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Gelžkeliai dabar tokis papras
tas dalykas. Atsiradę automobi
liai, autobusai ir lėktuvai, rodo
si, jau gelžkelius stumia lau
kan. O vis gi tas “senis” dar 
tik šimtą metu persirito. Pir
mas mažas gelžkelis Stefensono 
buvo pabudavotas Anglijoj 
1825 metais.

Rusijoj pirmas gelžkelis buvo 
pravestas tarpe Peterburgo 
(dabar Leningrado) ir Carsko- 
je Selo. Jis turėjo 18 verstu il-

* gio. Atidarytas 1838 metais, tai 
yra, lygiai !(,><) metu atgal.

Praeitais metais Sovietų Są
jungoj /padarytas visuotinas su
rašymas gyvulių, Pasirodė dide
lis paaugimas, lyginant su pir- 
mesniais metais. Paaugo arklių, 
karvių, veršiukų, ožkų, avių,' 
kiaulių ir kitų gyvulių skaičius. 
Ypatingai labai padidėjo kiau-’ 
lių skaičius, kuomet tuo pat lai
ku kitose Europos šalyse jis nu-' 
puolė.

•> Negerai klasių kovoj perdide- 
lis optimizmas (pasitikėjimas), 

• bet dar blogiau didelis pasimiz- 
mas. Tiesa, kada eina klausimas 
apie darbo klasės užpuolimą ant' 
išnaudotojų, tai geriau perkai
nuoti priešo jėgas, nes tada ge-l 
riau prisirengsi. Bet kada prie-i 
šas tave puola, kada,-nepaisant ' 
ar tu. nori ar ne, tau pasirinki-’ 
mo nėra, ir tuo metu ptdtr j pe-' 
simizmą, tai didžiausia klaida.

Tokią klaidą daro tūli mūsų 
ir geri draugai Ispanijos, Chini-| 
jos, čechoslovakijos ir Lietu
vos, o kaip kurie net Sovietų1 
Sąjungos, klausimais.

--------  I
Tūli sako: “Vis vien Chinija 

pralaimės ... Ispanija jau žu
vus!” Reiškia, neverta nei prie
šintis. Tokis nusistatymas per
dėm klaidingas. Chinijoj jau 
dešimtas mėnesis karas. O kaip 
dabar yra, ar Chinija buvo karo 
pradžioj stipresnė, ar dabar? 
Kiekvienas sekąs dalykų, padė
tį atsakys, kad Chinija dabar 
stipresnė, kad Japonijos karo 
mašina, apie kurią daugelis ma
nė, kaipo apie neįveikiamą, jau 
gerai aplaužyta. t

Sunkesnė Ispanijos liaudies 
padėtis. Bet ir čia ji nėra be- 
viltinga. Galinga Italija, stipri 
nazių Vokietija, metė baisias jė
gas prieš Ispanijos liaudį.

Bet galinga buvo caro val
džia, didele armija. Vokietijos 
kaizeris sapnavo apie viso svie
to nugalėjimą. O galų gale tos 
karo mašinos sulūžo, sugriuvo.

Baisi buvo kontrrevoliucio
nierių *ir imperialistų interven- 
tų jėga prieš Sovietų Rusiją. 
Tada Sovietai buvo balsesnėj 
padėtyj, kaip dabar Ispanija. 
Jie buvo atkirsti nuo viso pa
saulio, apsupti geležinio lanko, 
ęnušąmi trijų milionų baisiai 
ginkluotos armijos. O kas atsiti
ko? Visi tą žinome.

Pietų Amerikoj fašistai įsi
galėjo. Vokietijos naziai atka
riavo nuo Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos rinkas. Jie “pasiranda- 
vojo” Brazilijoj, Argentinoj, 
Peru, Paraguay ir kitose šaly
se vario, alumino, geležies ka
syklas. Jie “pasirandavojo” ne
mažus žemių plotus, kur steigia 
nazių kempes. Vokietijos laivai 
atveža jjems ginklų. Vien Bra
zilijoj yra per 800,000 vokiečių.

Peru valdonai ima instrukci
jas iš Mussolinio. Armijoj vado
vauja Italijos oficieriai. Chile 
perkasi iš Italijos karo laivus. 
Italijos ir Vokietijos fašistai vis 

<r daugiau nagus įleidžia į Pietų 
k Amerikos šalis, kad karo metu
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100,000 MEKSIKIEČIU DARBININKU KARIŠKAI 
MARŠAVO PIRMOJOJ GEGUŽESItalijoj Suimta 6 Tūks

tančiai Belaukiant
Hitlerio ž

Berlin, gegužės 2.—Dviem 
specialiais traukiniais išva
žiavo Hitleris su savo mi- 
nisteriais, sekretoriais, ge
nerolais ir žvalgybininkais į 
Italiją.

Roma. — Dar niekada 
Mussolinis neišpuošė Romos 
taip, kaip dabar belaukiant 
Hitlerio.

Pirm Hitleriui atvažiuo
jant, tapo suimta per 6,000 
žmonių, kad nepadarytų ko
kio nesmagumo jam. Jie lai
komi kareivinėse ir stovyk
lose, iki Hitleris apleis Ita-

s

Mussolinio žvalgyba kre
čia visus traukiniais ir au
tomobiliais įvažiuojančiu 
žmones Į Romą ir kitus mie
stus, kur Hitleris staptelės.

Berlin. — Pirm Hitleriui 
išvažiuojant Italijon, nazių 
valdžia perspėjo, kad Vokie
tijos piliečiai nelauktų “jo
kių nepaprastų dalykų” iš 
Hitlerio pasitarimo su Mu- 
ssoliniu. Jo atsilankymas 
pąs Mussolinį stiprinsiąs 
Berlyno-Romos “ašį.” (Svar
biausi derybų dalykai bus 
laikomi slaptybėj.)
HITLER KURSTO ITALI 

JĄ PRIEŠ FRANCIJĄ
London. — Anglijos poli

tikai įžiūri, kad Hitleris 
stengsis atkalbėt Mussolinį 
nuo darymo politiniai-drauį- 
giškos sutarties su Franci j a. 
Jis taipgi priminsiąs Musso- 
liniui, kad Franci j a valde 
“italų” salą Corsica ir bu!- 
vusį Italijos miestą Nice1, 
pietinėj Franci jo j; tai, gir
di, Mussolinis turėtų siekį 
juos atgriebt nuo Franci jos,

Kongreso Komisija Atmetė 
Algų-Valandų Biliy

Washington. — Kongresb 
atstovų rūmo taisyklių ko
misija 8 balsais prieš 6 at
metė įnešimą apribot darbe* 
savaitę 40 valandų ir nusta
tyt, kad samdytojai būtina:, 
turėtų mokėt ne mažiau 25 
centų algos už valandą tuo
jau?, o paskui laipsniška, 
per trejetą metų davaryt 
mažių-mažiausią algą iki 40 
centų valandai.

Kongreso darbo reikalų 
komisijos pirmininkė Mrs 
Norton su kitais pažanges
niais kongresmanais steng
sis pirm' gegužes 12 d. su
rinkt bent 218 kongresmanų 
parašų, idant ištraukt tą su
manymą iš atžagareivių 
kontroliuojamos komisijos 
ir pervest jį pačiam kongre
sui spTęsti.

jas panaudojus savo tikslams. 
Ir dabar jas naudoja prieš Is
panijos liaudį. Bet tas dar. ne
reiškia, kad Pietų Amerikos 
darbo žmonės jau atsisakė nuo 
kovos, .kad nebeliko vilties nu
galėti saviškius ir užsienio fa
šistus.

Žuvo 19 Žmonių, Bele
kiant iš Karaliaus

Zogo Vedybų
Roma. — Į Mt. Maranola 

kaina atsimušdamas, 'su du- V z

žo ir sudegė Italijos vanden- 
lėktuvas su visais 19 žmo
nių. Lėktuvas grįžo |š Al
banijos karaliaus Zogo ve
dybų.

Daugiausia žuvo laikraš
čių reporterių ir fotografų, 
skridusių su vedybų apra
šymais ir paveikslais. Tarp 
u ž si m u šusi ų- su d egu si ų yra 
ir Albanijos Atstovas Romai, 
D. Villa; amerikietė Helena 
Lindheim, 5 vokiečiai, 5 ita
lai, vienas graikas, vienas 
anglas, kaipo keleiviai, ir 
vienas argentinietis ir 4 
italai, kaipo lėktuvo įgulos 
nariai.

■Nelaimėje bus dingę ir di
džiuma brangumynų, kurie 
buvo vežami iš Vienuos ir 
Paryžiaus karaliui' Zogui, 
kad jis pasirinktų iš jų do
vanas savo^ nuotakai. Tie 
perlai, deimantai, ir auksai 
buvę verti $1,000,000.

f,.

Čechoslovakijos Vokie
čiai Socialistai Žada 
Kovot Prieš Hitlerį'
Praga. — 120,000 žmonių 

dalyvavo Pirmosios Gegu-t 
žės susirinkime, kur kalbė
jo P. Ženki, majoras Pragos, 
Čechoslovakijos sostinės. Jis 
pareiškė, jog “kiekvienas ce
chas vyras ir moteris kovos 
iki paskutinio kraujo lašo 
už savo laisvę,” kuriai grū
moja hitlerininkai: “Mes1 
nieko nenorime paimt iš ki
tų, bet mest taip , pat nema
nome apleisti hieko, kas 
mums priklauso.” Majoro . 
kalba buvo per radio sklei
džiama visam kraštui.

Karlsbade 12,000 žmonių 
maršavo,’ šaukdami: “Šalin 
Henleiną”! .(Čechoslovaki
jos nazių galvą); “šalin fa
šizmą!” Jiem kalbėjo socia
listas šalies seimo atstovas 
W. Jaksch. čia ir kituose 
miestuose vokiečiai socialis
tai ir šiaip pažangesni jų 
tautiečiai pasižadėjo kovot 
išvien su Čechoslovakijos 
valdžia prieš hitleriškus rei
kalavimus ir su ginklu ran
koj gint šalį, jeigu Vokieti
ja pradėtų karą prieš ją.
čechoslovakijos Naziai Jau 
Skaitosi Vokietijos “Dalim”

Gablontz mieste susirinko 
40,000 nazių pasiklausyt sa
vo vado Henleino. Jis kaip 
ir kiti nazių lyderiai įvai
riuose Čechoslovakijos mie
stuose reikalavo, kad čecho
slovakijos vokiečiams būtų 
leista nusibalsuot, ar jie no-

Mexico City. — Geguži
nėj demonstracijoj, be kitų, 
maršavo 100,000 kariškai 
uniformuotu ir surikiuotų 
darbininkų, darbininkių ir 
jaunuolių. Juos nuo prezi
dentinio rūmo balkono ste
bėjo Meksikos prezidentas 
Cardenas ir Ispanijoj res
publikos ambasadorius F. G. 
Ordas. Prezid. Cardenas 
delnais plojo, sveikinda
mas šauniausius darbininkų 
batalionus.

Tie gerai kareišviškai iš

Geležinkeliai Kerta 15 
Procentų Nuo Savo 

Darbininkų Algų
Chicago, Ill. — Vedėjai 

139-nių geležinkelių nutarė 
15 procentų numušt algas 
925,000 savo darbininkų, 
pradedant nuo liepos 15 d.

Jei'darbininkai pasiduotų 
tokiam algų nukirtimui, tai 
kompanijos gautų $250,000,- 
000.daugiau įplaukų per me
tus. Bet geležinkeliečių uni- 
jos-brolijos žada kovoti.

Kampanijos pasakoja, kad 
jų išlaidos padidėjusios, o 
pajamos*sumažėjusios. Gele
žinkeliu bosai taip’pat kalti
na valdžią, kad jinai, vyk
dydama darbo santikių įsta-' 
tymą, tuomi padidinus kom
panijų išlaidas.

Paryžius.—Francijos val
džia išleis naujus paskolos 
bonus už $460,000,000 pa
smarkinto ginklavimosi rei
kalam.

įplaukos Sumažėjo 12 Bilio1 
nų Dolerių; Bedarbių Pa

daugėjo 3 Milionais 
\ '-------
Washington. — Per šešis 

paskutinius mėnesius visos 
įplaukos • Jungtinėse Valsti- 
jose bendrai nupuolė nuo 68 
bilionų dolerių iki 56 bilio- 
nų, kaip raportuoja H. L. 
Hopkins, WPA viešų darbų 
administratorius. Tuo tarpu 
skaičius bedarbių padidėjo 
3,000,000.

Hitleris Grąsina “Kaimyniš
kiems” Kraštams

Berlin. — Hitleris gegu
žinėj savo kalboj grasino 
“kaimyniškoms šalim,” kur, 
girdi, vokiečiai esą “spau
džiami.” Sakė; “Nazių obal- 
sis neturi būt—daugiau nie
kad nekariausime, bet nie
kuomet pas mus nebus kla
sių kovos.” 
— —, — . ,, .. —~
ri plačios savivaldybės ar 
visiško prijungimo prie Vo
kietijos. Kiti nazių kalbėto
jai užreiškė, kad Čechoslo
vakijos vokiečiai “skaitosi 
dalim” hitlerizuotos Vokie
tijos.

lavinti darbininkų pulkai 
nesinešė demonstracijoj gin
klų, bet jie yra, apdalinti 
ginklais.

Tarp nešamų didžiulių iš
kabu viena buvo su tokiu 
obalsiu: “Darbininkai iška- 
riaus sau teises ne ašaro
mis, bet krauju.”

Pardžioj pereitos savaitės 
prez. Cardenas pareiškė, 
kad jeigu net reguliarė Me
ksikos armija < sukiltų, tai 
ginkluoti darbininkai gintų 
savo “proletarinę valdžią.”

Anglija ir Franci ja Ra
gina Čechoslovakiją 

Patenkint Naaus
London. — Anglijos ir 

Frąncijos valdžios ragins 
Čechoslovakiją patenkint vi
sus Čechoslovakijos vokiečių 
nazių reikalavimus, kurie 
tik nepakirštų Čechoslovaki
jos nepriklausomybės.—Vie
nas tu reikalavimu tai duot 
jiem plačiausią savivaldybę.

Anglija, darydama glau
džią apsigynimo sutartį su 
Francija, ketino tik diplo
matiškai užtart Čechoslova
kiją, jeigu Hitleris mėgintų 
ją užpulti, bet nežadėjo jo
kios karinės pagelbos tai ša
liai.

Francijos ministeris pir
mininkas Daladier priminė 
Anglijos valdžiai, jog Hitle
ris planuoja užgrobt čecho
slovakijos “vokišką” pasie- 
ninį ruožtą ypač todėl, kad 
ten randasi didieji Skoda 
ginklų fabrikai, vieni iš pui
kiausių Europoj.

Kongresmanai Kalbės Jersey 
City; Žiūrės, ar Juos Depor

tuos Fašistas Majoras

Jersey City, N. J.—Kon
gresmanai J. L. Bernard ir 
J. O’Connell ir dar vienas 
atvyks kalbėt į Jersey City 
ir žiūrės, ar fašistuojantis 
miesto majoras Hague iš
drįs juos suimt ir depor- 
tuot, kaip kad majoro poli
cija padarė su socialistų va
du Norman Thomasu, kada 
jis praeitą šeštadienį su ke
liais kitais atvyko iš New 
Yorko sakyt gegužines pra
kalbas Journal Square, Jer
sey City.

Norman Thomas pasiuntė 
protesto laišką prezidentui 
Rooseveltui prieš fašistinę 
sauvalią Hague’o, vieno iš 
demokratų partijos vadų. 
Kitame laiške, parašytame 
J. Edgarui Hooveriui, gal
vai valdžios agentų, Nor
man Thomas klausia, ar ne 
gMima būtų panaudot fede- 
ralį įstatymą prieš Hague’ą 
ir jo policiją kaipo žmogva- 
gius (kidnaperius).

Lisbon, Portugalija, geg. 
2.—Auto-buso nelaimėj 21 
asmuo užmuštas ir 19 su
žeista. •

Visų Šalių JDarbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit .
Pasaulį!

