų iš tų ka
syklų sidabro įsitaisyt tvir
čiausią ir didžiausią tada 
laivyną, tai persai būtų su
mušę graikus, sunaikinę 
Graikijos civilizaciją, moti
ną visos Europos civilizaci
jos, sako vienas iš Field 
muzėjaus direktorių H. W. 
Nichols; tada, girdi, Azijos 
žmonės būtų užplūdę Euro
pą, sutrempdami vaisinguo
sius daigus graikų kultū
ros.

Bet Nichols nepajėgia da- 
siprotėt, kad tie azijiečiai, 
patekę Europon, taipgi būtų 
galėję išvystyt kultūrą, nors 
kiek ir skirtingą.

Įdomu, kad tas vadinamas 
Europos “kultūros išgelbė
jimas” taip pigiai atsiėjo, 
nes iš Plakos kasyklų buvo 
gauta tik apie 144,600 do
lerių vertės sidabro; bet pi
giaisiais senovės laikais jo 
užteko pasibudavot medinį 
laivyną su geležiniais ap
kaustymais. —M.

Kaip New Yorko Studentam 
Kas Atrodo

Dauguma iš 350 New 
Yorko Miesto Kolegijos stu
dentų, šiemet baigsiančių 
savo mokslą,.davė tokius at
sakymus j jiem statomus 
atitinkamus klausimus: Jie 
vestų merginą, nors ji bū
tų praradus “nekaltybę,” 
jeigu jinai jiem patinka; 
buvęs Anglijos karalius Ed- 
wardas žioplai pasielgė, at
sisakydamas nuo sosto dėl 
“dvigubos gyvanašlės” Sim- 
psonienės; Rooseveltas tu
rėtų trečiu sykiu kandida- 
tuot į prezidentus; jis, tų 
studentų supratimu, esąs di
džiausias šiandieninis poli
tikas. Naujoji Dalyba, ne
žiūrint tūlų trūkumų, abel- 
nai buvus sėkminga. Albert 
Einstein yra daugiausia 
pasitarnavęs p r aplatinimui 
g a m t m o k s 1 inio žinojimo 
šiais laikais, sakė dauguma 
tų studentų. G e r i a u s i as 
šiandieninis apysakų rašy
tojas, jų manymu, tai Sinc
lair Lewis; o tinkamiausias 
judamasis paveikslas per 
metus—“Lost Horizon.”

Dauguma minimų studen
tų pasisakė esą šalininkai 
laisvos demokratijos, arba 
liberalai.

Medžiai Kaipo Oro Re
kordai ir Pranašai

Kada vasara būna šlapia, 
medžiai sparčiau auga: kuo 
daugiau lietaus, tuo stores
nis naujas medžio sluoksnis- 
ratelis per vasarą užauga.

Šis reiškinys padavė min
tį daktarui E. L. Mosley, 
botanikos mokslininkui iš 
Ohio valstijos, tyrinėt šim
tamečius ir dar senesnius 
medžius. Jis tėmijo užaugu
sius metinius sluoksnius per 
desėtkus ir šimtus metų ir 
surado įdomų dalyką: pa
tys storiausi medžių sluoks
niai kartojasi kas devynias
dešimt metų. Iš to jau aiški 
išvada—lietingiausios vasa
ros reguliariai atsilanko 
kas devyni desėtkai metų.

Tą savo apskaičiavimą 
profesorius Mosley tikrino 
su ^prieinamais spaudiniais 
bei rašytais oro rekordais, 
ir jie patvirtinę jo išvada.

—N.

Dvasiniai Ligoniai Aukštose 
Vietose

Net aukštose valdiškoje 
vietose yra dvasiniai . nes
veikų žmonių,—sakė Edin
burgh o Universiteto profe
sorius psichologas D. Ken
nedy Henderson, kalbėda
mas New Yorke praeitą sa
vaitę.—Gali būt asmuo pro
tiniai gabus arba vidutinis 
arba; turėt tik neaiškius 
protinius trūkumus, iš ša
lies nepastebimus. Bet tuo 
pačiu .laiku jis gali būt dva
sinis ligonis; prieš-visuome- 
niškas saumylys, nieko ne
paisantis žiaurūnas.-

Ne vienas klausovas New 
Yorko Medicinos Akademi
joj, girdėdamas tuos pareiš
kimus, šnipštelėjo savo kai
mynui, kad p r o f e s o r i us 
Henderson bene turi galvoj 
Hitlerį ir Mussolinį.

Deja, nedarbas, blogas 
maistas, užterštas bedarbių 
patalpų oras taip pat daro 
dvasiniai nesveikais dauge
lį buvusių visai normalių 
Žmonių, kaip atrado prof. 
Henderson.

Blogai įdėti dirbtiniai 
dantys dažnai būna prie
žastim kraujo apnuodinimų. 
Nuo to kartais žmogus pra
randa ir girdėjimą.

JAPONU “ŽVEJAI” IR PANAMOS KANALAS
Panamos Kanalas yra 

opiausia vieta, kas liečia 
Jungtinių Valstijų apsigy
nimą. Tas kanalas yra vie
nintelis kelias, kuriuom šios 
šalies karo laivynas gali 
perplaukt per Centralinę 
Ameriką iš Pacifiko Van
denyno į Atlanto Didjūrį ir 
atgal. Kitaip, jam prisieitų 
tūkstančius mylių plaukt 
toliau, pro Pietinės Ameri
kos smailgalį.

Bet kilus Jungtinių Vals
tijų karui su kokiu kitu 
kraštu, kelios gerai nulaiky
tos priešo orlaivių didžio
sios bombos galėtų tą kana
lą taip pažeistJkad ilgokam 
laikui būtų užkirstas pra- 
plaukimas juomi. Gal dar 
didesnės žalos kanalui pa
darytų svetimas karo lai
vas, jeigu jam pavyktų 
prisiartint.

Iš San Francisco, Calif., 
laivui per Panamos kanalą 
atvykt į New Yorką, yra 
5,262 mylios; o jeigu jis ne-

Roosevelto Žmona ir 
Gimdymo Judžiai

“Kas yra gamtiška ir tei
singa, to nereikia laikyt 
blogu,” sakė p r e z id e n t o 
Roosevelto žmona ir su pa
peikimu atsiliepė apie kelių 
miestų valdybas, kad jos už
draudė pardavinėjimą žur
nalo “Life,” nes jame buvo 
išspausdinta foto grafiniai 
paveikslai, rodanti, kaip 
moteris gimdo kūdikį.

Yra nutraukta ir viso 
gimdymo proceso judamieji 
paveikslai, ir Rooseveltai 
sutiko, kad jie būtų rodomi 
Baltajame Rūme Washing
tone.

Ar visada verta tokius 
paveikslus rodyt jauname- 
čiam vaikam ir mergaitėm? 
—tatai priklauso nuo ap
linkybių ir nuo jų pralavi- 
nimo, sako Rooseveltienė.

Rooseveltienės vienos as
meniškos draugės vaikutis 
žiūrėjo tąigimdymo judi, ir 
tarė, kad jis matė tūlus 
paukščius, kurie sunkiau 
dedą kiaušinius negu mote
ris gimdo naują žmogų!— 
priminė prez. Roosevelto 
žmona.

LIAUKŲ SYVAI PERSI
GERTA PER ODĄ

Dažnai kūdikis prastai ar
ba “kreivai” auga dėl to, 
kad blogai veikia jo posma- 
geninės (pituitarinės) liau
kos. Jis galima pataisyti, 
įleidžiant jam į kraują gy
vulių posmageninių liaukų 
syvų arba net į trinant jų j 
odą, iš viršaus.

Profesorius T. T. Zuck at
randa, jog liaukų syvų įtry
nimas į odą dažnai net sėk
mingiau veikia negu jų įlei
dimas į kraują.

Papūgų Užkrečiama Drugio 
Liga

Nuo papūgų (palių) žmo
nės gali užsikrėsti savotiš
ku drugiu. Anglijoj nuo jo 
per šimtą metų mirė bent 
79 asmenys, kaip rodo re
kordai.

/galėtų praeit tuom kaųalu, 
tai turėtų 13,135 mylias ar 
daugiau plaukt iki New 
Yorko.

Ne veltui tą kanalą taip ' 
atkakliai, landžiai, įkyriai 
ir neatlaidžiai šnipinėja Ja
ponijos, Vokietijcis ir Itali
jos kariniai Šniukštai. Šni
pinėjimo darbas jiem yra 
juo lengvesnis, kad jie gali 
veikt ir iš artimų Centra- 
linės ir Pietų Amerikos 
kraštu.

Panamos kanalas yra pra
vestas per Panamos respub- 
likėlę; Jis eina per 10 mylių 
pločio ir 46 mylių ilgio ruož
tą, kurį Jungtinės Valstijos, 
pagal sutartį, “amžinai” pa
sisamdė nuo tos respublikė- 
lės.

Į kanalo sritį prigužėję 
knibždynai Japonijos Šniuk
štų, kurie, pasivertę neva 
žvejais, barzdaskučiais, 
pirkliais ir kt., dieną ir nak- 

itį zuja, šnipinėdami slaptas 
kanalo tvirtumas, braižyda
mi įvairių pozicijų planus,, 
mieruodami aplinkinių van- 

jdenų gilumą ir tt. Tokiais 
jau darbais užsiima ir Vo
kietijos ir Italijos “džentel- 

| manai.” O jei tūlų šniukšti- 
nėjimo žygių, negali atlikt 

i pačioj Panamos kanalo sri- 
tyj, tai veikia iš artimų kai- 

jmyniškų kraštų. Iš ten Ja
ponijos, Mussolinio ir Hit
lerio agentai sutartinai va
ro ir propagandą prieš 
Jungtines Valstijas.

Pačiai Panamos respubli- 
kėlei tariami “žvejai” pasi
rodė, pagalinus, taip pavo
jingi, kad jinai nesenai visai 

Į uždraudė bet kokiem sve
timšaliam žvejoti Panamos 
vandenyse. !*

P a s k u t iniais mėnesiais 
Vokietijos šnipai taipgi vei
kliai darbuojasi Nikaraguoj, 
nes Jungtinės Valstijos pla
kuoja per tą šalį pravest 
sau antrą, saugesnį kanalą, 
kuriuom dar lengviau gali
ma būtų perplaukt iš Paci- 
fiko Vandenyno į Atlantą 
ir atgal.

Pavojingiausi šnipai tai 
japonai vadinami “žuvinin
kai,” kurie tikrumoj yra 
Japonijos karo laivyno bei 
armijos oficieriai. Jie ne tik 
Panamos kanalo srityj, bet 
visu vakariniu Šiaurės Am
erikos pakraščiu plaukioja 
tokiomis valtimis bei “žve- 
jiniais” laivukais, kad,juos 
greitai ir lengvai galima 
paverst torpediniais, kari- • 
niais laivukais.

Japonai neva “kolonistai” 
turi pasisamdę (savo val
džios lėšomis) lygumas Cos
ta Rico j ir Colombijoj, ir 
tos lygumos tuoj galėtų 
tarnaut kaip gatavos aikš
tės nusileist ir pakilt Ja- ' 
ponijos kariniams orlai
viams.

Japonai, vadinami “žve
jai”, savo valtyse turi jaut
riausius mokslinius įtaisus, 
kuriais stengiasi apčiuopti 
ir Amerikos pojūrines mi- 
nas-sproginius, kuriais sau
gojama Panamos kanalo 
aplinkiniai vandenys nuo 
priešų įplaukimo.

Nepersenai Jungtinių 
Valstijų sargybiniai laivai

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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JAPONŲ “ŽVEJAI” IR 
PANAMOS KANALAS

Mes kliubo, 
organizacijos,

Balandžio 10 d. ALDLD 161 
kuopa su L. D. K. Gedemino 
Draugyste laikytam susirinkime 
išnešė protesto rezoliuciją prieš

pikni- 
Aido 

iš

Serga A. Bružinskienė. Ji 
yra ligoninėj. Ji sveika bū
dama rėmė darbininkų judėji
mą lietuvių' tarpe. Linkime jai 
greito pasveikimo. . Vikutis.

rėmėjai su 
sukrusti ir

Japoniją Laukia Ca 
rizmo Likimas

Chinijos Laimėjimai
Prie Taierhchwango pa- bai sujudus 

laidota Japonijos imperializ
mo garbė. Gal būt galima 
pasakyti, kad jeigu pereita
me pasauliniame kare “Ten- 
nenbergas” buvo pradžia 
pabaigos Rusijos carizmo, 
tai dabar “Taierhchwan- 
gas” yra pradžia Japonijos 
imperializmo galo.

Japonijos i m p e r i alistai 
skelbėsi, kad jie nesumuša- 
mi, kad jų armija neįvei
kiama. Jie sakė, kad “ištiki
mas japonas nepasiduoda 
nelaisvėn ir iš kovos lauko 
nebėga.” Jie gyrėsi, kad jų. 
oficieriai jau geriau padaro 
sau “chara-kiri”—pilvą per
sipjauna ir žarnas paleidžia, 
negu patenka į nelaisvę.

Prie Taierhchwango visos 
šios teorijos subirėjo į ši
pulius. Chinijos armija, į 
kurią Japonija žiūrėjo su 
panieka, sudaužė, sumušė, 
ištaškė 62,000 Japonijos ar
mijos. Geriausios Japonijos 
divizijos generolo majoro 
Rensuke Isogai ir generolo 
Seishiro Itagaki ištaškytos. 
Jų kareivių lavonais nuklo
ta Taierhchwango laukai. Iš 
62,000 japonų, tik 10,000 ar 
15,000 pabėgo į Yihsieną ir 
ten užsidarė už senų sienų.

Čia Japonijos samurajai 
turėjo progą išbandyti ir 
savo barbarišką “chara-ki- 
rį”—persipjauti pilvą. Čia 
jie išbandė ir kojas, ant 
kiek jos greitos. Kovos lau-

ninku šalk a
s. Patsai impera- ' 

torius Hirohito tariasi su 
ministeriais ir 
Užsieny j Japonijos pinigai 
nupuolė.

