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Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit

NAZIAI KLAIPĖDOJ REIKALAUJA LAISVOS VALIOS
— B □

Su tuo, matyt, nesutinka mū
sų geras draugas A. Krajaus
kas, kuris nemažai rašinėja be
dievybės reikalais.

Jią man rašo ir sako:
“Išvada, kad kai gen. Franco 

laimūs karą, tai laimės ir kata
likų bažnyčia, yra teisinga, nes 
ten katalikų bažnyčia dar vieš
patauja.

“Mes matome žudymą nekal
tų žmonių, mums gaila ir mes 
smerkiame žudytojus; mes ga
tavi stoti į karą prieš žudyto
jus.

“Bažnyčia irgi mato žudant 
žmones, bet pagal bažnyčios pa
matines tiesas, šventą Raštą, 
tie žmonės yra prasikaltę prieš 
dievą-bažnyčią ir kaipo prasi
kaltėliai turi būti baudžiami. O 
tų nekaltų žmonių nusikaltimas 
yra tame, kad jie nusistatę 
naikinti dievišką bažnyčios 
statytą tvarką šalyje“.

pa-
nu-

Bi-Drg. Krajauskas cituoja 
bliją, kurioje, sako, liepiama 
neprietelius žudyti. Ir sako: 
“Fašizmas yra dievo — bažny
čios auklėtinis. Fašistų vadai: 
Hitler, Mussolini vadinasi dievo 
sūnumis. Kokio dievo? Nagi 
dievo-dažnyčios“.

“Kodėl katalikai nepakelia 
balso prieš tokius savo vadus? 
Todėl, kad katalikai neturi tei-[ 
sės sakyti bent kokias pastabas, 
Patėmijimus ar perspėjimus sa
vo vadams kunigams“.

Kaip ten pebūtų, šiuo svar- 
būti dau- 
katalikai

biu klausimu turėtų 
giau diskusijų. Patys 
turėtų jose dalyvauti.

atliko ir 
kuris tik

Tai savo išpažintį 
Aleksandra Kerenskis, 
moteriškais drabužiais persiren
gęs išnešė kudašių nuo lapkri
čio revoliucijos.

Kerenskis New Yorke viešai 
pareiškė, kad dar 1937 metais 
Zinovjevas, Bucharinas, Kame
nevas pasiūlė ir jam kitiems 
baltgvardiečiams apvienyti spė
kas nuvertimui Sovietų vald
žios.

Ir Kerenskis jau buvo bepri- 
imąs tą pasiūlymą. Bet, gir
di, “mūsų nelaimei Stalinas įsi
maišė ir visi mūsų 
nušluoti”.

Kontr-revoliucija

planai tapo

nepavyko.

kada troc-

FRANCUOS SEIMAS MILŽINIŠKA DAUGUMA 
BALSĮ) IŠREIŠKĖ PASlTlKEJIMį DALA- 

D1ERO M1NISTERIŲ KABINETUI
PARYŽIUS, bal. 13. — 

Naujasis Francijos ministe
ris pirmininkas Ed. Dala- 
dier, radikalas “socialistas”, 
vakar išdėstė savo politikos 
siekimus seimo atstovų rū
me, ir atstovai išreiškė jam 
pasitikėjimą milžiniška dau
guma balsų, 576 prieš 5. Už 
jį balsavo ir komunistai ir 
socialistai.
Vyriausias Valdžios Tikslas 

—šalies Saugumas
Daladier, pirm balsavimo, 

pareiškė, kad “šalies išgany
mas yra vienintelis tikslas 
dabartinės valdžios:

“Francijos valdžia neleis, 
kad kas nuolat grasintų jos 
pasieniams, jos susisieki
mams ar jos kolonijoms, ir 
jinai nesutiks, kad svetima 
įtaka ir agitacija, sėjama 
negeistinų svetimšalių (Vo
kietijos ir Italijos fašistų) 
kliudytų Francijos valdžios 
pilmpįaisvę daryt tinkamus 

I sau tarimus... Šalies gyni
mas siekia toliau negu kari- 
hė organizacija. Visi sveikų 
finansų, ūkio, socialiai ir po
litiniai reikalai yra glau
džiai susirišę su šalies ap
saugos uždaviniu.

“Mes trokštame taikos su 
visomis tautomis, vis tiek 
kokia būtų jų politinė val
džia, bet mes trokštame to
kios taikos, kuri gerbia įsta
tus, o ne pasidavimo taikos, 
kuri būtų įžanga į vergiją/’

Francija nieku būdu ne
gali silpnint savo ginkla
vimosi, sakė Daladier: “Štai 
kodėl ši valdžia atsišaukia j 
darbininkų ir samdytojų pa
triotizmą. Darbininkai turi 
suprast, kad fabrikų užimi- 
nėjimas per streikus pa
skleidė nejaukų ūpą vispj 
šalyj; tatai gręsia pavojum 
laisvai santvarkai.

“Samdytojai turi teisin
gai vykdyt socialius įstaty
mus, kurie yra aiškūs, kaip

šalies finansų stiprinimą 
per šešetą mėnesių, kaip 
kad padidint taksus, kur jie 
nekenks amonei, tiksliau 

muitus, ir tt.
omunistai ir socialistai 

seimo atstovai taip pat bal
savo už davimą valdžiai to
kios galios.- Bet socialistai 
savo komitete tik 58 balsais 
prieš 43 nutarė remt šį val
džios reikalavimą.

sutvar

Per Franciją Plaukią 
Tūkstančiai Tony Karo 

Reikmenų Ispanijai
Perpignan, Franci j a.— Is

panijos karo tėmytojai, at
vykę iš Barcelonos, sako, 
kad liaudiečiai “dar bent 
6 mėnesius” galės atšilai-, 
kyt prieš fašistus. O jeigu 
įvyktų kokia “tarptautinė 
permaina,” tai - liaudiečiai, 
pasak jų', galėtų- ir laimėt 
karą prieš generolą Franco.

New Yorko Times kores
pondentas G. Axelson pra
neša, kad per Franci jos sie
ną dabar persiunčiama Is
panijos respublikon dide
liais trokais po “2,000 tonų” 
karo reikmenų kasdien, dau
giausia lėktuvų ir tankų. 
Trokų kroviniai esą pažy
mėti kaip “žemdirbystės 
mašinerija.”

Washington. — Žiniomis 
N. Y. Times korespondento, 
tai daugiausia iš Sovietų 
Sąjungos ateina Ispanijos 
respublikai lėktuvai ir ka- 
nuolės.

Tai matote, jau 
kištai ir buchariniečiai turėjo 
sudarę planus apsidirbti su So-, 
vietų valdžia. Jei už ką reikė- Jle patys pripažino. Be to, 
tų Sovietų valdžią kritikuoti, j visi susirėmimai gali tuo- 
tai už tą, kad ji su tais krimi-'jaus būt sutaikyti ribose 
nalistais dar tada neapsidirbo. ; 'L X ’’ ’ ■’ ‘

Kaip dabar paaiški, tai sme- 
tonininkai jau buvo pasikėlę 
pulti Lenkijos grobikams glė
bin ir juos pabučiuoti. O kaip 
su Lietuva? Suk ją velniai!

Tą pripažįsta ir Smetonos 
valdžios organas “Lietuvos Ai
das“, pasak “N.“ koresponden
to. Girdi: “tose sunkiose va
landose valdininkų tarpe atsira
do tokių kinkadrebių, kurie jau 
pasiskubino paduoti pareiški
mą, kad jie stoją į 'lenkų or
ganizacijas jų nariais”.

Tai šitokie išgamos ir išda
vikai sudaro tautininkų dikta
tūros aparatą.

Lenkijos komunistai netylė
jo, kai Varšavos valdžia grūmo
jo Lietuvai. Komunistų Parti
ja išleido atsišaukimą į žmo-

Šaukia Panaikint Ka 
ro Stovį ir Lietuvos 
Žvalgybą Klaipėdoj

KAUNAS. — Vokiečių at
stovas Klaipėdoj seimelyj p. 
Bingau pasakė karštą kalbą, 
užsipuldamas -> Lietuvą. Jis 
reikalavo duot naziams pil
ną laisvę skleist ir plėtot sa
vo ‘‘idėjas” Klaipėdos kraš
te. f

Po Bingau kalbos, seime
lis bal. 12 d. išnešė griežtą 
rezoliuciją, reikalaudamas, 
kad Klaipėdos, krašto direk
torija darytų tinkamų 
žingsnių panaikint karo sto
vį Klaipėdijoj ir prašalintų 
Lietuvos saugumo policiją 
(žvalgybą) iš Klaipėdos že
mės.

Direktorijos p r ezidentas 
Augustas Balčius priėmė 
seimelio rezoliuciją.

