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Ar Susivienys?
Iš Lietuvos Dainininkai.
Spjaudosi.

Rašo A. B.

KRISLAI
Kilni Dvasia, Geras

Po Clevelando konvencijos, 
Suvienyta Automobilistų Uni
ja gavo njujo pasirįžimo dirb
ti naujus darbus, kurti naujas 
tvirtoves, siekti naujų laimėji
mų. Apsiriko automobilių pra
monės trustas, kai jis manė, 
kad Homer Martin palaidos 
uniją ir vėl paliks darbininkus 
jo pilnoje apiekoje.

Automobilistų unija vėl pil
nai susitvarkė. Ji stato reika
lavimus General Motors, For
dui ir kitiems karaliams. Už 
tų reikalavimų stovi galinga, 
organizuota armija.

Automobilistai kelyje naujų/ 
kovų ir naujų laimėjimų. (_/

“Socialist Call” (bal. 29 d.) 
viešai paskelbia rezultatus de
rybų tarpe Socialistų Partijos 
ir Socialdemokratinės Federa
cijos. Bet tie rezultatai labai 
menki.

Federacijos įgaliotiniai ka
tegoriškai pasako, kad Socia
listic P 
mai
pamatui tolimesnių diskusijų.”

Socialistų Partijos įgalioti
niai atsako, kad jiems labai 
liūdna girdėti tokį griežtą jų 
pasiūlymų atmetimą, ir prašo 
“senąją gvardiją” iš naujo pa
galvoti.

ijos vėliausi pasiūly- 
vilgai nepriimtini, netgi

Tuo tarpu Socialistų Parti
ja labai suliesėjo. Socialdemo
kratinė Federacija irgi šiek 
tiek stipriau laikosi tiktai 
New Yorko mieste ir Bridge
port, Conn.

Socialistų Partiją suėdė 
trockistinis vėžys, kuris įsi- 
briovė ne tik Sž P. organizaci- 
jon, bet ir politikon.

Juk panašus trockistinis 
vėžys jau pradėjo savo darbą 
ir lietuvių socialistų eilėse.

Sakoma, kad iš Lietuvos 
daininAkai nebepribus į Pa
saulinę Parodą. Lietuva finan
siškai nebeištesi juos atsiųsti.

Jeigu ne katalikų srovės 
vadų saujalės užsispyrimas,' 
tai čionai būtų buvęs sudary
tas platus visų lietuvių ben
dras frontas dėl Lietuvių Die
nos. Ir negali būt jokios abe
jonės, kad tokiomis bendro
mis pastangomis amerikiečiai 

" būtų tuojau sukėlę pakanka
mai pinigui parsitraukimui iš 
Lietuvos didelės grupės žy
miausių dainininkų.

Tai būtų buvęs labai
žus amerikiečių pasirodymas 
ir apčiuopiama parama Lietu
vai. 7

gra-

“Naujienos” pradėjo pašė
lusiai piktai spjaudyti ant Is
panijos lojalistų kovotojų. Jos 
juos pavadina “stalinistais” ir 
bjauriai šmeižia. O talkon pa
sikvietė tūlus išsigimėlius Kri- 
vitskį ir Pflaum.

Kai fašistai Ispanijoje tuos 
karžygius mėsinėja, tai čionai 
toks “N.” redaktorius, padė
jęs šalin visokį žmoniškumą, 
ant jų žaizdų pilsto savo nuo
dingą tulžį.

Indianapolis, Ind. — Ra
dio ir šaldytuvų fabrikan
tas Powell Crosley pradėjo, 
gamint pigiausius automo
bilius Amerikoje, šie auto
mobiliai parsiduoda po $325 
iki 350. Jie gali bėgt iki 50 
mylių per valandą, sveria 
tik 925 svarus, yra tik 10 
pėdų ilgio su “bumperiais” 
ir viskuo; turi du cilinde- 
rius ir gali važiuot 50 my
lių su viepu galionu gazo
lino. Bet jie gana aukšti, 
kad tuose automobiliuose 
gali nesusirietę važiuot 6 
pėdų aukščio vyrai.
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NAZIAI SIEKIA PASIGLEMŽTI LIETUVOS PREKYBA
Anglija Vėl fcnnni Hilleriui; Siela, ABUDU SOVIETINIAI LA
Jam Naują Nekariavimo Sutartį; o 

Franci ja Abejoja apie Danzigo Gynimą 
r

KŪNAI SVEIKI IR JAU 
NEW YORKE

London. — Tik ant ryto
jaus po Hitlerio kalbai, iš
dergusiai Angliją, jau An
glijos valdovai ėmė siūlyti 
Vokietijai nepuolimo - ne
kariavimo sutartį su Hitle
riu. O toj kalboj Hitleris su
draskė savo karo laivyno 
sutartį su Anglija ir “drau
giškumo” sutartį, kurią jis 
pasirašė su Anglijos minis- 
teriu pirmininku Chamber- 
lainu Muniche.
’Negana, kad Anglijos 

valdžia vėl prašosi sutar
ties su Hitleriu; (jinai taip
gi spiria Franci ją 
nekariavimo sutartį 
ziais.
Francijos Valdžia 
Gint Danzigą nuo
Paryžius.— Kelios dienos 

atgal Francijos užsieninis 
ministeris Bonnet pareiškė,

daryt 
su na-

Nendri 
Nazių

kad jeigu Hitleris ims Dariu i r 15 mylių pločio. ruožas 
žigą, tai Franci j a tuoj aus 
eisianti talkon Lenkijai, 
idant išlaikyt “laisvąjį” 
Danzigo kraštą nepriklau
somą nuo Vokietijos. Bet 
dabar, tik už dienos kitos 
po Hitlerio kalbos, jau 
Francijos valdovai išreiškia 
baimę ir nenorą daryti ka
ro veiksmus prieš Vokieti- 
ją, jeigu jinai grobtų Dan- 
žigą. F ra n c i j o s valdžia 
skleidžia nuomonę, kad jos

Ir Hooverio Ex-Ministeris 
Šaukia Boikotuot Japoniją
Rochester, N. Y.— Buvu

sio prezidento H. Hooverio 
ex-ministeris pulki ninkas 
Henry’L. Stimson masinia
me susirinkime reikalavo, 
kad Jungtinės/Valstijos ne
praleistų Japonijai jokių 
karinių medžiagų iš šios ša
lies. Jis kalbėjo mitinge, 
kurį sušaukė komitetas var
du “Liaukimės Ginklavę Ja
poniją.”

To komiteto garbės 
^mininkas yra dr. Al. W. 
Beaven, prezidentas 
gate - Rochester Dvasinės 
Kolegijos.

Pulkininkas Stimson šau
kė: “Parodykime, jog ka
riniai užpuolikai negali 
naudotis mūsų ekonomine 
galybe!”

pir-

Col-

Kaunas, balandžio 24 d.— 
Kariuomenės vadas genero
las Raštikis grįžo iš iškil
mių Berl^nė (kur buvo mi
nima Hitlerio 50 metų su
kaktis). y

Shanghai.— Japonų lakū
nai bombardavo Ichangą, 
Foochpwą ir kitus chinų 
miestus; užmušė apie 100 
civilių žmonių ir sužeidė 
kelis šimtus.

piliečiai nenorėtų ėit karan 
dėlei Danzigo; sako, tai bū
tų permenkas obalsis. O 
Hitleris savo kalboj pabrė
žė Danzigą, k kaip sekantį 
punktą nazių programoj.

Hitleris Reikalauja 15 
Mylių Ruožo per 
Lenkų Koridorių

Varšava. — Pranešama, 
kad Hitleris padidino savo 
reikalavimus Lenkijai. Jis 
jau reikalauja ne tik pripa
žint Danzigą Vokietijai ir 
leist naziam pravest savo 
vieškelį iš didžiosios Vokie
tijos, per Lenkų Koridorių, 
į Rytų Prūsiją; jis dabar 
sako, kad prie to vieškelio 
turi būt užleistas naziams

Lenkų Koridoriaus..
Anglijos ir Francijos Val
dovai Pataria Lenkam Tai

kytis su Naziais.
London. — Anglijos ir 

Francijos valdovai, kaip 
pranešama, įkalbinėja Len
kijai bandyt susitaikyt su 
Hitleriu kas liečia Danzigą 
ir kelią skersai Lenkų Kori
doriaus.

Varšava. — Lenkų vald
žia pasiryžus išlaikyt Dan
zigą nepriklausomu nuo Vo- 
'kietijos ir neužleist naziams 
jokios žemės Lenkiškame 
Koridoriuje.

Italijos Gyventojai 
Bijo Diktatorių Ka
ro su Demokratijom
Roma. — Italijos valdžia 

susijaudinus, kad Anglijoj 
įvedama verstina kariuome
nės tarnyba. Atsiliepdamas 
į tai, Mussoliniš skiria de- 
sėtkus milionų dolerių dau
giau per metus ginklavi
muisi prieš demokratines 
šalis.

Fašistinė spauda giria 
Hitlerio atsišiepimą prieš 
prezidento Roosevelto pa
siūlymą, kad Včkietijos ir 
Italijos diktatoriai prižadė
tų neužpult jokios šalies 
per 10 metų. Bet Italijos 
gyventojai jaučia baimę. 
Jie supranta, kad fašisti
niai diktatoriai sieks nau
jų užkariavimų, o demokra
tinės šalys darys žingsnių 
prieš tuos diktatorių pasi
nio jimus.

Einh\ gandai, kad Musso- 
linis, išreikšdamas vienybę 
su Hitleriu, rengiasi panai
kint Italijos “draugišku
mo” sutartį su Anglija, pra
diniai padarytą 1938 m.

Sovietų la-New York, 
kūnai, brigadierius genero
las Vladirpir i Kokkinaki ir 
vyresnysis karininkas-ma- 
joras Michail Gordienko at
skrido iš Kanados į Floyd 
Bennett orlaivių aikštę, 
New Yorke, • sekmadienį, 
10:31 vai. naktį. Jiedu at
lėkė amerikiniu H. Vander- 
bilto orlaiviu, vairuojamu 
Russellio Thaw’o.

Nežiūrint nakties ir lie
tingo oro, 2,000 žmonių mi
nią aikštėje laukė sovieti- 
nių\ lakūnų ir entuziastiškai 
juos pasitiko. “Tai labai 
draugiška ir trukšminga 
— labai amerikoniška,” ta
rė Kokkinaki, atsakydamas 
į žmonių šauksmus ir delnų 
plojimus: “Aš jus visus, 
draugai, sveikinu tuojaus 
būsiančia Pirmąja Gegu
žės!” sušuko generolas Ko
kkinaki rusiškai.

Šimtai vaikų gėlėmis ap
mėtė Kokkinakį ir jo drau
gą Gordienko.

Stalino Sveikinimas 
Lakūnams

* .*

Čia jau Stalinas atsiuntė 
“šiltus sveikinimus” lakū
nam. Savo kablegramoj 
Stalinas sako, kad šis jų žy
gis “parodė, jog Sovietų la
kūnų drąsa gali sėkmingai 
išrisi sunkiausius klausi
mus pasaulines orlaivinin- 
kystės. Mes apsikabiname 
jus; mes linkime jum svei
katos ir stipriai spaudžiame 
jum ranką.”

Sovietiniai lakūnai atvy
ko į Floyd Ęennett aikštę 
sveiki, tik su menkais pa
viršutiniais užgavimais, 
gautais nusileidžiant jiem 
ant Miscou salos. Jų lėktu
vas, nepąvojingai sužeistas, 
dar tebėra ant tos salos, sau
gomas Kanados vyriausy
bės. Jame dar lieka 300 ga
lionų gazolino.

Iš Miscou salos šiedu la
kūnai buvo kanadiškiais 
lėktuvais perkelti į Moncto- 
na, New Brunswick, o iš 
ten perlėkdinti į Jungtines 
Valstijas.

Sovietiniai lakūnai Kok
kinaki ir Gordienko (navi
gatorius) savo kelionėje iš 
Maskvos į New Yorką buvo 
priversti nusileist ant pu- 
siau-klampios, pusiau-apša- 
lusios salos Miscou, New 
Brunswick provincijoj, Ka
nadoj, penktadienio vakare.

Iki tol jiedu per 22 valan
das ir 56 minutes nuolatinio 
skridimo buvo nulėkę jau 
daugiau kaip 5,000 mylių. 
Nes blogas oras ne kartą 
privertė juodu daryt pla
čius vingius. Vienu atveju 
jiedu skrido jau per New 
Yorko valstijos kampą, bet 

nebuvo kaip nusileist tokia
me audringame, lietingame, 
tirštai ūkanotame ore; to
dėl lakūnai pasuko atgal į 
Kanadą į St. Lawrence už
lajos sritį. Norėdami iš
trūkt iš debesų ir audros, 
jiedu tuo tarpu skrido net 
30 tūkst. pėdų aukštyje, 
kur oras jau toks skystas, 
kad žmogui tenka svaigti.

(New Yorko Times ko
respondentas rašo, kad 27 
tūkstančių pėdų aukštumoj 
Kokkinaki apsvaigęs, ir ta
da Gordienko nuvairavęs 
jųdviejų lėktuvą “Maskvą” 
žemyn ant Miscou salos. 
Bet lakūnų radio praneši
mas Sovietų vyriausybei į 
Maskvą nemini jokio ap
svaigimo.)

Amerikinė žinių agentūra 
United Press stebisi nepa
prastai gabiu jųdviejų nusi
leidimu tokiame bjauriame 
ore ir tokioj keblidj vietoj.

New Yorko Pasaulinės 
Parodos Atidaryme 
Dalyvavo 600,000 

į

New York.—Sekmadienį 
atsidarė didinga Pasaulinė 
New Yorko Paroda, daly
vaujant šešiem šimtam tūk
stančių žmonių.

r Pats prezidentas Roose- 
veltas oficialiai atidarė šią 
stebėtiną, milžinišką paro
dą, pašvęsdamas ją “tarp
tautinei santaikai ir gerai 
valiai tarp visų tautų.”

Panašioj dvasioj pirm 
prezidento kalbėjo parodos 
pirmininkas Gr. Whalen, 
N. Y. valstijos gubernato
rius Lehman, New Yorko 
majoras LaGuardia ir Ang
lijos skyriaus komisaras pa
rodoje Sir Louis Beale, kai
po bendras atstovas apie 60 
šalių, dalyvaujančių šioj pa
rodoj.

Apie 12 vai. dieną, už po
ros valandų pirm parodos 
aMdarymo ceremonijų, įvy
ko įspūdingas įvairių tau
tų maršavimas su savo vė
liavomis. Čia žmonės buvo 
apsirengę tautiniais savo 
drabužiais. Maršavimas 
prasidėjo nuo Perisphere 
tilto.

Lietuvių Maršavimas
Lietuvių maršavo apie 50, 

vyrų Ir jaunų moterų, apsi
rengę tautiniais drabužiais, 
apart penkių vyrų, kurie 
vilkėjo karines uniformas 
Amerikos Legiono ir Lietu
vos lakūnų, kaipo nariai 
Dariaus-Girėno Posto.

Priekyje maršuojanČio 
lietuvių būrio buvo nešama 
Lietuvos vėliava su dviem
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Hitler Reikalauja, kad Lietuva Pirktą 60 
Procentų Daugiau Nazių Dirbinių ir teis

tų Jiems Atsidaryt Agentūrą Kaune
Varšava.—Čia gauta pra

nešimas iš Kauno, jog Vo
kietija reikalavo, kad Lie
tuva padidintų savo pirki
mus iš Vokietijos 60 pro
centų, o ne 25 procentais, 

Kaip Hitleris Šnekėjo 
Apie Vokietijos “Drau

giškumą” su Lietuva _ _ _  /
Berlin. — Hitleris, kalbė

damas savo “seimui” bal. 
28 d., be kitko, džiaugėsi, 
kad jam taip pavyko pri
jungt Klaipėdą prie Vokie
tijos:

“Man-pavyko susitart su 
Lietuvos valdžia, kuri leido 
sugrįžt tam (Klaipėdos) 
kraštui prie Vokietijos be 
jokio prievartos žingsnio ir 
be kraujo liejimo... Aš esu 
įsitikinęs, jog šitoks klausi
mo išsprendimas bus nau
dingas santikiams tarp Vo
kietijos ir Lietuvos, nes Vo
kietija, kaip kad mes esame 
įrodę savo pasielgimais, nie
ko daugiau nenori, tik gy
vent saantaikoj ir draugiš
kume su šia' valstybe (Lie
tuva) ir plėtot ekonominius 
ryšius su ja.

