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Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

St. Louiso teisėjas Hicks tu
rėtu gauti didelį pagerbimo me
dalį. Jis mano, kad įstatymai 
turi paliesti lygiai turčius ir be
turčius.
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* * * 
ne tik taip mano, bet ir 
Pavyzdžiui, balandžio 

20 d. pas jį atvedė apsivogusį 
George Jamerson. Jamerson pa
vogęs du doleriu.

Gerai, pasakė Hicks. New 
Yorko kapitalistas Whitney pa
vogė $225,000 ir gavo tik 5 me
tus, kalėjimo. Reiškia, kad jis už 
pavogtus penkius dol. sėdės 
kalėjime vieną valandą. Tuo bū
du tau už $2 teišpuola 24 minu
tės ir ant tiek aš tave nubau- 
džiu! *

Hicks

Tiktai stebėtis • reikia, kaip 
nevidonai trockistai sugadino 
tūlus socialistus. Štai New Yor
ko mieste jie griežtai atsisako 
dalyvauti bendroje gegužinėje 
demonstracijoj, kurią ruošia 
darbo unijos. Kam, girdi, toje 
demonstracijoje dalyvauja ir 
komunistai.

Pakenkimui suvienytai de
monstracijai, jie ruošia atskirą 
mitingą po atviru dangum. Ir 
džiaugiasi, kad su jais dalyvaus 
trockistai, lovestoniečiai, anar
chistai ir kitos, girdi, “darbi
ninkiškos grupės.”

Šis New Yorko socialistų žy
gis yra labai negražus,* stačiai 
begėdiškas.
I
! Bet štai Bostono ir Chicagos 

socialistai dalyvauja bendro 
fronto demonstracijoje. Jie ten 
komunistų nebijo ir gegužinės , 

neardo.

Perskaičiau knygą “Marie 
Curie.” Tai biografija garsio
sios lenkės mokslininkės, atra
dėjos radiumo. Apie ją rašo jos 
duktė Eva Curie. Labai puikiai, 
sklandžiai parašyta knyga. Lie
tuvėms moterims, mokančioms 
angliškai skaityti, patartina 
gauti ir perskaityti.

Marie Curie buvo duktė len
ko profesoriaus Sklodovskio. 
Kaip sunkiai ji turėjo kovoti, 

* pakol pasiekė labai aukštą vie
tą fizikos moksle! Jaunutė stu
dentė būdama, dar septyniolikos 
metų, Marie jau dalyvavo len
kų nacionalistiniam judėjime 
prieš carą.

Aukštąjį mokslą baigė Pary- 
‘ • žiuje. Mokinosi baisiose sąly

gose, iš alkio dažnai apalpdavo.
Tai buvo tikrai nepaprasta 

moteriškė. Garbės netroško. 
Dirbo tiktai mokslo ir žmonijos 
labui.
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Anglija Stengiasi At
plėšti Franciją nuo 
Sutarties su S. S. R. S  ffl-----

Estonijos Prezidentu Iš
sirinko Konst. Paets

Anglą Valdovai Pasakoja, 
Būk Sovietai “Silpni”

London. — Ketvirtadienį 
ir penktadienį šią savaitę 
įvyks Anglijos valdžios pasi
tarimai su Franci jos prem
jeru Daladieru ir užsieniniu 
ministeriu Bonnetu. Anglų 
ministeris pirmininkas N. 
Chamberlain p e r k a 1 binės 
Franci jos politikus, kad jie 
perdaug nepasitikėtų tarp- 
savinio apsigynimo sutarčia 
su Sovietais, kaip rašo pla
čiai žinomas tarptautinis 
anglų korespondentas Au
gur.

Anglijos valdovai nurodi
nės, būk Sovietų armija 
esanti “silpna,” kad jie “ne
galėję” apgint net Lietuvos, 
Chinijos ir Ispanijos respub
likos.

Nors Anglijos ministeriu 
kabinetas dar nereikalau
siąs, kad Franci j a tuojau 
panaikintų savo apsigynimo 
sutartį su Sovietai, bet pa
tarsiąs nepasiduot jokiai 
Sovietų įtakai Franci jos po
litikoj ir duot Sovietų Są
jungai suprast, kad Franci- 
jos armija esanti tikra ka
rinė jėga toj sutartyj, o ne 
Sovietų.

Aiškiau negu bet kada 
suprantama, kad Anglijos 
valdžia stengiasi suardyt 
Francijos sutartį su Sovie
tais ir įtraukt Franci ją į 
“vakarinių valstybių bloką” 
sykiu su Italija ir, galbūt, su 
Vokietija.

Nepaprasta čechoslovakijos 
Ministeriu Posėdis dėl Na

zių Grūmojimų
Praga, bal. 25.—Sušauk

tas nepaprastas posėdis Če
choslovakijos ministeriu ka
bineto svąrsto, kaip atsiliep
ti į Čechoslovakijos vokie- 
čių-nazių vado Henleino rei
kalavimą tuoj aus duot pla-

Chicagoje tebegyvena Louise'liausią jiem savivaldybę ir 
Parsons, žmona darbininkų kla-! nevaržomą laisvę skleist hit- 
sės kankinio Parsons, kuris 1 ’ 1 *
1887 metais su kitais keturiais 
draugais Chicagoję tapo pakar
tas. Draugė Parsons atsimena 
tuos audringus įvykius.

Pastebėjau spaudoje, jog 
Louise Parsons dalyvavo balan
džio 17 dienos gegužinėje kon
ferencijoje ir kalbėjo apie dar
bininkų kovas.

Vadinasi, šita senutė tebėra 
susirišus su darbininkų judėji
mu. Koks skaistus pavyzdys 
mūsų draugėms jaunesnėms 
moterims.

lerizmo propagandą. Čecho
slovakijos valdžia mato, kad 
Hitleris remia tą šiurkštų 
Henleino reikalavimą.

Hendaye, bal. 25. — Pa
tys fašistai pripažįsta, kad 
liaudiečiai stipriai įsidrūti- 
no Franci jos pasienio fron
te.

Parsons ir Mother Bloor.

HITLERIS BUDAVOJASI KARO LAIVYNĄ 
NE MAŽESNI UŽ JUNGTINIU VALSTIJŲ

Arba pažiūrėkime į Močiutę 
Bloor. Atrodo, jog ji juo senyn, 
tuo jaunyn eina, tai yra, savo 
dvasia, savo veikimu ir pasirįži- 
mu. Nei dienos ji nestovi ant 
vietos. Važinėja, sako prakal
bas, agituoja darbininkus orga
nizuotis ir kovoti.

«■--------------
Tiktai mūsų didžioji

ninku klasė gali duoti žmonijai 
tokias karžyges, kaip Louise

darbi-

Talin, Estonijav — Rinki
kų kolegija 219 balsais prieš 
19 išrinko Estonijos prezi
dentu Konstantiną Paetsą, 
kuris per ketverius metus 
iki šiol buvo “laikinuoju” 
šalies valdovu. Jokių kitų 
kandidatų nebuvo statoma, 
apart jo vieno.

Pagal naują paties Paetso 
parašytą konstituciją, jis iš
rinktas šešiems metams; 
seimas susidaro iš piliečių 
renkamo atstovu rūmo ir iš 
senato, kuris nerenkamas, 
bet paskiriamas nuo įvairių 
profesijų, biznio ir kt. “auk
štesnių” organizacijų. Nuo 
jų bus 30 senatorių ir pre
zidentas dar nuo savęs 
skirs 10.

' Amnestija 
'į

Pranešama, kad bus
skelbta kaliniams amnestija, 
pagal kurią gal būsią išlais
vinti ir 106 komunistai poli
tiniai kaliniai ir 73 naziški 
fašistai.

ir didesnę jėgą jūrose, kaip 
Amerika, sako vienas aukš
tas Jungtinių Valstijų lai
vyno valdininkas.

Jau dabar Vokietija turi 
74 karinius laivus, tarp jų 
penkis karo didlaivius, 36 
submarinus ir kt. Žymėtina, 
kad visi šie nazių kariniai 
laivai yra naujos rūšies, 
kuomet didelis daugis Ame-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų laivyno ministerija 
gavo žinių, kad Vokietija 
statosi dar 51-ną karinį lai
vą, tame skaičiuje penkis 
didlaivius “super - dredno- 
tus,” tris stambius šarvuot
laivius, du orlaivių išvažio- 
tojus, keturis ' lengvesnius 
šarvuotlaivius, dvyliką nai
kintuvu ir 25 submarinus. -

Užbaigus Hitleriui šią ka
ro laivyno programą, Vokie- rikos karo laivyno susidaro 
tija turėtų bent lygią, o gal iš senesnių laivų.

Ispanijos Armija Šian
dien Daug Stipresnė Ne

gu 4 Savaitės Atgal

Fašistai Neva “Apsupo” 
Tūkstančius Liaudiečių, 

Bet Nieko Nesuėmė

pa-

pa-

Washington. — Amerikos 
Darbo . Federacijos vadai 
planuoja gengsteriškai dau
žyt CIO mainierių uniją.

Italijos Valdomi Tyrolio Vo
kiečiai Demonstruoja už Hit

lerį, prieš Italiją
Vienna, Austrija. — Pra

nešama, kad vokiečiai (na
ziai) pietiniame Tyrolyj, 
Italijos valdomame sklype, 
Austrijos pasienyj, vis 
smarkiau bruzda prieš Mus- 
solinį ir demonstruoja už 
Hitlerį.

Jie iškėlė svastikines na
zių vėliavas ir viešai šaukė, 
“Tegyvuoja Hitleris!” nors 
Italijos valdžia tatai uždrau
džia.

N. Y. Times koresponden
tas praneša, kad Tyrolio 
vokiečiai “bjaurisi” Italija 
ir laukia, kad Hitleris juos 
“išvaduotų,” nors Hitleris 
prižadėjo Mussoliniui ne- 
.kliudyt to vokiško ploto.

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos armija šiandien 
kur kas geriau susitvarkius 
ir pasiryžus negu ketvertas 
savaičių atgal.

Kai fašistai užėmė porą 
desėtkų mylių rytinio pajū
rio, visi respublikos piliečiai 
pajuto pavojų ir juo dides
ne energija sukruto gintis, 
sako Ispanijos užsieninis 
ministeris dėl Vayo.

Fašistai dabar turi sun
kiau kovot už kokios kalvos 
paėmimą negu pirmiau už 
daugelį ketvirtainių mylių.

■Granados ir Galicijos pro
vincijose išsivystė smarki 
partizanų kova prieš fašis
tus.

Ispanijos respublika turi 
jėgų vesti karą per daugelį 
mėnesių, nors Mussolinis ir 
Hitleris duotų generolui 
Franco’ui dar didesnės tal
kos, nurodo del Vayo. O jei
gu fašistai, galų gale, ir lai
mėtų, tai generolas Franco 
vis tiek5 nepajėgtų atsilai- 
kyt prieš žmonių sukilimus 
be svetimų fašistų pagelbos.

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
padienis. — Fašistai sako, 
kad, užimdami Aliagą mies
tą, jie iš šiaurių rytų ir pie
tų vakarų nuo Teruel mies
to, “apsupę 15,000” liaudies 
armijos San Just kalnuose, 
130 mylių į rytus nuo Mad
rido ir 75 mylios į šiaurių 
vakarus nuo Valencijos. Bet 
patys fašistai pripažįsta, 
kad iš “apsuptų” jie nieko 
nesuėmė, ir sako, kad liau
diečiai bandys prasimušt 
per “apsupimo” liniją ir su
grįžt pas saviškius karo 
frontam

Fašistai dabar stengiasi 
apsupt liaudiečius Ejuive 
kampe tarp Aliagos ir Mo
rellos, 'atakuodami juos iš 
rytų ir vakarų.

Granada, Ispanija: — Fa
šistai praneša, kad jie stai
ga užpuolę ir atėmę kelias 
respublikiečių pozicijas Pre
są del Castillo srityj, už 10 
mylių į vakarus nuo Grana
dos.

Vengrų Fašistai Reikalauja 
Išdraskyt Čechoslovakiją

Italą Fašistą Laikraštis Iš
plūdo Ispaną Tautą, Kaip 

“Žiaurūnus, Tinginius”

Čechoslavijos Naziai 
Grąsina Jai Hitlerio 
Karu dėl Savo 'Teisių’

Henlein, Čechoslovakijos Nazių Galva, Reikalauja Pilnos 
Savivaldybės ir Nevaržomos Laisvės Skleist Hitlerizmą
Karlsbad, Čechoslovakija. 

—Galva vokiečių hitlerinin
kų partijos Čechoslovakijoj, 
Konradas Henlein pareiškė, 
kad jie “daugiau nepakęs 
varžymų” iš cechų valdžios 
pusės; sakė, kad Čechoslo
vakija nenori karo su už
sieniais, bet turės “karą su 
mumis (naziais) taikos me
tu namie.”

Pasak Henleino, 3,500,000 
Čechoslovakijos vokiečių ne
sijaučia tik mažuma tos ša
lies gyventojų: jie laiko sa
ve “šaka 75,000,000 vokie
čių”, gyvenančių Vokietijos 
valstybėje.

Henlein, vardu 800,000 na
zių partijos Čechoslovakijoj, 
reikalavo pripažint pilnai 
savivaldišku plotą, vokiečių 
apgyventą tos šalies ribose; 
duot vokiečiams savivaldy
bę visose srityse ūkinio ir 
politinio gyvenimo, suteikt 
ypatingus teisinius užtikri-

'lyderis, be to, reikalavo pil
nos, nevaržomos teisės 
skelbt hitlerizmo “mokslą” 
Čechoslovakijoj. Jis faktinai 
grūmojo, Č e c h o s lovakijai, 
kad jinai turi remt Hitlerio 
planus dėlei Vokietijos “sie
nų praplėtimo,” o jei ne, tai ’ 
praras savo nepriklausomy
bę. Henlein sykiu netiesio
giniai kurstė vengrus, slo
vakus ir rusinus sukilt prieš 
Čechoslovakijos valdžią ir 
išvien su naziais išdraskyt 
ta šąli. V €■

Susitarė su Hitleriu
I

Pirm negu Konradas Hen
lein, čechoslpvakijos nazių 
galva, kalbėjo savo partijos 
suvažiavime praeitą sekma
dienį, jis lankėsi Berlyne ir 
tarėsi su feldmaršalu H. Go- 
eringu, Vokietijos oro laivy
no komandierium, ir kitais 
hitlerininkų aukštaisiais va
dais. Taigi savo kalboj jis
išreigk- Hitlerio prOgramą, 

mmus kitiems vokiečiams, Į Vao Iio.ia 
gyvenantiems uz to ploto 
sienų, ir pastatyt tik vokie
čius valdininkais visuose vo
kiškuose apskričiuose.