Seimelio specialė komisi
ja išdavė raportą, kuriame 
sako, kad Lietuvos paskir
tas Klaipėdos gubernato
rius neturėjo teisės atmest- 
vetuot kai kuriuos įstaty
mus, išleistus Klaipėdos sei
melio. Raportas tvirtina, 
kad gubernatorius, atmes
damas tokius įstatymus, lau
žo Klaipėdos savivaldybės 
teises.

Seimelis priėmė šį savo 
komisijos raportą.

ŠIAULIŲ PRIEŠFAŠIST1NIAI KALINIAI 
PASIRYŽĘ IŠVIEN SU VISA LIETUVOS

LIAUDIM GINT SAVO ŠALĮ NUO LENKIJOS

LIAUDIEČIAI KIRTO FAŠISTAM SMŪGIUS 
LERIDOS IR TORTOSOS SRITYSE; SUS

TIPRĖJO RESPUBLIKOS ORLAIVYNAS
Madrid. — Ispanijos res-j naktį arti Barcelonos. *

Respublikos orlaiviai kul- 
kasvaidžiais iškapojo daug 
fašistų Leridos fronte.

Respublikiečiai atėmė iš 
fašistų Vallibona aukštu
mas, iš kur jų artilerija sek-. 
mingai gina vieškelį, einan
tį iš Morellos iki jūros, pie
tiniame Katalonijos fronte. 
Nors nuo čia iki jūros telie
ka tilt 15 mylių, bet liaudies 
armija įsitvirtinus tokiose 
stipriose kalnų pozicijose, 
kad galėsianti užkirst prie
šams kelią.

Jau keletas dienų fašistai 
pasigarsino, būk paėmę San 
Mateo, už 11 mylių nuo jū
ros, bet jie vis dar nepajė
gia pasiekt to miestelio.

Liaudiečiai atkariavo 
nuo fašistų kaimą Cati arti 
Morellos.

Fašistai sakosi užėmę Be- 
ceite kaimą Tortosos srityj.

publikos armija pervijo fa
šistus atgal per Segre upę 
ir užėmė Vallfongą mieste
lį, Leridos fronte. Respubli- 
kiečių lėktuvai nušovė tris 
fašistų orlaivius prie Ba- 
laguer. Ketvirtas priešų or
laivis buvo nukirstas Torto- 
soj, pietiniame Katalonijos 
fronte. Tuo tarpu sudužo tik 
vienas respublikos lėktuvas

Lietuva Atmeta Reika
lavimą Panaikint Karo 

Stovį Klaipėdoj

■t-

įstatymų, derybų ir susitai
kymo” (dalyvaujant tose de
rybose ir valdžios atsto
vams).
Valdžia Gavo Nepaprastas

Teises Finansam Taisyt
Seimas, pasvarstęs kelias 

valandas, užgyrė 508 balsais 
prieš 12 Daladiero valdžios 
reikalavimą suteikt jai ne
paprastas teises, kas liečia

ORAS
Šiandien tarpais bus lie

taus ir apie 60 laipsnių šili
mos. — N. Y. Oro Biuras.

nes, pasmerkdama grobikų a- 
vantiurą ir ragindama jai prie
šintis.

Anarcho-Sindikalistii Unijos 
Ispanijoj Mobilizuoja 

Visus Savo Narius Karui
Madrid. — Ispanijos anar- 

cho-sindikalistų unijų są
jungos madridiškis skyrius 
nusprendė pasiųst armijon 
visus tinkamus vyrus savo 
narius nuo 17 iki 45 metų 
amžiaus.

Visų anarcho-sindikalistų 
unijų pildantysis komitetas 
nutarė, kad visi tų unijų na
riai tinkamo amžiaus yra 
laikomi mobilizuotais karui, 
pagal respublikos valdžios 
pašaukimą. Ši unijų sąjunga 
turi per 2,000,000 narių;

Roosevelto Kandidatas Laimi 
Illinois Rinkimuose

Chicago; — Nominacijose 
į senatorius prezidento Roo
sevelto užgirtas kandidatas 
M. L. Igoe jau gavo 325,621 
balsą prieš gubernatoriaus 
Hornerio kandidatą Lucasą, 
už kurį paduota 241,961 
balsas,—nors Horner ir Lu
cas taip pat sakosi pritariu 
Roosevelto politikai.

Republikonų kandidatas į 
senatorius R. J. Lyons ga
vo tik apie 56,000 balsų.

Jįjį Atsiųstas “Laisvei“ Pareiškimas
“Laisvė,” Brooklyn.

Imperialistinės Lenkijos 
užpuolimo akivaizdoj, mes, 
Šiaulių kalėjimo politkali- 
niai-antifašistai, iv i s u o met 
kovoję už Lietuvos laisvę ir 
jos nepriklausomybės gyni
mą, kartu su visa Lietuvos 
liaudimi ir viso pasaulio lie
tuviais šaukiame:

Lietuvos nepriklausomybė 
pavojuje!

Šis plėšikiškas Lenkijos 
ultimatumas yra tik pirmas 
žingsnis į mūsų krašto už
grobimą.

Atremkim Jį!
Šios lemiamos valandos 

akivaizdoj neturi būti vietos 
jėgų susiskaldymui. Visi, 
kam tik brangi Lietuvos ne
priklausomybė, susitelkime į 
vieningą Tėvynės gelbėjimo 
frontą.

Izoliuokime visus tuos, 
kurie slepia pavojų, veda 
krašto išdavimo, kapituliaci
jos ir gėdos politiką, truk
do sveikųjų krašto jėgų'1938 m. Kovo 19 d.

susibūnirift ir ’ tuo padeda 
išorės priešui uždėti okupa
cijos pančius mūsų tautai.

/Jokių nuolaidų fašistinei 
Lenkijai!'

Agresorių o k upantiškam 
užsimojimui Lietuva galės 
atsispirti tik tada, kai ji 
vieningai suglaus savo eiles 
nepalaužiamame T ė v y n ės 
gelbėjimo fronte!

, Mes, kaip vienas, esame 
pasiryžę kartu su visa Lie
tuvos liaudimi stoti su gink
lu rankose ginti mūsų kraš
to nepriklausomybę. Bet tik 
laisva liaudis gali išsaugoti 
mūsų šalį nuo Austrijos li
kimo!

Šalin Lenkijos ponų ran
kas nuo Lietuvos žemės!

Tegyvuoja nepriklausoma 
ir laisva Lietuva!

Šiaulių Politkalinių 
Kolektyvas.

(90 žmonių) 
Šiaulių Sunkiųjų 
Darbų Kalėjimas,

22,500 Mussolinio Kareivių Ispanijos Fašistai Padarė 
Prieš Ispanijos Liaudiečius Iš Anglų Viešbučio Patalpą

Vien Tortosos Fronte
Barcelona, Ispanija.— Ge

nerolas Franco Tortosos 
fronte turi 22,500 Italijos 
armijos prieš liaudiečius, 
apart maurų, nazių, portu
galų ir ispanų fašistų.

Nariam Karininkam
Gibraltar. — Ispanijos fa

šistai Algecįrąs mieste užė
mė anglų savininkų viešbu
tį .Reiną Cristiną ir paver
tė jį patalpa vokiečiams 
ziams, Ispanijos fašistų 
riniams mokytojams.

na- 
ka-

Hankow. — Chinai atėmė 
iš japonų miestus Mancheng 
ir Wanhsien prie Cheng- 
ting-Taiyuan geležinkelio ir 
nukirto japonam geležinkelį 
tarp Taiano ir svarbiausios 
japonų stovyklos ties Tsina- 
nu, centralinėj 'dalyj Shan- 
tungo provincijos.

ISPANIJOS KARO 
‘ FRONTUOSE

Hendaye, Fr&ųc. — Ispa
nijos pasienis, bąl. 13. — 
Liaudiečiai atėmė iš fašistų 
Granja de Escarpe miestą, 
Leridos fronte.

KAUNAS, bal. 13.—Sme
tonos valdžia atmetė Klai
pėdos seimelio reikalavimą 
panaikint karo stovį Klaipė
dos krašte ir prašalint iš jo 
Lietuvos žvalgybą (saugu
mo policiją).

Jau 12 metų kaip Smeto
na įvedė karo stovį Lietuvoj « 
ir sykiu pusiau-savivaldįš- 
kame Klaipėdos krašte. >

Naziai Slapta žudo Politi
kus Buvusios Nepriklauso

mos Austrijos

Vienna, Austrija. — Na- 
ziai skelbia, kad nusižudęs 
generolas W. Zehner, buvęs 
Austrijos karo ministeris.

Kiti pranešimai rodo, kad 
patys nazių žvalgybininkai 
slapta nugalabina žymius 
politikus bei veikėjus buvu
sios nepriklausomos Austri
jos, o paskui paskelbia, būk 
jie “nusižudę.”