“Vokietija žiūri į Baltijos 
šalis, kaip Vieną iš svar
biausių mūsiškių partnerių 
biznyje. Todėl mums svar
bu, kad tos šalys vestų ne* 
priklausomą, tvarkų savo 
tautinį gyvenimą... tatai 
reikalinga vidujiniam eko
nominiam išsivystymui, nuo 
kurio priklauso prekyba (su 
Vokietija).

“Aš, todėl, jaučiuosi lai
mingas, kad mums taip pat 
pavyko išspręst tą punktą 
ginčo tarp Lietuvos ir Vo
kietijos. Nes tatai pašalina 
vienintelę skerspainę, kuri 
pirmiaus buvo pastojus ke
lią draugiškumo politikai.”

(Užėmę Klaipėdą, naziai 
areštavo šimtus lietuvių 
veikėjų ir grobė lietuvių 
ūkius. Dabar gi jie spiria 
Lietuvą pasivergt Vokieti
jai prekyboje. Bet, pagal '“tvarką.”) 
Hitlerio žodyną, tai vis na
zių “draugiškumas” Lietu
vai.)

reikšmingais kaspinais — 
ant abiejų kaspinų buvo pa
kartotas lietuvių obalsis: 
“Mes be Vilniaus nenurinv 
sim.”

Vėliau į^ko maršavimai 
įvairių profesionalų, amati
ninkų ir darbininkų, kurių 
smagenys ir rankos sutvėrė 
šią žavingą parodą.

Šį antradienį giedra.

kaip kad buvo praeitą sa
vaitę pranešta.

Kauno valdininkai nenori 
kalbėt apie tai, kaip dabar 
eina derybos' su naziais dė
lei prekybos;- bet ūpas Lie
tuvos valdžios prislėgtas, 
nusiminęs.

Vokietija reikalauja, kad 
Lietuva pakeistų savo pre
kybos sutartis su Anglija ir 
kitais kraštais taip, kad 
duotų naziams pirmenybių 
biznyje prieš tas šalis. Be 
to, Vokietija reikalauja 
leist jai atidaryt savo agen
tūrą Kaune, per kurią na- 
ziai galėtų supirkinėt mais
to produktus Lietuvoj atvi
rose rinkose.

Naziai Nušovė 10 už 
Protestą prieš 60 
Vai. Darbo Savaitę

Metz, Franci j a.— Mainie- 
riai ir kiti darbininkai Saar 
srityje, vakarinėje Vokieti
joje, sukėlė demonstracijas 
prieš nazių valdžios įvestą 
60 valandų darbo savaitę. 
Tos demonstracijos kilo 
kaip tik dienoje Hitlerio 50 
metų amžiaus sukakties. 
Darbininkai pasipylė į gat
ves, šaukdami “Sviesto, o 
nė kanuolių!” O hitlerinin
kai skelbia obalsį: “Kanuo- 
lės vietoj sviesto!” ■

Prieš demonstrantus bu
vo pašaukta kariuomenė* ir 
10 darbininkų tapo nušau
ta ir daugelis sužeista. <

(Stebėtina, kaip iš “siau
ro” dalyko išsivysto platus. 
Vienoje Saarbrucken ger- • 
tuvėje kilo ginčai tarp hit
lerininkų ir darbininkų dėl 
to, ar vokiečiams labiau rei- 1 
kia kanuolių ar sviesto. Iš ; 
ginčų užsikūrė muštynės.. 
20 žmonių buvo areštuota; 
ir tuoj po to savaimingai iš
sivystė darbo žmonių de
monstracijos S a a rbrucken 
gatvėse prieš Hitlerio-

M

------------------------------------*

Piliečiai Remia Roosevelto 
Reikalavimą Hitleriui

.New York. — Amerikie
čių Viešosios Nuomonės 
Institutas apklausinėjo dau- 1 
gelį piliečių visose šios ša
lies dalyse: ar jie sutinka 
su prezidento Roosevelto < 
atsišaukimu į Hitlerį ir 
Mussolinį — prižadėt ne- i į 
pradėt karo per 10 rąetų?

60 žmonių iš kiekvieno 
Šimto užgyrė tą prezidento 
atsišaukimą, o 40 pasisakė J JA 
prieš jį. "
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Vardan Teisybės
Lietuvoje išeinančio laikraščio “Dar

bas” num. 14 (358), iš 1939 m. balandžio 
2 d., tilpo straipsnis, “Laiškas iš Ispani
jos,” kuris yra be jokio parašo, o tik 
padėta, “St. Cyprien, 1939-III-10.”

Mes, esantieji Ct. Cyprien koncentra
cijos stovykloje lietuviai, buvusieji Is
panijos Respublikoje savanoriais, labai 

‘nusistebėjome minimo laiško autoriaus 
bukaprotiškumu, kuris, ar tai sulyg savo 
nesugebėjimo ar blogos valios tikslų ve
damas, parašė kalbamąjį laišką paneig
damas ispanų kovingosios liaudies žy- 

Tgius ir norėdamas parodyti jos atsiliki
mą, nesupratimą nei už ką net virš pus
trečių metų buvo vedamas žiaurusis 
ras.

Vardan teisybės, negalim nutylėti pa
našiems tipams, kurie neišdrįsta nei 
sirašyti po savo laišku ir greičiausia net 
klastuoja savo gyvenamąją vietą (jeigu 
autorius yra lietuvis, negali būti iš Ct. 
Cyprien koncentracijos stovyklos, nes čia 
tokio elemento nėra), kad nesąmonėmis 
demoralizuotų plačiąją lietuvių visuome

nės opiniją.
Laiške sakoma: “Teisėtoji Ispanijos 

vyriausybė taip pat per daug davė lais
vės visokiems kraštutiniams gaivalams, 
kurie sukėlė prieš ją nuosaikesnę Ispa
nijos gyventojų dalį.” Kokia ta nuosai
kesnė gyventojų dalis? Negi gyventojai 
sukilo prieš savo vyriausybę! Sukilo mi
litaristai, generolai, italijoniško ir vokiš
ko fašizmo, vietos falangistų ir dvarinin
kų inspiruojami. Tai saujelė prispaudė
jų, kurie pralaimėjo paskutinius rinki
mus, o trokšdami atgauti savo senąsias 
pozicijas pasikvietė talkon Italijos ir 
Vokietijos fašistus, žinoma, jiems už pa
ramą pažadėdami atiduoti ištisas turtin
giausias Ispanijos teritorijas ir duoti 
plačias koncesijas visoje Ispanijoje. Už 
Šitą minimų šalių fašistinės Valdžios mie
lai sutiko ir prisidėjo prie sukilimo iš 
pačių pirmųjų dienų, Tą aiškiai patvir
tina italijoniški ir^ vokiški ginklai ir 
juodmarškinių dalys. Taip pat nerei
kia užmiršti, kad sukilimui pirmoj eilėj 
buvo panaudota svetimšalių legionas ir 
Afrikos kolonijų, morokiečių kariuome
nė. Sukilimas pasirėmė grynai kariško- 

/Zmis jėgomis. Iš kur čia toji “nuosaikes
nė gyventojų dalis,” apie , kurią kalba 
laiško autorius? Yra kaip tik atvirkš
čiai. Gyventojai, mylintieji liuosybę, sa
vo šalies nepriklausomybę ir jau ją ap
turėję, stojo apginti.

Toliau sakoma: “Ispanijos liaudis ven
gia karo ir net nenori nieko apie jį ži
noti, tačiau kariauti ji yra priversta sa
vo Madų.” Žinoma, jeigu karas būtų bu
vęs kitų šalių, kitų tautų pavergimui, is
panų liaudis nenorėtų kariauti ir nieko 
apie tai žinoti, bet kada karas buvo pra
dėtas jos pačios pavergimui, grąžinimui 
sųnkiųjų retežių ir nežmoniškam išnau
dojimui, ispanų, pažangesnioji gyventojų 
dajis gaivališkai, be svyravimų griebėsi 
ginklo. Kad vadai ją vertė, didelė ne
teisybė. Juk kiekvienas skaitantis laik
raščius žino, kaip gyventojai paėmė Cu- 
artel de Montana, Madride, kaip nuslopi
no sukilimą Barcelonoj, Valpncijoj ir ki- 

’ tuose žymesniuose miestuose. Beginklės 
minios užėmė militaristų apsitvirtini- 
mus. Niekas joms nevadovavo, niekas jų 
nesuagitavo, jos savo laisva Valia stojo 
didvyriškon kovon, neatsižvelgiant į sa

li vo gyvybę.

Toliau: “Papirktieji arba priverstieji 
pulkai*karą tęsia jau dveji metai ir vis 
negali nei viena, nei antra puse laimėti, 
nes abi kariaujančios šalys neturi aiš
kaus tikslo. Vyriausybininkai jau seniai 
būtų laimėję, jeigu ispanų visuomenė ne
būtų jiems rodžiusi savo abejingumo. 
Kada pasireiškia vienoje ar kitoje ka
riaujančiųjų pusėje srfiarkesnis teroras, 
tai dalis gyventojų entuziastiškai puola 
atakon atkeršyti.”’

Čia autorius visai nesąmoningai nusi- 
plepėjo ir ant galo pats save susimušė. 
Sulyg autoriaus, reiškia, ispanai yra 
ant tiek kvaili, kad net per du metu ne
pamatė tikslo, už kurį taip daug praliejo 
kraujo. Ištikimųjų, Respublikos ir sukilė
lių tikslą gerai supranta ir mato kiek
vienas, net ir paprasčiausias valstietis. 
Labai gaila, kad autorius ant tiek aklas, 
kuris dar ir iki šioliai nepamatė »to tiks
lo, kuris kiekvienam akis bado. Respub
lika, arba vyriausybininkai, gina aiš
kiausią savo tiksįą. Gina savo šalies ne
priklausomybę, gerbūvį ir laisvę, o su
kilusieji militaristai stengiasi parduoti 
savo šalį svetimšaliams, kad uždėti pries
paudos ir pavergimo jungą savo tautai, 
o paskiau ją padarius fašistinio imperia
lizmo kolonija,’ panaudoti karui kitų 
tautų pavergimui (pastariesiems dalinai 
jau tas yra ir pavykę su pagalba antro
sios eilės pardaviku, kaip Casado, Bes- 
teiro, Miaja ir kt. Ispanija yra dabar 
Italijos ir Vokietijos kolonija). Abejin
gumą vyriausybininkams rodė ne visuo
menė, o tik tos visuomenės pardavikai, 
išnaudotojai, — reakcingiausias elemen
tas, kuris visuomet trokšta misti kitų 
prakaitu (nieko naudingo neveikdamas. 
Jeigu visuomenė būt abejojus, sukilėliai 
būt laimėję visai lengvai, nebūtų reikėję 
jiems vesti du metu karo. Juk vyriau
sybininkus tik visuomenė ir rėmė. O ka
da sako, kad “.. Tdalis gyventojų entu
ziastiškai puola atakon atkeršyti,” tai 
čia autorius pats pripažįsta, kad jos nie
kas neprivertė arba nepapirko. Aiškiau
siai žinoma, kur yra prievarta, ten nėra 
entuziazmo, kur yra papirkimas, ten nė
ra didvyriškumo. f

Toliau: “Tikėkite man, kad dabarti
niu momentu Ispanijos vyriausybimnkai 
kariauja už krašto nepriklausomybę ir 
laisvę. Jie kariauja ne tik prieš karišką 
generolo Franko diktatūrą, bet ir su ki
tais laisvės ir demokratijos priešais — 
komunistais ir anarchistais.” Matomai 
čia autorius turėjo omeny j Tautinę Ap
sigynimo Tarybą, kurios priešakyj buvo 
pulkininkas Casado ir Besteiro. Ši vy
riausybė ne tik kad nekariavo prieš ge
nerolą Franko, bet pirmoj savo susida
rymo dienoj pradėjo kruviną karą prieš 
tuoą, kurie kariavo prieš Franką, prieš 
kolonizatorius—italų ir vokiečių fašiz
mą. Šie “vyriausybininkai” tai ir buvo 
antros eilės Ispanijos Respublikos palai
doto j ai. Jie apskelbė karą ne tik prieš 
komunistus ir anarchistus, bet prieš vi
są demokratišką Ispanijos liaudį. Antru 
kąrtu ją paskandino kraujuose už tai, 
kad ji kariavo už savo šalies nepriklau
somybę ir laisvę. Ir ant galo begėdiškai 
ją perdąvė Frankui. Dėka jiem, šiandien 
Ispanija virto Italijos ir Vokietijos kolo
nija ir yra skandinama kraujo jūroje; 
visuose jos kampuose veikia militariniai 
teismai, masiniai šaudymai, pusė milio- 
no jos gynėjų, geriausių tautos sūnų, su
grūsta koncentracijos lageriuose bei ka
lėjimuose.

Toliau: “Aš buvau priverstas kariauti 
ir kariavau už savo krašto laisvę.” Jeigu 
autorius yra ne ispanas, tai jį niekas ne
vertė eiti kariauti. Desėtkai tūkstančių 
svetimšalių'kariavo Ispanijoje ir niekas 

’jų nevertė. Jįe patys ten nuvažiavo savo 
laisvu noru ir laisvu noru kariavo, paro
dydami didelį tarptautinį solidarumą is
panų tautai ir visam pasauliui. Taip pat 
ištisos divizijos buvo ir ispanų savano
rių. Tik kuomet sukilėliai su pagelba ita
lų ir vokiečių išsimušė Viduržemio Jū
ron, užimdami Vinaroz, bėgyje dešimties 
dienų iš savanorių susiorganizavo dvi 
pilnos divizijos. Taip, kad pasakyti, kad 
tik kariavo priverstieji, yra didžiausia 
nesąmonė. Ir antra, koks autorius yra 
savo krašto mylėtojas, jeigu jį privertė 
kariauti už savo šalies nepriklausomy
bę? Kiekvienas priverstinas darbas nėra 
malonus, o priešingai—neapkenčiamas. 
Ir jis kariavo ppeš savo norą, prievarta. 
Reiškia jis nenori savo šalies laisvės. Ne-

LAISVI

Lenkijos užsienio reik, ministeris Beckas kalbasi su 
Lenkijos ambasadorium Londone, grovu Edvardu Ra- 
čynskiu. *■ .

Dienraščio "Laisves”
20 Metų Jubilėjus

beh- sėjo (September) 17-tą. Tad 
iavi-'lai jis būna trimitas visai

Pereitas “Laisvės” 1 
drovės dalininkų suvažia 
mas nutarė jog minint - 20 
metų kaip “Laisvė” eina 
dienraščiu reikia užtikrinti 
jai dar ilgų metų gyvavimą. 
Užtikrinimą “Laisvės” Ben
drovės šėrininkai siūlo šiais 
būdais:

1) Gauti 300 naujų skai
tytojų iki 16 d. rugsėjo 
(September).

2) Gauti 100 naujų dali
ninkų (šėrininkų).

3) Sukelti $3,000.00 jubi- 
lejiniais parengimais.

Aš buvau pasiūlęs suva
žiavimui pasibrėžti gavimui 
200 naujų skaitytojų ir tik
rai gauti tą skaičių. Bet d. 
Andrulis, “Vilnies” redak
torius iš Chicagos, pasiūlė 
300 ir dalininkai jo pasiū
lymą entuziastiškai užgyrė. 
Puiku, kad yra gražaus en-i 

Amerikai ruošti parengi
mus.

“Laisvės” bendrovės di
rektoriai nutarė Jubilėji- 
nius skaitytojus apdovano
ti didele knyga, kur bus iš
spausdintas pasveikinimas 
ir skaitytojo vardas. Kas 
nuo dabar iki 16 dienai rug
sėjo naujai užsirašys dien
raštį “Laisvę” ir užsimokės 
$5.50 už metus arba $3.00 
už pusę metų; tas gaus do- 

! vanų knygą su > jubilėjiniu 
pasveikinimu ir su savo 
vardu, išspausdintu knygoje 
ant pirmo puslapio.