Tas Čechoslovakijos nazių

Mokytojai Nubaubė Rašytoją 
H. G. Wellsa, T. Lygos Nie

kintoją, Fordo Garbintoją

Kaip sau norite, bet kai išsi
judino So. Bostonas, tai ir ju
da. Jis jau duoda pavyzdį ki
tiems miestams. Komunistų 
Partijos lietuvių kuopa jau tu
rinti 55 narius. Nesenai drau
gai buvo pasiskyrę iki Pirmo
sios Gegužėš gauti 25 naujus ir 
jau savo kvotą išpildė su .kaupu.

Kuopos vadai užsispyrę tvir
tina, jog jie šiemet kuopą da- 
varys iki šimto narių.

Taip ir reikia. O kaip su ki
tų miestų partijiečiais?

Roma. — Fašistų laikraš
tis “Popolo di Roma,” pyk
damas, kad Ispanijos res
publikos žmonės taip ryžtai 
kovoja prieš fašistus, išplū
do visą ispanų tautą, kaipo 
“žiaurūnus”, “b e t v a r kius 
tinginius” ir tt. Kadangi 
tuom įžeidė net generolo 
Franco valdomus ispanus, 
tai Mussolinio agentai už
grobė visą tą “-Popolo di Ro
ma” laidą.

Atšauktas Japonų Koman- 
dierius Terauchi dėl Nepasi

sekimų Chinijoje
Shanghai, bal. 25.—Japo

nijos valdžia atšaukė gene
rolą grafą J. Terauchį, vy
riausią ligšiolinį japonų ar
mijų komandierių Chinijoj. 
Tai todėl, kad jo komanda 
nedavė pageidaujamų pasi
sekimų prieš Chiniją.

Chinai sukriušino japonų 
ofenšyvą prieš Wungwawu, 
12 mylių į šiaurius nuo Tai- 
erchwango. Per paskutines 
dvi savaites iš šiaurinės 
Chinijos tapo išvežta 25,000 
sužeistų japonų kareivių į 
Tientsiną. Bent 5,000 japonų 
tuo laiku tenai užmušta, 
nors japonai sakosi “užval
dę” šiaurinę Chiniją.

Japonai skelbia, kad jie 
užėmę Tane ą, 15 mylių 

uo Lung-Hai ge-

Budapest, Vengrija. —De
monstravo 20,000 Vengrijos 
fašistų, reikalaudami atplėšt 
slovakų plotą nuo čechoslo
vakijos ir prijungt jį Ven
grijai; jie šaukė ypač pri- 
vienyt 700,000 Čechoslovaki
jos “vengrišką” sritį Ven
grijai.

Vengriškų fašistų demon
stracijoj kalbėjo grafas Ta- 
kache-Tholvey ir keli Ven
grijos seimo atstovai.

London. — M o k y tojų 
Tarptautinė Taikos Konfe
rencija nubaubė rašytoją H. 
G. Wellsa, kuris savo kalboj 
pradėjo plūst Tautų Lygą. 
Jis apšaukė ja “supuvusia 
virtine kirminiškai besirai
tančių tautinių patriotiz
mų” ir užgyrė Amerikos au
tomobilių fabrikanto H. 
Fordo posakį, būk “istorija 
esanti tiktai šlamštiška ne
sąmonė.” Fašistuojantį For
dą gi jis išgarbino 
“blaivai protaujantį, 
nalų amerikietį.”

kas liečia Čechoslovakiją.
Nazių suvažiavime atvi

rai buvo sveikinamas Hitle
ris ir šaukiama, “tegyvuoja 
pergalė!” prieš Čechoslova- 
kiją.

Į Henleino masinį susi
rinkimą suplaukė per 20,000 
nazių. Mieste jį pasitiko ke
lių desėtkų tūkstančių na
zių d e m o n s t racija, kurią 
“tvarkė” patys naziai smo-

Fašistai Giriasi, Būk

kaip 
origi-

: Išžu- 
dę “4,000” Liaudiečių

į šiauriu 
ležinkelič.

Tokio, bal. 25.—Japonai 
grąsina mirčia arba amžinu 
kalėjimu suimtam amerikie
čiui lakūnui M. Gibbon’ui, 
plaukusiam laivu “Empress 
of Asia.”

Čechoslavai Apšaudė ir Su
ėmė Lenkijos Baliūnistus
Varsa va. — Vienas Len

kijos baliūnas neva netiks
liai naktį perlėkęs čechoslo
vakijos pusėn; jį, girdi, nu
nešęs ten “nepalankus vė
jas.” Bet Čechoslovakijos 
pasienio sargai jį apšaudę, 
ir kai baliūnas nusileido 
Čechoslovakijos pusėj, tai 
abudu jo lakūnai liko areš
tuoti.

Lenkijos valdžia reikalau
ja tuoj paliuosuot suimtus 
lakūnus ir sugrąžint baliū- 
ną.

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis, bal. 25. — Fašistai 
pasakoja, būk jie per šešias 
valandas 36-šių 1 ė k tuvų 
bomis ir pėstininkų kulkas- 
vaidžiais išskynę
liaudiečių Alcaloj de Chi- 
vert, Viduržemio Jūros pa
kraštyj. Bet liaudiečiai, gir
di, nė žingsnio nesitraukę 
atgal, iki buvę visi “sunai
kinti.”

“4,000”

Šiandien būsią abelnai 
giedra ir vidutiniai šilta.—, 
N. Y. Oro Biuras.

“Paskutinis P e r s p ėjimas” . 
čechoslovakijai, Sako 

Hitlerininkai
Berlin. — Vokietijos na

zių laikraščiai rašo, kad 
Henleino kalba praeitą sek- • 
madienį Karlsbade tai buvo 
“paskutinis p e r s p ė j imas” 
Čechoslovakijos valdžiai. Jie 
sako, jog Vokietija nepakęs, 
kad čechoslovakija pastotų 
Hitleriui kelią plėtot Vokie
tiją į “pietų rytus”, vadina
si, į Sovietų Ukrainą.
ČECH OSLOVAKIJA NE
GALI PATE NKINT NA

ZIŲ REIKALAVIMŲ
Praga. — čechoslovakijos 

valdžia norėtų susitart su 
Vokietija, bet nesutiks pa
naikint savo tarpsavinės 
pagelbos sutarčių *su Fran
ci ja ir Sovietų Sąjunga, sa
ko aukšti Čechoslovakijos 
valdininkai. Šalies vyriausy
bė taip pat nežada paten
kint savo vokiečių nazių 
reikalavimą duot jiem pil
niausią. savivaldybę viduj 
valstybės.

Č e c h -o slovakijos valdžia 
nurodo, kad jos ribose nėra • 
tokios sryties, kurią būtų 
galima pavadint tikrai vo
kišku plotu, ir todėl negali
ma nustatyt tokio ploto sa
vivaldybės sienas.

I
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ALDLD REIKALAI

Fašistų Konferencija
Birželio 26 d., Scrantone, lietuviški fa- 

šistai-tautininkai šaukia savo konferenci
ją, į kurią kviečiama, žinoma, ne delega
tai, bet kas tik norės. Konferencijoj fa
šistai bandys sudaryti vieną organizaci
ją (iki šiol jų yra net kelios ir visos be 
armijos tik su generolais).

“Dirva” šitaip apeliuoja į fašistus:
“‘Laikas mums stoti dirbti ir daugiau 

ir tiksliau, kad mūsų'išeivija nebūtų am
žinai tik išnaudojimo ir pelnavimosi mai
šas, o jų vaikai, jaunoji gentkartė, nu- 
smerkiama kuogreičiausiam ištautėjimui”.
Fašistai labai daug tikėjosi laimėti se

kančiam SLA seime. Tačiau dalykai atro
do, kad jiems ta laime neteks džiaugtis. 
Todėl abejojama, ar beįvyks ir jų pami
nėtoji konferencija.

Tikras Arijietis
“L. Ž.” paduoda iš Paryžiaus dienraš

čio “Paris-Midi” sekantį:
Vienoje, besiruošiant plebiscitui, pas

klido iš kažkur lapeliai su tokiu turiniu;
Austrai, žinokit! Tikras arijietis turi 

būti šviesiaplaukis, kaip Hitleris; lieknas, 
kaip Geringas; gražus, kaip Gebelsas; 
tikras vyras, kaip kapitonas Rėmas ir jis 
turi vadintis Rozenbergu.

“Pažangie ji”
New Yorko socialistai, kaip jau žinia, 

atsisakė dalyvauti Pirmosios Gegužės 
demonstracijoj, kurią ruošia darbo uni
jos ir Komunistų Partija. Kodėl jie at
sisakė? Ogi todėl, būk, girdi, komunis
tai šiandien yra “reakcionieriški.” Kodėl 
reakcionieriški? Todėl, kad jie stoja už 
kolektyvį taikos išsaugojimą. Jie stoja, 
kaip žinia, už tai, kad visos demokrati
nės šalys ir visos nenorinčios karo šalys 
sudarytų tam tikrą bloką ir baustų fa
šistines šalis, kurios pradeda karą.

Nereikia nei aiškinti, koks netikslus, 
koks kvailas iš socialistų pusės komu
nistams primetimas. Kiekvienas protau

Pasaulio Naujienos
Goeteburgo mfeste. Švedi

joj kovo 18 dieną buvo su
ruošta vienybės demonstra
cija prieš fašizmą ir pareik
šti solidarumui ispanų, aus
trų ir čechoslovakų tautoms. 
Demonstracijoj dalyvavo 
25,000 žmonių iš profesinių 
sąjungų, darbininkų partijų 
ir kitų demokratiškų orga
nizacijų.

Kai Vokietijos • fašistai 
užėmė Austriją, Švedijos 
naciai susirinko Stockholme 
paminėti šito garbingo žy
gio ir pasveikinti Hitlerio. 
Sužinoję darbininkai užėmė 
fašistų salę ir užkūrė tokią 
pirtį, kad tie vyrai nesuspė
jo nė telegramos pasiųsti. 
Kūrė kiekvienas kiek tik ko
jos nešė.

Norvegijos Komunistų 
Partija paskelbė savo atsi
šaukimą* į skaitlingas prof
sąjungas, unijas ir kitas 
darbininkų organizacijas, 
kviesdama susitarti su Dar
bininkų Partija; tikimasi, 
kad vienybė bus įgyvendin
ta.

$5.50
$6.00
$6-50
$5.50
$3.00
$3.25
$4.00
$3.00
11, 1924, at 
under the

Trijų Skandinavijos vals
tybių, Švedijos, Norvegijos 
ir Danijos Kom. Partijos 
sąryšy j su Austrijos okupa
vimu išleido bendrą mani
festą, kuriame kviečiama vi
sos Skandinavijos valstybės 
susijungti į gynimosi sąjun
gą-

Latvijos diktatorius ‘Ul

Dr. Editė Summerskill, Anglijos parlamento nare, ne
senai išrinkta Londone; ji rinkimuose sumušė konserva

torių kandidatų. Su ja jos vyras ir dukrelė.

jąs žmogus puikiai žino, kad tik kolek
tyviai veikiant galima išsaugoti taiką.

Bet ne apie tai mes čia norime kalbėti. 
Svarbu tai, kad kai New Yorko socia
listai ir trockistai atsisako dalyvauti 
bendroj demonstracijoj su komunistais, 
tai kitų miestų socialistai dalyvauja. 
Vadinasi, aniems komunistai nėra reak
cionieriški.

Kaip tą galima išaiškinti? Ogi taip, 
kad New Yorko socialistai yra trockistų 
įtakoj. Nors jie trockistus mėtė iš savo 
partijėlės, bet dar daųj^ jų pasiliko, na, 
žinoma, tad trockistai ir daro viską, kad 
neprileisti socialistams bendroj demons
tracijoj dalyvauti.

Bet mes galime juos užtikrinti, kad ir 
be jų dalyvavimo demonstracija bus mil
žiniška, kadangi joje dalyvaus unijistai 
ir visi pažangūs žmonės, kuriems rūpi 
taika, kuriem rūpi kova už geresnę dar
bo žmonių ateitį.

Trockistų “Naujoji Gadynė” taipgi šu- 
mija: agituoja savo pasekėjus Pirmosios 
Gegužės demonstracijoj nedalyvauti. Bet 
kas jų paisys! Brooklyno ir apielinkės 
lietuviai dalyvaus darbo žmonių šventės 
minėjime, kaip kas metai jie dalyvauda
vo.

Laikraštį Redaguoti, Tai Ne Kiau
les Ganyti, Sako Živatas Tysliavai

“Keleivyj” telpa J. Ž. Živato (Živat- 
kausko) straipsnis, atsuktas prieš fašis- 
tus-tautininkus. Straipsnio autorius pa
stebi, kad “Vienybė,” tai “laikraštis, ku
ris atlieka mazgotės rolę,” o jos redak
toriui, Tysliavai, p. Živatas šitaip už
važiuoja:

Numanyk, Juozai, kad Lietuvoje pūdy
muose su purvinom kojom kiaules ganai. 
Jeigu Tamsta esi šiokiu tokiu atsakomin- 
gu redaktoriumi, tai nepamiršk, kad sun
kias pareigas eini. Jeigu mes visi, žino
dami tavo silpnumų, kuriuos padaręs esi 
Lietuvoje, tylime, tai čia bandyk truputį 
surimtėti ir skaitykis su spaudos etika. 
Blefuoti skaitytojus ilgai negalėsi. Reika
lai, apie kuriuos savo laikraštyje rašai, 
kurie liečia Lietuvos santykius su Lenki
ja, mums yra geriau žinomi, negu tavo 
laikraštis gali aprašyti. Ginti dabartinę 
valdžių niekas Tamstai nedraudžia. Bet 
mes šiandien visi šventai tikime, kuriems 
apeina Lietuvos likimas, kad jeigu dar ne
išsijudino reikalavimas, kad dabartinė val- 

• džia pasitrauktų, tai jis gims ne už ilgo. 
Ir mes visi tol dirbsime, iki tas bus at
siekta. Mes esame įsitikinę, kad tik koa- 
licinė-demokratinė Lietuvos valdžia gali 
tokius klausimus rišti, bet ne valdžia, ku
ri tik savo asmenis atstovauja.
Reikia pažymėti, kad p. Živatas kadai

se buvo skaitomas tautininkų žmogum. 
Pastaruoju laiku gyvenimo bėgis jį įti
kino, tačiau, kad tautininkai yra priešai 
Lietuvos žmonių, priešai progreso. Dėlto 
jis ir pasirįžo jiems užvažiuoti iš peties.

manis perversmo keliu pasi
grobęs valdžią tuoj aus pa
skelbė karo stovį, kuris tęsė
si 4 metus, nors dabar karo 
stovis panaikinamas, bet vi
sos teroro priemonės lieka 
tos pačios.

