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Hitleris padarė Lietuvai 
baisią skriaudą. Tą visi ma
to ir žino. Jo pasmerkimui 
jokie žodžiai negali būti per
aštrūs.

Bet niekur aš nemačiau, 
kad “Vienybės” redaktorius 
būtų išplūdęs Hitlerį tokiais 
žodžiais, kokiais jis beveik 
kasdien plūsta savo brolius 
lietuvius. Jie jam ir “išsigi
mėliai” ir “didžiausi 
šai” ir dar kitoki.

* * ❖
Buvęs Č e c h o s 1 ovakijos 

prezidentas Beneš gražiai 
nušluostė nosį visiems šmei
žikams Sovietų Sąjungos. 
Jis sako: Sovietai tikrai 
prižadėjo visokią paramą 
karui prieš Vokietiją ir 
būtų ją mums davę, bet 
mes jos nepriėmėme!

Kodėl nepriėmė? Todėl, 
kad, pasak Beneš, agrarų 
partijos vadai buvo griežtai 
nusiteikę prieš bile kokią 
paramą iš Sovietų pusės.

Taip ir pražuvo Čechoslo- 
vakijos nepriklausomybė.

Tautas sunaikina priešai 
iš lauko pusės. Bet taipgi 
jas suėda ir savi priešai iš 
vidaus.

Voldemaras iš 
Hitleris iš lauko.* * *

So. Bostono “Darbinin
kas” dėsto katalikams viso
kius priklodus. Dažnai aš 
juos paskaitau.

Štai ką aš pastebėjau: 
Kai tie redaktoriai tik giria 
ir aiškina bažnyčios pada- 
vadymus, tai pusė bėdos, 
pusėtinai jiems sekasi. Ta
da pas juos netrykšta bai
sios neapykantos tulžis, šen 
ir ten dar kyšteli vienas ki
tas spindulėlis ir tikro žmo
niškumo. s|s * ♦

Kas kita, kai “Darbinin
ko” r e d a k t o riai pradeda 
skaičiuoti svetimus “grie- 
kus.” Skaitai žmogus ir ma
nai sau: Tiek tų žmonių šir
dyse pritvinkę pagiežos, 
piktumo, neapykantos ir 
tulžies? Ypatingu neteisin
gumu ir aitrumu permirkę 
“Darbininko” redaktorių 
pamokslai apie komunizmą.* * *

Lietuvių Socialistų Są
jungos “profesoriai
skelbė savo “tikslus ir prin
cipus.” Skaičiau aš juos.

Tai nėra jokie principai. 
Tai paprastas grigaitinių 
melų gniužtas prieš komu
nistus, prieš bolševistinę 
1917 metų revoliuciją ir 
prieš bolševikus.

Kur jau jie nukeliaus su 
tokiais savo “principais”! 
Galime jiems užtikrinti, 
kad lietuviškoms masėms 
jie pasiliks taip svetimi, 
kaip buvo iki šiolei.

vidaus,

pa-

Chinai Laimėjo Kelis Mū
šius; Apgula Kantoną

C h u n g king, Chinija. — 
Chinai išmušė japonus iš 
Wuning miesto, atakuoja 
japonus Teiane, atėmė iš ja
ponų Tsengshin miestelį ir 
Tsunghuą. Chinai nukovė 
800 japonų, iki atgriebė 
Peityan miestelį. Jie taipgi 
visomis pusėmis pradeda 
apsupt japonus Kantone, 
pietinės Chinijos didmiesty
je.
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į

Veikliai rengkinies 
Pirmosios Gegužės 
Demonstracijom ir 
Masiniai Dalyvauki“ 
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Jugoslavija Jau Su 
varyta į Berlyno- 
Romos Stebulę

Mussolinis ir Hitleris Verčia Bulgariją ir Rumuniją 
Įstot į Italijos-V okietijos Bloką

Venecija, Italija.— Čia il
gai kalbėjosi Jugoslavijos 
užsieninis ministeris Cin
kai* Markovič su Italijos už
sieniniu ministeriu grafu 
Ciano ir nutarė, kad Ju
goslavija “giliau ir ištiki- 
miaus bendradarbiaus su 
Italija ir Vokietija.”

Tuo būdu Jugoslavija pri
sideda prie Romos-Berlyno 
ašies, ir Jugoslavų valdžia 
ketina įstot į Vokietijos-Ita- 
lij os-Jap onijos sąjungą 
prieš Komunistų Interna
cionalą (atseit, prieš Sovie
tus ir demokratines šalis).

Dabar Mussolinis ir Hit
leris deda pastangas pri- 
traukt Bulgariją prie Ro- 

' mos-Berlyno ašies. Naziai 
ir Italija tikisi grūmoji
mais priverst ir Rumuniją 
prisidėt prie tos ašies.

Bucharest,* Rumunija. — 
•' Pranešama, kad Jugoslavi
ja pasitrauks iš ^a'Tkanų 
kraštų sąjungos, kur iki 
šiol priklausė Rumunija, 
Graikija, Jugoslavija ir 
Turkija.

Roma. — Numatoma, kad 
Vengrija pasirašys nepuoli
mo sutartį su Jugoslavija. 
Iki šiol buvo kivirčo tarp 
šių dviejų šalių todėl, kad 
Vengrija reikalavo atiduot 
jai pasieninį “vengrišką”

Ju-o 
atmetė 
dabar

Jugoslavijos sklypą, 
goslavų valdžia vis 
tą reikalavimą. Bet 
Mussolinis tarpi ninkauja 
“išlygint” tą kivirčą tarp 
Vengrijos ir Jugoslavijos.

(Vengrija jau pirmiau 
prisidėjo prie Romos-Berly- 
no ašies.)

Jugoslavijos užsieninis 
ministeris išvyko į Berly
ną, o laikinasis Jugoslavi
jos karalius (regentas) 
Paulius atsilankys pas Mus- 
solinį gegužės mėnesį.

Rooseveltas Stengiasi 
Sulaikyt Angliakasius 

Su Savininkais
Washington.— Pagal pre

zidento Roosevelto patvar
kymą, darbo ministerė 
Frances Perkinš paskyrė 
daktarą J. R. Steelmaną 
taikyt savininkus Appala
chian minkštųjų angliaka- 
syklų su daugiau kaip 300,- 
000 mainierių. Šie mainie- 
riai metė darbą nuo balan
džio 1 d., kuomet išsibaigė 
senoji sutartis.

Pranešama, kad jeigu sa-

PAVYZDINGAS “LAISVĖS” 
BENDROVĖS DALININKU 

SUVAŽIAVIMAS
“Laisvės” bendrovės da

lininkų suvažiavimas pra
eitą sekmadiėnį, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliube, 
Brooklyne, N. Y., buvo vie
nas sėkmingiausių suvažia
vimų šio dienraščio 20 me
tų istorijoje. O tūlais at
žvilgiais jis buvo pavyzdin
giausias “Laisvės” šėrinin- 
kų suvažiavimas.

Jame dalyvavo 171 dele
gatas, tame skaičiuje 15 
nuo organizacijų ir 156 pa
vieniai, pagal paskutinį su- 
skaitymą, nors vėliau dar 
daugiau atvyko.

Nepaprastai didelis skai
čius organizacijų ir pavie
nių dalininkų sveikino šį 
suvažiavimą su aukomis, 
būtent, 58 organizacijos ii* 
215 pavienių. Kartu su svei- 
k i n i m a i s jie su aukojo 
$711.65. O padarius rinklia
vą tarp suvažiavimo daly
vių, dar prisidėjo $30.65; 
tai viso susidarė dienraš
čiui aukų $742.30.

Buvo stambių aukų net 
nuo nedidelių kolonijų, bet 
chicagiečiai bendrąja savo 
auka viršijo visus. Dr. V. 
Andrulis, “Vilnies” redak
torius atvežė į “Laisvės” 
dalininkų s uvažiavimą 
$177.50 (įskaitant ir 
“L.” prenumeratas).

Suvažiavimas buvo tiks
lus ir draugingas, be ^mul-

• v • 
1SS1-
per-

tris

vininkai bus nesukalbanti, kių ginčų ar priekabių. Visi 
tai John L. Lewis, pirmi- delegatai kalbėjo ir balsavo 
ninkas CIO Jungtinės Mai- taip, kad išeitų didžiausia 
nierių Unijos, pašauks vi- dvasinė ir medžiaginė nau- 
sus a n g 1 i a k a sius šalyje , da šiam dienraščiui, kaip

žiavimas Aukojo $25 <*•
“Laisvės” B-vės Suva-

Klaipėdos Pabėgėliam
Brooklyn, N. Y. TZ • A

tai John L. Lewis

mesti darbą nuo gegužės 1

Didžiausias dabar ginčas 
tarp kasyklų savininku ir 

, dėl•— Kai A. mainierių unijos eina 
Bimba perstatė, kaip vargs-. to, kai savininkai reikalau
ta 12 tūkstančių pabėgėlių ja Sau teisės baust kiekvie- 
nuo Hitlerio iš Klaipėdos ną mainierį po $1 iki $2 per 
krašto į Lietuvą, suvažiavi-1 diena už dalyvavimą to
mas dienraščio “Laisvės” kiuose streikuose, kuriuos 
bendrovės, pagal drg. Bim- bosai vadins “neteisėtais.” 
bos įnešimą, vienbalsiai pa-Įunija pareiškia, kad jinai 

niekad nesutiks leist savi
ninkams taip baust kasyklų 
streikierius.

aukojo 25 dolerius tiem pa
bėgėliams sušelpti.

Auka skirta iš pinigų, 
kuriuos sudėjo “Laisvei” 
organizacijos ir pavieniai 
žmonės.

Vokietija Prispirsianti 
Lenkiją prie Sienos

Vaistas Vyrams “Gyveni
mo Permainoj”

Chicago, Ill. — Daktaras 
A. A. Werner išbandymais 
ir faktais parodė, kad tes
tosterone, nauja dirbtinėj 
lytiška liauka, sugrąžina 
vyrams lytišką jėgą ir pro
tišką gyvumą po 50 metų 
amžiaus.

Iš jo pareiškimo spaudoj 
matyt, kad didelė dauguma

Amerikos lietuvių liaudies 
organui.

Suvažiavimo p i r mininku 
išrinktas drg. Beeis iš 
Great Necko, pagelbininku 
Sakatauskas iš New Jersey.

Vienbalsiai priimtas ra
portas “Laisvės” direktorių 
tarybos, išduotas ligšiolinio 
jos sekretoriaus J. Nalivai- 
kos, taip pat raportai knyg- 
vedes, administratoriaus F. 
Buknio ir vyriausiojo 
daktoriaus R. Mizaros.

Redakcijos Raportas
Ilgiausių ir įdomiausių 

diskusijų buvo klausimais, 
kuriuos drg. Mizara palietė, 
raportuodamas vardu visos 
redakcijos. Jis nurodė, jog 
pastarieji metai buvo au
dringiausi visoj dvidešimt- 
metinėj “Laisvės” dienraš
čio istorijoj, — prisime- 

.1Iie|nant Ispanijos ir Chinijos

re-

Berlin.—Associated Press 
praneša, kad nors Anglija 
ir Franci j a prižadėjo gint 
Lenkiją, bet iš tikro Lenki
ja liksianti viena. Nes An
glų valdžia vėl pradeda pa
taikant Vokietijai. Taigi 
Hitleris dar kiek palauksiąs 
ir priversiąs Lenkiją ateit
pas jį “su kepure rankoj,” amerikonų netenka lytinės 
pripažint Vokietijai Dan- jėgos po 50 metų amžiaus, 
žigą ir dar daugiau — už-
leist naziams ruožus Lenki- j viams senesniems kaip 50 
jos Koridoriaus ir gal net,metų. Nes dauguma to am- 
dalis Lenkiškos Silezijos sudžiaus lietuvių vyrų vis dar 
turtingomis jos kasyklomis, “nenurimsta.”)

(Tai bus naujiena lietu-

karus, fašistų grobikų žy
gius prieš Austriją, Čecho
slovakiją, Albaniją, Klaipė
dą ir kt. Šiame raporte taip 
pat buvo išdėstyta, kokios 
pozicijos “Laisvė” laikėsi 
tokiais klausimais, kaip ko- 
1 e k tyvis-bendras apsigyni
mas nuo užpuolikų - agre
sorių; kaip mes žiūrime į

ligijos klausimą, į trockis- 
tus - ardytojus ir kt. (Tas 
raportas bus ištisai iš
spausdintas “Laisvėje.”

Jaunuolis Walter Kubi
lius, “L.” angliško skyriaus 
vedėjas, trumpai raportavo 
apie to skyriaus siekimus ir 
padarė gero įspūdžio. Dele
gatai šiltai sveikino Walte- 
rį dar ir dėl to, kad jis, 
nors Amerikoj gimęs ir 
augęs, bet gana gražiai kal
ba lietuviškai.

Kritika
Kai kurie dalininkai 

reiškė, kad “Laisvė”
daug švelniai atsinešanti į 
religiją, į popiežių. Tūli ki
ti sakė, kad “Laisvė” per
daug kredito duodanti pre
zidentui Rooseveltui. Vie
nas kitas išsireiškė, būk 
“Laisvė” “vienpusiškai” ra
šiusi apie Ispanijos ir Chi
nijos karus ir apie Sovietų 
Sąjungą. Bet kiti delegatai 
paaiškino, kaip ir kodėl 
“Laisvės”’pozicija tais klau- 
simąis buvo teisinga. Į kri
tiką tais punktais paskui 
daiktiškai ir įtikinančiai at
sakė drg. Mizara, kad po 
visa to raportas buvo vien
balsiai priimtas.

Kurie draugai išreiškė 
skirtingas nuomones laike 
diskusijų, jie taipgi dikčiai 
pasitarnavo gilesniam klau
simų išsiaiškinimui. Visos 
nuomonės buvo priimtos 
širdingai, kaipo gero veli
jančios dienraščiui “Lais
vei.”

V. Zablacko Kalba
Diskusijoms baigi antis, 

kalbėjo jaunuolis Vytautas 
Zablackas, veteranas Ispa
nijos respublikos gynimo 
karo; ir jis parodė liudiji
mais pačių lietuvių kovoto
jų už Ispanijos demokrati
ją, jog šiuom klausimu 
“Laisvės” pozicija buvo tei
singa. Jie ten gaudavo 
“Laisvę” ir su pasigerėjimu 
skaitydavo. Ispanijos liau
dis kovojo didvyriškai, ji 
laimėjo daug mūšių, ir jinai 
tik laikinai tapo nugalėta 
ne generolo Franco fašistų, 
bet Mussolinio, Hitlerio, 
Franci jos ir Anglijos atža
gareivių ir išdavystėmis 
trockistų - anarchistų.

Suvažiavimas vienbalsiai 
priėmė dvi rezoliucijas, 
rių turinys sekamas:

BENDROJI REZO
LIUCIJA

Šioj rezoliucijoj 
kų suvažiavimas 
“Laisvės” poziciją
čia Lietuvos gynimą, prieš- 
fašistinį frontą, jaunuolių 
skyrių ir Naująją Dalybą ir 
kt.; ir nutarė, kad minint 
dienraščio “Laisvės” 20 me- 

___ t tų sukaktį šį rudenį, kiek-|- d------- --  
Naująją Dalybą, į demokra- viena kolonija suruoštų posdintos sekančiuose* 
tijos gynimą, į CIO ir Dar- parengimą “Laisvės” nau- numeriuose.) 
bo Federacijos unijas, į re- dai, kad visoj šaly būtų tą-I

ku-

dalinin- 
užgyrė 

kas lie-

Anglija Sugrąžino Sa 
vo Ambasadorių At

gal j Berlyną
Gal Anglija Ruošia “Antrą Munichą;” Padidėsiąs So

vietų Nepasitikėjimas Anglijai

London. — Anglija vėl iš- cija sugrąžins savo ambasa- 
siuntė savo ambasadorių'dorių į Berlyną. Jis buvo 
Neville Hendersoną į Ber
lyną. Jis buvo atšauktas iš 
Vokietijos, kada Hitleris 
užėmė Pragą, Čechoslova- 
kijos sostinę.