EXTRA!
Roosevelt Siūlo Panaudot 
Virš Biliono Dolerių Aukso 

Viešiem Darbam

Washington, bal. 13. — 
Prezidentas Rooseveltas ža
da pasiūlyt kongresui, kad 
paskirtų viešiems WPA pa- 
šalpiniams darbams $1,182,- 
974,322 iš šalies iždo aukso 
vadinamo “bergždžio” fon
do. Šia aukso suma remian
tis, būtų išleista auksiniai 
cėrtifikatai, kurie būtų pa
dėti į Federalio Rezervo 
bankus. Išleidus dar $300,- 
000,000 vertės valstybės pas
kolos bonų, taip ir susidary
tų apie $1,500,000,000 vie
šiem valdiškiem darbam.

Jungtinių Valstijų iždas 
dabar turi $12,805,000,000 
aukso, tai daugiau negu pu
sė piniginio aukso visam 
pasaulyj.

Mirė Garsusis Rusu Daini
ninkas Feodor Šaliapin

Paryžius. — Nuo pragaiš
tingos mažakraujystės mirė 
Feodoras šaliapinas, gar
siausias pasaulyj rusas bas
so dainininkas ir vienas iš 
geniališkiausių aktorių. Jis 
buvo 65 metų amžiaus.

Šaliapinas buvo savamok
slis, sūnus girto valdininkė
lio Kazaniuj, Rusijoj. Tėvas 
pragerdavo beveik visą mė
nesinę 30 rublių algą.

Šaliapinas nuo 9 metų am
žiaus buvo pristatytas mo
kytis batus taisyt, šiaučiaut, 
paskui lavintis rankinių me
džio darbų; bet jam nesise
kė; gaudavo žiauriai mušt 
nuo meistrų. Paskui moki
nosi ir kitų darbų, bet be 
noro ir su blogais vaisiais. 
Toliau buvo gavęs raštinin
kėlio - kopijuotojo darbą 
teisme.

Galop, Šaliapinas susipa
žino su keliaujančiais ope
retės aktoriais, įstojo į jų 
chorą. Nuo čia ir prasideda 
Šaliapino kilimas kaip dai
nininko ir aktoriaus.

Fašistai sakosi tankais 
nustūmę liaudiečius pusant
ros mylios atgal palei Morel- 
la-San Mateo vieškelį, Tor- 
tosos fronte.

Desetkai Tūkstančių Franci- 
jos Metalo Streikierių Jau 

Grįžta Darban
Paryžius.— Franci jos Ko

munistų Partijos sekreto
rius Jacques Duclos, seimo 
vice-pirmininkas, p r a n eše, 
kad 20,000 streikierių vals
tybinėse orlaivių pramonėse 
jau nusprendė grįžt darban. 
Darbininkam pridedama po 
du centus daugiau algos per 
valandą, ir jie, atsižvelgda
mi į opų šalies gynimo rei
kalą, sutinka dirbt po 45 va
landas per savaitę vietoj 
40 vai.

Manoma, kad neužilgo* 
grįš dirbt ir 130,000 kitų 
metalo streikierių.

i
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naujus rinkimus, tai po visų tų pamokų 
ir patyrimų, tikimasi, kad Liaudies Fron
tas išeis dar didesniu laimėtoju, negu 
jis buvo pereituose rinkimuose!

Reikalaukime Leisti Ispanijai Pirktis 
Ginklų Amerikoj

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year............. $5.50
Brooklyn, N. Y.. per year.... $6.00 
Foreign countries, per year... $6.50 
Canada and Brazil, per year.. S5.50 
United States, six months... $3.00 
Brooklyn, N. Y„ six months... $3.25 
Foreign countries, six months, $4.00 
Canada and Brazil, six months, $3.00

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

Act of March 8, 1879.

Dabartiniai milžiniški darbininkų strei
kai ir bruzdėjimai rodo Daladiero val
džiai, kad jis būtų atsargesnis, kad jis 
neitų pertoli, kadangi darbininkai yra 
pasiruošę daryti viską iškovotus savo 
laimėjimus apginti.

Tik Penkeri Metai

Atstovaujant Lietuvių tokioj padėtyj, labai didelę 
Komitetą Gelbėjimui Ispa- reikšmę turi siuntimas tele- 
nijos Demokratijai, šiomis gramų į Washingtoną, rei- 
dienomis teko dalyvauti kalaujant, kad Ispanijos val- 
Medical Bureau and North džiai būtų leista pirktis 
American Committee to Aid ginklų šioj šalyj. Juo dides- 
Spanish Democracy susirin-1 nę masinę paramą gaus pre- 
kime. ♦ zidentas Rooseveltas ir Cor-

Laimėjo 99 Nuoš.
Dėlto, kad Hitleris laimėjo Austrijoj 

plebiscitą 99 nuoš. rimtai protaująs žmo
gus nesistebės. Visųpirmiausiai reikia 
žinoti, kad Austrijos gyventojų daugu
mą sudaro vokiečiai. Antra, dar 1919 
metais Vokietijos social-demokratija sto
jo už suvienijimą Vokietijos su Austri
ja. Vadinasi, šis dalykas nėra Hitlerio iš
keltas. Daug vokiečių balsuotojų pasisa
kiusių už vienybę, darė tai ne politiškais, 
o grynai patriotiškais išskaičiavimais.

Trečia, visi drąsesni oponentai, prie
šingi vienijimuisi su hitlerine Vokietija, 
buvo sukišti į kalėjimus ir koncentraci
jos stovyklas. Tūkstančiai komunistų, so
cialistų ir šiaip darbo unijistų tapo su
imta ir įkalinta.

Ketvirta, katalikų dvasiški j a, kurios 
įtakoj randasi daug žmonių, iš pat sykio 
atsistojo su Hitleriu ir per pamokslus 
ragino žmones balsuoti už vienijimąsi.

Penkta, žmonės, bijodami teroro, bal
savo už vienijimąsi.

Prie esamų sąlygų Hitleris galėjo gau
ti 199 nuoš. balsuotojų, jei jis to būtų 
norėjęs.

Nėra abejojimo, kad su šiuo Austrija, 
kaipo tokia, pasinaikina. Vargiai kada 
nors jos vardas begu atsiras žemlapyj.

Kas seks toliau?

Stambusis New Yorko kapitalistas, Ri- 
čard Whitney, kadaise buvęs Wall gatvės 
biržos galva, tapo nusmerktas nuo pen- 
kėrių iki 10 metų kalėjiman. Jis buvo pa
vogęs $265,221. Jis “netiesioginiai” pra
žudė dar daugiau žmonių sudėtų pinigų.

Penkeri metai—labai maža jam baus
mė. Faktinai, už trijų ir pusės metų jis 
jau bus išlaisvintas už “gerą užsilaiky
mą.” Kalėjime (Sing Sing) tokiam kapi
talistui bus lengviau gyventi, negu varg
šui laisvėje. Taigi teisėjas Bohan, pa
skirdamas jam šią bausmę, mūsų nuo
mone, elgėsi labai vienšališkai.

Kiek turime pavyzdžių, kur vargdie
nis už dolerio kito pavogimą yra bau
džiamas keliolikai metų kalėjiman! To- 
kis teismo vienšališkumas, vagysčių, ko
kias papildė Whitney, ne tik nesuma
žins, bet jas didins.

Komiteto sekretorius ra- dell Hull, tuo greičiau jie 
! galės imti viršų ant reakci-

Dabar Hitleris bandys pravesti savo 
“teorijas” Austrijoj visu griežtumu. Per
sekios katalikus, žmones suvaržys labiau, 
negu kada nors jie yra buvę suvaržyti. 
Masių gyvenimo nepagerins, bet jį blo
gins. Išvada tuomet savaime plaukia: 
buvę Austrijos piliečiai—darbo žmonės, 
—dėsis į bendrą judėjimą su visos pa
vergtos Vokietijos žmonėmis, anti-fašis- 
tais, ir kovos už Hitlerio viešpatavimo 
pašalinimą. Didesnė bus Vokietija, dides
nė bus prieš Hitlerį kova. Tiesa, toji 
kova sunki, prie labai nepalankių sąly
gų, bet ji didės, ji augs, kol barbariškas 
Hitlerio viešpatavimas bus pašalintas.