Knygas dovanom skiria
me:

RAISTAS, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyveni
mo, parašė Upton Sinclair.

MORTOS VILKIENĖS 
tuziazmo; dabar mums lie-i DI V O R S A S, apysaka iš 
ka savo tarimus įvykinti I Amerikos Lietuvių Gyveni- 
gyveniman šimtu nuošim- i mo. Paraše Mikas Rasoda— 
ėių. iMizara.

. Šimtas, naujų šėrininkų ŪKANOS, apysaka iš 
tikrai reikia gauti. Visi tie Amerikos Lietuviu Gyveni- 
draugai, kurie dėl tam tik- mo< parašė Mikas Rasoda- 
rų priežasčių yra atsiėmę, Mizara.
serus, o' dabar finansiniai į BEŠVINTANT^ RY- 
išgali, turi nusipirkti vėl, o, TAS> Stasio jašilionio eilių 
kurie nėra turėję ir dar ne- rinkinys, arba galima pasi
turi, tai turėtų tuoj aus įsi- rįnptį bile kurį įg Lietuvių 
gyti. Per pastaruosius 20 Literatūros Draugijos lei- 

“Tgavo daug dinių>
gyti. -
metų “Laisve
šalininkų iš čia gimusio 
jaunimo ir iš jaunimo, atvy
kusio iš Lietuvos. Tie visi 
jaunuoliai ir jaunuolės pri- 

. valo būti “Laisvės” šėrinin- 
kais, jos leidėjais.J vy I UVAkJ* V v V-

Parengimais sukelti $3,- tytojų. Rūpinkimės ir dar-
000.00 š ė r i n i n k ai turėjo 
minty štai kaip: kiekvieno
je lietuvių kolonijoje, rug
sėjo mėnesį privaloma ką 
nors surengti “Laisvės” 
naudai: pikniką, koncertą 
ar bankietą ir tokiais pa
rengimais atžymėti jubilė- 
jų ir sukelti dienraščiui 
$3,000.00 užtikrinimui dien
raščiui ilgų metų gyvavimą.

Brooklynas yra pasibrė
žęs surengti puikų bankie
tą. Tas bankietas bus rug- 

Prašome “Laisvės” pla
tintojų, visų šėrininkų ir 
dienraščio skaitytojų tuo
jau darbuotis gavimui 
“Laisvei” jubilėjinių ' skai-

buokimės, kad šėrininkų ta
rimai būtų įvykinti, kad 
garbingai būtų atžymėta 
dienraščio “Laisvės” 20 me
tų jubilėjus, kad būtų šiam 
Amerikos lietuvių liaudies 
dienraščiui užtikrintas dar 
ilgų metų gyvavimas.

P. Buknys.

New York, balandžio 27. 
—Areštuotas Caesare Va
lenti. kaltinamas, kaip daly
vis 100 žmogžudysčių.

nori to, kas visai tautai yra brangiausia. 
Ir kas jis tuomet yra? Yra savo krašto 
pardavikas, daugiau niekas.

Į pabaigą vėl prasilenkia su teisybe 
apie pabėgėlius iš Ispanijos sakydamas: 
“(mano žiniomis apie šimtas dvidešimt 
tūkstančių)”, kada laikraščiai, kaip “La 
Depeche,” \TaHs .Soir,” “L’Epoque” ir 
kt.,. skelbia apytikres Francijos vyriau
sybės statištikaš,—500,000 asmenų. Tai 
kam galų gale tikėti? Ar statistiniams 
vyriausybės daviniams, ar kokio tai sla
puko žinioms, kuris net savo pavardės 
nepasirašo.

Yra ir daugiau netikslumų, bet jau

Antrad., Gegužes 2, 1939

Heroj us Sovietų Lakūnas 
Kokkinaki

Garsusis Sovietų Sąjun
gos lakūnas Vladimir Kon- 
stantinovič Kokkinaki pa
siruošė pribūti į Pasaulinę 
Parodą New Yorke tiesiai 
iš Maskvos.

Vladimir K. Kokkinaki 
yra atsižymėjęs Sovietų Są
jungos Raudonosios Armi
jos kovotojas. Raudonojoj 
Armijoj jis turi brigados 
komandieriaus laipsnį ir už 
atliktą be sustojimo kelio
nę iš Maskvos į Vladivosto
ką gavo Sovietų Sąjungos 
Didvyrio vardą.

V1 a d i m i ras Kokkinaki 
yra gimęs ant Juodųjų Jū
rų krašto, Novorosijsko 
prieplaukoje. Jau iš jaunų 
dienų jis siekė būti lakūnu 
arba jūreiviu. Jis iš jaunų 
dienų sunkiai dirbo, tai ta
bako plantacijose, tai vyn
uogių soduose. Dirbo ir 
prieplaukoje. Jis 
plaukiojo, žaidė 
kumščiavosi, kaip 
sportininkai.

Kokkinaki į lakūnų mo
kyklą įstojo 1927 metais. 
Jis taip gabiai mokėsi, kad 
jau 1929 metais kitus mo
kino skrajoti. Senesni lakū
nai sakė: “Vladimiras skra
joja laisvai, kaip aras!” Ir 
ištikro, Vladimiras nepaisė 
vėjo, audros ir rūkų. Jis 
kiekvienu kartu ėmėsi už 
darbo drąsiai, su pilnu pa
sitikėjimu. Jis daugiausiai 
dirbo bombanešių skyriuje.

Vėliau Kokkinaki, kurį 
paprastai draugai trumpai 
vadina “Koki,” įstojo į iš
bandytojų skyrių. Kiekvie- 

rų linkui Volgos. Jūrinį 
lėktuvą negalima sausže- 
myj pasodinti. Ir štai suge
do prietaisas, iš kurio drau
gas Kokkinaki kvėpavo de
guonį. Galva svaigo, bet 
jis, būdamas priešakyj kitų 
draugų, vedė orlaivį pir
myn ir laimingai pasiekė 
Volgą. •. / I

Aukščio Rekordai
Su tuo prasidėjo draugo 

Kokkinaki aukščio , rekor
dai. Greitai jis pakyla 10,- 
000 metrų, 11,800 ir net 13,- 
000 metrų aukštumon. Ka
da Kokkinaki pasiekė 13,- 
000 metrų aukštį, tai jis lei
dosi žemyn užsukęs moto
rą ir tik arti žemės vėl už
degė ir išlygino. Tuo jis su- 
taupino apie 120 svarų ku
ro. Iš to padarė išvadą, kad 
sekamu kartu gali ant tiek 

vikriai ma^iau imti kuro, nes jis 
fūtbolę,- nereikalingas leidžiantis iš 
ir visi aukštumos..

Ir štai Kokkinaki vėl ky
la aukštyn. Jo lėktuvas tu
ri 2,204 svarų krovinį. Jis 
liepos 26; 1936 metais iški
la 11,402 metrų (37,409 pė
dų) aukštyn ir tuo sumu
ša visus iki tol pasaulinius 
rekordus iškilimo su tokiu 
kroviniu. Greitai jis daro 
kitą rekordą vėl iškildamas 
11,458 metrų. Orlaivis pa
siekė stratosferą. Sovietų 
išdirbystės lėktuvas ir la
kūnas 11 ir pusę kilometrų 
ore!

Bet Kokkinaki tuo nepa
sitenkina. Rugpjūčio 2 die
ną, 1936 metais, jis su kro
viniu 1,103’ svarai, iškyla 

; 12,816 metrų (42,048 pėdų) 
aukščio. Tuo sumušė pats 
savo pirmesnį pasaulinį re
kordą. Aukščio rekordai 
imami draugo Kokkinaki 
vienas po kitam. Greitai jis 
su dviem tonais krovio vėl 
iškyla 10,400 metrų, o pen
kios dienos vėliau ir vėl su 
2 tonais iškyla 11,295 met
rų. Kokkinakis turi daug 
pasaulinių rekordų su įvai
riais kroviniais iškilęs.

Bet aukščiausias Kokki
naki iškilimas su mažu kro
viniu, tai buvo 1935 metais, 
kada jis iškilo.virš Mask
vos net 47,800 pėdų.

Tolio Rekordai
Balandžio mėnesį, 1937 

metais, Kokkinaki nuspren
dė sumušti francūzo lakū
no M. Rossi greitumą, kuris 

ną naują lėktuvą, kuris tik. 5,000 kilometrų atliko dary- 
įšeina iš fabriko, turi_ gerai damas po 311 kilometrų j 

. ir amerikiečių .
Tomlinson ir Bartlet, kurie 
darė po 272 kilometrų. Ko
kkinaki ir jo draugai išlėkė 
į kelionę. Jie pasiekė Ura
lo kalnus, Sverdlpvską, ap- 
'skko aplinkui, Gorki, Vla
dimir, Noginsk ir štai vėl 
Maskva. Atliko virš 5,000 
kilometrų darydami po 325 
kilometrus ir 257 metrus į 
valandą. Pasauliniai rekor
dai tolimo skridimo pri
klauso Kokkinaki ir jo 
draugams.

1938 metais Sovietų liau
dis išrinko draugą Vladi
mirą Kokkinakį į Aukš
čiausią Sovietų Tarybą. Se
kančią diepą jis ir A. Bri- 
andinski pakyla iš ščolkovo • 
aerodromo, Maskvoje ir lei
džiasi be sustojimo į Toli
mus Rytus. Tai buvo birže
lio 27 dieną, 8.30 vai. ryto. 
Jie skraido, kad parodyti, .

V. K. Kokkinaki

išbandyti. Ir kurį lektikvą! valandą 
draugas “Koki” išbandė, tai Tomlinson
jis gavo pasitikėjimą:

—Šį lėktuvą išb andė 
draugas Koki!—sakė kiti 
lakūnai. — Ant jo galima 
drąsiai skrajoti. <

Kartą jis ir kiti draugdi 
iškilo su' naujais bombane- 
šiais 6,500 metrų (21,125 
pėdas). Jie skrido jūriniais 
lėktuvais nuo Juodųjų Jū- 

mąžesnės svarbos ir jų čia neminėsime.
Ant galo autorius dar siūlinas para

šyti ir kitą “teisybės” laišką, bet mes 
patartume šiam autoriui, geriau užsiimti 
kuo naudingesnių, negu kad begėdiškai 
ir taip žioplai skleisti melus, žeminan
čius didvyrišką ispanų liaudį ir užgau
nančius mūsų visų lietuvių savanorių 
jausmus, kurie kovojome už taip bran
gų visoms tautoms tikslą—už nepriklau
somybę ir laisvę.

St. Cyprien koncentracijos stovyklos 
lietuvių vardu,

A. TAMOŠIŪNAS.
Prancūzija, St. Cyprien, 12-IV-1939. (Tąsa penktam puslp.) 1
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An Appeal to all Lith-American 
Lovers of Democracy OF CLUB ACTIVITIES

AFTER ATTENDING an affair this past Sunday, at the Mecca 
Temple at which some three thousand people attended to aid the 
veterans of the Abraham Lincoln Brigade, one’s attention is drawn to 

other parts of this United States to see what others are doing on behalf 
of the veterans. Every progressive language organization has been drawn 
in on -the work of raising finances. The Poles, Armenians, Ukrainians, 
Jewish, and Scandinavian groups are all hard at work. Now we ask, what 
are our Lithuanian organizations doing?

On behalf of the Lithuanian branch of the Friends of the Abraham 
Lincoln Brigade, I want, to bring to the attention of our readers and our 
organizations, the seriousness of the situation facing all veterans of the 
Spanish War. In this article I’m not only pleading or begging for myself 
and the boys, but for peace and democracy. We know no aid will be 
forthcoming from Father Coughlin or Congressman Dies therefore we de- 
dend on you.

Many stories have been written about the Spanish Civil War and the 
role the International Brigades played from the onset of the war. You and 
I know of the life and death struggle of close to three years. From the 
outset of the war, our progressive Lithuanian organizations here in the 
U. S. 
sands

To 
pride
chocolate, etc., from the committee, one felt like weeping. We needed this 
material, to be sure, but it wasn’t the package that meant so much as 
the feeling and understanding that went with it. We knew, while we 
fought at the front, that you were fighting in the rear for the very 
same democratic ideals. In this fight many of our comrades gave their 
all, many of your personal friends and mine will never come back.

The fall of Barcelona saw thousands of refugees crossing the French 
frontier after exhaustive weeks of retreat. Among this group were vo
lunteers of the International Brigade. Today finds all these people in 
French concentration camps, subjected to the most terrible living con
ditions, tormented by provocateurs and fascist agents, threatened by de
portations to fascist countries and so on down the line.

gave financial and moral 
of your dollars gave new 
us Lithuanians in Spain, 
coursing thru us. When

support to the Spanish Republic. Thou- 
life to our comrades over there.
the news of you? work sent a glow of 
we received the packages of cigarettes,
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TUESDAY AND 

FRIDAY

Sparks IDS Team Wins Cage Title

The L.D.S. Sparks basketball team which finished in first place 
in the Chicago LDS Basketball league after overthrowing the 
Argo I WO in the championship game of the tourney. (Cut cour
tesy of TIESA.)

$
Cleve. Sportsmen
Close Season 
With Honor Awards

up 
last

fi-

a touch it was — 
a nice evening 
season’s work at Tony 
Old Tyme cafe, and

the 
cele-

it 
an

Sietyno Chorus 
A Harbinger 
Of Spring

straws
in the wiiid

Drew Pearson 
i Ion, Hearst cWr

ft 
į

I

of the old spirit again, 
the matter with those 
haven’t returned? Don’t 
‘tis Springtime and Song- 

AWAKE!

Drew Pearępn and Robert S 
•respondents donated 

dough last week to the Chicago 
Guild strikers. These are the boys 
whose prodigious coverage of the 
Washington scene is provoking a . 
lot of admiring “ahs” from pals in 
the columning industry. Too bad 
their “Washington 
Round” is a ] 
ture, otherwise we’d 
it than the times we . 
the Evening American deserted on 
a slrreet-car seat.

Ever since the evening Harold L. 
Ickes, 
leased 
radio 
whom .... ____ _____
we’ve become inquisitive .about this 
trade of columning. In a way, we’re 
Space holders in cnnniol tani*, 
nalistic sanctum, 
pose anyone 
welcome in 
press. (Isn’t 
bilius?)

the

3$

with 
the 
that

born and 
various p 
interest 
headings

his work 
devil-may-

We understand that the 
urnnist is of rather recent 
nesis. Regular articles by 
same writers have always been
printed in the newspapers, but 
they were by men who were 
authorities in^ their field. With 
the expansion of the appeal 
of the newspapers sure-fire fea
tures were created to attract 
even more readers.

Modernism being complex the 
public wants its reasoning done 
for it.

ihington Merry-Go-
Hearst syndicate fea*

read more of 
find a copy <

not, we say:
We’re expecting to see all

CLEVELAND, O. — After finish
ing what you could call a hard bas
ketball season, The Cleveland Lea
DerS Basketball team took it 
among themselves to hold a 
get-to-gether for the season’s 
nishing touch.

And quite 
team spent 
brat i ng the 
Kaminsky’s
should be said that Tony was 
elegant host.

Honors and back-slaps were 
order, the outstanding being 
presentation of an engraved gold 
basketball to Coach Walback for 
working with us for the last 
seasons, and an LDS pin to Chuck 
Norvidas for his whole-hearted 
energetic work for the team.

i Chuck Walback 
Iserved the team’s high 
nis work, and we hope 
wearing it on his watch 
remember the Jjoys that 

! ‘Coach.”
.The neat, little pin given to Chuck 

“Rookie” Norvidas, can well be 
called the LeaDerS Honor Award 
it Sports. It is a gold pin consist
ing of the letters LDS.
c[--- - 

b

in 
lhe

for 
two

and

Secretary of the Interior re- 
his rpey rhetoric over the 
against 

he
certain columnis

termed "calumnists,”

this special jour- 
but then we 
anything to say 
progressive yout 
right, Editor

color and olife. Why, <. /en 
is back with plenty of new 
Wow! and our laughing lady, 
is always there to

de- 
for

certainly 
regard 
that while 
chain he’ll 
called him

laugh atShelley Students 
Hold Concert

“Kubbs” Go in Style 
Scavenger Hunting

hard two

Joseph Sakalauskas.