Gegužės Pirmos Galim
gos Demonstracijos 

Maskvoj ir Kitur
Maskva. — Pirmosios Ge- komunistų vadai M. Cachin 

ir J. Duclos. igūžės demonstracijoj mar
šavo du milionai maskvie
čių. Po to įvyko įspūdin
giausias paradas raudonųjų 
apsigynimo jėgų: pėstininkų 
pulkų, artilerijos, tankų, 
lėktuvų ir kt.

(New Yorko Times kores
pondentas praneša, jog so
vietinės kanuolės, tankai ir 
lėktuvai šiemet atrodė žy
miai pagerinti, lyginant su 
pernyk^čioj gegužinėj ma
tytais.)

Panašūs paradai-demons- 
tracijos įvyko ir tūkstan
čiuose kitų SoViėtijos miesr 
tų ir miestelių. Šiemetiniai 
Pirmosios Gegužės išstbji- 
mai parodė ryškiau ir ga
lingiau negu kada pirma So
vietų pasirengimą apgint 
nuo bet kokių užpuolimų, 
gręsiančių iš fašistų pusės.

Per valandas, nežiūrint 
lietaus, Maskvoj nuo Leni
no paminklo stebėjo darbi
ninkų ir Raudonosios Armi
jos paradus Stalinas, M. Ka
lininas, Vorošilovas ir kiti 
Sovietų ir komunistų vadai, 
tarp jų ir Komunistų Inter
nacionalo sekretorius Dimit
rov.

20 delegatų nuo Ispanijos 
respublikos stovėjo garbės 
vietoj su darbininkų delega
cijomis iš Francijos, Angli
jos, Australijos ir kitų šalių.

Ispanijos respublikos vė
liava išdidžiai plevėsavo 
virš galvų Raudonosios Ar
mijos maršuojančių pulkų.

Griežė 1,000 instrumentų 
orkestras. Maršavo sovieti
niai sportininkai, moterų, 
jaunuolių, mokslininkų ir 
kitos organizacijos.

Kariniam paradui bai
giantis, buvo mušta 101-nos 
kanuolės griausmingi šū
viai.
PARYŽIUJ DEMONSTRA

VO MILIONAS
Paryžius. — Gegužės Ph* 

mosios demonstracijoj mar
šavo milionas darbininkų. 
Reikalavo, kad valdžia pil
nai vykdytų Liaudies Fron-1 
to programą. Kalbėjo L. 
Jouhauž, generalis sekreto
rius apvienytų Francijos 
darbo unijų federacijos, ir 
Raynaud, sekretorius pary- 
žiškio jų centro. Šaukė dar
bininkus vienybėn savo ša
lyje ir tarptautiniai, idant 
atremt fašizmo ir karo pa
vojus, ir gint Ispanijos res
publiką ir Čechoslovakiją.

Demonstrantai begaliniu 
entuziazmu sveikino atsto
vus nuo Tarptautinių Bri
gadų iš Ispanijos rešpubli- 
kęs.

Paraduojančias milžiniš
kas minias sveikino nuo pa
grindų žymieji Francijos

200,000 LONDON.IEČIŲ 
REIKAiJkVO GINKLŲ IS
PANIJOS RESPUBLIKAI

London. — Anglijos dar
bininkai demonstracijomis 
paminėjo Gegužės Pirmąją 
150 miestu, c

Londone 200,’000 demons
trantų reikalavo praleist 
ginklus Ispanijos respubli
kai ir nuverst N. Chamber- 
laino valdžią, pataikaujan
čia Hitleriui, Mussoliniui ir 
gen. Franco’ui.

Demonstrantams Hyde 
Parke kalbėjo komunistų 
vadas Politt, darbo unijų 
vadas Alex Gossip; Miss 
Koo, duktė Chinijos amba
sadoriaus Franci jai, V kt.
LENKIJOS FAŠISTŲ KRU

VINOS ATAKOS PRIEŠ 
DEMONSTRANTUS

Varšava. — Per fašistų 
“Falangos” u ž p u o 1 i m us 
prieš demonstrantus Pirmo
joj Gegužės vienas asmuo 
tapo užmuštas ir 80 sužeis
ta Varšavoj ir kituose mie
stuose; 110 areštuota.
PIRMOJI GEGUŽĖS 
SUDRvTINO ISPANIJOS 

LIAUDIEČIŲ VIENYBĘ
Barcelona. — Tarptauti

niai liuosnoriai, Ispanijos 
respublikos armija, socialis- 
tinės-komunistinės ir anar- 
cho - sindikalistinės darbo 
unijos per bendrus savo iš
stojimus ir kalbas pareiškė 
dar stipresnį pasirįžimą iš
vien gint šalį nuo fašistų.
CHICAGOJ IR DETROITE 

MARŠAVO 115,000
Chicagoj 1-sios Gegužės 

demonstracijoj maršavo 50,- 
000\o Detroite 65,000 darbi- 
ninkųT'mtelektualų ir smul
kiųjų biznierių'. Pamatiniai 
jų reikalavimai buvo pra
leist ginklus ir amuniciją 
Ispanijos respublikai ir ne- 
atlaidžiai kovot prieš fašis
tus ir jų kurstomus karus.

Japonų Valdovas Paliuosavo 
Dalį Politinių Kalinių

Tokio. — Japonijos impe
ratorius Hirohito sąlyginiai 
išlaisvino 319 politinių kali
nių, minėdamas savo 37 me
tų amžiaus sukaktį. Bet ne
skelbiama, arHarp išlaisvin
tų yra komunistų ir socia
listu ar ne. v

Tokio.—Patys japonų ko- 
mandieriai praneša, kad jų 
karas prieš chinus Shang- 
tungo fronte sunkiai ir lė
tai eina.

ORAS
Šiandien bus giedra ir pa

naši kaip vakar temperatū
ra.—-N. Y. Oro Biuras.
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ir skersgatvių bei priemiesčių vaikėzų. 
Penktadienį pę mitingo minios entu-' 
ziazmas vėl p 
rezoliucijos, plakatai ir laikraščiai savo 
pasiekė. Vakai

• prie lietuvių Vytauto Didžiojo gimna
zijos puikavosi

akilo.. Karingos kalbos,

e Dambrovskio gatvėje

"Laisvei” Reikia Finansinės 
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/ Foreign countries, six months, 
( Canada and Brazil, six months, 

tered as second class matter March 
the Post Office at Brooklyn, N. Y.,

Act of March 8, 1879.

$5.50
$6.00
$6.50
$5.50
$3.00
$3.25 •
$4.00
$3.00
11, 1924, at 
under the

Nėra Belaisvių, Nėra Sužeistųjų
Brazilijos pažangiųjų lietuvių laikraš

tis “Mūsų Žodis” paduoda sekantį:
“Francijos konservatorių laikraščio 

‘La Croix’ redaktorius, Victor Monser- 
rat lankydamasis Ispanijos fašistinėj 
zonoj štai ką konstatavo:

‘Ką daro, nacionalistai su karo belais
viais? Jieškojau, klausinėjau visuose 
kampuose ir neradau pėdsako karo be
laisvių, nei koncentracijos stovyklose, 
neičarešto punktuose. Klausiau ir man 
atsakė, kad juos užmuša visus.

‘Vieną dieną milicininkų grupė pa
kliuvo į nacionalistų nagus. Karinin
kas, “reketų” kapitonas, prisiartinęs 
jų paklausė: “Tokiu būdu jūs taip pat 
esate Liaudies Fronto, ne taip?

‘Taip,—jam atsakė.
‘Tuo momentu belaisvių užpakalyje 

išstatytas būrys kareivių tankiais šū
viais be gailesčio nuvertu belaisvius.

‘Ir sužeistieji? Kur randasi sužeistie
ji iš priešo pusės?—paklaūsiau falan- 
gistų. j z '

‘Mes neturime nei vieno' sužeistojo 
priešo,—man atsakė, nustebę mano 
klausimu, — vaistai lĖtbai brangūs ir 
mažai jų. Manai tamsta, kad mes ga
dinsime dėl jų? Mūsų sužeistiesiems 
reikia. Ir kada galų galę visvien juos 
reikia užmušti, n/evėrtap gydyti. Taip 
pasielgiame daug greičiau.’
. “Tai vardan “krikščioniškosios civi- 
lizJfcijos.’

“Gi ‘bolševikiško barbdTizmo’ respu
blikoniškoj Ispanijoj yra karo belais
viai ir gerai užlaikomi, taip pat ir su
žeistiesiems teikiama lygi medikalė pa- 
gelba ir visokia priežiūra.”
Na, ir atsiranda “humanistų”, kurie 

remia Ispanijos banditus fašistus, nesi
gailėdami jiems komplimentų, o tuos 
žmones, kurie- gina respubliką, gina de
mokratiją, gina laisvę ir žmoniškumą, 
tie žmonės niekina, šmeižia!

‘didesnių reikalavimų’ 
minia. Ir kai abie 11 vai. pradėjo byrė
ti lietuvių įstaigų langai, minia buvo 
jau visiškai pa 
kad tai byra K

~ giuoti į Kauną
mes, juo labiau, kad pradėjo norėtis 
miego ir visas 
kankamai įgris
Mums' rodosi, čia “Mūsų Vilniaus” ko

respondentas tik 
Visų pirmiausia:
“pilkas Vilniaus pilietis” šaukė “Do Kow
na!” bet tam tik
tos Lenkijos ponį ir, matyt, apmokamos. 
Kokia “pilkam V
būti iš Kauno nauda? Bendrai, Lietu
vos fašistinė spauda, rašydami apie Lie
tuvos-Lenkijos konfliktą, maišo Lenki
jos žmones su Lenkijos imperialistais. 
Jie bando nusukti Lietuvos žmonių nuo
taiką prieš Lenkijos žmones. Lenkijos 
liaudis neturi nieko prieš Lietuvos liau
dį. Lietuvą nori j 
kijos ponai, .drąs

tenkinta ir įsivaizdavo, 
auno mūrai... todėl žy- 
beveik nebuvo jau pras-

tas triukšmas buvo pa- 
ęs.”

sliąi dalykus iškraipo.
reikia žinoti, kad ne

Y____ T7_______________________

;os šaikos, suorganizuo-

ilniaus piliečiui” galėtų

lagrobti, užvaldyti Len
inam! Berlyno nazių.

Vėto Laukan Trockistus
1 Balandžio mėnesio viduryje Fraricijos 
Socialistų Partijcs Veik. Komitetas nuta
rė suspenduot Seino distriktč socialistų 
federaciją ir išmesti iš partijos jos sek
retorių, Marceau Pi,vert su jo sėbrais..

Pivert buvo trockistas, atsisakė klau
syti partijos vadovybės, ir, pareiškimas 
sako, pastarajam 
tokią politiką, ku 
ga socialistų par

Gerai, kad Fit 
liau sumanė apvalyti savo partijos eiles 
nuo suniekšėjusi 
tuomet galima pdteisinti tuos socialistus, 
kurie, patys valydamiesi nuo 
kaipo nuo sugedusių bestijų, smelkia So
vietų Sąjungą, kuri tos rūšies niekšus 
gaudo ir atatinkamai baudžia?

metalistų streike vedė 
ri yra griežtai priešin- 
tijos vadovybei.
nei jos socialistai paga-

a trockistų. Bet kaip

Vilniuj Kovo 11-19 Dienomis
“Mūsų Vilniaus” korespondentas šitaip 

rašo apie tai, kas dėjosi Vilniuje kovo 
11-19 dienomis:

“Kai * duobėtu Vilniaus grindiniu 
duhdėjo iš Lenkijos atvykusios bateri
jos, o gatvės užtvino dulkinais, supra
kaitavusiais ii* nežmoniškai išvargu
siais pėstininkais, Vilnius šventė ka
riuomenės vado generolo' Rydz-Smiglo 
vardines, tačiau gilumoj širdies juto 
kažin ką šiurpiai sunkų ir slegiantį. 
Tiesa, gatvėje būriavosi minios žmo
nių, bet jų nuotaika buvo žymiai blan
kesnė, negu praėjusio sekmadienio va
kare, kada lengva širdimi buvo šūkau
jama apie karą, tačiau jis buvo tada 
dar toks tolimas ir dūšios gilumoje juo 
niekas netikėjo. Buvo nepaprastai pa
togu pigiai ir nepavojingai reikšti savo 
patriotinius jausmus, maloniai ir ne
mokamai papramogauti ir nors valan
dėlei .užmiršti kasdieninius rūpesčius: 
nesumokėtus mokesčius, varžytines ir 
kitus dienos slogučius, kurie taip ne
gailestingai vilniečius slegia. Bet šian
dien, kada gatvėmis joja kavalerija, 
o virš miesto skraido karo lėktuvų es
kadrilės, tasai karo entuziazmas aušta, 
nuotaika liesėja ir pilkas Vilniaus pi
lietis, kuris anądien garsiai šaukė “Do 
Kowna! My chcemy Klajpėdy!” mie
lai pasitenkintų kuo nors mažesniu, 
kad ir žydų pogromu.

“Vakarais mieste pilna matytos ir ne
matytos publikos. Maišosi gausios uni
formos su margaspalve civiline publi- 

‘ ka. Daugiausia čia [studentų, skautų

Labor s Non-Partisan League
Tenka pastebėti, kad iki šiol lietuviai 

mažai dėmesio kreipė į Labor’s Non- 
Partisan League (Nepartinė Darbo Są
junga). Gi ši organizacija pasirįžo su
vaidinti didelį vaidmenį Amerikos politi
nėj dirvoj. Ją sudaro pažangiosios darbo 
unijos. Jinaijie visur, iki'šiol, tiesa, turė
jo savo skyrius. Bet šiuo tarpu ši orga
nizacija pasišovė apimti juo platesnes 
mases.

Dabar Labor’s Non-Partisan League 
deda pastangų Nuorganizuoti miestuose, 
savo t. v. ward kliubus, kuriuos, aišku, 
turės sudaryti patys pažangiausieji pilie
čiais—vyriausiai ūnijistai. Be to, bus or- 

?talų (block) komitetai, 
balsuotojus, ‘Stojančius

ininkai privalo stoti į 
' kliubus. Reikią viskas 
unga per sekančius rin-

ganizuojami kva 
įtraukiant, visus 
su šia Sąjunga.

Lietuviai darb 
tuos komitetus i: 
daryti, kad ši Sąį
kimus sudarytų juo didesnę jėgą ir galė
tų padėti balsuot 3jams išrinkti į kongre
są juo daugiau pažangesnių atstovų.

Gal Trockistai Vėl Protestuos
Šiomis dienomis Leningrade buvo tei

siamas tūlas Tulčinskis. Šis tipas 1912 
metais dirbo caro valdžiai provokatorium 
Lenos aukso kasyklose. Kaip žinia, tais 
metais caro valųžia nužudė 270 darbinin
kų ir 250 sužeidė. x

Bet provokatoriui Tulčinskiui pavyko 
tuomet išsilaikyti slaptybėje ir darbinin
kai jo negalėjo atidengti. Po revoliucijos
šis sutvėrimas nusidavė sovietinės tvar
kos rėmėju ir 
rium.

Dabar, begaudant šnipus—trockistus 
ir buchariniečius — Sovietų vyriausybei 
pavyko drauge sučiupti ir buvusį caro 
provokatorių Tūlčinskį. Teisme jis prisi
pažino dirbęs provokatorium, O jis prisi
pažino todėl, k

dirbo kasyklose inžinie-

pažino todėl, kad buyo iškelta iš caristi- 
nių archyvų dokumentai, įrodą jo tarna
vimą caro juodajai policijai.

Tulčinskis nusmerktas 10-čiai metų ka-
lėti.