Čechoslovakijos valdžia 
leido naziam vokiečiam, va- 
dovaujamiem K. Henleino^ 
daryt dideles hitlerines de
monstracijas gegužės 1 d. 
Pasidavė grumo j autiem jų 
reikalavimam.

ŠAUKIMAS ALDLD DELE
GATŲ SUVAŽIAVIMO

Draugai ir Draugės!

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
Centro Komitetas nutarė šaukt 
ALDLD delegatų suvažiavimą 
penktadienį ir šeštadienį, lie
pos 1 ir 2 dienomis, 1938 me
tais.

Suvažiavimas prasidės lie
pos 1 d., 6 vai. vakare, “Lais
ves” Svetainėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

Penktadienį bus viena se
sija ir šeštadienį trys sesijos— 
rytine ir popietinė, pašvęstos 
bendriems ALDLD reikalams, 
ir vakarinė—rdarbui tarp mo
terų.

Kaip Rinkti Delegatus

ALDLD Suvažiavimo dele
gatų rinkimas prasideda po 
šio paskelbimo. Pagal ALD
LD Konstituciją renkami de
legatai :

Kiekviena ALDLD kuopa 
turi teisę siųsti vieną delega
tą į suvažiavimą, nepaisant 
ant kiek ji yra maža. Po to 
renka po vieną delegatą- nuo 
kiekvienų 25 narių skaičiaus, 

. arba to skaičiaus didžiumos.
Delegatų lėšas apmoka pa

čios kuopos. Jeigu kur vie
na kuop& negali padengti de
legato lėšas, tai ji gali ben
drai siųsti delegatą su arti
miausia kita kuopa. Tolimi 
apskričiai gali šaukti konfe-' 
rencijas ir išrinkti varde ap
skričio delegacijas ir prisiųs
ti į suvažiavimą.

Rinkite delegatus, jų atve
žimui panaudokite automobi
lius, nes vasaros laiku gali de
legatai atvykti automobiliais, 
kas sumažins lėšas. Padaryki
me suvažiavimą skaitlingu.

Suvažiavimo Dienotvarkis

1) Suvažiavimo atidarymas
2) Rinkimas pirmininko ir 

įvairių komisijų
3) Raportas ALDLD CK 

Valdybos
4) Diskusijos Valdybos ra

porto klausimu
5) “šviesos” ir knygų leidi

mo klausimai
6) Organizaciniai ir Kons

titucijos klausimai
7) Rezoliucijos ir kiti nau

ji sumanymai
8) Moterų reikalais sesija
9) Suvažiavimo uždarymas.

Rašykite į Spaudą— 
Diskusuokite

Su šiuo paskelbimu atsidaro 
diskusijos ALDLD reikalais. 
Prašome visas kuopas laikyti 
skaitlingus susirinkimus, dis- 
kusuoti ALDLD Suvažiavimo 
dienotvarkį,. abelnus reikalus, 
rašyti ALDLD reikalais į

- “Laisvę,” “Vilnį” ir “Liaudies 
Balsą,” siųsti sumanymus cen
trui.

Kartu prašome kuopas ir 
apskričius, taipgi ir pavienius 
narius, siųsti ALDLD suvažia
vimui pasveikinimus, sumany
mus, savo mintis apie ALD
LD ir pagal išgalę finansinės 
paramos. Ilgų metų krizis, 
platus ALDLD veikimas pusė-, 
tinai apsunkina organizaciją 
finansiniai.

Kaip tik išrinksite delega
tus, tuojauš praneškite jų var
dus į centrą. Jeigu kas nors 
yra neaišku, tai klauskite.

ALDLD C. Komitetas.

Kartu su šaukimo suvažiavi
mo laišku išsiuntinėta visoms 
kuopoms ir sekama anketa lite
ratūros reikalais:
ANKETA KNYGŲ IR “ŠVIE

SOS” REIKALAIS
Draugės ir Draugai !
Liepos | ir 2 dd., 1938 me

tais, šaukiamas visuotinas Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Lite-, 
ratūros Draugijos (ALDLD) 
delegatų suvažiavimas.

ALDLD vienu iš vyriausių 
darbų buvo ir yra — kultūra ir

apšvieta. Mes jau išleidome 42 
knygas ir brošiūras ir penkti 
metai leidžiame žurnalą “švie
są.” Mes atlikome didelį lietu
vių tarpe apšvietos ir kultūros 
darbą. Bet, kad dar geriau nu
stačius ateities darbą, tai reika
linga visų narių nuomonė, kad 
suvažiavę delegatai galėtų ja 
pasiremti ir geriau nutiesti pla
nus mūsų knygų, brošiūrų ir 
“Šviesos” leidimo darbui.

Yra daug minčių. Jas galima 
sekamai suformuluoti.:

(1) —Vieni draugai mano, 
kad reikia leisti kietais virše
liais apdarytas knygas. Bet ne
pakėlus narių duoklę, kada da
bar viskas brangu, o doleris tik 
54 centai pirmesnės vertės, tai 
tas negalima padaryti. Yra pa
siūlymas, kad pakelti duoklę iki 
$1.75 ir leisti apdarytas kny
gas. Kas už tokį sumanymą, 
balsuokite už. Kiek balsų?. . . . 
Kas už tai, kad palikti duoklę 
$1.50 ir knygas leisti kaip da
bar ? 'Kiek balsų ?.

(2) —Antras pasiūlymas, kad
“Šviesą” leisti tokią kaip dabar 
32 puslapių, 4 kartus į metus, 
ir tokio pat formato (dydžio). 
Kiek balsų?...........

(3) — Trečias pasiūlymas,
kad “šviesą” leisti 4 kartus į 
metus, bet ją dar kartą lenkti 
pusiau, tai yra, kad ji būtų bro
šiūros formos. Kiek balsų už šį 
sumanymą?.......

(4) —Pasiūlymas, kad “Švie
są” padarius lengvesnio tūrinio, 
tai yra, kad joj daugiau būtų 
apysakų ir kitų lengvi] pasi
skaitymų. Kiek balsų ?... .

(5) —Pasiūlymas, kad “Švie
są” padarius sunkesnio turinio, 
tai yra, kad joj būtų daugiau 
teorinių ir mokslinių raštų. 
Kiek balsų?.......

(6) —Pasiūlymas, kad “švie
są” sulaikyti, kad leisti tik kny
gas ir brošiūras. Kiek balsų?

Prašome gerai apdiskusuotj 
šiuos visus sumanymus ir nu
balsuoti. Surašyti kiek kuriuomj 
klausimu balsavo narių ir iki 
20 d. birželio, (June), 1938 me
tų, grąžinti anketos blanką į 
centrą.

Kaip Eina ALDLD Vajus?
Su 20 diena balandžio seka

mai kuopos stovėjo naujų narių 
gavime: f
Kp. Miestas Narių gavo

137— Montreal ................... 33
47—Montreal ................... 21
15—Fort Williams ........... 9
18— Edmonton ................. 8
68—Hartford ................... 8
81—Brooklyn ................... 7

105—Philadelphia ............. 7
186—Beloit ......................... 7

19— Chicago ..................... 6
104—Chicago ..................... 6
136—Harrison ................... 6

10—Philadelphia ............. 5
51— Middletown ............... 5
52— Detroit ....................... 5
95—Kapuskasing ............. 5

138— Maspeth ..................... 5
9—Norwood ................... 4

57—Cleveland ................. 4
146—Chicago ..................... 4
152—Red Lake................... 4

4—Portland ..................... 3
14—Minersville ............... 3

149—Philadelphia ............. 3
160—Benld ................  3
223—Oregon City . •............... 3

Po 2 naujus narius gavo: 
6 kuopa—Montello; 12 — Pitts
ton ; 22“ — Cleveland; 28—Wa
terbury; 30 — Chester; 39 — 
Scranton; 161 — Seattle; 173 
—Nanaimo ir 188—Detroit. Po 
1 naują narį gavo 24 kuopos. 
Viso iki šiol gauta 218 naujų 
narių, kurių jau duoklės yra 
prisiųsta į centrą.

Vajus už naujus narius pra
tęstas iki 15 dienos gegužės. 
Todėl dar kiekviena kuopa ir 
narys turi progą daugiau pasi
darbuoti. Kaip matome, Kana
dos draugai yra priešakyj.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck St.,
i Brooklyn, N. Y.

Žulikas, vagišius milionierius Whitney vežamas j 
Sing Sing kalėjimą. Prie jo prirakintas kitas 

smulkus raketierėlis.

Karas ir Technika
Japonija ir Sovietai

Nuo senai Japonijos im
perialistai rengiasi užpulti 
Sovietų Sąjungą. Jie žino, 
kad jų vienų pertrumpos 
kelinės, bet tam tikslui su
sitarę su Vokietijos, Itali
jos ir Lenkijos fašistais, 
kad šie tuo pat laiku užpul
tų Sovietus iš kitos pusės.

1930 metais Japonijos ka
ru išlaidos siekė 1,588,000,- 
000 j anų; gi 1938 metais jau 
2,870,000,000 j anų, be tų, ku
rios daromos Chinijos kare.

Japonija pasibudavojo 
šimtus orlaivių laukų Man- 
džurijoj, prisisteigė daug 
požeminių angarų. Nuo 1931 
metų Mandžurijoj pravedė 
3,117 mylias naujų gelžkelių 
ir 14,300 automobilių kelių. 
Vis tai daugiausiai strategi
niai keliai.

Sovietų Sąjunga nenori 
karo, bet ji negali nesireng
ti apsigynimui. Sovietai iš
vystė Tolimuose Rytuose 
galingą industriją, ten da- 

įbar budavoja laivus, gami
nasi žibalą, anglį, plieną. 
Sovietai pravedė nemažai 
planų. Jie jau užbaigė 1,320 
mylias antrų kelių išilgai 

i Trans-Sibiro gelžkelį tarpe 
iKarymskaja ir Chabarovs- 
ko. Jie pravedė antrus ke
lius ir kitur Sibire. Praves
ta naujas gelžkelis iš Cha- 
barovsko į Komsomolską. 
Jau kelinti metai vedamas 
dar naujas Baikalo-Amūro 
gelžkelis nuo Taišeto iki 
Komsomolsko, apie 2,000 
mylių. Pravedama keliai ir 
į Mongoliją. Sovietų keliai 
tarnauja abelnai šalies ge
rovei.

Aviacija ir Karas
Oriai vai vaidina, svarbią 

rolę kare. Bet orlaiviai be 
pagelbos kitų armijos dalių 
negali karą išlaimęti. Net

Klausimai ir Atsakymai
Aną dieną klausimų ir atsa

kymų skyriuje vienam draugui 
labai gražiai parodėte, kur ir 
kokias klaidas jis daro savo 
raštuose. Būkite tokie geri ir 
pastebėkite mano netikslumus, 
o aš užtikrinu, kad nepyksiu. 
O gal tas perdaug jums darbo 
padarytų? Kpres£>ondentas.

Atsakymas: /

Iš jūsų rašto paimsime tik
tai vieną pranešimėlį ir paro
dysime keletą labai aiškių 
klaidų, kurias, kiek pamena
me, darote jau labai senai. Pa
vyzdžiui, rašote -“geguzaus 1 
dena”, o turi būti “gegužės 1 

ir daug -silpniau ginkluota 
šalis, su mažesniu oriai vy
nu, gali sėkmingai prie
šintis. Japonija turėjo kelis 
kartus galingesnį orlaivyną 
už Chiniją. Iš karto Japo- 
nij os lėktuvai bombardavo 
chinus iš 3,000 pėdų aukščio 
ir po kelis kartus pagrečiui 
ant jų puldavo. Bet chinai 
gavo priešorlaivinių kanuo- 
lių ir j 20 dienų numušė 60 
Japonijos lėktuvų. Po to 
japonai jau pradėjo virš 
chinų skrajoti nežemiau 
7,000 pėdų, o iš tokio aukšto 
sunku pataikyti.

Chinai ir vysto orlaivyną. 
Jie sausio 26 dieną Nankin- 
go orlaivių lauke sudegino 
30 y Japonijos karo lėktuvų, 
o vasario- 23 dieną užpuolę 
ant Formosos salos ir sude
gino 36 japonų lėktuvus. 
Viso jie jau sunaikino apie 
700 japonų lėktuvų.

Ispanijoj abi pusės muša
si ore. Liaudiečiai turi ma
žiau lėktuvų, bet jie sėkmin
giau kaunasi. Aragonų 
fronte buvo atsitikimų, kad 
viena diena dalyvavo apie 
600 fašistų lėktuvų. Jie tu
rėjo 5 lėktuvus prieš vieną 
liaudiečių. Bet liaudiečiai 
vien 27 d. kovo 19 fašistų 
lėktuvų numušė.

Artilerija ir Karas
Sako, kad pereitam Pa

sauliniame Kare 65% visų 
nuostolių buvo nuo artileri
jos. Kanuolių yra visokių, 
didelių, toli šaunančių, me
tančių baisios jėgos svaidi- 
nius, priešorlaivinių, prieš
tankinių ir kitokių. Japoni
jos imperialistai skaudžiai 
užmokėjo už tai, kad iš pra
džios jie permažai turėjo 
artilerijos prieš chinus. Bet 
greitai susigriebė. Prie 
Shanghajaus jie jau turėjo

(Tąsa ant 4-to puslp.)

diena”. Rašote “lietuvzu”, tu
ri būti “lietuvių”; ne “prod- 
za”, bet “pradžia”; ne “sve- 
tainai buktie”, o “svetainėje 
būkite”; ne “geguzinas sven- 
tie kuri visa pasaulie darbinin
kai svence”, bet “gegužinė 
šventė, kurią viso pasaulio 
darbininkai švenčia”; ne “at- 
aikit didieli ir mazie”, o “at
eikite dideli ir maži”.