Sir Panty waist
of “Shirley Temple is

Kenosha Gals Basketball Champs

—A. B.

• We call 
maidens to

what seemed a vei/y short 
yours truly we were back, 
find that everyone else had

Widows are more numerous than 
widowers and twice as many women 
live to be 100 years of age.

same gameness 
basketball sea-

in France
efforts to

him 
the 

had, 
days -

Tavern.” Each girl was 
with a gift that was at- 
wrapped to suit the oc

in, and certainly headed

team depended upon 
necessary points in 
and he gave all ho 
it meant a

the wearing of

kitchen too:
—-N. E.

And 
and 
also 
love

black and white pebbles

(dead or alive), of all

present time. (His name is Jo- 
Massachusetts. He is a young 

for some nine months, 
unless we

a "policeman’s auto- 
one was found. The 
included spare match 
letters with two cent

casions.
LeaDerS have 
Skeivis for his 
managing and keeping the team
going for the past two years, and 
to Johnny Skogus for his outstand- 
ir

i 'b prisoner 
ce concentration camps

UR COMMITTEE has received many letters from Lithuanians who 
are held in these »camps. All appeal for aid/for assistance of some 

sort. Some of our Lithuanian volunteers are still held in Franco’s prisons. 
Are we to let them rot there? (

We can aid these comrades, we can bring them home, if we cooperate. 
We have a guarantee that all the American prisoners will be released, 
providing we pay for their upkeep and transportation back home.

Already one Lithuanian-American volunteer has been released from 
Franco’s prison and is in France at the 
seph Grivas, and comes from Worcester, 
man of twenty two years and has been 
At the present time these prisoners fade 
assist them financially.

In a call received the other day from a group of veterans 
they appeal to, “all liberty loving Americans to double their 
help the Friends of the Abraham Lincoln Brigade bring us back home and 
thereby, give, us a chance to carry on the fight until fascism is finally 
defeated.” Two thousand dollars a week is needed for the upkeep of 
these valiant fighters. In addition to this many wounded have come and 
are coming hack. Will they be forgotten men ? Suffering from shell shock, 
bad lungs, and diseased bone joints, maimed in many different ways they 
need your help ...

We have several Lithuanian boys home now, who demand your at
tention and support: Alvin Rugauskas of Chicago has a shattered leg and 
is incapable of supporting himself. Who is to support him? Is he to drop 
by the wayside like a load of garbage? Or myself with a paralyzed 
right arm, which demands constant treatment and another operation 
in the offing? Someone has to pay for these operations, treatments, up
keep, etc. No Rockefeller or Du-Pont interests are going to take care 
of us, so we appeal to you.

We know that events in Spain may have dampened your spirits tem
porarily, but the fight against fascism is and will go on. For two years 
and more these volunteers have faced the fascist fire, they are steeled in 
the struggle for democracy—your democracy, and mine. We ask all friends 
of liberty to rush funds for their support.

Our committee has taken the responsibility for the upkeep and aid of 
our Lithuanian volunteers, and finances are^ badly needed. Can your or
ganization make a donation, can yau arrange a party for this purpose? 
We know in case of need we can depend on you. Don’t fail us now.

Send your contributions to the L.K.G.I.D. 419 Lorimer Street, Brooklyn, 
New York.

The LMS Membership Drive 
officially ended at 12 midnight 
yesterday but as yet no 'results 
will be announced. The final 
tabulations and tallies will be 
published May 15.

Girls’ Sorority of 
LDS Holds Varied 

Activity
CLEVELAND, Ohio—The ninth 

consecutive business meeting of the 
Lambda Delta Sigma sorority was 
held at Adeline Simon’s home. There 
were fourteen girls present. .

Parts for a play which was sel
ected were to be distributed by the 
chairman before the next meeting 
so the girls could begin to study 
their parts. ’T%iis shoi\t play is to 
be presented at a future meeting 
of the 201 LDS branch.

The signing of Bette Bergman to 
our club caused the initiation com
mittee a great deal of excitement 
because they now can "do justice” 
to a group of six girls.

There were two suggestions made 
that were unanimously carried. 
One was that each girl call or send 
the hostess a card to assure her of 
the number so she can ' plan the 
amount of refreshments/

The other was sort of a novel 
idea. Instead of announcing an en
gagement or birth to the girls^ all 
that one would have to do is bring 
a box of candy to the club. In that 
way the purpose would be under
stood by all.

A delicious pear salad with cream

Ha now! 
my chubby babe 
my dewy eyed

Stripling
With gusty laughter 

you’ve got us
Rippling
But come!' 

finish your bowl 
of milk and

Pap
And don’t talk back 

or I’ll get the
Strap
And then 

my curly head 
my eager

Tot
- Off to trundle bed
(and don’t you wet 
the

vCot!)

cheese, dates and nuts plus coffee 
and cookies were served for re
freshments by our genial hostess.

For recreation night, a week la
ter, the girls celebrated the birth
days of Ann Bernoske, Adeline Si
mon and Pamela Balchunas at the 
"Southern 
presented 
tractively 
casion.

After ^spending such . pleasant 
hours dining and dancing the girls 
reluctantly went home.

why, we 
the land.

BROOKLYN, N. Y.—This Sun
day, May 7, B. Šaknaitė, one of the 
best known Lith-American choral 
conductors is holding her fifth an
nual concert at Shubert Hall, Mon
roe and Howard Ave., Brooklyn, 
N. Y.

Among the many artists and mu
sic students participating in the 
concert will be B. Ramoška, radio 
singer soprano from Hartford, 
Conn., Vitold Arnett, concert mas- 
iter of Cornell University Orchestra 
and also the Newark Sietyno Cho
rus and the well known Brooklyn 
Aidbąlsiai.

Tickets may be purchased at the 
“Laisve” and “Vienybe” offices and 
from any of Šalinaite’s students. 
Concert will begin at 5 p. m. and 
dancing to Geo. . Kazakevich’s or
chestra will begin at 8 p. m.

STOUGHTON, Mass.—The night 
was perfect for a mysterious ride 
into the wilds of the town—drizzly, 
foggy, and misty. A night for any
thing and everything. As the crowd 
gathered at the clubroom, every
body was on edge as Bernard Ja- 
tul held out the lists of articles to 
search for.

A little 
lain is attached with a guard on 
hich “201” is engraved. It has 
?en given out only on special oc- 

To date only two other 
received them:—Ed. 
wonderful work in

NEWARK, N. J.—The coming of 
spring means the coming of Sie- 
tyhas! We’re on our merry way 
again and rarin’ to go! Almost all 
of our old members ca^ne pul of 
their winter hibernation and seem 
to be full

What’s 
few who 
you know 
time? If 
AWAKE!
the old and new faces at our next 
rehearsal. Come on you oldtimers, 
bring your friends to sing with us.

It’s grand to see Lillian and Al
dona back with us again. They 
surely do brighten up the.old hall 
with their new spring flowers and 
colors. I guess that’s what we need, 
new 
Tessie 
jokes. 
Adele, 
them.

Talk about jitter-bugs- 
have some of the best in 
I hear Alma is a contest winner. 
Nice going, Alma and Wanda, keep 
it up and you’ll teach those boys 
yet. Don’t be surprised if you see 
jigger-bug Mary doing her stuff on 
the dance floor some day. If upon 
entering the hall at < any time, you 
hear from some dark corner, “Hold 
Tight”, don’t be frightened, for 
only our little foo, Bobby. He’s 
itų bad.

It seems that we have no use 
any/?timepiece at our rehearsals

col*

it’s 
got

• We’ve been doing a bit of pre- 
vuing lately and from what we 
have seen the forthcoming Natio
nal Convention of the YCL on May 
11 will go down in the memory 
lanes of youth for its swell musical 
presentation 
a Red” . . .

the attention of fair 
the law in Tennessee 

which prohibits 
bright-colored hose. Reason: attrac
tive stockings on pretty legs draw 
an ogle-eyed crowd on the street, 
thus blocking traffic! . . .

• Among our Lithuanians we find 
that youth are taking an eve/ in
creasing share of organizational 
work. At the moment Bertha Ful
ton is touring various communities 
in Illinois, and in the East we find 
John Orman organizing in the hard- 
coal section of Pennsylvania. . .
• Today’s appeal by Joe Sacal to 
aid the Lith veterans of the Spa
nish War is one that each of us 
must take to heart during these 
years when the struggle for demo
cracy takes its toll. Have your or
ganization or club do its share 'in 
raising funds for the needy vets. 
Collection blanks may be obtained 
by writing to: Lithuanian Comm, 
to Aid Spanish Democracy, 419 Lo
rimer Street, zBrooklyn, N. Y. . . .
• We in America are apt to forget 
the meaning of democracy as we 
watch the world totter under dic
tatorships. Children, child refugees 
of Germany and Spain, are waiting 
ih concentration camps for American 
homes that1, are ready to take them 
aind feed them and teach them to 
live in a great democracy. These 
children would not become public 
charges but would revive in Ame
rica our hospitality and humaneness.
• Hitler began hammering another 
nail in Lithuania’s coffin during one 
of the “dull” international moments 
when Neville is not rushing to an 
airplane to see Hitler or go fishing. 
The trade demands are but one 
more proof that present-day Ger
many can never be satisfied by 
“appeasement* for its entire eco
nomic set-up is attuned to one 
word: GRAB . . .

—Walter Kubilius.

Three teams were picked and at 
9 the lists were, passed out. They 
made a mad dash for horsehairs, 
bones, rotten love apples and earth
worms 
things!

After 
time to 
only to
come back with complete lists. It 
was only at 9:30 that the first team 
of Bernard Jatul, Gertrude and Mil
dred McKay, Mary Silva and Olga 
Stonkus won the first prize by a 
few minutes.

After looking over the articles 
brought back we finished the eve
ning off in nice style by partaking 
of a luncheon served by the female 
members of the club.

I wond^V how the horses felt 
about having their tdils snipped 
while they dozed? ... If the neigh
bors are wondering why the hens 
cackled in the yards. It was pro
bably one of the teams trying to 
get chicken feathers. But the hens 
will be reconpensed by getting the 
worms that were submitted! . . .

Wonder^if some dog is going to 
dig in vain for that bone he buried 
during the day. Never mind, it was 
all in fun—nobody chewed on it!...

Among the other things: "over
ripe love' apple”. They stretched 
their imagination and brought in a 
rotten vegetable. Need I say which 
kind? 
graph” 
search 
ėovers, 
stamps, 
(ever try looking for them by flash
light?), last week’s funny sheets, 
Indian Head pennies and Jefferson 
nickles, sea shells and ash trays.

What a nice looking couple some 
make—and in the
sooooo domestic.

g sportsmanship and courage 
shown last year during the LDS 
Olympiad when he injured his leg 
and for his unfaltering support of 
the team for the rest of the year 
while being forced to sit on the 
sidelines.

This year’s presentation is just as 
richly deserved. Many of you 
LDS’rs will remember the typical 
Norvidas gamcness shown at the 
Olympiad. After working well past 
midnight on Saturday he hopped 
a train for Pitt. He arrived in the 
morning, without practically any 
rqąt, and staged .that brilliant fi
nish to a gruelling half mile — and 
even before the Olympiad was over 
he was on his way back home to go 
back to work Sunday night. Cer
tainly no picnic for anyone, but he 
did it only for one reason—he know 
lhat the 
for the 
half-mile 
although 
of work.

He has shown the 
through this year’s

He isn’t the fastest man on 
he isn’t the biggest 
the team though he 

among the leaders (that 
to Al Skupas who also 
on the I.W.O. League’s

for 
as 

lon^> as intermission-Al is around. 
Do you think he will ever surprise 
us by coming in on time? But then, 
how will we know what time it is?

Danny, our newest member, is a 
very good Vne. When he doesn’t 
come to rehearsals 
a good excuse.

Say, if you want 
really flashy, take 
of the hall some 
Nice going, Mil and Walter, 
conductor and pianist. You’re doing 

I heard something 
after rehearsals on 
night. You’d better

he at least has

to see something 
a look in front 
Thursday night, 

our

swell. I think 
about a party 
some Thursday 
not miss it.

Everyone knows, I’m sure, the 
important dates in our date book. 
First, Bunhi’s Recital on May 7, 
and then our big concert and Dance 
on May 20. Don’t forget.

—The Rohin, Inc.

Men are losing their 
place in the world as 
tinue to live in a mechanized age.- 
Muscles of men are often unused 
and become smaller as they rely 
upon electrical gadgets to do things.

The moon when it is full is be
lieved to be a factor in making 
women giddy. Some people believę 
also that moonlight is a brain 
mulant, yet the definition of 
natic” is a "person smitten by 
moon.”

prominent 
they con-

st i- 
"lu- 
the

son. 
the team, 
scorer on 
finished up 
honor went 
was chosen
All-Star Team), but he did finish 
first on the amount of games he 
worked 
the list when coming to unceasing
fight, win or lose. It must be 
great when your own teammates 
honor you so.

Chuck Norvidas has been rated 
one of the best athletes the Lea
DerS have had for the past couple 
of years—not only did he shine in 
track and basketball, but he has 
been rated as the best outfielder

the boys possess, and two years 
ago traveled with the All-Star team 
to Chicago.

So it’s goodby and good luck till 
next year for the following boys 
who made up the team: Al Skupas, 
Ed jįSkeivis, Chuck Norvidas, John 
Mazan, Tony Kaminsky, Joe Bernos
ke, Joe Paltan, Vince Soldacki, Al 
Skeivys and John Balchunas.

Sportsman.

Wisconsin lassie beauty can be seen in the above picture of members of the LDS Royals 
(Kenosha, Wis.) girls basketball team which recently won the city championship. Front row 
(left to right): Clare Paskewltz, Eleanor Bonofiglio, Agnes Miller (Capt.), Emily Schneider. 
Back row: Sophie Greskc, June Wall, Virginia Hanse and Joyce Wicks. (Cut courtesy of TIE
SA.)

OlR ™ 0.
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So columning was 
who specialized in 
of topics of public 
to operate under 
caught the eye. Their styles are 
different as the 
your friends, 
licious humor 
your neighbor; some write with 
gic as obtrusive as mountains; 
are analytical, while some use sa 
ire as a bludgeon or as a ra 
And, of course, your Broadway se 
all and know-all is the most 
culiar and popular of the spec

Not in all cases are cola 
newspapermen or former news 
men. There’s one that’s an ex* 
erai.

John J. Floherty says th 
“as a rule the first requirente 
of a columnist is that he ha 
the ability to treat his subj« 
in a simple and homely w 
that all can understand. 1 
must have the faculty of ex
pressing opinions or facts in 
manner that reflects the thougt 
of his readers and of puttin 
those thoughts into words In./ 
way that will make readers 
‘wish they had said It them
selves.’ ” Wflr

Occasionally columnists seem ft 
volous. This has led the side
critics in the “Voice of the People 
sections of the dailies to com 
that the lot are light-headed, 
this isn’t really the case. Col 
ists work as hard as ditch diggers- 
but, unlike ditch diggers, 
hours are unlimited because 
minds are perpetually searching 
topics of the day. Their stint 
endless. Sometimes, because, 
muse is elusive, they manufacti 
romantic stuff of what isn’t in 
mind while they sit for hours 
fpre “their battered old mill” t 
to assemble the next day’s pi 
He is “more concerned wittt 
he shall write than how he 
write it."

A good example of the work! 
methods of most columnists 
Heywood Broun. While, he 
have an official workshop at 
home somewhere in Connect! 
he writes his ideas on the 
on the platform, anywhere 
demands on his time carry him. 
You must not infer that this | 
irregularity- of location affects 
the quality of 
that he has 
hours. The columnist is 
pretty regular. He must be, for 
he has his deadlines.
This account far from covers 

very picturesque aspect of 
paper work. \yc suppose some 
as detailed and startling as 
des’ LORDS. OF THE I 
could be written about eolu 
Ickes’ radio address pointed an 
possblie direction the study 
take,. Too, we’d like to see 
pages of our youth press coni 
some discussion and opinions 
favorite columnists. A little va 
you know . . .