Dabar trock štai veikiausiai vėl pro-

Rėmimas Ispanijos kovų, 
vajus už “Voice of Lithua
nian Americans” ir pasireiš
kimas skaudesnio nedarbo 
neigiamai nulėmė “Laisvės” 

. rėmimą finansiniai. Dėlei 
tų priežasčių 1937 m. “Lais
vei” aukos nupuolė dviem 
tūkstančiais dolerių žemiau, 
negu 1936 m. Dabar, užsi
dėjus dar naujo Intertype 
išmokėjimą, mūsų dienraš
čio finansinė našta labai pa
sunkėjo. Rimtai yra reika
linga daugiau ^aukų.

“L.” b-rovės direktoriai, 
savo susirinkime pereitą sa
vaitę nutarė rūpintis gavi
mu daugiau naujų šėrinin- 
kų ir nutarė atsikreipti į 
dienraščio skaitytojus ir 
abelnai į pažangiąją yisuo- 
meęę su prašymu .daugiau 
auku “Laisvei” šiais metais, 
negu kad gavome •• pereitais 
metais.

Parama ^yra reikalinga 
greit, nes šiuom tarpu yra 
daug išlaidų, o įplaukos ma
žos. Daug darbų darome 
vasariniam p a r e n g imam, 
daug peikia turėti popieros 
ir kitų medžiagų spaustuvė
je, o apmokėti už tai gausi
me tik apie liepos mėnesį, 
kada parengimai įvyks. Tad 
gegužės ir birželio mėnesiai 
yra labai ’sunkūs pergyven
ti. Didesniuose parengimuo
se, ypač “Laisvės” naudai 
parengimuose labai reikalin
ga parinkti dienraščiui au
ku.- 'i v

Ir be priminimo daugelis 
draugų patys suprato savo 
dienraščio?; sunkią padėtį. 
Štai keletas gražių laiškelių, 
kurie turėtų sukelti mūsų 
visų ūpą remti savo dienraš-

“Portland, Oregon. Ger
biama ‘Laisve’! Čionais pri
siunčiu monėy-orderį vertės 
$10.00 nuo drg. J. Valeski. 
Paimkite $5.50 už prenume
ratos atsinaujinimą, o $4.50, 
tai J. Valeski aukuoja dė
lei ‘L.’ laikraščio reikalų. 
Tai matote, draugai, kad 
mes turėtume daug tokių 
draugų, kaip drg. J. Vales- 
kį, kuris šelpia savo darbi
ninkišką spaudą ir savo dar
bininkų partiją! Ir mes tu
rėtume paimti pavyzdį iš jo. 
Antra, yra mums smagu 

.girdėti, kad mūsų draugai 
nepamiršta ° savo darbinin
kų spaudos ir viso darbinin
kiško judėjimo. Draugiškai, 
J. Stuper”.

“W. Hanover, Mass. Ger
biama ‘L.’ Adm. Aš prisiun
čiu $10. $5.50 už mano dien
raščio prenumeratą, o $4.50 
aukoju svarbiausiem “Lais
vės” reikalam. Draugiškai, 
T. Daugintis”.

“Tunkhannock, Pa. Gerb. 
‘Laisvės’ Re.dak. Pirmiau
siai atsiprašau, kad taip il
gai negalėjau atsiteisti už 
dienraščio prenumeratą, bet 
dabar jau- dirbu ir gavau 
pėdę, tai prisiunčiu money- 
orderį sumoje $13.00. Taf 
bus $11.00 už prenumeratą 
dvejiems metams, $1.00 {L.’ 
reikalam ir $1.00 Ispanijos 
kovotojam. Draugiškai, J. 
Kazlauskas ir V. Raguskie- 
nė”.

Per drg. Žukauskienę ap- 
laikėme $5.00 auką nuo 
draugių-gaspadinių Dr. Kaš-

testuos prieš 
rūmą”. Atsime 
dynės” šėrininl

kiaučiaus parėję, Newarke: J. Venskevičius, Cambridge, 
K. Žukauskienė, T. Stočkie- Mass.; A. Hintz, Brooklyn, 
nė, K. Juodeškienė, M. Vit- N. Y.; Frances Pekūniene, 
kauskienė, J. Bindokienė ir Connerton, Pa.; Pranas 
E. Skeistaitienė. i . Menkeliūnas, Tarrytown, N.

“Middlefield, Ohio. Drau- Y.; A. Pagiegala, Johnson 
gai ‘Laisviečiai’! čionais City, N. Y. 
prisiunčiu $6.00, tai yra nuo 
Ohio Lietuvių farmerių AL
DLD 51 kp. Draugai, atsi
prašom, kad mes suvėlinom 
pasveikint jūsų suvažiavi
mą. Mat, turėjome prakal
bai drg. Bondžinskaitės, tai 
parinkom aukų dėl kelionės 
lėšų 4r dėl ‘Laisvės’ pasvei
kinimo. Liko $3.00, tai lau
kėm susirinkimo ir dar pa- 
skyrėm. iš iždo $3.00. Ma
nom, kad geriau vėliau, ne
gu nieko. Draugiškai, J. 
Rūbas”.

“Hartford, Conn. Drau
gai: Štai prisiunčiu $5.50 už 
savo prenumeratą ir $1.00 
preso fondui. Ačiū, kad pa
laukėt dėl prenumeratos. 
Geriausius linkėjimus dėl 
visu. Draugiškai, A. Taraš- 
ka”.

W. D. Kasper, budinkų 
kontrakto rius, 54 Maujer 
St., Brooklyn, aukojo $5.00 
preso išmokėjimui.

i Per J. K. Navalinskienę 
apteikėme $5.00, kuriuos au
kojo Stasys Kuprys naujos 
mašinos išmokėjimui.

J. B. Paserpskis, iš Jersey 
City, N. J. aukojo $2.00.

A. Lukoševičius, iš Nan- 
ty-Glo, Pa., užsimokėjo už 
prenumeratą metams, ir pri
siuntė naują skaitytoją pu
sei metų. Taipgi aukojo 
$1.50 “Laisvės” reikalams.

L. Bagdonas, Pittsfield, 
Mass., $1.50.

Balch, Easthampton, Mass.;

nigų nėra. O pinigų nėra 
todėl, kad sekretoriaus nuo
latinė alga, “Šviesos” išlai
dos ir iš kur jų bus, tai per 
metus sudaro krūvas pini
gų ! Kad išeiti iš finansinio 
krizio, tai pasiųloma na
riam pasikelti narines mo
kestis. Geri ekonomistai... 
Rodos, kad mūsų Centro Ko
mitetas gyventų ant kitos 
planetos ir nematytų, kas 
darosi Amerikoj: bedarbė, 
krizis. Iš* ko tie nariai, gerb. 
draugai, gali mokėti dides
nius mokesčius?

Kodėl negalima ekonomi
ją pas save organizacijoj 
padaryti? Kodėl negalima 
apskaitliuoti, kaip ir kokiu 
būdu galima sutaupUt orga
nizacijai tūkstantį Įeitą pi
nigų? Žinoma, kad galima/ 
Bet mūsų Centro Komitetas, 
rodos, apie tai nepamąsto, 
nepagalvoja—jam lengviau
sias būdas—pakelt narines 
duokles. O ar Centro Komi
tetas nežino, kad tokiame 
sunkmetyj padidinus mokes
tį, dar sumažėsime nariais. 
O narių mažėjimas reiškia 
ėjimą atgal, o ne pirmyn.

Pradėkim pirmiausiai 
siaurint savo organizacijoj 
išlaidas. Paleiskim nuola
tinį su savaitine alga apmo
kamą sekretorių. Čia mes 
mažiausiai sutaupysime tūk
stantį dolerių. “Šviesos” lei
dimas, rodos, nebūtų reika
lingas. Čia mes sutaupytu
me l’?, 15 šimtų dolerių į 
metus. Už tuos pinigus ką 
sutaupytume nuo sek. ir 
“Šviesos”, mes galėtume 
lengvai duoti nariam gerų 
knygų, o ne skystučių apy
sakaičių.

Mūsų organizacija nuo 
1929 metų, veik galima sa
kyt, nieko rimtesnio, nieko 
geresnio neišleido, kaip/ tik 

 

lengvų pasiskaitymėlių/ bro

 

šiūras. Visas organizacijos 

 

prestyžas, marksistinės ir 

 

leninistinės literatūros lei
dimo, tai priklauso laikotar
piui nuo 1919 ir 1928 metų. 
Visos stambiosios knygos, 
tai išleistos tame laikotarpy
je. Kada buvo leidžiamos 
stambios knyg(£š, tada ir 
nariais mūsų organizacija 
augo ir bujojo. Kada mes 
pradėjome su reVoliuciji- 
niais žodžiais smarkiau 
švaistyties po savo narius, 
o jiem teikti skystutę lite
ratūrą, mes faktinai jokio" 
progreso nepadarėme, na
riais nepaaugome.

Kodėl mano nuomone rei
kėtų sustabdyti ’ “šviesos” 
leidimą? Kaip iki dabar ėjo 
“Šviesa”, tai ji nereikalin
ga ir jokios vertės nariams 
neatneša. “Šviesa” savų tu- , 
riniu ir literatiniu skoniu 

i toli gražu atsilikus nuo bu
vusių mūsų laikraščių: 
“Darbininkių Moterų Bal
so”, “Siuvėjo”, o jau nei kal
bėt negalima lyginant su ka
daise leidžiama Lietuvių So
cialistų Sąjungos, “Naujaja 
Gadyne”. Jeigu negalima 
“Šviesą” padaryt, pilnoj to 
žodžio prasmėje, geresnio 
turinio, tai kam ji reikalin- 
kia “Laisvei” redaktoriaus, ? Ar tam, kad pasiro
tai ji gali ir turėti pilną re-i dyk V0L mes išleidžiame 
daktorių, o ne pusę. Mūsų 1 ‘žurnalą Jeigu leist dėl 
organizacijai, kad ir pusę Pasirodymo, o ne del pagili- 
algos mokant yra perdaug in*mo naguose žinojimo lite-

, ir F. Ufpis, 
Wauregon, Conn.

Po 50c aukojo: V. Kazei, 
laikrodininkas, iš Queens 
Village, N. Y.; Juozas Stan
kus, Bethlehem, Pa.; K. 
Yuškauskas, Baltimore, Md., 
ir K. Viltrakis, New York

Šiuom kartu gražų pluoš
telį aukų aplaikėm. Jei ka’s 
mėnesis po tiek gautume, 
tai nebūtų bėdos su išmokė
jimu naujo Intertype. Yra 
viltieš, kad kiti dienraščio 
skaitytojai paseks draugus, 
kurių vardai aukščiau atžy
mėti. i

Dėkavodami už dovanas, 
prašome pasiskaityti dar 
vieną laiškelį:

“Elizabeth, N. J. Brangūs 
Draugai: Prašau prisiųst 
man vieną kopiją žurnalo 
“Voice”. Norėčiau turėt su 
savim, parodyti jaunimui ir 
kalbinti, kad užsirašytų jį. 
Gal tuo būdu gaučiau jam 
prenumeratų. Po velykų 
stosiu į darbą atlankyt Eli
zabeth.,, ir Linden ‘Laisvės’ 
skaitytojus, kuriems prenu
meratos yra išsibaigusios. 
Draugiškai, A. Stripeika”.

Labai didelė ijiagelba dien
raščiui būtų, k ’ šiuo tarpu 
visi “Laisve platintojai 
pasirūpintų a t n a u j inimu 
“Laisvė s” prenumeratų,' 
kaip tai drg. Stripeika.. Ir 
labai svarbu būtų gaut nau
jų skaitytojų savo dienraš
čiui. P. Buknys.

ALDLD REIKALAI
Kas Reikia Pakeisti Mūsų 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi

jos Organizacijoj
Senai norėjau siųlyti AL

DLD organizacijai padary
ti pakeitimus, bet nebuvo 
progos, nes tokius pakeiti
mus tik daro suvažiavimai. 
Dabar suvažiavimas pa
skelbtas ir vieta jau pasiū
lyti padaryt tas pakaitas 
mūsų literatūros draugijoje.

. Aš esu įsitikinęs iš seniau, 
kad mūsų organizacijai ne
reikia nuolatiniai apmoka
mo sekretoriaus. Mes gerai 
pamename, kad Dr. Ą. Pet
rikai pirmininkaujant ir Ch. 
Steponavičiui sekretoriau
jant, mūsų organizacija jąu 
buvo peršokus per penkius 
tūkstančius narių. Kiek da
bar matomą, iš draugo sek. 
D. M. Šolomsko pranešimo, 
kad organizacija turi tik 
keturis tūkstančius narių. O 
reikia nepamiršti, kad mū
sų organizacija susivienijo 
su Amerikos Lietuvių Mote
rų Darbininkių Susivieniji
mu. Vadinas, dvi organiza
cijos susivienijo iiųnepasie
kia to skaičiaus narių, ką 
turėta prie Dr. A. Petrikos 
ir Ch. Steponavičio laiko
tarpio, kuomet jiedu buvo 
organizacijos vaire.

Tiesa, tada kilo klausi
mas, kad palikt Ch. Stepo- Aišku kaip diena. Nagi pi-

navičių nuolatiniu apmoka
mu sekretorium. Stambiai 
pasipriešinta prieš tuos, ku
rie manė padėt Ch. Stepo
navičių su nuolatine apmo
kama alga. Buvo nurody
ta, kad virš penkius tūks
tančius narių gali pilnai 
centro sek. aptarnąuti ir 
liuoslaikiu. Aš ir tada sto
jau su tais draugais, kurie 
sakė, kad nuolatiniai apmo
kamas literatūros draugijai 
sekretorius nereikalingas. 
Aš ir dabar esu tos nuo
monės, ypatingai, kuomet 
mes turime mažesnį skaičių 
narių, kad jai nuolatiniai, 
su nedėline alga, apmoka
mas sekretorius nereikalin
gas.

Suprantama, rasis drau
gų, kad nurodinės, kad vot 
kokius “didelius” darbus 
sek. atlieka, kad mūsų or
ganizacija nemoka pilną al
gą, o pusę, nes kitą pusę 
primokanti “Laisvė”! Ma
no supratimu, kad jeigu rei-

išlaidų. Mūsų ALDLD Cen
tro Komitetas siūlo suva
žiavimui pasididinti mokes
tis. Leisti lengvo turinio 
knygas ir dar neapdarytas. 
O kodėl tas yra siūloma?

“Sovietų- vyriausybės žiau- 
snat, nelabai senai “N. Ga
ni suvažiavime jie protes-

tavo prieš tą pačią vyriausybę dėl jos 
atatinkamo nubaudimo sugautų fašistų 
ir buvusių caro valdžios šnipų!

ratūros klausime, marksiz
mo ir leninizmo klausime,

(Tąsa ant 4-to puslp.)
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UNION MEN DIE
' MEDICAL AID

They Need
Ambulances Food Medical Supplies

*' XI *1 • Bl

Send Contributions Now to
Medical Bureau and North American Committee 

to Aid Spanish Democracy 
381 Fourth Avenue, New York City

PROTEST AGAINST SPANISH EMBARGO

MEXICO
by Walter Kubilius

Laugh
dashing

Į United States was six times as 
“ AUG HING SENORITAS, gay1 great as in Mexico! Considering 
______ j young blades serenading this and remembering the cheap la
under the “cielito lindo’’ and ro- bor, one can see how sweet a po-
mantic revolutionists marching into 
peaceful valleys — that is thęžpict
ure of o\l Mexico aš shown to 
us by the motion pictures, news
papers, and books.

But time changes all things and 
Mexico is not the land of lovely 
haciendas and picturesque peons 
that it once was. True, . Mexico 
is still a beautiful country and ro
mantic but the industrial revolution 
has made the quaint peon want such 
thoroughly unromantic things as 
toothbrushes, bath tubs, better 
houses, radios, autos, farm imple
ments and such details as higher 
wages etc.

Mexico has changed indeed but 
the change is one for the better.

Ever since Cortez landed on its

sition was held by the oil compa
nies. Even though the oil was from 
Mexican fields, the price was great
er in Mexico than in other coun
tries. If this is not enough to show 
the gross injustice done to the Mex
ican people one must also note 
thab the profits from these oil fields 
wore not reinvested in Mexico but 
in foreign countries. The entire set
up was one calculated to get the 
most out of Mexico and to devil 
with the people and the nation.