Japonijos imperia listai 
nori paslėpti savo žaizdą, 
kalba, būk jie “strategijos” 
išrokavimais p a s i t r a ūkė. 
Bet kokia gi čia “strategi
ja,” kad iki šiol sakė, kad 
Chinijos armija nieko ne
reiškia, kad japonai ne ka
rą turės, o tik “pikniką!”
Karo Nuostoliai ir Armijos

Japonija manė į dvi—tris 
savaites laiko paklupdyti 
Chiniją, padiktuoti jai ver
giškas taikos sąlygas, pa
vergti ją ir tada maršuoti 
ant Sovietų Sąjungos. Atsi
tiko kas kita. Chinija, kurią 
Japonijos imperialistai skai
tė “gyvu lavonu” pasipurtė. 
Jos liaudis apsijungė ir sto
jo baision' kovon už savo 
tautinę laisvę^ Komunistai 
išvystė galingą partizanų 
veikimą. Prasidėjo ne “pik
nikas,” bet tikras karas.

Chinijos generolas Chen 
Cheng, viršininkas karo rei
kalų biuro, sako, kad nuo 
karo pradžios Chinija nete
ko 500,000 užmuštais ir su
žeistais, o Japonija neteko 
250,000 užmuštais ir sužeis
tais, kurių tarpe vienas 
trečdalis yra užmušti.

Kitas karo specialistas 
apskaitliuoja, kad Japonija 
Chinijoj neteko 90,000 už-

vertingas prekes. Amerikos 
kapitalistai tik tada parduo
da plieną, ginklus, paraką, 
kada už tai gauna riebiai 
mokėti. Japonijoj karo naš
ta nuolatos auga. Jau ir1 
taip baisiai pavergti darbi- 

i, valstiečiai ir srhul- 
buržuazija sunkiai de
ri epasitenkinimas au-

ke paliko 77 kanuoles, 900' mu^tais ir nuo, 200,000 iki 
..................apie 10,000 i 250,000 sužeistais. Kasdien į ydingo

“Piknikas” ne tik nesibai
gia, bėt vis daugiau auga į 
didelį karą. Iš Japonijos 
daugiau ir daugiau laivų 
plaukia su kareiviais, amu
nicija ir ginklais. Sako, kad 
jau amunicijos sandėliai iš
sibaigia ir teks tuo pasiten- 
kint, ką dabar pasidarys. 
Čia klausimas, kaip ilgai už
sieny] gaus ginklams ir 
amunicijai reikmenų.

Japonijos armija auga. 
Viduryj balandžio Japonija 
Chinijoj ir Mandžurijoj tu
rėjo nuo 800,000 iki l,0Q0,- 
000 kareivių. Kur bus ga
las?

Chinai nenusigąsta. Ne 
vien jie suorganizavo galin
gą armiją, kuri gali muštis 
su “nepergalimais” japo
nais, bet išvystė ir partiza
nų veiklą. Praneša, kad ja
ponų užimtoj teritorijoj yra 
apie 200 partizanų būrių. 
Balandžio 16 dieną tik 40 
mylių nuo Peipingo (senai 
japonų užimto), buvo 150,- 
000 partizanų — komunistų 
armija. Kita Raudonoji Ar
mija iš 12,000 komunistų 
veikia japonų užpakalyj cen- 
tralinėj Hopeh provincijoj. 
Partizanai šimtais naikina 
japonus ant gelžkelių, kelių, 
miestuose ir miesteliuose. 
Netoli Paotingo mūšyj su 
partizanais
virš 400 karbtvių. Prie Kao- 

i partizanai išžudė 
Japoniją plaukia laivai suiPee]’ japonų. Anukuo 
dėžutėmis pelenų (sudegintų1 miestelyj partizanai apsupo 
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“Laisvės” Bankietas
“Laisvės” bankietas šiemet 

turėjo įvykti 24 d. balandžio, 
Lietuvių Tautiškoj Salėj, 928 
E. Moyamensing Avė., bet pas
taruoju laiku jis tapo nukeltas 
į 1 d. geg., į New Auditorium 
Hali, 713 Snyder Ave., nes mi
nėtos salės nebuvo galima gau
ti ant 24 d. bal., buvo užimta; 
o 8 d. geg. jau įvyksta vienos 
organizacijos piknikas Mikolai- 
čio farmoj. Lietuvių Tautiškas 
Kliubas ant susirinkimų vien
balsiai nutarė duoti svetainę dėl 
“Laisvės” bankieto per pasta
ruosius 2 metus, bet vėliaus da
lis valdybos su tūlais direkto
riais sudarė planus ir priežas
tis, dėlei kurių mes permatėm 
negalima vykdyti bankieto. Vė
liaus paaiškės. Mūsų organiza
cijos daugiausiai naudojam sa
lę, bet yra nesąmoningų žmo
nių, kurie savo nekūltūriškumu 
bando pakenkti, 
kaipo pašęlpinės 
nesmerkėrrt.

Mūsų jtldejimo 
apie linkę turėtų
duoti didelės paramos šiam ren
giamam “Laisves” bankietui. 
Turite pagelbėti visu kuo ir 
tuojau. Koncerto programa bus 
įvairi ir visus patenkins. Salėj 
p a darys i m e p age r i n i m ų.

Balandžio 24 d., 735 Fair
mount Ave., 5 vai. po pietų yra 
šaukiamas visuotinas mūsų or
ganizacijų su apielinke susirin
kimas visam kam sutvarkyti. 
Kuo plačiausiai dalyvaukit ant 
jo. Liuosnoriai būkite ir apsibū
kite pagelbėti už darbininkus.
Baltimorės '“Laisvės” Piknikas

■ šiemet pirmą syk Baltimorėj 
mūsų organizacijos su koopera
cija ALDLD 6-to Apskričio 
rengia pikniką “Laisvės” nau
dai su dovanomis, kaip kad ren
giama Phila. apielinkėj, 29 d. 
geg. Baltimoriečiai išplatina la
bai daug mūsų įžangos laimėji- 
m tikieĮukų ir suorganizuoja 
apie 4 busus ir daugelį mašinų. 
Šiemet priladelphiečiai turi at- 
siteist Baltimore!. Phila. orga
nizacijos jau paruošę turi Ly
ros iChorą ir jau turi pasamdę 
keletą busų. Bušai eis nuo 735 
Fairmount Ave. ir 43 Pierce 
gatvių. Bušai paimta nauji, 
smagūs, spartūs — Stream 
Line, kurių inžinai subudavoti 
užpakalyj. Sėdynės yra “day 
parlor,” sunumeruotos-?—37 sė
dynės. Tai bus puikus pasivaži
nėjimas už $2.25 ypatai 
puses.
' Baltimorės “Laisves” 
ke .bus ir iš Brooklyn©
Choras ir Sietyno Choras 
Newark© ir daug busų. Balti
moriečiai turi paėmę pajūryj 
gražų parką su maudynėm.

Atsiminkit, kad 29 d. ir 30 
d. geg;užės išpuola Decoration 
Day; išpuola dvi dienos šven
čių. Busų tikietus pardavinėja 
mūsų organizacijų nariai. Nusi
pirkt! tikietus iškalno. Į Balti- 
morę kelias kaip stalas lygus. 
Piknikas įvyksta šioj pusėj 7 
mylios nu© Baltimorės.

Puikiai Pavyko Koncertas 
Ispanijos Pagelbai

Balandžio 14 d. čia buvo su
rengtas Ispanijos Gelbėjimo 
Komiteto ir Medikalio Biuro 
koncertas Academy of Music, 
puikiausioj salėj Philadelphijoj, 
kurioj telpa 3,500 žmonių. 1,500 
žmonių netilpo ir turėjo eiti na
mo. Reikia pažymėti, kad už šią 
salę ima ^6į))0 už vieną vakarą, 
čia atsibūna žymiausi koncer
tai, operos ir kiti perstatymai. 
Salės savininkas aukojo salę už 
dyką Ispanijos demokratijos 
gynimui. Philadelphijos Sym- 
phonijos Orkestrą pildė progra
mą irgi veltui. Apie su viršum 
100 muzikantų dalyvavo, o jie 
visi artistai, muzikantai, gerai 
apmokami.

Programoj dalyvavo artiste 
pianistė Hortense Monath ir 
smuikininke Lea Luboshetz. Su
rinkta aukų apie $2,000. '

Tai puikiausias parengimas, 
koks .kada nors buvo surengtas.

Mes turime jau gerų žmonių iš 
vidurinės klasės, kurie remia 
demokratiją prieš barbarišką 
stimpančio kapitalizmo fašizmą. 
Ant koncerto buvo nemažai 
lietuvių.

Sėkmingi Dėlei Lietuvos 
Masiniai Mitingai

Balandžio 10 d. buvo sureng
tos prakalbos dėlei Lietuvos rei
kalų. Kalbėjo d. V. Andrulis 
Lietuvių Tautiškoj salėj, žmo
nių buvo pilna salė ir visi likosi 
patenkinti. Kalbėjo keletas sve
timtaučių. Vakare įvyko pra
kalbos Chesteryj ir ten žmonės 
labai gėrėjos pasakyta prakalba 
drg. V. Andrulio.

Jaunuolių Konferencija
Balandžio 10 d. čia įvyko 

jaunuolių konferencija, .kurią 
sušaukė ALDLD 6-tas Apskri
tys. Delegatų iš Baltimorės bu
vo 12, iš ChesteriO ’4 ir iš ki
tur. Konferencija nebuvo gerai 
prirengta, vienok padaryta ge- 

| rų tarimų. Išrinktas pastovus 
komitetas, priimtos geros rezo
liucijos. Nutarta šaukti 
konferencija rudenį.

Rausvietis.

kulkasvaidžių, ;
šautuvų^ daugybę amunici
jos, maisto. Korespondentas 
Hallett Abend rašo iš Japo
nijos užimto Shanghajaus: 
“Pirmu kartu Japonijos is
torijoj jos armiją patiko to
kia baisi nelaimė. Iš 62,000 
oficierių ir kareivių vargiai 
liko 20,000 ir tie pabėgo... 
Japonija siunčia jų išgelbė
jimui apie 80,000 naują ar
miją. .. Jiems maistą ir 
amuniciją į Yihsieną tik lėk
tuvais pristato... Ant japo
nų buvo užpuolę 250,000 chi- 
nų... Tai nebuvo mūšis, bet 
japonų skerdynė... Tas at
sitiko todėl, kad Japonija 

■ per pirštus žiūrėjo į chi- 
nus... O kada apsižiūrėjo, 
kad chinai užtaisė, spąstus, 
tai Japonijos karo ministe- 
ris generolas Sugiyama lėk
tuvu išlėkė iš Tokio į Pei- 
pingą, kad pasiuntus naujas 
jėgas, o generolas — grafas 
Juichi Terauchi, inspekto
rius armijos ir karo akade
mijų, pradėjo radio bango
mis šąukti kitus Japonijos 
generolus į pagelbą genero
lams Isogai ir Itagaki, bet 

Kviskas nuėjo veltui... Nau
jos japonų spėkos negalėja 
laiku pribūti, nes komunis
tai ir partizanai išdraskė 
gelžkelius.”

Japonai sumušti. Chinijos 
armijos vadai sako, kad ne
mažiau, kaip 20,000 japonų 
buvo išmušta ir daug dau
giau sužeista. Užsienio ko
respondentai, kurie aplankė 
Taierhchwango mūšių lau
ką sako, kad nuo 7,000 iki 
10,000 rado japonų lavonų. 
Abelni nuostoliai gali siek
ti 50,000. Japonijos spauda 
tyli. Ministerial nusigando. 
Ministerių pirmininkas 
princas Fumimaro Konoye 
pradėjo kalbėti, kad jis la
bai serga ir prašosi impera- 
torio paleisti jį iš tos vietos. 
Vyriausia Japonijos kari-

Japonijos užmuštų karei
vių). Iš Japonijos išvežė 
sveikus, jaunus vyrus, ku
riuos išlydėjo tėvai, gimi
nės “didelėms pergalėms.” 
Atgal gauna tik pelenus!

Užsienio karo specialistai 
kaip praneša, nuo balandžio I Jie 
15 d. United Press, apskait-; ’ _ 

šiaurinėj
15 d. United 
liuoja, kad 
Chinijoj 
mažiau 250,000 užmuštais T 
sužeistais, o Shanghajaus. 
Fronte 150,000. Reiškia, blo
gas “piknikas!”

Šimtai tūkstančių žuvu
sių ! Japonijai kiekviena 
diena karo du kartus tiek 
atsieina, kaip 1904-1905 me
tais kare su Rusija. Jos 
aukso rezervas baigiasi. Už
sieny] karo reikmenis gali 
pirktis tik už auksą ir kitas

HARRY HOPKINS, 
federalės pašalpos teiki
mo komisijos adminis
tratorius, smarkiai sto- 
jąs ifcž tai, kad būtų pa
skirtos didelės iš valsty
bės iždo sumos viešiems 
darbams dirbti, nedar

bui mažinti.

2,000 japonų kareivių ir 
daug jų išžudė. Daug pana
šių yra atsitikimų.

Chinijos orlaivynas ne tik 
nesunaikintas, bet nuolatos 
stiprėja. Chinai turi ir 
priešorlaivinių k a n u o 1 i ų, 

‘ : jau sunaikino virš 700
| japonų karo lėktuvų.

.“iiiomą, karas dar gali 
7 ■ is ilgai. Japonijos impe- 
U i Ūlai dar turi daug jė
ga, dar jie gali ne kartą ir 
ne du sumušti chinus. Bet 
Chinijoj gyvos jėgos nepri
truks. Įrankių ji vis daugiau 
pasigamina ir iš užsienio 
gauna. Liaudies pasišventi
mas kovai, partizanų karas 
nuolatos stiprėja.

Dabar jau net ir Wash
ingtone karo specialistai, 
kurie pirma į Japonijos ar
miją su drebančia širdžia 
žiūrėjo, kaipo į neįveikiamą 
jėgą, sako, kad Japonijos 
nėra taip galinga Armiją, 
kaip buvo manyta. Tarpe 
Japonijos karo laivyno ir ar
mijos komandierių nėra su
sitarimo, viešpata&ja intri
gos, pavydas, vienas kito 
nepaisymas, o tas apsilpnina 
jų jėgas.

Jeigu Japonijos imperia
listai susilauktų dar kelių 
tokių smūgių, kaip prie 
Taierhchwango, tai jie ne 
tik turėtų greitai nešdintis 
iš Chinijos, bet Japonijos 
liaudis sukiltų ir revoliuci
jos liepsnoj sudegintų ne 
vien agresoriškus imperia
listų planus, bet ir patį Hi
rohito. Japonijos imperialist 
tai gali to susilauktų

D. M. šolomskas.
Barcelona, Ispanija.—Re

spublikas* valdžia užginčija 
paskalus apie “800” kareivių 
“sukilimų” Barcelonoj, kaip 
fašistų išmislą.

i

CIO REMTAS KANDIDATAS 
Į MAJORUS TAPO 
. IŠRINKTAS

Balandžio 12 d. padarytas 
žingsnis linkui progreso. Ma
joro rinkimuose George J. Coyle 
tapo išrinktas majoru. Jis dar 
jaunas žmogus, 37 metų am
žiaus. Su juo laimėjo trys uni
jų nariai į aldermanų ir coun- 
cilmanų vietas, o ketvirtas šiaip 
pažangesnis žmogus. Tam tar
pe councilmanu išrinktas lietu
vis V. Matus-Matulevičius, jau
nas vaikinas, veiklus CIO na
rys.