BUNNI SOVETS

personalities 0 
Some write with de 

of the foibles

The temperature of the 
reaches amazing extremes 
the course of a lunar day and 
In the sunlight the tem[ 
may reach a peak of 250 
above zero and down to 200 
below zero in the shade.
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Daugiau Pasveikinimų “L.” Los Angeles, Calif. 
Suvažiavimui MIRE DŲ lietusiai

/ Nesmagu, kad Loį Angelyj 
‘taip sparčiai mažinami lietu- 

(Tąsa) | viai. štai net du pasimirė, tai
CLEVELAND, OHIO Budnikas ir J. Šimkus. Ka-

į . . ' Į daugi Budrikas vedė asmeninį
Gerbiami Draugai laisviečiai! Aš čia prisiunčiu nuo drau- '‘gyvenimą, tai nėra ko apie jį 

gų sveikinimus šėrininkų suvažiavimui. Sukolektuota per l parašyti. Tik tiek, kad bal. 21- 
drg. M. Valentukonienę-Valentą $10.00 varde Clevelando • mą su tikybinėmis ceremoni- 
Lietuvių Komunistų Kuopos. .. 'jomis tapo palaidotas Kalva-

ORG. IR DRAUGAI SVEIKINA
M. Klimas ir šeima iš Richmond 'Hill, N. Y., sveikina su- 

važiavimą su $2.00.
ALDLD 1 kp., Brooklyne, aukojo $5.00; Moterų Apsviltos 

Kliubas iš Shenandoah, Pa., $2.00; LDS 78 kp., Pittston, ta.,
$1.00. ' J

LDS Centro darbininkai sveikina suvažiavimą: J. Siurba, 
$2.00; po $1.00: A. Kairytė, J. Ormanas, A. Vaznytė ir J. 
Gasiūnas. « '

Lietuvių Meno -Sąjungos 3-čias Apskritys sveikina suvažia
vimą su $2.00.

Sekanti draugai sveikina suvažiavimą: L. Tilvikas, kuris 
Užlaiko keptuvę Easton, Pa., $5.00; drg. Kučinskas, Shenan
doah, $3.00; J. Mokola, užlaiko aludę po num. 49 Ten Eyck 
St., Brooklyne, $5.00. Sekanti draugai aukavo po $2.00; Me

rijos kapinėse.
Drg. Juozas Šimkus buvo 

visuomeniškas žmogus ir to
dėl apie jį daugiau žinome.

Velionis J. Širfikus gimd 
Lietuvoj, Kretingos parapijoj, 
į Ameriką atvažiavo 18 metų 
amžiaus ir išgyveno čia 39 
motus. Paskiausius 18 metų 
gyveno Los Angelyj. Mirė 57 
metų/amžiaus, palikdamas di
deliam liūdėsyj savo mylimą 
šeimyną: du sūnus — Edy ir 
Clefordą, dukterį Birutą ir 
žmoną Juozapiną.

Velionis buvo laisvas ir su-
lena Alsko, Washington, Pa.; Geo. Wareson, Brooklyn, N. 
Y.; J. Gasparaitis, Hillside, ,N. J.; dd. Rutkūnai, savininkai

sipratęs darbininkas. Skaitė 
laikraščius, ‘Laisvę’ ‘Vilnį’ ir

Lituanica Square restauracijos, Brooklyne; K. ir J. Post, 
Brooklyne; drg. Stanelis, Bayonne, N. J., ir P. Blieka, New 
York City, N. Y. ■

Drg. L. Tilvikas, Easton, Pa., davė $5.00 dėl jubilėj^ųs.
Drg. M. Sukackienė, Worcester, Mass., $1.50. !•
Drg. Elsie Gasiūnienė, Brooklyn, įsigijo šėrą už $10.00.
Sekantis draugai pasveikino suvažiavimą su $1.00: J: Gru

bia, K. Yotauta, P. Bieliauskas, *brooklyniečiai; F. UrbaJ Eas-* 
ton, Pa.; K. Mdckus, Brooklyn; J. Paukštaitis, Newark, N. 
J.; F. Lepševičius, Newark; J. Kairys, Brooklyn; J. Karsonas, 
Hudson, Mass.; Geo. Klimas, Brooklyn; Senas Vincas, Gibbs
town, N. J.; S. Penkauskas, Lawrence, Mass.; A. Žilinskaitė, 
Brooklyn; Petras Grabauskas, Brooklyn; Kaz. Dzevečka, 
New York City, N. Y.

Laike suvažiavimo susirinkę dalininkai-svečiai aukavo se
kamai: S. Sasna, $2.00; po $1.00:—A. Bimba, P. Bieliauskas, 
A. Valinčius, M. Baltulioniūtė, K. Viltrakiūtė, E. Vilkaitė, E. 
Jeskevičiūtė, drg. Daugėla, A. Talandzevičius, N. Pakalniš
kis, D. M. šolomskas, D. Burba, J. Vaiginis, A. Liepienė, K. 
Petrikienė, J. Gužas, J. Nalivaika, V. Tauras, Sakatauskas, J. 
Gailiūnas, A. Gilman, D. Krūtis ir J. Rušinskaš. Po 50c: M. 
Bieliauskienė, O. Dobinienė, A. Švėgžda, K. Levanas ir A. į 
Bieliauskienė. Po 25c: V. Paukštys, J. Vinikaitis, B. Adams, 
J_. Ormanas, A. Vasarius, J. Stirnys, J. L., Rickevičius ir A.
Jasulaitis. ' * • ’ ,

LDS PASVEIKINIMAS
Dienraščio “Laisvės” Dalininkų Suvažiavimui 
Brooklyn, N. Y.

Dienraštis “Laisvė” labai daug padėj*o Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimui įsikurti ir augti. To niekad neužrrtirš 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas, dabar jau išaugęs į tvir
čiausią lietuvių fraternalę organizaciją.

Įvertinant “Laisvės” pasitarnavimą, nuoširdžiai mes svei- , 
kinam šį “Laisvės” dalininkų suvažiavimą ir siunčiame $25 ' 
auką. * J. Siurba, LDS Centro Sekretorius.

PASVEIKINIMAS Iš PHILADELPHIJOS
Draugės ir Draugai: ų

Philadelphijos’ sekančios darbininkiškos organizacijos-

“Peoples World.” Prigulėjo 
prie Lietuvių Literatūros 
Draugijos, Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo ir prie Lygos 
už Taiką ir Demokratiją Lie
tuvių Skyriaus.’ Taigi drg. 
Šimkus buvo visuomeniškai 
nusistatęs žmogus ir buvo vi
sų gerbiamas. Velionis susir
go staiga (vidurių liga) ir 
per dvi dienas (balandžio 19) 
micsjbo ligoninėj mirė.

Balandžio 22 d. tapo palai
dotas Inglewoodo krematori- 
joj. Labai gražiai jo šeimy
na ir visi lietuviai atidavė 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Drg. J. Babi- 
čius paąakė (angliškai) trum
pą gerą prakalbėlę pas gra- 
boriu, o d. M. Pūkis kalbė
jo (lietuviškaūh ant kapinių. 
Draugė A.< Levanienė, nors 
buvo jai sunku, bet gražiai 
sudainavo tinkamas dvi dai
nas pas graborlų ir ant kapi
nių. , Taipgi ant kapinių su
dainavo ir kvartetas, l^t da
lyvių vardų neįsitėmfjfiu. Bu
vo daug gražių gėlių ir dide
lis skaičius palydovų, kurie 
suteikė paskutinį “sudiev.”

Mielas drauge Juozai! Tu 
užbaigei jau gyvenimo kan
čias ir nuėjai į amžiną poilsį, 
tai lai būnu tau rami amži
nasis. M. Puk?s.Scranton, Pa.

sveikina dienraščio “Laisvės” 20-metinį jubilėjinį šuva- Balandžio 20 d. ir mus at
gavimą ir linki dienraščiui sulaukti darbininkų klasės, perga- lanke svečias iš Kanados, d. 
lės visame pasaulyj. Laike 20 metų “Laisvė” sėkmingai sklei- z. Janauskas. Jo prakalbos 
dė apšvietą, klasinį supratimą ne tik tarpe Amerikos lietuvių , pasiklausyti susirinko virš 50
visuomenės ,bet ir kitose laisvesnėse šalyse, kuriose lietuviai 
yra apsigyvenę, išskyrus Lietuvos priespaudos belaisvę, kuri 
turi uždarius “Laisvei” duris.

Mes galime netik pasidžiaugti apšvietos pažanga, bet ir 
pasididžiuoti galinga mūsų mažosios tautos darbininkiška 
liaudies spauda.

Mes linkime dalininkų suvažiavimui dar labiau sustiprint 
ir patobulint “Laisvę,” ypatingai šiuo svarbiu pasaulio mo
mentu.’ Plačiai negalėdami dalyvaut suvažiavime, mes orga
nizaciniai nors aukomis pasveikinam nuo sekančių organizaci
jų ir pavienių draugų:

Veikiantis Komitetas ............................................. $5.00
ALDLD 149 kuopa ................„............................... 5.00
ALDLD 10 kp............................................................. 2.00
LDS 5 kp........................................................ ’•.......... 2.00
Lietuvių Komunistų Kuopa ..............................  2.00

Drg. Jonas Lastauskas iš Camden, N. J., pasveikina 
“Laisvės” suvažiavimą ir linki jai gyvuoti iki 
pergalei ........................... ’............  2.00

Draugai Vogoniai, iš Philadelphijos, sveikina “L.” 
suvažiavimą'.......................................................... 1.00

: Viktoras Smitas sveikina “Laisvės” jubilėjinį r
i suvažiavimą ................................  1-00

Viso bendrai ............................................................ $20.00
Draugiškai, A; J. Smitas.

(Bus daugiau)

l ypatų. Drg. Janauskas kal- 
i bėjo dviejuose atvejuose. Pir- 
; moj savo kalboj aiškino apie 
dabartinę Lietuvos padėtį, ne
tekimą Klaipėdos; palietė
Lietuvos ūkininkų streiką
1935 m. ir jo priežastis. Labai 
gražiai pašiepė Tysliavą,. ku
ris važinėdamas po Kanados 
lietuvių kolonijas agituoja, 
kad Lietuvai nereikia dėtis su 
jokia kjja valstybe, kas lie
čia apsigynimą nuo agresorių, 
nes vienąs lietuvis gali leng- 

Jvai apsidirbti su 25 palio- 
'k’ais. Anot Tysliavos,' tai 27 
lietuviai kareiviai pastatė 
Lietuvą ant kojų. Bet kalbėto
jas nurodė, kad ne 27 lietu
viški kareiviai pastatė Lietuvą 
ant kojų, bet tūkstančiai jau
nuolių dėjo savo galvas, o to- 
jdėl, kad tuomlaikinė valdžia 
prižadėjo, kad Lietuva bus 
demokratinė šalis.

Dėl netekimo Klaipėdos, 
kalbėta j as nurodė, 
kad Lietuvos -valdžia nesirū-

jos bijo pulti, nes atsimuštų 
kai žirnukas į sieną.

Antrdj savo kalboj nuroję 
apie Kanados lietuvių gyveni
mą, daug 
sakė apie 
padėtį.

Vienam 
veik visi francūzai darbinin
kai, nepakęsdami sąlygų išėjo 
į streiką, ir taip drūčiai lai
kėsi, kad nebuvo ne vieno 
streiklaužio. Bet štai sulaukus 
nedėldienio, kunigas pasako 
gerą pamokslą ir išklauso iš
pažinties streikierių moterų, 
ir kas po to atsitiko ? Ant ry
tojaus visi sugrįžta į fabriką, 
išskiriant tik streiko komite
tą, kuris vėliau turėjo bosi] at
siprašyt, kad priimtų atgal į 
darbą. Kada reporteriai ir ki
ti žingeiduoliai pradėjo tei
rautis, kaip čia viskas taip 
greit persimainė, juk streikas 
nelaimėtas, tai paaiškėjo, kad 
tai kunigų pasidarbuota visu 
garu; mat, moterims per iš
pažintį liepta priverst savo 
vyrus grįžt darban. Taip pat 
gerą pamokslą pasakė prieš 
streiką. Gūdi, fabriko sąly
gos nieko nereiškia prieš pra
garo sąlygas, kur jūs patek
sit po mirties už streiko kė
limą. Ot 
be jokio

Antrą 
pasakojo 
vių mokyklėlę, kurią Kanados 
Lietuvių Kongresas suorgani
zavo ir pradėjo vaikučius mo- 
j<yt lietuviškai. Vieną kartą 
ateina policija ir išvaiko mo
kinius iV liepia mokyklėlę už- 
daryt. paug Kanados lietuviai 
turėjo vargo iki atgavo leidi
mą vėl mokyt vaikučius lie
tuviškai ir vaikučių tėvai tu
ri ir dabar dokumentus, kad 
tą juodą darbą atliko vienas 
kunigas su tautininkų srove.

Lietuvių į Kanadą neįsilei
džia nuo 1931 m. Galima at
siimt merginą dėl ap^tvedimo, 
bet jei : neapsivesi, tai grąži
na atgal. ?’ 
kalinga Kanados lietuviams 
turėt toks laikraštis, kaip 
“Liaudies Balsas,” nes iš A- 
merikos į Toronto neįsileidžia 
pažangiųjų laikraščių. Mei pa
kliūva aplinkiniais keliais, tai 
tik retas katras numeris.

Tautininkai pas juos turi la
bai mažai pasitikėjiimo, nors 
f asistuojanti gaivalai dirba iš- 

išleidę 
dvasioje, 

bet tuoj mirė. Dabar Tysliava 
organizuoja leist “bepartyviš- 
ką” laikraštį, žinoma, tik už- 
vardys bepartyvišku, o raštai 
bus grynai fašistiški. Bet kal
bėtojas užtikrino, kad tas 
laikraštis, jei ir bus išleistas, 
tai ne Kanados lietuvių lėšo
mis, bet Smetonos ar Volde
maro.

Aukų “Liaudies Balsui” su
rinkta $5.37. Apmokėjus sve
tainės lėšas, $2, likusieji per
duoti drg. Janauskui.

B. š.

Forest City, Pa Paper Co., bet uždarius lai- • 
ko.

įvairių dalykų pa- 
darbininkų sunkią

fabrike, kur dirbo

ir užsibaigė streikas 
laimėjimo.
žingeidų dalyką pa- 
apie Kanados. lietu-

Sovietai Rems Demokratijas 
Prieš Fašistus

Paryžius. — Grįždamas 
U Maskvos į Londoną, So
vietų ambasadorius Angli
jai Iv. Maiski staptelėjo Pa
ryžiuje, pasitart su Fran- 
djos užsieniniu ministeriu 
G. Bonnetu ir su Rumuni

jos užsienio ministeriu G. 
Gaf encu. ’

Važiuodamas per Daniją, 
ambasadorius Maiski pa
reiškė : “Sovietų Sąjunga 
yra pasirengus paremt va
karines demokratijas me
džiagomis ir mašinomis, 
jeigu tos šalys bus (fašis
tų) užpultos.”

pino sutvarkyt Lietuvos vidu
rinius reikalus, o smurtu už
griebęs Smetona Lietuvos val
džią, rūpinasi tik tautininkų 
partija. Kalbėtojas nurodė, 
kad norint nepražudyt visos 
Lietuvos, tai turi kuo greičiau
siai but atsteigta demokratija 
ir dėtis su kitomis valstybė
mis, o ypatingai su Sovietų 
Sąjunga, nes Sovietų Sąjunga 
teisingai užtaria silpnesnes 
šalis, o ji yra stipri ir priešas

Valdovai negražiai pasielgė 
y su trimis lietuviais.

Balandžio 26 d., apie de
šimtą valandą vakare, Penn- 
sylvanijos žuvininkystės ko- 
misionierius Keith Harter ir 
truperiai, užpuolė Crystal 
ežere ant žuvaujančių trijų 
lietuvių ir juos suareštavo. Be
je, užpuolime ir suareštavi
me lietuvių dalyvavo ir kuni
gas Samuel J. Truscott, 
Daltono, kuris yra nariu 
vininkystės komisijos.