Londone plačiai kalbama, 
kad Anglijos valdžia ruošia
si prie “antro Municho,” 
tai prie naujų nusileidimų 
Hitleriui ir Mussoliniui, 
kaštais silpnesnių šalių.

Iš Anglijos valdiškų šal
tinių sužinota, jog ir Fran-

Gen. Franco Sugrąžina 
Turtus Buvusiam Is

panijos Karaliui

atšauktas iš Vokietijos po 
to, kai Hitleris įsiveržė į 
Čechoslovakiją.

Suprantama, kad Angli
jos ambasadoriaus sugrąži
nimas padidins Sovietų ne
pasitikėjimą Anglų valdo
vais. Tie valdovai buvo pra
dėję tvert kaip ir frontą 
prieš Hitlerį ir Mussolinį. 
Bet dabar atrodo, kad jie 
vėl taikstosi prie fašistų 
diktatorių.

Pranešama, kad Anglijos 
a m b a s a dorius Henderson 
nuvežė Hitleriui asmenišką 
laišką Chamberlaino, Anglų 
premjero.

R00SEVELT0 PASIŪLY
MĄ HITLERIS VADINA 

“HUMBUGU”
Berlin, bal. 24. — Hitle

ris savo kalboj “seimui” 
penktadienį ketino^ pavadint 
“humbugu” (monu) prezi
dento Roosevelto atsišauki- 

savo mą, kad Vokietija ir Italija

Burgos, Ispanija. — Ge
nerolas Franco įsakė sugrą
žint buvusiam Ispanijos ka- 

! raliui Alfonsui Dvyliktam 
Į ir jo giminėms visą likusią 
nuosavybę, kurią jie andai 
turėjo. Alfonsas su i 
šeimyna neteko tos nuosa- prižadėtų j)er 10 metų ne- 
vybės, kada 1931 m. balan-' užpult 31-nos šalies. Angh- 

- - - kara- Jos ambasadorius N. Hen-
derson perkalbi nė ja Hitlerį 
sušvelnint kalbą prieš Roo- 

Įsevelta.

dyj buvo nuversta 
liaus valdžia Ispanijoj 
įkurta respublika.

Skaitliuojama, kad 
fonsui ir jo giminėms 
sugrąžinta $8,600,000 vertės 
turtų: palociai, žemės ir kt.

Tie turtai bus atimti iš 
'bankų, korporacijų ir pri
vačių asmenų. (Alfonsas su 
savo šeimyna dabar gyvena 
Romoj.)

ir

Al- 
bus Naziai Sako, kad An

glija “Gerėja” Kas
Liečia Vokietiją

Berlin.’ — Nazių dienraš
tis “Frankfurter Zeitung” 
rašo, kad Anglija jau pra
deda abejot, ar buvo išmin
tingas dalykas, kad jinai 
organizuotų d e m okratines 
šalis prieš Vokietiją. “An-

SUIMTAS “FEIKERIS”
DVIMOTERIS

Asheboro, North Caroli
na. — Areštuotas ; 
kas P. Chrzastowski, 
ris sakėsi esąs “federalės reiškia, duot valią Hitle- 
valdžios agentas” ir vedė riui ir toliau prieš silpnes- 
antrą pačią nepersiskyręs nes šalis.
su pirmąja. Kad Anglija sugrąžino

------------------- ! savo ambasadorių Hender-
Lichtensteino valstybėlės šoną į Berlyną, tame naziai

, 00,110 F11VO Y OIV^VIJIĄ. — 

apgavi-1 glija jau yra linkus grįžt 
ku- j prie senosios politikos,”

vyriausybė sukriušino na
zių sukilimą, bal. 24 d.

Kaunas, balandžio 21 d.— 
Iki šiol aprūpinami maistu 
ir pastoge 1700 užregistruo
tų pabėgusių klaipėdiečių.

ja proga gauta 300 naujų 
skaitytojų ir sukelta $3,000 
medžiaginės paramos dien
raščiui.

Antroji rezoliucija buvo 
skirta ateivių nepiliečių 
gynimui nuo atžagareivių 
pasimojimų prieš juos.

Suvažiavimas, galop, per
rinko “Laisvės” direktorių 
tarybą.

(S u v ažiavimo smulkme
nos ir diskusijos bus išspau-

Rep.

taip pat mato ženklą, jog 
Anglija jau vėl nuolaidau- 
ja Vokietijai.

GAISRAS PASAULINĖJ 
PARODOJ

New York. — Gaisras 
bokšte, pastatytame iš stik
lo plytų pasaulinėj parodoj 
padarė $1,000,000 nuostolių, 
sekmadienio vakare.

Priimtas Nepaprastojo Me
to Įstatymas

Kaunas, balandžio 21 d.— 
Vyriausybė išleido nepapra
stojo meto įstatymą. Nepa
prastąjį metą paskelbus po
litinių organizacijų veiki
mas sustabdomas.

ORAS
Apsiniaukę; būsią lengvo 

lietaus.
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Jeigu taip, tai bus labai bloga. Tau-. 
tininkų diktatūra Lietuvai atnešė bai
siausią nelaimę. Tautininkų diktatūra 
Lietuvos nepriklausomybę visiškai pra
žudys. Todėl Lietuvos žmonės, neprita
riu tautininkų diktatūrai, negalės sėdė
ti susiėmę rankomis; jie turės prieš juos 
kovoti, kovoti už tai, kad visi piliečiai, 
kurie stoja už Lietuvos nepriklausomy
bės gynimą, būtų lygūs; kad nebūtų sū
nų ir posūnių.

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year..........—

Brooklyn, N. Y., per year.......
Foreign countries, per year.....

Canada and Brazil, per year— 
United States, six months— 
Brooklyn, N. ¥., six months.....
Foreign countries, six months, 
Canada and Brazil, six months,

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

Act of March 3, 1879.

$5.50
$6.00
$6.50
$5.50
$3.00
$3.25
$4.00
$3.00
11, 1924, at

SLA Pastogėje
Patikėtomis žiniomis, SLA prez. Ba- 

gočius ir Kl. Jurgelionis, “Tėvynės” re
daktorius buvę apsilankę (bal. 14 d.) pas 
Pennsylvanijos draudimo komisijonierių 
Mr. Taggart. Pastarasis pasakė, jog tū
li SLA nariai (aišku, tautininkai) yra 
įskundę tūlus SLA Pild. Tarybos narius 
ir redaktorių. Kai prieita prie SLA cen
tro kėlimo į Pennsylvaniją, tai Mr. Tag
gart pasakęs, jog Pild. Taryba pilniau
siai teisinga, stodama už tai, kad centras 
būtų iškeltas iš New Yorko į Pa. valsti
ją

Kiek tai liečia išlaidas, susijusias su 
centro perkėlimu, Mr. Taggart neturėjęs 
jokių primetimų; palikęs tai Pild. Ta
rybai išspręsti, kadangi, jo nuomone, ji 
yra pilnai tam kompetentinga.

Dėlei pačios vietos buvo patarta, kad, 
geriau būtų, jei Pild. Taryba kreiptųsi 
į Lucernes kountę (apskritį), kur SLA 
buvo įkorporuotas, ir gautų iš ten for
mali leidimą SLA Centrui iškelti į Pitts- 
burghą.

Prez. Bagočius su Jurgelionim buvo 
nuvykę į Pittsburghą, kur, drauge su 
vice-prez. Mažukna, tarėsi dėl pirkimo 
namo. Jie apėjo kelis tinkamus tam tiks
lui namus.

Kai visi techniškumai bus užbaigti, 
tuomet bus sušaukta SLA Pild. Tarybos 
suvažiavimas, kuriame galutinai bus iš
spręsta visas iškėlimo centro iš New 
Yorko į Pittsburghą klausimas.

Taigi paaiški, kad visokios tautininkų- 
fašistų daromos pinklės ir skundai SLA 
centro iškėlimui Pittsburghan pastoti 
kelio negalės!

Patriotinio Fronto Nebus
Iš Kauno pranešama, kad patriotinis 

frontas Lietuvoj steigiamas nebus. Taip 
esą nutarusi gen. Černiaus valdžia.

“Laisvėje” buvo rašyta, kad tuojau, 
kai sugriuvo kun. Mirono vyriausybė ir 
buvo sudaryta nauja, tautininkai paža
dėjo savo tautininkų partiją likviduoti ir 
steigti vieną visai Lietuvai organizaciją 
—patriotinį frontą—į kurią galėtų įeiti 
visų sriovių žmonės. Patriotinio fronto 
tikslas turėjo būti: ginti Lietuvos ne
priklausomybė. Tūli žmonės tąjį dalyką 
pasitiko labai šiltai. Pav. “L. Žinios” ma
nė, kad jau iš tikrųjų prasidėjusi nauja 
Lietuvai era, kurioj visi piliečiai turėtų 
būti lygūs. Jau buvo imtasi už darbo to
kio fronto skyriams organizuoti.

Deja, tautininkai, matyt, apsisvarstė, 
kad, paleidus tautininkų partiją, jiems 
prisieitų apleisti daug šiltų vietų, todėl 
savo duotąjį žodį at keitė ir pasakė, kad 
jie tautininkų partijos nepaleisią ir pa
triotinio fronto steigti neleisią...

Na, ir taip pasiliko. Valdžia pareiškė, 
būk, girdi, kas norįs būti geru Lietuvos 
patriotu, tegu stoja Šaulių Sąjungom

Taigi, atrodo, kad tautininkų partija 
ir toliau pasiliks viena legališka Lietu
voj organizacija — liaudininkai, krikš- 
čionys-demokratai, socialistai ir- komu
nistai pasiliks nelegališkomis, kaip ir iki 
šiol buvo.

Kodėl Hearstas Rezignavo?
Kiek laiko atgal reakcionierius Ran

dolph Hearst rezignavo iš jo sudaryto 
laikraštininkų trusto ir pasitraukė gy
venti iš pensijos. Hearstas ir jo šalinin
kai slėpė pasitraukimo priežastį. Bet po 
biskį viskas iškyla aikštėn.

Randolph Hearst yra užkietėjęs prie
šas darbininkų klasės, Sovietų Sąjungos, 
demokratijos, laisvės ir abelno progre
so. Hearstas skelbės esąs Amerikos Hit
leris. Hearstas ir jo šaika iš piršto iš
čiulpdavo bjauriausius melus prieš ko
munistus, Sovietų Sąjungą, Rooseveltą, 
Naują Dalybą ir unijas. Jis šmeižė Ispa
nijos liaudies valdžią ir kovotojus, gar
bino Hitlerį, Mussolinį ir Franco, užgy- 
rė Japonijos užpuolimą ant Chinijos.

Du-trys metai atgal Hearstas turėjo 
29 laikraščius, kurie ėjo 18-koj Jung. 
Valstijų miestų; su virš 5,000,000 kopijų 
kas dieną cirkuliacijos; 10 žurnalų su 
6,000,000 kopijų cirkuliacija. Jam pri
klausė 10 radio stočių; kelios žinių agen
tūros, judžiai. Hearstas yra dalininku 
visos eilės stambių industrijų ir turi di
delius žemės plotus. Vien laikraščių na
mai ir spaustuvės siekė $220,000,000 ver
tės. Hearstas į metus imdavo iki $500,000 
algos, o jo pelnai nuo laikraščių ir kitų 
šėrų siekė per $6,000,000 kasmet. Hears
tas vedė palaidą gyvenimą, pinigų nesi
gailėjo savo asmens reikalams.

Bet Hearstui ir jo vedamam trustui 
pakenkė ne vien ekenominis krizis, bet 
ir jo reakcinė-fašistinė politika. Jau ne
kalbant, kad sąmoningi darbininkai, bet 
ir pažangesni demokratai, visi, kas np- 
apkenčia fašizmo ir reakcijos, pradėjo , 
neapkęsti ir Hearsto, Hitlerio ir Musso- į 
linio agento.

1937 metais prasidėjo krizis Hearsto 
laikraštinėj karalystėj. Pradėjo smukti 
laikraščių cirkuliacija, sumažėjo žurnalų 
platinimasis, užtrūko apgarsinimai, pra
sidėjo aštrus protestas prieš Hearsto 
reakcinę politiką, išaugo tarpe visų pa
žangesnių žmonių panieka linkui Hears
to spaudos.

Greitai Hearstas buvo priverstas už
daryti šešis didelius savo dienraščius ir 
jų tarpe “New York American”; Ro- 
chesteryj—“Journal American”; Omahoj 
—“Bee - News” ir kitus. Washingtone 
išrandavojo “The Herald” ir “The 
Times” kitiems.

1938 metai dar didesnį smūgį davė 
Hearsto politikai. Per pirmuosius šešis 
mėnesius tų metų pelnas buvo tik $700,- 
000; o per pirmuosius šešis mėnesius, 
1937 metais, jis dar siekė $2,644,000; gi 
dar pirmiau siekdavo iki $12,000,000! 
Dienraščių tiražas nupuolė iki 4,368,000 
kopijų; gi dar 1936 metais buvo 5,153,- 
000 kopijų1. Garsinimai sumažėjo ant 25 
nuoš., lyginant su pirmesniais metais. 
Pradėjo smukti Hearsto įplaukos. Negel
bėjo joki melai, vogimas dokumentų, iš
galvotos sensacijos, pletkai ir kiti sky- 
mai. Juo daugiau Hearstas su savo 
plunksnabraižomis siuto, tuo daugiau 
Amerikos liaudis sukosi nuo jo. Mokyk
lose mokytojai aiškino studentams, kad 
negalima pasitikėti jokioms žinioms iš 
Hearsto spaudos.

Hearstas, gavęs $500,000 algos už per
eitus metus, perėjo ant “pensijos,” pasi
traukė iš laikraštinio trusto vado vie
tos. Jis mano, kad tuo apgaus Amerikos 
liaudį, kad jo šalininkai vėl atgaus pub
likos pritarimą. Vargiai jiems tas pa- 

• vyks. Amerikos liaudis turi garbingas 
praeities revoliucines tradicijas ir ji mo
kėjo tinkamai įvertinti Hearsto veda
mus laikraščius; mokės įvertinti ir jo pa
statytus ponus.

LAISVE

grūmoja.Afrikiečiai Francijos koloniją kariai gabenami i Corsiką, 
Italija.

LIETUVOS ŽINIOS
ŠAKIŲ KRONIKA

Nuotaikos
Apie Klaipėdos krašto 

jungimą šakiečiai sužinojo tikį 
kovo 22 d. apie 12 v. Tiesa, jau 
ryte mieste buvo pasklidę gan
dų apie Vokietijos reikalavimus 
Lietuvai. Tačiau žmonės tuo. vi
sai nenorėjo tikėti, nes vakari
niai laikraščiai nieko apie tai 
nerašė. Apie 12 v. 30 min., ka
da radijas pranešė, jog reika
lavimai priimti, mieste jau bu
vo visuotinas susijaudinimas. 
Krautuvininkai uždarė tuo me
tu krautuves, valdininkai iš tar
nybų ėjo namo. Niekas netikė
jo, kad Vokietija pasitenkins 
tik Klaipėdos kraštu, visi laukė 
ir dairėsi vokiečių. Popiet gat
vėje buvo daug žmonių, visi bu
vo lyg ir atsigavę nuo apstul
bimo. Gyvai buvo svarstoma, 
.kaip iš tikro turėjo į reikalavi
mus reaguoti vyriausybė.

žmonės vaikščiojo ar stovi
nėjo grupėmis, kuriose garsiai 
ginčyta, nesidairant, ar kas ne
klauso. Demonstratyviai laikė
si vietos vokiečiai ar gotiško
mis raidėmis savo pavardę ra
šą lietuviai evangelikai. Kai 
kurie iš jų buvo net išsipuošę 
šventadieniškai.

įsisiūbavę nuotaikos neatslū
go nei 23, nei 24 d. Dar perei
tą šeštadienį žmonės svarstė. 
Šiaip ar taip dabar lietuvių ir 
net žydų tarpe jaučiama karin
ga nuotaika, o vietos vokiečių 
jau vėl nematyti.