Lietuvos Komunistų Balsas
. Mus pasiekė Lietuvos Komunistų Par

tijos Centro Komiteto išleistas ir masėse 
platintas lapelis dėl Lenkijos pasimojimo 
sunaikinti Lietuvos nepriklausomybę. 
Atsišaukimas seka:

“Hitlerinė Vokietija ir fašistinė Len
kija ruošiasi įvykdyti savo seną planą— 
užgrobti Lietuvą. Hitleriui okupavus 
Austriją, Lenkija iš anksto susitarusi 
su Hitleriu specialiai išprovokavo inci
dentą pasienyje ir pastatė Lietuvai grą- 
sinantį ultimatumą. Aišku, kad šio smur
to centre stovi ne paprastas Lenkijos ir 
Lietuvos santykių atnaujinimas, o visiš
kas Lietuvos pagrobimas. Užtat ultima
tumo priėmimas nepašalina šiandien grę
siančio pavojaus Lietuvos nepriklausomy
bei.

Francijoj
Nereikia nei aiškinti, kad po to, kai 

Blumo valdžia buvo priversta pasitrauk
ti ir jos vieton atsistojo Daladierio val
džia, Francijoj padėtis susidarė labai opi. 
Reikia atsiminti, jog Daladiero valdžią 
paturi ne tik 200 šeimų (stambiausių 
kapitalistų, valdančių Francijos turtus), 
bet ir Anglijos, ir Amerikos ir Vokieti
jos reakcininkai. Dėlto ši valdžia darys 
viską ne tik žeminti Francijos darbo 
žmonių gyvenimo lygį, bet ir patenkinti 
kitų kraštų reakcininkų užgaidas.

Yra spėjimų, kad Daladier, kuris nie
kad nebuvo pritarėjas artimo koopera- 
vimo su Sovietų Sąjunga, bandys išstoti 
prieš Sovietų Sąjungos-Francijos gyni
mosi sutartį. Apie teikimą Ispanijos res
publikai pagelbos jis nenorės nei kalbėti. 
O tas viskas reikš džiaugsmą saviems 
ir svetimų kraštų kapitalistams ir reak
cijai.

Bet Francijos žmonių masės šiandien 
jau yra išmokusios į dalykus žiūrėti pla
čiau. Darbo unijose randasi 5,000,000 na
rių darbininkų. Jie apvienyti. Antra, 
Francijos darbo žmonės turi savo Liau
dies Frontą, kuris parode, kad galima 
surasti bendrus kelius demokratiją ginti, 
galima susikalbėti kraštą nuo fašistinio 
siaubūno gelbėti.

Nors Francijos senatas yra konserva- 
tyviškas, bet žemesnysis butas yra ran
kose Liaudies Fronto žmonių. Dėlto, rei
kia manyti, žemesnysis butas ir neprileis f 
Daladierio valdžiai eiti “per toli.” O jei 
jis norės parlamentą paleisti ir skelbti

“Nežiūrint į tai, kad Lietuvos liaudis 
nuolat reikalavo vesti griežtą Lietuvos 
nepriklausomybės gynimo politiką, Lie
tuvos fašistų valdžia paskutiniu laiku 
darė vieną po kito kapituliacinį žingsnį 
prieš fašistinius agresorius. Fašistų val
džia pataikavo fašistinių agresorių ša
lims, leido nevaržomai veikti Hitlerio 
agentams, voldemarininkams, vedė slap
tas derybas su Lenkija, o šalies viduj vis 
toliau stiprino ekonominę ir politinę liau
dies priespaudą. Visa tai tik silpnino 
Lietuvos atsparumą prieš agresorius ir 
stiprino jų apetitus pagrobti Lietuvą, o 
tuo pačiu ruošė Lietuvai Austrijos li
kimą.

“Šiuo pavojingu Lietuvos nepriklauso
mybei momentu mes šaukiam organizuot 
savo jėgas visus tautos sluoksnius, kam 
tik brangi Lietuvos nepriklausomybė. 
Šaukit susirinkimus, demonstracijas ir 
telkit tautos jėgas kovai dėl Lietuvos 
nepriklausomybės gynimo. Visose vietose 
kurkit komitetus Lietuvos nepriklauso
mybei ginti, atstovaujančius visus už Lie
tuvos nepriklausomybę stovinčius sluoks
nius. Reikalaukit vesti griežtą kovą šalies 
viduj prieš Lietuvos priešus. Reikalau
kit demokratinių laisvių, amnestijos po
litkaliniams—kovotojams už Lietuvos ne
priklausomybę, nes tik laisva tauta bus 
pajėgi sėkmingai kovai. Kovokit prieš 
kiekvieną fašistų valdžios kapituliacinį 
žingsnį fašistinių agresorių atžvilgiu, 
prieš nuolaidas, laidoj ančias Lietuvos ne
priklausomybę. Reikalaukit orijentuotis 
į kovojančias už taiką valstybes, piriffbj 
eilėj į Sovietų Sąjungą, Prancūziją, če- 
choslovakiją. Vieningai kovodama tauta 
su taikingųjų valstybių parama apgins 
savo šalies nepriklausomybę.

“Tegyvuoja vieninga kova visų tautos 
sluoksnių, .stovinčių už Lietuvos nepri
klausomybės gynimą. "Prieš nuolaidas, 
laidoj ančias Lietuvos nepriklausomybę. 
Tegyvuoja Lietuvos nepriklausomybė.

“Lietuvos Komunistų Partijos 
'Centro Komitetas.”

/ 1938 m., kovo 19 d.

portavo, kad per kovo mė
nesį pasiųsta Ispanijon įvai
rių reikmenų už 60,000 do
lerių. Pasiųsta vaistų, mais
to, drabužių ir kitokių reik
menų.

Ko dabar svarbiausia Is
panijos žmonės nori, tai kad 
jiems būtų leista pirktis 
amunicijos ir ginklų Ameri
koj ir kitose demokratinėse 
šalyse. Jie sako: “Leiskite 
mums pirktis orlaivių ir 
įvairių ginklų, tai mes grei
tai su fašizmu apsidirbsi
me.”

Italija ir Vokietija perka 
Amerikoj ginklus ir siunčia 
Ispanijos fašistams.' O taip 
vadinamas “n e utrališkumo 
įstatymas” Jungtinėse Vals
tijose uždraudžia Ispanijos 
valdžiai pirktis Amerikoj 
ginklų.

Kongrese yra įneštas kon- 
gresmano O’Connell taikos 
bilius. Reikia ragihti kon
gresą, kad tas bilius tuoj aus 
būtų priimtas. Kongresui 
perleiduš tą bilių, Ispanijos 
valdžia galėtų pirktis ginklų 
šioj šalyj.

Bet apart to reikalinga 
siųsti raginimus prezidentui 
Roose veltui ir Valstybės Se
kretoriui Cordell Hull, .kad 
tuoj aus būtų’ panaikinta 
embargo prieš Ispaniją ir 
kad Ispanijos valdžiai būtų 
leista pirktis šioj šalyj gink
lų. Prezidentas Rooseveltas 
turi teisę atšaukti embargo 
šiam atsitikime.

Pastaruoju laiku tūli laik
raščių koresptftidentai Wa
shingtone paskelbė, kad as
meniniuose pasikalbėjimuo
se prezidentas Rooseveltas 
ir Valstybės Sekretorius 
Cordell Hull išsireiškė, jog 
jie nusistatę prieš embargo 
Ispanijai ir pageidauja, kad 
Ispanijos valdžiai būtų lei
džiama laisvai pirktis gink
lų ir amunicijos šioj šalyj 
kovai prieš fašizmą. Bet 
reakcionieriai kongrese ir 
pačioj Roosevelto adminis
tracijoj sudaro tvirtą bloką 
ir griežtai nusistatę em
bargo palaikyti prieš Ispa
niją, kad tuo būdu pagelbėti 
Ispanijos fašistams.

Esant Roosevelto valdžiai

nių elementų ir panaikinti 
tą nelemtą embargo..

Iki šiol daugiausia iš ry
tinių valstijų įvairios orga
nizacijos siuntė į Washing- 
įtoną reikalavimus, kad em
bargo būtų atšauktas. Bet 
mažai reikalavimų Wash
ington© valdžia gavo iš vi- 
durvakarinių ir vakarinių 
valstijų. Taigi, įvairios or
ganizacijos tose vietose tu
rėtų siųsti savo raginimus 
prezidentui Rooseveltui ir 
Valstybės Sekretoriui Cor
dell Hull, kad Ispanijos val
džiai tuoj aus būtų leidžiama 
pirktis reikalingų ginklų 
■apsigynimui nuo fašistinių 
agresorių. J. Shirba.

Klausimai ir Atsakymai

■ ' ' •'.{
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Ispanijos lojalistų kavalerija žygiuoja j frontą Aragono 
srityje.

Būkim Punktua- 
liškesni

VINCENTE HERRERA, 
nesenai paskirtas 'Meksikos 
Aliejaus Šaltiniu tvarkymo 
galva.

Klausimas
Aš jau senokai rašinėju 

k o r e s p o n dencijas, tačiau 
jaučiuosi, kad da labai pras
tai lietuviškai rašau. • Kas 
reikėtų daryti, kad išmokus 
šiek tiek taisykliškiau rašy
ti?