Republikoham smūgis. Jie 
pralaimėjo todėl, kad minėtą 
kandidatą, karštai rėmė Labor’s 
Non-Partisan League, o antra, 
republikonai vedė negražią rin
kimų politiką. Organizuotus 
darbininkus išvadino “raudo
naisiais” ir net spaudoj neleis
tinais išreikšti vardais, Darbi
ninkai atsimokėjo republiko- 
nam išrinkdami prielankesnį 
žmogų.

Fabrikantai nervuojasi, nes 
L. N. P. Lyga jau pasirodė, kad 
loš svarbią rolę miesto politi
koj. Masinis mitingas apkalbė
jimui kandidatų buvo toks di
delis, kad New Britaino darbi
ninkų mitingo tokio didelio nė
ra buvę. Tas rodo, kad su lai
ku reakcinių partijų mašinoms 
nevyks nustatyti kandidatai, 
kurie turės praeit rinkimuose, 
bet darbininkai pasirinks juos.

Bedarbių Kovos ir Laimėjimai
Balandžio 1 d. bedarbiai buvo 

apšaukę sėdėjimo streiką už. 
atėmimą pašalpos ir uždarymą 
viešbučių, kur jie gulėdavo. Po 
2 dienų kovos bedarbiai laimėjo 
streiką. Gavo pašalpą po 50c 
per dieną ant šeimynos ir ati
darė viešbutį, kad turėtų kur 
pergulėt tie, kurie neturi šeimy
nų.

Bet tą laimėjimą buvo priža
dėję tik ant vienos savaitės. 
Kaip tas laikas pasibaigė, be
darbiai ir vėl liko be pastogės ir 
be pašalpos. Ir vėl apšaukė sė
dėjimo streiką “kontės” teisma- 
butyje, kur yra ofisas šelpimo 
komitetų.

Pastreikavus 8 valandas, be
darbiai išlaimėjo pašalpą po 
$1.30 per savaitę ant šeimynos 
ir vietą perąulėt tiem, kurie be 
šeimynų. Bet tą pašalpą priža
dėjo tik iki 1 d. gegužės šių me
tų.

Dabar ir vėl bedarbiai ren
giasi streikuot, reikalauja, kad 
būt mokama jiems po $1.85 ant 
šeimynos. Sunku pasakyt, ar ši
tas streikas bus laimėtas, ar ne, 
tai \ateitis parodys.

Didžiuma bedarbių yra orga
nizuoti į bedarbių uniją — 
Workers Alliance. Visi bedar
biai turėtų prigulėt prie bedar
bių unijos, nes unija yra ge
riausias jų kovos įrankis.

Jeigu nueina pavienis darbi
ninkas prašyt pašalpos, tai su 
juom visai nė kalbėt nekalba. 
Bet kaip nueina komitetas iš 
bedarbių unijos, tai tuoj kitaip 
kalba.

Bedarbių unijai prigulėt kai
nuoja tik 15c į mėnesį. O gal su 
laiku visi būsime bedarbiai, tai 
organizuokimės, pakol nepervė- 
lu.

lenkų užpuolikus ant Lietuvos 
ir pasiuntė Lenkijos atstovui į 
Washington, D. C. Taipgi pa
siuntė prašymą Jungtinių Vals
tijų prezidentui Franklin D. 
Rooseveltui, kad jis užtartų už
pultą mūsų Lietuvą.

Seattlietis.

Nedėlios, bal. 24 dieną, ra
dio programa per stotį W0RL, 
920 kilocycles, 9:30 vai. ryte 
bus sekanti:

1— Longin Buinio, Jr. orkes
trą iš Bostono.

2— Adelė Mickevičiūtė, dai
nininkė iš Providence, R. I.

3— Kazimieras Hoffmanas, 
dainininkas iš Brooklyn, N. Y.

Po programos prašome para
šyt laiškelį ar atvirutę, prane
šant kaip patiko šios savaitės 
radio programa. Prašome rašyt 
sekančiai: Station WORL, Li
thuanian Program, Myles Stan
dish Hotel, Boston, Mass.

S' teponas M inkus, 
garsintojas.

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
suėmė keletą šnipiškų Ja
ponijos “žvejų” laivukų Ca- 
lifornijos pakraštyj. Prieš 
japonų, nazių ir Mussolinio 
šnipus sustiprinta sargyba 
Panamos kanalo srityj. Bet 
fašistiniams priešams de
mokratinių šalių jau taip 
gerai yra žinomos Panamos 
kanalo pozicijos ir jų agen
tai taip priruošti sabotažui, 
kad Jungtinių Valstijų vy
riausybė jau mažai tepasiti
ki tuom savo vandens keliu 
tarp Pacifiko ir Atlanto 
vandenynų. —N.

Antanas Penkevičius
Sales Manager

DIDŽIAUSIAS 
BARGENAS

SOUTH BOSTONE
Kampinis namas, storas ir 5 

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

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

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

Telephone SOUth Boston 9423

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis

Prezidentas

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

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

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

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

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanuc?<U

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

pagerina apetitą ir palengvina viduriam virškinti maistą.
Reikąlaudami Cremo Ale rašykite sales manadžeriui Antanui 

Penkevičiui bravaro antrašu:

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

i
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Our Choruses
» THE many attributes the editor needs, tactfulness is one of 

paramount importance. However necessary it may be cases arise in 
which tactfulness must give way to severe criticism and even chas

tisement. With this thought in mind we would like to comment on cer
tain conditions in our choruses.

Many times in the past dissensions and misunderstandings arose and 
the chorus either lived through them or else... It so happens that today 
we see the same thing occur but the situation is aggravated because the 
choruses contain a constantly growing element of youth. In a great num- 

, bei' of the choruses youth comprise the majority.
As the Lithuania-born members of the choral groups gradually fall 

. by the wayside we find an increasing growth of conflict and misunder
standing between the older and the younger generation. Young people 
are ambitious and want to work and accomplish things. They gradually 

♦ take over the executive positions and set themselves to rebuild the cho
rus according to modern standards. Many of them hold important offices 
in the business and academic world and therefore feel justifiably superior 
to the tactics of the older generation.

With new blood the chorus should grow but an unfortunate situation 
arises. Those who have been in the chorus for a longer time childishly 
resent new people with new ideas and unconsciously fight the suggestions 
offered. Conservative idealogy meets people with new ideas an a unneces
sary misunderstanding arises.

How silly and useless are these misunderstandings! Those who want 
to become' active are often discouraged and nothing is eVer gained from 
the bickering and infantile intrigue that sometimes follows. If a chorus 
is to properly function and have the harmony so essential to good singing 
it is necessary to cooperate more and more; to be tolerant with incx* 
I>erienced youngsters and stagnant elders. Our choruses are the pride of 
all Lithuanians and have earned the respect and admiration of Americans 
—let us add to that honor by growing larger. Useless petty arguments 
would mar an otherwise beautiful picture.

The choruses will have to devise methods of cleansing. It is not a 
critical problem but one that requires calmness and intelligence in solv
ing. The young people must learn to accept the superior experience of 
the elders when necessary. The older generation must learn that youth 
are ambitious and that old-fashioned methods are no longer useful in 
meeting new situations.

The methods of cleansing are simple. Every chorus should reach an 
understanding amongst its members. This is a progressive world and 
our choruses have a cultural mission to fulfill. It would be the height of 
asinity to allow small minorities to stop that growth for one moment.

Such things as prestige, honor, convention and combat proclivity, as 
well as foolish petty intrigue, must be swept aside if they stand in the 
way of chorus growth and harmony.

This is a youthful world and we believe that youth will take the 
first step in stopping these petty bickerings so the choruses would con
tinue to grow and flourish, fulfilling their cultural and social missions.

-------- 0—0—0--------
Our readers may wonder why we have decided to editorialize in re- 

. gards to the inner problems of our organizational groups. The L.Y.S. is 
a newspaper catering to the needs of Lithuanian-American youth. If it 
is to fulfill that function correctly it is necessary to aid the youth in 
every possible way to solve the problems they face. This can only be 
done through honest, open and sincere discussion.

We have some faults—but need we have them?
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FRIDAY W W ▼ EDUCATION-STORIES

ENGLISH PART

Don’t Buy Anything Japanese!
(tune of Bei Mir Bist du Shon)

If you’d bo in style
Wear hose made of lisle

Don’t buy anything Japanese 
Lisle’s three times as strong
Wears three times as long

Don’t buy anything Japanese 
The fascist forces wage war

in conspiracy
If we refuse to trade with them, 

we’ll save democracy.
That’s why China begs,
Keep silk off your legs,

Don’t buy anything Japanese

A Detroit Special in Which Love, Drama, 
Dances, Woes and Activities Appear

Doctor: Can you show, me a chart 
of the patient's progress?

Nurse: (blushing) No, but I can large quantities.
show you my diary. 1

San Marino, the world’s smallest 
country, exports postage stamps in 

. Its only other ex
ports are some stone and wines.

Gather ’round and listen well, I’ve 
got some things I wanna tell.

BULLETIN SPECIAL! One week 
till the deadline. It’s the last one. 
It’s the big two. The first part 
of the big affair (April 30th, Satur
day at Lithuanian Hall on 25th St.) 
is the comedy “Pussesere Salomėja”. 
It is to be presented by the Toronto 
cast and will start at exactly 6 
P. M. The second pa\t, beginning 
at 9:30 P. M., is the Sbripg Frolic 
with Costa Rica and swell 11 
piece orchestra going u> town. Full 
feature tickets are 40 cents at the 
door and 30 cents in advance; the 
dance alone is 30 cents. Let’s have 
the youth down for both features.

Flash! Ruby Vegel and Mike Jes- 
ky are gettin’ hitched soon. Their 
bride shower is scheduled for May 
7th at Porter Hall. It’s- a nice job 
well done. Congratulations! Thanks 
for inviting the chorus.

Flash! The Detroit 
accepted the invitation 
Rapids Dailės Chorus 
their 
14th. 
Here

Flash!
cord is to be set by fastest singing 
troupe moving. Whee, Grand Rapids 
today, Detroit today.
chorus will sing at the Ukrainian 
Hall in Detroit.

Special Notice! A full fledged 
business meeting of the Aido Chorus 
has been called for this Sunday,

April 24th. It’s important everyone 
be present, all reports to date arc 
to bo given.

Snap! Fish out your best photo 
of yourself, so as to be sure to stand 
out in our chorus picture. I’d sug
gest the one that mom and pop 
ap'd all the girls used to rave about. 
You know, the one when you- first 
said “da”. Wow, will you be a hit!

Sob! One humble person found 
one honorable magazine not come. 
One humble person yery anxious to 
have and to lead the “VOICE of 
Lith-Americans”. Very soon be 
many happy young pippie. Find 
wise and good friend. (Editor’s‘note: 
Insignificant person say most honor
able magazine already come, 
haps honorable sire wait for 
mail ? Yes ? No ?).

Your Rai,
—So Long.

Per- 
next

Aido Chorus 
of the Grand 

to sing at 
Rapids, May

WHAT IS THIS
COMING TO?”

WORLD 
DEPT.

concert in Grand
We’re ready, willing and able, 

we come!
A new timed distance rc-

The 
lievcs

British Secret ary 
in mermaids.

of War bc-

REVIEWING THE:—
VOICE OF L1TH-AMERICANS

May 15th the

The hotel clerk was astonished 
to see a guest parading thru 
Ball in a pair of pajamas.

“Say, vyhat are you doing?”
The guest snapped out of it

apologized. x
“Sorry, but I’m a somnabulist”.
“Well,’’ frowned the clerk, “wo

the

and

Lowell Youth Organize “Voice” Sponsoring Short Story Contest 
“Balso” Chorus Fifteen Dollars in Prizes to be Given

For many years the Lithuanian 
younger generation has been criti
cized severely for not being able to 
represent our city with a chorus, 
and so stand on a equal footing with 
surrounding cities that have such' 
organizations.

What was needed by us, the 
younger people, was not the spirit 
of the idea, but some individual with 
enough initiative, responsibility, am
bition, leadership, and musical train
ing to start the “ball rolling”. Sorry 
to say, no such person could be 
found in Jowell, but fortunately for 
us wo were ablę Io contact Al 
Dwoske of Lawrence, the local or
ganizer l(iere, wluo undertook this 
seemingly impossible task. So, on 
the 28th of March with the aid of 
Mr. Dwoske, the Lowell ’“Balso’ 
Chorus was formed in the shape of 
a club with a crew consisting of 
three officers and a grand member
ship of seventeen—now increased to 
25 after only three weeks have pass
ed! And now that wo are organiz
ed into one enthusiastic group, the 
members arc happy about the whole 
thing, and no fooling!

Of course the whole idea of my 
writing these poor words is to ad
vertise our group, and so—. In or
der to finance our budding chorus, 
we are sponsoring a dance to be 
held April 30 and this is a little in
formal invitation to all neighboring 
choral groups to joggle down and 
join in the festivities at the 338 
Central St. Hall. Your cooperation 
will be appreciated sincerely.

Since we cannot personally meet 
all the young Liths in our locality, 
and as many read the Laisve Youth 
Section, it is an opportunity for us 
to commute indirectly with all those 
interested in choral work and wel
come them to our young society 
whose meetings arc held every Mon
day at 8 p. m. Wo have only to 
look at the activities of the chorus
es of' Lawrence, Norwood, Worces
ter, Lynn, and many others to see 
how all those who are members of 
their respective groups helped to 
make their organization the. fine 
success that it is. So listen, Lowell 
laddies and lassies, lot’s all work 
together and make our chorus one 
of the best in the state!

—E. C. Sec.

The “Voice of Lith-Americans”, 
the new youth magazine, is sponsor
ing a short story contest in order to 
discover new talent among Lithua
nian youth and to get the best pos
sible material for the magazine. Two 
prizes, totalling fifteen dollars, will 
be given.