Kaimas Jaudinasi Dėl 
Klaipėdos

Vokietijos reikalavimai Lie
tuvai ir Klaipėdos prijungimas 
prie Reicho kaip žaibu perėjo 
per, Šakių, Sintautų ir Kud. 
Naumiesčio apylinkės kaimus. 
Kaimiečiai greičiau apie reika
lavimus sužinojo, negu šakie
čiai. Daug ūkininkų turi radi
jo imtuvus ir kasdien klauso 
žinių. Mieste, kur žmonės pri
pratę prie nuolatinių gandų, 
dažnai netiki ir teisybe, bet 
kaime šito nėra. Jau į pieninę 
suvažiavę ūkininkai ginčijosi, 

( kokių išvadų prieis vyriausybė. 
Kaime Klaipėdos prijungimo 
prie Vokietijos klausimas buvo 
lauktas ir nelauktas.

Kaimiečių tarpe buvo jaučia
mas susijaudinimas, netikru
mas ir karingas nusiteikimas. 
Ūkininkai pageidauja, kad 
nors paskutinis smūgis atidary
tų akis, ir kad bent šiuo sunkiu 
tautai ir valstybei momentu at
sisakytų siauro partiškumo. 
Koalicinė vyriausybė, taip ma
no zanavykai ūkininkai, šituo 
momentu labiau, negu būtina.

j nes nakčia jų turtą apsaugoti.
| Kurį laiką, kol sargai saugojo 
į nuo padegėjų namus, buvo ra

pid-j mu, tačiau vos tik sargai buvo 
atleisti, buvo uždegtas ir sude
gė pil. Eidelšteino šiaudų kū
gis, o kovo mėn. 19—20 d. nak
tį sudegė A. Kudirkienės kloji
mas ir tvartas su gyvuliais. At-i 
vykę ugniagesiai apsaugojo nuo 
ugnies kitus trobesius. Tą pat 
naktį visai netoli nuo Kudirkie
nės buvo kėsintasi padegti pil. 
Rozmierskio klojimas. Tą nak
tį Rozmierskis, išsigandęs gais
ro kaimynystėje, skubėjo iš 
klojimo išvežti mašinas. Tik 
įėjęs į klojimą, pamatė degan-

tį akselį, kurį nesunkiai užgesi
no. Nežinomas piktadaris bu
vo atlupęs iš lauko pusės lentą,' 
įėjęs į klojimą ir padegęs ak
selį. Tą pat naktį matomai ta
sai pat piktadaris buvo paste
bėtas prie pil. Kronzono kloji
mo Ugniagesių g-vėje, bet laiku 
pasišalino.

Charakteringa, kad daugiau
sia kėsinamasi į žydų tautybės 
gyventojų turtą.
klojimas ir tvartai, atrodo, esą 
uždegti per apsirikimą ar iš 
asmeninio keršto.

Kudirkienės

Pažaislio valse., Naujasodžiu 
km. gyventojas Juozas Tamo
šiūnas sirgo džiova ir jau antri 
metai kai nesikelia iš lovos.

Aną dieną Tamošiūnas skus
tuvu pasidarė sau galą.

Lietuva Pradeda Prekybos i Berlyną, pradeda

Derybas SU Mažiais į prekybos .sutarties tarp tų 
Kaunas. — šį pirmadie- dviejų šalių.

nį Lietuvos įgaliotiniai, nu- Galva Lietuvos įgalioti-

nių yra M. J. Norkaitis, di
rektorius užsienių ministe
rijos raštinės. Jis buvo ir 
prižiūrėtojas Klaipėdos per
vedimo Vokietijai.

SUVALKŲ KALVARIJA 
(MARIJAMP. APSKR.)

Gaisrai Kartojasi
Prieš kurį laiką Suv. Kalva

rijoj ugniagesiai turėjo pakan
kamai darbo gesindami kuone 
kasnakt gaisrus, kuriais neži
nomas padegėjas terorizavo 
kalvarijiečius. Nuolatiniai pa
degimai privertė kai kuriuos 
kalvarijiečius net samdytis žmo

sassaM

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Nervo Įdegimas—Neuritis
Gerb. gydytojau, mano gi

minaitei ranką pradėjo labai 
gelti. Net šonas sutino. Di
džiausi skausmai. Negali mie
got.

Buvo pas vietinį gydytoją. 
Sako, kokis ten niuraitis ar 
koks paibelis jai esąs. Ji yra 
50 metų senumo, sveria 204 
svarus. Aukščio 5 pėdų ir 5 
colių. Malonėkite patarti, kas 
jai daryti, už ką tariu iš kal
no širdingą ačiū. Atsakykit 
per mūsų dienraštį “Laisvę.”

ATSAKYMAS

Neuritas arba neuralgija yra 
labai smarkus nervų sopstas. 
Gali tai paeiti nuo kokios*ap
čiuopiamos priežasties, kaip 
nusišaldymas, orvalka (vėjo

Maistas privalo būt natūra
lūs, nesugadintas, kad būtų 
net su kaupu vitaminų ir mi
neralų. Vitaminų reikėtų ir 
dirbtinių vartoti. Ypač džio
vintų bravoro mielių : Brew
ers yeast powder — po didelį 
šaukštą su kaupu, į vandenį 
ar pieną, 3 kartus kas dieną.

Liaukos—endokrininės (vi
dujinės) liaukos gali daug ką 
nusakyti. Jūsų giminaitė vei
kiausiai jau pergyveno gyve
nimo pakaitą. Jos kiaušidinės 
liaukos nebeveikia, o tuomet 
daug kas pradeda eiti blo
gyn visame organizme. Gydy
tojas jai galėtų įčirškinti ly
tinių moteriškų hormonų 
(sunkų) ir tuo pajauninti vi-

užpūtimas), išgąstis (ar taip Į są organizmą.
Neuritas dažnai yra senėji

mo ženklas. Reikia dažniau 
iau’! pasilsėti, ilgiau pamiegoti, 

šalti ir karšti kompresai, pa
kaitomis; masažas, brauky
mai, maudynės, saulė, ypač 
ultra-vijoletiniai spinduliai ir 
dijatermija. Svorio jai reikė
tų sumažinti, pamažėl, laips
niškai .

koks nervų sukrėtimas), ne-j 
sveiki, dantys, netikęs maistas, 
ypač stoka vitamino B, 
kų apsilpimas.

Visos šitos priežastys 
po truputį turėt vietos 
giminaitės nėurito

vėjas labai 
kambarį.

nueina pas
jai tuojau

gali 
Jūsų 

nuotiky. 
Ant to pamato ir tenka šis tas
patarti.

Tegul ji vengia staigių oro 
pakaitų. Kai labai sukaitus 
ir peršilus, tegul staiga neiš
bėga ant vėjo, atatinkamai 
neapsigaubus. Tegul nesėdi 
po smarkia orvalka. po atda
ru langu, kai 
traukia skersai

Būtinai tegul 
dantistą: tegul
nuima nuo dantų X-spinduliu 
atvaizdus, ar nėra kur suge
dusių dantų šaknų. Jos am
žiuj su dantimis reikia stro
piai apsižiūrėti. Pažiūrėt ga
li atrodyt ir sveiki dantys, bet 
šaknų be Rentgeno atvaizdo 
nepažinsi. O nuo sugedusių 
dantų išsivysto visa eilė labai 
rimtų ligų, kaip reumatizmai, 
vidurių pairimai ir tt. Grei
čiau pas dantistą, nelaukiant, 
kol da blogiau kas pasidary
tų.

Bičiulės
—Pagalvok tiktai, vakar 

vienas muzikas man pasa
kė, kad aš turiu gražiausią 
figūrą visame pasaulyje, — 
taria viena bičiulė.

—Tiktai ir betrūksta tau 
susirasti skulptorių, kuris 
pasakytų, kad tu gražiau
sią balsą pasaulyje turi.

Svečiuose
Plaukius buvo svečiuose 

pas ponią Kinkienę. Atsi
sveikindamas jis taria:

—Ponia, nevarkite mane 
iki durų lydėdama.

—Koks čia vargas, — ta
ria Kinkienė, — man tik 
malonumas tamstą išlydėti.

Nenugąsdino
—Gydytojas man pasakė, 

—taria Plikis savo žmonai, 
—jei aš dabar nebūčiau už
ėjęs, tai tu jau po keturių 
savaičių būtum našlė buvu
si.

—Galimas dalykas, — ta
ria žmona, — bet neilgai.

Atvirkščiai Suprato
—Aš norėjau gauti kasi

ninko vietą, bet man trū
ko tūkstanties litų užstatui 
—ir man atėjo į galvą į ta
ve kreiptis.

—Labai malonu! Tą vietą 
aš galėsiu tuojau užimti.

Skelbimas su Įtarimu
Viename laikraštyje pa

rašyta :
—Kas mūsų pyragaičius 

kartą valgo, tas jau 
giau gyvenime kitų 
valgo.

dau- 
nebe-

Veidas
moteris čigonei:
aš ištekėsiu?”

“Žinoma, kad
man duosit porą

Jauna
“Ar greit

Čigonė: 
greit. Jei 
litų, tai ir jūsų vyro veidą
tuoj parodysiu.

Jauna moteris: “Ar tuoj 
čia pat?”

Čigonė: “Pažiūrėkit į šį 
kibirą su vandeniu.”

Jauna moteris, pyktelėju
si: “Bet juk tai mano pa
čios veidas!”

Čigonė: “Kai ištekėsit, jis 
priklausys jūsų vyrui.”

Priežastis
Kalbasi dvi kaimynės. Pir

moji klausia: — Kas atsitiko, 
oruikad tokiam gražiam 

esant užkimai ?
Antroji.—Ach, geriau 

klausk! Vakar vyras 
nakčia namo grįžo!

(Surankiota)

ne
vėlai

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gal tamstos pasijuoksite 
iš mano klausimo, bet man 
visgi rūpi žinoti. Daleiski- 
me, kad vaikinas ir mergi
na apsiženijo. Bet neužilgo 
vaikinas sužinojo, kad jo 
prietelka buvo nėščia, kai 
už jo tekėjo. Jis taipgi žino, 
kad ne jis tame kaltas. Ari 
jis gali reikalauti ir gauti 
divorsą? Senbernis.

Atsakymas
Tokių klausimų statyto

jai turėtų žinoti, jog kiek
viena valstija turi savo įsta-

tymus apsivedimo ir per
siskyrimo reikalais. Geriau 
būtų ant vietos kokiose 
nors legališkose įstaigose 
apie tai pasiteirauti.

Pasiremiant nėštumu, už 
kurį vyras neatsako, tai 
yra, jeigu mergina buvo 
nėščia prieš apsivedimą, di
vorsą galima gauti seka
mose valstijose: Alabama, 
Arizona, Georgia, Iowa, 
Kansas, Kentucky, North 
Carolina, Oklahoma, Ten
nessee, Virginia ir Wyo
ming.
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trečias puslapis
Mother of Gareth

By ERIC LUCAS

stung the window 
black sea spray. It 

the shanty’s roof 
wet cliffs. Snug be- 
Kate hummed. She 

iron pot
Now she rubbed

HE GALE 
pane with 

almost ripped 
from the dark 
hind its walls,
hummed and swung an 
onto the stove, 
her palms down the sides of her 
dress, and looked down at her 
rounded belly. Tonight for the first 
time the unborn 
Soon . . . Gareth 
Kate squared her 
whispered: “Kick, 
big and tough like 
willin’ ye’ll be the

she

had 
would be 

shoulders 
m’hearty, 
yer Pop.
spittin’

stooped and

stirred! 
born.

and 
kick 
God 

image
of him.” Then 
dumped an arm of cordwood on the 
flagstone hearth.

The door swept open. The hearth
light slid across Arc’s wet leather 
jacket and hurled his shadow over 
lhe high cliff. Kate swung about, 
and caught her breath and hurried 
to her Arc -then stopped.

His cheeks were almost the co
lor of his pale blue eyes. He kicked 
lhe door shut.

With long and friendly fingers he 
limply caught Kate’s shoulders, then 
brushed by her, to where his yellow 
oilskin hung.

Kate moved her back to the door.
Without turning about, Arc, tow

ering. lifted the coat from off its 
peg.

The spray-like gravel trembled 
the window pane; the fire hissed; 
the gulls screamed at the night.

distant
back, ‘fore 
and swept

like

other with
answer to

Arc's voice sounded 
echoes. “Kate, I’ll be 
dawn.” Then he turned 
his coat about himself.

Each stared at the 
gathering panic. In
Kate’s mute question, Arc went on: 
“Someone left the skipper’s nets 
on Pikepoint Island.” He stooped 
to tug on his high sea boots. 
“The gale will blow 'em off the 
rocks to sea.”

Kate spoke as if she 
breath. “Yer 
alone.”

Arc raised 
knee. “Only
It’s safe enough.”

“Last 
never

mannin’

the 
two

boot 
mile

shoulders trembled and the sea-top 
whined through the wind, and Arc,
eyes wide, 
arms lay 
drooped . . 
his knobby 
and stopped with the distant wail 
of a siren.

looked down and his 
limp. Then he slowly 
. his eyelids closed and 
hands rose awkwardly—

back.

hand behind her, 
the door and stag-

slashing
but Arc

never leave the Bar to-
And off she stumbled along

wind caught her 
saw her lips say, 

leave the Bar

He started back. Kate cowered 
flat against the door. Arc jammed 
his sou’wester down.

Reaching her 
Kate swept open 
gered

The 
words 
“You’ll 
night.”
the black cliff-ridge like dry sea
weed in a gale, until the thick 
dark night wrapped her in, and she 
was gone. Arc raised his arms as 
if to stop her, changed his mind, 
and stalked quckly into blackness 
after . . .

was more than ever 
smoke and fisherfolk, 
ribbed lights swayed 
drunkenly. The night

The 
their 
They

HESE past few months of nights 
the Bar 

crowded with 
The swinging 
their shadows
pounded at the big oak door, 
men 
empty 
fought 
spoke 
owned 
that plied the coastwise waters.

1 One of the men in protest against 
the Skipper had left the nets on 
the rocks of Pikepoint Island, 

i knowing that the gathering gale 
would rip them off. Skipper was 
well aware of this but pretended 

flare up 
his men. 
the same 
his ven
reprisals.

sat about and filled
gullets with whiskey.

amongst themselves, and 
sullenly to the Skipper who 
the Bar as well as the boats

winter 
came back.”

Tom
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SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES

Liths Prepare 
To March in
May Day Parade

mil-
see
pa-

World’s Fair visitors will
York’s famous May Day 
which is expected to surpass 

previous demonstration in the

slogan: “Labor 
Democracy and

'NEW YORK, N. Y.—Over a 
lion 
New 
rade 
any
dynamic labor history of New York 
City.

With hundreds of labor and peace 
organizations planning their conting
ents and ordering floats for the 
parade, the Lithuanians of New 
York are also making their prepa
rations for the gigantic parade.

The parade, which will begin at 
59th St. and 8th Avenue, will fol
low a two mile route, will project 
for its principal

' Unit^, Recovery, 
, Peace”.
I Lithuanians this year have a par- 
I ticularly strong interest in showing 
to the world their stand on peace 
and democracy because of the sei
zure of Memel by Hitler. The Lith
uanians will march as an independ
ent national group and will have 
their own banners, flags, slogans, 
and even a large brass band.

Details as to where and when 
the Lithuanians will meet 
found in Friday’s Youth 
The parade will be held 
May 1st, in the afternoon
youth are expected to prepare for 
this great labor holiday.

will be 
Section. 
Monday, 
and all

ENGLISH PART

LDS of Mass
To Parley for 
Youth Activity

The Massachusetts LDS Youth 
Branches will hold their second gen
eral youth convention on May 14, 
1939, at 2 P. M. 'at Hotel Brad
ford, Tremont Street, Boston, Mass.

The LDS youth council is putting 
all its efforts to make this the big
gest youth conference in our LDS 
youth movement. We will have dele
gates from all the youth branches 
in our state but that will not be 
enough. We want ALL the LDS 
branches in Massachusetts to be re
presented. Every branch has some 
young people. These are the people 
that should be present.

Many important details pertain
ing to youth will be acted on and 
every delegate present will have 
the opportunity to express his views 
on how to help 
activity.

Those of 
nouncement 
members in
to the branch’s next meeting to be

I present when delegates will be 
elected so that in all probability you 
might be the delegate to represent 
your branch at this momentous 
conference.