Struggle Begins
The Mexican government noticed 

these factors and a committee of 
experts were assigned by the gov
ernment to study the oil industry. 
After a great deal of study this , 
committee stated that the companies '

TWICE A WEEK

SPORTS.HUMOR.N E W S
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THE SIGN Mother’s Day Affair
By Montreal Youth

REVIEW OF BOOKS

Very early, before spring, a plane 
intoning cruised the upland of rare heaven,

/ while miles below, we ran in a Sunday park, where 
boys passed yelping in sharp elastic air.
But if, leaning ourselves on the moist stone 
by flaring wind and shadow faced and flanked, 
1 should turn from you the path of my hand again—
It is since I must, must, with the whirring lane 
of limousines clean as jewels, the soiled beds compare 
of wives who await the pimp’s touch on the stair;
and the face of tenements hung with escapes like chain.
Then even in you, serene girl, I see only the companion

• of a sanguine future, distant, tense, and distinct 
as our monoplane veering still to the glass sun.

DAVID WOLFF 1

Chorus News Items 
From Baltimore

Youth Congress Back? 
FDR Relief Program

of 
big 
on 

8th.

JAPAN DEFIES THE WORLD, by 
'James' B. Scherer, 311 pages; the 
I Bobbs-Merrill Company; $2.50.

shores Mexico has been systematic
ally robbed, beaten and plundered. 
First Spain, then France, followed 
by brigands and then modern im
perialism. Now at last Mexico is 
beginning to resist ' these assaults 
and we find a democratic nation 
demanding its own independence. 
The struggle at present is under
going a critical period due to the 
conflict on the problem of oil. 
What happens to oil happens to 
Mexico.

Problem of Oil
For years foreign investors have 

exploited Mexico’s oil fields. Cheap 
labor and government corruption in 
land-grants gave American, British 
and Dutch companies an excellent 
opportunity to build enorm’ous pro
fits for themselves.

The cost of oil production in the

were able to lay out for their 
workers the annual sum of $26,332,- 
756 (Mexican dollars) without 
threatening reasonable profits.

Not content with receiving exor
bitant profits, these oil companies 
refused. The Mexican government 
pointed out that foreign investors 
are compelled to obey the laws of; 
the nation. The Mexican constitu
tion states that everything beneath 
the soil belongs to the nation. Car
denas invoked the law and the oil 

’fields were taken over.
Legal Action

Mexico "invaded’’ and “seized” her I 
own oil wells. She has taken them 
over—for payment of real value— 
as government property. The com
panies that refused to accept the 
law were politely shown where the 
border is. The wages of the oil 
workers were increased to meet the

The Baltimore Lyros Chorus held 
its last rehearsal at the Lithuanian 
Hall, 853 Hollins Street on Tuesday, 
April 26. The next rehearsal 
he ort Tuesday (tonight!), May 
at 8 o’clock sharp!

Our chorus greeted four 
members at the last rehearsal 
gave a hearty welcome to the 
turn of another member. The 
members are as follows: Mary 
mas, Evelyn Patterson, Mary Semis 
and Joseph Deltuva. We greet you 
members and hope you continue to 
come to rehearsals and make our 
chorus grow! We also welcome back 
our member, Jessie jJanis, who has 
been away for several weeks. Don’t 
run away anymore!

The chorus, under the leadership 
of their capable and efficient in
structor, Charles Granofsky, for the 
first time went through the new 
song, "Draugai I Kovą”. By the 
way, our instructor played very ele
gantly on his violin at the concert 
on April 23rd.

Our next big affair is at the Pea
body Conservatory and I urge every 
member to be present at every re
hearsal as the good of the chorus 
depends upon each individual choris
ter/ So until Tuesday, May 3rd, at 
the Lithuanian HaŲ, 853 Hollins St., 
at 8 o’clock sharp, so long.

—Charles Jacobs, Jr.

will
3rd,

new 
and
re- 

newt 
Kli-

and local youth or- 
total member- 

announced last

The resident board of the Ame
rican Youth Congress, embracing 1,- 
300 national 
ganizations with f
ship of 11,000,000, 
week wholehearted endorsement of 
President Roosevelt’s relief and re
covery

The 
urged 
lation 
as one
to stop 
return

program.
Youth Congress resolution 
"immediate passage of legis- 
endorsing this full program 
of the first steps necessary 
the depression and begin a 

to recovery.”

union requests and the fields used, 
for the benefit of the Mexican gov
ernment.

Then why all the fuss?

Flicker
s

J

LDS SPORTS

The LDS Olympiad is only a bit 
more than three months off. Has 
your LDS youth branch entered in
to active preparation? Now is the 
time to train your athletes and 
teams. Be sure to strengthen them 
all so your branch may be a suc
cessful winner in the biggest Lith- 
American sports event — the LDS 
Sports Olympiad.

.FORD CO. pRAX

Henry Ford manages to crack a 
good one now and then. For ex
ample:

"Unemployment strengthens char
acter if one suffers enough.’’

Henry neglected to mention if he 
favored unemployment because of 
that reason. And then why does 
he fight against the Administra
tion’s policies that have arisen from 
the strengthened character of the 
unemployed who no longer want to 
be unemployed and suffer?

WHY NO I. R.

Our Inquiring Reporter has» not 
inquired sufficiently to report in his 
new column. Being an incurable 
optimist this writer says that the 
column will become a regular feat
ure within a week. We hope!.. In 
the springtime a young man’s fancy 
turns — to various other matters. 
Philosophers and bachelors are part
icularly susceptible at this period of 
the year. Sometimes the pangs are 
quite distressing but after receiving 
moral support from the Cleveland 
Dreamer, the Brooklyn sophisticated 
Frenchman and the Elizabethan 
philosopher, one arrives at the con
clusion that in any event most of 
the pain is temporary and fond me
mories make interesting conversa
tion and subjects of articles, stories,

Wars Must Be Fought With Oil
The loss of huge profits is the 

main reason for the expression of 
horror by business men and Liberty 
Leaguers. But there is ' another 
important reason for the battle now 
raging. Mexico has made it plain 
that she desires to use the oil to 
further peace everywhere. Oil owned 
by the companies was used to fur
ther the activities of Hitler, Hi
rohito and Mussolini. Mexican oil is 
becoming an important factor in in
ternational affairs. Who owns the 
oil wells shall decide who .will use 
the oil.

Fascism and U. S.
A third important factor must be 

considered. Mexico is -a democratic 
government and on the southern 
border of the U. S. Mexico becomes 
a strategic spot from which a reac
tion can strike at America. Italian 
and Japanese spies are active .in 
Mexico. ' Rumors of secret airfields 
constantly reach American newspa
pers. Two Mexican generals with 
private armies receive secret ship
ments of arms. And for what?

It takes no great perception to 
note that Mexico is a prospective 
victim of fascist aggression: The 
people of Mexico are not reactionary 
and heartily support the government 
which everyday becomes more and 
more democratię. In the face of this 
we see attempts being made to un
dermine the government and cre
ate a fascist state.

We and Mexico
We have looked with horror at 

the fascist invasion, of Spain but 
before our very eyes fascism has 
reached Latin America. Mexico and 
Costa Rica ,ąre practically the only 
democratic Latin Anrerican coun
tries to the south of us. Now we 
see attacks made upon the very 
right of democratic Mexico to own 
its own land. Nor is that the 
only attack made. Future events 
in our southern neighbor must bear 
watching. Fascism is no longer a 
foreign disease for its virus is ga
thering at the doorsteps of our 
country.

If we are to rest in the assurance 
that we are safe we must first see 
that our borders are free from di
sease. What happens in Mexico will 
be reflected immediately. For that 
reason we must stand for solidarity 
with the Mexican people and do 
all in our power to fight any reac-

soof 
Warn

are

to

by Michael Steele
Those great investigators 

cial phenomena, the brothers 
er, have discovered the accident in
surance racket and have built 
around it a charming Class Z pict
ure called "Accidents Will Happen,” 
now current at the Strand.

From this film it would appear 
that the racketeers cheat the in
surance companies and the insurance 
companies cheat the people who 
injured in the accidents.

However, the Warners seem
think that it is perfectly fine for 
the insurance companies to cheat 
the 
that is what the hero' does and he 
gets promised raises and gets tjie 
gir| and everything in the good old 
American way.

The whole thing is pretty unpleas
ant, not to say dull, and had best 
be forgotten. I leave to the act
ors involved a soothing clock of 
anonymity, except to mention that 
if you insist on seeing a dull ver
sion of Joan Biondell, her sister 
Gloria is involved in this.

victims of accidents because

The tailor was trying to sell Uncle 
Lem a new suit, and, he raved about 
the garment that Uncle Lem had 
just tried on.

“I’m telling you,” the tailor said, 
"that even your best friend won’t 
recognize you in that suit. Just 
take a walk outside for a minute 
and get the feel of the garment.”

Uncle Lem went out and returned 
a moment later. The tailor rushed 
up to him with a happy smikr

“Good morning, stranger,” he said, 
“what can I do for you?”

CRIME WAVE
Here’s a neat little yarn from 

Niagara Falls: The police chief con
fiscated a number of slot machines, 
placed them in his office for safe- 
keepingt Later it was found that 
not one of the machines hadn’t 
a coin left in it — someone had hit 
the jackpot—right in the police sta
tion !

Waiter: How did you enjoy the 
steak?

Disappointed Customer: Well, it 
was good exercise.

poems etc. tionary move of our government to

crush the growing virility of free, 
peace-loving and democratic Mexi
co.

Part of Resolution
"Whereas, this recovery program 

provides for increased expenditures 
for the needs of youth (appropria
tion of $74,000,000 for NYA and 
$50,0010,000 for the CCC in addi
tion to the $1,250,000,000 for WPA 
which employs a large number of 
young people) thus nullifying pre
vious reductions; and

“Whereas, the reactionaries both 
inside and outside of Congress are 

‘bending every effort to defeat these 
vitally necessary proposals; there
fore, be it

• "Resolved that the . American 
Youth Congress, embracing 1,300 na
tional and local organizations with 
a total membership of 11,000,000, 
wholeheartedly endorses tho recove
ry program outline 
Roosevelt, and that 
Youth Congress urges 
passage of legislation 
full p’rogram as one of the first 
steps necessary to stop the depres
sion and begin a return to,recovery; 
and be it further

"Resolved, that the American 
Youth Congress calls upon all youth 
and adult organizations) to rally to 
the support of this program and 
to make their will known 
Congressmen.’

by president 
the American 
the immediate 
endorsing this

The Lithuanian Youth Club 
Montreal is throwing a great 
party in honor of all mothers 
Mother’s Day, Sunday May 
They are presenting a concert early 
in the afternoon, 
sist of a play and several 
artists wh3' will dance, sing 
cite for you. Dinner will 
afterwards.Į

This dinner will consist 
variety of foods as 
served before. You 
to our dinners or 
know how much fun 
and you know you have not left the 
table hungry or disappointed, 
you? Of course 1 not. 
you who have not come, why 
you give, us a chance to really 
you how to have ą good time? 
we promise you, it will be a 
time.

A dance will be' held after dinricr. 
The band will play "swing” music, 
if you enjoy "swinging.” There will 
be waltzes for your more sentiment
al hioods, Then the ‘polka to real- |that they should bear the seeds of 
ly.inaugurate the Lithuanian touch lfevop 
in the Lithuanian manner. What j 
more can you ask ? All right, ask 
it; we shall try to have it dcAie. 
Only the impossible will be refused.

I Come one, come all. Bring your 
friends and relations. Pay the tri
bute to the dearest thing on earth: 
Mother.

All mothers will be our honored 
guests and there won’t be anything 
we won’t do to make them feel so.

In paying this homage to your 
mother, or her memory, .with us, 
you will enjoy yourself and you . will 
feel that you have really done some
thing

So, 
day, 
Club, 
mier 
Inquiries will be answered if 
dressed to Birute Grabauskas, 
Lithuanian Club. —B. M.

THE MORTAL STORM, by Phyllis 
Bot tome; 857 pages; Little, Brown 
and Company; $2.50.

lo all

Customer: Just a cup of 
please.

Waiter: Here, sir.
Customer: It looks like rain.
Waiter: Yes, but it’s coffee.

coffee,

Teacher: Willing, punctuate 
sentence: "Peggy a beautiful girl of 
ninteen skipped down the street.

William. I would make a dash 
after Peggy.

this

This will con- 
young 
or re
servedbe

of such a 
not been 

have been
has 

who 
suppers before 
they have been

Have
Those of 

don’t 
show 
And 
good

>

towards remembering her.
don’t forget, everybody, Sun- 
May 8th at the Lithuanian 

(St. Catherine and Dclar-
Sts., in Montreal, Canada), 

ad- 
c-o 
G.

Then there’s the liberal clergyman 
who, accused of preaching radical 
sermons, replied: "Is my FAITH 
red?”

China Receives Arms 
Aid Against Japs

THE AGGRESSOR of the East 
presents the strange phenomcn- 

'on of a feudal society With an ad
vanced industrial machine. James B. 
Scherer, American teacher in Japan 
for many years, holds that it is this 

1 hangover that, is largely responsible 
jfor the events in the Far East in 
recent years. It is this anachron
ism that is paving the 
explosion which will 
bubble of imperialism 
away the militarists.

The army which has invaded 
China consists in large measure of 
the sons of starving peasants. They 
have seen their sisters sold into 
licensed prostitution by their own 
families because of the intense po
verty. They are aware of the tight
est monopoly capitalism in the 
world, one in which four families 
—Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo and 

.Yasuda—control the wealth of the 
nation. It is only natural, therefore,

way for an 
destroy the 

and sweep

AT THIS moment, all books writ
ten about the Nazi rule are im

portant additions to the wealth of 
material already at hand. Whatever 
form the material takes, it must by 
its very nature contribute to the 
study of Fascism, whose aim is to 
destroy the present civilization 
order to maintain unchallenged 1 
of finance capital at all costs.

i in 
rule

Many Į novels depicting life in 
zi Germany have come to

HANKOW.—More and more war 
material is being bbught by China, 
mainly from Britain, France and the 
United States. Last autumn the 
Chinese government purchased '1,000 
horse power light bombing planes 
with a speed of -250 miles per hour, 
foT the 
whilst at 
ly spent 
ers. It

I In 1936 there was a revolt in To
kio. But this “uprising” was a 
skillfully handed maneuvei' on the 
part of Fascist-minded army • lead
ers who, utilizing emperor worship 
and the growing enmity towards 
corrupt government, attempted to 
substitute military government for 
civil rule.

The revolt failed but its perpe
trators have won. 
in spite of the 
handed them in 
general election 
ago. They won 
and getting the 
with them. ' But can they go on 
winning? Among those assassinated 
in the army revolt of 1936 was Fi
nance Minister K. Takahashi. This 
member of the government had re
peatedly declared that the country 
could not last six months of a ma
jor war. It is well known that the 
militarists prepared for a three- 
month campaign in China. But Chi
na fights on and her military lead
ers are planning for a war of seve
ral years, because they know of Jap
an’s weakness 
strength. The 
rived.

Although the 
is weak on theory, for instance when 
he finds Fascism in Japan centuries 
ago, his book is enlightening espe
cially as to the,social and religious 
customs.
Fascist International and of Ame
rica’s. attitude toward the

■ Scherer minces no words.
1 lover of the real Japan as he is, 
he takes his stand for the boy
cott of Japanese goods and for Pres
ident Roosevelt’s Chicago speech.

/ —James Lerner.