Send in your short stories imme
diately. The editorial board of the 
VOICE will select the best ones 6n 
hand and publish them in the cur
rent issue of the VOICE. Stories 
printed in the June, July and Au
gust issues will be contest entries. 
A ballot will be printed in the Au
gust issue of the VOICE and (ho 
readers will choose which one, in 
their opinion, was the best. The

authors of the stories receiving most 
votes will receive the prizes.

Send your stories in at once! 
Deadline for the June issue is May 
5th; for the July issue, June 5th; 
and for the August issue, July 5th. 
Send your stories directly or wijite 
for additional information to: 
Lithuanian-American Publishers

Boxz^8, Station W
Brooklyn, N. Y.

B’klyn Aido Chorus 
News and Views

don’t care what your : 
you can’t do that here

s but

L.D.S. Youth Prepare 
For Sports Olympiad

As the twenty-sixth year of the 
Aido Chorus’ existence rolls on its 
activity has become known through
out the states. Although we have 
a new and young teacher, Aldona 
Žilinskas, we have accomplished a 
great deal. She is an earnest and 
hardworking girl and in a few years 
will become a well known chorus 
teacher. We also have a new presi
dent, Tony Sineus, who I’m sure 
Will do a lot for our chorus.

The Aido Chorus of Brooklyn is 
booked up for singing at the follow
ing affairs:

Citizens Club, Brooklyn, April 3(T 
Bayonne, N. J. May 7
Great Neck May 22
Laisve Picnic in Baltimore May 29 
Worcester Picnic June 12
The Aido Chorus holds its re

hearsals every Friday nite at 8 
p. m. in Laisve Hall. Anyone who 

! is interested in joining should come

Preparations for the largest na
tional sports event among Lithua- 
nian-Americans are now going on 
as L.D.S. branches composed of 
youth all over the country prepare 
their teams and athletes to parti
cipate in the LDS Sports Olympiad.

Every two years the Sports Olym
piad is held in conjunction with the 
convention of the famous Lithuanian 
fraternal organization. Youth 
branches send their delegates and 
sportsmen to participate in the con
vention itself and in the Sports 
Olympiad.

The Olympiad is taking place onid°wn as we will be glad'to have 
August 14th of this year at the y°u as onc of us!
famous Schenley Oval in Pittsburgh, 
Pa. Banquets and dances will fol
low this National Track and Field 
Meet and the convention begins the 
following day.

The definite schedule of sporting 
events and the teams now being pre
pared in youth branches will be an
nounced in future issdes of the 
Laisve Youth Section. The date a»d 
location of the Olympiad is definite
ly settled and all future events will 
be announced through the newspa
pers.

—M. A. B.

The Eyes and Ears of 
Baltimore Chorus

CARNEGIE? BAH!

THE first issue of- the “Voice” can 
only be described by the use of 
superlative phrases and exclama

tion marks. As an example of what 
coordinated effort and sincerity can 
do the new' magazine deserves a 
thorough review so youth may know 
just what they have accomplished 
through hard vtork and cooperation.
Appearance

The May, 1938, Vol. 1 No. 1 issue 
is over 30 pages in size and has an 
appealing two color cover bearing 

♦ the name and a cartoon symbolic of 
the magazine’s character. Excellent 
technical makeup and illustrations 
make the reading matter pleasant 
to the eye and easy to read. John 
Gresh was the cartoonist who won 
the cover contest.
Artlcles:-

This reviewer was particularly 
♦ struck by the variety of material.

A lucid explanation of the recent 
crisis in Lithuania was given by 
Joseph Prentis, while Frank Yakstys 
opened a sighing review of the 
“good old days” when men were 

. men in Lithuania and women were 
just playthings. Ah, times change, 
but before you have a chance to sit 
back in reverie you start reading 
the short stories and mentally offer 
a prayer to Perkūnas (look at the 
full-page cartoon by Pross on Lith
uanian history) for having subscrib
ed to the magazine.

Those \Vho find sports their main 
intelrest will find that Tom Yermal 
and Frank Stulgis will supply any 
demand they may have for interest
ing material. Frank Stulgis, in his 
article, opens the way for united 
sports among Lithuanian youth with 
a brilliant idea for furthering co
operation. We are glad to see that 
the VOICE is taking the initiative 

« • in building up sports among our
youth.

„ From sports to poetry may be a
large jump but it is a necessary 
one. If you seek love, read Esther 
Kukanskis adfi Joe Kovingas. If 
you want to read poetry hailing the 
VOICE, read Adele Meiron and Ty
lintis. If you love beauty of ex
pression, read Elyte Grozan. Prac
tically each poem is of unusually 
high quality.

As for incidentals, you will enjoy 
the “Month by Month” special fea
ture, the editorial, articles by Bago- 
čius qf the SLA and Siurba.of the

LDS, and last but not least, a 
“Reader’s Voice” page. Heaven for
give us! How could we forget to 
mention the numerous humorous 
cartoons liberally sprinkled through
out the magazine? Needless to say 
you will enjoy a hearty chuckle at 
each.
Summing up:-

Speaking in general it is my 
honest opinion that the VOICE is 
the best journalistic venture put out 
solely by Lith-American youth. Not 
only is the first issue excellent but 
the prospect of future issues being 
better is great. The short story 
contest introduced by the Publishers 
should find even better short stories.

The magazine appeals to every 
taste of Lith-American youth and it 
is one that other nationalities would 
enjoy reading. No effort has been 
spared in making it the best/ of its 
kind and we are all looking forward 
to see it grow in content and pres
tige. The subscription rate of 81.50 
will give the subscriber twelve is
sues of a magazine that is “tops” 
in entertainment, purpose, material 
and interest. Unhesitatingly and 
without reservation this reviewer of
fers the VOICE as the finest possi
ble example of a worthwhile maga
zine put out and for Lithuanian- 
American youth. It deserves your 
full support.

Fjšj Flicker 
Flashes

The Hollywood figures who have 
definitely put themselves in the. Hall 
of Shame are Al Jolson and Lupe 
Velez. f

Al Jolson, “unofficial mayor” of 
Encino, Los Angeles suburb, present
ed a petition to the City Council, 
asking that the right to inhabit 
Encino be restricted to “the white 
race/. The council promptly inform
ed Al that even if the presence of 
colored people might detract from 
the] value of His and his neighbor’s 
re<4 estate, a little document called 
the constitution of the U. S. forbade 
making such restrictions.

Morton Thompson, local colonist, 
reminded Al that as a Jew he 
shpuld not act that way in face of 
current Hitlerism, and that more
over he made his greatest stage

YOUTHFUL RECRUITS MARCH TO DEFEND REPUBLIC AGAINST FASCIST INVADERS

Despite tremendous reverses at the Catalonian front Loyalists determine to struggle to 
the end against the Italian and German invasion of Spain. Above photo shows a parade 
in Barcelona, led by the red, yellow and purple banner of the republic, of new army re
cruits who will go to the front to stop the fascists. The eyes of the world arc on Spain’s 
incredibly heroic battle against fascism.

my, 
the

tall 
has 

of

except John
What hap- 

very impor-

have an in
to be ready

Hear Ye. Hear Ye. Spring is un
der full swing, and also that most 
dreaded disease- in four countries, 
“Spring Fever”. Wo believe that it 
has some of our chorus members in 
its invulnerable grip. Woe, oh 
oh me. A-a-a-a—o-o-h. Excuse 
yawn, I also believe it has us.

We have heard that a certain 
Charles U. i£us a five-cont cigar 
been going to conventions out
town and sending postcards homo to 
good-looking brunettes. How about 
bringing them to rehearsal as mem
bers? By the way, did you succeed 
with that blonde?

All the boys and girls went to the 
convention out of town 
L. and Charles J. Jr. 
penod? Did they have 
tant dates or what?

Next time when wo 
termission everyone try
on time and not like our champion 
leather-thrower who camo in late 
with two sweet looking co-cds trail
ing behind.

We are getting classy now-a-days 
as I have heard that we are going 
to sing at the Peabody Conservato
ries so, Alfred E., shake off that 
spring fever and hurry back 
hearsals as you pep up the 
of the girls with your most 
able presence.

Au revoir and good-bye.
Eyes & Ears.

EDITOR’S NOTE

to re
voices 
honor-

At last I have found out how to 
win friends and influence people ...

For years and years I have read 
books and listened to lectures but 
to no avail for I was still the lone 
wallflower and the timid soul. But 
now that is all different, things 
have changed. Dale Carnegie did 
not show me the way. .He may have 
some good points but 
are difficult. I have 
something better.

In order that I may 
lize this gift of the gods I will tell 
you how I acquired the ability to 
win sweethearts and influence 
friends to loan me money.

The Columbia University, if 
remember, 
periments 
The tests 
that likes 
subject is 
ample: You do not like Chopan but 
if you have a delicious steak cover
ed with onions, Chopan will sound 
like Benny Goodman. It is all quite 
simple! All you have to do to gain 
friends is to have lunch with them...

However, this genius has went a 
step further. If they will like you 
better when you join them in a 
meal, it logically follows that they 
will love you all the more in these 
troublesome times if you pay for the 
meal!...

Sometimes I wonder why my 
genius is not recognized.

his methods 
come across.

not monopo-

my

you 
ex-receritly conducted 

in conditional resporises. 
came to the conclusion 

arc accentuated when the 
eating a meal. For ex-

WEIRD TALE

fame in blackface.
Lupe Velez’s claim to shame hap

pened in Washington, D. C., where 
she was on tour in Y-ou Never Know. 
In each town she has played, Lupo 
has given $50 to a needy family, and 
gotten plenty publicity. The poor 
Washington matron who was select
ed rebelled when she found out she 
was to be photographed and spread 
all over the papers receiving the 
charity. So Lupe said: “No peec- 
ture, no 50 bucks. Me geeve my 
good money in a clothes closet? 
Nuts!” ... Phooey on such people!

“Have you ever appeared as a 
witness before?”

“Yes, your honor
“In what suit?”
“My blue serge”.

Lithuanian Student Club 
Active and Growing

April’s meeting of the Lithuanian 
Alumni and Students Club 
ed to order at 146 
York, 
club’s

N. Y. Miss 
hostess.
formalities

E. 89th 
Gudzin

of club

was ca Il-
St., New 
was. the

businessThe
covered the following: a committee 
report dealing with the club’s acti
vity in following up the recent Po
lish-Lithuanian crisis. The Carnegie 
Iseace Foundation had been contact
ed, and it appears that this organi
zation merited the steps Lithuania

.. ' took in averting ą serious throat on
world peace. A second report show- plans to expand the club’s activity

cd that the club failed to follow up 
its suggestion of sponsoring a dance 
in order to raise funds to help in
crease Lithuania’s
the World’s Fair. More 
be taken in regard to the 
a third report could 
whether Sculptor Rimša

state

contribution to 
action will 
idea. And 
not
on sailing 

for Lithuania received a telegram 
from the 
Students Club,
slidwed a little

Albert J. Juskevicus: Very sorry, 
but we cannot use your article as 
the seime subject was covered in 
Tuesday’s L.Y.S. Thanks for writ
ing, though.

He: I dreamed of you last night.
She: Really?
He: Yes. Then I worke up, shut 

the window and put an extra blan
ket on the bed.

Lithuanian Alumni 
Apparently the 
laxity.

and 
club

floorOld business 
a motion (he
lo the Baltic American Society sug
gesting the possibility of photo
graphy at future art exhibits given 
by the Society. This motion was 
seconded and passed.

Now business dealt primarily wijh

brought to the 
club formally write

amongst more of the American-Li
thuanian students in the Metropoli
tan area. Your writer was asked 
to invite any American Lithuanian 
student or alumni who may have the 
time and opportunity to attend the 
club’s next meeting the second Sun
day of May. Place—Vice and Pete’s 
8G10- 109th Street, Richmond Hill, 
Brooklyn, N. Y. Mr. and Mrs. Scmon 
will be the group’s host and hostess.

Scribe.

The boys had gathered around 
and were discussing their heroic 
deeds. A pale-faced stranger soon 
appeared and after listening a while 
joined in the conversation with a 
dull : hollow voice that sounded, 
strangely enough, like that of a 
ghost.

“Bravery?” he whispered, “you 
boys don’t know the meaning of the 
term. When I was in the World 
War I made a bet with my Sergeant 
that I would go over the top dur
ing an enemy barrage and bring 
back seven prisoners, 
cd it would mean 
nac. If it failed 
tain death”.

“Bravo”, they 
succeeded?”

“No”, he said with a strange 
look in his eye, “it failed”.

If it succeed- 
four bottles of cog- 
it would mean cer-

exclaimed, “and it

“Gingci<ale”
“Pale?”

“No, just* a glass”.

PREPARE TO DEMONSTRATE THIS FIRST OF MAY!



Philadelphia, PaNewark, N. J

(Tąsa)

Ar aš taip sto-

So. Boston, Mass.
Bachelor

bakalau-

Hudson, Mass.

YONKERS, N. Y

i

mokslus, 
of Arts

mokslus
Klimas pasiekė ir

irmininka- 
Bi^ewster iš 
Aukų surink-

Raven, kuris

Parašė M. ZOščENKO Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
Auklė sako:

* —Tame gėdos nėra.
viu arba geraširdžiai praeiviai rankon 
įkiša. Aš,—sako, — stačiai nesuprantu, 
kam čia tos kalbos. Kūdikis nuo to ne
nukenčia. Ir, gal būt, jam dar patinka 
matyti tokią daugybę žmonių, besisuki
nėjančių apie jį.1

Farforovas sako:
—Taip, bet aš nenoriu, kad mano kū

dikis iš mažens įgytų tokias pažiūras. 
Aš neleisiu jums taip elgtis.

Ponia Farforovienė, spausdama kūdi
kį prie krūtinės, sako:

—Mums tas yra aukščiausio laipsnio 
įžeidimu. Mes išvarome jus iš šios vie
tos.

Čaplinas sake/:
—O aš, kaipo valdybos narys, pasa

kysiu: jūs turite pilną teisę išvaryti šią 
pasiutusią auklę.

Senė sako:
—Ak, žiūrėkite, kaip įgązdino! Šian

dien auklių nelabai daug — mane, gal 
būt, glėbyje nuo jūs nusineš. O aš var
de jūsų šunyčio vos trirublę uždirbda
vau,—o kiek tų priekaištų—ausis reikia 
užsikimšti! Aš" pati išeinu ir nevaryta, 
kadangi jūs esate bejausmiai niekšai, o 
pe šeimininkai.