Tony Vasaris, 
Scretary of Mass. 
Youth Council.

increase our youth

who read this an- 
are LDS youth

you 
and 
adult branes should go

LDS
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A Million Amer. Youth Students
Speak: "Stop Hitler and War”
Hello! and the Heck 

With Heil Hitler
FRANKFORT-ON-MAIN —“Here

we say ‘hello’. Only war profiteers 
still say Heil Hitler”—this is one 
of the favorite slogans chalked up 
on the walls of the lavatories at

Peace Rallies Throughout Nation
Voice Opposition to War, Fascism

With ever increasing clouds on the international horizon a 
cry for peace rang across the campuses of the nation last week. 
That battlecry of peace—“Stop Hitler!” was voiced by more 
than 1,000,000 students in 350 colleges and high schools Thurs
day during the annual student, 
rallies by pledging support to 
President Roosevelt’s peace policy.

Peace Committee with administra
tion endorsement.

the Vogt and Haffner war factory 
in Frankfort. Delight in this slogan 
is all the greater because the facto
ry police are unable to discover the students attended rallies called by 
authors.

25,000 in New York.
In the metropolitan area 25,000

local units of the United States
The Hitler salute also occasioned 

another funny incident in a big 
Berlin cafe recently. Two officers 
in uniform were taking leave of 
one another. They did not say 
‘Heil Hitler.’ A Nazi guard went 
up to them and asked if they did 
not know that the Nazi salute was 
customary, if not compulsory.

“But,” replied the officer, “that 
is one of my friends and I want to 
see him again. As I am not in
terested in you in the least, I salute 

you, Heil Hitler’. And amidst gen
eral hilarity, the officer went on his 
way.

Stethoscope

Eight student leaders wore cho
sen to fly io Washington to testify 
at Congressional neutrality hearing 
in favor 
to make 
a factor

of the Thomas amendment 
American material strength 
against aggression.

Student Projfbsals
Proposals placed before Congres

sional leaders included support 
of President Roosevelt’s peace plea, 
efforts to unify the Americas 
against fascist encroachment, an 
arms embargo against Japan, and 
steps for wide American democracy.

On campuses throughout the 
country the demonstrators were the 
the most numerous in six years of 
peace rallies.

At Columbia an isolationist resolu
tion supporting the Ludlow amend
ment was voted down. At City Col
lege, Main Day members of the Re
serve Officers Traing Corps handled 
collection of funds for the Commu
nity Chest campaing to aid refugees. 
At Brooklyn College the R.O.T.C. 
Club participated.

“Pink slips”—disciplinary notices 
—were prepared by Brooklyn Col
lege students for Adolph Hitler on 
the occasion of his 50th birthday 
Thursday and wore delivered to the 
Nazi Consulate.

Tubes bright bended 
argent in light’s

Beam
Oft listened 

to life’s sund’ring
Dream
The whisper 

in redder
Stream
And whisper 

of days galore 
now dwindled store 
of Once no 
of hate of

Core
And her 

sweet viol
d’Amor

ignorance so as not to 
the resentment amongst 
But a net is a net, and at 
time, by the severity of 
geance he must discourage

So it was that the Skipper chose 
the best liked man amongst them 
to retrieve his nets—although it 
might well mean death.

And as to this thick room of 
sulking men; they dare not refuse 
to see their friend, Arc, off—lest 
they expose the act of the saboteur 
and, maybe too, draw fire upon 
themselves. They drank and cursed 
and fought and beat a storm within 
their walls.

The door pushed in. A frenzied 
girl whose black hair tossed about 
in shattered waves, shoved the door 

She raised her 
head, then walked to where the 

t?°- I skipper stood. All eyes moved along

had no 
the dory

above his 
off shore.

went—an’
Arc’s fingers

hung unnerved. “An’ the 
him—John. Theyfore

dory beached, keel up.”
Arc’s daunted eyes

season 
found

looked

be- 
the

up.
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“But Kate, it s only one short run. | behind her shut
“Sure, it’s a short run—from here ' 

over the cliff’s a short run, t 
She moved forward, her taut fists ' with* her 
at her sides. “Why’d the skipper 
decide on you.”

“I guess he had to choose some
one.” The surf thundered against 
the rocks below. “I must get goin’, 
Kate. Boys waitin’ at the Bar to 
shove me off.” Arc rose, lumbered 
ahead* then stayed, before Kate.

"Arc, yer not goin’.”
Arc buttoned his yellow coat. 

She caught his fingers. "Arc, yer 
worth more to me than a mess of 
rotten fish net. They’re buyin’ yer 
youth—but we ain’t sellin’ them yer 
life.”

Arc gripped his hands and moved 
them from his coat. “Kate, you 
don’t understand—I said I’d go. A 
man can’t .
as yeller.”

“Yer dead 
brandin’ yer 
skipper—t it’s

The Struggle for Mare Nostrum
more
love to beating

Democracy and Fascism Meet on the 
Crossroads of the Mediterranean

ITH THE WAR danger shift
ing from here to there the 

eyes of the world rIevertheless re
main on the blue seas of the Medi
terranean. Europe’s largest sea be
comes increasingly important in 
contemporary world politics as the 
scene of the basic imperialist con
tradictions. The struggle for the 
Mediterranean, the territory border
ing it, and the trade routes through 
it, determine to a considerable ex
tent the foreign policy of the major 
European powers.

I
The 1914-1918 War resulted in 

serious changes, territorial and po
litical, in the Mediterranean. Aus
tria-Hungary disappeared from the 
political map of Europe, no longer 
existing as a Mediterranean power. 
The Adriatic coast was divided be
tween Italy, which acquired first 
Trieste and then Fiume ,and the 
newly established state of Jugo
slavia. In 1915, Britain officially de
clared its protectorate over Egypt.

On February 28, 1922, under pres
sure, Britain was forced formally 
to recognize Egypt’s independence, 
while continuing to exercise military 
control over that country. In the 
eastern Mediterranean, as a result 
of the defeat of the Ottoman Em
pire and the dismemberment of part 
of its territory, Britain received 
a League mandate over Palestine 
and Transjordania, and France over 
Syria.

voice

—D. K.occupy a key position on the sea
routes which link France with its 
North African possessions, Morocco, 
Algiers and Tunis: these islands 
were’ seized by the Italian inter-

■ vention forces. Only Minorca, of 
vital strategic importance in the 
western Mediterranean, remained in

I the hands of Republican Spain, till 
I active intervention by England and 
j France helped to break the resist
ance.

At the expense of a terrific in
tensification of all its economic and 
financial resources, and by reducing 
the standard of living of the work
ing people, fascist Italy succeeded 
in developing its armed forces on 
a considerable scale. This 
cularly true with regard 
war-ships, submarines and 
However, the military and
resources of fascist Italy are greatly 
limited, for Italy depends upon for
eign imports for its supplies of 
basic strategic raw materials.

Movies with Meaning...
is parti- 
to light 

airforces, 
economic

‘ Why d the skipper į gbe pOjnted back and her voice 
was hollow. “There’s a dead man 
followed me down the road. He’ll 
be here soon. It’s the man you’ve 
killed.”

The Skipper, wizened, palid as a 
sunbleached hull, looked up sharply 
in time to see the door screen open 
and from out a towering heap of 
glistening yellow oilskins, two pale 
eyes swept the shadowed room ‘til 
they touched the girl—then looked 
less frightened.

He pushed 
men. Kate ; 
broad lapels, 
t’ send my 
ain’t you to 
for. Tell him no.”

“It’s the man’s job. Neither of us 
can interfere.”

I " You’ve made that job—”
“An’ it’s goin’ to stay that way!” 

Skipper glanced up. “Arc.”
“Aye, sir.” 
“Shove off at once—the men’ll 

lend a hand.”
A hum of voices singed the air.
Helpless, Arc looked to Kate, 

then at the men. He moved stiff
legged to the door. The men rose 
out of their chairs as Kate snatched 
a half-filled bottle and shattered its 
belly across the table and caused 
the men to swing-to when she fairly 
bellowed: “Scum of the sea—what 
men are 
an’ help 
drowned 
by that 
enough he’s killin’ yer slow’—while 
you stand by like a tangle of 
frightened worms—now he means t’ 
kill ye quick—John went first an’ 
then it’s Tom an’ now it’s Arc an’ 
who knows when the corpse is you.” 

She raised her fist like a flame
less torch "No—ye can’t be men— 
yer a pack of spineless squid.”

Kate raised the jagged chunk of 
glass to the Skipper’s scrawny 
throat. “Ye’d best stand where y’ 
are.”

Skipper’s head sunk between his 
broad blue lapels. “Put that down 
and step aside.”.

He raised his hand and gripped 
her wrists, and Arc’s fist caught 
his chest and sent the spikened 
chunk of bottle hurtling ‘cross the 
room. Skipper stumbled back be
hind the bar. The shattered ranks 
of men swung in 
swelled the inn to thunder louder 
than the gale that beat upon the . moved across the darkening cliffs 
oaken door. Skipper cringed back ' above the sea . . . Kate strongly 
in abject terror and felt the welt i lifted in Arc’s long arms, tended

(he

con- 
one 
ag-

. . can’t be branded

right, Arc—if its 
want—turn it on yer 
his net that needs 

savin’. Let him go an’ get it ‘stead
of sendin’ his man Friday. Arc, 
don’t let ’em sell yer fer no paper 
medals.” She paused. “Yer not 
walkin’ out that door tonight.” 

moved to- 
swung him 
askin’

yer go ye’ll 
will Gareth

yer

Kate writhed her fingers, 
between

Gareth—

Arc swallowed hard, 
ward the door. Kate 
about. “Arc, I’m not 
for myself no more. If 
never come back. What 
do . . . alone.”

The wind moaned down the chim
ney.
Then she slipped around 
the door and Arc.

“Arc, you an’ me an’
we’re just beginnin’.” She pleaded. 
“Arc, don’t let ’em take it away.”

Arc pushed up his broad collar. 
“I got my duty. A man can’t shirk 
his duty.”

“Sure, Arc, yer got yer duty— 
oney it’s here—it’s yer home an’ yer 
kid an’ me. Maybe yer Skipper 
don’t care if he has to kill to save 
himself a bit of money, but Arc,” 
Kate’s voice broke, "we care.”

She moved close to Arc, timidly, 
then gently raised her arms about 
his tall shoulders and pushed her 
cheek against his coat and rocked 
her head and softly wept and her

Children Will Cry For
It—Castor Oil

dyna- 
make 
other 

Simply rub his tongue
Then he won’t taste it.

past the 
Skipper’s 
not goin’ 
death. It

1 brusquely 
gripped the 
“Skipper, yer 
man to his
tell what he’s to die

you to stand by an’ watch 
the one yer call yer friend 
before yer blinded eyes 
scurvy beast! It’s bad

II
Like German Fascism, Italian 

Fascism represents the open dicta
torship of the most reactionary 
ruling section of finance capital 
and looks to foreign expansion as 
a way out of the inner contradic
tions that are tearing it asunder.

In the first stages the relation 
of forces between France—at that 
time armed to the teeth and finan
cially powerful—and comparatively 
weak Italy was such that Italian 
Fascism could not dream of chal
lenging its mighty competitor open
ly. In 1925-26 Italy began its sur
reptitious struggle against France. 

I In particular it supported the in
surrection movement against French 
rule in Syria and Morocco. In sub- 

1 sequent years, as Franco-Italian 
contradictions developed, fascist 
Italy, despite its lesser financial 
and economic resources, entered in- 

1 to bitter competition with its ’Latin 
j sister nation” in the sphere of arm- 
aments, primarily naval and air 
armaments.

“Yer dealin’ 
men.”

| “A hundred 
boob who don’t

I *

now with hungry

men—an’ not one 
know where to hit.”

* *

111
In 1935 Italy attacked and 

quered Ethiopia. The war was 
of the first “no-declaration”
gressions which are now so popular 
among the fascists. This not 
destroyed independent Ethiopia 
threatened Great Britain’s 
routes from Europe to Asia.

only 
but 
sea

Bri-For a certain time Great 
tain, with the aim of weakening 
Italy, supported the sanctions ap
plied by the League of Nations 
against Italy, but the fascist coun
try, relying on its superior military 

: technique, occupied Ethiopia which 
was almost completely unarmed.

In Spanish Morocco, as a result 
of their intervention, the Italian 
and German fascists have won the 
upper hand. Melilla and Ceuta have 

! actually been converted Into fascist 
Germany’s naval and aviation bases 
and present an immediate threat to 
the British fortress at Gibraltar. On 
the territory of Spain proper, pow
erful long range artillery has been 
installed in the immediate proximity 
of Gibraltar and this artillery can 
bombard the British stronghold.

CHICAGO, Ill. — No more 
mite tactics are needed to 
your child take castor oil or 
medicine, 
with ice.

This advice appeared in the Jour
nal of the American Medical As
sociation. It was taken from a re
port on findings of Dr. Harold 
Tangle, lecturer at the University 
Budapest.

He said cold dulls the sense 
taste and warmth stimulates it.

of

of

like one and į OUT long before the seamen left 
_ Z_jder D the inn, Arc and Kate slowly

At that time the leading circles 
of Great Britain drastically changed 
their political line toward Italian 
aggression, They took the initiative 
in repealing the sanctions applied 
by the League of Nations against 
Italy. Italy’s seizure of Abyssinia 
and its war preparations in Lybia 
created the danger of Egypt and 
Anglo-Egyptian Sudan being hemmed 
in. By the subversive activities of 
Italian fascism in Palestine and 
Transjordania, the Suez canal, vital 
communication artery of the Brit
ish Empire, was threatened from 
the east. Finally, the construction 
of Italian naval and aviation bases 
on the coast of Italy’s African pos
sessions, at the Southern outlet of 
the Red Sea, constitutes a menace 
to Britain’s vital communications.

IV
On July 18, 1936, a group 'of fas

cist generals organized an insur
rection against the legitimate gov
ernment of the Spanish Republic. 
“Under the guise of supporting the 
Spanish fascists Italy and Germany 
took the opportunity of surrepti
tiously landing troops on Spanish 
territory, in the rear of France, and 
stationing their fleets in Spanish 
waters—in the zones of the Balearic 
islands and Gibraltar in the south, 
the Atlantic Ocean in the west and 
the Bay of Biscay in the north . . ."

Italian fascism is simultaneously 
strengthening its positions in the 
central part of the Mediterranean. 

; A large Italian aircraft base is 
I being erected on the Pantelleria 
| Island which lies in the narrow 
passage between Sicily and Tunis. 
Auxilliary bases are being estab
lished on the Islands of Linosa and 
Lampedusa. A very considerable 
although lesser threat is presented 
by the transformation of the Italian 
Island of Leros, in the Eastern 
Mediterranean Dodecanese Islands, 
into an aviation and submarine 
base. Fascist Italy is also building 
new naval bases at the southern 
outlet of the Red Sea.

British Imperialism is also striv
ing to strengthen its strategic po
sitions in the Mediterranean. It is 
increasing its coastal and anti-air
craft defenses at Gibraltar and Mal
ta and is building new naval and 
aviation bases in the eastern part 
of the Mediterranean 
adjacent districts of 
Port Said, Jaffa, etc. 
these measures are to 
able extent nullified by
policy pursued by Chamberlain, a 
policy tantamount to capitulation to 
the fascist aggressors.

and in the 
Alexandria, 
But all of 
a consider- 
the foreign

of words more keenly than the 
blows. The spell was broken—the 
fishermen’s tongues

"We’ll damn the
net one cursed fish
meet our will.”

"An’ there ain’t a
wise down who’d dare to take our 
place.”

untied.
day before we 
at terms don’t

man this coast-

warm in his deep oilskins, where 
snugly she softly wept against his 
chest, and Arc, as much alive 
unborn being, even as Kate 
night, sought his steps ahead 
clear, untroubled eyes ....
soon Gareth would be born . . . 
born with the tradition that his 
mother could fight . . .

with 
this 

with 
For

Using the anti-communism cloak 
German and Italian intervention in 
Spain struck at Great Britain and 
France by bestriding the sea com
munications of these two countries 
with their vast African and Asiatic 
colonial possessions.