They have won 
disastrous defeat 

the last Japanese 
less than a year 
by instigating war 

Emperor to side

’ and 
major

author

their own
war *Jias ar-

of this book

causes mistrust, 
'rhe Professor 

to maintain the 
guided them 

years and

Na- 
our 

shores, and the theme, we feel, is 
hardly exhausted yet. Phyllis Bot- 
tome’s new novel is but a page from 
the book to be written about Nazi 
terror. It is the story of Professor 
Roth a Jewish scientist his gen
tile wife, their daughter whose lov
er is a Communist, and of the two 
sons by the wife’s first marriage 
who are confirmed Nazis. The very 
premise of such plot can only be a 
contradiction which 
hatred and murder, 
and his wife want 
liberalism ' which
through their married 
which th>ju_ fried to instil in their 
children. In spite of the different 
beliefs of the children they are able 
to live under one roof until the 
burning of the Reichstag. Then the 
daughter’s lover is killed, the Pro
fessor murdered in a concentration 

;camp, and the daughter compelled 
jto flee from the Country of her 
birth.

į The scene laid among the Ba
varian * ’ 
glean
ry well acquainted with the region. 
The Bavarian peasants, deeply re
ligious, face the hardship of their 

į everyday existence with an in- 
'creased strength in the face of the 
terror of the whole Hitler regime.

While the author could have 
made her book a weightier indict
ment against the barbarism of the 

i twentieth century, still it is a 
strong book insofar as it is able to 
invoke opposition to Nazism, or at 
least rekindle this opposition.

—Nicholas Wirth.

Alps, and the author,' we 
from the descriptions, is ye-

VOICE Available On 
Brooklyn Newstands

In his treatment of ’the

war, 
And,

sum of 947,033 dollars 
the same time Japan on- 
221,000 dollars on bomb- 
is considered in aviation 

circles that this purchase will give
China a marked superiority in the 
air over Japan.

The United States has supplied 
China with 2,809,000 dollars worth 
of bombs,- hand-grenades and mines, 
and 294,000 dollars worth of planes. 
On' petrol China has spent twenty- 
million dollars, and on explosives, 
125,000 dollars. “Miako” reports 
that an important number of swift 
planes have been bought from Bri
tain, and recently 100 scouter 
planes have arrived via Indo-China.

Film on Austrian 
Coup Ready

Lithuanian- youth organizations are 
now in a position to be able to buy 
at a special reduced price "Heart 
of Spain,” "Millions of Usu and 

Vanishes.” These three

This is a special 60-day

‘You haven’t 20 bucks until Wednesday, have you, Wallingford?

“Austria 
films are offered for $20 for a single 
showing.
offer to all organizations.

Garrison Films announces the ad
dition to their library of outstand
ing. documentary films "Austria 
Vanishes,” a new short portraying 
tįie background of" the events lead
ing up to Hitler’s invasion of Au
stria. 1 “Austria Vanishes” is a one- 
reel film with English sound com
mentary and is available to organ
izations for $2.00.

Lithuanian-American youth have 
i received the first issue of the 
"Voice” with enthusiasm. To reach 
large numbers of youth who have 
not as yet subscribed, the Publish
ers have arranged to have the new 
magazine placed at convenient news- 

' stands throughout Brooklyn and the 
1 Metropolitan area. The price, of 
'course, yvill be the same — fifteen 
'cents. t

In a statement made recently by 
the Publishers it was stated that 
the compliments and praises re
ceived have amply given confidence 
in believing that the VOICE is the 
first Lithuanian-American magazine 
to be a HIT with Lith-American 
youth.

Almost Uie entire first edition was 
taken by /subs and bundle orders. At 
present youth are urged to order 
bundle copies of the "VOICE” to 
sell at Lithuanian affairs, dances, 
meetings, picnics, etc.

The enthusiastic reception given 
to the "VOICE” has sho vr. the good 
judgement of th? Publishers in 
making the "VOICE’ cater ex
clusively to the younger genera
tion of Lith-Americans.

Uncle Lem tells us about the card 
sharp who fell for a queen but she 
gave him the deuce when she foun£l 
he had no jack.

HEALTH AND YOUR BODY

exer- 
parts

neck: 
head,

under 
head 
neck, 
chest

Obesity Exercises
Continuing on last week’s topic of 

obesity I will now give exercises for 
this condition. The following exer
cises are being given in a progress
ive order to make the exercises sim
pler foi) the overweight. These 
cises wpl be beneficial for all 
of- the body.

A good exercise for the 
Clasp your hands behind the
push, your hands forward and re
sist the movement with the neck. 
Another good exercise is done by 
placing the palm of the hand 
your double chin; push , the 
back while resisting with the 

Two good exercises for the
are commonly called the "pullover” 
and the "crucifix”. These motions 
must be done to at least ten counts 
and I would advise a substantial 
weight (such as a flat-iron, thick 
books or what have you) to be held 
by the hands. The pullover and cru
cifix are both to be done in a supine 
position. In the pullover straight 

‘arms are held in back of the head 
at the start and then the arms are 
raised to- a position above the chest,

apd then lowered to the thighs. The 
arms brought back to the origin
al position where the exercise is re
sumed. Important:, breathe deeply 
while doing 'these movements.

In the crucifix the arms are rais
ed to a position directly above the 
Chest at. the start. The straight 
arms are then lowered to a position 
directly to each side of the body.

The abdominąl exercises are also 
to be done in a supine position. Leg 
raising is to be done alternately, 
with straight legs, to a position di
rectly above the abdomen. Sit-ups 
are performed by hooking the feet 
under some convenient object (such 
as a bureau, table, etc). The hands 
are to be placed behind the neck 
and the body is raised to a sitting 
position with the bdek well round
ed.

If 
here 
bend 
toes,

you care to do leg exercises 
are a few of them: Deep knee 
on flat feet, deep knee bend on 
and bicycling.

Next
"Sugar 
nice”.

week I will write about, 
and spice and everything

—Edward Shaw,

Lx • xL.. i

]
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Parašė M. ZOŠČENKO Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGAs

Pinigai
(Tąsa) 19 !

Tuomet jis, baisiame įnirtime, pašoka 
nuo suolelio ir sako.

—Kaip suprasti jūsų išsireiškimą? 
Reiškia, jūs bjaurybė, bovijotės su kitais 
ir turėjote, rodos, meilužius, arba,—sa
ko,—aš čia ką nors nesuprantu. Pasaky
kite man jų vardus, nes kitaip aš pats 
už save neatsakau.

i

Ji pasako jarft septynius įvairius var
dus, kurių tarpe sumini Fiodorovo pa
vardę ir Orlovo pavardę.

Nuo šių dviejų paskutinių pavardžių 
Liutikas pradeda drebėti ir krinta' ant 
suolo.

v Jis sako:
—Aš stačiai durnius, kad jums viską 

išpasakojau. Jūs,—sako,—esate reiškinys 
visos žmogiškos niekšystės. Ir mano pa
nieka linkui jūsų nevelina greta jūsų bū
ti. Aš,—sako,—jus apleidžiu, išvažiuoju. 
Iki pasimatymo.

Jis manė, kad ji pradės maldauti, at-„ 
siprašinėti, bet ji, pajutus savo turtin
gumo jėgą, sako:

—Labai puiku. Nes aš pati norėjau 
jums tą pasiūlyti.

Jis spjaudo ant gėlių, gėlyno, ant suo
lo, ir, įsiutęs, susirinkęs savo valyzas, 
greitai išvažiuoja Leningradan.

O ji'juokiasi ir sako:
—Drožk, drožk, aš,—sako,—už savo 

pinigus geresnių už tave mačiau.
Ot jis nuvažiuoja pas savo savo ne

apsakomą gražuolę, kuri palnačius, kad 
jis atvažiavo plikas ir ji neturės tokių 
gyvenimo smagumų, greitai persiskiria 
su juomi.
nininke, kuri penkis sykius per dieną

Tuomet jis apsiveda su turtinga dai- 
dalyvauja koncertuose ir turi teisę ge
rai gyventi.

Kas liečia Eleną Grigorjevną, tai ji 
greitai išteka už to durniaus Fiodorovo.

O tas, keistu supuolimu, išgyvenęs su

ja puąę metų ir smulkmeniai nežinoda
mas apie pirmą vyrą, taipgi pradėjo 
skųstis savo sveikata, bet Elena Gri- 
gorjevna, nusijuokus, pasakė:

—Na tai ką, jeigu taip, tai persiskir- 
kime.

Jis, išgirdęs tuos žodžius, staiga veik 
visiškai pasveiko, visur su ja pradėjo iš
eidinėti ir gyvenimas pradėjo slinkti nu
statytomis taisyklėmis.

Jis dažnai- išvažiuodavo i restorana. Ji, 
pailsus nuo gyvenimo audrų, truputį nu
seno ir, sėdėdama už stalo, paneigtinai 
žiūrėjo į vyriškius. O jos stabas Fio
dorovas, valgydamas vištukus ir anteles, 
iš savo pusės, liūdnai žiūrėjo į jaunas 
moteriškaites, kurios po restoraną iš
sklaidytos.

Didelės išlaidos ištuštino jos kapšelį. 
Tuomet ji, nesivaržydama, pradėjo caro 
laidos auksinius pardavinėti. Ir čią, grei
tai įklimpo.

Buvo sudaryta byla ir nesenai ją iš
trėmė i Arzamas miestą.

O niekšas Fiodorovas nuo šios bylos 
atsikratė. Jis pasakė:

“Aš ne aš, ir žmona ne mano ir apie 
pinigus aš supratimo neturėjau—mylė
jau ją nė godžiai.”

Ir jausdamas tokią meilę, visgi paskui 
ją nesekė į Arzamas.

Taigi, palinkėsime jai laimingos kelio
nės ir ramaus gyvenimo Arzamase, kur 
ji, veikiausiai, bus raštininke ir kur 
ji gaus tuos jausmus, kuriuos užsitar
naus be savo turtų.

Laimingos kelionės!
Tuomi mes ir užbaigiame savo- pasa

kojimus apie pinigus.
ii perskaitę trumpą pabaiginį straips

nelį, kuris, taip sakant, lyg kaspinas už
vers mūsų skyrių, mes su didelėmis vil
timis eisime prie antro skyriaus, kuris 
pas mus turi viliojantį vardą—“Meilė.”

Ir ve jums nedidelis, tartum plepalas, 
paskutinis straipsnelis prie pirmo sky
riaus.

(Tąsa bus)

telpa tie patys raštai. O ko
dėl taip yra? Yra aišku, 
todėl, kad tie patys žmones 
prirašo ir mūsų dienraš
čiams ir mūsų žurnalams ir c
mums knygas pagamina. 
Vienu žodžiu sakant—visa v 
Ii te ra tin į peną mes gaunam 
Amerikoj iš kokių penkių 
žmonių. Nepaisant, kaip tie 
penki ar šeši žmončsbūtų 
gabūs, nepaisant llaip jie 
tam darbui būtu atsidavė, 
bet iš po jų rankos išplauks: 
ta pati kalba, tas pats raš
to stilius., Vot tas ir sudaro 
mūsų “Šviesoje” monotoniš
kumą, v i

Juk “Šviesą”, rengiantis 
leisti, buvo kalbama, kad at
sispindės joje mūsų marksi
stinės literatūros kūriniai. 
Atsispindės iš marksistinio 
taškaregio mūsų lietuvių li- 

1 teratūrinė pažanga. Meno 
reikalai bus pastatyti dide
lei aukštumoj iš literatūri
nio taškaregio. Viso pasau
lio ekonominė ir politinė ei- 
sena bus kamantinėjama. 
Vienu žodžiu, bus aukštos 
kultūros židinys. Nieko pa
našaus neįvyko. Ir jeigu 
ateityj nepermatoma “Švie
sos” turinį pastatyti tikroj 

i aukštumoj, jos nereikia, nes 
i tokiem dalykam pilnai mum 

pakanka “Laisves” ir “Vil
nies”.

Dar žodis ir bus baigta.
Draugas D. M. Šolomskas, 

rašydamas varde ALDLD 
Centro Komiteto pranešimą 
į narius, sako, kad suvažia
vimas turės svarstyti, ar 

į mes leisime knygas su apda
rais ar be apdarų, nes tas 
labai svarbus klausimas. O 
aš suprantu, kad visai men
kos vertės klausimas. Man 
atrodo, kad nesvarbu knyga 
apdaruose, bet savo turiny
je. Jeigu kas nori savo len
tynas papuošti viršeliais, o 
ne pakaušį apšvieta, tai yra 
tuščių ir labai puikių knyg- 
viršių, tuščių, be lapų—nusi
pirkai ir turi “kolekciją” 
knygų. Bet aš netikiu, kad 
nariai to nori. Nariai nori 
abiejų- dalyku—gorų knygų 
ir gražiai apdarytų. O mes 
jiem—padarę savo organi
zacijoje rimtą pertvarką— 
galime jų duoti be jokių 
pakeltų narinių mokesčių.

J. Buivydas.
Red. Pastaba: Trečiadienį 

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška apticka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8910 JOS. CAMPĄU DETROIT, MICH.

tilps ALDLD CK. sekreto
riaus d. Šolomsko atsaky
mas į J. Buivydo straipsnį. 
Raginame ir kitus ALDLD 
narius išsireikšti iškeltais 
reikalais.

Beirut, Syria, bal. 29.— 
Riaušėse Jarp^krikščionių ir 
mahometonų užmušta 7 as
menys. Krikščionys reikalą-., 
vo paVaryt mahometonus [ 
sy piečius iš įvairių valdvie- 
čių ir įstatyt ten francūzus.,

VAKACIJU VIETA
Patogiame Viešbutyje

U. S. MOTEL 
Valatie, N. Y.

Prie Kelio U. S. 9 
Praleiskite savo vakacijas 

■U. S. Hotel, Valatie, N. Y.
Specialūs kainos po $12 j savaitę 

suaugusioms ir pusę tos kainos vai
kam. Už tų me<ikų sumų gaunate 
valgį, guolį. Galite medžiot, žuvaut, 
laivais važinėti ir maudytis.

Puiki scencrija, visi patogumai. 
Arli Albany miesto, arti visokių bu- 
šų ir traukinių.

Telefonas Valatie 13-R.
Louise Giarve, Prop.

Partizanai Atakuoja Japonus 
Peipingo Apylinkėj

Peiping. — Chinų parti
zanai audringai užpuldinėja 
japonus jau tik už kelių 
mylių nuo Pbipingo, Chini- 
jos senosios sostinės. Mies
te girdėt tratėjimas kulkas- 
vaidžių kovos iš apylinkės.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybės Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
sayimui išvarginančių skausmų jūs. 
turite išvalyt tuos nuodus iš savo 
kraujo. Ši daktaro naujoji medicina 
padaro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 

i galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba' ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo, tai sugrąžinki
te nesunaudotus vaistus ir jūsų 
$1.85 bus sugrąžint^. Kam vargti dar 
kitą dieną? Valandos: šiokiom die
nom nuo 10 ryt® iki 4 po pietų.

(Laisvė)

PIRMAS DIENRAŠČIO ‘LAISVES’ MILŽINIŠKAS

HKNIKASiBALTIMORE. MD.
Rengia Amerikos Lietuvių Litera tūros Draugijos 25 Kuopa

SekmadlesiĮr 29 Gegužės®May
19 3 8

Prasidės 10-tą Vai. Ryto ir Tęsis iki Vėlai Vakare

Baltimore, Md.
Kas Yra Veikiama Lyros 

Chore
Mūsų choras tebėra jaunu

tis, vos tik 8 mėnesių amžiaus, 
bet atsistoti ant savo kojų ir 
gyvuoti pilnai gali. Tai pas
tangos ALDLD 25 k p. narių 
ir iždo iš pat pradžių.
• Neverta versti istorijos la
pų kas įvyko keliatas menesių 
tam atgal, nes, nors trumpai, 
“Laisvėje” buvo apie tai pa
žymėta. /

Ir dabartiniu laiku, kurie 
skaitytojai naudojasi anglų 
skyriumi, iš mūsų jaunesniųjų 
korespopdJmtų—Ch. Juškaus- 
ko, Jr., Albert Juškevičiaus, 
Ida Balsiutės, ir keliatos kitų 
—pilnai gali spręsti mūsų ditr- 
bo vertę.