Po šių žodžių Farforovas, įpykęs, pa
rėkė ant jos ir dargi norėjo iš jos silp
no kūno dūšytę iškraustyti, bet valdybos 
narys nepavelino. Po to ją su panieka 
išvarė. Taip ji ir išėjo ir rekomendaci
jos nepasiėmė ir nežinia kur naują vie
tą gayo. Bet, veikiausiai, ji vėl kur 
nors kūdikį auklėja ir ant jo gerokai 
uždirba.

Veikiausiai, jai iki kaklo reikalingi 
pinigai, nes kitaip sunku išaiškinti jos 
elgesį. O kam jai reikalingi pinigai—to 
aš stačiai nesuprantu. Senė soti, apvilk
ta, veltinius batus turi, algą gauna, čia 
jau stačiai kokie tai ožiai ir svarbiausia, 
veikiausiai, pirmasis smulkiaburžuazinis , 
išauklėjimas, beprasmis traukimas prie 
pinigų ir neteisinga pasauliažvalga.
• ♦ Jeigu pas ją yra dar koks nors lab
daringas tikslas, tuomet aš suprantu. 
Te, jeigu būna tikslas, tuomet aš atlai
džiai atsinešu linkui panašaus dalyko, 
#pie kurį mes rengiamės jums titpjaus 
papasakoti, i ¥, * * *
II • •
g. Pasakojimas apie Tai, Kaip Aš Da- 
\\viau Vienai Biednai Moteriškei Rublį
;* Sykį aš stoviu judžių priemenėj ir 
laukiu tūlos damos.

Čia, reikia pasakyti, viena ypata 
mums patiko. Tai gana žingeidi bevaike 

į mergina. Tarnautoja.
Na, žinoma, meilė. Susitikimai. Įvai

rūs ir tam panašūs žodžiai. Ir netgi 
rašymas eilių tema, visiškai nesurišta 
su statyba, kas tokio: “Paukštytė.šoki
nėja ant šakytės, danguje saulė spindi... 
Mano mieloji, priimkite mano sveikini
mą... Ir kas tai tokio, neprisimenu—ta-

| ta-ta-ta... skauda...”
| Šioje prasmėje meilė visuomet neigia- J mai atsispindi atskirų piliečių pasaulia-I žvalgo j. Kartais jaučiama mauduliai ir 
t įvairūs žmoniški jausmai. Pastebima ko
i’ lęa tai gailestis linkui žmonių ir žuvų

ir noras jiems pagelbėti. Ir širdis tar
pais tampa jausminga. Kas visiškai 
mūsų dienose bereikalinga.

; Taigi sykį stoviu judžių priemenėj 
su savo jausminga širdzia ir laukiu savo 
.damos.
I O ji, kol dar tarnauja ir nelabai bran
gina savo vietą, — ji mėgstą vėlintis. 
Jfamystoj, žinoma, už tai drausmė. Na, 
įį čia ji žino—už du susi vėlavimus ją ne- 
paliuosuos. Ot čia ji ir žaidžia žmorfiš- 
kais jausmais.

Taigi ve, stoviu, kaip durnius, prie 
judžių durų ir laukiu.
i O prie kasos eilė didinasi. Durys į 

W gatvę atdaros—meldžiame užeiti. O aš 
L stoviu. * Ir stoviu nepaprastai, bet ener- 
J! gingai, linksmai. Noras dainuoti, links- 

’ mintis, durnių volioti. Noras ką nors 
| pastūmėti, pajuokauti arba už nosies 

^pagriebti. 'Sieloje dainos. balsas girdisi 
a ir širdis nuo laimės sprogsta.
». Ir staiga matau—prie įeinamųjų durų 
H stovi biednai apsivilkus senelė, apsiauta- 

las ^apdriskęs, mufta nuplikus, senoviški 
nuplyšę čeverykai.

* Ir ši senelė kukliai stovi prie judžių
II (Jurų ir gailestingomis akimis žiūri ĮyĮei- 

įM pančius, ar kas nors neišmes nors kiek.

H

M

t
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I

Penktadienis, Bal. 22, 1938

Už Taiką ir Demokratiją
Įvairios organizacijos, kurios 

pasmerkia fašizmą ir karą, ir 
gina taiką ir demokratiją, ruo
šia nepaprastai didelę demonu 
straciją ateinantį trečiadienį, 
balandžio 27 d. Įvyks Krueger’s 
Auditorįume, 25 Belmont Ave., 
Newark, N. J.

Kalbės iCalifomijos valstijos 
kongresmanas Byron N. Scott, 
Dr. Irving Busch, Shaemus 
O’Shell, Joseph Lash ir Rabbi 
Hahn. Įžanga visiems veltui.

Ypatingai “Laisvės” skaityto
jai yra raginami agituoti New 
Yorko ir apylinkės lietuvius da
lyvauti šioje demonstracijoje už 
taiką ir demokratiją. Rep.

bažnyčiose, teatruose, khubuo- 
se ir visur kitur. Vieną gra
žią dieną su apskričio proku
rorų vietinė policija padarė 
ablavą ant arklių “reisų” 
gembleriaujant. Suėmė ,21 
ypatą. Nubaudė vienus po de
šimt, kitus po penkis dolerius 
užsiipokėt.

Kas ar išlošė, ar ne, o val
džios agentai ti tikrai išlošė. 
Tai tau, Jurguti, ir devinti
nės ! Senas Hudsonietis.

Baigė Mokslą
Enoch G. Klimas, sūnus mi

rusios Estella Klimienės ir ve
lionio Dr. E. G. Klimo, šiomis 
dienomis užbaigė savo mokslą 
Pennsylvanijos Universitete, 
Philadelphia, Pa., ir iškilmin
game įvykyje, vasario mėn. 19 
d., Irvine Auditorijoje, 34-t
ir Spruce St., šiame mieste, tar
pe 400 kitų baigusių 
gavo laipsnį 
and Science.

Baigdamas 
ras Enoch G.
išpildė savo mirusios motinos, 
po tėvais Brozeičiūtės, paskuti-] 
nį norą ir prašymą, tam tikslui 
paliekant jam tam tikrą pas
kyrimą.

P. Klimas mano ir toliaus 
sekti savo mokslą. Jis gyvena 
pas savo močiutę, Pelagiją Bro- 
zeitienę. M. š.

“Laisvės” Naudai

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

raščio “Laisvės” naudai 
piknikus.

su ja į ju- 
užgaulinga

taip... Aš
Pardon,—

Kiti jos vietoje paprastai stovi, akiplė
šiškai plonais balsais dainuoja arba veb
lena kokius nors francūziškus žodžius, 

- o ji stovi kukliai ir netgi gėdingai.
Žmoniški jausmai užpildo mano širdį. 

Aš išsiimu kapšelį, neilgai jame rausiuos, 
išsitraukiu'rublį ir tyra sąžinė, truputė
lį linkterėjęs, duodu senei. r

O pas patį nuo didelio jausmo, akyse 
ašaros, kaipo brilijantai,, blizga.

Senelė pažiūrėjo į rublį ir sako:
—O čia kas?
—Ve,—sakau,—priimkite, motuše, nuo 

nežinomo.
Ir staiga išvydau, /ad nuo didelio su

sijaudinimo jos žandai išsipūtė.
—Keista,—sako,—aš, rodos, neprašau. 

Ką čia jūs man rublį kišate... Gal būt 
aš dukterį laukiu—rengiuosi 
džius eiti. Labai, — sako, — 
panašius faktus matyti.

Aš sakau.
—Atsiprašau... Kaip čia 

stačiai pats nesuprantu...
sakau.—Stačiai susipainiojau. Nesuprasi 
kam ko reikia. Ir kas ko dėlei stovi. Juk 
tai ne baikos, tiek žmonių...

Bet senė iškelia savo balsą iki pilno 
žviegimo.

—Čia kas dabar,—sako,—į judžius ne
galima įeiti—asmens įžeidimas!—kaip,— 
sako,—jums rankos nenukrinta panašius 
kaišiojimus darant? Aš geriau palauksiu 
savo dukters ir su ja į kitus judžius nu
eisiu, negu sykiu su jumis sėdėti ir už
krėstu oru kvėpuoti. ,

Aš griebiu ją už rankos, teisinuos ir 
maldauju atleidimo. Ir greitai einu į ša
lį,' o tai, manau, ko gero, dar milicijon 
nutarabanys, o aš čia damą laukiu.

Neužilgo atėjo ir mano dama. O aš 
stoviu nuliūdęs ir išbalęs ir dar truputį 
sumišęs ir sarmatinuos į šalis pažvelgti, 
kad nepamatyčiau įžeistą senelę.

Aš perku bilietą ir tankiais žingsne
liais velkuosi paskui savo damą.

Staiga kas tai prieina iš užpakalio ir 
paima man už alkūnės.

Aš noriu prasišalinti, bet žiūriu senė 
pastoja man kelią.

—Atsiprašau,—sako ji,—ar tai jūs man • 
rublį siūlėte?

Aš ką tai nesirišančio plepu, o ji tęsia:
—Neprisimenu kas toks čia man ką 

tik rublį siūlė... Rodosi, jūs. Jeigu jūs, 
tuomet gerai, duokite. Čia duktė neap- 
skaitliavo, o antros vietos brangesnės, 
negu mes manėme. O trečiose vietose, iš 
priežasties akių silpnumo, nieko nema
tysiu. Stačiai nors laukan eik. Atleiski
te,—sako,—kad priminiau.

Aš išsitraukiau kapšelį, bet mano dama 
įkiša sekamus žodžius:

—Visai bereikalingas,—sako, — pinigų 
mėtymas. Jeigu jau ant to einama-, tai 
ašį geriau bufete butelį narzano išsiger- 
siu.

Aš sakau:
—Narzano jūs gausite, nebėdavokite. 

Bet rublį aš privalau duoti. Juk nesupai
sysi kokių būna piniginių prietikių. Rei
kia,—sakau,—draugiškai elgtis.

Aš visgi senei rublį daviau, ir mes, 
sutaršytais jausmais, įėjome į judžius 
veikalo žiūrėti. Mano dama, prisitaikant 
prie muzikos, mane pielavo, sakydama, 
kad bėgiu dviejų savaičių mūsii pažinties 
aš jai nei buteliuką kvepalų nenupirkau, 
o čia dabar dūmus į akis leidžiu ir rub
lius mėtau į visas puses.

Baigiant pradėjo rodyti linksmą ko
mediją ir mes, viską užmiršę, linksmai 
kvatojomės. \

O ši senė, netoli nuo mūsų sėdėdama 
su savo duktere, taipgi kart'ais linksmai, 
kriuksėjo.

Ir aš buvau labai pasitenkinęs, kad 
jai suteikiau šį kultūrinį smagumą. Ir 
jeigu ji būtų paprašius pas mane dviejų 
rublių, aš jai būčiau davęs ir nei akia 
nemirktelėjęs.

Bet šimtą rublių aš būčiau jai neda
vęs. Jeigu pas mane kišeniųje valkiotųsi 
atliekamų šimtas rublių, aš būtinai už 
juos laikrodį nusipirkčiau.

Aš, apart kitko, vieną sykį dėlei laikro
džio vos tarnystę nepraradau. Tas buvo 
tuomet, kuomet aš raštinėj tarnavau.

(Tąsa bus)

Sako, Geriau Vėliau, Negu 
Niekad

Kovo 14 d. įvyko šio mies
telio rinkimai. Dalyvavo 43 
kandidatai į visokias valdvie- 
tes. Iš tų buvo ir vienas 
lietuvis, J. Dumalakas.

Čia aš apie kandidatus ne
kalbėsiu, tik turiu prisiminti, 
kaip tie mekleriai visokiais 
monais bando piliečius apgau
dinėt, prižada visokių gery
bių. O kaip gauna išrinkt, 
viską užmiršta. Negana to, 
per šiuos rinkimus balsavime 
dalyvavo 3,083 piliečiai. O 
gyventojų miesteliu turi 8,000. 
Tai pasirodo, kad didžiuma 
nebalsavo arba nepiliečiai. 
Už tai valdininkai ir daro, 
ką nori.

Bostoniečiai Gausiai Aukauja 
Dėl Ispanijos Kovotojų 

Balandžio 8, Fo^d Hali, Bo
stone, 1,800 publikos pasitiko 
Ispanų delegaciją, kuri šiuo 
laiku važinėja po Jungtines 
Valstijas.

Kalbėtojos Carmen M e an a 
kalba buvo labai entuziastiš
kai publikos priimta. Ji labai 
vykusiai nupiešė Ispanų liau
dies kovą su Vokietijos ir 
Italijos interventais, ypatin
gai didelį entuziazmą sukėlė 
publikoj nurodydama, kaip 
ispanės moterys kartu su vy
rais apkasus kasa\ir su gink
lu rankoj kovoja, 
vo vysk ūpas 
Maine valstijos, 
ta $1,137. <

Kitas Puikus P
Balandžio 9,

BALTIMORE, MD.
Piknikas įvyks Sekmadienį

GEGUŽĖS 29 MAY
Pinigines 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.

“Laisvės” No. 57 kuopos 
korespondentas duoda vėjo, 
kam rašo kiti korespondentai 
apie draugo P. Greiviškio lai
dotuves. Rodos, galėjo kiek
vienas tą loską padaryti, kuo
met draugė Greiviškienė pra
šė, kad apie jos draugą ve
lionį P. Greiviškį būtų atžy
mėta. Juk už tai tik reike

rt raugą, kuris pa
rašė.

1 d. atsikraustėBalandžio 
viena čeverykų dirbtuvė, As
cutney Shoe Co., Iš Windsor, 
Vermont. Vietinė anglų spau
da labai mandagiai aprašė 
apie naują išdfrbystę. Sakoma, 
kad bus imami daugiausia 
vietiniai darbininkai prie 
darbo, arba tie, kurie dirba 
prie pašelpų, kad sumažinus 
miestelio išlaidas.

Pas mus šiais laikais siau
čia didelė bedarbė. Visose vil
nonėse dirbtuvėse dirba tik 
darbdaviai su .keletu darbinin
kų. Pirmiaus darbininkai lau
kė kalėdų, manėj kad po ka
lėdų darbo bus/ bet čia jau 
ir pavasaris ir vis darbo nė
ra. Dabar darbininkai vaikš
čioja nusiminę, klausia vieni 
kitų, kas čia bus toliau. Vie
niems gręsia badas, kitiems 
praradimas savo stubų. Kas 
bus toliau, suhkų pasakyti.