Korespondentas X.
Atsakymas

*

Visų pirma, žinoma, turė
tumėte įsigyti -lietuvišką 
gramatiką ir iš jos mokintis 
rašybos. Tačiau galima labai 
daug pramokti, stebint, te
ini j ant, skaitant laikraščius 
bei knygas. Ypatingai svar
bu, kad jūs atydžiai skaity
tumėte savo korespondenci
jas, kada jos telpa laikraš
tyje. Tėmykite žodžius ir 
žiūrėkite, kokie žodžiai kaip 
parašyti: ar taip jūs buvote 
parašę, kaip telpa laikraš- 
tyje?

\

Reikia pasakyti, kad šia
me atsitikime daug draugų 
korespondentų yra visai ap
sileidę. Kai kurie teberašo 
žodžius taip, kaip rašė dvi
dešimt metų tam atgal, nors 
kiekvienu kartu jie buvo 
redakcijos pataisyti.

Paimkime jus patį. Jūs 
“Laisvei” rašinėjate jau vi
sus penkiolika ar daugiau 
metų. Ir kaip mes pamena
me, jūs, štai, kad ir šiuos 
žodžius teberašote taip, kaip 
rašėte penkiolika metų at
gal: “darbinikas,” vietoje 
darbininkas; “j u d ė i jmas,” 
vietoje judėjimas; “valgit,” 
vietoje’ valgyti; “straikas,” 
“vietoj streikas,- “kavos,” 
vietoj kovos; “teip,” vietoj 
taip; “gulei jmas,” vietoj gu
lėjimas; “suveina,” vietoj 
sueina; “jš,” vietoj iš;; “su- 
stoio,” vietoj 'sustojo; “Uro- 
pa,” vietoje Europa; ’“šen- 
die,” vietoje šiandien; “rei- 
kalauia,” vietoje reikalauja; 
“suraštavo,” vietoje suareš
tavo; uždeio,” vietoje uždė
jo.

Taigi, drauge, ateityje la
bai atsargiai .skaitykite til
pusias “Laisvėje” korespon
dencijas ir nebedarykite tų 
pačių klaidų, kurias darėte 
iki šiolei. Pamatysite, kaip 
greitai pramoksite visai tai- 
sykliškai rašyti.

Gerokam skaičiui dienraš
čio skaitytojų yra išsibai
gusi prenumerata. Siuntėme 
paraginimus, kai kurie, ap- 
laikę paraginimus, tuojau 
prisiuntė mokestį, o kiti nie
ko nesako. Dėkodami už 
punktuališkumą tiems drau
gams, kurie užsimokėjo ga
vę paraginimus, norėtume 
pastebėti kitiems, kad lai
kytųsi pu nk tu a 1 iškumo. 
Siuntinėjimas p a r a ginimų 
daro įstaigai nuostolius. O 
antra, tai šiuom tarpu la
bai reikės pinigų.

Tą patį reikia pasakyti ir 
apie draugijų komisijas. 
Veiklūs irpunktuališki 
draugai, gavę sąskaitas (bi- 
las) už skelbimus, plakatus 
ar kitokius darbus greit už
simoka. O kiti vilkina už
mokestį po keletą mėnesių. 
Tuomi daro daug keblumų. 
Reikia siuntinėti prašymai, 
daryti išlaidos ir vis tai dėl 
komisijų apsileidimo. Būki
me punktuališkesni. Gavę 
sąskaitas, tuojau rūpinki-' 
mes atsiteisti.

rą materialiai paremti išlei
dimą tokios knygos. /

Drg. J. Lobikis, Rumfford, 
Me., prisiuntė $10 už pre
numeratą ir $1.00 aukojo 
mašinos išmokėjimui. Juir- 
gis Skinzera, Bristol, Conn\ 
užsimokėjo p r e n u m e ratą 
metams $5.50,-masinos iš
mokėjimui davė $1 ir 50c 
Ispanijos kovom. Drg. L. 
Levanavičia, Grand Rapids, 
Mich., taipgi užsimokėjo 
prenumeratą metams $5.50 
ir Intertype mašinos išmo
kėjimui ąukojo 50c. Drg. A. 
Diskauskas, Wyoming, Pa., 
užsimokėjo už prenumeratą 
ir paaukojo 50c. naujai ma
šinai.

Šiuom kartu aukų skysto
kai, tačiau yra vilties, jog 
daugelis dienraščio skaity
tojų paims pavyzdį iš drau
gų, kurių vardai aukščiau 
paduodama.

P. BUKNYS.

Fašistų Pranešimai apie Savo 
Žygius Tremp Srityj

“Laisvė” savo sąskaitas 
(bilas) turi užsimokėti į lai
ką, nes kitaip ji negautų 
kredito iš firmų, iš kurių 
ji perka. Taip lygiai yra ir 
su visais “Laisvės” skaity
tojais. Visi turime laiku 
užsimokėti randą už butą. 
Važiuodami traukiniu, bu- 
su ar gatvekariu, turime iš- 
anksto užsimokėti. Nueina
me į valgyklą, pavalgome ir 
tuojau turime užsimokėti. 
Perkame kapitalistinį laik
raštį ar žurnalą, užmokame 
tuojau. Tai kodėl gi negalė
tume išmokti tinkamai įver
tinti savo kalboje apšvietos 
ir gavę pirmą paraginimą 
užsimokėti prenumeratą už 
dienraštį? Jei kitas sąskai
tas galime ir turime į laiką 
užsimokėti, tai kodėl nega
lėtume tą patį padaryti su 
sąskaitom ir savo įstaigai? 
Aišku, jog tai galima, tik 
reikia daugiau punktuališ- 
kumo.

Materialės paromos šiuom 
kartu gavome nuo sekamų 
draugų:

Draugas Leonas Tilvikas, 
savininkas keptuvės Easton 
Baking Co., 34 N. 7th St., 
Easton, Pa., paaukojo “Lais
vės” naujo lino tipo išmokė
jimui $10.00. Drg. Tilvikas 
.yra nuolatinis ir gausus rė
mėjas darbininkiško judėji
mo ir patsai jame dalyvau
ja, kiek sąlygos leidžia esant
aznyje.

Drg. Petras Kizevičius, 
Pittston, Pa., paaukojo ma
sinės išmokėjimui $2. Jis su- 
gestuoja, kad Seno Vinco 
apysaką “Petrelis Kuprelis” 
išleisti knygoje. Išreiškė no-

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Generolo 
Franco armija užėmė Trem- 
pą miestelį, Leridos provin
cijoj, su dideliu tvenkiniu, 
660 pėdų ilgio ir 90 pėdų 
aukščio.

To tvenkinio vanduo bu
vo naudojamas dirbimui ele
ktros, kuri buvo perleidžia
ma į Barceloną, Katalonijos 
uiamiestį. Fašistai džiau
giasi, kad respublikiečiai pa
sitraukdami iš Trempo, ne- 
paspėję praardyt tą tvenki
nį ir paleist 7 bilionus kū- 
biškų pėdų jo vandens, ku
ris būtų paplukdęs generolo 
Franco kariuomenę Sagre ir 

.Ebro upių kloniuose.
Fašistai perėjo per Nogu- 

|era-Ribagorzana upę ir už
ėmė Claramunt ir Ercoles 
kaimus Trempo srityj. Į 
šiaurvakarius nuo Trempo 
jie paėmė Torla miestelį į 
rytus nuo Jacos, arti Fran
cijos rubežiaus.

Areštuoti Du Amerikiečiai 
Sabotažninkai Maskvoj
Maskva. — Tapo suimti 

vandens jėgos inžinierius 
M. D. Eisenstein ir jo mo
teris aktorė, buvę amerikie
čiai, kaipo sabotažninkai 
prieš Sovietus.

Hankow. — Sustreikavo 
keli tūkstančiai chįnų an
gliakasių prieš japonų kom
paniją arti Singapore.

Paryžius, bal. 12. — Pa
vojingai, gal mirtinai serga 
inkstų liga garsusis rusų 
lainininkas F. Šaliapinas.
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Kas Sekamas po 
Austrijai?

Austrija buvo, Austrijos žvilgsnio Austrija yra labai 
daugiau nėra. Vokietijos, svarbi ir savo geografine 
Italijos, Japonijos ir Lenki- padėčia, ir gamtiniais tur- 
jos fašistai atvirai puola ki-; tais, ir esančia karine indus- 
tas šalis, kad panaikinus jų trija, ir daugeliu kitų at- 
tautinę laisvę, atvirai daro žvilgių. Austrijos pavergi- 
planus kitų tautų pavergi- mas sustiprino Vokietijos 

nazius, jų karines jėgas ir 
padidino agresijų apetitus. 
Kas Laukia čechoslovakiją?