The activities of Italian troops 
in Spain were directed to building 
Italy’s positiqn in the western £art 
of the Mediterranean. The Balearic 
islands—Majorca, Minorca, Ibiza-

Italo-German aggression in the 
Mediterranean, constitutes an even 
greater threat to the security of 
France. The Communication routes 
which connect France with its 
North African possessions are im
perilled by Italian air forces with 
bases at the Balearic 
lian fascism succeeded 
basic strategic tasks 
over the triangle of

Mediterranean—Cartagena 
as Barcelona and Mahon.

Islands. Ita- 
ih solving its 
with control 
naval bases

in the
as well

* ?!< *
the fall 6f Spain to the 

forces and the seizure of
With 

fascist 
Albania by Italy the fascist powers 
have a strangle hold upon 
craddle-sea of civilization, 

(to be concluded)

the

SNOBS USED to say that when 
people went to the movies (hey 
left their brains at the box-office. 

There was something in that crack, 
because for a long time we pushed 
our quarters through that little 
window pretty regularly, and took 
without beefing the same rubbish, 
week after week. Over and over 
again we watched the boot-black 
rise to the banker, saw goodness 
rewarded and evil get , it in the 
neck, saw the eternal triangle ba
lanced on one apex and then ano
ther, saw love conquer all. The 
stuff ran along its well-oiled 
grooves to the inevitable ending: 
“They lived happily ever after
wards” or “All’s well that ends 
well.”

With the attendance at movies 
in this country about five billion 
in one year, you can see what a 
powerful influence the movies exert. 
Like the writers of pulp and slick 
fiction, the movie-makers know the 
keys to strike to arouse the proper 
emotions. They secure stock res
ponses by appeals to our interests in 
sex and sentimentality; violence and 
excitement, nationalistic symbols,

Soviet Pavilion at 
Worlds Fair Ready

MOSCOW,—The Soviet Pavilion 
at the World Fair opening in New 
York on May 1 promises to be 
both highly interesting and.impres
sive. Leaving Moscow for the 
United States, Tikhormirnov, Com
missar of the Soviet section of the 
Fair, told representatives of the 
press:

“Construction of the USSR Pa
vilion is practically complete. In di
mensions this pavilidn is twice as 
large as that at the Paris 1937 Ex
hibition. The most beautiful Soviet 
marbles have been used to decorate 
it. Topped by the statue of a 
worker holding in his outstretched 
hand the five-pointed ruby, an obe
lisk about 180 feet high stands in 
the space between the two wings 
of the Pavilion. This statue, al
most 54 feet high, is of stainless 
steel, and was executed in Moscow. 
Most of the objects for display are 
already in America, and the rest 
will soon be there.”

Although men are stronger of 
body than women and have physical 
advantages over women in carrying 
and throwing things women are 
far superior in the use of their 
senses: eyes, nose, ears, taste and 
touch.

sweetness, optimism, and happy en
dings; wish-fulfilment through day 
dreams; popular prejudices. Com
bining these appeals and interests in 
stereotypes, they use them to mold 
our attitudes and opinions and in
fluence our actions. Most of this 
influence has been harmful. The 
movies' point of view was generally 
reactionary; and our traditional 
ways of thinking, out of joint with 
the social truth of the times, were 
strengthened by what we saw on 
the screen.

Lately there has been a bit more 
variety in movie bill-of-fare. Today 
we can see films that speak out 
against injustice, films that are 
honest and realistic, films about 
current problems facing millions of 
us. The big force behind this 
change is the forward pressure of 
the vast majority of Americans 
who are lining up against the 
menace of fascism. Nowadays we 
don’t go to the movies with our 
minds 4 mush. Things of great mo
ment are happening to us and 
they’re too big to be forgotten. 
Sham and hypocrisy go into the 
ashcan. We want the truth.

Some of the new movies are try
ing to give it to us. There’s Boy 
Slaves, for instance, an RKO picture 
produced on a shoestring, but pack
ing a punch. It’s about child labor, 
and particularly peonage in a 
Southern turpentine camp. None of 
your Shirly Temples and Freddy 
Bartholemews here. These are the 
wild boys, too young for the CCC, 
who wander the roads, stealing and 
begging to keep alive. Most of the 
film shows how cruelly the home
less boys arc treated whether in 
or out of work, and it puts the 
finger directly on child labor. Boy 
Slaves could have been a better 
movie, but the fact that it says 
something worth saying, which 
great numbers of people will hear, 
makes it deserve our thanks and 
strong support.

One Third of a Nation, the film 
version of the Federal Theater suc
cess,. is another of these pictures. 
It probably won’t give you the same 
satisfaction Boy Slaves does, but 
it is an attempt to present the 
people’s point of view about the 
rattletrap combinations of plaster 
and wood1 so many of us are forced 
to call “home.” Taking a typical 
New York old-law tenement as its 
text, the picture puts the house and 
its occupants through a series of 
tragedies that finally end in the 
razing of the junkheap and the 
erection in its place of a fine mo
dern apartment house. Much of the 
picture is phony, but on the whole 
it is something that shouldn’t be 
missed.

—M. Meltzer.



Ketvirtas puslapis Antrad., Balandžio 25, 1939LAIŠKU

Rašo Julmis

Internacionalas Karcery
(Tąsa)

Prisipažinsiu, palangėj man buvo 
drovu: ir jie ir mes mylim tą pačią rau
doną vėliavą. Bet mes keturi atskirti, 
kaip piktadariai. Gal mes visi dvidešimt 
būtume sėdėję kartu apie raudonas vė
liavėles.

Bet partijų spaudoj ėjo ginčai. Prof
sąjungose ginčai. Tie ginčai siausdavo ir 
keturioliktoj kameroj. Iš vakaro, kai 
sargams dalino granatas, Viršaitis ma-‘ 
ne nusivedė į tamsų kameros kampą. 
Elektra dar nebuvo užžiebta. “Viršaitis” 
tamsoj tarė: “Drauge. Ryt mes su jais 
išvien nešvęsim. Jie—nachalai. Tu gi ma
tai, jie boikotuoja vieną iš mūsų ketu
rių ...”

—Bet,—sakau Viršaičiui,—jie, gal, tu
ri priežasčių?

—Jie tą mūsų draugą kolioja žvalgy
bininku. Girdi, mes su jais negalim!... 
nutęsė Viršaitis. Kameroj jį vadino vir
šaičiu; dar demokratiniais laikais jis bu
vo valsčiau viršaitis; kameroj jis vado
vavo mūsų keturių grupelei.

Taigi, iš ryto mes keturi susispietėm 
prie lango. Žiūriu į grindis, ir prisimenu 
kažkokio poeto eilėraštį: “tik kelios pu
šelės apykreivės liko”... šešiolika jų su
sėda aplink stalą. Gale stalo pakyla se
nukas Adomas. Paglosto kalėjimų pra- 
žildintą barzdelę. Senukas Adomas se
nai pražilo; iš tikro jis dar ir ne senu
kas: dar tik keturiasdešimt septynių 
metų. Adomas virš dvidešimt metų ku
nigu išbuvo. Bet kalėjime staiga pražilo: 
dešimties metų kalėjimas spindėjo jo 
barzdelėj. Taigi, pasiglosto sidabruotus 
plaukus, taria:

“Draugai! Atsistojimu pagerbkim bro
liško vokiečių proletariato aukas. Per
nai šią dieną jas paklojo Berlyno gatvė- 

, se socialdemokratų kulkosvaidžiai...”
Minutę stovi šešiolika vyrų. Tarška 

koridoriuj geležiniai vartai. Už keturių 
žingsnių stovim ir mes. Man širdy lyg 
gėda, lyg gaisras: gėda ir dėl to kraujo 
ant gatvių grindinio, kurį jie pagerbia. 
Gėda—juk aš stoviu greta žvalgybinin
ko. Vadinas, Berlyne mūsų kulkosvai
džiai traškėjo...

Senukas kalba, jo sidabriniai plaukai 
išsisklaidę, akys žaibus mėto, senstelė
jęs veidas jaunėja, lūpos virpa, žodžiai 
liejasi:

“Draugai! Be galo toli abu internacio
nalai! Be galo daug kulkosvaidžių, at
suktų į revoliucijos armiją. Fašistai be 
galo daug atakų laimėjo... Bet nepa
prastai arti abiejų internacionalų darbi
ninkai: jie greta prie mašinos; jie greta

streikuose; jų širdys be galo arti, nes 
jos darbininkiškos...”

Aš svaigau. Nebeklausiau, ką kalba se
nukas Adomas. Pažvelgiau skersas į sa
vuosius palangėj: ir jie į žemę žiūrėjo. 
Pažvelgiau į stalą: ligi stalo keturi žing
sniai—ten veidai ir vėliavėlės. “Be galo 
arti”—pagalvojau. Paraudęs nusisukau 
į langą: už kiemo tvoros tebevaikščiojo 
kareiviai. Tolumoj stūksojo miestas: 
ant kalno lūšnos, o tirs jų radio bokštai: 
ten fašizmo lizdas. O mes čia. Mes—sve
timi vienas kitam. Bet čia tik keturi 
žingsniais..

Nemačiau, kada atsisėdo Adomas. Ne
girdėjau, ką kiti kalbėjo, nesupratau at
skirų žodžių, girdėjau muziką, šnabždan
čią: išdrįsk ir ženk!

Jau ištisi metai klausydavau ginčų ka
merose. Karštai pats juose dalyvauda
vau, gindavau savąją partiją ir jaučiau, 
kad nusiginkluoju; svyravau, jaučiau, 
kad ir pats ne to noriu, ką ginu.

Klausau tos žodžių muzikos. Gelia 
širdį, kaip tau dabar, Pauliau, kaip tau, 
Fridi; “Be galo toli... Tik keturi žings
niai. ..”

Žengiu, pila prakaitas, raudonuoju, . 
noriu atsisukti į tuos, kuriuos palieku: 
bet štai ir stalas, šešiolika veidų ūmai 
atsigręžia į mane:

—Draugai! Norėjau kažką pasakyti. 
Bet aš pasakysiu vėliau... Dabar aš 
švęsiu su jumis, nors man buvo uždraus
ta... Priimsit?

Daugiau aš nieko nebeįstengiau pasa
kyti: susijaudinęs užspringau, be to, bu
vo gėda paliktųjų., šešiolika spaudė 
man ranką, kažkas kažką man sakė. Bet 
aš jaučiaus kaip kareivis, perbėgęs į ki
tas pozicijas, palikęs likimui draugų 
saujelę... Pažvelgiau per petį: likusie
ji tebežiūrėjo į žemę.

Septynioliktas sėdau už stalo—ir įbe
džiau taip pat į žemę akis.

Jūs gi supraskit: su likusiais trimis 
priseina kartu gyventi vienoj kameroj, 
kas žingsnis susidurti, miegoti greti
muose naruose: jie vaikšto išdidžiai iš
kėlę galvas.

Aš ar dvi savaites nedrįsau akių pa
kelti—geriau skradžiai žemę prasmeg
ti.

Juk apleidžiau ne tik šiuos tris, kurių 
vienas žvalgybininkas. Trys tebuvo for
te. Koks pusšimtis Kauno centraliniame 
kalėjime. Apie šimtas štai šiuose karce
riuose. O visoj Lietuvoj tūkstančiai, o 
kiek Europoj?

(Bus daugiau)

Wilkes-Barre, Pa.
Seniai laukiama balandžio 

30-ta diena jau čia pat, o tai 
bus labai svarbi diena šios 
apielinkės lietuviams, nes čia 
yra rengiama didelis koncer
tas ir labai juokinga komedi
ja “Aš Numiriau” ir kiti juo
kai .Daug žmonių su. nekan
trumu laukia tos dienos.

Aną dieną eidamas gatve 
žiūriu, vienas mano, pažįsta
mas kad bėga, tai bėga. Ir aš 
užklausiau, “Kur tu bėgi, Juo
zai?” “Nagi, ar tu nežinai, 
kad balandžio 30 dieną LLD 
12-tas Apskritis su LDS 7-ta 
kuępa bendrai rengia puikų 
koncertą ir labai juokingą 
komediją? Taigi bėgu dra
bužių nusipirkti. Girdėjau, 
kad bus gražių merginų ir iš 
kitų miestų, žinai, aš myliu 
lietuviškus veikalus, kuriuose 
būna daug juokų. O čia kaip 
tik toks ir bus. Pasibaigus 
programaai bus šokiai, gėri
mų, skanių valgių. Mūsų 
darbščios šeimininkės yra pil
nai prisirengę svečius pasi
tikti.”

Man gaila mano seno pa
žįstamo ir draugo Šlekaičio, I 
kad šiam veikale jam reikės] 
mirti, kur bus daug verksmo 
ir kitokio
vėliau iš to visko tiek juokų 
bus, kad net perdaug. Prie 
to, dar bus labai juokingas 
monologas, “Koks Tėvas, Toks 
ir Vaikas.” O kur mūsų pa
garsėję dainininkai, kaip tai, 
V. Valukas su jaunuoliais iš 
Scrantono, S. Kuzmickas iš 
Shenandoah? Bus ir sugabių 
smuikininkų ir kitokių meno 
kavalkų.

čia bus toks pažmonys, ko
kio mūsų apielinkės lietuviš
ka publika jau seniai laukia. 
Šis viskas atsibus balandžio 
30 dieną, kliubo svetainėj, 
325 E. Market St., Wilkes- 
Barre. Padžia šeštą valandą 
vakare.

Vietos ir apielinkės lietu- j 
vius ir lietuvaites kviečiame 
skaitlingai dalyvauti. Kurie 
praleis, labai gailėsis.

Rengėjai.

J. Stankevičius pridavė nuo 
paskutinio parengimo 30 cen
tų. Senas iždininkas perdavė 
$9.41. Aukų surinkta už 
kambarius užmokėt 75c. Išlai
dos tokios: Už kambarius už
mokėta 75c, A. Valiukui 25c. 
Taigi, naujas iždininkas priė
mė $10.40.

Sekr. M. Kalauskas.

Roma. — Italijos valdžia 
minėjo 2,692 metų sukaktį 
nuo pasakiško Romos įkū
rimo.

Dabar Roma turi 1,294,- 
000 gyventojų, tai apie tiek, 
kiek turėjo galingiausiais 
laikais senovės Romos im
perijos.

susijaudinimo. O

pa-

Ko- 
ko-

Pittsburgh, Pa
Klaidos Pataisymas

“Laisvės” No. 94-tam pada
ryta klaida, kas rašė tą mažą 
straipsniuką apie Amerikos 
Lietuvių Kongreso skyrių. Ten 
pasakyta, kad vakarienė ren
giama, balandžio 21 d., o tu
rėjo būti balandžio 28 d., 8 
vai. vakare, ši klaida pataiso
ma, kad nesuklaidinus Pitts- 
burgho publikos.

J. Mažeika, ALK
Pittsburgh© Skyriaus narys.

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

BLUE JAY INN
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Pa. į New 
Yorką. arba nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

Lankydamies į svečius 
iš Pennsylvanijos j New 
Yorką arba iš New 
Yorko j Pennsylvaniją 

užeikite.

I

•»

*

Blue Jay Inn 
patalpa 1,000 žmonių, Šeš
tadieniais ir Sekmadieniais 

puiki muzika šokiams.

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm, 

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

Atdara iki 2-rai vai. ryto. Įžanga veltui.—No Cover Charge.

DR. MAXWELL MILLMAN

dėjo ir šiandie apie jį .kalba. O 
katrie neatėjo, tie labai apsiri
ko ir save apgavo.

Draugo Janausko prakalba 
buvo aiški ir gerąi suprantama, 
rodos, žmog'us matai savo aki
mis tuos įvykius, apie kuriuos 
kalbėtojas nurodinėja. Draugas 
Janauskas plačiai .kalbėjo apie 
Lietuvą, bet palietė ir kitus 
kraštus — fašistinius kraštus 
ir buržuazines demokratijas. 
“Kodėl Japonija neužpuola 
Mongolijos, kai kad Hitleris 
užpuolė Austriją, čechoslovaki- 
ją ir Lietuvą, o Mussolinis Al
baniją?” Kalbėtojas sakė: “To
dėl, kad Mongolija pasirėmusi 
ant Sovietų Sąjungos — turi 
apsigynimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga. Sovietų Sąjunga pa
sakiusi, ‘kad jeigu Japonija už
pultų Mongoliją, tai ji užpultų 
Sovietų Sąjungą’,” kalbėtojas 
aiškino.