Kaip visur, taip ir šio 
miestelio politikieriai pradėjo 
tarp savęs peštis. Vienas 
biednų departmento viršinin
kas, P. Gili, išmestas. Sakoma, 
kad davė tiems, kuriems vi
sai nereikėjo duot. Kiti sako, 
tai gerai, tegul ir ponas Gilias 
pastovės bedarbių eilėse.

Balandžio 10 d/ įvyko Lais
vės Pašalpinės Draugijos su
sirinkimas. Po visų kitų drau
gijos raportų, sekė konstitu
cijos taisymo komisijos rapor
tai. Pasirodė, kad komisija 
per triš mėnesius mažai ką 
veikė. Kilo karštos diskusijos. 
Padiskusavę 
liau.

įrengimas
Brunswick 

viešbutyj buvo surengtas puoš
nus bankietas pagerbti leite
nantą Robert
narsiai kovojo su fašistais Is
panijoj. Robertas Raven yra 
lenkų tautybės, iš Pittsburgh©. 
Ten lanltė kolegiją, studijavo 
mediciną. Jis paeina iš kata
likų tėvų. Ispanijoj daug 
kartų buvo sužeistas, bet pa
skutinį kartą neteko abiejų 
akių.

Susirinko 340 rinktinės pu
blikos, kuri labai karštai svei
kino Robertą Raven. Viešbutis 
buvo perpildytas, reikėjo eks
tra kambarius samdyti, kad 
sutalpinti publiką ir daugeliui 
reikėjo atsakyti, nes pabaigoj 
pritrūko jau ir ekstra, kamba
rių.

Nežiūrint, kad įžanga- buvo 
$2.50 ypatai, bet publika dar 
sumetė aukų $795.

Lietuviai turėjo savo atski
rą stalą; ir aukavo nuo savo 
stalo $17. Aukavo sekamai: 

ALDLD Moterų Kuopa, iš 
Worcesterio, $5; Jonas Gele
žius, iš Lynn, $3; J. Putrius 
(Lynn), V. Zmudin (Bridge
water), R. Audickas (Ded
ham), A. Kupstis, ,E. Frei- 
montienė, Kazlauskienė, H. 
Žukauskaitė, Ig. Kubiliūnas 
(bostonięčiai) po $1; L. Zel- 
son ir Chuberkis (bostonie
čiai) po 50c. Viso, $17.

Visiem aukavusiem rengi
mo komisija taria nuoširdų 
ačiū. Bostoniečiai į dvi die
nas aukomis ir pelnu nuo ban- 
kieto sukėlė apie $2,500. Tai 
puiki parama Ispanijos kovo
tojams.

Labai nepaprastą entuziaz
mą ir ovacijas publika sukėlė, l 
kuomet Komunistų Partijos 
apskričio org anizatorius 
F. Frankfield paskelbė, kad 
keturi Sovietų laivai su gink
lais, amunicija ir orlaiviais 
praėjo fašistų blokadą ir lai
mingai pasiekė Barceloną.

Ig. Kubiliūnas.

Užsimušė Du Policmonai.
Balandžio 17 d. ištiko baisi 

nelaime du policistu, kurie buvo 
pašaukti atvažiuoti ir suardyti 
“dice geimį.” Jie paleido auto
mobilį taip smarkiai, jog ant 
kampo New Main St. ir Nep- 
perhan Avė., trenkė į duobę, 
paskui šoko į stulpą. Beveik ant 
vietos abudu policmonai buvo 
užmušti. Jų pavardės: Kostik ir 
Liptak. Pdlicmonas Kostik buvo 
keturių vaikų tėvas.

BROOKLYN, N. Y.
Tai “Laisvės” didysis

piknikas
prie išanksto perkamų 

bilietų.
LIEPOS 3 JULY

Park Music Hall

dovanos

BUS

Ulmer

paliko ant to-

dieną įvyko LDS 
susirinkimas. Šį

105

“Gaukite “Laisvei” aūjų 
Skaitytolų.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybes Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiskus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

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

(Laisvė)

Tą pačią 
66 kuopos 
kartą mažai kas buvo svarsty
ta. Išklausyta visi' raportai. 

‘ Buvo vienas ligonis, tai pir
mas dar šių metų.

Nutarta surengi bendrai su 
kitom draugijom pikniką bir
želio mėnesio pradžioje.

LAIPSNIAI KARŠČIO 
CALIFORNIJOJ

Brawley, Calif. — Šios sa
vaitės antradienį Imperial 
klonyj, Californijoj, buvo 
105 laipsnių temperatūra, o 
Los Angeles mieste—90 laip
snių.

Turbūt mažai kur rastum 
tokį gemblerių miestelį, kaip 
Hudsonas. Netik paprastose 
vietose gembleriauja, bet ir

Papos Laikraštis Kartoja 
šmeižtą apie Kunigų “žudy

mus” Ispanijoj -
Vatikanas.—Popiežiaus or

ganas “Osservatore Roma
no” kartoja Ispanijos fašis
tų šmeižtą, būk respublikie- 
čiai ten “išžudę 1,379 kuni
gus ir vienuolius.”

MAYNARD, MASS.
Tai didžiausias lietuvių 

piknikas rytuose
Dovanos prie Įžangos

Pirma dovana $100
LIEPOS 3 JULY

"Visuose piknikuose bus 
duodama puiki dailės 

programa.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai. Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė.

(Arti Maręy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

------------------- --------.-------------------------------------------------------------------

Telefonas: Humloldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

\ NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

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 ĄPROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

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

Išsikirpkite ir) Pasilaikykite



Penktadienis, Bal. 22, 1938

WORCESTER, MASS
Apiplėšė Lietuvišką Bravūrą
Pereitą pirmadienį, 6:40 vai. 

vakare penki banditai padarė 
užpuolimą ir apiplėšė Brockert 
Brewing Co. Sakoma, kad ban
ditai pasigrobė $2,000 grynais 
pinigais ir $856 vertės čekių, 
šeši raštinės darbininkai buvo 
priversti sugulti ant grindų, 
kuomet plėšikai rinko pinigus. 
Visas procesas ėmęs tiktai tris 
minutes laiko.

Sųįtati šeši “čizleriai”, Ban
dę Pasipinigauti iš Levino 

Vaiko Pagrobimo
Brooklyn. — Suimta dar 

du asmenys, kurie žadėjo 
sugrąžinti nežinia keno pa
grobtą Levino vaiką už $30,- 
000 vaduotpinigių. Iškvotus 
juos policijoj, pasirodė, kad 
jie nieko apie tai nežino.

Tai jau iš viso šeši areš
tuoti tokie “čizleriai”. O 
tikrų vaikvagių pėdsakų vis 
dar nesurandama.

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių 

bas rengia 
landžio 23 
vai. Darb. 
dėl šokių, 
ir gėrimų,
lingai atsilankyti ir linksmai laiką 
praleisti. Įžanga 25c. — Kom.

(95-96)

Moterų Apšvietos Kliu- 
Card Party ir Balių. Ba
ri., šeštadienio vakare, 7 
Svet. Bus'gera orkestrą 
taipgi bus Skanių valgių 

Kviečiame visus skait-

Šiek tiek sužeidė tiktai John 
Flaherty, kuris, sakoma, neatsi
gulė taip, kaip plėšikai prisakė. 
Vienas plėšikas Flaherty galvą 
revolveriu prispaudė prie že
mės.

Šita alaus išdirbystės kompa
nija garsinasi dienraštyje “Lai
svėje.” Rep.

Shanghai.—Japonai smar
kauja, kad jie trauksią į 
u

WILKES-BARRE, PA.
Lietuvių Progresyvio Kliubo Ban

krotas įvyks sekmadienį, 24 d. ba
landžio, Hotel Reading, East Market 
St. Pradžia 6:30 v. v. Įžanga $1.50 
asmeniui. Apart skanios vakarienės 
bus kalbėtojai ir koncertinė progra
ma susidedanti iš dubeltavų kvarte
tų, sekstetų, kvartetų ir duetų. Dai
nininkai yra parinkti geriausios spė
kos mūsų apylinkėj, kurie po vado
vyste V. Botyriaus linksmins susi
rinkusią publiką. Solo dainuos V.

HARTFORD, CONN.
Balandžio 23 d. šeštadienio vakare, 

įvyks 4-to apskr. Chorų didelis kon
certas ir šokiai. Capital Svet., 320 
Ann St. Durys atsidarys 6:30 v. v. 
Programa prasidės 7:30 v. v. Įžan
ga išanksto 35c, prie dūrų 40c. Pro
gramoj dalyvaus trys chorai, iš New 
Haveno, Waterburio ir Hartfordo;. 
Y. C. L. mišri jaunuolių Dramos 
Grupė iš New Britaino, bus kvarte
tai, duetai, solo ir 
Pirmu sykiu pasirodys 
nesenai susitvėrusi St£gų Orkestrą 
po vadovyste V. Visockio. Kviečiame 
visus dalyvauti. — Kom. (95-96)

dekite visas pastangas padaryti šią 
konferenciją skaitlingą ir įspūdingą.

Paskutinėmis dienomis New Ha- 
vene įvykiai verčia kiekvieną parti- 
jietį ir demokratiją mylinčius lietu
vius susidomėti ir dalyvauti šioje 
konferencijoje. — Conn. Valst. L. K. 
Frak. Kom. (95-96)

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

■ • TT 1 M 1 * 1 * * I lllrvtXoACJ UlAX\c£. OU1U UlcXlIlllVo V •patį Hankow^ , laikinąją > Valukas iš Sci'anton, Pa. Visas pro-
Chinijos sostinę, už 300 my
lių (tai yra, jei chinai juos

gramas bus girdimas per WBAX 
radio stotį tarpe 8-9 v. v. Šokiams 
grieš V. Tamulino Orkestrą.—Kom.

(95-96)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

[itokių kavalkų, 
nt estrados

PRANEŠIMAS VISIEM CONN. 
VALSTIJOS L. K. PARTIJOS 

NARIAM IR SIMPATIKAM
Conn. Valstijos Frakcijos Konfe

rencija įvyks sekmadienį, 24 d. ba
landžio, 11 vai. ryto., 774 Bank St., 
Waterbury, Conn. Kviečiame jumis 
draugai dalyvauti 
sti, kad kiti jūsų 
čiai ir simpatikai 
rencijoj dalyvaus
rys A. Bimba. Frakcijų Sekretoriai

ir nuo savęs kvie- 
kolonijoj partijie- 
dalyvautų. Konfe- 
Centro Biuro-, na-

Newark N. J
už

S. W. PHILADELPHIA, PA.
LDS 107 kp. rengia didelį Balių, 

22 d. balandžio, Rusų Svet., 8640 
Eastwick Ave., 8 v. v. Kviečiame vi
sus dalyvauti šiame Baliuje, turėsi
me dvi orkestras, Bill Smith Blue 
Aces. Taip pat bus du laimėjimai 
leidžiami. — Kom. (94-95)

PHILADELPHIA, PA.
Ekstra svarbus susirinkimas dėlei 

“Laisvės” Bankieto.
Ateinantį sekmadienį, 24 d. balan

džio yra šaukiama visos mūsų dar
bininkiškos organizacijos, “Laisvės”

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Taiką ir Demokratiją Neto 

Jersey Valstijos Skyrius
Laikytame savo posėdyj, ba

landžio 16 d., 1938, 180 New 
York Avė., Komitetas, atsto
vaujantis 22 organizacijas ir 
1,500 narių, reikalaujam, kad 
pasitrauktų Lietuvos vyriausy
bė su Smetona, kaipo
dentu” priešakyje, dėl geresnio 

iW> nuo Lenkijos fašis
tinių užpuolikų ant Lietuvos 
liaudies eprigulmybės, ir tuo 
būdu susijflarytų koalicinė val

 

džia iš į/airių politinių partijų 

 

ir srovių,^kurios atstovaus visą 
Lietuvos liaudį. Tokia plati 
liaudies atstovybė turės tos pa
čios liaudies didžiausį pasitikė
jimą ir būdama pati demokra
tine, susiriš glaudžiais ryšiais 
su kitų kraštų demokratinėmis 
valstybėmis, kt., Francija, So
vietų Sąjunga, Anglija ir Jung
tinėmis Valstijomis, su kurių s 
pagelba bus lengvai išlaikyti , 
Lietuvos čielybę.

Pirm. M. Dobinis, •* , 
Sekr. G. A. Jamison: :

prezi- skaitytojai, dalininkai ir simpatikai 
į masinį paskutinį susirinkimą prieš 
bankietą, 5-tą vai. po pietų, 735 
Fairmount Ave. Visi mūsų judėjimo 
draugai ir draugės ko pląčiausiai tu
rite dalyvauti šiame susirinkime. 
Yra padaryta mums nesmagumų dė
lei Lietuvių Salės, Moaymensing 
Avė., dėlei kurios buvo priversti per
kelti bankietą į New Auditorium 
Hali, 713 Snyder Ave., ant 1 d. ge
gužės (May). Šiame susirinkime pa
aiškės. Žinokite, kad šiame susirin
kime bus paskutiniai raportai apie 
viską. Organizacijų nariai paėmę ti- 
kitus, turėsite raportuot apie daly
vius, nes turėsime prirengti maistą 
ant bankieto. Prašome iš apylinkės 
draugus dalyvauti ir pranešti kiek 
darbininkų paskirsit. Mums daug 
darbininkų trūksta. (94-96)

Amerikos Lietuvių Kongreso 
New Jersey Valstijos Skyrius 

už Taiką ir Demokratiją, laiky-

ELIZABETH, N. J.
Remkime Ispanijos Liaudį

Ispanijos Anti-Fašistinis Komite
tas rengia milžinišką’koncertinį pa
rengimą, sekmadienį, 24 d. balan
džio, 3 vai. po pietų. Y. M. H. A. 
Auditorijoj, 1034 East Jersey St. 
Kalbės tame parengime Ispanijos 
ambasadorius Don Fernando De Los 
Rios. Koncertinė programa susidės iš 

■ 24 kavalkų. Įžanga vyrams $1.00,
tame savo posėdyje, 16 bal., moternns 50c. Dalyvaukime, parody- 
varde 22 organizacijų ir 1,500 kime savo vienybę gelbėt Ispanijos 
narių išnešame rezoliuciją:

Vasario 27 d., 1938 metais 
Kaune, Giedraičių ir Višinskio 
gatvių kamjįe rasta žiauriai nu
žudyta, viniai rodanti iš pa-! 

 

salų užpulta, Adelė Šiaučiūnai-^5 tautos. Įvyks šeštadienį, 23 d.