Patariame draugui atydžiai 
skaityti savo tilpusias kores
pondencijas ir lyginti žodžius 
su originalu. Stebėsitės pa
tys, kaip greitai klaidas pama
tysite ir daugiau jų vengsite.
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air, so do the

Inquiring Reporter c-o L.Y.S.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn, N. Y.

spin round and

haven’t accumulated m 
weeks time. You have . 
fatter by the month so* 
reduče in a “30 Day *

Uncle 
to New 
close shave by a
Square that he did not have to go
to a barber for several weeks.

11—Something special, 
sure to attend.
15—A hike to Oakland
in the morning. We

The Brooklyn Builders are now 
feeling the fevers of spring and this 
shows itself in the excellent activity 
we have picked for ourselves and 
our friends. Four outdoor events

You put he takes 
he never puts.
But me no buts he gets the breaks.

Haymarket
1st, 1886, labor parades 

all over the nation. Chi- 
of the chief industrial

time you throw 
away, stick your 

window (don’t fall

She: I want a photograph of me 
that will do me justice.

He: Justice? What you need is 
mercy!

the 
the 

‘Some people think 
for the rich and one 
We’ll correct that

“HOW FARE AMERICAN YOUTH?”

1 year—$1.50
| year—$1.00

Lithuanian-American Publishers 
Box 38, Station VV, 

Brooklyn, N. Y.

Joseph Kehoe he grew a beard. .
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and only one indoor gathering arc on marginal, uncultivable land, the 
featured in the 
four weeks.
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THE FIRST OF MAY—a glorious 
tradition of the working men 

and women, not only 
of the world.

As spring softens 
bloom in the warm 
international proletariat face a re
awakened life and continue their 
fight for a better and more livable 
world.

This May Day will find the labo
rers, housewives, students, white 
collars, farmers and professionals 
marching in one united body to 
commemorate the sacrifice of labor 

.a half century ago in Haymarket

On May 
were held 
cago, one 
sections of the country, was most
affected by the virtual strike. Po
lice, upon the instigation of manu
facturers, attacked and broke up 
the meetings with a great deal of 
violence.

On May 3rd a meeting of the Mac 
Cormick Reaper workers was at
tacked brutally by the police. Six 
workers were murdered and several

Square and to lift their voices in Į others wounded. Six martyrs of la- 
protest against reaction in every i bor. The next day a meeting was 
guise and all the evils and cor
ruptions of our economic system.

May Day—American
Let us lift the veil of time 

go back through the years to 
first May Day, 1886.

It was a period of hard labor 
struggle. Working men and wwnen 
labored from morning till sunset. 
Human health and .well-being suf
fered. The hours of work were long 
and a movement arose to protest 
against such working conditions and 
to fight for an eight hour day. 
Trade and labor unions were orga
nized and in 1884 a federation of 
these unions went on record de
manding an eight hour day. The 
first of May was to. be the day on 
which unions and the working 
people would go out in all the in-

called and held in Haymarket 
Square to protest against that bru
tality. Once again the police came, 
prepared to attack. During the con
fusion that followed a bomb explod
ed and killed a sergeant. A battle 
followed — four demonstrators and 
seven policemen were killed.

4 WEEK SWA/
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EQUAL JUSTICE

Frame-up Charges
Using this as a pretext the corpo

ration owners went about to get rid 
of the union leaders and those 
active in the fight for an eight-hour 
day. Engel, Parsons, Spies, Fisher 
and Lingg were railroaded to the 
noose and hanged.

In memory of these who died for 
the cause of labor and the working 
class, we now celebrate May Day 
arid continue the fight which they 
ga^e their lives for.

May Day Becomes International
The American delegates to the 

Second International of 1899 told 
the world of the methods used .by 
American capitalists in fighting the 
eight-hour-day demand of the work
ing people. May First was then 
adopted by the International at the 
Paris Congress as the world holiday 
for labor to demonstrate and state 
their demands to the capitalists of 
their respective countries.

Ever since then May Day has 
been the signal for renewed effort 
in behalf of the working people.

Well, well, here we are again. We 
still haven’t got over our 
fever, but we see that some of our 
chorus members felt quite active at 
the last Tuesday rehearsal. Every
thing went along peacefully during 
the whole rehearsal, but when it 
was over nobody went home. Nearly 
everybody had gotten into a sizzling 
hot discussion or maybe it was 
something else, anyway there was 
an awful hub-bub going on.

Ha-a-a-a-choo! Excuse, please, it 
must be hayfever, already, big osh! 
Say, Alfred, since when did you 
start smoking those five cent ci
gars? You know that little boys Į 
shouldn’t smoke those big cigars, it i 
will give you a tummy-ache and also ! 
make your head 
round . . .

HE depression years have ham-. American Youth?”, by Homer P. |youth — and all the people — for 
Director of the American ' Freedom and Democracy"’.JL mered out a whole generation of 

American youth. Not disillusioned 
spring Į youth, but youth who question, 

youth who are practical and realis
tic, who arc on the move, fighting 
for a place under the sun. These 
young men an<jl women have brought 
about the growth of youth 
ments, such as Christian 
Building a New World, the 
can St udent Union, Methodist
Youth Division of the National Ne
gro Congress, the American Youth 
Congress and other progressive de
velopments, Y’s, Boys’ Clubs and 

I various social and athletic groups, 
j Accompanying this has'been the or- 
1 ganization of hundreds of thousands 
! of young men and women into pro- 
! gressive trade unions, particularly 
through the efforts ofjLJie CIO.

Although these mass movements, 
so important in any evaluation of 
the status of American Youth, are 
hardly mentioned in “How Fare

Rainey,
Youth Commission, the book furn
ishes an admirable statistical back
ground for a thorough understand
ing of the Youth problem. In a care
fully written survey of the plight of 
American young people, Rainey pre
sents America’s youth as an op
pressed generation-—part of a larger 
problem.

Worcester to Hold 
Early Picnic

Helen J., next 
your chewing-gum 
head out the 
out) and get rid of it that way.
Don’t try any target practice as 
you might accidently get somebody 
all stuck up.

Albert, did you succeed in get
ting a nap coming home from the 
convention, or did the girls’ singing 
keep precious little you awake?

A-a-a-ah! We arc getting sleepy, 
so it’s about time we got back to 
sleep. Buenos noches and adios.

—Eyes and Ears.

More Outdoor Activity 
for BuiLDerS

“Among the most favored class of 
employed youth, those in cities—the 
medium wage is generally in the 
neighborhood of $15.00 a week”, 
writes Rainey. “Reports come in of 
high school graduates who are work
ing in homes for $1.50 a week and 
living expenses”. Subsequent chap
ters reveal that youth constitute a 
third of all unemployed, that only 
87,000 of 400,000 graduates in 1936 
were able to enter professions for 
which they had been trained; that 
35% of the high school population 
is not enrolled in school; 75% of the 
school children examined have phy
sical defects.

Elsewhere in the book, Rainey 
speaks of a philosophy to enlist the 
loyalties of youth, a clean cut state
ment of American ideals to be “sys
tematically distributed and dis
cussed by small s-^and large 
audiences in hools, colleges and 
churches, in he halls of industry, 
and wherever people assemble,, by 
boys and girls, and men and wo
men”. Such a suggestion must be 
viewed as primarily a vague intima
tion that only through an integrat
ed People’s Front movement, sup
ported by youth and adult alike, will 
the youth problem be alleviated. 
True, no mention is made of the 
People’s Front; nevertheless this 
honest view of the facts, by Ameri
ca’s foremost authority on the status 
of American youth, has led him to 
the very threshold of a People’s 
Front position.

There are still some books to be 
distributed for selling if you already 
sold yours; if not, you should get 
busy because only those who exert 
a little effort now and sell tickets 
will be eligible for those free trips 
during the summer. The loafers will 
all have to pay their full bus fares. 
The 
ally 
fact 
nics

The chapter dealing with the rural 
youth performs a worthwhile ser
vice to the progressive movement by 
calling attention to the ultra-terrific 

plight of the farm young men and 
women. Pointing out the high pro
portion of rural young people on 
relief, the curtailed opportunities for 
jobs, .the hopeless existence of youth

It Can’t Happen Here” 
So They Say

You have probably read the news 
item about the man who served 24 
minutes for stealing $2. Whitney 
is now paying one year of his life 
for every $45,000 he stole. I know 
just what you are thinking, dear 
reader, you would like to sell one 
year of your life for $45,000, and 
would enjoy doing it. Buf before 
you get any ideas, good friend, re
member that when financiers steal— 
that is business practice :and should 
be punished very lightly; when some 
starving wretch steals—that is first 
class robbery.

New proverb: It does nę>t matter 
why or what crime you commit, but, 
who you are when you commit a 
crime.

This May Day
This Saturday, more than ever be

fore, it will be necessary for all of 
us to join our fellow workers and 
comrades in the march and add our 
voices to that of the multitude 
showing its strength and demanding 
a better world to live in.

Fascism and the threat of war 
stand as the foremost enemies of 
our time. To help crush them and to 
show our manufacturers and finan
ciers that we are awake to the dan
ger and are doing all in our power 
to crush it, it is necessary for us 
to go out in our numbers and with 
banners and flags flying reaffirm 
the solidarity and strength of the 
working class.

The 
iri the 
ing reporters but now progress once 
more comes to the Laisve Youth 
Section. Beginning this Friday the 
L.Y.S. will inaugurate a new feature, 
“The Inquiring Reporter”.

Every week the inquiring report
er shall select a question and ask a 
small group of Lithuanian youth 
their opinions on the topic. It may 
be any sort of question, social, hu
morous or serious, ranging from 
complex opinions on weighty prob
lems to downright wisecracking. 
This will be a regular feature as 
long as public opinion demands it 
and the questions last.

All readers of the L.Y.S. are urged 
to send in their suggested questions; 
to:
The

I 
thoughtful gentleman or lady has 
sent Mr. .Hitler a birthday present, 
a rather appropriate one I might 
add. Whether the lion Adolph re
ceived will be used to feed the hun
gry people or whether the hide will 
be an “ersatz” for new cannon to be 
shipped to Spain is beyond my abili
ty to deduce. An excellent idea 
would be to have Hitler fed to the 
lion. In that way the lion would be 
satisfied, the German people would 
be satisfied, everybody would be 
satisfied.

In fact, we would all be happy 
about the whole thing.

Son Like His Father 
—A Tale of Scabs

NEW YORK. — As thousands 
booed, “The Biggest Show on Earth” 
introduced a'new star here. He re
tired next morning. ‘

He is Charles Bedeaux, Jr., son of 
the speed-up 
originator of 
Up”'System. 
Federation of
for the roustabouts and helpers in 
the Barnum & Bailey-Ringling Bro
thers circus in Madison Square Gar
den, young Bedeaux, fresh from Yale, 
turned his hand to scabbing.

He was helped by high-class so
ciety strikebreakers.

The federation won its strike next 
day. The circus management grant
ed a raise from $30 to $45 a month, 
plus keep.
But the name of Bedeaux had been 

kept intact—as dirty as ever.

ST. LOUIS.
Whitney, former president of the 
New York Stock Exchange, was 
sentenced to five years in prison 
for stealing $225,000, George Jamer
son, 27 year old bartender, was a 
free man last week.

Jamerson pleaded ■guilty to steal
ing $2.00 from a filling station. Jus
tice of the Peace Lcyis Hicks 
cepted the plea.

“This is your first offense and 
sentence will be accordingly”, 
justice said. " 
there’s one law 
for the poor, 
right now”.

With pencil
Hicks figured it

Whitney got five years 
$225,000. That would 
year, $125 a day and 
You stole $2. That

To the person who left that letter 
on my desk: A great deal of thanks 
and appreciation for your cdnstruct- 
ive letter.- I believe you over-exag- 
gerate in your note but would be1 be $45,000 a 
glad to discuss the matter further $5 an hour, 
with you. Personal issues have not will be 24 minutes in custody of the 
crept in—even though I think your sheriff”.

concluding clause may have summed * Jamerson and the sheriff left the 
up the matter entirely! courtroom.

Congressman Maury Maverick, of 
Texas, has introduced a resolution 
calling for a Congressional Investi
gation of Food Monopoly Practices 
(Resolution H. R. 581) ? That you 
can write to him at the House of 
Representatives, Washington, D. C., 
for a copy of the resolution? That 
your auxiliary, branch, chorus, peace 
club, discussion club ought to send 
statements in support of such inves
tigation to Cong. Maverick?

Clubs of Finnish women have knit 
over 1,000 pair of woolen socks for 
the boys of the Lincoln Brigade in 
Spain? That the Progressive Wo
men’s Council maintains a rfome for 
10 children in democratic Spain?

The “Equal Rights” Amendment 
is on the floor of the .Senate for dis
cussion? That adoption of this 
amendment would kill all laws that 
specially protect women, such as the 
minimum wage law? That individual 
and organization protests against the 
enactment of this amendment should 
be forwarded to J. N. Garner, presi
dent of the Senate?

Wed. April
at 8.30 P. M.

Sat. April 30—Individually attend 
the May Day Parade.

Wed. May 4—A Moonlight Picnic 
to Alley Pond. A not-to-be-forgotten 
spring event. Meet at 7 P. M. in 
Laisve Hall.

Wed. May
Members, be

Sun. May
Hills, L. I.,
shall meet at 9:30 and leave prompt
ly at 10:00

This activity is sure-fire enjoy
ment and members are urged to 
bring their friends along and have 
all the more fun. The BuiLDcrS 
are pepping up their activity and 
everybody is urged to take 
tage of

“Has 
proven 
to your business?”

“Sure thing. Whenever we have 
a director’s meeting, he mixes the 
cocktails.”

'lack of educational and recreational 
facilities, Rainey concludes that “the 
farms today have two million more 
youth than are needed”. The for
mulation of a program for farm 
youth, and the speediest inclusion of 
these young men and women into 
the progressive movement, are an 
immediate necessity, lest this section 
of youth fall under the sway of fas
cist minded groups.

Through the pages of “How Fare 
American Youth?” Rainey warns 
American young people^ not to re
gard “Democracy as an achievement 
won years ago ... handed down on 
a silver platter, to be enjoyed with
out further effort. No task at the 
moment appears more urgent than 
the thorough-going education of

The stout man and his wife 
returning to their seats in 
theatre after the intermission.

“Did I step on your toes
wont out?” he asked the man at 
the end of the row. \

“You did”, replied the other, ex- : 
pocting an apology.