Suareštuoti ir nubausti
šie lietuviai: Vilimas Stankus, 
Petras Kondratas ir. Pranas 
Markūnas. Jie buvo kaltinami 
nelegaliame žuvavime tame 
ežere.

Ir teismas nubaudė juos la
bai bjauriai, būtent, Stankus 
ir Markūnas turi pasimokėti 
apie $165 pinigais, arba eiti 
165 dienoms kalėjimai!. Kon
dratas nubaustas pasimokėti 
$140, arba 140 dienoms eiti 
kalėjiman.

yra

Chamber of Commerce šau
kė Oxfordo prezidentą, kad 
jie pavelytų arba išduotų ant 
rendos tą dirbtuvę ir Cham
ber of Commerce būtų ban
dęs gauti kokią dirbtuvę par
vežti. Bet prezidentas Chis
holms atsisakė. Jis pats sakos 
laukiąs geros progos kokį biz
nį tenai atsidaryti. Bet grei
čiau jam rūpi tik darbinin
kus daugiau prispaudus lai
kyti. Mat, .kaip tėra viena 
dirbtuvė, tai jie gali pačius 
geriausius darbininkus išsi- 
rhrkti ir su jais gali elgtis, 
kaip jiems patinka.

“L.” Korespondentas.

WORCESTER, MASS

ningi darbuotojai, bendro vei
kimo rėmėjai, neturi prileisti, 
kad koks nors koresponden
tas ardytų gražų naudingą 
darbą.

Šių žodžių rašytojas ir pra
kalbose buvus publika pilnai 
su tuo sutinka. Bet laikraščių 
redaktorių rankose yra ta ga
lybė, kurią jie turi panaudo
ti prieš piktus koresponden
tus. Gal niekas taip nesuer
zina kolonijų įvairių laikraš
čių skaitytojus, kaip neteisin
gos, užgaulioj ančios kores
pondencijos. Leidėjai-redak- 
toriai tą žino, ir laikas, la
bai laikas, kad pažangios 
spaudos redaktoriai padarytų 
storą pastabą tokiem savo ko
respondentam- bendradarbiam. 
Nes vien tik gera mintis, be 
veiklos padėties nepataisys.

Prakalbose Buvęs.

Rep.

Rumford, Me
PO BISKĮ 
16 d. buvo 
34 kuopos susi- 
draugus A. <,Mo-

Nebuvo skaitlingas na
mai,

VISKO
Balandžio 

kytas LDLD 
rinkimas pas 
tuzus. 
riais; mat, perkėlus nedėlią 
anksčiau, kiti nariai pamiršo. 
Bet daug nuveikta gerų dar
bų.

Nutarta pasiųsti pasveikini
mą “Laisvės”. Bendrovės su
važiavimui su $5 ir “Vilnies” 
suvažiavimui su $10. .

Priimtas “Laisvės” laiškas

lai-

ka dienraščio naudai kartu* su 
Lewistono draugais ir už- 

Nurodė, kaip rei-' "kviesti : visus lietuvius iš šių 
apielinkių.’ Mat, “Laisvė” ža
da mums prisiųsti kokį kalbė
toją’ ir jeigu pavyks, gal ir 
programą galės sutaisyti. Iš
rinkta komįsija tam darbui ir 
laišką,, jau parašė lewistonie- 
čiams.

sijuosę. Jie buvo 
laikraštuką fašistų

—o—
Balandžio 23 d. buvo LDS 

28 kuopos susirinkimas. Drau
gas S. Puidokas atnešė 2 
naujų narių blankas. Vienas 
jaunuolis Steve J. Velička, o 
kita <K. Kutkaitienė. Jeigu 
turėtumėm 28 kuopoj kelius 
kitus draugus, kaip S. Puido
kas, tai mūsų kuopa būtų du 
kartu didesnė.

Jaunuolių organizavimo ko- 
.misija išdavė raportą. Atro
do, kad gal bus geros pasek
mės, nors mūsų darbui daug 
nori pakenkti, bet jaunuolių 
ūpas geras ir jie mano 
užilgo išbudavoti kuopą 
šimto narių!

Kuopa iš iždo paskyrė
jaunuolių delegatų siuntimui 
į jaunuolių konferenciją, ku
ri įvyks Bostone 14 d. gegu- 

1 žės. Taigi, jaunuoliai šaukia 
susirinkimą balandžio 30, 7-tą 
vai. vakare, pas Joną Barta- 
šių, ir rinks delegatus į tą 
suvažiavimą.

Iš Amerikos Lietuvių Kongre
so Skyriaus Prakalbų

1 Balandžio 21 d. ALK sky
rius buvo surengęs prakalbas. 
Kalbėtojais buvo J. Siurba iš 
Brooklyno ir S. Mich^lsonas iš 
Bostono. Abudu kalbėtojai 
savo kalbose plačiai palietė 
Lietuvos ir abelną pasaulinę 
padėtį, pabrieždami, kad vie
nintelė išeitis demokratinėm 
^valstybėm, kaip mažom, taip 
stambiom, tai jungtis į ben
drą jėgą sulaikymui fašizmo 
pavojaus, kuris pasimojo su
naikinti silpnesnes už save 
šalis, jų laisvę, ilgų metų su
kurtą kultūrą. Abu kalbėtojai 
pabrėžė, kad Lietuvai būtinai 
reikalinga sudaryti tokią val
džią, kurioje būtų atstovauja
ma plačios, masės Lietuvos gy
ventojų. Nes tik tokia koali
cinė valdžia galės suvienyt 
tautą kovai už nepriklauso
mybės išlaikymą.

Michelsonas taipgi prisimi
nė apie pažangios spaudos 
korespondentus, ir kiek jie 
žalos‘pridaro laikraščiui ir 
bendram darbui. Michelsono 
pasakymu, , korespondentai, 
turėdami piktumą, ant ypatų, 
pleškina, rašo ant jų ir net tų 
organizacijų, kuriose jiem ne
patinkamos ypatos. veikia bei 
vadovauja, neteisingas kores
pondencijas į spaudą. Vadina
si, pasirenka laikraštį jų pa- 
sirinktom nepatinkamom ypa- 
tom keršinti. Priminė Brook
lyno Lietuvių Kongreso 
rių, kuriam toki nelemti 
bai daug žalos pridarė, 
chelsono pasakymu, visi

Aukos ir Aukotojai
Balandžio 21 Amerikos Lie

tuvių Kongreso skyriaus pra
kalbose publikos nebuvo tiek, 
kiek turėjo būti. Mat, Wor- 
cestery įsigyvenęs paprotis 
prakalbų nerengti kitaip, 
kaip sekmadieniais, ir publi
ka papratus jas taip lankyti.

Surinkta aukų grįžtantiems 
kovotojams iš Ispanijos ir 
Klaipėdos pabėgėlių reikalam 
$10.25. Aukavo po 50c: P. 
Banionis, D. Jelskienė ir F. 
Senkus; D. Jusius 30 centų; 
iy) 25 centus: B. Mizara, E. 
Davidonienė, J. šiupėnas, P. 
Baciavičia, J. Kanapkis, A. 
Kalinauckas, J. Pocius, A. 
Dvareckienė, D. Vasilienė, J. 
M. Lukas, A. Gulbinas, J. Do- 
mikis, S. Miškinis, M. K. Su
kackienė, A. Pilkauskas, B. 
Valančiauskienė, R^Sadaus- 
kas, J. Petkūnas/ir A. Mi
liauskas.

> Naziy Pavojus Lietuvai 
Dabar Didžiausias

Washington. — Ameri
kos valdovai supranta, kad 
didžiausias tiesioginis pavo
jus iš Hitlerio pusės dabar 
gręsia Lietuvai, Danzigui ir 
Lenkijai.

ne
iki

sky
dą r-
Mi-

saži-

Kaunas, balandžio 21 d. 
—Vyriausybė priėmė prie
saikos ir iškilmingo pasiža
dėjimo tekstus visiems val
stybės v tarnautojams pri- 
saiktinti.
__ i_________ ___________ :________

PAVASARIO specialai
_____________ I

Tikri Daimontiniai Žiedai nuo

Vedybiniai Žiedai, aukso ir platinum nuo . .

Riešiniai Laikrodžiai (Wristwatches) nuo .

Nevalia Rooseveltienei 
Kalbėt apie Angly Kara

liaus “Kvarterą”
Washington. — Laikraš

čių reporteriai užklausė 
prezid. Roosevelto žmonos 
Eleanoros, kuriuose Baltojp 
Rūmo kambariuose apsistos 
Anglijos karalius Jurgis 
VI ir karalienė Elzbieta, 
kada jie birželio mėnesį 
viešės pas prezidentą. Ir 
Rooseveltienė jau buvo be^ 
pradedanti atsakinėt į re
porterių klausimus^ Bet jos 
sekretoriai pastebėjo, jog 
jau gauta reikalavimas nuo 
Anglijos detektyvų laikyt 
griežtoj slaptybėj “kvatie- 
rą” karališkos Anglų po
ros. Tad prezidento žmona 
daugiau nieko ir nesakė 
apie jųdviejų kambarius.

$10

Kaunas, balandžio 23 d.— 
Lietuvos delegacija išvyko į 
Berlyną ekonominėms de
ryboms.

Balandžio 20 d. patiko di
delė nelaimė J. šlekio šeimy
ną. Jų jaunasis sūnus, apie 
20 metų, užsimušė ant vietos. 
Jis Važiavo su pavogtu troku 
su kitu, bet kitas gyvas išli
ko ir tik labai sužeistas guli 
ligonbutyje policijos priežiū
roj. šlekio šeimyna beveik 
niekur nepriklauso prie dar
bininkiškų organizacijų. Mat, 
dabar ant ūkės gyvena ir su 
veikimu nėra apsipažinę. Bet 
mes vis tiek apgailestaujam 
jų šioj valandoj.

—o—
• Darbai prastai eina, nau

jam nė minties nėra darbą 
gauti; Daugybė ir lietuvių be 
darbo tebėra. International 
Paper Co. užsidarius. Dabar 
ta dirbtuvė -nupirko Oxford

- -.........—.—

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

nužemintom kainom >

$6.00
$2.75
$2.00
$1.00

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

Jūs esate širdingai kvieCiami apžiūrėti mūsų dvasinių daiktų 
department?. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks k? ar ne.

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

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

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

Telefonas: humboldt 2-7964DR. J. J. KAšKIAUčiųS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK7 N. J.

N6ra valandų sekmadieniais.
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Cleveland© Kronika Pranešama, kad

FRANK DOMIKAITIS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Matačiūnas Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

VARPO KEPTUVE

DIRBTI

PRANEŠIMAI iŠ KITUR

Mokytoja,s u a u

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

Clement Vokietaitis

PARAMOUNT CABARET

paėmęs

Gaukite Šiandien, tiktai 75 centai.

■hi

darbe 
laiku

choras 
atsilai- 
Darbi-

rctail 
Bever- 
Street, 
Kings,

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

Rumunijos Valdžia Padarius 
Naujų Nuolaidų Naziams

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle X-3622

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Sako
Irau-

Išleistuvių Pažmonys Drg.
Kirstuko atsisveikinimui

London, bal. 27. — Buvęs 
Anglijos karalius Edward, 
dabartinis kunigaikštis 
Windsor parėmė Anglų ka
talikų atsišaukimą padaryt 
pasaulinę konferenciją tai
kai palaikyti.

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

Chinai Atkariavo Nanchang 
. Miestų nuo Japonų

NOTICE 
has beer 
Leer at 
Alcoholic Beverage
Park, 
Kings,

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23r,d Street

Lietuvių Darbininkų 
vienijimo 123 zkp. turėj 
karuškas bal. 15 
vakaruškos atrodė 
Manyta, kad bus didėlė skylė, 
bet kokiu tai stebuklingu bū
du atskaita parodo, kad pa

lieka 
dolerių.

Susi
• va-

Balius
menkos

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

Telefonai EVergraen 7-1661

bfoRINT BŪTI SVEIKU IR STIPRIU- • 
VALGYK

ir d. 
jau 

Pavyzdžiui, 
1d. Daraška, Katkaus- 
Banelis visi trys yra 
ir su mumis nedaly- 

bet tais laikais yra 
veikę komunistiniam

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

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie.svorj ir kalnaa,

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

Degtinės, Konjakai, Vynai, 
' Alus ir Valgiai

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”.

Lenkija Jau Palankesnė 
Sovietų Sąjungai

Varsa va. — Lenkų tauti
ninkų partija išleido pareiš
kimą, 'ragindama Lenkiją 
sumegst artimesnius ryšius 
su Sovietų Sąjunga. Mažė
ja Lenkijos valdovų priešin
gumas prisiimt Sovietų ar
miją gint Lenkiją nuo na-

Kurie nenorite šermenis laikyt 
namuose, laikykite šioje šermeni
nėj. Šermenines (koplyčias) pa
rūpiname Williamsburghe arjja 
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

Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Kaunas, balandžio 24 d.— 
Dalyvaujant p. Smetonai 
vyriausybės nariams ir vi
suomenės atstovams, iškil
mingai atidaryta italų me
no savaitės paroda.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro Nariams

Šį antradienį, gegužės 2 d., lai
kysim “extra” repeticiją, kuri pra
sidės lygiai 8 vai, vak. Visi nariai 
būtinai dalyvaukite.

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

Nedėlioj, bal. 23 d., Lietu
vių Darbininkų Svetainėj, 920 
E. 79th St., buvo surengta iš
leistuvės pagerbimui ir atsi
sveikinimui su d. B. Kirstuku, 
kuris šiomis dienomis aplei
džia mūsų koloniją ir vykta 
ant ūkės į Maine valstiją. 
Gausus skaičius draugų ir 
draugių, kaip suaugusių, taip 
ir jatthimo, atsilankė išleisti 
visų pažangiųjų mylimą ir 
gerbiamą sądraųgą.

Tostmestįris d. S. K. Ma- 
zan pirmiausiai pakvietė su
augusius susėsti prie užkan
džių prirengto stalo, o lyrie- 
čius—su dainų programa. Ly
ros Choras, po vadovyste sa
vo jauno mokytojo Juozo Pal
tanavičiaus ir akompanistės 
Genette Jankauskaitės, pir
miausia sudainavo “Kominter- 
i(ą” ir eilę pritaikintų išleistu
vių proga dainelių. Po dainų 
programos prasidėjo draugių 
ir draugų atsisveikinimo ir lin-; 
kėjimo kalbos. Pradžioj dd. 
moterys buvo pakviestos, vi- ] 
duryj jaunuoliai, o ant paskos 
draugai vyrai, kurie veikė su 
d. Kirstuku, o jaunuoliai už- ! 
augo prie jo ir užugdino mūsų Į 
Lyros Chorą.

dengus išlaidas, 1 
pelno virš septynių 
Labai’ gerai.

Reikalui prisiėjus, kreipki
tės pas Deksnio agentą Vin
cą Krimą, 136 Lafayette St. 
Jis užlaiko įvairių mosčių, 
arbatų, tonikų, pudrų. V. K. 
jums patarnaus gražiai. Lie
tuviškos firmos, yra garan
tuotos, tad geriaus pirkite pas 
žinomą; Deksnio agentą V. 
Krimą.N

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja dr laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; paršam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Vienas žmogelis 
keletą šnapselių, sėdęs lįmo- 
zinan su šeimynėle, žmona ir 
vaikučiu, paspaudė storai ga- 
zą, limozinas pradėjo skristi 
oru. Gerai, kad telefono stul
pas sulaikė, limozinas apsi 
vertė. Baisiai išsigando jo 
žmona ir vaikutis. Tas viskas 
atsitiko ant Graham Ave. ir 
Keen Street, subatoj 
vai. vak. Vairuotojas 
H. Kuhal buvo 
girtuokliavipe. 
pažino 
Dar jo 
žeisti, 
dirba!