_r. _ . balandžio, 2 vai. po pietų ant New
tė, Lietuvos Jaunųjų Kom. Ly- York Avenue, tarpe Adams ir Jef-

| liaudį nuo fašistinės intervencijos. —
i Rengėjai*. (94-95)

NEWARK, N. J.
Masinis Mitingas ant Gatvės 

Rengia ispanai darbininkai ir ki-

gos Centro Komiteto nare. ferson gatvių. Bus labai geri kalbė
tojai: Henry Teigan, kongresmanas 

.kad Sme- iš Minnesota valstijos, Harry Wen- 
drich, Steve Nelson, J. Arenas, Ispa
nijos unijos atstovas im-Neil Brant.

dalyvautu. (94-95)

Mes reikalaujame, 
tonos kruvinieji agentai būt su
imti ir atatinkamai nubausti uz visus prašome 
užpuldinėjimą ir žudymą nekal
tų Lietuvos piliečių, ypatingai 
jaunuomenės, tik todėl, kad jie 
kovoja už Lietuvos darbo liau
dies gerovę ir 
tvarką.

Pirm. M.

NEWARK, N. J.
Penktadienio vakare, balandžio 22 

d., 7 vai. Lietuvių Svetainėje, 180 
New York Avenue įvyksta smagus 

demokratinę kortų lošimas ir šokiai. Rengia ALD 
LD 5 kp. Bus duodama gerų dovanų 

- - • ■ prie kortų lošimo, turėsime užkan- 
*............ . \ džių su alum. Vakarėlis rengiamas

Sekr. George A. Jamison, tikslu padaryt kelis dolerius, nes pa- 
. staruoju laiku kuopa išaukojo Ispa-

Red. Abidvi šias rezoliu- nijos reikalams, “Laisvės” ir kito- 
cijas galite pasiųsti tiesiai Sme-1 kiems geriems tikslams. Dabar rei- 
tnnai ir Lietuvon valdžiną atstn ‘kčs delegacija siųsti į kongresą už tonai 11 Lietuvos valdžios atstO- taiką ir demokratiją. Visus ir visas 
vui Washingtone. Bet tą pada- kviečiame smagiai laiką praleisti ir 
rykite patys. “Laisvė” negali 
kolonijų rezoliucijas, kurių yra 
šimtai, persiuntinėti.

Do b inis,

paremti svarbų darbą. (93-95)

Binghamton, N. Y
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks balandžio 24 d., 10:30 
vai. 
cott 
ges, 
Fin.

ryto, Lietuvių Svet., 29 Endi- 
St. Būkit visi draugai ir drau- 
taipgi naujų narių atsiveskite.— 
Rašt..J. N. (95-96)

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos Lietuvių kuo

pos susirinkimas įvyks balandžio 24 
d., sekmadienio popietį, 3-čią valan
dą. Visi seni ir naujai prisirašiusieji 
nariąi nepamirškite atsilankyt, nes 
turime svarbių klausimų diskusuoti 
ir aptarti mūsų bėgančius reikalus. 
— Kuopos Biuras. (95-96)

CHICAGO, ILL.
LDS II Apskr. pusmetinė konfe

rencija įvyks balandžio 24 d., 10 vai. 
ryto, “Vilnies” Svet., 3116 S. Halsted 
St. Visos kuopos, kurios priklauso 
prie LDS II Apskr. yra raginamos 
išrinkti pilną skaičių delegatų ii' pa
siųsti į kalbamą konferenciją. Dele
gatai nevėluokite, nes konferencija 
prasidės punktualiai, nurodytu laiku. 

■— Sekr. J. Skeberdytė. (95-96)

Štai kaip gaunama daugiausiai už
jūs Elektros Bilus Piniginius Kreditus

j®

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbai
įj NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGI ĮjįjĮ

VARPO
K GMZ> t.TLI'V^e 4S

Vfv' II
tUi

Mūsą Miesto Darbininkišką 
Organizaciją Parengimas

Juokinga komedija “Pussese
rė Salomėja’’ bus suvaidinta 22 
balandžio. Ją rengia ALDLD 
20-ta kuopa ir Moterų Skyrius. 
Po lošimo bus šokiai prie Len. 
Girniaus gražios orkestros.

LOWELL, MASS.
ALDLD 42 kp. rengia Ispanijos 

' naudai parengimą 24 d. balandžio, 
3 vai. po pietų. O’Donnell Svet. Bus 
rodomi krutami paveikslai, “Ispani
jos Širdis.” J. Kubiliūnas iš S. Bos
ton duos programą su savo muzika 
ir dainininkėmis. Taip pat, turėsime 
kalbėtoją d. Howard Bailey, nesenai 
sugrįžęs iš Ispanijos, pasakys mums 

Taipgi bus ir daugiau progra-, ką jis matė karo fronte. Prašome vi
lnos pildytojų. Tas viskas atsi
bus Lietuvių Svetainėj, 315 
Clinton St., Binghamton, N. Y. 
Tikietų kaina nebrangi, tik 35c. 
Vietos ir apylinkės miestų lie
tuviai kviečiami dalyvauti.

“L.” Korespondentė.

sų skaitlingai dalyvauti, paremti Is
panijos liaudį, nes visas pelnas bus 
skiriamas tam tikslui. (95-96)

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

SHENANDOAH-MINERS
VILLE, PA.

Apylinkes ALDLD Kuopom
ALDLD 9-to Apskr. konferencija 

yra perkelta iš balandžio 24 d. į ge
gužės 15 d. Visi delegatai įsitėmyki- 
te, kad konferencija yra perkelta. 
Įvyks Darbininkų Svet., Minersville, 
Pa. 1 vai. po pietų. — Kom. (95-96)

railley
Prisegamos Lempos 

$149 ar $2‘1>9 
sykiu su 100-wattų Mazda 

lempute
Pakabinama ant sienon kaip 
paveikslas. Bile kada pei- 
keliama.

TIKTAI parodykite savo namų 
bilą Užgirtam Prietaisų Vertei- 
viui, bėgyje 30 dienų po myterio . 

patikrinimo. Už kiekvieną kilowat- 
tą-valandą elektros, ką jūs suvarto
jote, jis duos jums V2 cento kredito 
kainon kiekvieno čia parodomo 
prietaiso, iki 25 procentų visos kai
nos. Tas pat pasiūlymas ir del 
dviejų kitų standardinių, aukštos, 
rūšies prietaisų nupiginimo, kurie 
dabar teigiami—arba dėl bile ku
rių elektrinių prietaisų. Laikas ap
ribotas. Jei nežinote Užgirto Ver- 
teivio kur arti, rašykite ar telefo- 
nuokite savo elektros kompanijai, 
reikalaudami adresų.
♦Pasiūlymas taikomas tik gyvenamų namų biloni 

kostumerių, aptarnaujamų Consolidated Edison 
Systcinos Kompanijų.

Pasirinkite Sau Pargeną
(LAIKAS APRIBOTAS)

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

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

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

Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC O

MATTHEW P. BALLAS ą>

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS <!>

BROOKLYN, N. Y,660 GRAND STREET,

>

< >

WESTINGHOUSE lie Luxe 

Stalinis Keptuvas
$g95 I’apr. $9.95 

Šauniai atrodo. Apkepina, 
kepa. Perkeičiama taca skir
tingam naudojimui. AC-DC.

SILEX STIKLO
KAVOS VIRDULYS

$498 I’apr. $5.75

Užtikrina tobulų kavų kiek
vienų sykį . . . vacuum būdu. 
8 puodukų dydžio. Pyrex rū
šies stiklo. AC-DC.

Valgykite Medų

APPROVED APP1IANCE OEAEERS
Cooperating with..^BROOKLYN EDISON COMPANY, INC<

GENERAL ELECTRIC 
“NEW YORKER” 

PROSAS 
su 8 pėdų Rc-Trac-0 Saitu 

abu už $595 I’apr. $8.20 
Visai naujas. Automatiškas. 
Pritaikomas drabužiui v fjvl." 
Sius”. Ramstelis nykščiui. 
Sveria 6 svr. AC-DC.

PROCTOR APVEIKIANTIS

KEPTUVAS
$298 I>aPr. $3123 

Plekštelėk žemyn vienų du
relę. abi durelės atsidaro, 
apverčia abi riekutes sykiu 
AC-DC.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

j PINIGINIAI KREDITAI
Į MUŠA KAINAS ŽEMYNl i 
j ... pas m

P HILCO 
radio 

$1995
(I’apr. $25.95, $6 mažiau 
pristatant jūsų namų elek
tros bilų.)
Naujausias 1 9 .3 8, talpus 
Amerikinės ir trumpos ban
gos. 5 lemputės. AC-DC.

APPLIANCE 
DEALER

DIDELIS KONCERTAS
IR ŠOKIAI

&

23 Dieną Balandžio (April)
CAPITAL SVETAINĖJE

320 ANN STREET, HARTFORD, CONN.
Durys atsidarys 6:30 vai. vakare 

Programa prasidės lygiai 7:30 vai. vakare

Prašome Nesivėluoti. Įžanga Išanksto 35c. Prie durų 40c. 
Programoj dalyvaus Trys chorai, iš New Haveno, Water
burio ir Hartfordo; Y.C.L. mišri jaunuolių Dramos Grupė 

iš New Britaino; bus kvartetai, duetai, solo 
ir kitokių kavalkų 

Pirmu sykiu pasirodys ant estrados neseniai susitvėrusi.
Stygų Orkestrą sykiu grajis ir dainas dainuos. 

Vadovybėje V. Visockio.

Kaip matote gerbiamieji, koncertas bus vienas iš ge
riausių. Todėl prašome nepraleisti progos neišgirdę šio 
program©. Po programo bus smagūs šokiai prie geros 
orkestros. širdingai kviečia visus skaitlingai-dalyvauti.

GARS1NK1TĖS "LAISVĖJE

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJŲ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAĮ ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI, varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos, Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki^ 
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduįįai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

HO 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

LIETUVIŲ KURO kompanija

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

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

Įdedame Master-Kraf: Oil Burners i Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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New York© Ir Apielinkės Žinios
Orlaiviai Lydės 1-mos 

Gegužės Paradą
Pirmu sykiu nuo įsteigimo 

—1886 metų—darbininkų Pir
mos Gegužės Paradą lydės 10 
orlaivių. Šią nepaprastą gru
pę parade sudarys 1WO La
kūnų Kliubas, kurio rėmėjais 
yra Sir Hubert Wilkins ir 
Bernt Balchens, paskilbę Šiau
rių tyrinėtojai.

Paradas įvyks už savaitės 
šeštadienį, 30 balandžio. Jį 
rengia Bendros Gegužinės Ko
mitetas, atstovaująs virš 600

YORKVILLES MAŽIŲ MUŠTYNĖSE SUŽEISTA 
APIE TRISDEŠIMTS ŽMONIŲ

Yorkvillės nazių sušaukta
me mitinge, Yorkville Casino, 
210 E. 86th St., N. Y., naziai 
iškėlė muštynes ir keli desėt
kai dalyvių sužeista. Septyni iš 
jų nuvežta ligonbutin.

Muštynės sukelta, kada vie
nas veteranų organizacijų at
stovų, pasiųstų tei^jštirt nazių 
veiklą, atsistojęs publikoje pa
klausęs, “ar bus kalbama an
gliškai?” Mat, German-Ame
rican Bund, dangstosi ameri-

Mathiaš, Amerikos Legio
no Borough Park 159-to Pos
to narys, apdovanotas Kon
gresiniu Garbės Medaliu ir 
šešiais kitais požymiais, buvęs 
vienu iš būrio veteranų atsto
vų, pasiųstų į nazių mitingą 
patirt, kas ten veikiama. Ten 
buvę atstovai iš kelių vetera
nų organizacijų : Užrubežinių 
Karų, Amerikos Legiono, žy- 

Vete- 
Vete-

Rytoj Lincolmečiy 
Iškilmės

SUSIRINKIMAI
NAMŲ SAVININKŲ 

DĖMĖSIU!
Lietuvių namų savininkų organiza

cijos svarbus mėnesinis susirinkimas ! 
įvyks šį penktadienį, balandžio 22 d., 
7:30 v. v. grab. Barry P. Shalins- 
Šalinsko salėje, 84-02 Jamaica Ave
nue, Woodhaven, N. Y. Visi namų 
savininkai, nariai ir norintieji prisi
dėti prie organizuoto veikimo, malo
nėkite būtinai dalyvauti minėtame 
susirinkime, kuriame tikimasi turė
ti ir svečių kalbėtojų. Išgirsite įdo
mių ir naudingų pranešimų. — Val
dyba. (94-95)

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6-8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

darbo unijų, profesionalių, pi- konizmu, tačiau tuo tarpu vo- 
lietinių, švietimo, taikos, poli 
tinių ir broliškų organizacijų, jas, 

Apskaičiuojama, kad virš J
ketvirtadalis miliono tų orga-1 vokiškai, pasakęs, kad Hitleris 
nizacijų narių maršuos 52-me1 esąs geresnis 
metiniame parade, kuris ėmė | Lincolną. Tada 
pradžią kovoje už 8 valandų i simas.

• darbo dieną. . Momentaliai
Apart 10-ties orlaivių, kurie I Mathias> apie 

skraidys virš parado, visi La- Į tu 
kūnų Kliubo nariai maršuos mu§į 
parade. Laisniuotieji lakūnai, nagaįkas> buožes ir 
būrys iš 75, dėvės lakūno uni-. Mathias išvilko per 
formas, kuomet 100 studentų Kilo protestai ir po

kiškai kalbėjo 6-tas kalbėto-
Otto Weggener, kuris, 

kaip pasakojo suprantantieji

už Abrahomą
pastatyta klau-

klausėją, Gene 
30 uniformuo- 

storm-trū periu 
Jie naudojo

ekstra

lakūnų dėvės melsvais studen
tą kostiumais.

Kliubiečiai deda pastangas 
gaut Ben . Leider’io orlaivį. | 
Leider yra kliubo garbės 'na
riu, kadangi jis buvo pirmasis 
sparnuotas amerikonas, padė
jęs galvą už demokratiją lo- 
jalistų Ispanijoj.

užpuolė 
gumines 

daužomą 
visa asla, 
visą salę 
puolimasprasidėjo muštynės, 

ant kitų salėj buvusių vetera
nų, kuriuos pagal jų unifor
mos kepures ir guzikus na- 
ziams nesunku buvo pažint.

Koncertas, Šokiai ir Vaka
rienė South Brooklyne

W. S. H. Stewart, negras šo
kėjas ir gyvulių scenai lavinto- 
jas, iš Chicagos atvyko New 
Yorkan atgaut savo baltą nuo
taką, kurią nuo jo pagrobė jos 
giminės.