Kalbėtojas nurodinėjo, kai 
Vokietija buvo beveik visiškai 
nubankrutavusi, o į metą laiko 
karine jėga pralenkė buržuazi
nes demokratijas. Aiškus daly
kas, kad kapitalistai pastatė 
Hitlerį ant kojų — finansavo 
ir apginklavo jį. Norėdami, 
kad Hitleris užpultų Sovietų 
Sąjungą, bet Hitleris suuodė, 
kad jam reikės susidurti su ga
linga ir nesulaužoma jėga, to
dėl jis pasisuko į kitą pusę. 
Kapitalistai pamatė dabar, .kad 
jų išaugintas ir riebiai nupenė
tas Hitleris puls juos pačius, 
tai pradėjo gvoltu rėkti šauk
damiesi Sovietų Sąjungą į 
gelbą.

Bet d. J. Stalinas pasakė 
munistų Partijos Kongrese
vo 10 d., kad Sovietų Sąjunga 
nebus įtraukta į konfliktą su 
Vokietija, kaipo “katės koja,” 
su kuria Francija ir Anglija 
trauktų riešutus iš ugnies.

Draugas Janauskas aiškino, 
kad “kožnas žmogus yra dalis 
visuomenės, todėl reikia visuo
menės reikalais rūpintis... 
Nereikia laukti senatvės. Ji at
eis ir nelaukiama... Pašvęs
kime nors du ar tris vakarus 
į savaitėje , apšvietos ir organiza-, 
ei jos reikalams...”

Prie pabaigos prakalbų, kal
bėtojas paaiškino publikai, kad 
kanadiečiai lietuviai šaukiasi 
Amerikos lietuvių 'pagelbos, 
kad kiek galint prisidėtų su au
komis prie palaikymo “Liau
dies Balso.” Prakalbų pirmi
ninkas d. A. žemaitis paprašė 
dd. Pivariunienę ir Stankevi
čienę, kad parinktų aukų.

Aukojo po $1 šie draugai: J. 
Stanys, K. Mikolaitis, Ą. Bal
sienė, J. Bubnys, J. Deltuva, J. 
Mitchell, F. Pivariunas ir J. 
Smąlanskas. Po 50c: J. Jesai- 
tis, J. Balsys, S. Povilaitis, ir 
O. Kučiauskaitė. Po 25c: J. 
Ančiukaitis, S.- Bartašienė, A. 
Janavičius ir A. Vitkus. Su 
smulkiais aukų surinkta $14.82. 
Varde prakalbų rengėjų, šir
dingai ačiuoju visiems už au
kas.

Taipogi, kiek aš patėmijau, 
buvo gauta du nauji “Liaudies 
Balsui” skaitytojai. Draugas 
J, Jesaitis pagelbėjo svečiui.

Antras to vakaro kalbėtojas 
buvo Bill Andrews, Komunis
tų Partijos org. Kalbėjo anglų 
kalba. Draugas Andrews kal
bėjo daugiausia vietiniais rei
kalais. Jis aiškino, .kad šį metą 
pirmos gegužės demonstracija 
bus didžiausia. Jis sakė, kad 
pląnai jau 
monstrącijoj 
organizacijų, 
darbininkai.

Linksma girdėti tokia naujie
na. A. Vitkus.

EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS
Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

>

>
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10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.
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Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Minersville, Pa. Baltimore, Md

kad

PASAULINĘ PARODĄ

Lietuviu Įstaiga Prie Pasaulinių Feru
viso aukų “L. Fairview Restaurant & Bar

VALILIONIS IR MARCINKEVIČIUS
Savininkai

mįnęrsvilliečių
ir persmulki;

dėl 
lyg

$34.-
Cen-

Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 P. M. 
Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.

Telefonas EVergreen 7-0986.

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 
NEWARK, N. J.

Moterų Apšvietos 
Tai

Garsinkite savo biznį dįęp-

Jie tyri vietos mašinom pastatyti. Jų vieta skersai gat
vę nuo Marines budinko pasaulio fėruose.

svarstomi. De- 
dalyvaus visokių 

visokių srovių

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT 

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

pas juos gausite gerų steikų ir kitokių gerų valgių.
DEGTINĖS, VYNAI IR ALAUS

Lankydamiesi į pasaulinius fėrus užeikite pas

VALILIONI ir MARCINKEVIČIŲ

Balandžio 16 d. tapo su
rengta prakalbos LLD 9-to 
Apskričio kanadiečiui d. Z. 
Janauskui, “Liaudies Balso” 
atstovui.

Kalbėtojas savo užduotį at
liko tinkamai. Kalboje api
budino visą padėtį dabartinių 
laikų Europoj ir kokioj padė
tyj šiandien randasi mūsų 
gimtinė Lietuva! Taip pat ir 
viso pasaulio darbininkai, 
kaip turi suprasti savo liki
mą, prie ko veda šiandieninė 
situacija. Darbininkų užduotis 
tai žinoti, kaip tą viską ga
lima prašalinti, šitais klausi
mais kalbėjo.

Antroj temoj apibudino 
Kanados darbininkų visą pa
dėtį, ypatingai lietuvių išeivi
jos, kaip pas juos yra bendra 
santaika vienodumo 
klasiniais reikalais 
Tam bendrumui 
darbininkų spauda, 
Balsas.” Jeigu jo 
tarpe lietuvių būtų 
mas. Bet kad nėra lietuvių 
perdaugiausia savo skaitlium 
Kanadoj, todėl nelengva pa
laikyti ir laikraštį, einantį 2 
kartu savaitėj. Su tuom klau
simu ir kreipiamės prie Jung
tinių Valstijų lietuvių darbi
ninkų gauti kiek paramos pa
laikymui to kultūrinio švytu
rio savoj kalboj.

Pertraukoje pirmininkas d. 
V. čiudinis pareiškė publikai 
reikalingumą paramos kana
diečiams ir paprašė geros va
lios publiką, jeigu kuris išga
li, po kiek paaukauti, ir už
kvietė drauges O. žiobienę ir 
Al. Pečiuliūtę aukų parinkti.

Aukavusių vardai: Po $1: 
V. Čiudinis ir St. Pečiulis; po 
50c: V. Ramanauskas, O. 
Merčaitienė, A. Kazakevičius, 
O. žiobienė; po 25c: J. Ra
manauskas, J. Buzas, M. Ra
manauskienė. Smulkių aukų 
95c. Viso surinkta $5.70. Po 
prakalbų dar nuo J. Grabaus
ko 25c ir 
Kliubo $2. 
B.” $7.95.

Tiesa, 
auka būtų
bet kitu atžvilgiu imant, ki
taip vaizduojasi. Publikos su
sirinko neskaitlingai; viena, 
dėl blogo oro, o antra,. ir iš
garsinimas truputį persilpnas 
buvo: tik “Laisvėj” paskelbta, 
lapelių jokių nesiplatino. Ir 
da trečia kliūtis, tai bedarbe, 
nėra skambučių kišenių j e.
Tai nuo tiek publikos nėra 
permažai, jeigu da pridėti 
vieną metinę prenumeratą “L. 
B.”, tai pasirodo, kad publi
ka kalbėtoju buvo patenkin
ta. Aukavusiems širdingai 
ačiū vardu “Liaudies Balso.”

J. Ramanauskas,

savais 
rūpintis, 
tarnauja 
‘Liaudies 
neturėtų 
pakriki-

Iš Susirinkimo ir Prakalbų
LLD 25 kp. susirinkimas 

įvyko 10 d. balandžio, Lietuvių 
Svetainėj, 853 Hollins St. Su
sirinkime pirmininkavo d. A. 
žemaitis. Susirinkime dalyvavo 
pusėtinai gražus būrelis drau- 
gų-gių. Bet vis dar nepajė
giam išjudinti nekuriuos drau- 
gus-ges, kad susirinkimus tan
kiau lankytų.

Kuopos valdyba pranešė, kad 
iš kuopos iždo paėmė $$ nupir
kimui kvietkų velionei d. Miko- 
laitienei, bet kadangi kvietkos 
kainavo $7, tai draugai susi
rinkime dapildč bilą.

Nutarta “Vilnies” suvažiavi
mą pasveikinti su $2 auka. Bu
vo išrinktas delegatas d. Piva- 
riunas į ALDLD 6-to Apskri
čio konferenciją, kuri įvyks 23 
d. balandžio, 735 Fairmount 
Ave., Philadelphia, Pa. Nutar
ta pasiųsti priešlirięiavimo re
zoliuciją Washington© senato
riams ir kongresmanams.

Taipogi nutarta pasiųsti 
“Laisvės” suvažiavimui pasvei
kinimą- su $2 auka.

Ispanijos Fašistai Paleido 
71-ną Amerikietį

Hendaye, Francija, — Is
panijos fašistų valdžia, pa
gal Amerikos ambasado- 
reikalavimą, paliuosavo 71- 
ną1 amerikietį imtinį. Jie bu
vo liuosnoriai kareiviai

Kanadiečio Prakalba Visiem
Patiko

Balandžio 13 d. Lietuvių 
Svetainėje kalbėjo d. Z Janaus
kas, “Liaudies Balso” adminis
tratorius, iš Kanados. Draugo 
Janausko prąkalba bą|timorie-l Tarptautinės Brigados, Ro

čiams labai patiko, kurie jį gir-liava.

Iš ALK Skyriaus Veiklos
Amerikos Lietuvių Kongre

so Komitetas laikė susirinki
mą balandžio 16 d., po num. 
109 Washington St. Susirinki
mą atidarė d. J. Stankevičius, 
buvęs skyriaus pirmininkas. 
Išdavė trumpą raportą. Ra
portas priimtas.

Senasis sekretorius V. Sau
dargą išdavė raportą iš ko
miteto veikimo. Raportas pri
imtas su papeikimu, kad tiek 
skolos padarė, būtent, 
94, ir kad neužmokėjo 
trui už 1938 metus.

Iš raportų pasirodė,
komitete turime 12 atstovų, 
tik du senos valdybos nariai. 
Ištraukė delegatus SLA 43 
kuopa ir Progresyvių Kliu- 
bas. Pasirodo, kad konferen
cijos raportai buvo neaiškūs, 
todėl dvi ^organizacijos atsto
vus ištraukė.

Išrinkta skyriaus komiteto 
nauja valdyba 1939 metams. 
Išrinkta sekami:

Pirmininku A. Arisonas
Pirm.-pagelbininku J. Ber

notą
Tarimų sekr. M. Kalauskas
Turtų sekr. P. Kizavičius 
Iždininke R. Saudargienė 
Iždo globėjais Jeronis ir

Krutulis
Naujai valdybai užėmus 

vietą, nutarta rengti pikniką 
Valley View Parke. Komisi-1 
jon išrinkta: R. Saudargiene, 
P. Kizavičius, M. Kalauskas. 
Nutarta pasirūpinti ir kalbė
tojus— vieną gauti iš New 
YorJko, o kitą vietinį.

Nutarta raginti Centro Vyk
domąjį Komitetą, kad šiemet 
šauktų Kongreso visuotiną 
suvažiavimą.

Užsimokėjo LDS 7 kp. $1.

VALANDOS: 2^ ir 6—8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

FAIRVIEW RESTAURANT 
110-61 Corona Ave., Corona, L. I., N. Y

Telephone: Havemeyer 9-9115
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Chester, Pa. žiūrint, kad CIO didžiuma. 
Negalima prieš tuos išdavikus 
pasipriešinti.

Paterson, N. J. Montello, Mass.
Balandžio 11 d. Y. W. £. A. 

Svetainėj Amerikos Lyga dėl 
Taikos ir Demokratijos suren
gė prakalbas dėl Frank Kai- 
Ming Su, katras redaguoja 
“China Today.’’ Kalbėtojas pa
reiškė, .kad Chinija laimės ka
rą, jei demokratinės šalys su
stabdys parduoti Japonijai gin
klus. Taip pat kalbėtojas liepė 
nepirkti Japonijos išdirbtų ta- 
vorų, kaip tai, moterų šilkinių 
kojinių ir kitokių mažniekių, 
kurių yra pilni storai ir de- 
šimtštoriai prikimšti. Perkant 
visada reikia apsižiūrėti gerai 
išdirbystės markę. Tokiu būdu 
padėsime iChinijos darbinin
kams laimėti karą ir kartu pra
šalinti karo katastrofą, kuri 
gręsia civilizuotam pasauliui. 
Taip pat kalbėtojas pareiškė, 
kad būtų siunčiami stiprūs rei
kalavimai senatoriams ir kong- 
resmanams, kad paremtų Tho
mas Amendment prie Neutra
lity Akto.
Rengiamės į Baltimorės “L.’’ 

Pikniką

Aš esu tikras, kad iš Cheste- 
rio lietuvių bus laimėtojų į Bal
timoriečių rengiamą “Laisvės” 
pikniką. Nes jau yra daug par
duota išlaimėjimo tikietų, ir

Paskui kiti draugai nurodė, 
kaip jie norėjo kitos dirbtu
vės darbininkus suorganizuo
ti į CIO, kaip bosai sužinojo, 
tai savo darbininkus pradėjo 
gąsdinti, kad “raudonieji” no
ri uždaryti dirbtuvę ir iškel
ti savo raudoną flagę. Bet 
vistiek darbininkam turėjo 
pakelti mokestį po 2J/2C ant 
valandos. Kitas draugas pa
pasakojo, kaip jo bosas labai 
neapkenčia “raudonųjų” ir 
klausė, iš kokių žmonių paei
na tie raudonieji bolševikai. 
Bosui tas draugas atsakė, kad 
iš protingų ir mokytų žmonių, 
taip, kaip tu, mister bosas! 
To draugo daugiau nebade- 
riavo ir neklausinėjo.

—o—
Mūsų miesto ir visos valsti

jos tūkstančius darbininkų 
paleido iš viešų darbų ir nu
mušė pašei pas. Da pirmiau 
darbininkas ant mėnesio pa- 
šelpos gaudavo po $6.40, o 
dabar tik gaun apo $3.60. Tai 
mažiau kaip po 12 centų ant 
dienos. Tai kokį maistą dar
bininkas gali nusipirkti ir pa
valgyti pž 12 centų ?

žinoma, pirmiau daugumas 
darbininkų da vis šiek tiek 
galėjo pavalgyti, tai nepaisė

Patersono Padangė
Barbor linų išdirbystės kom

panija susigadijo su darbinin
kais. Streikas užsibaigė. Kom
panija norėjo numušti darbi
ninkams 10 nuoš.; darbininkai 
neprisiėmė, paskelbė streiką. 
Streikas tęsėsi virš 6 savaites, 
galų gale susitaikė. Darbinin
kams numušė 7 nuoš. Streikui 
vadovavo CIO unija. Darbinin
kai sugrįžo į darbą 18 d. bal.

• * « *
Jackarinių audimo darbinin

kai gauna pakelti uždarbį 3 
nuoš. Nors tai mažai yra, bet 
vis viena laimėta.

* JR

Dažų fabrikas, Columbia 
Piece W. Co. subankrutavo. 
Fabriką uždarė, pasiliko 200 
darbininkų be darbo. Prisieis 
badauti. j

si: Ji: >i: į
Trio Pcs. Dying Co. fabrikas 

užsidarė neaprubežiuotam lai
kui. Išmetė laukan 170 darbi
ninkų. Kompanija nepaiso, kaip 
reikės tų darb. šeimynom gy
venti. Jeigu nepadaro profito 
— fabriką uždaro.

Prastos naujienos darbinin
kams.

Automobilius Užmušė Oną 
Rakutienę ir Sunkiai Sužei

dė Pauliną Shillingienę.
Nelaimė įvyko So. Bostone, 

balandžio 16 d. Ten jie bu
vo savo reikalais. Draiveris 
pavogta mašina greitai lėkė, 
užvažiavo ant šaligatvio, at
simušė į stulpą, užmušė Rą- 
kutienę ir sunkiai sužeidė 
Shillingienę. Draiveris iššokęs 
iš mašinos pabėgo. Nelaimę 
matė ir nelaimingas vyras, 
Povilas Rakutis.