CLEVELAND, OHIO
Drg. V. Andrulis, kalbės “Lais

vos” ir “Vilnies” skaitytojų mitin
ge, antradienio vakare, gegužės 2- 
rą, Lietuvių Svetainėj, 6835 Supe
rior Ave. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Draugas Andrulis darys pranešimą 
iš “Laisvės” šėrininkų suvažiavimo 
ir kitais šių dienų rimtais klausi
mais. Todėl būkime visi ir atsives- 
kime savo draugus. Kviečia Lietuvių 
Komunistų kuopa. (101-102)

London. — “Grįždamas” 
iš Berlyno, užsieninis mi- 
nisteris G. Gafencu užsuko 
į Londoną. Anglijos valdžią 
jį priėmė labai palankiai. 
Anglų politikai bandė iš- 
gaut iš jo, kokias nuolaidas 
Gafencu žadėjo Hitleriui. 
Bet jis daugiausia apie tai 
tylėjo.

Anglijos vyriausybė su
pranta, jog tas Rumunijos 
ministeris padarė daugiau 
nuolaidų naziams, negu jis 
drįso prisipažint Londone.

RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn - “Laisvės” Name

Patersono dažų fabrikai 
jau baigia užsidaryti. Šią ko
respondenciją berašant, suži
nojau, kad Sherwood Bos. 
Dye Works užsidarė neapru- 
bežiuotam laikui, General Pos 
Dye Works užsid^xė^Ąrmija 
bedarbių paaugo. Patersonas 
velniop eina.'

STANLEY MISUNAS 
f Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį

Fot
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu Krupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus

Iš Patersono Padanges
Atvažiuoja iš Lietuvos lietu

vaitė Zosė Linkiūtė, duktė 
George Linkaus. G. L. gerai 
yra žinomas patersoniečiams, 
kaipo biznierius. Užlaiko alu
dę po num. 267 River Street,. 
Yra senas “Laisvės” skaity
tojas, tad lauksime jo dukters 
atvažiuojant. Korespondentas 
linki Z. L. laimingai pribūti 
pas tėvą.

HEROJUS SOVIETŲ LA- Daugelis mūsų draugų kai- 
KŪNAS KOKKINAKI ba ir nori sužinoti, kiek man 

agentaujant dėl dienraščio 
“Laisvės”, užrašiau “Lais
vių” Patersone? Tik tiek aš 
pasakysiu, kad aš peržiūrė
jau visas kvitas, kiek aš esu 
pasiuntęs už prenumeratas. 
Kvitos parodę, kad esu pa
siuntęs “Laisvei” $821.60. Tai 
nors nedaug, bet padėta daug 
energijos ir pasišventimo. Re
kordas - faktas pats už save 
kalba.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Revoliucijos. Tas 
prie kurio mes pri- 
o kiti jį remiame, 

visų sunkumų, žy- 
progresą ir

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS \ 
Į JOSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

ir 36 minutas. Maskva ir 
Vladivostokas tik vienos pa 
ros susisiekimo klausimas. 
Caro laikais važiuodavo 
mėnesį ir daugiau.

Taigi, Sovietų Sąjungos 
lakūnas Vladimir Kokkina- 
ki yra daug atlikęs didelių 
žygių. Jis yra vienas iš di
delio Sovietų Sąjungos la
kūnų skaičiaus. Jis nuošir
džiai parėmė Sovietų Są
jungos valdžios obalsį, kad 
iš kiekvieno milijono Sovie
tų gyventojų, 1,000 -turi būti 
lakūnai, tai yra, kad Sovie
tų Sąjunga turėtų 170,000 
lakūnų.

sudarau 
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 1-6191

Dr. Herman Mendlowitz
S3 Metai Praktikos 

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
/Tel. Evergreen 7-1312

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

kaip galinga Sovietų avia
cija, kaip greitai ji gali pa
siekti Tolimus Rytus esant 
reikalui
audras, įvairias kliūtis ir 
sekanįuą miieną nusileidžia 
Valdįvostoke. Į 24 valan
das ir 36 minutes atliko ke
lionę, kuri tiesiai turi 4,- 
^54 mylias. Jie siunčia dd. 
Stalinui, Molotovui, Voroši- 
Ibyui, Kaganovičiui ir ki
tiems Komunistų Partijos; 
ir Sovietų valdžios nariams 
pranešimą:

“Skridimas tarpe Mask
vos — Vladivostoko atlik
tas į vieną parą. Lakūnai- 
Kokkinaki ir Briandinski

i tas užims jaunieji, kuriuos tu
rėjau progos Ateities žiedo 
Draugijėlėj mokinti ir jų yra 
didelė pusė mūsų Lyros Cho
ro nariai veikėjai. Laimingo 
pasivedimo mūsų d. Kirstukui 
naujame gyvenime. •

Drg. D. Petrauskas trum
pai palinkėjo išvykstančiam 
draugui laimės ir giliukio 
naujam gyvenime.

Pagaliaus buvo -pakviestas 
d. Kirstukas pasakyti savo žo
dį dėl mūsų pasiliekančių 
didmiesčio sūkuryj. Draugas 
Kirstukas nurodė, kad tas 
judėjimas, kurį jis rėmė ir re
mia, ir kuriame mes dalyvau-’ 
jame, yra prisidėjęs prie pa
saulinės pažangos. Sako: 
“Draugai ir draugės, mes pri
sidėjome prie to progreso, iš 
kurio gimė ir bujoja Sovietų 
Sąjunga, didžiausias taikos 
faktorius ir atsirėmimas prieš 
fašizmą. Tas judėjimas, kurį 
mes remiame, yra prisidėjęs 
prie išlaikymo sunkiose dieno
se Spalių 
judėjimas, 
klausome, 
nežiūrint 
giuoja pirmyn, už 
prieš fašizmą.”

Kvietė draugus 
bininkų spaudą, 
DraugijąSuaugusieji visi apgailesta

vo, kad d. Kirstukas aplei
džia mūsų miestą, kur jis tiek 
daug yra padėjęs veikime, 
ypatingai finansiniai parėmęs 
darbininkų judėjimą. sLyrie- 
čiai jaučiasi, kaip netekę sa
vo tikro tėvo. Choro sunkio
se valandose d. K. visados bu
vo tuo ramsčiu, kur 
prieš ištiktas audras 
kydavo. Tarptautinis 
ninku Apsigynimas^ politiniai 
kaliniai, darbininkų . spauda 
ir Komunistų Partija d. Kirs
tuko yra gausiai paremti. 
Tad draugai, reikšdami atsi
sveikinimo ir palinkėjimo žo
dį draugui, turėjo mintyj, 
kaip mūsų kolonija ir veiki- 

/ mas pasiges netekus jo.
Choro pirmininkas Kasper 

Gendrėnas, mokytojas Juozas. 
Paltanavičius, Genette Jan
kauskaite, Tillie Rollin, visi 
išsireiškė, kaip B. Kirstukas, 
jiem būnant Ateities žiedo 
Draugijėlėj, jau ir tada juos 
saldainiais traktuodavo x už 
prigulėjimą ir mdkinimąsi, ir 
vėliau ir’ iki paskutinių die
nų buvo choro globėju. Ma
žeika pažymėjo, kad d. Kirs
tukas yra gražiu pavyzdžiu, 

.kur žmogus, būdamas taupiu, 
gali būti duosniu darbininkų 
klasės judėjimo rėmėju, be di
delės skriaudos sau. Be gra
žios paramos darbininkų ju
dėjimui, d. K. yra daugeliui 

^asmeniškai gelbėjęs, skolinęs.
Tūli skolininkaai nėra grąži
nę tos paramos.

Drg. Kirstukas vyksta ant 
ūkės į Maine valstiją, i 
Mažeika. Smagu, kad <1 
gas turės progos ant tyro oro 
ir saulės spindulių akmenis 
lupti ir ūkį budavoti ir, prie 
progos, budavoti pažangos ju
dėjimą tarpe farmerių. O ly- 
riečiai, pagerbimui savo rėmė
jo, padarykite draugo Kirstu
ko vardu chorui naujų narių 
vajų, o pirmą dovaną tikrai 

. laimėsite!
Drg. Žebrauskas taipgi kiek 

plačiau pažymėjo išleidžiamo 
draugo sunkesnių metų judė
jimo darbuotę, tai kuomet ko
munistų judėjimas buvo nele
galus ir reikėjo veikti slaptai. 
Daugelio tų laikų darbuotojų, 
su kuriais jam pačiam 
Kirstukui prisėjo veikti 
nėra mūsų tarpe 
sako, < 
kas ir 
ligonys 
vau j a, 
daug 
judėjime. Smagu, sako d. že 
brauskas, kad mūsų senų vie

473 Grand St. Brookly]
Prie R. K. O. Republic Teatro

s hereby given that Beer 
issued to the undersigned 

retail under Section Hi 
Control Law 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the 

I'M Location—PICNIC 
143 Location -SHELTER 
1'12 Location---BOAT 

Prospect Park •

NOTICE 
RL 76'17 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn 
sumed on tl 

r: 
1168 Liberty

NOTICE is hereby given that License No. 
GB1J942 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6402 — 11th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises. 

6402 -11th

NOTICE i 
L537 has 
to sell 
Section 
Control 
rough

Estate of/ Shalin’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS 
(Šulinskas) 1

Unlicensed Und^rtal^er 
Vestiem E.,/Davis, Mgr. 

1‘uijkiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ {STAIGA
84-02 Jamaica Ave. ' 

Woodhaven, L. I., N. Y.

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu 
priežasties slogos—šalčio 

ramina karštligę ir galvos skaudėjimą ii

remti dar- 
Litcratūros 

budavoti ją. Nuro
dė, gAl neužilgo tos draugi
jos literatūra gajūs pasiekti 
Lietuvą, kur mūsų broliai ir 
sesės yra išsiilgę pažangaus 
rašto. Prisiminė, kad keliasi 
ant ūkio ne kaipo ligonis. Jis 
skaito tokią padėtį per vėlai. 
GeriaiN^anksČiau, kad ilgiau 
pagyventi ir padirbėti dėl pa
žangos ir progreso. Tiesa, d. 
Kirstukas mąto savo 
sunkėjimą sveikatai ii 
apsirūpina.

Po kalbų programos 
gusiem pasitraukus nuo sta
lų, jaunuoliai užėmė jų vietas. 
Po užkandžio tęsėsi šokiai ir 
pasikalbėjimai draugų su 
Kirstuku.

Drauge, mes^visi clevelan- 
dicčia> linkime jum geriausios 
sveikatos, arti . ir purenti 
Maine dirvonus, kad sėjama 
progreso sėkla galėtų augti- 
b u joti. Naujam darbe jūs, 
drauge, būsite netoliese Gam
tos Sūnaus ir kitų draugų. 
Nepavydžiu Maine valstijos 
kolonijoms, kaip tai, Lewis
ton, Auburn ir Rumford, su
silaukus mūsų mylimo drau
go asmenyj B. Kirstuko.

Šios išleistuvės rengta su
manymu ir pasidarbavimu d. 
S. K. Mazan ir parama kitų 
draugų iš Cleveland© Drau
gijų Veikiančio Komiteto.

Kirstuko Draugas.

Berlin
Vokietijos valdovai nesikal
bėsią su Anglijos ambasa
dorium Hendersonu, ko 
Hitleris padarys savo pa 
reiškimą penktadienį.

CHARLES
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tprp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Hong Kong*. — Chinų vy
riausybe praneša, kad jie 

i jau atėmė iš japonų svar
bų strateginį miestą Nan- 
changą. Pagal kitus- prane- 

metru kelionę į 24 valandas simus> JaP°,Hal Jau Paversti 
bėgt iš Fenghsieno, už 23 
mylių į vakarus nuo Nan- 
chango.

hereby given that License No

Law at 229 DeKalb 
Brooklyn, County of 

on the premises. 
_ DRACOMANOLIS 

Apollo Restaurant 
__j. Brooklyn,

hereby given that License No. 
7564 has been issued to the undersigned 

beer, wine and liquor at 
132A of the Alcoholic 

Law at 2141 E. 28th 
Brooklyn, County of 

on the premises.
MICHAEL DOHERTY 

Anchor Inn
2141 E. 28th St. - Brooklyn, -- t —< - -
NOTICE is hereby given that License No. 
TIL 7373 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 4304 Avenue D, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises. 

CORNELIUS CAREY
& RUPERT KINZELMANN 

4304 Avenue D Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB154 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at N. 
W. Cornei’ Boardwalk & West 31st Street, 

rwxnna Borough Brooklyn, County of Kings, to 
poilcto be consumed on the premises.

i u- I MORRIS FIEGENBAUMKUltiniimflS N. W. Corner ' Boardwalk

Teismas, pri-i* Wo”‘ N- Y-
• . . _ _ , . . ; NOTICE is hereby given that License No.girtll, ateme laisnius. RL 7643 has been issued to the undersigned

, . _ , . to sell beer, wine and liquor at retaillaime, kad negavo su- under Section 132A of the Alcoholic Bever-
. hkc Control Law at 759 Gates Avenue,Alkoholis SU gazu ne- Borough of Brooklyn, County of Kings,

. to bo consumed on the premises.
DAVID COHEN 

759 Gates Avenue Brooklyn, N. Y.

License 
to sell 
of the 

at Prospect 
County of 

premises.
HOUSE 

____  HOUSE 
I’ 11OUSE 
Brooklyn, N. Y.

ir hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail un’der 
A ol the Alcoholic Beverage 
at 1168 Liberty Ave., Borough 
County of Kings, to be con

ic premises.
MORRIS SCHWARTZ 

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given

beet- at retail 
Alcoholic Beverage

11th Ave., Borough . .
Kings, to be consumed off the 

GUSSIE SORBLUM
Ave. Brooklyn, N. Y.

i hereby given that License No. 
been "issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
135A of the Alcoholic Beverage 
Law at 43 Schermerhorn St., Bo- 
f Brooklyn, County of Kiugs, to 

be consumed off the premises.
CHARLES LOFFMAN .

Borough Hall Liquor Store 
43 Schermerhorn- St. Brooklyn, N. Y.

NOTPCE ... . _
RL 7663 has been issued to the undersized 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 229 DeKalb Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed 

JOHN G

229 DeKalb Ave.

NOTICE 
RL 
to sell 
under Section 
age Control 
Borough of 
to be consumed

i»l3ll83lli3lU3»U3l»Sl»5:



Telefonas Foxcroft 9-6901.

(102-104)

PARDAVIMAI

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ

Lietuvių ištaiga Prie Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

UuO

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

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

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

liavom arba išpopieruojame kambarius.

Vaikų Siūtai taip pigūs kai .

Studentų Siūtai taip pigūs kai

po- 
lakūno 

su savo dviem sūne- Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai,. geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

RANDAVOJIMA1
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys, apšildomas ir visada šiltas van
duo, 285 Nostrand Avė., prie Bed
ford ir Nostrand subway stoties. 
Kreipkitės darbo dienom nuo 6-tos 
vai. vakare, sekmadienį—bile laiku.

(101-103)

aptarti, išvažiavimo 
taipgi. Kurių užvilktos 

būtinai užsimokėkite.
A. Bieliauskienė, Sekr.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

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

ne 
čiu- 
tik

(Kampas Roebling St.)

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

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namą įtaisymo, maliavojimo ar popieravlmo 

klauskite mūsą aprokavimo (

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

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

Lankydamiesi į pasaulinius ferus užeikite pas

VALILIONJ ir MARCINKEVIČIŲ

■* ■ 
Vi

Aštuntas puslapis

___________________ 1
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N<HvYork)^/žy6ijafc72lnlo4
Veteranai Grįžta iš 
Franco Belaisves

Majoras Gavo Vaikams, 
Nupigintą Fėrą

Tymai ir Kokliušas 
Plečiasi

New Yorko Įdomybių 
Kampelis

Mateusas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Majoras LaGuardia prane
ša, kad IRT priėmė jo pasiū
lymą nupigint mokyklos vai-

Trys dešimt- amerikiečių 
Lincolno Brigados veteranų, 
nesenai paliuosuotų iš Franco kams važiuotės mokestį į Pa- 
belaisvės, pribus Į New Yorką saulinę Parodą. Mokės 5 cen- 
Jaivu Prezident Harding ge-Į tus 
gūžės 8-tą.

Kiti 20 išplauks iš Fra n c i jos I 
laivu He de France gegužės 
4-tą ir likusieji 21 išplauks 
taip greit, kaip galima.

Tie veteranai paliuosuoti po ! 
išbuvimo Franco belaisvėj, j 
kempėse 
porą metų. Daugelis 
žeisti ir jų sveikata 
padėty je..