The stout man turned to his wife.
“All right, Mary”, ho said, “This 

is our row”.

Spring Comes at Last 
To B’klyn Chorus

“Twelve men in two automobiles 
forced me to get into one of the 
cars. They drove me about 20 miles 
into the country. The men tied a 
rope around my neck and said they 
were going to drag me behind one 
of 
of 
ed 
11

the cars, but I talked them out 
that. Then they stripped me nak- 
and stretched me over a log, and 
of the men beat me with their 

belts. They said to me: ‘We don’t
care what you know about us, be
cause this will be your last ride’.”

This was what Charles F. Cox, 
27-year-old CIO organizer in Tupelo, 
Miss., called up a friend of his late 
one night last week to report.

A year ago he had organized the 
400 workers in the Tupelo Cotton 
Mills, and led a strike for higher 
wages. He has been receiving threat
ening letters for the last four 
weeks. Left for dead by the vigilan
tes, he t4>ld his story to federal au
thorities who are now investigating.

Aido Chorus picnic is exception- ,, 
early this year, May 15th. In 
it is to be one of the first pic- 
at Olympia Park.

The following Saturday, May 21st, 
at Olympia, Park also, the chorus is 
sponsoring t a spring semi-formal 
dance. The* last one we had proved 
to be a social success, yet it was 
nothing compared to the approach
ing affair. Tickets are only $1.25 per 1 
couple and a good time is guaraji- • 
teed to all. Make your reservations . 
early to be 
dance order.

All chorus 
that we are scheduled to sing April’’ 
30th at 29 Endicott St. for the May 
Day celebration, 
absenses will be 
suspicion. If you 
ing come to sing 
go and participate with the bowling 
afterwards.

The three dates to be remember
ed:

April 30th—Endicott St.
May 15th—Olympia Park.
May 21st—Olympia Park

—M. D.

The number of Jewels in a watch 
does not measure its quality. The 
Federal Trade Commission has found 
low grade Swiss watches with 15 to 
23 jewels because of the American 
method of judging value by 
number of jewels.

The air does not get all 
warmth from the sun^s rays, 
fact it is warmed little by direct 
sunlight. Most of its warmth comes 
from the earth’s surface. This is 
due to the transparency of the 
mosphere. Practically all of 
sun’s heat passes through it to 
earth, which reflects it back.

Ingrown toe-nails is not what 
name indicates. It is inflammation 
of-the matrix and the soft parts 
which surround the nail.

Sir Walter Raleigh did not intro
duce the potato into England. Sir 
John Hawkins did it in 1563. ,

Snakes are not charmed by music. 
Their swaying motion when they 
hear music is their natural motion', 
when disturbed.

Children do not suffer from" 
“growing pains”. Such pains are > 
usually due to rheumatism, tuber
culosis of the joints, wrong posture, 
etc., and are not caused by their 
growth.

The Monroe Doctrine was promul
gated by Monroe but was originated 
and worked out by John Quincy 
Adams. He was Secretary of State 
under Monroe.

Rose Fever is not caused by - 
roses. The real cause is the pollen 
from certain grasses which appear 

i in the spring.

Remember your kids dead 
for the lack of bread 
Remember the strikes 
and your broken head 
and the Red scare 
Remember the kick-back 
and your lungs that are black 
with the bad air. 
Remember the cost 
the hand lost and the blind eye. 
Remember the speedup 
and the tin cup you’ll live by 
before you die.
What did you get for your sickness 

and sweat
Was there ever a pay-off? Did the 

big boys fret? >
Remember the lay-off.
So, no confusion, no mistakes 
when it’s time to act.
This is the fact 
and keep it clear

You put he takes.

La la Ja la!
If I recollect one of the chief 

causes of Bunny resigning was be
cause of a romance—hummm, what 
about our present teacher? Don’t 
get me wrong, I’m not hinting but 
somehow I am a-wondering why the 
tenors (or rather, tenor) 
most anything and get away 
being scolded by teach.

Ah spring!
, Spring also changes a 
J such as another tenor who 
stantly scolding two sopranos for 
talking. Personally, I too wish ‘they 
would hush up, but whatever got in
to the fellow that makes him,’ of 
all people, scold others?

I say blame it on Spring!
The April month surely showered 

the Brooklyn Aido Chorus with in
vitations to sing.
places are as follows:

April 30, Lithuanian Citizens Club
May
May 
May 
June 
In order that 

berance of our 
at the places 
left behind with those whom we 
sing for, I urge every member to 
come to rehearsals at 8 o’clock 
sharp and regular. Our welcome 
signs for new members will never 
wear out, therefore, all people who 
are interested should come Friday 
to Laisve Hall, 419 Lorimer St. at 
8 P. M.

THE RULING CLAHSS ’ by A. REDFIELD

7, Bayonne
22, Great
29, Balti
12, Wore

“Tomorrow they are taking me to that Vienna nerve specialist”.

Neck
ore
iter

indelible remem- 
horus singing well 

ve mentioned be

THE “VOICE
Of Lith-Americans

NOW OUT!

Every new column generally has 
some sort of introduction that ex
plains the purpose of the series of 
articles. Because of that I dedicate 
this column to you and your health. 
The information it will contain 
should be of use to you in living a 
more fuller and happier life ac
cording to the old adage, 7,A sound 
mind in a sound body.” Each week 
I shall cover some interesting sub
ject. For this week I have chosen:

OBESITY

“Goodbye”, he, declared, “you’ll11 
never see my face again”. And then 

rrrntir o hnnrrl

Please understand this: Those ex- . 
tra 
over 
been 
why 
Miracle Diet.” If you do try to wipe-:, 
out ybars of fat in a few weeks, 
you may seriously injure yourself in-* 
ternally. Reduce? Yes! But not at • 
the expense of your organs. In other 
words: MAKE HASTE SLOWLY.

Have YOU < 
Subscribed?

“Hi there, fatty!” Is this the 
greeting you receive from friends 
who haven’t seen you for a long 
time? If it is, you most likely have 
thought about getting rid of those 
extra pounds. But just what did you 
do about it? Diet? Exercise? Yes, 
maybe you did, but you most likely 
gave up one or the 
w;hile.

In all probability 
your dieting because
stand by and refuse that second 
helping of chicken, mashed pota
toes, peas, ice cream, etc., etc.

You got tired of exercise. Those 
free hand movements were tiring 
and boring you after a while. A 
short time later you convinced your
self that your condition could not be 
helped and you told your friends so.

______ L

Dieting and exercise combined 
will help you get rid of those extra 
pounds without injuring yourself. 
People who try to lose weight on 
these starvation diets lose it in the 
wrong place. For example, the neck 
and face are the first parts of the 
body to show loss of weight through *•* 
dieting. This causes the skin to ap-~ 
pear old and wrinkled. After stren
uous .dieting these people are 
victims of deficiency diseases.

When correct methods are 
the muscular condition of the 
is not weakened. The result 
healthful, buoyant feeling which aids 
the person physically as well as, 
mentally. So, if you are overwei 
by all means reduce. Above all 
away from quack reducing me 
which are highly advertised, 
actually worthless. More about this 
next week. —Edward Shaw

ALL LITHUANIAN YOUTH! MARCH THIS SATURDAY!
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Apart kiįko, jis galėjo neblogai gy
venti, bet, apgailėtina, dažnai sirgo, ne
galėjo daug dirbti ir kas blogiausia—už
dirbti. Nors ir tūrėjo savo profesijoj di
delius sugabumus.

Bet gyveno jis stebėtinai blogai, bied- 
nai ir niekaip negalėjo sutvarkyti savo 
liūdną gyvenimą.

Prie blogo gyvenimo buvo ir dadėčkas, 
tai jo žmona, kuri vadinosi Matriona 
Vasiljevna, taipgi Butilkinienė, su kuria 
jis turėjo nelaimę apsivesti dar prieš re
voliuciją, dar nesuprasdamas, ką tai reiš
kia gyvenimo draugė.

Tai buvo stačiai nepakenčiama, rėksnė 
boba, mėgstanti nieko neveikti. Ji nieko 
nedirbo, jei bent pietus išvirdavo ir kar
tais vandenį sušildydavo. Ir ji nebuvo 
pagelbininke savo dvasnam vyrui, kuris, 
dėlei savo sveikatos stovio, negalėjo daug 
uždirbti.

Apart to visko, ji ir pielavo jį, koliojo, 
ir kasdieniniais savo grubi joniškais šauk
smais, riksmais ir lermais visiškai suža
lodavo mūsų biedno tapytojo silpną poe
tinę sielą. Ji reikalavo, kad jis daugiau 
uždirbtų. Ji norėjo lankyti judžius ir val
gyti įvairius skanumynus 117tam pana- v • •
šiai.

Jis, žinoma, stengėsi, bet iš to veik nie
ko neišėjo. Na, ir ji, žinoma, koliojo jį.

žodžiu, jis visas buvo po jos šliure.
Ir visgi ji su juomi išgyveno aštuo- 

nioliką metų. Teisybė, jie kartais tarpe 
savęs lermavosi ir pešėsi, bet negalima 
sakyti, kad būtų įvykę dideli skandalai 
arba užmušėjistės—to tarpe jų nebuvo.

Ji iki to nedasileisdavo, nes visgi su- 
sprato, kad vyras linkui jos tinkamai at
sineša. O jeigu jo nebus arba su juomi 
persiskirs, tai nežinia kaip viskas gali 

1 virsti. Kitas gali toks arabas pakliūti, 
kad pats nieko nedirbs, o ją, amžiną 

. kankinę, vers ištisą parą dirbti.
O ji, anksti gimus pirma revoliucijos, 

suprato savo moterišką likimą tokiu, kur 
moteris gyvena be jokių rūpesčių, kur 
vienas vyras dirba, o moteris apelsinus 
valgo ir teatrus lanko.

Ir ve, persistatykite sau, vieną sykį 
staiga Butilkinas susirgo.

Pirm to, negu susirgti, jis staiga vi
siškai nusilpo. Ir ne taip jis nusilpo, kad 
jau kojų negalėtų pajudinti, ne, jis kojas 
galėjo judinti, o nusilpo, taip sakant, 
dvasiniai. Jis pradėjo mausti apie kitokį 
gyvenimą. Jam pradėjo sapnuotis įvairūs 

1 laiveliai, kvietkeliai, kokios tai pilys. Pa
sidarė tylus, užsisvajojęs. Ir vis skun
dėsi, kad pas juos kambariuose neramu. 
Kodėl, girdi, kaimynai balalaiką kirkina. 
Ir kodėl kojomis šliuožia.

Jis vis norėjo ramybės. Na, bet visgi 
Į žmogus prisirengė mirti. Ir netgi jis žu

vinio maisto užsimanė. Jis vis ko nors 
sūraus pradėjo prašyti—silkių. Abelnai 

•daugelis mirštančiųjų silkių prašo. Jie, 
veikiausiai, nori sūriai pavalgyti, kad 
numirę galėtų ilgiau pasilaikyti, ne taip 
greitai sugestų.

Taigi, jis antradienį susirgo, o. trečia- 
j dienį Matriona savo kakarinę paleido.

—Na, sakyk, kodėl tu dabar atgulei? 
Gal būt tu tyčia apsimetei ligoniu? Gal 

į būt nenori dirbti? Nenori uždirbti?
Ji pieluoja, o jis tyli.
“Lai,—mano,—liežuviu mala. Man da

bar visvien. Jaučiu, kad greitai mirsiu.”
O pats stačiai degte-dega, naktį lovo

je blaškosi, kliedžia. O dieną guli, nu
silpęs, kaip kalės vaikas, ir kojos išplės
tos. Ir vis svajoja.

-—Man, — sako, — prieš mirtį reikia 
nuvažiuoti ir pažiūrėti į gamtos skraitą, 
kaip jis išrodo. Nieko panašaus savo am- 
žyje nesu matęs.

Ir ve, gal būt, pasiliko jam tik pora 
dienų pasvajoti, kaip įvyko sekama sce
na.

Prieina prie jo lovos Matriona Vasil
jevna ir piktu balsu jam taria:

—A, miršti ?—sako.
Ivan Savvič atsako:
—Jau taip, atsiprašau... Mirštu... Ir 

jūs palikite mane ramybėje. Dabar aš jau 
pasprukau iš jūsų galios.

—Na tai dar pažiūrėsime,—sako jam 
Matriona,—aš tau, šunskumpi, netikiu.

Aš,—-sako,—tuo j aus gydytoją pašauksiu. 
Lai gydytojas tave, durnių, apžiūri. Tik 
tuomet,—sako,—nuspręsime ar tu priva
lai mirti ar ne. O kol kas tu iš mano ga
lios dar nepasprukai. Ir geriau tu man 
apie tai nei nesvajok.

Ir štai ji šaukia apskričio gydytoją iš* 
komunalės ligoninės. Apskričio gydytojas 
apžiūrėjo Ivaną Savvičių ir sako Matrio- 
nai:

—Jis turi arba tifą arba ^plaučių už
degimą. Jo padėtis labai bloga. Kaip aš 
išeisiu, jis ne kitaip, kaip greitai numirs.

Taip pasakė apskričio gydytojas ir iš
ėjo.

Tuomet vėl prieina prie jo lovos Mat
riona ir sako:

—Vadinasi, tu ištikro miršti? O aš 
tau sakau, kad neleisiu numirti. Tu,— 
sako,—valkata, atgulei ir manai, kad tau 
viskas galima. Meluoji. Aš neleisiu taug 
niekše, numirti.

Ligonis sako:
.—Keista jūsų kalba. Man net-gi gydy

tojas išdavė leidimą. Ir jūs šiame dalyke 
neprivalote man užkenkti. Atsitraukite 
nuo mano biednos galvos...

Matriona sako:
—Spjaunu aš ant tavo gydytojo. Aš 

tau, niekadėjau, neleisiu numirti. Štai, 
žiūrėkite, koks turtuolis, kalės vaikas, 
atsirado,—nusprendė numirti. Bet kur 
tavo, niekše, mirimui pinigai?! Dabar, 
pavyzdžiui, net lavono nuprausimui nė
ra pinigų.

Čia geraširdė kaiminka bobutė Anisi- 
ja atsiliepė:

—Aš,—sako,—jį nuprausiu. Aš,-4sako, 
—tave, Ivan Savvič, nuprausiu. Ir už tą 
darbą pinigų nuo tavęs neimsiu. Nu
prausti nabašninką,—sako, — mielašir- 
dingas darbas dėl kūno, taip dievo įsa
kyta.