—o—
Pavyzdinga Post Nuptial 

Shower
Įvyko balandžio 16, Liet. 

Taut. Namo svetainėj. Suren
gė jaunosios Laimaitės tėvai, 
Zofija Laimienė ir K. Laima. 
Publikos buvo vidutiniškai. 
Visi pagirtinai užsilaikė. Lai
maitė, apart angliškų moky
klų, yra baigus ir lietuvišką 
mokyklą. Gerai vartoja lietu
vių kalbą ir rašybą. Galės pa
mokyti ir savo draugą.

Taipgi ji pirmiau daug sy
kių yra pasirodžius su daino
mis parengimuose. Linkiu 
jaunavedžiam laimiu g o , 
sklandaus sugyvenimo.

Tas parodo, kad darbinin
kų klases reikalai;jiems neap
eina, vadina politika. Bet 
kuomet ateina miesto, ar ša
lies rinkimai ir tuose rinki
muose dalyvauja, tai tas juk 
reiškia irgi politiką.

Žolynas.

[Estate of Slialin’s Funeral Home;:

PIUS W.SHALINS
(šalinskas) ;!

! Unlicensed Undertaker <Į
Vestie E. Davis, Mgr. ;!

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA ;
84-02 Jamaica A ve. :•

; Woodhaven, L. I., N. Y. !;

! Kurie nenorite šermenis laikyt!; 
! namuose, laikykite šioje šermeni-!; 
! nėj. Šermenines (koplyčias) pa-Į; 
'rūpiname Williamsburghe arba;! 
;bile dalyje New Yorko ir Brook-;! 
; lyno apylinkėje. Mūsx patarnavi-;! 
! mais šermenim ir laidotuvėm yra!; 
! patenkinti visi, kurie tik davė!; 
mums progos patarnauti. !;

Tel. Virginia 7-4499 !;

Del Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS]
Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

Siūtais ir Topcoatais
VISI naujų madų .......... VISI naujo drabužio

Tinkamų Mierų Del Visų

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

$6.95 :
10.95 :
14.50 •£ Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai

• Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50 •
• VVilliainsburgh’o Didžiausia Drabužinė •

• HENRY NARINS & SONS :
; 670 GRAND STREET K kampas Manhattan Avė. *
• Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889 meteis •
** Išdirbėjai Geriausių Drabužių *

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

* *
vis reikalauja daugiau ir dau
giau įsigyti. Tai gerai. Kaip 
atrodo, važiuosime koks tuzinas 
mašinų į baltimoriečių pikniką 
ant gegužės 28 d.

Atsiminkime, kad baltimorie- 
tės gaspadinės moka gerai sve
čius pavaišinti su lietuviškais 
gardžiais pietais. Tai yra patir
ta iš praeito baltimoriečių pik
niko. čia sau žmogus gali pie
tauti kaip buržujus, atsisėdęs 
restorane, ir dar dailios veiter- 
kos laksto apie tave, kaip stir
nos. P. Š.

ir ramiai sau miegojo, nekrei
pė atydos į savo draugus ko
votojus, kurie kovoja už ge
resnį duonos kąsnį. O kaip 
dabar išbadės, tai stos į ko
vą, privers pilvas.

ALDLD 132 Kp. Koresp.

Wilkes Barre, Pa.

Tacoma, Wash.
Iš ALDLD 132-ros Kuopos 

Susirinkimo
Balandžio 2 d. kuopa lai

kė savo mėnesinį susirinkimą. 
Narių susirinkime dalyvavo 
vidutiniškai.

Komitetas išdavė raportą 
iš rengiamų piknikų sakan
čią vasarą bendrai su ALD
LD 161 kuopa, Seattle. Pra
nešė, kad jau ir parkas paim
tas, Lake Geneva, liepos 22 
d., ir rugp. 19 d. Komiteto 
raportą užgyrė vienbalsiai.

Toliau buvo nutarta pa
siųsti rezoliucijas senatoriam 
ir kongresmanam, kad pasi
priešintų prieš reakcionierius, 
kurie pasikėsinę sunaikinti 
Wagner Act, kuris gina dar
bininkų reikalus.

Paskui buvo pakeltas klau
simas, kad draugai išsireikš
tų iš dirbtuvių ir unijų veiki
mo ir bosų visokius skymus, 
kuriuos jie vartoja prieš dar
bininkus. Pirmiausia buvo 
paaiškinta iš “mašinšapių,” 
kaip bosai lengvai prašalina 
iš darbo sau nepageidauja
mą darbininką, nežiūrint, kad 
darbininkas daug metų išdir
bęs toj dirbtuvėj ir priklauso 
prie unijos. Kad nė unija ne
gali pasipriešinti prieš bosus. 
Bosai vartoja šitokius sky
mus: Kaip dabar naujos ma
šinos mainomos ant senų, tai 
bosai sau nepageidaujamą 
darbininką pastato prie nau
jos mašinos ir darbo darbinin
kui neparodo. O darbininkas 
ant naujos mašinos nepa
tyręs, greitai darbo negali at
likti. O kai ką ir da sugadi-
na, tai bosas pavaro darbi
ninką iš darbo ir nieks jam 
negali pasipriešinti.

Kiti draugai nurodė, kad 
St. Paul Tacoma Lumber Co. 
visi darbininkai priklauso prie 
CIO, išskyrus karpenterius ir 
tymsterius, kurie priklauso 
A D F. Tai iš karpenterių ir 
tymsterių viršininkai su bosais 
pasirašo sutartis, nesiklausia 
ir nesiskaito su CIO unija, ne

Bedabių Bruzdėjimas
Balandžio 15-tą dieną pa

leistu darbininku iš WPA 
darbų ir vėl turėjo didelį su
sirinkimą prie vietos teisma- 
bučio. šiuose protesto, susi
rinkimuose yra reikalaujama 
reikalingos sumos pinigų 
WPA darbams ir kitokių pa
gerinimų bedarbiams, su ku
riais jiems tenka grumtis kas
dien. Buvo sakoma gana aš
trių prakalbų.

Ši demonstracija buvo gana 
įdomi, nes maršuotojai turėjo 
prisisagstę tas geltonas palei
dimo popieras 403. Šioje de
monstracijoje buvo geras skai
čius ir lietuvių.

Šis paleidimas iš WPA dar
bų padarė didelo sujudimo 
apielinkėje. Vieni eina de- 
monstruot, kovoja, kaip dar
bininkui bedarbiui priguli, ki
ti įpuolę į tokį nusiminimą, 
kad vietoj stot į demonstra
ciją su kitais darbininkais, 
tai pavartojo revolverį už
baigt savo dienas. Tokių pa
sekmių jau yra iš šio paleidi
mo iš WPA darbų.

—o—
Balandžio 30 dieną Wilkes- 

Bare ir apielinkės lietuviai 
turės progą pamatyt labai 
juokingą komediją “Aš Nu
miriau.” Taipgi monologą 
“Koks Tėvas, Toks ir Vaikas.”

Šis vaidinimas bus vienas 
iš juokingiausių, kokio mūsų 
mieste nėra buvę. Ir šis vis
kas bus atlikta draugų seran- 
toniečių, kurie prie, to yra 
puikiai prisirengę. Čia bus 
skambių darbininkiškų dainų 
ir muzikos kavalkų. Dainomis 
linksmins V. Valukas su jau
nuoliais iš Scrantono ir S. 
Kuzmickas iš Shenandoah. 
Bus ir daugiau draugių ir 
draugų, kurie ims dalyvumą 
programos pildyme.

LDS 123 kp. gavo 2 naujus 
narius. Prisirašė K. Motiejūnas 
ir J. Motiejūnas.

jf< # %.

Katrie turite radio, tai pra
šome atsisukti penktadienio 
vakare, 10 vai. ant stoties WE 
VD, 1300 kc., girdėsite progra
mą, kurią surengė New Jersey 
Labor Non-Partisan League. 
Kalbės Cai4 Holderman, Regio
nal Director T. W. O. C. ir Fe
deracijos Dažų Unijos prez. Jo
seph Knapik. Taipgi išgirsite, 
ką LNPL turės veikti ateinan
čiais 1940 m. rinkimais.

Dažų Local 1733 praneša, 
kad “dajeriai” suorganizavo 
Mikštos Bolės Tymą. Manadže- 
ris Hank Perrone.

H: # j):

Dviejų fabrikų darbininkai 
sustreikavo. H. Bernstein Rib
bon Co. darbininkams buvo mo
kama mažiaus kaip 25c į va
landą. Tad TW0C manadžeris 
Alex Williams Hatband ir Rib
bon Local 104 iššaukė darbi
ninkus į streiką. Reikalauja, 
kad darbininkams turi kompa
nija mokėti nemažiaus 25c į 
valandą, valdžios nustatytą mi
nimum uždarbį.

* jB

Kas norite gauti LNPL plat
formos brošiūraitę veltui, tai 
kreipkitės prie LNPL State 
Headquarters, 245 Market St. 
Brošiūraitę 62 pusi. Gausite 
daug informacijų pasiskaitę.

J. Matačiūnas.

Komunistas Čilės Atstovas 
Vyksta j Jungtines Valstijas «•

Santiago, Chile. — Šalies 
seimo atstovas Carlos C. 
Labarca, žymus vadas Čilės 
Komunistų Partijos, išplau
kė į Jungtino^ Valstijas. Jis 
kaipo valdžios pasiuntinys 
stengsis gaut Jungtinėse 
Valstijos paskolų savo ša
liai.

Čilė vartotų tas paskolas 
ypač atbudavojimui savo 
krašto po pragaištingų že
mės drebėjimų; paskolos 
taipgi būtų naudojamos kė
limui Čilės pramonęs.

vieta parengimo visiems 
žinoma, 325 E. Market St. 
Pradžia šeštą valandą vakare. 
Po koncerto ir vaidinimo bus 
šokiai ir kiti pasilinksminimai. 
Kviečiame skaitlingai daly1- 
vaut. Aš Būsiu.

Havre, Francija. — Iš
plaukė į Jungtines Valsti
jas žmona lakūno Lind- 
bergho su dviem vaikais.

CHINŲ OFENSYVA

Chungking, Chinija. — 
Chinų armija panaujino 
ofensyvą prieš japonus 
Kiangsi provincijoj, Kaoa- 
no srity j. Jie sėkmingai 
atakuoja japonus Anhwei 
provincijoj. Chinai sunaiki
no būrius japonų kariuo
menės ties Tianminu.

Moterų Veikla
Jau senokas laikas kaip čia 

yra susitveręs Moterų Apšvie
tus Kliubas. Jau turėjo kele
tą susirinkimų, vieną rankų 
darbo pamoką, ir vieną “tea 
party.” Narių turi apie pusę 
šimto. Kaip girdėti, visos 
sutartinai veikia. Kaip paro
do pradžia, tai gali būt vie
nas iš geriausių moterų ap- 
švietos kliubų visoj Naujojoj 
Anglijoj. Monteliictės paro
dys pavyzdį kitų kolonijų mo
terims.

—o—
Pirmoji Gegužes

Rengimasis prie apvaikščio- 
jimo Pirmos Gegužės eina 
sėkmingai, štai kurios lietu
vių organizacijos prisidėjo 
prie surengimo: LDS 67 kp., 
Liet. Literatūros 6 kp., Vie
nybės pašei pine draugystė, 
Šv. Roko pašelpinė draugys
tė ir Biručių pašelpinė drau
gystė. Liet. Taut. Namo nega
vo delegatų. O Piliečių Kliu
bas laišką paliko ant stalo. 
Sako, mums nepakeliui eiti į 
politiką.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BALTIMORE, MD.

Draugai!- Katrie turite surinkę 
apgarsinimus dėl International Con
cert, malonėkite sunešti antradieni, 
8:30 v. v. Balandžio 25 d., Lietuvių 
Svet., 851 Hollins St. Koncertas 
įvyks bal. 30 d. 7:30 v. v. Lehman 
Hali, 848 N. Howard St. Taigi, pra
šome sunešti visus apgarsinimus, 
ries reikės duoti į spaudą. — Kom. 
narys, J. Deltuva.

ELIZABETH, N. J.
TDA susirinkimas įvyks 26 d. ba

landžio, 408 Court St., 8 v. v. Visi 
nariai būkite. Taipgi ir Draugijų 
delegatai būkite laiku, nes reikės 
svarbių dalykų aptarti. — A. S. 
Sekr. (97-98)

Dr. Herman Mendlowitz 
83 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 vale 

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

CHARLES
UP-TO DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7170
Tel. Triangle 5-3622

Telephone: EVcrgreen 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 iBEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajarus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore 1-6101

SKAUSMO NASRAI

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352 Hartford, Conn.

Į FRANK DOMIKAITIS 1 

1 RESTAURACIJA 1[o
Į 417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name g 
| 'i* 4* g
| GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI g
= Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, = 
= lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; =
= gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai. =
= 5
I Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro Į

| 4* # 1
| Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas j 
| pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių. =
= = O - - - - - - - - - -  --       ■ T

|alllQIIIQIIIQIIIGIIIQIIIQIIIQIIIOIIIQIIIQIIIQIIIQIIIOIIIOIIIQIIIQIIICillQIIIQmQIIIDIIIGIIIQIIICIIIČI^|l

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

• • •
Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam svi

rnas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

VARPO KEPTUVE
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių DMT Line

Brolau, bėgk, kaip tik greičiausia! 
gali ’iš skausmo nasrų, kad nepa-j 
kliūtum į Reumatizmą, rankų, kojų 
gėlimo ir nutirpimo nelaimę. Deks-i 
nio Galinga Mestis šimtus išgelbėjo 
nuo minėtų skausmo nasrų, ir tams
tą išgelbės. Parsiduoda visur; klaus
kite taip: DEKEN’S OINTMENT, 
kaina 75 centai ir $1.50, arba rei
kalaukite šiuo antrašu:

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKĘRY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NowYorko^Afelliifoi
Jieško Streiklaužių 

Studentuose

LAISVOSIOS AMERIKOS 
VERGIJOJE

Nerasdamas savo amate 
darbo New York© mieste, iš 
darbo agentūros buvau pa
siųstas į L. I., Far Rockaway, 
pentuoti-dekoruoti h otelį.

Kotelio šeimininkai 
viai, atvažiavę 
na moteriškė 
netik virt
darbininkus.

Darbininkų

atei- 
prieš karą. Se- 

komandavojo 
bet ir h otelio

kambariai rū
syje (beismenteT, sutrūkusio-

Be to, šalti ir
kad pačia-

mis sienomis 
drėgni, nežiūrint, 
me hotelyje šilta. Ant tų 
k am balių viršaus randasi šo
kių salė, tai darbininkai tan
kiai lieka be miego, nes mu
zikos garsai ir kojų dunksno
jimas ardo nervus.

Valgis

dar-
a r

Savininkės nurodymu, 
bininkai gauna mėsos 
sviesto tik po tam tikrą pa
skirtą dalį, negali valgyti, 
kiek nori. Pilnai gali valgy
ti tik duonos, jau pirma per 
svečių rankų fabriką perėju
sios, nors, žinoma, jos išvaiz
da ir skonis pražuvęs.

Darbo Valandos
rytoDarbo valandos nuo 5 

tęsiasi iki 8 vakaro; nors ne 
visiems vienodos, bet ne ma
žiau, kaip 14 valandų į die
na. Turi dirbti 7 dienas i sa
vaitę.

Matydamas tokias darbo 
sąlygas, pradėjau klausinėti, 
kiek gauna mokesties į mė
nesį. Lėkščių mazgotojai $35, 
kambarių valytojai $40, vei- 
teriai $35, virtuvės pagelbi- 
ninkai $35, dženitorius $45 į 
mėnesį-.

Darbininkai daugumoje at
eiviai: virtuvėje lenkai, o ho
telio — čiagimiai. Bet visus 
pjauna skurdas.

Nustebintas tokiomis darbo 
sąlygomis, klausiu, kodėl ne- 
jieškote geresnio? Pasirodo, 
kad bijo ir to nustoti vergiš
kose sąlygose, nes nėra vilties 
ką nors geresnio gauti.

Vaizdas aiškus, kad “bur
žuazinėj demokratijoj,” tam 
tikram laipsnyj, darbininkų 
sąlygos kaip buvusios prievar
tos vergijoje.