Lincolno Brigados 
prašo organizacijas 
nius ruoštis masiniai 
tuos kovotojus. Laivo pribuvi
nto laiką tėmykite vėlesnėse 
“Laisvės” laidose ir vėliausia 
išeiŲ^nčioj tos dienos spau
doj. United States lines prie
plauka randasi W. 18th St.

Iš belaisvės jie sugrįžo sku-, 
durnose ir parvažiavimui dra- 
bužius parūpino Tarptautinis 
Raudonasis Kryžius. Jiems su
grįžus, aprengimasSir aprūpi
nimas gydymu ir visu pragy
venimu, iki jie galės Įsikurti 
(kurie galės), priklausys nuo 
mūsų visų teikiamos paramos, 
tad labai svarbu visur 
galint prisidėt aukomis.

round trip” ten ir atgal 
bėgiu gegužės ir berželio mė
nesių. Deda pastangas gaut 
nupiginimą miestava ir BMT 
linijomis.

Užpereitą savaitę Brookly
ne padaugėjo susirgimai 
mais (measles) — viso 

taipgi kokliušu 
padaugėjo 
savaitės, 

susirgimai 
tačiau vis

ir 33 mirė. Sveika-

12

ty- 
su- 
su- 

nuo
Gerokai 
plaučių 
dar su-

Franco
ir kalėjimuose po 

buvę su- 
blogotje

B. Šaknaitės Mokinių
Koncertas

draugai 
ir pavie- 

sutikt

kiek

Kursai apie Nacionalių 
Grupių Problemas

Darbininkų Mokykloj 35 
12th St., N. Y., prasidėjo spe
cialiai kursai, kurie labai nau
dingi veikiantiems 
partijoj, nacionalėse 
ir abelnai masiniame 
Pirma pamoka įvyko
džio 28-tą. Sekamos bus penk
tadienių vakarais nuo 8 :40 iki 
10:10 sekamomis dienomis: 
gegužės 5, 12, 19 ir 26; bir
želio 2, 9, 16 ir 23.

E.

unijose, 
grupėse 

darbe, 
b al an -

Iš Pavydo Nušovė 
Merginą

metų,John Pasquale, 
prisipažino nušovęs savo bu
vusią mylėtinę Elizabeth Les
lie iš pavydo, kad ji netektų 
kitam, kada atsisakė už jo te
kėti.

Pasquale, apdraudų kolek
torius, gyvenęs 526 Jefferson 
St., Hoboken, suėjo Miss Les
lie vakaeijose pereitą vasarą. 
Iš ten jie grįžo sykiu ir pra
dėjo draugaut. Bet vėliau ji 
pradėjus rečiau ir rečiau su 
juo sueit, o paskiau atvirai 
pasakius, kad jo nemyli, susi
rado kitą.

Nusprendęs nepaleist, Pas
quale merginą išsivežė, kaip 
jis sakė, paskutiniam su ja va
karui, prižadėdamas daugiau 
netrukdyt. Ta proga jis vėl 
piršęsis, be,t pralaimėjęs. Par
vežęs namo, 91-01—96th St., 

>Woodhavene, jis prieangyje 
ją nušovė, o pats pasidavė 
licijai.

Padėjo Pasiųst Sūnų 
Kalėjiman

po-

Ateinantį sekmadienį, 
gūžės 7 d., įvyks penktas 
tinis muzikos mokytojos 
Šalinaitės mokinių koncertas, 
Shubert salėje, Broadway, 
Monroe ir „ Howard Ave., 
Brooklyne.

Apart mokinių, ims dalyvu- 
mą šios meniškos jėgos: Biru
tė Ramoškaitė, plačiai žinoma 
koncerto ir radio dainininkė, 
atsižymėjusi kaipo solistė prie 
Hartfordo Simfonijos Orkes- 
tros; Vytautas Arnett-Sukac- 
kas, pirmasis] ’ smuikininkas 
Cornell Universiteto Orkes- 
tros; Newarko Sietyno Cho
ras; ir Ensemblis “Aidbal- 

• • M
šiai.

Mokiniai duos įvairių muzi
kos šmotų, kostiumuose 
liaudies šokius, ir t.t.

Bilietus reikia įsigyt iš 
sto, nes prie durų nebus
duodami.' Gaunami “Laisvėj”, 
“Vienybėje” ir pas visus mo
kinius. šokiams gros G. Ka
zakevičiaus šešių šmotų orkes
trą.

Koncerto pradžia 5-tą vai. 
p.; šokiai 8 vai. vakare.

Aš Būsiu.

ge-
me-

šoks

ank- 
par-

P-

Pasirinko Uniją
Puošniausio 7 aukštų Colo

ny Kliubo, Park Avenue ir 
62nd St., N. Y., darbininkai 

| 79 balsais prieš 17 nutarė pri- 
I sidėt prie Viešbučių ir Kliubų 
Darb. Unijos Lokaįp 6-to, A F 
of L. Unija tuojau pradėsianti 
derybas už kontraktą.

Ignatz L. Winter, 78 metų 
senukas, graborius, 34 Wads
worth Ave., įkaitino savo sū
nų Samuel, 52 metų, sufuše- 
riavus tėvo pavardę, ant $25 
čekio. Tėvas teisme pareiškė, 
kad jam įgriso’sper metų me
tus mokėt sūnaus skolas ir 
kad sūnui bus geriau kalėji
me. Jį nuteisė nuo pustrečių 

> iki 5 metų į Sing” Sing.

Kaplan, 58 m., 458 Suy- 
St., bandydamas išvengtdam

susidūrimo su kita mašina, at
simušė į gatvekarį ir užsimu

šė. X

Svečiuojasi
Šiomis dienomis lankosi 

Brooklyne Matas šolomskas, 
philadelphietis jaunuolis. Su
stojęs pas dėdę, D. M. šolom- 
ską. Norėjo pamatyti dvi di
džiąsias tik New Yorke mato
mas įdomybes — Gegužės 
Pirmos Paradą ir Pasaulinę 
Parodą. Jo sveikata 
pagerėjus po k ei etos 
pasilsio pas tėvus.

žymiai 
savaičių

R.

• Lankėsi “Laisvėje”

sirgo 85, 
sirgo 23, 
pirm enės 
sumažėjo 
uždegimu, 
sirgo 168
tos komisionierius dr. Rice pa
taria neatidėliot gydymą su- 

i “šalčiais,” nes plaučių 
uždegimas iš karto sunku at
skirt nuo paprasto “šalčio”. 
Skarlatina ir difterija taipgi 
susirgo po mažiau.

Nūo visokių ligų per savai
tę mirė 527, iš kurių 8 žuvo 
auto nelaimėse. Gimė 807.

Taksių Vairuoto jąi 
Gavo Sutartį

Sugrįžo Lindbergho 
. Žmona su Vaikais

I

Balandžio 28-tą sugrįžo 
nia Anne Lindbergh, 
žmona,
nais Jon ir Land. Ji apsisto
jus pas savo motiną Mrs. Mor
row, Englewood, N. J. Spėja
ma, kad jos sugrįžimas rodąs, 
kad Lindbergh ai apsigyvensią 
Amerikoj. 
IX —.... .. ............ .......... .............. .

Nac. Darbo Santikių Tary
ba Įsakę Weber & Heilbroner 
firmai leist darbininkams bal- . «
savi m u pasirinkt uniją.

PAJIĘŠKOME
Ar jūs jieškote gero darbo, kuris 

duoda gerą atlyginimą? Mes da
bar turime gerus darbus dėl namų 
prižiūrėtojų, virėjom, tarnaitėm ir 
šiaip bendrai naminių darbų. Mū
sų darbai moka nuo $35 iki $65 į 
mėnesį. Mūsų kaina labai žema. 
Užeikite pas mus pasikalbėti. Pa
sikalbėjimas nieko nekainuos. Jane’s 
Employment Egency, 169 Livings
ton St., Brooklyn, N. Y. Tel. Tri
angle 5-6495. (102-104)

PAINTERS & CARPENTERS
' Lietuviai Malioriai ir Dailydės

Transporto Darbininkų Uni
jai g$Jop pavyko susitart su 
Parmelee taksių savininkais. 
Ši yra paskutinė iš didžiųjų 
firmų .sutikusių pasirašyt su
tartį. Ji operuoja 2,000 tak
sių.

Parmelee ilgai ir atkakliai 
spyrėsi prieš sutartį, tad ši 
nuolaida skaitoma dideliu at- 
siekimu. Sutiko duot vairuo
tojams 42*/2 nuošimčius nuo 
įplaukų (komiso) ir uždaros 
šapos sąlygas, bet tas tik at
siekta unijistam nubalsavus 
skelbt streiką ir Įgaliojus uni
jos viršininkus tai padaryt 
prie pirmos patogios progos. 
Unija, sakoma, ketinus skelbt 
streiką prieš atidarymą Pa
saulinės Parodos, kada taksių 
industrijai gera proga uždar
biaut.

New Yorko Pirmoji 
Žudystė

New Amsterdam kaimelis 
buvo nepaprastai sujudęs vie
ną rugpjūčio rytą 1641 me
tais, kada pasklido žinios, kad 
gyventojas ‘dačmanas’, vardu 
Claes Smits, tapo nužudytas 
per indi joną, kaip dabar nu
šviečia ta incidentą Federalis 
Rašytojų Projektas New Yor
ke.

William Kieft, kolonijos di
rektorius, pareikalavo tuojau 
išduot žudeiką, kuris slėpėsi 
tarp savo gentės žmonių. Gen
ies vadas atsisakė išduot. Jis 
sakė apgailestaująs, kad 
dvidešimties krikščionių 
pros nulupta. Indijonas
atkeršijo, kaip kad pritinka 
jo rasei, už nužudytą giminę, 
kurį “dačmanai” užmušė apie 
20 metų pirmiau.”

Gavę tokį atsakynįą, “dač
manai” prisirengė karui. Už
sakė 200 plieninių švarkų, tuo 
tarpu tęsiant prekybą, kaa 
užbovyt indijonus.

Paslai buvo siuntinėjami 
ten ir atgal, ėjo derybos ir į- 
vyko keli susikirtimai, bet ka
ro nebuvo. Badijonai, pamatę 
gręsiant jiems sunaikinimų, 
nutarė pasiūlyt taiką. Dery
bos tęsėsi namuose gyventojo 
Jonas Bronck, kuris davė var
dą Bronx Upei ir Bronx prie
miesčiui. Viena iš sąlygų tai
kos sutarčiai buvo pristatyt 
žudejką, gyvą ar mirusį, kas 
niekad nebuvo išpildyta.

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK ir RICH

MOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 4 d. geg., Logan Inn 
Svet., 3294-6 Atlantic Avė. Pradžia 
7:30 v. v. Draugai būtinai dalyvau
kite, nes turime įvairių dalykų, ku
riuos reikės 
klausimą 
duoklės,

P. BIELIAUSKAS
1062 Glenmore Ave. East New York

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

Prašalino Drausmę
Aukščiausio Teismo teisėjas 

Wasservogel išdavė nuospren
dį, kuriuomi panaikina teisėjo 
Cotillo išduotą drausmę prieš 
Transporto Darbininkų Uniją. 
Unijos prezidentas Michael 
Quill išleido pareiškimą, nu
rodydamas, kad šis nuospren
dis yra dideliu laimėjimu dar
bininkams ir smūgis reakcijai.

Drausmė neleido pravest 
unijistų referendumu nubal
suotų privilegijų seniesiems 
darbininkams ant IRT linijų.

“Parkview Homes’’ (F. II. A. 
patvirtinti)

Vienos Familijos gražus mūrinis 
namas su septyniais kambariais. 
Įvesta Aliejinis pečius, vanduo ir 
kiti vėliausi įtaisymai. Yra ir apšil
domas garadžius. Mėnesinė mokes
tis $40.50. Namo kaina $5,990. Pi
nigais mokant' $690. Taipgi turime 
kitą dviejų familijų namą su 11 
kambarių, du apšildomi garadžiai, 
aliejinis pečius ir kiti įtaisymai. Jū
sų renda į menesį tiktai $7.08. Mė
nesinės mokesty^ $55.00, sykiu iš
mokėjimas į mėnesį $62.08. Namo 
kaina $7,990, Apžiūrėkite namus da
bar. Randasi po antrašu: 71st St. ir 
60th Avė., Maspeth, L. I. (vienas 
blokas nuo Elliot Ave.) Paimkite 
Grand St. arba Flushing-Ridgewood 
gatvekarį iki Maiden Lane (71st 
St.), priveš prie namų. (101-103)

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys 
Parėmę ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

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, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamų kainą..

Pietų 
Tary- 
kuni-

LOTAI—LONG ISLANDE
Bungalow lotai, 25x100; $40.00, % 

akro $150.00. Kiti Bungalow, kurie 
randasi ant Sunrise Highway kam
po, kaina $300.00. Savininkas gyve
na po antrau: 150-31 Huron St. 
Aquaduct, L. I. Dėl daugiau infor
macijų, prašome kreiptis nurodylu 
antrašu. (98-103)

Lietuviška Užeiga 
BAR ir GRILL 

miltnCtf Gaminam valgitis ir 
HL _ fn t u r im e Amerikos 

išdirbiino " ir impor
tuotų degtinių, vi- 

_  šokių vynų ir gero 
Liquor# alaus. 

Savininkas

Joseph, Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Dėl 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 Dėl Visų

ŠAUKIA KUNIGĄ 
DEBATAMS

Dr. David Efron, 
Amerikos Demokratijai 
bos sekretorius, iššaukė
gą .Code į debatus dėl'pasta
rojo pareiškimo, kad Franco 
valdžia nesanti dalimi Romos- 
Berlyno ašies.

Šiom dienom lankėsi “Lais
vėj” Albertas Lukošiūnas, ne
senai iš Lietuvos grįžęs jau
nuolis, prieš lankymąsi Lie
tuvoj gyvenęs Chicagoj. šiuo 
tarpu mano apsigyvent Brook
lyne.

Paklausus, kaip atsinešė 
žmonės Lietuvoj į pavojų 
Klaipėdai, svečias atsakė, kad 
paprasti žmonės nežinojo, 
apie jį pranešta tik 12-ka va
landų vėliau, kada jau buvo* 
prarasta. Apie derybas girdė-

Gerų Darbų Žmonės 
Neslepia!

Gerų darbų niekas neslepia. 
Ir neprivalo slėpti. Ką tik no
rite pranešti visuomenei, pa
tartina pranešti per radio, ku? 
rio klauso New Yorko,. New 
Jersey ir Conn, lietuviai.

Jono Valaičio Radio Lietu
viu Balsas, 676 Driggs Ave., 
Brooklyn, N. Y., praneša visą 
Įdomiausia: antradieniais, ket
virtadieniai, šeštadieniais nuo 

_ 5:30 vai. vak. iš 1500 kcs. sto
jo tik turinti artimų ryšių su ties WCI^IW. Telefonuokite 

bei su- Evergreen 8-7871 ir Tamstų 
kalbai pranešimas bus visuomenei

aukštais valdininkais 
prantantieji svetimas 
ir turintieji gerus radio prh praneštas, 
imtuvus, gaunančius žinias ir 
.užsienių. . I

S.

Halliday, dženitorius 
pravarytas iš darbo, 21(buvo

W. 143rd St., N. Y., už stoji 
mą unijon. Unijai laimėjus, j. 
sugrąžino darban.

Skelbimus priima lietuvių, 
Amerikonų, rusų, vokiečių, žy- 
lų, ispanų, ungarų, negrų ir 
kitoms programoms, turin
čioms nuolatinius klausytojus.

Ko neslepiat — praneškit, 
; bus tinkamai paskelbta. Skelb- 
: tis apsimoka, jei skelbiatės 
1 kur apsimoką I

VALILIONIS IR MARCINKEVIČIUS
Savininkai

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

Telephone: Havemeyer &-9115

$6.95 :
16.95 :
14.50 •Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai 

Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50 
Wiiiiamsburgh’o Didžiausia Drabužinė"

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND STREET , kampas Manhattan Avė. *

Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889 metais •
Išdirbėjai Geriausių Drabužių

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

'Special

RŪSlV GĖRIMŲ