Matriona sako:
—A, taip, ji nupraus! Sakykite, ger

biamieji. O grabas? Ką, ar aš,tam tiks
lui savo drabužius parduosiu? Tfu ant 
visų! Neleisiu jam numirti. Lai pirmiau 

\nors kiek uždirba pinigų, o jau paskui 
lai nors du sykiu miršta.

—Kaip-gi taip, Matriona,—sako Ivan 
Savvič.—Labai keista tavo kalba.

—It taip,—sako Matriona,—sakiau, 
kad neleisiu, tai ir neleisiu. Ir tu pama
tysi. /Pirmiau uždirbk. Ir man dviems mė
nesiams pragyvenimui palik,—ot tuomet 
ir mirk.

—Gal pas ką nors gauti?—sako Ivan 
Savvič.

Matriona atkerta:
—Čia ne mano dalykas. Kaip nori. Tik 

žinok,—aš tau, durniau, numirti neleisiu.
Ir ve iki vakaro Ivan Savvič gulėjo 

tartum numiręs, net ir kvėpavimas tar
pais susilaikydavo, o vakare atsikėlė ir 
pradėjo rengtis. Bešniokšdamas apsiren
gė ir išėjo.

Jis išėjo į kiemą. O ten, kieme, susi
tinka kiemsargį Igną.

Kiemsargis sako:
—Sveikinu, kad pasveikote.
Ivan Savvič sako jam:
—Ve, Ignai, kokia padėtis. Boba ne

leidžia mirti. Reikalauja, supranti, kad 
aš jai dviem mėnesiam pinigų palikčiau. 
Kur man dabar pinigų gauti?

Ignas sako:
—Dvidešimt kapeikų aš tau galėčiau 

duoti, bet daugiau kur nors bandyk 
gauti.

Ivan Savvič dvigrivinę, žinoma, neėmė, 
bet išėjo gatvėn ir kuomet jo jėgos ga
lutinai išsisėmė, jis atsisėdo ant šalygat- 
vio krašto.

Ir vos jis spėjo atsisėsti, tuoj aus vienas 
praeivių numetė jam ant kelių pinigą. 
Praeivis, išvydęs suvargusį ir liguistą 
žmogų, pasigailėjo ir išmetė pinigą.

Čia Ivan Savvič truputėlį atgijb.
“Jeigu,—mano,—taip dalykai virsta, 

tai reikia pasėdėti. Gal ir daugiau nu
mes. Na,—mano,—kepurę irgi nusiim
siu.”

Ir ar žinote, trumpu laiku, ištikrųjų, 
praeiviai jam gerokai sumetė.

Vakare Ivan Savvič sugrįžo namo. Su
grįžo įkaitęs ir snieguotas. Tuoj aus at
gulė lovon.

O rankoje laiko pinigus.
(Tąsa bus)

(Tąsa iš Antro pusi.)
300 lauko kanuolių ir kita 
tiek didelių kanuolių mušė 
nuo Japonijos laivų. Prie 
Nankingo jie jau turėjo net 
500 kanuolių. Tik ant 6-ių 
kilometrų karo fronte buvo 
sutraukę 150 kanuolių, ku
rios draskė žemę, viską ar- 

Mė.
Ispanijoj fašistai ir inter- 

ventai daugiausiai laimi tik 
pagelba kanuolių daugio ir 
tame skaičiuje toli šaunan
čių.

Bet artilerija reikalauja 
labai daug medžiagos. Vie
nos kanuolės , aprūpinimui 
tenka daug dirbti, kad pa
gaminti jai svaidinius ir 
juos į frontą pristatyti. Ka
da Ispanijoj fašistai ruošė
si prie ofensyvos^ tai sau
sio mėnesį į Aragonų fron
tą pribuvo 600 vagonų, o 
vasario mėnesį—1,000.

1918 metais, kovo-birželio 
mėnesiais, laike francūzų 
ofensyvos prieš vokiečius 
jie į vieną dieną darydavo 
iki 240,000 kanuolių iššovi- 
mų. Gi 1917 metais, kada 
francūzai ruošėsi prie ofen- 
syvos ant En upės,, tai Jie 
sutraukė 2,000 lauko kanuo
lių, 1,947 toli šaunančias ir 
1,650 tranšėjas griauti—vi
so 5,597 kanuolės. Joms bu
vo užsakyta pristatyti 6,- 
000,000 svaidinių. Kanuolių 
“pašarą” į frontą vežė 500 
traukinių. Kada jie pradėjo 
ofensyvą, tai į 9 dienas ant 
kiekvienų 3 pėdų pločio bu
vo paleista po 150’ kanuolių 
svaidinių. Tokia, tai baisi 
ugnis!

Vokietija į metus laiko ga
li padaryti 5,000 lėktuvų, o 
karo laiku turi padaryti 
virš 25,000. Japonija pada
ro, 1,000, o karo metu sie
kia padaryti 10,000; Ang
lija 2,000, o karo metu— 
15,000; Jungtinės Valstijos 
taikos metu padaro 6,000, o 
karo laiku gali padaryti— 
50,000.

Štai kodėl fašistai sten
giasi taip suvaržyti darbi
ninkus, kad jie karo metu 
negalėtų priešintis, strei
kuoti ir sulaikyti karo ga
mybą.

Karo Laivai ir Orlaiviai
Ilgai karo specialistai dis- 

kusavo, kas geriau budavoti 
—karo laivai ar orlaiviai. 
Mat, buvo manyta, kad lėk
tuvai gali greitai nuskan
dinti laivus. Dabar karo 
specialistai priėjo prie išva
dos, kad karo laivas, tinka
mai pabudavotas ir apsau
gotas priešorlaivinėmis ka- 
nuolėmis, gali nuo lėktuvų 
atsiginti.

Net naujos rūšies laivus 
budavoja. Anglijoj naujai 
perginkluoti kruzeriai “Pe
nelope”, “Liverpool”; Japo
nijoj—“Mogami” ir kiti.

Žinoma, ir stipriai prieš
orlaivinėmis k a n u o 1 ė m is 
ginkluotas laivas gali būti 
auka lėktuvų. Bet karas Is
panijoj ir Chinijoj rodo, kad 
karo laivai dar neatgyveno 
savo amžiaus.

D. M. š.

Gegužinės Paminėjimas
Lietuvių Darbininkų Draugi

jų Komitetas rengia didelį ma
sinį gegužinį susirinkimą, kuris 
įvyks šį sekmadienį, geg. 1 d., 
3 vai. po pietų, Lietuvių Svetai
nėj, 243 Front St. Kalbės drg. 
J. Gasiūnas iš Brooklyn©. O 
koncertinę programą išpildys 
Choras Daina vadovybėje J. P. 
Latvio.

Po prakalbų bus šokiai prie 
geros muzikos. Įžanga į visą šį 
parengimą tiktai 10 centų. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Komitetas.

Philadelphia, Pa.
Prisirengiant Prie Pirmosios

, Gegužės
Dėlei geresnio išryškinimo 

Pirmosios Gegužės, Komunistų 
Partija šaukia masinį susirinki
mą penktadienį, balandžio 29 
d., 8 vai. vakare, Olympia Are
noj, 711 S. Broad St. Bus geri 
kalbėtojai ir muzikalė progra
ma. Kviečiama visi dalyvauti.

Gegužinė Demonstracija
Balandžio 30 d., tai yra, šeš

tadienį, 2 vai. po pietų prasidės 
Gegužine demonstracija Rey- 
burn Plazoje. Tai bus demon
stracija už taiką, darbą ir de
mokratiją, už pagelbą Ispani
jos lojalistams ir Chinijos žmo
nėms, taip pat už . Lietuvos ne
priklausomybę ir už šimto nuo
šimčių unijizmą Philadelphijoj.

Šią Gegužinę demonstraciją 
rengia CIO ir ADF unijos ir vi
sos kitos darbininkiškos organi
zacijos.

šaukiame visus Philadelphi- 
jos lietuvius be skirtumo pažiū
rų dalyvauti šioje Gegužinėje 
demonstracijoje.

Rengimo Komitetas.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

įZL1, ” .7'7

Dr. Herman Mendlowitz
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.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

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

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

8910 JOS. CAMPAU DETROIT, MICH.

Kareiviai nuo kanuolių 
ugnies ir abelnai slepiasi į 
žemę. Kuo giliau, tuo sau
giau. Ir todėl divizija uži
ma 15 ar 20 kilometrų ilgio 
frontą, reikalauja 3,300 to
nus apkasų būdavojimo me
džiagų. Gi kur budavojami 
galingi apkasai su cementu, 
ten ant vieno kilometro ilgio 
reikalauja 3,400 tonų me
džiagų. Kad pristatyti tas 
medžiagas 15-kos kilometrų 
(10 mylių) frontui, tai rei
kia 100 traukinių. O fron
tai tęsiasi šimtus mylių. 
Kiek tai reikia pristatyti 
daug medžiagų!

Apart kanuolių svaidinių 
ir kitokių karo pabūklų, dar 
reikalingas armijai maistas. 
Rusijos armija 1916 metais 
kas mėnesis sunaudodavo 
300,000 tonų miltų, 100,000 
tonų mėsos, 16,000 tonų rie
balų, kad tai pristatyti į 
frontą, tai reikėdavo 2,500 
traukinių.

Karas ir Industrija
Iš virš suminėtų skaitli

nių darosi aišku, kodėl 
stambios imperialistinės val
stybės sparčiai Vysto karo 
industriją. 1914 metais Vo
kietijoj karo įmonėse dirbo 
110,000 darbininkų, o 1938 
metais jau dirba—800,000; 
tai yra paaugo veik 8 kar
tus. Italijoj paaugo 13 kar
tų karo industrijos darbi
ninkų skaičius lyginant 1914 
ir 1938 metus; Anglijoj—6 
kartus; Francijoj—5 kar
tus.

Ypatingai vysto aviacijos 
industriją. 1914 metais, karo 
pradžioj Francija turėjo 
560 lėktuvų, o karo pabaigoj 
—7,000; Vokietija turėjo 
300 lėktuvų, o 1918 metais 
—14,000.

Dabar Vokietijoj dirba 
aviacijos industrijoj 140,000 
darbininkų. Taikos metu

•••*••••♦••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Philadelphijos Didžioji Iškilme

LAISVĖS BANK!ETAS
Koncertas ir Šokiai

Rengia Visos Philadelphijos Lietuvių Darbininkų Organizacijos

Bus Nedelioj
Gegužės 1 May

New Auditorium Hali
713 Snyder Ave. Philadelphia, Pa.

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

KONCERTO PROGRAMA BUS ĮVAIRI IR GRAŽI

2.

3.
4.

Pasižymėjusi Rusų-Lietuvių Grupė, 
kurioje dalyvauja solistų, šokikų ir 
muzikantų.
Šoks profesionalė scenos šokikė 
Lilija Russo.
Kurigos Radio Balalaikų Orkestrą. 
Šokikės Vera ir Nadia Szipowitz.

5. Lyros Choro Merginų Grupė.
6. Visas Lyros Choras.
7. S. Kuzmickas, baritonas 

. iš Shenandoah, Pa.
8. Prakalba, R. Mizaros 

.“Laisvės” redaktoriaus,
1111
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Koncertas Prasidės Lygiai 2:30 Vai. porėtų -
Vakariene Bus Duodama 6-tą Vai. šokiai Niio 7' Vai.'Vakare
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Dabartinė Lietuvos Jaunuomenė
Persikelkime į senuosius 

prieškarinius laikus, kada Ru
sijos caras uždėjęs savo žiau
rią leteną ant Lietuvos laikė 
ją sukaustęs. Sunkūs buvo ! 
tada laikai. Nei spaudos, nei 
žodžio, nei dvasios laisvės. 
Kentė visi: seni ir jauni. Bet 
atsirado daugybė pasišventu
sių drąsuolių, kurie pradėjo 
vesti kovą prieš tuos užpuoli
kus. Pradėjo organizuoti 
slaptus revoliucinius susirinki
mus, pradėjo knygų spausdi
nimą Prūsuose. Daugybė or
ganizatorių, knygnešių, pate
kę į žandarų rankas, buvo iš
siųsti į tolimą Sibirą, į tam
siuosius Rusijos kalėjimus. 
Vieni sugrįžę iš ten su palauž
ta sveikata, su palaužtomis 
jėgomis nebegalėjo jau taip 
gerai veikti organizatyviame 
darbe; kiti tenai pat rado sa
vo šaltą grabą. Bet vieniem 
pasitraukus, (kiti stojo jų vie
ton. Radosi vis naujų ir nau
jų kovotojų. Visi kovojo dėl
ateities, kad būtų geriau gy- : Visi skyrių 
venti jaunajai kartai. Daugy
bė jaunuolių, nusivylę blogu 
gyvenimu arba bėgdami nuo 
caro retežių, iškeliavo į toli- 

kraštus “lai-

vienyti su jaunalietuviais. Vi
sus nepalžtnkius narius išbrau
kė. Mokytojai ir viršaičiai, 
kurie yra valdžios skiriami, 
pasiėmė visą vadovybę. Tau
tininkai dabar skelbia, kad 
jaunalietuviai yra populiariš- 
kiausia fašistų jaunuomenės 
organizacija. Bet tai nieko 
nereiškia, kad yra daug narių, 
reikia žiūrėti, kokie yra tie 
nariai. Tikrų fašistų yra la
bai mažas kiekis. Didžioji 
dalis būna nariais, kadangi 
gauna įvairių lengvatų: ge
riau gauti valdišką tarnybą, 
važiuoja traukiniais papigin
tomis kainomis, gauna įvai
rių sporto įrankių ir gali nau
dotis aikštėmis.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

perspėjo, kad reikės po purvy
nus gerai pabraidyti. Pama
niau sau: čia tai tikras skau
tiškas darbelis. Bet skaute- 
liai visi prapulte prapuolė: 
vienas laiko neturįs, kitam 
galva skauda ir panašiai. Aš 
kumštelėjau savo draugui į 
pašonę sakydamas, kad mu
du eisime. Nusikraustėme į 
netoli Kauno esantį Marvelės 
kaimą. Pamačiau, ko savo 
gyvenime nebuvau' matęs. 
Daugybė nuskurusių, išbadė
jusių, su pageltusiais veidais 
vaikų. Taip pat atradome be
triūsiantį potvinio komisijos 
daktarą, kuriam mes pagelbė- 
jom iki vakaro viską sutvar
kyti. Tai buvo paprastų dar
bininkų vaikai, kurių likimas 
yra 
voj.