Bet prie progos verta ir čia 
keliatą žodžių pabriežti. Cho
ras turi 34 narius, tarpe kurių 
didesnę dalį sudaro jaunuolia^. 
Narių priėmimas tūlam laikui 
buvo sustabdytas, kadangi 
smarkiai rengtasi prie koncer
to, kuris atsibuvo balandžio 3 
d. ir dfivė geras pasekmes ne 
tik materialiai, bet ir moraliai, 
nes 26 d. balandžk/laikytose 
praktikose susilaukėme 4 nau-: 
jus dainininkus-es—M. Seimie- 
nė, M. Klimiutė, E. Petraus- 
kiūtė, J. Deltuva. Pastarojo 
dėka, jų duktė Mildred ir sū
nus yra gabiais chorp daly
viais nuo pat jo įsikūrimo.

Bet dar daugiau energijos 
ir spėkų norima įtraukti į mū
sų chorą. Todėl sekančiose 
praktikose, gegužės 3 d., Lie
tuvių Svetainėje, laukiame 
jiaujų narių atvykstant. O kad 
visi esantieji choro nariai da
lyvaus, tai nei abejoti nerei
kia. *

Dainų, palyginus, į šį laiką 
išmokta nedaug, būtent, ketu
rios lietuvių kalba ir dvi Jmg- j 
Ių. Bet mūsų mokytojo Ch. .

Gronofsky pasibriežimas, kad i 
ne kiekybe, bet kokybė yra' 
svarbiausia. Pildydami ketu
riuose parengimuose dalį pro
gramos, pilnai tą patys per
sitikrinome, išskaitąnt gyvą 
ūpą

Tuomi pasidžiaugti galime. [ 
Taip tas buvo praeityje. Bet; 

čia karšta vasara artinasi. į 
Darbo, planų daug, reikia i 
pradėt tuč tuojaus, jogei “kar-į 
štieji vejai” nęsūsilpnintų mū
sų jaunąsias spėkas, ir pagy
venusius raumenis.

Tik už keliatos dienų reiks 
stoti prieš ne visai menkai7 mu
zikoje lavintą publiką, kuri 
susirinks gegužės 7 d. Peabo
dy Conservatory of Music pa
siklausyti International Con
cert, kuriame dalyvaus įvai
rių tautų veikiausia daug pir
miau gyvuojanti chorai. . O 
mūsų! Vos tik 8 mėnesių ir jau 
lenktynės! Bet mūsų ūpas, en
ergija bus dideliu kirčiu nu- 
svėrimui į teigiamą pusę.

Koncertas prasidės 8 vai. 1 
vakaro. Įžangos nebus. Nes 
yTa rengiamas kas metai toje 
pat įstaigoj tikslu surišus Balti
morės gyventojus įvairių tau
tų tampriau 'tarptautiniu mu
zikos žvilgsniu.

Ypatingai šį kartą kiekvie
nam Baltimorės lietuviui svar
bu dalyvauti, nes ir mums bus 
smagiau, j^igu daug-publikos 
supras mūsų /dainas.

Gegužės 8 d. Pužaičio ūkė
jų L.D.S. 48 kp. bus links
mas išvažiavimas. Savo daino
mis bandysime žymiai paįvai
rinti šį pirmąjį pavasario iš
važiavimą.

Gegužės 29 d. Liberty Park 
“Laisvės” piknikas. * Ten tai 
jau užvis svarbiausia, nes ne 
tik Philadelphijos Lyra, bet ir 
Brooklyn© Aidas, kuris iškil
mingai šiais metais minėjo 25 
metų sukaktį, įdomausis iš
girsti Baltimorės menininkų 
balsą, kuris sau ramiai ilsėjos 
per ilgus 16 metų.

Sveikintina Juškauskų šei
ma. Gyvavo ALDLD choras 
16 metų tam atgal. Energija, 
draugystę yeda prie linksmo 
šeimyninio gyvenimo. Šian
dien, apart Ch. A. Juškauskų, 
Ch. Juškauskas, Jr., žymi ypa*- 
ta mūsų choro veikime.

Arthur lankydamas prakti
kas, nors pats dar nedainuoja, 
bet daug iš-jų mokinasi.

Tai tik vienas iš daugelio 
aiškių gyvenime vaizdų, ką 
reiškia choras jaunuoliams.

Vinco Duktė.

ALDU). REIKALAI
/,--------------------

(Tąsa iš 2-ro puslp.) 
tai tokio kaip dabar ėjo 
“Šviesa”, dzievaži, nereikia 
jos leisti.

Ar yra' galimybių “Švie
są” pagerinti. Yra. Bet 
vargas yra tame, kid suor- 
ganizuot “šviesos” ‘pageri
nimą nėra kam. Apie “Švie
są”, turėtų būt sumobilizuo
tos geriausios literatūrinės 
spėkos. Bet toje kryptyje 
nebuvo daroma ir-nebus da
roma ateityje. Nes pas mū
sų draugus, aš turiu minty
je vadus, išsidirbo, toks su
pratimas, kad tik jie yra li
teratai ir jie stengiasi savo 
raštais “Šviesą” užpildyti. 
Kad suorganizuoti apie 
“Šviesą” naujų žmonių, nau
jų literatų, tai ne mūsų va
dovų darbas. Aš manau, 
kad čįa yra klaidi ir rei
kia' ją pataisyti (jeigu ga
lima). ’ ,

“Šviesa” iki šiol buvo mo
notoniška, nepatraukianti. 
Kaip skaitai “Šviesą”, tai 
vot rodos tau atsispindi 
“L a i s v ė s” ir “Vilnies” 
straipsneliai. 'Atrodo, kad 
kopija tų dviejų laikraščių, 
tik kitoniškais antgalviais

Dovanos prie Įžangos bilieto. 1-nias prizas $20; 2-ras $15; 3-čias $10 ir šeši prizai po $5.

Aido Choras, Brooklyn, N. Y. Tai seniausias Lietuvių Choras Amerikoje.

Bus LIBERTY PARK, EASTERN and MOFFETT AYES.
Šiame Piknike Bus Didžiausia Programa, Kokios dar Baltimoriečiai Nėra Matę

DALYVAUS KETURI CHORAI:
Baltimorės Lyros Choras; Baltimorės Rusų-Ukrainų Choras; Philadelphijos Lyros Choras ir Aido Choras 

iš Brooklyn, seniausias lietuvių choras Amerikoje, dainuos ir Philadelphijos Merginų Oktetas.
K. Mikolaičio penkių kavalkų orkestrą grieš amerikoniškus ir lietuviškus kavalkus šokiams, prad. 2-rą vai. p. p. 

J z TURĖSIME VISOKIŲ UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ
Dalyvaus daug svečių iš Philadelphijos ir kitų miestų. Kviečia KOMITETAS.

KELRODIS: Iš Baltimorės važiuokite Eastern Ave. iki Moifett Avė., ten rasite parką. Gatvckariu-—imkite 23 Backriyer 
kara, nuveš tiesiai i parka. Jš Philadelphijos važiuokite Route 40, iki skerskelio Stemmers Run,, tai bus kokios 8 mailčs 
nuo^Baltimorės. čia rasite dvi Trafffic Lights ir ant pietvakarių kampo to skerskelio yra raudonų plytų gražus namas, 
panašus1 į.bažnyčią. Ant šio skerskelio sukite po kairei, važiuodanSi šiuo keliu laikykitės po dešinei, pavažiavę 3 mailes 
privažiuosite Eastern Ave. Eastern Ave pasisukite po'dešinei ir pavažiavę apie pusę mailes rasite parką. v
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Conn. Valstijos Lietuvių Komunistų ir Sim- 
patiky Įvyko Konstruktyvė, Gyva 
Konferencija, Waterbury, Conn.

ir 
J y 

Tas pats galima pada-

Lietuvių komunistų ir sim-į iššluota iš Miesto Tarybos 
patikų konferencija pasisakė už įstatyti palankesni žmonės į 
Lietuvos’gynimą, Vilniaus iš- • vietas, 
laisvinimą ir atsteigimą Lietu- ryti ir valstijos rinkimuose at- 
voj demokratinės santvarkos, einantį rudenį, 
sudarant plačiausi lietuvių liau
dies frontą. Centro Biuro pa
siūlymas šaukti tarpsrovinį vi
suotina Amerikos lietuviu sei- i ) J,° •. . . .... ... 'stengtamą viršuj suminėtiems tiks-i 
lams buvo pilnai užgirtas. Prie H 
to, raginama . 
Kongreso skyriai Conn, valsti
joj pasiųsti delegacijas į Kon
greso Konferenciją, kuri įvyks 
Scranton, Pa., birželio 25 d. 
Taipgi komunistų konferencija 
siūlo Amerikos Lietuvių Kon
gresui, kad į jo programą būtų; 
įdėta Lietuvos nepriklausomy
bės gynimas ir Vilniaus išlais
vinimas.

Kad veikla pasmarkinti tais 
klausimais, 
n i jose reikia 
p raved i mo. 
mas štai 

“Mes
Lietuvių 
necticut 
masinius

Conn, ribose jaunuolių veį- 
[kimas buvo apsilpęs, nesirūpin- 
Į ta \ jo plėtimu, neganėtinai 
stengtasi įtraukt naujų narių 

! jaunuolių į darbininkų organi- 
uuu ’ ne tiek d (kiek pa_
Amerikos Lietuviu I . , , . . . . .‘ Į geidauta) gauta naujų skaity

tojų dėl lietuvių jaunuolių nau
jo žurnalo “Voice of Lithuanian 
Americans,” apie kurį didelis 
būrys jaunuolių susispietęs su
gers geriausias spėkas, praplės 

'jaunuolių veikioj darbininkiš
koj dvasioj — dvasioj už taiką, 
demokratiją ir prieš
Choram reikia naujos metodos, 
naujo patvarkymo jų veikloj, 
kad atėję nauji nariai, kiek pa
buvę, neapleistų chorų. Reikia

Bet šiais metais ’ atsikraustė 
dvi žydų čeverykų dirbtuvės.

• žinoma, pabėgę iš Įeitų vietų 
nuo CIO unijų. O čia;joms mie
stas, kaip tai BizniėŲų Draugi
ja (Chamber of Commerce) ir 
valdžia suteikė didelių koncesi
jų, davė dirbtuves dykai ant 
kelių metų be mokėjimo rendų, 
nei taksų ir dar davė trokus dy
kai “parmufino”.

Taigi, vietos kaip darbinin
kai, taip ir biznieriai buvo nu
džiugę. Manė, kad ir vėl Hud- 
sonas įstos į senas normales vė
žes. Bet kaip pasirodė, tai visi 
labai nusivylė ir vėl nosis ir 
rankas apleido, parsitraukę tik
ras dvi sweat-šapes, kuriose 
ant menkesnių darbų daugiau
sia moterys uždirba į dieną per 
9 vai. nuo $1.00 iki $2.00, o 
vyrai ant geriausių cĮdrbų 
dirba nuo $2.00 iki $3.00.

Ir baisiai visus “kikina,y
kriminuoja. žodžiu sakant, žy
di tikra vergija tose dirbtuvėse.! 
Visi baisiai pyksta, keikia ir! 
nervuojasi bedirbdami.

Kai kurie spjaupa, meta dar- paimta Valley View Park, In- 
bą ir važiuoja kur kitur darbo 
j ieškot. Daugelis eina pas mies
tuko valdžią ir biznierius, skun
džiasi, bet nieko gero iš to ne
išeina, taip ir pasilieka.

Cl<ompanai užlaiko savo tam 
tikrus šnipus, kurie tik ir slan
kioja po dirbtuvę tarp >darbi-; 
ninku, tėmydami, kaip kas dir
ba, ką kas kalba ar tam pana
šiai. Tai tik žiūrėk, jau ir veja 
ką nors iš šapos visai už nieką. 
Dar vietos darbininkai nesą 
mattę tokių darbdavių, kaip da
bar susilaukė šių išnaudotojų.»

Kitose išdirbystese darbinin
kai, nors, teisybė,

Wilkes Bane, Pa. įvairių dirbinių, ir tik “pa- 
v gal planą” varyt jų gamy- 
. ba. , . '

dis-

fašizmą.

tuojau visose kolo- l
imtys už darbo pakeist dailės parengimų pro- 

Konferencijos tari-
ką tuomi dalyku sako: biau mėgtų ir kad publika bū- 
raginame Amerikos;1 tų labiau patenkinta su tokio- 

Kongreso skyrių Con-'mis programomis.
valstijoje, kad šauktų I ši konferencija tikrai buvo 

mitingus visuose gyva, pavyzdinga. Niekuomet

gramą, kad jaunuoliai juos la

Ką Veikia ALK Skyrius?
Am. Liet. Kong. Wilkes-Ba

rre, Pa. ir apylinkės skyriaus 
įvykusi konferencija .nutarė 
apvaikščioti Lietuvos /nepri
klausomybės 20 metų sukaktu
ves ir rengti pikniką šią vasa
rą.

Kad konf. tarimai nepasi
liktų tik tarimais, skyriauš ko
mitetas darbus varo priekyn. 
Apvaikščiojimas įvyksta gegu
žės 8 d., 2 vai. po pietų, 325 
E. Market St., Wilkefe-Barre, 
Pa. Tai bus didelis masinis 
mitingas, kuriame kalbės labai 
populiarus kalbėtojas Anta
nas Bimba, “LaisVes” redakto
rius, iš Brooklyn, N. Y. Prie 
jo yra užkviestas SLA prez. 
adv. Bagočius, iš Boston, Mass. 
Taipgi kalbės ir vietiniai • kak 
bėtojai. Dirbama, kad turgti.ir 

i programą. ■
Antras parengiiĄas, tai pik

nikas. šiam išvažiavimui vieta

LICENSES
BEER, JAVINE, LIQUOR

NOTICE is hereby given that License 
SB 106 has been Issued to the 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2189 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KATHERINE HILT,
2189 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB11476 has bl'en issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 296 
Willoughby 
County of 
piemises.

JOHN L 
296 Willoughby Ave

No 
undersigned 

Section 76 of 
Law

Ave. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

.JOHN BODZAK
Brooklyn, N. Y.

WORCESTER, MASS.
Paveikslai iš Lietuvos su dainom 

ir muzika, (aipgi bus rodomi paveik
slai ir apie Ispanija. Rengia Lietu
vių Suvienytos Draugijos, penktadie
nį, gegužės 13 (May), Lietuvių Svet., 
29 Endicott St. Pradžia 7:30 v. v.

Įžanga suaugusiems 35c, vaikams 
15c. Po paveikslų bus šokiai. Pro
gramos vedėjas "bus filmininkas A.
/. Žigas. Vaikams bus rodoma 
Charlie Chaplin ir Mickey Mouse fil
mus. Prašome visų skaitlingai daly
vauti. (103-104)

VARPO KEPTUVE

miestuose Lietuvos reikalais ir 
išaiškintų, kaip svarbu šiuo 
momentu ginti Lietuvą nuo 
agresorių fašistų iš Lenkijos ir 
Hitlerio pusės.”

Konferencijoje dalyvavo Cen
tro Biuro narys d. A. Bimba, 
K. P. distrikto organizatorius d. 
I. Wofsey, Waterbury sekcijos 
org. d. Russo ir iš devynių 
skirtingų miestų, miestelių lie
tuviai komunistai ir simpatikai. 
Tam tarpe buvo keletas mote
rų ir jaunų žmonių, dar nese
nai atvykusių iš Lietuvos. Vie
nas studentas, išdėstydamas 
Lietuvos fašistinės santvarkos 
politinę padėtį, pareiškė: “Mes 
amerikiečiai turime padėti vi
somis spėkomis atsteigti Lietu
voj demokratinę santvarką, 
nes Lietuvos liaudis negali pa
kęst p. Smetonos fašistinį I re
žimą. Studentija randas dide
liam nepasitenkinime, ji mato, 
kad jų mokslo plėtotei durys 
drūčiai užvertos, diplomai tei
kiami tik tokiem studentam, 
kurie prisideda prie aklai, veda
mo fašistinio režimo, kurie iš
duoda darbo žmones žvalgybai, 
ir tt., ir tt.”