Čechoslovakija užima 54,- 
250 ketvirtainių mylių plo
tą ir turi 15,000,000 gyven
tojų. Geografiniai ji randa
si centralinėj Europoj, tar
pe Vokietijos, Lenkijos, 
Rumunijos, Vengrijos ir 
buvusios A ustrijos. Tai 
siauras ir ilgas kraštas be- 
sitęsiąs iš vakarų į rytus, i 
Kada Vokietija pavergė 
Austriją, tai ji dabar supa 
pusę Čechoslovakijos iš pie- 
tų-vakarų-šiaurių, tartum 
kokio baisūno gerklėj yra 
vakarinė dalis Čechoslovaki
jos.

Garsusis Vokietijos Bis
markas vadino Bohemiją, 
dabartinę Čechoslovakiją 
“Europos bastionu,” tai yra 
—tvirtuma. Dabar Vokieti
jos naziai ją vadina “paši
nu,” prieš kurį galanda 
kardą.

Čechoslovakija t u rtingas 
kraštas. Jos žemdirbystė, 
1936 metais davė: 1,512,000 
metriškų tonų kviečių; 1,- 
218,400 tonų avižų; 1,436,- 
400 tonų rugių; 1,018,800 to
nų miežių; 9,296,400 tonų 
bulvių; 4,193,500 tonų cuk
rinių runkelių. Tai daug 
maisto! Vokietijos naziai 
ryja seilę link Čechoslova
kijos maisto turtų.

Čechoslovakija turtinga ir 
iškasamais turtais. 1936 me
tais ten buvo pagaminta: 

■ 12,233,181 tonas kietos an-

Bet Čechoslovakija nebus 
anfea Austrija. Ją taip leng
vai negalės paimti Vokieti
jos naziai, Čechoslovakijos 
12,000,000 gyventojų yra 
slavai, kurie per 300 metų 
kentė vokiečių jungą. Jie 
pasirengę smarkiai ginti sa
vo tautinę laisvę.

Čechoslovakija turi ben
dro apsigynimo sutartis su 
Francija ir Sovietų Sąjun
ga, tai yra, jeigu kas ją už
puls, tai Francija ir Sovietų 
Sąjunga ateis jai į pagelbą. 
Čechoslovakija turi 5 korpu
sus armijos (181,000 oficie- 
rių ir kareivių) taikos metu 
ir apie 1,200,000 gerai išla
vintų rezervų. Ji turi apie 
1,000 gerų karo lėktuvų, 
veik tiek tankų, ir gerai ap
ginklavus kanuolėmis, kul- 
kasvaidžiais ir kitais gink
lais savo armiją. Mat, ji tu
ri galingą karo industriją ir;

>mui.
Karas Chinijoj. Baisus 

žmonių žudymas Ispanijoj. 
Skerdimas ir bombavimas 
Ethiopijos gyventojų. Pla
nai pavergimui Lietuvos, 
Čechoslovakijos, Pabaltijos, 
Balkanų šalių, karui prieš 
Sovietų Sąjungą. Baisus ap
siginklavimas. Baisus prisi
rengimas prie visasvietinib 
karo. Kol kas fašistų agreso
riams gerai sekasi, nes pa
saulinė demokratija nusilei
džia, neišstoja bendrai. Pa
saulyje dūksta keturi virš 
minėti plėšikai. Jie vienas 
kitą remia, vienas kito pa
laiko politiką.

Ką Reiškia Austrijos 
Pavergimas?

Austrija turėjo 32,377 ket
virtainių mylių žemės plotą 
ir apie 7,000,000 gyventojų. 
Austrija užima geografiniai, 
labai strateginę poziciją, nes 
ji rubežiuojasi su Šveicari
ja, Italija, Jugoslavija, Ven
grija, Čechoslovakija ir Vo
kietija. Vokietijos naziai pa
vergdami Austriją priėjo 
prie Italijos ir dabar gali 
vienas kitą remti. Vokietijos 
naziai rubežiuojasi su Len
kija ir todėl susidaro galin
ga fašistų jėga centralinėj 
Europoj.

Austrijos 40% teritorijos 
padengta miškais. Vokieti
jai stoka buvo miško, dabar 
ji jo gauna iš Austrijos. 
Austrija turtinga ir iškasa
mais metalais: geležimi, švi
nu, variu, kietąja anglim ir 
kitkuom, kas taip labai rei
kalinga Vokietijos nazių ka-1glies; 15,948,768 tonai rūdos rugių; 9,951,000 bušelių mie-
ro industrijai. Austrija turi 
gerai išvystytą industriją, 
ypatingai karinę. Austrijoj 
yra septyni automobilių ga
minimo fabriką?, kupė į me
tus gali duoti 40,000 auto
mobilių. Austrijoj yra gink
lų fabrikas Willesdorf, ku
ris jau 1918 metais į parą 
laiko pagamindavo po 40,000 
kanuolių svaidinių ir 500,- 
000 šautuvų ir kulkasvaid- 
žių patronų. Austrijoj yra 
Schneiderio ginklų fabrikas, 
kuris jau 1917 metais į mė
nesį laiko pagamindavo iki 
100,000 šautuvų ir 2,000 kul- 
kasvaidžių.

Naziams buvo svarbu pa
griebti tuos karo fabrikus 
ir šaltinius žaliosios medžia
gos. Prie to, Austrijoj na
ziai gali mobilizuoti iki 
500,000 armiją, kuri palai
kys Vokietijos nazių armi
ją. Taigi iš karinio taška-
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todėl turi plačias duris į pa
saulį.

Lietuvos kaimynais yra: 
šiaurėj Latvija; rytų-pie- 
tuose — Lenkija, kuri pa
vergus Vilniją; vakaruose— 
nazių Vokietija ir Baltijos 
Jūra.

Lietuvos geografinė pa
dėtis — priėjimas prie Bal
tijos Jūros padaro strategi
niai svarbią jos teritoriją. 
Ant jos kėsinasi Vokietijos 
naziai ir Lenkijos fašistai, 
kad pavergus jos gyvento
jus, pasigrobus derlingus 
laukus, pačiupus prieplau
kas.

Lietuvoj viešpatauja tau
tininkų partija fašistinėmis 
priemonėmis. Visos kitos 
partijos nelegališkos. Darbi
ninkų organizacijos išdras
kytos. Spauda puolama. Tas 
dar daugiau silpnina ir taip 
silpnas Lietuvos apsigynimo

nuoti patriotines dainas. Bū
riai policininkų pradėjo juos 
sklaidyti. Didžiausias mani
festantų susibūrimas buvo Ge
dimino ir Duonelaičio gatvių 
kampe, prie didž. universiteto 
rūmų ir Laisvės Alėjoj. Čia po
licija pradėjo mėtyti ašarines 
bombas ir, nors visi manifes
tantai verkė, bet nesiskirstė.

Pasigirdo įvairių šūkių, ne
draugingų lenkams ir dabarti
nės situacijos autoriams. Ke
lias valandas padainavę ir pa
šūkavę demonstrantai apie 
vai. 30 min. išsiskirstė.

ŠYPSENOS
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Visiems Mass. Valstijos iš visų vals‘r 
Apskričiu Komitetam ir 
ALDLD Kp. Komitetam

ALDLD Organizatorius,
J. GRYBAS.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo DraugamsLabai svarbi konferencija 

dėl dienraščio “Laisvės” 
pikniko. Konferencija įvyks 1 
šeštadienį, balandžio-A p r i 1 
16 d., 1938, po numeriu 376 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Pradžia 3-čią valan
dą po pietų, šioj konferen
cijoj jau bus gatavi tikietu- 
kai ir joj dalyvaus “Lais
vės” administratorius drau
gas P% Buknys. Kadangi 
kuopų susirinkimų iki sek
madienio nebus, tai kuopų 
komitetai turi pasirūpinti,! 
kad iš jūsų kuopos kas nors 
atvažiuotų ir dalyvautų šioj 
konferencijoj.

Konferencijoj bus galu- i 
tinai sutvarkoma “Laisvės” 
pikniko 3 d. liepos reikalai. 
Hudsono draugų bent pora 
mašinų pilnų turėtų atva
žiuoti, nes jei šį konferenci
ja bus pasekminga, tai ne
reikės kitos konferencijos

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; * 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskubusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ra? 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.

Galima pirkti abi arba bile * 
kurių vienų £

Tą'knygų jau mažai turiu, to- 
del norintieji pirkite tuojaus.

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. KARKUS

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N.