PRANEŠIMAI K KITUR
WORCESTER, MASS.

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo 13 kp. mėnesinis susirinkimas 
jvyks balandžio 26 d., 8 vai. vak., 29 
Endicott St. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti. Taipgi yra kviečiami ir ne 
nariai ateiti j mūsų susirinkimus.— 
Fin. Sekr. D. Lukienė. (97-98)

neturėdami pažįstamų, turėjo 
tenai pat kentėti. Pirmą ir 
antrą dieną buvo atlikti įvai
rūs sporto pratimai. Trečią 
dieną pasidarbavusius vadus 
apdovanojo įvairiais liepsnų 
ordenais. Mūsų mokytojėlis 
irgi gavo vieną. Kai parva
žiavo namo į savo miestelį, tai 
tik vaikščioja pasipūtęs, kaip 
karalaitis. Nebesišneka nė su 
vienu. Nei su policijos virši
ninku, nei su viršaičiu, o ką 
čia bekalbėti apie paprastus 
žrnones. Visi tik stebisi: ir už 
ką jis užsipelnė tą liepsnuotą 
kryžių ? Mes sportavome, mes 
viską atlikome, o jam garbė! 
Ir taip daug kam susidarė ne
aišku, kokius gerus darbus jis 
atliko. Kaip iš visko matyti, 
visoj jaunalietuvių organizaci
joj nieko gero nėra. Kadan
gi yra uždrausta steigti lais
vos, progresyvės organizaci
jos, tai ji šiaip taip laikosi, 
gausiai remiama valdžios lėšo
mis. Galiu lažybų kirsti, kad 
prie demokratinės santvarkos

Į ji išnyktų per kelis mėnesius.
Šauliai daug kuo skiriasi 

nuo jaunalietuvių, čia jau 
rasime įvairių žmonių:'jaunų, 
pagyvenusių ir visai senų. Tai 
yra kariška organizacija. Joje 
yra įsibrovusių valstiečių liau
dininkų, krikščionių demokra
tų. Todėl ir Smetona nelabai 
jais nori pasitikėti. Nors šau
lio nario knygutėj pažymėta, 
kad kiekvienas turi teisę gin
klą nešioti, bet toli gražu ne 
visi jį turi, mažiau ištikimiems 
neduodami leidimai. Tai yra 
nelyginant pagelbinė policija, 
kuri pagelbsti malšinti suki
lusius valstiečius ir gaudyti 
plėšikus. Prieš kelis metus 
buvo visai sukarinta, viskas 
panašiai sutvarkyta, kaip 
riuomenėj.

Skautų organizacija yra 
ėmusi daugiausia mokslus 
nančią jaunuomenę. Jos

'veik visi nariai yra mokslei- 
rėm Kaune, tai visi šonkau-1 viai, o vadai—gimnazijų mo

kytojai. čia pradeda jau iš 
mažens miglą pūsti į akis, kad 
užaugę būtų geri tautininkai. 
Skautai savo statute turi įvai
rių gražių šūkių, kurie, deja, 
mažai' yra pildomi. Skautais 
daugiausia būna dėl dviejų 
tikslų : mokytojai stato geres
nius laipsnius ir egzaminai yra 
lengviau išlaikyti. Jais dau
giausia būna valdininkų vai
kai. Paduosiu trumpą pavyz
dėlį, kaip jie yra pasišventę 
savo idėjoms.

Prieš porą metų Kaune bu
vo labai didelis Nemuno po- 
tvinis. Buvo ' apsemtos visos 
žemesnės vietos. Daugybė 
žmonių turėjo daug nuostolių, 
ypatingai biednuomenė, kuri 
gyvena Nemuno pakrantėmis. 
Gimnazijoj, mokytojas, įėjęs į 
klasę, pradėjo klausinėti, kas 
norėtų eiti pagelbėti nukentė- 
jusiems nuo potvinio vaikams, 
pristatyti jiems maisto, kai

PHILADELPHIA, PA.
ALCA susirinkimas įvyks 27 d. 

balandžio (April), 8 v. v., savo na
me, 2806 S. 80th St. Draugai, malo
nėkite dalyvauti, nes turim labai 
daug svarbių dalykų aptarti. Gal jau 
daugelis žinote, kad rengiame balių 
Decoration Day, reikės rinkti darbi
ninkus. — Kliubietė. (98-99)

užmirštas šventoj Lietu-

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.

A. Valužis.
(Pabaiga Rytoj)’“Pereitais metais Kaune įvy

ko jų sąskridis, kur teko ir 
man dalyvauti. Vežė beveik 
visus veltui, važiavo kas norė
jo—nariai ir nenariai. Mat, 
visokie vadukai norėjo pasi
rodyti Smetonai pririnkę daug 
narių, už ką gavo po medalį. į 

pirmininkai yra 
vadinami vadais. O tų vadų 
tai daugybė. Visų pirmiausia 
eina kaimo vadas, paskui vals
čiaus vadas, dar toliau apskri
ties vadas, o dar aukščiau to 

Prisiminkime — jo ekscelencija “Antanas.” 
J. Basanavi- Visi nariai negali nieko patys 
‘Kaip aušrai išsirinkti. žemesni vadai yra 

aukštesnių, šitie

mus, svetimus 
mės” ieškoti, 
aušrininko dr. 
čiaųs žodžius:
auštant prašvinta nakties tam-i paskiriami 
sybė, o kad taip jau prašvistų ' visi vadai, daugiausia liaudies 
ir Lietuvos dvasia.” Kaip ma- mokyklų mokytojai, yra maža- 
tome, sunkūs buvo laikai mū- i..„...........
sų tėvams, kurie kovojo dėl Jų 
mūsų. Užsibaigus didžiajam i maždaug galima kaip moki- 
karui, sugriuvus didžiųjų ' J___
valstybių imperijoms, Lietuva j mokyklą (public school), 
tapo nepriklausoma, 
norėčiau tarti kelis 
apie dabartinės Lietuvos jau
nuomenę.

Jaunimo Organizacijos
Pirmiausia pažvelgsime, ko

kios yra jaunimo organizaci
jos. Kur jaunuoliai spiečia
si, kur praleidžia savo laisvo 
laiko dalį. Didžiausios orga
nizacijos yra jaunalietuvių, 
šaulių, skautų ir pavasarinin
kų. Be to, yra smulkiiį be- 
partyvių sporto draugijų. Jau
nalietuviai turi gausiausią na
rių skaičių. Jie vaduojasi šū
kiu : “Tautai jaunąsias jėgas!” 
Jaunalietuviams priklauso 
taip pat spoi-to sekcija J. S. O. 
(jaunalietuvių sporto organi
zacija). Įdomu žinoti, ko
kiais būdais jie pritraukė sa
vo narius. Visi, žinodami jau
nalietuvių tikslus ir troškimus, 
prie jų nesirašydavo. Taip, 
vieną gražią dieną, visur — 
mokyklose, susirinkimuose — 
pradėjo skelbti, kad tveriama 
nauja didelė sporto organizaci
ja ‘Sporūta’. Priimami nariais 
visi: lietuviai, žydai, katalikai 
ir nekatalikai. Mokyklose vi
sai be klausimo sustatė visus 
eilėn, surašė pavardes ir jau 
sporūtininkai. Taip tai buvo 
iš pradžių skelbta, kad bus vi
sai bepartyvė organizacija. 
Bet neilgai trukus pradėjo

moksliai ir menko išsilavinimo.
išsimokslinimą sulyginti

didžiųjų nys baigęs Amerikoj pradinę 
. . .. o

Dabar gal kai kurių dar mažiau, 
žodžius Galima suprasti, kad tokie va-

dai, tai tokia ir visa jaunalie
tuvių organizacija. Tiesa, bu
vau pradėjęs kalbėti apie su- 
važiavimą-sąskridį. Tai, brat, 
kad suskridom visi Kaunan 
pasirodyt Smetonai! Kad va
žiavom, tai važiavom: gyvuli
niais vagonais. Kai atsidū-

k a-

ap- 
ei- 
be-

liai tik skauda, žinoma, va
dai tur būt turėjo truputį ge
riau, nes nesimatė jų tarp mū
sų. Mano pažįstami tai tik 
spjaudėsi, sako, tegul perkū
nai trenkia į visus tuos jauna
lietuvius. Klausiu, kam prisi
rašei? Ot, sako, norėjau pa
matyt, kaip Kaunas atrodo, tai 
ir prisirašiau; o dar prižadė
jo visokių lengvatų ir kelionė 
veltui. Bet jeigu’būčiau žino
jęs, kad teks keliauti gyvuli
niuose vagonuose, tai verčiau 
pėkščias būčiau ėjęs.
traukiniai vos tik juda. Kaune 
išbuvome tris dienas. Tikrai 
puikiai laiką praleidome. Su
varė visus ant žaliojo Kalno į 
visokias būdas, lūšnas, kur ka
daise parodos būdavo, atnešė 
supelėjusių šiaudų,—tai mūsų 
“viešbutis.” Ir kaip čia dabar 
pasilsėti: langai išdaužyti, du
rys išimtos,
gia pro visus šonus, 
siėmęs vieną 
danginau pas pažįstamą. Kiti,rūpinti nakvynėmis.

O tie

vėjai tik stau-

draugą, nusi- kuriuos nuvesti į ligonines, ap- 
Taip pat

Washington, Pa
SLA 258 Kuopos Balsavimai

Kuopos susirinkimas įvyko 3 
dieną balandžio ir dalyvavo 14 
narių ir visi 14 balsavo. ‘’Pasek
mės tokios: 
Ant prezidento:

F. J. Kapočius ...........
Kl. Jurgelionis ...........

Ant vice-prezidento:
J. K. Mažukna ...........
V. Bukšnaitis ........... ,

Ant sekretorius:
M. J, Vinikas ...........
J. Miliauskas .............

Ant iždininko:
K. P. Gugis .................
B. Simokaitis ...........

Ant iždo globėjų:
S. Mockus .................
E. Mikužiūtė ...............
V. A. Kerševičius ....
J. Marcinkevičius . .. .

Ant daktaro-kvotėjo:
Dr. J. S. Staneslow . . .
Dr. S. W. Stanulionis ... 2 

i Sekr.

1

1

1

13
1

1
14

1
12

12

Baltimore, Md
Lietuvių Komunistų Frakci

jos susirinkime kovo 27 d. buvo 
svarstytas klausimas dėl frakci
jos susirinkimų. Kadangi tū- 
liem draugams pasirodė nepa
ranki diena, tai nutarta susi
rinkimus perkelti į kitą dieną, 
būtent, vietoje pirmiau laikomų 
susirinkimų kiekvieno mėnesio 
paskutinį nedėldienį, dabar bus 
laikomi kiekvieno mėnesio pas
kutinį ketvirtadienį.

Taigi, šį ketvirtadienį, balan
džio 28 d., 7:30 vai. vakare, bus 
laikomas Lietuvių Komunistų 
Frakcijos susirinkimas. Visi na
riai ir narės malonėsite 
vauti ir susirinkti laiku.

Susirinkimas įvyks po 
111 So. Poppleton St.

Atsiveskite ir naujų 
prirašyti prie partijos.

'Valdyba.

daly-

num.

narių

Tokio. — Nuo karo pra
džios iki šiol gyvenimo reik
menys Japonijoj pabrango 
jau 12 nuošimčių ir 7 de
šimtadaliais.

Michigan© gubernatorius Frank Murphy sako prakalbą D etroite darb. miniai, kurioj dalyvavo CIO ir ADF nariai.
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“Laisvės” Naudai

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

raščio “Laisvės” naudai 
piknikus.

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.

dovanos

BUS
Park Music HallUlmer

BROOKLYN, N. Y.
Tai “Laisvės” didysis

piknikas
prie išanksto perkamų 

bilietų.
LIEPOS 3 JULY

MAYNARD, MASS.
Tai didžiausias lietuvių 

piknikas rytuose 
Dovanos prie Įžangos 

Pirma dovana $100
LIEPOS 3 JULY

Visuose piknikuos^ bus 
duodama puiki dailės 

programa.

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MĖŠLAŽAR- 
NĖS 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-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimų

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

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

Siunčiame duonų p^r paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

660 GRAND STREET,

MATTHEW
(BIELIAUSKĄ

LAISNIUOTAS dlU

BALLAS

ORIUS
BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

LIETUVIŲ KŪRO KOMPANIJA
įdedame Master-Kraft Oil Burners j Jūsų Seną 

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

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

Telefonas ĘVer green 7-1661
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios Browderis Atsakinėjo Į 
Klausimus Per Radio

ALDLD 2-ro Apskričio 
Kuopoms ir Nariams
Apskričio piknikas įvyks 26 

d. birželio (June). Jis bus 
Old Cider Mill Grove, Union, 
N. J. Su didžiausiu spartu
mu turime platinti bilietukus, 
kurie jau yra‘kuopom išsiunti
nėti.
. „ Kuopų valdybos privalo rū
pintis, kad bilietukai būtų iš
dalyti nariam, o narių privalu
mas juos platinti. Susirinki
muose ir parengimuose retai 
kur matyti platinant bilietu
kus. O jie lengvai platinasi. 
Aš pats jau išplatinau 3 kny
gutes.

Antras punktas, tai kuopos 
iš anksto privalo rūpintis va
žiavimu į pikniką. Jau laikas 
samdytis busai ir registruoti 
pasažieriąi.

P. Buknys.

Wagneriutei prisipažinus prie 
nunuodijimo dviejų brolių, sa
koma, būsiąs atkastas ir tėvo 
kūnas, kuris palaidotas 8-ti me
tai.

Ragina Perpildyti Gardeną 
Browderio Su Libby •

Debatų Vakarą
Komunistų Partijos New 

Yorko Valstijos Komiteto pir
mininkas I. Amter atsišaukia į 
visus partijos narius ir simpati- ■ 
kus, nurodydamas, kad sekama 
svarbiausia visų užduotimi yra 
pripildyti Madison Sq. Gardeną 
gegužės 4-tą. Tą vakarą įvyks 
debatai tarp Earl Browder, Ko
munistų Partijos generalio sek
retoriaus ir Frederick J. Libby, 
Nacionalės Tarybos Karui Iš
vengt sekretoriaus.