Konferencijoj plačiai svarsty
ta apie p raved imą plataus va
jaus įtraukti naujų narių į Ko
munistų Partiją. Įsteigimas 
Partijos lietuviškų kuopų, pra
plėtimas lietuvių tarpe darbi
ninkų judėjimo, pakėlimas na
rių politinio žinojimo stipresnei 
kovai už palaikymą- demokrati
jos, už paaštrinimą plataus 
fronto prieš fašizmą, už gerbū- 
viškesnę darbininkų būklę, už 
taiką ir daugelį kitų tuojauti- 
nių reikalavimų.

Kadangi šį rudenį įvyksta 
kbngresmanų, senatorių ir abel- 
na\ valstijos rinkimai, o žino
ma, kaip reakcionieriai yra. su
sispietę republikonų partijoj, 
kuide pasimoję užkirsti kelią 
pravedimui Roosevelto naudin
gų šaliai sumanymų,"užduoti di- 
džiau.sį Naujajai Dalybai smū
gį, praplėsti fašizmą — tai rei-

diskusijose taip rimtai, nuose
kliai nebuvo užsilaikyta, kaip 
šioje. Tas duoda suprast, kaip 
darbininkai pradeda smarkiai 
politiniai pakilti, išmokti svars
tyti savo klasės reikalus be am
bicijų, be užsivarinėjimų. Vi
suose klausimuose didelė dalis 
draugų ir draugių ėmė balsą 
ir svarstė. Rodos, apie sustipri
nimą Komunistų Partijos lietu
vių frakcijų virš dvidešimts 
penki draugai ir simpatikai ėmė 
balsą ir priėjo prie išvados, jog 
laikas tverti ’K. P. lietuviškas 
kuopas sekamuose miestuose: 
Waterbury, Hartforde, New 
Havene, Bridgeporte, New 
Britainė ir kitose kolonijose, 
kur pasirodys galima.

Išrinktas veiklus frakcijų ko
mitetas iš penkių narių, į kurį 
įeina ir viena moteris. Einant 
konferencijai prie pabaigos, pa
rinkta aukų tarpe dalyvių ir 
pasiųsta “Vilnies” suvažiavimui 
pasveikinimas.

Konferencija pradėta 11:45 
’dieną ir baigta 6:30 vai. vaka
re.’

Aukautojų vardai. Po*’ 
50c: J. žemaitis, V. J. Valaitis, 
Ig. Kazlauskas, L. Mankienė, L. 
Žemaitienė, P. Bokas, V. Navic
kas, D. J. Burba ir F. Petru- 
Šiūnas; po 25c: K. Bendler, J. 
Didžiūnas; x A. Klimas, V. T. 
Yokimas, A. Liaudanskienė, 
Vilkas, J. J. Mockaitis ir A. 
Mureikienė. Viso suaukota $7.- 
35. Vikutis.

Hudson, Mass. >
Nusiminę ir Nuleidę Rankas 

Vaikštinėja
Mūsų miestuko vieną trečdalį 

industrijos, kai aš tik pamenu, 
buvo apėmus čeverykų išdir- 
bystė. Bet pastaraisiais keliais 
metais kelios iš jų išnyko, kai 

'tie dzūkai sako, kai “Grigo bi
tės.” Taipgi ir robo (gumos) 
didelė dirbtuvė užsidarė, kuri ir 
šiandien tuščia stovi. Tai vietos

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HUDSON, MASS.

Ekstra Svarbus Susirinkimas
ALDLD 103 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 3 d. gegužės, 8 vai. vak. 
II. L. P. Kliubo Svetainėje. Kviečia
me visus narius ir nares dalyvauti 
šiame svarbiame susirinkime. Bus iš
duota svarbus raportas iš atsibuvu
sios konferencijos ir taipgi bus ap
kalbėta artinantis spaudos piknikas. 

I.Todčl būkime visi draugai ir draugūs 
[šiame svarbiame susirinkime. -- Jas- 
ikevičius, Sekr. (102-103)

kerman. ši vieta randasi pa
čiame centre šios mainu kolo
nijos, kuri visiems labai Jgerai 
žinoma ir lengvai privažiuo
jama visokia transportaeija. O 
dieųą išvažiavimui, tai bene 
bus geriausia iš visų,' tai bir- 
želiot 26. Kaip žinoma,- birž. 
25 d. ALK laikys konferenci
ją Scrantonc, o 
•prasidės SLA seimas.' 
šių didžiųjų šeinių, 
suvažiuos visuomenės veikėjų 
apsčiai iš visos Amerikos, ' bus 
proga mums turėti svečių ir 
kalbėtojų. Tas kaip tik ir su-

/‘Laisvės” Piknikas, Maynard, 
Wass. įvyks 3 d. Liepos-July. Platin

kite pikniko bilietus dabar. Padėkite 
savo dienraščiui.

! • —: Laisves” Naudai

birž. į 27 d.
Įvykiu

kuriuose

Išanksto apsirūpinkime bo
sais ir įšanksto organizuoki
me keliauninkus į šiuos dien

raščio “Laisves” naudai 
piknikus.

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvė. Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

l.h- teiks grožę mūsų išvažiavimui; 
mažai gauna tas kaip tik ir vilios publiką 

dirbt, bet nors nėra taip baisiai dalyvauti ir padaryti išvažia- 
persekiojami, vimą sėkmingu.diskriminuojami, ]

nors jų nervai.čieli.
Šiaučius.

Fašistų Karo Laivai Pabėgo 
nuo Liaudiečių Laivyno

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Fašistų ka
ro laivai “Canarias,” 
mirante Cervera” ir 
įnirtusiai bombardavo 
publikos pajūrį, ypač
linkėj Alcala de Chivret. 
Sako, kad sudaužę .pajūrinį 
geležinkelį ir suardę vieške-

“Al
ki ti

apy-

Bet tai dar ne viskas. Mes 
visi turime suremti jėga^, ypač 
remiančios skyrių organizaci
jos, turime• visais būdais rem
ti komitetą, kad t^uds parengi
mus. padaryti pasekmingais. 
Svarbiausias darbas, tai garsi
nimas. šiame darbe visų pa- 
gelba yra labai reikalinga.

Ypatingiausios dotfiės ir 
greitumo reikia, kad išgarsinti 
apvaikščiojimą Lietuvos nepri
klausomybės, nes laikas jau 
artinasi. Aplaikę plakatus, vi
si draugai kviečiami energin
gai platinti (del. tūlų priežas
čių, plakatai pasirodys vėlo-

Tuo tarpu fašistų lėktu
vai įtūžusiai atakavo . res- 
publikiečių apsigynimo lini
jas bombomis ir kulkosvai
džiais. Pagal fašistų prane
šimą, tai jie čia per dieną 
išžudę šimtus respublikiečių.}

Fašistų karo laivai ir to
liau būtų bombardavę, bet 
nugirdo, kad atplaukia res
publikos karo laivynas iš 
Cartagenos; tai ir paspruko.

T ai gi d arb an, d ra u gai J 
Skyriaus sekr.,

V. Saudargas.

Jersey Fašistinis Majoras
Traukiamas Tieson

Washington, bal. 29.—Pi- 
Laisvių Lyga- reika- 
kad šalies valdžia iš- 
kaip Jersey City ca- 
majoras Hague ati-

liečiu

tirtų, 
rūkas 
darinėjo svetimus laiškus ir 

Bucharest, bal. 29. — Jei- patrauktų jį atsakomybėn.
gu Rumunijos žydai duos 
skundą Tautų Lygai dėl jų 
persekiojimų iš fašistų pu
sės Rumunijoj, tai Rumuni
jos valdžia grąsina apsimest 
nuo Tautų Lygos.

Washington, bal. 29.—Val
diškas Šerų komisionierius 
J. W. Hanes siūlo fabrikan
tam apskaičiuot, kiek vidu
tiniai per metus • reikėtų

kia lietuvių minias atsukti prieš 
reakcionierių bloką, prieš fa
šizmo dirvos ruošėjus — kunigą 
Cough liną, Hearstą ir Liberty 
Lygą. Lietuviai komunistai ir 
simpatikai veiks už pravedimą 
plataus liaudies bendro fronto 
per Darbo Nepartinę Lygą, kad 
pravedus tinkamus kandidatus 
į šalies kongresą ir į valstijos 
seimelį* kurie nusistatę už Nau
jąją Dalybą, už progresą ir 
naudingus sumanymus dėl dar
bo liaudies, dėl smulkaus biznio 
ir farmerių. Jau dabar lietu
viai gali paimt puikiąjekciją iš 
New Britain’o miesto rinkimų, 
per kuriuos užduota didelis 
smūgis reakcionieriam, fa^šis-

darbininkus baisiai palietė di
delis skurdas ir vargas. O dar 
priaugo daugelis jaunuolių, ku
rie, žinoma, tuoj paaugę poruo
jas, apsiveda ir kuogreičiausia 
susilaukia mažyčių. Na, ir visos 
trys kartos (generacijos) — 
bedarbiai.

žinoma, kaip seniai, taip ir 
jaunikliai kaip kur nors storo- 
jas gaut kokį nors darbelį ir 
šeimynas nors pusbadžiai užlai
kyti. Bet beveik pusė vietos 
darbininkų dirba prie valstijos 
ir miestuko darbų. O jau vi
siems yra žinoma, kiek į’ie gau
na mokėt. O kurie dar kur kiek 
dirba dirbtuvėse, tai irgi nedau
giau uždirba. Skursta visi ly

Skūpumas 
Labai Daug 

Kainuoja

tam, nes republikonų didžiuma giai.

Skūpumas, labai daug kainuoja, o sykiais iš didelio skūpumo, net Uiri 
palikt šį pasaulį pirm laiko.

Skūpus žmogus sugrėbtų viso pasaulio pinigus, jeigu jis galėtų, nes jis 
turi pinigų ligą, jam niekas kitas nerūpi ir jam niekas nemiela nė šeimy
na, nei draugai. Vien tik pinigai. Jis pamiršta apie sveikatą ir apie mūsų 
trumpą gyvenimą pasaulyje. Bet ateis laikas, turės padėt grėblį ir gailėtis 
klaidų. Broli ir sese! Neapsivilk savęs, nepamiršk savo brangiausiojo turto 
—Sveikatos. Tai tik vienas ir vienatinis turtas pasaulyje, dėl tavęs yra 
Sveikata. Jausdamas Reumatizmą, rankų-kojų skaudėjimą, Neuralgiją, die
glius, rankų kojų tirpimą, ir neatidėliok, mesk tą skūpumą ir tuojaus rei
kalauk DEKEN’S .OINTMENT, kuris tūkstančiams pagelbėjo nuo virš mi
nėtų skaudėjimų. Garantuojam pagelbą ar pinigus gražiname. Klauskite 
taip: DEKEN’S OINTMENT.

! " DEKEN’S OINTMENT CO., Hartford, Conn.

BALTIMORE, MD. ;
Piknikas įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 29 MAY !
Piniginės dovanos prie įžangos i 

bilieto
Pirma dovaną $26.00

LIBERTY PARK
Eastern & Moffett Avės.

O

YORKO
APYLINKĖJE

Intertype išmokėjimui 
piknikas įvyks

BIRŽELIO 26 JUNE
Irgi su dovanom

Pirma dovana $35
Bus Old Cider Mill Grove

UNION, N. J.

BROOKLYN, N. Y.
Tai “Laisvės” didysis 

piknikas
prie išanksto perkamų 

bilietų.
LIEPOS 3 JULY

dovanos

BUS
Ulmer Park Music Hall

MAYNARD, MASS.
Tai didžiausias lietuvių 

piknikas rytuose 
Dovanos prie Įžangos 

Pirma dovana $100
LIEPOS 3 JULY

Visuose piknikuose 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 MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitom^ pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio n e s u p r a n tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16111 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.

i Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
! vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasiu/duona, laipgi 
■ kepama toliai 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.

I

Siunčiame duonų per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie6 svorj ir kainfts.

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET,

4
BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

“Laisvė” vėl gavo daug medaus, kū
rinome aprūpins Brooklyną ir apylinkę.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus 
Suko Dr. J. J. Karkiančius 

e
“Laisvėje” galite gaut tikrų bičių medaus 

.už gana prieinamas kainas.
Kaina 65c už Kvortą 

LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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

>?• F

Įdedame Blaster-Kraft 0i’! Burners j Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Antradienis, Geguž. 3, 1938

New Yoirko Ir Apielinkės Žinios

200,000 Maršavo 
Gegužinėje

Šimtas Ispanijos Karo 
Veteranų

Viso parado pirmose eilėse 
maršayo Lincolno Brigados 
Veteranai, nesenai sugrįžę iš 
Ispanijos. Tai įspūdingas 
jaunų vyrų būrys. Minios 
žiūrėtojų išreiškė jiems savo 
pagarbą entuziastiš kiaušiu 
sveikinimu visu keliu, net so
cialistų mitingo pusė publikos 
apleido savo mitingą ir subė
go prie Broadway, kad ati
duot savo salititą šiems nar
suoliams.

Nepaprastai įspūdingus ir 
entuziastingus unijistų būrius 
sudarė streikuojanti kailiasiu- 
viai,| taipgi malioriai, kurie 
vieni, kaip Bendros Gegužinės 
Komitetas apskaičiuoja, suda-

ti ją tiesiai kišeniun ir net 
iki dugno. Taip ir buvo. O 
kiek jam duosime? Vieni sa
ko, ^kad jis gauna savaitinės 
algos $55, tai pridėkim $35 ir 
su lygink i m su pirmesnių algo
mis ir tegul jau pyška į Atlan
tic City. Kiti—tegul ir jis 
tiek gauna, kiek anie. Taip 
ir įvyksta. Gauna ir jis $90. 
Ot, tau, Jurgi, nelauktos de- 
vyntinės! $145 savaitinės al
gos! Tai pirmu sykiu lietu
vių skyrius siunčia biznio 
agentą konvencijon, apmo
kant jam lė^as. Mainosi žmo
nės, mainosi laikai. Už pen
kinę budeliuojasi, o dešimti
mis švaistosi. To tai jau per
daug!

Rezoliucijų Skaitymas

Skaityta kelios tinkamai pa
gamintos rezoliucijos rūbsiu- 
vių darbo klausimais ir pri
imtos, kurios bus perduotos 
konvencijos svarstymui. Jųjų

Bet su- 
priėmė

užgyri-

miau, ar stovės vietoj—užti
krinimo nėra, o tas daug su
trukdo pradėjimą darlp. Prie 
to, kitose industrijose taip pat 
yra didelis' susmukimas, ir jei
gu jos nepradės daugiau dirb
ti, tai kriaušius irgi'ne kažin 
kas laukia.

J. Nalivaika, Sk. Kor.

toli eina tūli žmonės, 
sirinkimas rezoliuciją 
be jokių pataisymų.

Priimta rezoliucija
mui prezidento Roosevelto 
plano platinimui viešųjų dar
bų ir mažinimui bedarbės.

Raportai

Kaip delegato Bubnio, taip 
ir iš kitų įstaigų raportai bu
vo tušti. Darbų nėra, dirbtu
vės iššluotos ir kada jos pra
dės dirbti, tai teks palaukti, 
nes materijos nupuolė 75c apt 
jardo. Ar jos puls dar ž

dui, tai Tiškus, Bikulčius ir 
kiti atidarė Dantės vaizduotėj 
sutvertą pragarą. Pradėjo 
karščiuotis, rėkti ir budeliais 
vadinti, ką visi suprato, jog tai 
yra taikoma komunistams. 
Primetė, kad jie iš gegužinio 
parado daro sau biznį ir kito
kių nesąmonių pripliauškė. 
Sutinkate su mano nuomone 
ar ne, bet tokios be jokio su
sivaldymo kalbos, neimant už 
jas mažiausios atsakomybės, 
dergia socialistų vardą, o jtas 
nėra gražu. Prie to, kriau- 
.čiai pastebi, Kad jau trečiam 
susirinkime Tnškus tyčia prie
kabių jieško ir drumsčia 'per 
tūlą laiką puvusią ramybę; 
Lauksim,, kas bus toliau, y;

Pild. Tarybos sekretorius;, A. 
Baniulis, pranešė, kad pasiun
tė laišką Washingtonan, idant [ priėmimas buvo vieningas; Bet 
valdžia nebandytų numušti 
bedarbiams . duodamą šalpą. 
Pasiuntimas laiško užgirtas.