Anti-Lynch Konferencija
Brooklyn© darbininkų ir i 

šiaip pažangios^ organizacijos j 
bendrai šaukia konferenciją : 
tikslu paremt Anti-Lynch Bi- i 
Mų. Lietuvių organizacijos 
taipgi .prašomos atsiust dele-. 
gatus ar atstovus, kur delega
tai neišrinkta.
’J Konferencija įvyks šį sek- 
Jpadienį, 24 balandžio, 2:30 
po piet, centralinės YWCA 
patalpose, 30 Third Ave, kam
pas Atlantic Avė., Brooklyne.

Šitą aukščiau minėtą pokilį 
rengia" LDS 50-tos kuopos mo
terų skyrius ateinančioj suba- 
toj, balandžio (April) 23-čią 
dieną, Community Kliubo 
svetainėj, 723—5th Ave., So. 
Brooklyne. šokiai prasidės 

' 6-tą valandą, koncertas—7-tą, 
■ o vakarienė—9-tą.

Koncerto arba programos 
išpildyme dalyvauja:

I pinskas, M. žigūnas, 
akompanuoto j as, 
rusiškas 
Klimaitė

Bet Keis-

kad Wil- 
ir drau-

Dr. M. Luther Draugystė 
Remia Prisirengimą 

Pirmai Gegužės
Balandžio 12-tą įvykusiame 

susirinkime, šapalo - Vaiginio 
Salėj, 147 Thames St., Brook
lyne, minima draugystė skaitė 
laišką Draugijų Sąryšio Gegu
žinei Surengti Korriiteto, už- 
kvie&iantį draugystę dalyvauti 
Pirmos Gegužės parade,-taipgi 

,prašant finansinės paramos.
lv.Liuteriečiai yra mūsų dar
bininkiško judėjimo geri drau
gai, kurie visuomet paremia 
lietuvių liaudies įstaigą 
“Laisvę,” taip pat ir Geguži
nės prirengimą parėmė labai 
daug. Nariai suaukojo ant 
blankos $6.30, iš iždo aukojo 
$5, viso pridavė draugas Ber
notas $11.30. .Varde Geguži
nes Komiteto tariu širdingai 
ačiū Dr, Martin Luther Drau
gystės nariams.

Visų? aukavusių vardus pa
skelbsime užbaigus Gegužinės 
Parado vajų. Turime pasiun
tę blankas ir kitoms draugi
joms, kliubams ir kuopoms. 
Girdėt, kad visur gražiai atsi
liepiama.

Prie to reikia pažymėt, kad 
Dr. Martin Luther Draugystė 
sekmadienį, balandžio 24, tu- 

. rėš savo metinį bankietą (va
karienę) virš pažymėtoj sa- 
Mj. Patartina Brooklyn© ir 

v apylinkės lietuviams paremti 
<-tą darbininkišką pašalpinę 

draugystę.
j Gegužinei Prirengt

Komiteto Narys,'
F' G. Kuraitis.

gitara 
Chaliapin, 

baritonas, Aldona 
ir J. Juška sakys

monologą “Gražus, 
tas Sutvėrimas.” 

Būtų labai gerai, 
liamsburgo draugai
gės, o ypač moterys atsilan
kytų į šitą vakarienę ir pri
duotų ūpo pradedančioms 
veikti So. Brooklyn© moterims. 
Čia yra dirva gera veikimui ir 
ją išdirbus būtų naudos.

Įžanga koncertui, šokiams 
ir vakarienei $1, o tik koncer
tui ir šokiams 35c.

Visus ir
LDS 50-tos kuopos moterų 
skyrius.

visas užkviečia

Rengėjos.

D-ro Martino Luther’io 
Draugystės Bankietas

r'

I

Šį sekmadienį, balandžio 
24, įvyks Dr. Martin Luther 
Draugystės vakarienė, šapalo- 
Vaiginio Salėje, 147 Thames 
Street. Pradžia 4 vai. vaka
re. Įžanga $1.25 asmeniui.

Prašome Brooklyno ir apy
linkės lietuvius dalyvaut šioje 
vakarienėje. Bus labai geri 
valgiai, kuriais ’ pasitenkinsit 
visi ir taipgi pavaišinsime prie 
vakarienės ir gėrimais geres
niam apetitui.

Gera orkestrą grieš šokiam, 
šokiai bus tuoj aus po vaka
rienės. |

Bilietų galėsite gaut ir sek
madienį, atsilankę į vakarie
nę.

Teisėjas Kadien prieš majoro 
La Guardijos norą autorizavo 
pakėlimą algų teismų tarnau
tojams iki $4,000 į metus. Jis 
taip pat padarė 3 naujas vietas.

New Yorkas gautų $30,000,- 
000 iš $36,657,000 federalių pa
skolų gyvenamų namų projek
tams, jei kongresas priims tuo 
klausimu įteiktus bilius.

du Veteranų, Katalikų 
ranų ir Ispanijos Karo 
ranų.

Iki pribuvo desėtkai
policijos, salė atrodė tarsi po 
audros ir keli desėtkai daly
vių jau buvo nuvežti bei nu
ėję į netoliese esantį Both 
David Ligonbutį. Publika iš 
svetainės išleidinėta grupėmis. 
Sulaikyta keletas mušeikų. 
Pas vieną iš jų, Otto Geisler, 
302 E. 91st St., N. Y., kuris 
buvo areštuotas storm.-trūperio 
uniformoj, rasta 5 colių 
peilis.

Nieko sau 
pas fašistus!
ko galima laukt, 
komanduojamas 
šizmas įsigalėtų Lietuvoj 
ba kad ir čia, Amerikoj.

amerikonizmras”
Tai paveikslas, 

jei Hitlerio 
Lenkijos fa- 

ar-

Daktaras A. Petriką ir Pr, 
Pakalniškis Duos Paskaitas

Sekančioj nedėlioj, balan
džio 24 d., 7 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj, įvyks la
bai svarbios dvi prelekcijos.

Dr. A. Petriką duos pre- 
lekciją temoje: “Adomas 
(Jakštas) D ą m b r a ū s kas.” 
Prano Pakalniškio prelekcija: 
“Poezija ir Jos Reikšmė.” 
Abi prelekcijos labai įdomios 
ir svarbios, kokių tik retai ga
lima girdėti. Nepraleiskite 
šios progos — visi dalyvauki
te. Ypatingai menininkai, li
teratai, bandanti rašyti daug 
medžiagos ras šiose prelekci- 
jose. LMS Komisija.

N. Čerkasov’as
Alekso rolėj' puikiajame So

vietų judyje “Petras 
sis,” kurį rodys Jewel 
Kings Highway ir 
Parkway, Brooklyne,
dant su 23-čia šio mėnesio.

Pirma- 
Teatre, 
Ocean 
prade-

Nepriėjo Prie Tūrio
New Yorkan pribuvus Mrs. 

Martha Ryan, vario magnato 
turtų paveldėjo Basil A. Ryano 
(vienos nakties) žmona, negavo 
teisme receiverio globot vyro 
turto.

Martha yra iš paprastos šei
mos kilus gražuolė. Ji sako, kad 
milionierius pirmiau smagiai su 
ja draugavęs, bet kada oficia
liai apsivedė, tada sukilo prieš 
jį visa mėlynkraujų giminė ir 
draugai. Sekamą po vedybų die
ną jis buvo nuvežtas ligonbutin 
ir išlaikytas tūlą laiką, o spau
dai paskelbta, kad jis jaunos 
gražuolės buvęs apgirdytas ir 
girtu nutemptas'vestis.

Dabar jo niekur nerandama. 
Matomai, nenori byloje rodytis. 
Tuo tarpu graži žmonelė, nete
kus turtingo vyro, nori nors 
riekę milionų gaut.

šeštadienio vakarą įvyksian
čiame Abrahomo Lincoln© Bri
gados Draugų vienų metų su
kakties minėjimo tikimasi ne
paprastos programos, kurią pil
dys. daugelis žymiausių scenos 
ir judžių aktorių. Tai bus 
žvaigždžių susibūrimas/ Mačiu- 
sieji-girdėj tįsieji šią. programą 
ilgai minės.

Bet ne vien pasitenkinime 
svarba. Didžiausia priežastimi 
dalyvaut šiame vakare yra tik
slas paremt Lincoln© Brigados 
veteranus, kurio, sugrįžę iš ka
ro fronto, susiduria su čionai 
siaučiančiu nedarbu ir visomis 
šio neužtikrinto būvio sunkeny
bėmis. Gi daugelis nei negalėtų 
dirbt, nes savo sveikata paauk©- i

. , ... . . i Norton, Rear, 1121 Prospect Ave.,jo demokratijos gynimui.
Lincoln© Brigados Draugų 

pramoga veteranų paramai 
įvyks balandžio 23-čios vakarą, 
Hippodrome, 43rd St. ir 6th 
Ave., N. Y. Bilietai nuo 55c iki 
$2.20.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Joe Zujus. Kiek esu gir

dėjus, tai paskutinę kartą dirbo pęie 
krutamųjų paveikslų, kaipo mašinis
tas New Yorke ir gyveno Bayonne, 
N. J. Apie 30 m. atgal, jis buvo var
gonininkas Lietuvių bažnyčioj, Pitts- 
tone. Tūlą laiką gyveno ir Scranto- 
ne. 1905 metais jis buvo pabrolis sa
vo draugui Waclow Franukcvičiui. 
Beje, Franukevičius turėjo pažįsta
mus Jersey City, N. J. po pavarde 
Lukinavičiai, jei jie dar gyvi, mylė
čiau kad ir jie atsišauktų.

Man yra labai svarbu sužinoti, kur 
randasi Zujus,Waclow Franukevi
čius ir Lukinavičiai. Jeigu kas žino
te apie juos, malonėkit pranešti 
man arba tegul phtys atsišaukia, už 
ką būsiu labai dėkinga. Mrs. Daniel

Scranton, Pa. (94-95)

Pajieškau darbo kaipo bartenderis 
arba porteris, esu patyręs šioje lini
joje. Kreipkitės pas Vincą Višniaus- 
ką (Bar & Grill), 411 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. (94-96)

Neranda Lakūno

Whitfield’o vis tebė
jo brolis nuginei no 

dėl 
su 

pe- 
ii e-

būtu

Telephone: E Ver green 8-977o\ 

j. garšva
Graborius (Undertaker)

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

į veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
4 Brooklyn, N. Y..........................į,,,......... . .......

Br. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

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

IS Benų padarau nau
jai paveikslus Ir kra- 
javui sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
spalvom.

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

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

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9^—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

. Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-8040

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Dingusiojo nuo pereito penk
tadienio 
j ieškoma.
girdus, būk jis prasišalinęs
šeimyninio nesusipratimo 
jauna žmona, su kuria vedė 
reitą vasarą. Taip pat jis 
mano, kad Whitfield’a 
kas pagrobęs.

Tačiau tolimesniame tyrinė
jime detektyvai suradę, kad 
vėliausi daviniai nesupuola su 
šeimos pasakojimu. Lakūnas 
buvęs užsiregistravęs netikru 
vardu viešbutyj Garden City, 
L. L, tuoj po pusiaunakčio 
penktadienį, devyniomis va
landomis anksčiau -laiko, ku-; 
riuomi, sulyg jo žmonos pasa
kojimo, jis prasišalinęs iš na
mų.

Viešbutyj rasta palikta ba
gažas su Whitfield© drabu
žiais ir dokumentais.

Tie daviniai privedė prie 
tolimesnio klausinėjimo lakū
no žmonos ir ji ašarodama 
prisipažino, kad pas juos bu
vę nesutikimų ir vyras aplei
dęs namus po barnies, kad 
pirmesniarpe pasakojime ji no
rėjusi nesutikimą paslėpt.

Jieškojimas tobetę s i a m a , 
nes manoma, kad jis galėjęs 
kur nukrist su orlaiviu.

MIRTYS—LAIDOTUVES
Antradienį, balandžio 19-tą, 

mirė Matthias Mėšlys, 62 me
tų amžiaus. Bus palaidotas 
penktadienį, 22-rą. Pašarvo
tas namie, 8440 — 86th St., 
Woodhaven, N. Y. Laidotu
vėmis rūpinasi graborius J. 
Garšva.

Anna Smitt (po pirmu vyru 
Walutkeviciene), 47 m. am
žiaus, mirė balandžio 19-tą, 
Hunt’ington, L. L, ligoninėj. 
Bus palaidota balandžio 23- 
čią, Holy Trinity Kapinėse. 
Pašarvota namie, 115 Wind
ing St., Huntington, L. I. Lai
dotuvėmis rūpinasi graborius 
J. Garšva.

USHMCK. 

SAVUOS &A7W& 
GRAND ST. atGRAHAM AVE.,BROOKLYN 
Since 1873 Consecutive Dividends i

PRAMOGOS
S. BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kpi moterų skyrius rengia 
bankietą ir koncertą, kuris įvyks 23 
d. balahdžio, Community Club, 723— 
5th Avė. Įėjimas ant 23 gatvės. Šo
kiams grieš Kazakevičiaus 'Orkestrą. 
Bus g»aži muzikališka programa: A. 
Velička ir P. Grabauskas: Felix Le- 
pinsky, Max Zigūnas, Ch&liapin, Jo
nas Juška ir Aldona -Klimaitė. Įžan
ga koncertui ir bankie/ui $1.00, šo
kiams 35c. Pradzrartwf v. Kviečiame 
visus skaitlinga/ dalyvauti. (94-95)

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius"
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

I

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS JSTAIGA

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 vėlaif

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

FRANK DOMIKAITIS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

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. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 
sultis skilviui

Kada PERSIVALGOTE,
PERSIRŪKOTE, 

PERSIGERIATE

ATSITAISYSITE 
Greitai su 

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS YRA PASALDINTOS” 

Parsiduoda vaistinėse bonkomis. 
Gėrimų įstaigose ir restauracijose 

dozomis bei stikliukais 
“JŪSŲ SKILVIO LABUI” 

COSSACK PRODUCTS 
400 W. 41st Street, 

New York City, N,. Y.

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir liepta p ar sie

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

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

PHONE PULASKI 5-1090

RUSSIAN and TURKISH BATHS,
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN,

OPEN DAY AND NIGHT

Vapor Room,
Room, Large
Artesian Water,

Sleeping Accomodations.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS '
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

Inc

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh 
Restaurant, Barber Shop,

PER WEEK

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

Sun. all day and night.