Debatuosimu klausimu yra 
sekamas: “Ar Jungtinių Valsti
jų Valdžia Privalo Stot į Ben
drą Veiklą Prieš Fašistines 
Valstybes?”
;;Apie šį klausimą Amter’is sa

vo pareiškime kalba sekamai:
“Nėra svarbesnio klausimo, 

kaip šis. Amerikos liaudies nuo
sprendis palies eigą dalykų Is
panijoj, Chinijoj ir Čekoslovaki
joj. Taip pat lygiai gyvai palie
čia klausimą, ar Amerika pati 
nebus įtraukta į pasaulinį kon
fliktą, iššauktą beprotiškais 
veiksniais fašistinių agresorių 
šalių.

“Pasaulinė taika gali būt pa
laikoma ir praplėsta tik bendru 
veiksmu visų taiką mylinčių de
mokratijų prieš agresorių šalis. 
Čion glūdi raktas į kovą už pa
saulinę taiką.”

Iš virš pasakyto aišku, kaip 
svarbu, kad Gardenas būtų ne
tik pripildytas, bet perpildytas, 
Visi raginami apsirūpint bilie
tais iš anksto. Jų kainos nuo 40 
čėntų iki $1.65. Debatus rengia 
žurnalas “New Masses.”

Dr. Luther Draugijos.
Vakarienė

Pereitą sekmadienį įvyko 
Dr. ‘ Martin Lutherio Draugi
jos vakarienė šapalo-Vaiginio 
Salėje. Iš priežasties skaud
žios bedarbės kriaučių pramo
nėj, svečių šiemet buvo kiek 
mažiau, negu anksčiau laiky
tuose bankietuose. Tačiau, pa
rengimas reikia skaityt pavy
kusiu. Rengėjai perteklingai 
vaišino svečius gerais valgiais 
ir gėrimais.

Laike vakarienės buvo pa
šaukta keletas dalyvių pakal
bėt. Apart svečių, prakalbas 
sake Draugijos pirmininkas J. 
Apselis ir fin. sekr., J. Jasai
tis. Jie plačiai pabriežė savo 
Draugijos tikslus ir veiklą. 
Kalbėjusieji iš svečių taipgi 
linkėjo Draugijai gero pasise
kimo. Apart minėtų viršinin
kų, šio parengimo reikalu rū
pinosi W. Bakanauskas, J. 
Bernotą, J. Kalvaitis ir kiti.

Beje, drg. Jasaitis išreiškė 
pageidavimą, kad šiemet nuo 
Dr. Martin Luther Draugijos 
trys busai nuvyktų į “Laisvės” 
pikniką, kuris bus 4 d. liepos, 
Ulmer Park.

Po vakarienės sv'ečiai šoko 
griežiant smagiai orkestrai.

Papilietis.

Šiomis dienomis teisiamas 
Philip Zito, bedarbis maliorius, 
kurie peiliu perdūrė savo žmo
ną barnyje dėl jos užsispyrimo, 
eit į vakarėlį, kur jos vaikas 
griežė mandolma.

ŠIMTAS POLICIJOS 
SERGĖJO STOTI

Rakandų Darb. Unijos Boka
las 76-B, CIO, pasirašė sutartį 
su trimis pintinių rakandų ša- 
pomis. Laimėta uždaros šapos 
sąlygos, algų pakėlimas, mokes
tis už viršlaikį.

New Yorko naziams išvažiuo
jant iš New Yorko į White 
Plains nazių rengiamą mitingą, 
Grand Central gelžkelio stotin 
sutraukta virš 100 uniformuo
tos policijos. Gi nuvykusius į 
White Plains nazius taipgi pasi
tiko būrys policijos, kad palai
kyti tvarką.

šie specialiai žingsniai daryta 
atsižvelgiant į nazių iškeltas 
muštynes Yorkvillės mitinge 
pereitą trečiadienį, taipgi į su
mušimą anti-nazį žurnalo re
daktoriaus, Charles S. Weiss, 
kuris buvo užpultas per nazių 
mušeikas savo raštinėj, 130 
Flatbush Ave., Brooklyne, pe
reitą penktadienį.

Skribėliniu Unija 
Turės Rinkimus

Skribėliniu unijoj dabar 
smarkiai diskusuojama vidujinė 
padėtis ir esamos industrijoj 

i sąlygos. Tiems klausimams dis- 
kusuot Eilinių Narių Komitetas 
sušaukė platų narių mitingą 
Hotel Center pirmadienio va
karą. Komitetas stato 8 kan
didatus. Rinkimai įvyksią šį 
ketvirtadienį ir penktadienį, 
trijose unijos raštinėse, 31 W. 
37th St., 48- W. 57th St. ir 621 
Broadway, N. Y.

Scena iš Sovietų judžio “Leninas Spalių Menesį”, kurį rodys 
Newarke pradedant su balandžio 28-ta, Little Teatre, 562 

Broad Street. Nei vienas neturėtų praleist nepamatęs.

IW0 VAIKAI MARŠUOS 
SU SUAUGUSIAIS

Ernest Rymer, Tarptautinio 
Darbininkų Ordeno (IWO) 
Vaikų Skyriaus direktorius 
New Yorke praneša, kad pirmu 
kartu nuo pradėjimo dalyvaut 

| Gegužinės paraduose Vaikų 
'Sekcija maršuos suaugusiųjų 
būriuose. Tokiu būdu visas 
IWO maršuotojų būrys bus iš
margintas vaikų benais ir įvai
riomis muzikališkomis grupė
mis, mažiausia 10 jų maršuos 
priešakyje įvairių IWO sekcijų.

VISI IŠIMKITE!
Darbininkų šventės Pirmos 

Gegužės apVaikščiojimas įvyks 
šį šeštadienį, balandžio 30 d. 
Įvairių tautų organizacijos 
(kalbinės grupės), tame skai
čiuje ir lietuvių, susirinks ant 
West 37th St., tarpe 9 ir 11 
Aveniu^, New Yorke. Lietu
viai ton vieton turi pribūt 4 
valandą po pietų; maršuos 
paskui vengrų ir pirm lenkų 
organizacijų.

Lietuviai susirinks prie Lie
tuvių Am. Piliečių Kliubo, 280 
Union Avė., Brooklyne, ne vė
liau 2:30 po piet (pirmiau bu
vo manyta, kad* reiks susirinkt 
11-tą vai. ryto). Iš čionai su 
savo benu ir iškabomis mar
šuos iki subvės stoties ir kar
tu važiuos i maršavimo vieta 
New Yorke.

Lietuviai darbininkai ir dar
bininkės, subruskime rengtis į 
Pirmos Gegužės apvaikščioji- 
mą, pasirodykime kitoms tau
toms, kad mes pažįstame ir 
suprantame darbininkų klasės 
reikalus ir mokame įvertinti 
kovas prieš karą ir fašizmą, 
už apgynimą demokratijos,'už 
apsaugojimą Lietuvos nepri
klausomybės, už atsteigimą 
Lietuvoj demokratinės san
tvarkos. Todėl ir mes skait
lingai dalyvaukime Gegužinės 
Parade šį šeštadienį.

Gegužinės paradas šiemet 
bus daug didesnis, negu kada 
buvo pirmiau. Apvaikščioji- 
me dalyvaus unijos, fraterna- 
lės, katalikų ir įvairios kitos 
organizacijos ,ir grupės.

A. Mureika.

Dėlko Likviduoja 
Dunbar Banką?

Pirmadienį John D. Rocke
feller paskelbė likviduojąs Dun
bar Nacionalį Banką, 135th St. 
ir 7 Avenue, su skyriumi prie 
155th St. ir 8th Avenue, New 
Yorke.

Harlemo gyventojai ir visuo
menininkai, taip pat ten dirbu
sieji darbininkai nenumato ki
tos priežasties, kaip tik tai, kad 
tai yra pono Rockefellerio ka
pitalo sėdėjimo streikas prieš 
Roosevelto programą, kad tuo- 
mi sumušt liaudies valią, kuri 
stipriai pasireiškė už Naująją 
Dalybą ir demokratiją.

Bankas netik nebuvęs ban
krote, bet nešęs pelno.

Trokšta Darbų

Sam Wiseman, Workers Al
liance sekretorius New Yorke, 
sako, kad 180,000 esančių ant 
pašalpos šeimų’žiūri į preziden
to Roosevelto programą, kaipo 
išeitį iš ubagų padėties. Jis sa
ko, kad jie trokšta darbų, kas 
reiškia atgavimą savimi pasiti
kėjimo, gavimą daugiau dra
bužių ir viso, kas reikalinga šei
mai.

Ketvirtadienį Lietuviu 
Komunisty Pramoga
Iš sekmadienio, 10 d. balan

džio, buvo perkeltas Lietuvių 
Komunistų kuopos parengimas 
į ketvirtadienį, 28 d. balandžio, 
8 vai. vakare. Jis atsibus “Lais
vės” Svetainėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. .

Šis parengimas bus nepapras
tas tuo, kad’ jo įžanga yra tik 
10 centų, prie įžangos yra ski
riama dvi dovanos $3 ir $2 pi
nigais, kurias gaus du laimėto
jai. įžangos tikietukai jau se
nai platinami.

Parengime bus skanių užkan
džių, tinkamo gėrimo ir kas 
svarbiausia, tai koncertinė pro
grama. Programą išpildys A. 
Velička, P. Pakalniškis ir P. 
Grabauskas. Bus ir daugiau! 
įdomumų.

Ateikite masiniai, nes čia pat 
bus padarytas pranešimas, kaip 
lietuviai galime geriau prisi
rengti prie Pirmos Gegužės mi
nėjimo. Komisija.

Iš Prano Pakalniškio Ir 
Daktaro A. Petrikos 

Prelekciju
Pereito sekmadienio vakare 

“Laisvės” svetainėje turėjome 
progą išgirsti dvi įdomias pas
kaitas — “Poezija ir jos reikš
mė” ir “Adomas Dambrauskas- 
Jakštas.” Pirmąją skaitė Pr. 
Pakalniškis, antrąją — Dr. A. 
Petriką.

Drg. Pr. Pakalniškis davė iš-j 
samią analizę, kas tai yra poezi
ja ir jos rolė visuomenėje. Pre
legentas, tarp kitko, nurodė, 
kad mūsų skaitančioji visuome
nė negana įvertina ir negana 
mėgsta poeziją. Čia pat prele
gentas nurodė visą eilę sąlygų, 
kodėl taip yra. Ypač ilgokai ir 
įdomiai d. Pakalniškis aiškino, 
kokie elementai būtinai reika
lingi poezijai, kad ji būtų poe
zija pilnoje to žodžio prasmėje.

Dr. A. Petriką davė kritišką 
įvertinimą Adomo Dambrausko- 
Jakšto, kaip visuomenininko, 
poeto, kritiko ir dvasininko. 
Prelegento nuomone, Jakštas 
visuomet buvo konservatyvus 
jėzuitas, visus savo gabumus ir 
kruopštumą panaudojęs pažan
gos tramdymui. Jis pasižymėjęs 
pedantiškumu, nerimtu besi.ka- 
binėjimu ir smerkimu viso to, 
kas naujo ir pažangaus. Nors 
A. Jakštas ir dėjosi dideliu Lie
tuvos patriotu, bet, prelegento 
nuomone, jis tokiuo nebuvo. Jis 
caro laikais ištikimai garbinęs 
carą ir raginęs lietuvių visuo
menę būti jam ištikimais įna
miais.

Po paskaitų buvo leista dary
ti paklaušimai ir pastabos pre
legentų iškeltais klausimais. 
Buvo keletas rimtų paklausimų 
ir pastabų, į kį prelegentai da
vė platesnių paaiškinimų.

Šis literatūrinis vakarėlis bai
gėsi malonioj nuotaikoje. Dau
gelis pageidavo, kad tokios su
eigos būtų ruošiamos dažniau.

Vakaro pirmininkas d. V. Bo
vinas pareiškė, kad L.M.S. Ap- 
švietos Komitetas greitoje atei
tyje vėl suruoš panašias pamo
kas.

Lauksime! - Pron'cč.

Paskilbęs advokatas Leibo
witz reikalauja, kad tuojau bū
tų pradėtas Roberto Irwin teis
mas, kurį prokuroras norįs ati- 
dėt dėl dingimo žymaus liudi
ninko.

Didžiulis ronis, kokiu tai ne
žinomu būdu pasprukęs iš Pro
spect Parko žvėrinčiaus, rastas 
maršuojant ant Flatbush Ave
nue. Jis pabėgęs trečiu kartu į 
tris dienas. «
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Sovietu Judžių Pažiba 
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Earl Browder, Korn. Parti
jos nacionalis sekretorius, at
sakinėjo į svarbiausius dienos 
klausimus per radio iš stoties 
WB1L. Jį klausinėjo Mr. 
Charles H. Ingersoll, stoties 
Public Service Forum vedėjas.

Nors klausimai daugiausia 
sukosi apie taikos problemas, 
tačiau jis klaustas pareikšt 
komunistų poziciją apie kovą 
prieš fašizmą, apie monopo
lius, apie vėliausius įvykius 
Meksikoj.

Atsakydamas į tai Browder
is pasmerkė torių ataką ant 
Roosevelto, taipgi po priedan
ga nesikišimo kenkėjus taikai; 
pareiškė, kad jei nebus užru- 
bežių finansuojamo fašistų 
sukilimo, Meksika dabar darys 
didelį progresą.

Atlas Can. Co., 241 Wythe 
Ave., darbininkai sugrįžo dar
ban pirmadienio rytą po virš 
2 mėnesių streiko. Valdžios tar
pininkui įsikišus, pradedama 
derybos.

ATSIŠAUKITE
Mary šeštokas, susirašinėk su sa

vo vyru, Andrew Šeštokas, 217 Ha- 
vcmeyei’ St., Brooklyn, N. Y., c.o. 
Cullen. (96-98)
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Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

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

maliavom arba/išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street Brook’-m, N. Y.

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

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

18 įsnų padarau nau
ju* paveikslui ir kra- 
javua sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
spalvom.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

' (Undertaker)
Vedu šermenis ir p'alaidoju tin
kamai

Parsamd^kautomobilius vestu
vėm, parCTh, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

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

už prieinamą kainą

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIV 
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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

E ET

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

426 SOUTH 5tl
Blokas nuo Hewes eilfoįtAro stoties

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

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

PHONE PULASKI 5-1090^

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh

1 Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 
Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES PER WEEK

LADIES’ DAYS 
I »

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

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

Sun. all day and night.GARSINKITES “LAISVLJE