šaipokas Kalba apie Du 
Broliuku-Sakaliuku

Broliai lietuviai ir sesės 
lietuvaitės! Jūsų Šaipokas 
šiuomi jums pareiškia, kad 
daug sunkiau tėvynę mylėti, 
negu girtis. Netikite? Štai 
jums faktai, kurių niekas 

. štai va, 
paimkime kad ir Džiovą 
Tysliava, kuris anądien Co
oper Union salėje, New 
Yorke, su didžiausiu užside
gimu šaukė prieš Lenkijos 
ponų kėsinimąsi ant mūsų 
tėvynės Lietuvos nepriklau
somybės, ir kuris rodėsi ga
tavas visus lenkus suėsti be 
druskos,—dabar jau atšalo, 
kaip ano ant šalto akmens 
nusėdusio žmogelio sėdynė.

Štai va, gerbiamieji ir

i tai industrijai užtektinai ža-1 jėgas, nes Smetonos diktatu- negali užginčyti.
lios medžiagos. Jau 1935 me
tais ji pradėjo budavoti ga
lingas tvirtumas ant Vokie
tijos sienos. Dabar tos tvir
tumos baigiamos. Jos sienos 
su Vokietija ir Lenkiją ei
na kalnais ir todėl tinkamos 
apgynimui.

Taigi, Čechoslovakija jau 
ne taip lengva ginklais par
blokšti. Todėl Vokietijos 
naziai kursto ten saviškių 
sukilimą (ten yra apie 3,- 
000,000 vokiečių), kad sukė
lus juos, o paskui atėjus j 
pagelbą kaip jie atėjo Ispa
nijoj generolui Franco.

?Kas Bus su Lietuva?
Dabartinė Lietuva užima 

21,488 ketvirtaines mylias 
plotą ir turi 2,500,000 gy
ventojų. Lietuva žemdirbys
tės šalis. Jos laukai derlin
gi. Lietuvoj yra daug ir 
miškų, kurie sudaro 19 nuoš. 
visos teritorijos, arba 2,- 
554,333 akrus. Lietuvoj, 47% 
jos ploto žemės yra dirba
ma, apsėjama, 'kūs 1937 me
tais davė 7,532,000 bušelių 
kviečių; 20,321,000 bušelių

La pakerta žmonių ūpą, at
ima liaudies valią.

Lietuva kariniai silpna. 
Taikos metu jos armiją su
daro 21,000 oficierių ir ka
reivių. Rezervai galėtų siek
ti apie 250,000; tame skai
čiuje 50,000 išlavintų. Ji ne
turi karinės industrijos, kas 
sudaro jos apsigynimo silp
nąją pusę. Lietuvoj nėra 
kalnų ir upių, kurios galėtų 
pasitarnauti a p s i g ynimui. 
Lietuvai reikia atsteigti de- gerbiamosios, pereitą šešta- 
mokratinę tvarką, susirasti 
draugiškus kaimynus, suda
ryti su jaisAapsigynimo su
tartis ir bendrai laikytis 
prieš karo agresorius.

D. M. š.

LIETUVOS ŽINIOS

—minkštos anglies; 1,140,- žiu; 22,211,000 bušelių avi- 
000 tonų špižo; 1,560,000 to
nų plieno ir nemažai kitųlvių. Lietuva 1936 metais į 
metalų. užsienius išvežė už 156,060,-

Čechoslovakija turi ir ga- 500 litų ir iš užsienio pirko 
lingą industriją. Buvusios už 190,585,000 litų. Lietuva 
Austro-Vengrijos svarbiau
sia industrija teko Čecho- 
slo.vakijai. Ypatingai ji tu
ri galingą karinę industri
ją. Skoda karo fabrikuose 
dirba apie 40,000 darbinin
kų. Ten gaminamos didžiau
sios kanuolės, tankai, kul- 
kasvaidžiai ir kiti ginklai. 
Čechoslovakijoj yra aštuo- 
ni automobilių gaminimo 
fabrikai, kurie į metus gali 
suteikti 50,000 automobilių. 
Čechoslovakijos vieną treč
dalį ploto padengia girios— 
miškai. 1930 metais ji paga
mino 23,800,000 jardų me
džio. Jau tik šie suminėti 
faktai kalba, kad toji šalis 

i turtinga.

žų ir 74,675,000 bušelių bul-

užsienius išvežė už 156,060,-

į užsienį išveža grūdus, miš
ką, sviestą, kiaušinius, mė
są ir kitus valgomus pro
duktus.

Lietuvoj iškasamų gamti
nių turtų nėra. Metalas jai 
reikia pirkti užsieny j. To
dėl jos ir industrija vystosi 
tik miško, maisto ir drabu
žių gamyboj. ,

Lietuvoj gerai pastačius 
žemės ir gyvulių ūkį, ji ga
lėtų gerai verstis. Maisto 
jai yra pakankamai. Maisto 
ji gali ir kitiems parduot, 
o už tai nusipirkti sau ma
šinerijos. Nemunas svarbi 
upė, kuri sudaro galingą 
vandens kelią. Lietuva pri
eina prie Baltijos Jūros ir

M
Z

Vaizdas iš einamųjų kovų Ispanijoj
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DEMONSTRACIJA KAUNE
Paskutinėmis dienomis visi 

gyventojai buvo labai sujudę. 
Daugelis žmonių negalėjo tie
siog nurimti ir naktimis .užmig
ti. Taip juos paveikė paskuti
niai įvykiai. Keli žmonės buvo 
užėję į redakciją ir tiesiog ver- . 
kė dėl nepaprasto lietuvių tau
tos garbės pažeidimo. Nors ir 
taip visi žmonės buvo sujudę, 
bet jokių didęsųių manifesta
cijų Kaune kelias dienas ne
įvyko. Toks jau lietuvių pasy
vumas ir sąlygos, kuriose jie 
paskutiniu laiku gyvena. Tik- 
taitai kovo men. 21 d. į vėlia
vos nuleidimo iškilmes prie 
Karo muziejaus susirinko tūk
stančiai žmonių. Kartu tenai 
dalyvavo fr švedų stalo teni- 
sistai, dabar viešį Kaune, ku
rie padėjo vainiką prie Neži
nomojo kareivio kapo. Tenai 
gen. Nagevičius pasakė žodį.

Jis pabrėžė, jog prie Neži
nomojo kareivio kapo mes 
renkamės ir džiaugsmo ir liū
desio momentais, kad pasisem- 
tumėm jėgų ateičiai. Toliau 
gen. Nagevičius priminė mū
sų senąją praeitį. Jis pabrėžė, 
kad dėl Lietuvos žuvimo, dėl 
jos unijos su Lenkija yra kalti 
vadai, kurie užmiršę savo kal
bą, pavergę plačiąsias mases, 
nuvairavo Lietuvą į pražūtį. 
Lietuviškoji kalba išliko tik 
samanotose pirkelėse. Iš tų sa
manotų pirkelių kilo nauji vei
kėjai, Lietuvos žadintojai: au
šrininkai, varpininkai ir kt. 
Jų pastangomis Lietuva buvo 
privesta prie 1918 m. akto, o 
tą aktą jaunoji karta, kuri su
darė mūsų savanorius, prak
tiškai įgyvendino. Turim ketu-! 
ris kertinius akmenis, kuriuos 
padėjo savanoriai, jie vadina
si Panevėžys — Dauguva, Šir
vintai — Giedraičiai, Radviliš
kis ir Klaipėda.

Toliau generolas paragino 
visus būti pasirengusiems gin
ti savo laisvę. Laisvės varpui 
skambinant tūkstančiai žmo
nių, iškėlę rankas, pasižadėjo 
stovėti Lietuvos garbės sargy
boje.

Tuo iškilmės prie Karo mu
ziejaus ir baigėsi, žmonės iš
siskirstė.

Bet netrukus minios, kurios 
sudarė dauguma studentai, su
sibūrė gatvėse ir pradėjo dai

dienį jūsų Šaipokas su vi
sais kitais lietuviais nusida
vė prie Lenkijos konsulato 
kontoros, New Yorke, kad 
ten pareikšti protestą prieš 
Lenkijos prošepanų daro
mas didžiausias svinstvas 
Lietuvai. Ir ką gi jūs ma
note? Jūsų Šaipokas matė 
ten daugybę lietuvių,—senų 
ir jaunų,—kurie laikė ran
kose daugybę iškabų su įvai
riais šūkiais prieš Varšavos 
prošepanus. šaipokas pats 
laikė didžiulę iškabą prieš 
pat konsulato- prieahgyj ka
bančią Varšavos ponų bal
tą vištą ir sykiu su visais 
šaukė: “Šalin rankas nuo 
Lietuvos!”

Kuomet demonstrantai 
ujo lenkiškus plėšikus, tai 
Šaipokas pastebėjo, kaip 
Džiovas Tysliava, parstryk- 
čiojęs skersai gatvę, tary
tum vilkas per rugienas, iš 
tolo “pypino”, bijodamas, 
kad jį nepatėmytų Lenkijos 
konsulas p. Gruszka. Už tai 
dabar jūsų. Šaipokas Džiovo 
adresu siunčia didelį “Fe”!