Delegatų Atsišaukimas

Pradžioje šio rašinio jau sa
kiau, kad praeitam susirinki
me buvo'rėnkami delegatai tik 
šešioms konvencijos dienoms 
ir jiems buvo duota po $65. 
Dabar, kuomet konvencijai 
priaugo trys dienos, tai ir mo
kestis turėtų būt padidinta. 
To prašė išrinkti delegatai ir 
tas iššaukė ’ diskusijų. Buvo 
pasiūlyta net rinkti kitus de
legatus, jeigu šitie neapsiima 
važiuot už pirmiau duotą su
mą. Vienok pirmininkas Za- 
veckas šitaip patvarkė : f

“Pakelkite po ranką, kurie 
sutinkate dadėti mokesties de
legatams, ir jei balsavimas B 
bus mažesnis už tai, tada rink- 1 
sime kitus.” i

Tačiaus rinkimas naujų de- | 
legatų paliktas < 1940 metui g 
pavasariui, nes veik visi baisa-.ji 
vo už. Dabar, kiek dadėsime? i 
Pirmas įnešimas po $15, an
tras—po $10, trečias—po $25, 
ketvirtas — po $30. Laimėjo 
$25. Dabar jie gaus po $90. 
Ir šitas darbas užbaigtas.

Bubnio Atsišaukimas 
f ■

Atsistoja Bubnys ant estra
dos ir sako: “Gal jūs iš ma
nęs’ pasijuoksite, gal ką kitą 

bet aš prašau jūs
konven- 

lokalų
aš ne.” 
pakeli-

Pirmadienį prasidėjo teis
mas Mariano Fanti, pasiturin
čio senų geležų pirklio, kuris 
pereitą gruodį nušovė Mrs. 
Nolan, gražuolę partnerką

- ' biznyje.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais. 4

jų ir neorganizuotų lietuvių. 
Kriaučiai, nors organizuotai ne
dalyvavo, tačiau gerokas skai
čius kriaučių pavieniai maršavo 
Bendros Gegužinės Parade.

Jaunimas Vadovybėje 
t

Gražu buvo matyt jaunimą 
parado vadovybėje. Įspūdingą 
vėliavos sargybą greta Chas. 
Reinio, vėliavos nešėjo, sudarė
Al. Pross, artistas, ir John Or- rė 25,000 maršuotojų. Iš pa- 
man, LDS Jaunimo^nacionalis šalpinių organizacijų skaitlin- 
sekretorius. Raudoną vėliavą vi-'giausia buvo IWO. Iš tauti- 
su keliu nepaleido iš rankų jau-'tiniųt—ispanai. Gyviausią ir en- 
nas vaikas Al. Maželis. Kapito- Į tuziastiškiausią, taipgi vieną iš 
nas buvo Albina Depsiūtė, Ma-. didžiausių kolumnų maršavime 

sudarė Komunistų Partija ir 
Jaunųjų Komunistų Lyga. Ypa
tingai jauniesiems komunistams 
pradėjus maršuot, atrodė, kad 
galo nebus.

Minios Žiūrėtojų

Minias žiūrėtojų sunku ir be- 
apskaičiuoti. Jų galėjo būti ke
leriopai tiek, kiek maršuotojų. 
Nuo ankstybo ryto iki devintos 
valandos vakaro, visi šaligatviai 
buvo apstoti žiūrėtojais, prie 
svarbesnių skersgatvių tarsi 
mūrų apjuosę gatves. Lietus 
neigi sutema nepajėgė juos iš
vaikyt, kol nepraėjo paskuti
niai maršuotojai, net patys 
paskutiniai nesijautė nelaukti, 
visu keliu buvo širdingai svei
kinami tų, kurie dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių dar ne
buvo maršuotojų eilėse, bet, 
be abejo, bus maršuotojais se- 

1 karnose gegužinėse. Rep.

ry Brown, Tony Sineus ir Al 
Dobinis. Bet tai ne viskas, bū
rys kitų mergaičių aidiečių, su 
savo jauna chorvede Aldoną Ži
linskaite, daug prisidėjo lietu
vių būrio įspūdingam pasirody
mui. Lietuviai gavo gausių' ap
lodismentų visoj eisenoj.

Gausa iškabų, su obalsiais 
' už taiką ir demokratiją, prieš 
karą ir fašizmą, už paramą

Bendros Gegužinės Paradas, sų skyrių darbininkai, taipgi di- 
įvykęs balandžio 30-tą, buvo di- delis būrys organizacijų veikė- 
džiaūsias New Yorko Pirmos 
Gegužės apvaikščįojimiA istori
joj. Du šimtai tūkstančių uni
jistų ir kitų maršavo už gero
vę, taiką/ ir demokratiją.

Šioj milžiniškoj, vieningoj 
darbo žmonių demonstracijoj 
dalyvavo virš 650 organizaci
jų, Amerikos Darbo Federaci
jos ir CIO $iijų, plikos gru
pių, Ispanijos karo veteranai, 
negrų grupės, religinės orga
nizacijos, meno, kultūros, pro
fesionalų, taipgi įvairių tautų 
organizacijos. s

žiūrint į tą nuo 1-mos va
landos dieną iki 9-tos valan
dos vakare i Union Square 
besiliejančią- minią, kiekvienas 
darbo žmonių vienybės, > ger
būvio, demokratijos ir taikos 
mylėtojas pergyveno neapsa
komą džiaugsmą, nes toji vie
ninga minia tai didžiulis smū
gis išnaudotojams, reakcijai, 
karui.

Pamaniau sau, turbūt ap
gailėtinai jaučiasi tie, kurie 
priešinosi visokiam progresui,
kurie dreba prieš viską, kas j Ispanijos lojalistams, už. Lie- 
pažangu, tačiau kurie patine- ;tuvos nepriklausomybės gyni- 
jo trockistų bei 1---------------
pataikaujančių socialistų ne
pamatuotiem plepėjimam, būk 
šioj gegužinėj dalyvausią tik
tai komunistai. Jei kas pati
kėjo tiems pleperiams, < tame 
skaičiuje ir lietuviškai “Nau
jajai Gadynei,” kad čia tik 
komunistų paradas, tam ga
lėjo atrodyt visas New Yor- 
kas sukomunistėjęs—toji ban
ga maršuotojų atrodė begali
nė.

Atrodo, kad šios Bendros 
Gegužinės Parado skaičius bū
tų prašokęs net pačių optimis
tų aprokavimus, jei ne lietus, 
kuris jau <puo pietų grasino ir 
apie 4-tą pradėjo lyti. Lietus 
ir šaltas vėjas daugeliui pasi
darė nepakenčiamu ir išsi
skirstė nesulaukę maršavimo

Lietus apmažino ir lietuvių 
maršuotojų būrį, kadangi jau 
buvo visai apsiniaukus padan
gė laike išvažiavimo nuo Pik 
Kliubo ir dėlto kai kurie užsi
liko nevažiavę, .tajpgi ir iš mo
bilizacijos vietos kai kurie iš
važiavo namo, kada peršlapo 
ir nebegalėjo pakęst šalčio, ši 
buvo šalčiausia iš man atme
namų gegužinių.

Vienok lietus ir šaltas vė
jas anaiptol neįgalėjo parado, 
neigi didžiosios dienos entuzi
azmo. Būrys jaunų aidiečių 
rado pakankamai šilumos 
šaukdamos šūkius, dainuoda
mos ir šokdamos lietuvius tau
tinius šokius, kas sutraukdavo 
daug žiūrėtojų iš" apylinkės 
būrių ir saviškiams skaidrino 
ūpą. Bravo sumanioms ai- 
dietėms!

trockistams ? mą, už darbus ir pašalpą be-
darbiame, taipgi pridavė var
sų ir reikšmingumo paradui. 
Iškabas pagamino jauni lietu
viai artistai, Al. Pross ir Aid. 
Depsiūtė.

Parade dalyvavo lietuvių iš 
visos apylinkės. Tarpe atvy
kusių į paradą iš toliau teko 
sueit d. II. žukienę iš Bing
hamton, N. Y.

Rytoj Įvyks Garsieji 
Debatai

šį trečiadienį, 4 gegužės, di
džiojoj > Madison Square Garden 
Salėj įvyks senai lauktieji de
batai tarp Earl Browderjo, Am. 
Komunistų Partijos generalio 
sekretoriaus, ir F. J. Libby, 
Karui Išvengt Tarybos naciona- 
lio sekretoriaus.

Debatai bus temoj: “Ar Jun
gtinių Valstijų Valdžia Turi 
Stot Bendron Veiklon Prieš Fa
šistines Valstybes?” Browderis 
argumentuos, kad turi.
- Debatai turi didelės svarbos, 
tad visiem svarbu dalyvaut, 
.taipgi iš anksto apsirūpint bi
lietais, kad pasiekt debatus sau 
prieinama ir pageidaujama kai
na. Bilietai gaunami visuose 
Darb. Knygynuose. Kainos nuo 
40 centų iki. $1.65.

Iš Lietuvių Siuvėjų 
Susirinkimo

Trečiadienį, balandžio 27-tą, 
Liet. Amerikos Piliečių Kliube 
Lietuvių Siuvėjų Amalgameitų 
Unijos 54-tas Skyrius laikė sa
vo mėnesinį ir^ sykiu ekstra 
susirinkimą. Ekstra susirinki
mas skaitėsi tuomi, kad buvo 
svarstoma piniginis klausimas, 
dadėjimas daugiau skambučių 
unijos išrinktiems delegatams 
į konvenciją, nes šį metą kon
vencija tęsis 9-nias dienas, 
kuomet pirmesniais metais bū
davo tik 6-šias dienas. Tokiu 
būdu, reikėjo pridėt daugiau 
mokesties, nes praeitam susi
rinkime buvo renkami delega
tai tik 6-šioms dienoms ir už 
jas buvo nuskirti ir atlygi
nimas.

darysite,
leisti ir mane važiuot 
cijon, nes visų kitų 
agentai važiuoja, tik

Susirinkimas rankų
mu sako—važiuok! Bet didu
ma balsuotojų,- veikiausiai, ne
suprato, kad kaip iškelsi ran
ką į viršų,) tai reikės nuleis-

vyriausias 
Kubilius,

Lietuviai Gražiai Pasirodė

Lietuviai pradėjo maršuot 
nuo 37-tos gatvės apie 8 vai. 
Paradui vadovavo 
maršalas Walter
“Laisvės” Angliško Skyriaus 
redaktorius. Pirmose eilėse 
nešta Amerikos vėliava su 
greta einančia vėliavos sar
gyba, paskiau Lietuvos ir Rau
donoji vėliavos, taipgi Ameri
kos Lietuvių Dsįrbininkų Li- 

. teratūros Draugijas 2-ro Ap- 
kričio vėliava. Po pų ėjo benas, 
vadovaujamas prof. Retikevi- 
čiaus.

Lietuviam teko garbė turėti 
saye būryje ir vieną Ispanijos 
karo veteraną, d. Bunny Sovet
sku.

‘Sekamose parado eilėse ėjo '30. Taigi, gerbiamieji, nevė- 
bŪrys jaunų aidiečių, kurie visu luokite atsisukti savo radio 
keliu šaukė obalsius ir dainavo. j aparatą nustatytą valandą. 

Ten pat matėsi ir “Laisvės” vi- Vyt. Ubarevičius.

Brooklyno Radio Žinios
Pastaruoju laiku vis labiau 

bujojant radio progresui—ne
atsilieka ir Brooklyno lietu
viai. Dėlei lietuvių radio pro
gramų skaitlingo klausytojų 
pageidavimo, Lietuvių Radio 
Draugija, vadovaujant dir. J. 
Ginkui ir aisistentui V. Uba- 
revičiui, padidino radio pro
gramų skaičių nuo pirmadie
nio, gegužės 2 d., š. m. 
bar LRD radio programos kas 
savaitę bus perduodamos iš ra
dio stoties WMBQ

’ šia tvarka:
Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniai 
šeštadieniais 
Moksliškų 

laikas būna 
30 po pietų 
grama vyks

Nors dabartiniu laiku veik 
visi lietuviai kriaučiai turi pa
kankamai laiko gėrėtis pava
sario grožiu, jau pusiau užau
gusiais žaliuojančiais medžių 
lapais, parkuose žydinčiomis 
gėlėmis, nes šapos tuščios, nie
kas nedirba, tačiaųs susirinki
mas buvo gana skaitlingas. Už 
tai-reikia jiems duoti pagar
bos žodį, kad rūpinasi savo 
organizacijos reikalais.

Laiškai

CHARLES 
UP TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge*c5 Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Ę Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 
sultis skilviui 

PERSIRŪKOTE,
Kada PERSIVALGOTE, 

PERSIGERIATE

(1500 kc.)

r45
9':45 ”
9:45 ”
9:45 ”
0:30 ”

paskaitųradi 
pirmadieniais 1 
ir vakarinė pro- 
antradieniais 9 :-

nuo ‘ Di- 
Draugijų 
prisidėti

Skaitytas laiškas 
džiojo NevX Yorko, 
Sąryšio, /raginantis 
prie1 gegu^inip parado ir pra
šantis finansinės paramos, tai 
yra padengimui lėšų, kurių 
pasidarė prisirengiant prie jo. 
Laiškas priimtas be jokių dis
kusijų, ir kaip būdavo pir
miau, taip ir dabar palikta be 
tarimo dalyvaut orgahizuotai: 
kas iš narių nori, gali eiU ir 
maršuot gatvėmis su kitų 
amatų darbininkais, o kas ne
nori—gali neit. Bet kada at
ėjo skyrimas kokio nors pini-: 
gučio padengimui lėšų sureng-1 
tam gatvėmis maršuoti para- 1

ATSITAISYSITE 
Greitai su ' 

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS YRA PASALDINTOS” 

Parsiduoda vestinėse bonkomis. 
Gėrimų įstaigose ir restauracijose 

dozomis bei stikliukais 
“Jūsų Skilvio Labui” , 

COSSACK PRODUCTS 
, 400 W. 41st Street 

New York City, N. Y.

kacla perskaitė rezoliuciją, 
kad Amalgameitų konvencija 
pasmerktų fašistines šalis — 
Italiją, Vokietiją ir Japoniją, 
raginant boikotuoti Japonijos 
gaminius, vienyti demokrati
nes šalis apsigynimui nuo fa
šizmo, tai ir vėl pasipriešini
mas iš tų pačių žmonių, kurie 
kėlė triukšmą gegužinio para
do klausimu, čia tiksliai, nors 
nevykusiai, bandė sulyginti 
Sovietų Sąjungą su fašistiniais 
razbaininkais, kad reikią ir 
prieš ją priimt rezoliuciją. Ir 
jeigu tas būtų pavykę, aišku, 
būtų išreikšta apgailestavimas 
trockinių šnipų. Tai ve kaip
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

|Ii

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
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Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tinka

mai ir už prieinama kaina 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parčm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

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

Jonas Stokes
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone A ve;, tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių

I BROOKLYN. N.

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
222Q Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Garsinkite savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėj.”

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

. j
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426 SOUTH 5th STREET 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Mateušas" Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

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

OPEN DAY AND NIGHT

II senų padarau nau
ju! paveikslu! ir kra- 
jaru! sudarau au ama- 
rikonifikaia. Reikalui 
eaant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
spalvom.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

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

Sleeping Accomodations.

. >

į BMT Line
. BROOKLYN, N. Y. 
TeJ.: Glenmore 5-6191

SPECIAL RATES

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

PER WEEK

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

Sun. all day and night.

i
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