Tiesa, tuomet nebuvo gali
ma nuo savo darbdavio pa
bėgti, bet dabar pabėgus nė
ra kur dėtis. Dabar darbinin
kams galima organizuotis, bet 
tankiai atsitinka, kad unijos 
viršininkai rak etų i ir buržua
zijai parsiduoda.

Nuo Redakcijos: Jūsų mi
nimų darbininkų padėtis skur
di, tačiau nėra beviltė. De
mokratija, kiek jos yra, gelbs
ti darbininkams; unijos taip 
pat. Kitaip stambieji pelna- 
grobiai ir visi demokratijos 
priešai vilkais nestaugtų prieš 
Wagnerio Aktą, kuris yra 
stiprėjančios demokratijos pa
daras ir įstatymais garan
tuoja šiokį tokį saugumą dar
bo žmonėms.

Demokratija, taip pat ir 
darbo unijos, jų viršininkai, 
veikia sulyg pačių darbinin
kų budrumo, mokėjimo ir 
darbštumo saugot savo reika
lus ir spirt samdytojus bei 
viršininkus pildyt darbinin
kams naudingus. įstatymus. 
Reikia budėt ir veikt, patiem 
būt gaspadoriais organizacijų 
ir šalies.

Išnaudojimas žmogaus žmo
gumi, kaip ir bile blogas, 
ra atskirų tautų ar rasių 
vastis, bet išdavas esamų 
lygų, sistemos ir atskirų
menų nuotaikos, tad, būsite 
pastebėję, blogdarių nekredi
tuojame jokiai tautai.

Minios Brooklyniečių ir Tolimų Svečių 
“Laisves” Bankiete; Graži Programa;

Draugiška, Smagi Nuotaika

IŠ LIETUVIŲ DIENOS 
KOMITETO BALIAUS

metinis bankie- 
pereito sekmadie-

Ideal Ballroom
nuste-

“Laisvės” 
tas, įvykęs 
nio vakarą, 
skaitlingumu publikos
bino ir pačius didžiausius op
timistus. Būriai svečių šėrinin- 
kų ir jų draugų iš tolimų ir 
apylinkės liet, kolonijų, minios 
brooklyniečių iš visų miesto 
dalių ir visokių pažiūrų, iš 
daugelio didžiųjų draugijų ir 
mažesnių kuopelių sudarė vie
ną didelę, bendrą ir labai 
draugišką šeimyną, čia rado
si biznieriai, šapų darbininkai, 
profesionalai, jaunimas ir su
augę, žodžiu, čia galėjai rast 
lietuvius veik iš kiekvienos 
gyvenimo srities besilinksmi
nant drauge.

Didžiulės Ideal Ballroom vi-
■ si kampeliai buvo perpildyti 
publika.

Gražią dainų programą da
vė A. Velička, P. Grabauskas, 
A. Klimaitė, A. Višniauskas, 
taipgi Aidbalsiai, vadovauja
mi B. L. šalinaitės. Daininin
kams akompanavo A. Depsiū- 
tė, A. Žilinskaitė, B. L. ša- 
linaitė. Kalbėjo V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius, Senas 
Vincas, žinomas rašytojas, ir 
J. M. K arson as, žymus Naujo
sios Anglijos veikėjas. Pirmi
ninkavo A. Bimba.

Kalbant apie programą, ne
galima praleist nepriminus 
reikalą “Laisvei” įsitaisyt ge
rą garsiakalbį, nežiūrint lėšų. 
“Laisvės” pramogos auga ir 
augs, tad negalima besitikėti

Ristiko Baltrėno 
Darby Savaitė

Žymusis lietuvių ristikas Pe
tras Bąltrėnas gerai pasižymi 
ristynėse ir dėlto progų seka- 

įmoms ristynėms nelūkuriuoja, 
tankiai prisieina ristis.

ši savaitė Baltrėnui būsianti 
tikra darbymetė. Trečiadienį 
jis risis Hempstead Arenoj, 
Hempstead, L. I.; ketvirtadie
nį — Camden, N. J.; penkta
dienį—Coney Islande, Stauch’s 
Arenoj, ir šeštadienį. — Broad
way Arenoj, Brooklyne.

davėGrupė cirko artistų 
programą Bellevue ligonbučio 
vaikams ligoniams.

Derybos tarp bildingų savi
ninkų ir aptarnautojų unijos 
tebesitęsia.

GRJŠ IŠ LIGONINĖS
Helena Incas (Levanų duk

tė) sparčiai sveiksta ir su nau
jagime dukrele Geraldine 
grįš namo šį trečiadienį. Ran
dasi Williamsburgho Materni
ty Hospital, 753 Bushwick 
Ave.

Lankėsi “Laisvėje”
Pirmadienio

R.

rytą lankėsi 
drg. Senas Vincas 

Gibbstown,iš

pa-

prisi- 
negu 

Apart 
sunku 
nepri-

praeityje.
jis buvo 
virtuvė 
masiniam ban-
didžiumoj, pa- 

virtuvėj ir

tūkstantines minias svieto 
siekti be garsiakalbio. Didelė 
didžiuma publikos grįžta ne
girdėjus programos, nors ir 
kaklas paskausta nuo įtempi
mo bandant išgirst. Tas būti
nai reikia pataisyt. “Laisvė” 
visada duoda gražias progra
mas ir jos turi būt girdimos 
visiems dalyviams.

Gaspadinėms šiemet 
ėjo padirbėti sunkiau, 
bent kada
daugio maisto, 
ir gamint, nes 
taikyta tokiam 
kietui. Valgius,
gamino “Laisvės 
Varpo Kepykloj ir pagamin
tus atvežė. Išduot taipgi buvo 
sunku, kadangi svečiai visi 
kartu netilpo, nors stalais bu
vo pristatyta didysis salionas 
ir mažesnioji salė. Rengėjai 
prašo atleist, jei kam iš sve
čių tūlų valgių nedateko 
(bent man teko gana), ši bu
vo didžiausia salė, kokia ko- 
misija begalėjo paimti origi
naliai paimtąjai apdegus, ne
begalėjus jos naudoti.

Rengėjai dėkingi visiems 
dirbusiems ir atsilankiusiems.

Abelnai, šis masinis bankie
tas bus didele tuojautine 
“Laisvei” parama ir akstinu 
rengtis prie šėrininkų sumany
tojo “Laisvės” ėjimo dienraš
čiu 20-ties metu sukakčiai mi
nėti bankieto, kuris turės būti 
vienu iš didžiausių nuotikių 
Brooklyn© lietuviuose.

Rep.

Parėmė Ispanijos 
Pabėgėlius

A. Mureika ir O. Malinaus
kienė atnešė po pundą drabu- 
žių-batų pabėgusiems nuo fa
šistų Ispanijos respublikos gy
nėjams — kariams ir civiliams 
šelpti. Viena stočių drabu
žiams randasi “Laisvėje.”

Visokeriopa parama dar la
bai reikalinga. Francijos kon
centracijos kempėse randasi 
sugrusta šimtai tūkstančių pa- 
bėgėlių-kariškių ir civilių vy
rų, moterų ir kūdikių. Ten yra 
ir keliolika lietuvių. Jiems 
reik drabužių, avalynės, mais
to ir piniginės pagelbos perve
žimui į naujas gyvenimo vie
tas, gydymui ir tt. Kas kuo iš
galite, padėkite.

Komisija.

SUGRĮŽO IŠ MARŠRUTO

nė- 
sa- 
sa- 
as-

Pereito sekmadienio vaka
rą, Arcadia Hall, įvyko Lietu
vių Dienos Komiteto Moterų- 
Skyriaus surengta pramoga 
paremti Lietuvos skyriui Pa
saulinėj Parodoj. Pramogos 
mobilizuotėj dalyvavo visos 
komitetan įeinančios srovės su 
savo organizacijomis, spauda, 
sakyklomis, radio, kooperuo
jant ir Lietuvos konsulatui.

Vakaro programoj 
chorų dainos, grupių 
prakalbos. Paskiau 
griežiant Jono Navicko 
trai.

Pramoga buvo vidutinė, 
tačiau ji galėjo būti milžiniš
ka, jei būtų į komitetą įsileis
ta visos srovės ir veikiama 
bendrai, ar bentz nesurengta 
tą pat vakarą, kada įvyko 
“Laisvės” metinis bankietas.

D.

Angliškas darbininkų dien
raštis “Daily Worker” iškėlė 
aikštėn, kad Burns Detektyvų 
Agentūra išsiuntinėjo laiškus 
studentams kandidatams į po
liciją 
čiant 
Avė., 
bui.” 
vėj,
mušeikos.

Vienam laiške 
ma “darbui,” o 
aiškiai pasakoma, kad “
bas” bus užimt bildingų 
tuvų operatorių vietas, jei 
starieji streikuotų.

ir
juos ateiti į 630—3rd
N. Y., laikinam “dar-
Ten, apleistoj krautu-

verbuojama

gaisragesius, k vie-

skebai ir

tik kvieČia- 
k i tam e jau 

dar- 
kel- 
pa-

buvo 
šokiai, 
šokiai 
orkes-

Ateities Žiedas Su
Jaunom Mokytojom

Lietuvių Kuro Kompanija 
(DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

SKELBK1TĖS “LAISVĖJE”

Telefonas Foxcroft 9-6901.

Mirė

P.

metųOna Hopsonienė 82 
amžiaus, 9 Hoke Ave., Ocean
side, L. L, mirė balandžio 19 
d. Kūnas pasiųstas į Meriden, 
Conn. Palaidota' balandžio 21 
d., Walnut Grove kapinėse, 
Meriden, Conn.

Kazimieras Diksels (Dikso- 
nas), 227 Manhattan Avė., 
mirė balandžio 21 d. Kūnas 
pašarvotas graboriaus Bie
liausko koplyčioj. Palaidotas 
balandžio 24 ’d., Alyvų kalne
lio kapinėse.

K. Diksonas gerai visiems 
pažįstamas, keletą metų atgal 
palaikė tautišką namą.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius Matthew 
Ballas (Bieliauskas).

P.

Karinis laivas West Virgi
nia, gavęs Brooklyn© Navy 
Yarde 16 colių naują kanuolę, 
išplaukė į Pacifiką.

Mar-

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Šiuomi pranešame, kad Dr.
tin Luther Draugystės metinis pik
nikas įvyks šeštadienį, birželio 18 
(June 18) Hoffman Parke, 69-26 
Cooper Ave., cor. 69th Pl., Glendale, 
L. I. Prašome kitų organizacijų tą 
dieną nieko nerengti ir kviečiame 
dalyvauti mūsų parengime. Įžanga 
iš anksto 30c, prie vartų 40c. Pra
šome iŠ anksto įsigyti įžangos bi
lietą ir tuomi sutaupyti 10c. — Ren
gėjai. (96-97)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja trys dideli saulėti 

kambariai su vėliausiais įtaisymais, 
ant antrų lubų, 3-jų familijų name, 
gyventojai krikščionys. Renda $18. 
Kreipkitės prie Namo prižiūrėto- 
jaus: 280 So. Fourth St., Brooklyn, 
N. Y. (95-97)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbininko prižiūrėji

mui vištų. Valgis ir gulėjimas ant 
vietos. Lietuvių šeimyna, darbas ne
sunkus ir nuolatinis, žiemą ir vasa
rą. Geistina, kad būtų pusamžis ar
ba ir senesnis žmogus. Pradžia $10 
j mėnesį, bet geram darbininkui bus 
mokama daug augščiau pagal vertės

J. Siurba, LDS centro sekre
torius, sugrįžo iš Naujosios 
Anglijos, kur jis apie savaitę 
laiko praleido kolonijose su 
prakalbomis Amerikos Lietuvių 
Kongreso skyriams. Sako, lie- darbo. Atsišaukite _ per laišką. —- 
tuviai darbo žmonės rodo dide-Į 
lio susidomėjimo Lietuvos pa
dėtimi dėl Hitlerio pasigrobimo 
Klaipėdos ir gręsmės Lietuvos 
nepriklausomybei. G.

A. P. Dūda,
31 Railroad Ave., Frenchtown, N. J. 

(95-97)

Lietuviams Kriaučiams
(V. Jakštys)
N. J., ir Stasys Kuzmickas,
dainininkas iš
Pa. Jiedu dalyvavo
suvažiavime-bankiete
dienį. Ta proga likosi atlikt j Union Avė
kai kuriuos reikalus ir atlan- skyriaus nariai malonėkite da-1 

lyvauti, nes yra svarbių reika- 
dienraščio hi apkalbėjimui.

Shenandoah, 
Laisvės” 

sekma-

Kriaučių unijos 54-to Sky
riaus mėnesinis susirinkimas 
atsibus trečiadienį, balandžio Į 
26 d., 7:30 vai. vakare, L.A. 

' Pil. Kliubo svetainėje, 280 !
>., Brooklyne. Visi >

kyt draugus brooklyniečius.
V. Andrulis, 

“Vilnies” redaktorius, liksis 
šioj aplinkėj iki galo savaitės. !

Sekmadienį “L.” įstaigoj
lankėsi daugelis (o gal ir vi- unijų nepartinis komitetas iš- 
si) iš toliau atvykusių šėrinin-1 inkt negrą į Miesto Tarybą 
kų ir svečių. 'ateinančio rudens rinkimuose.

Sekr. Ch. Nečiunskas.

New Yorke susidarė darbo

Mo
šos-

Ateities žiedo Vaikų 
kykla dar vis veikia, kas 
tadienio popiečio 2-rą valandą 
“Laisvės” salėj susirenka bū
rys vaikučių ir mokinasi lietu
vių kalbos, rašybos, eiliavimo, 
dainų. Skaitymo-rašybos da
bar mokina jaunuolė Anna 
Janulavičiūtė, dainų — May

I Ramoškaitė.

Išmokinki! Saugumo
Užmušimai vaikų važiuotės 

nelaimėse sumažėjo. Tai dėka 
mokytojų ir policijos depart
ment vedamoms saugumo 
kampanijoms. Tačiau jų visų 
pastangos kartu negali prilygt 
tėvų 'įtakai. Jie privalo nuo 
mažens skiepyt vaikuose at
sargumą, patys prisilaikydami 
saugumo taisyklių ir įkalbinė
jimu to savo vaikams.

Trafiko Stotis “K”.

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada Šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

Atsikratykite Riebumą
Laibinkites su Antl-riebumo arbata: 
priimnas skonis, neina į paprotį ta 
arbata, padaryta iš geriausios rūšies 
žolių. Visiškai nepavojinga sveika
tai. Grąžiname pinigus jei nebūsite 
yiatenklnti. Didelė dėžė (100 gramų)

50c. Persiuntimą apmokame.

FEESER’S PHARMACY
666 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

Visokios Rūšies Žolės.
Receptų Ekspertai. Įsteigta 1903.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Liquors

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos ♦
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausiai sulyg vėliausios estetikos dekoruojame ma

liavom arba išpopieruojame kambarius.

Reikale

KLAUSKITE MOŠŲ APROKAVIMO

namų taisymo, maiiavojimo ar popieravlmo 
klauskite mūsų aprokavimo

321 Chauncey

1062 Glenmore

A. BALČIŪNAS
St. Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
Ave. East New York

PAVASARIO SPECIALAI
Tikri Daimontiniai Žiedai nuo . .

Vedybiniai Žiedai, aukso ir platinum nuo . .
$6.00

$2.00
$1.00

i

Riešiniai Laikrodžiai (Wristwatches) nuo .

Kryželiai ir laketukai nuo ..............................
Sieniniai Laikrodžiai, Stalui Šaukštai, Peiliai 

nužemintom kainom

dulkti;

ARCADIA , ... New style Gruen of pleasing simplicity 
in design, fellow gold filled, 15 jewels............$27.50

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasiniųJūs 
departmentą. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks kų ar ne.

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET BROOKLYN
EKSPERTAI TAISYME. TEL.: STAGG 2-2173

Kita Krautuve Randasi Plainfield, N. J., po antrašu 
206 WEST FRONT STREET

<

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

»

»

» 
» 
»

> 
>

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo]

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

rutCMvtat tiiiiuutt

RUSIŲ GARIMŲ

Calverts
’Special

Maleusas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te B rook lyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508