Arba štai vėl: vienas 
Bruklyno lietuviškos radi- 
juso valandos vedėjas, ku
ris dedasi labai drapiežnu 
dzūku ir tėvynės mylėtoju, 
anauncino svietui, kad lie
tuviai jau neprivalo pro tes
tuoti prieš Lenkijos vilkus, 
nes, esą, jau viskas gerai, 
Lenkija su Lietuva jau su
sitaikė. Jūsų Šaipokas, iš
girdęs to radijušninko tokią 
kalbą, tris syk nusispjovė ir 
visų žiniai sako: Vilko su 
avele taika neilgam!

Baigdamas, jūsų Šaipo
kas daro štai kokį pareiški
mą: Jeigu aš, tai yra, Šai
pokas, būčiau Lenkijos kon- 

Į šulo - pono Gruškos vietoj, 
i pasišaukčiau tuos du vyru
ku ir, dzievaži, tuščiomis ne- 
išleisčiau!

šaipokas.

Lewis Reikalauja $3,000, 
000,000 šalpos Darbam 
Washington. — J. L. Le

wis, pirmininkas CIO unijų, 
reikalauja, kad kongresas 
paskirtų 3 bilionus dolerių 
rimtibm pašalpos darbam 
per metus. Sako, bedarbiai 
nori ką tikro dirbt, o “ne 
šlavinėt lapus” parkuose.

Prašome Įsitemyti

15 DIENĄ!

Peter Carrol I
(Petras Karalius) 
Naujas Lietuvis

PIRMAS NUMERIS 
, IŠEIS 

BALANDŽIO (APRIL)

Dienraščio “Laisves” naudai 
didieji piknikai įvyks sekamo
mis dienomis:

Gegužės (May) 29-tą
Baltimore, Md.

Liepos (July) 3-čią
Maynard, Mass.

Liepos (July) 3-čią
Brooklyn, N. Y.

Rugsėjo (Sept.) 4-tą
Philadelphia, Pa.

Prašome minėtų miestų or
ganizacijų nieko tom dienom 
nerengti ir jų narius kviečiame 
dalyvaut “Laisvės” piknikūosė?

Užrašykite Jį Savo Jaunuoliams!
RAGINKITE JUOS JAME BENDRADARBIAUTI!

TAI PIRMAS
Amerikos Lietuviu

JAUNIMUI
Pašvęstas Mėnesinis

Žurnalas

ANGLŲ
KALBOJE

Prenumeratų 
Kainos

METAMS 
$1.50 

puseTmetų 
$1.00

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS ' t*
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

Nesenai Įsitaisė naujus Nelson- 
Wiggens Vargonus. Vieninteliai 
Vargonai tokios rūšies Woreestery 
Mes taipgi turime Registruotų 
slaugę, kuri visuomet patarnaus.

Mūsų JstaiRa Sale Lietuvių Kliubo

10 Vernon Street 
WORCESTER, MASS.

Telefonai: 4-6757 4-7855
Ant pašaukimo pribūname bile 

m m / kur ir bile laiku.

JAUNUOLIŲ ŽURNALAS
THE

H

VOICE IŠEIS KIEKVIENĄ MĖNESĮ
Prenumeratas ir Pasveikinimus 

Siųskite Sekamu Adresu: ;

LITHUANIAN AMERICAN PUBLISHERS
Box 38, Station W, • Brooklyn, N. Y. t

*

Telefonas,: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE. DETROIT, MICH.

4 
t*

l
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Paraše M. ZOščENKO Verte V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
Laiškas iš Lietuvos Svyruoklis Dubinsky Planuo

ja Atsimest nuo CIO
toviai CIO organizacijai. 
Jis planuoja ištraukt savo 
uniją iš CIO ir laikyt ją

(Tąsa) 4
Istorija pasakoja juokingą anekdotą, 

kaip vienas Vokietijos ricierius girioje 
susitiko šį vienuolį. Ricierius nusipirko iš 
vienuolio atleidimą už tą grieką, kurį jis 
rengėsi papildyti. Gavęs tą liūdymą, tuo- 
jaus apdaužė vienuolį, atėmė iš jo dėžę 
su pinigais ir pasislėpė.

12. Pagaliaus, kas liečia bažnyčią, tai 
irgi ne taip jau nuostabu. Bažnyčia, visu 
savo kruvinos istorijos laikotarpiu, pini
gų klausime visados pasižymėjo neapsa
koma gobšybe ir godumu. Ii' didžiausi 
turtai susikuopdavo bažnyčių ir vienuo
lynų požemiuose ir rūsyse.

Žinoma, praeities kunigai, reikia pa
sakyti, skyrėsi nuo dabartinių supelėju
sių kulto tarnautojų. Tai buvo narsūs 
vyriškiai ir mėgstanti gerai paėsti ir iš
sigerti. Daugelis jų vaikštinėjo su pen
tinais, apsiginklavę kalavijais ir pišta- 
lietais, daugelis jodinėjo ant arklių, ko
vėsi ir dalyvavo politikoj. Ir, mėgdami 
plačiai gyventi, lupo pinigus nuo gyvų ir 
numirusių.

Istorija pasakoja žingeidų dalyką, kaip 
vienas ispanų kunigužis XIV šimtmetyje, 
pasižymėjęs nesuvaldomu patraukimu 
prie pinigų, pradėjo su parapijonais kau- 

j liukais lošti ir iš visų parapijonų išlošda
vo pinigus. Bėgiu dvejų metų jis išdras
kė visą savo parapiją. Tuomet jį perkėlė 
kiton, tolimesnėn vieton. Bet jis ir ten 
visus savo parapijonus privedė prie el- 
getystės. Pagaliaus, už tokį nesusivaldy
mą buvo nuteistas sudeginti. Vienok 
paskutinę valandą, veikiausiai atjausda- 
mi jo tokiems kiltiems patraukimams, 

l viską dovanojo.
Pagarsėjęs Paryžiaus kanaunikas Ro

bert Sorbonsk (XVI šimt.), kurio kalbos 
pasiekė ir mus, sykį kalbėdamas prieš 
beprotiškas dvasiškuos įgaidas linkui 
azarto ir godumo, pasakė:

—Ve kas, ponai, šią savaitę atsitiko 
dviejų Ije atstumoj nuo Paryžiaus. Vie
nas kunigas, pralošęs dešimtį livrų ir 
arklį, pasikorė. Nelaimingasis, ar jis ir 

i toliau los?
Ką tokio garbus kanaunikas norėjo pa

sakyti paskutiniu savo sakiniu, mums ne
aišku. Veikiausiai jis turėjo omenyje 
peklą, į kurią pakliuvo nelaimingasis ku
nigužis ir kur jam jau nerūpės lošti 
kauliukais.

Bet, pakartojame, kas liečia bažnyčią, 
tas jau ne taip stebėtina.

13. Bet ve labai žingeidų skaityti, kaip 
dėlei pinigų įvyko suklupimas garsaus 
karališko veikėjo, buvusio Petro Didžiojo 
bendro, kavalieriaus ir šviesiausio kuni-

I *

I
gaikščio, pono Menšikovo.

Ot, tas jau stebėtina, kad toks patyręs 
karališkų rūmų vilkas, pergyvenęs ketu- 
rius imperatorius, daug sykių pagautas 
vagystėse, kyšių ėmime ir kitose pikta
darystėse, dukart vos tik išsigelbėjęs nuo 
inkvizicijos, šis, galima sakyti, viską ma- 

r tęs patyręs vagis, pražuvo dėlei visiškai 
menko dalyko.

Jo suklupimui, arba, teisingiau, prie
žastimi jo suklupimo, nedidelė ir labai 
paika piniginė istorija.

Reikia pasakyti, kad tuo laiku impe- 
a rotorius Petras II buvo dvylikos metų 

ąmžiaus. Ir jo varduvių dienoje Peter- 
I burgo pirklį ja, norėdama savo carui pa

daryti kokį nors malonumą, dovanojo, 
jam kelis šimtus auksinių (červoncų).

Istorija nesako, kiek buvo auksinių, bet 
kadangi juos nešė carui tam tikroj lėkš
tėj, tai reikia manyti, kad jų buvo ne vi
sai mažai ir nelabai daug.

O kuomet tarnas juos nešė lėkštėj, tai 
šviesiausias kunigaikštis Menšikovas tu
rėjo nelaimę ir neatsargumą tarną su- 

1 (įtikti. x
g Nežinia, kaip ten buvo, bet tiek žino- 

ma, kad senas vilkas Menšikovas tuos 
1 pinigus sau pasiėmė.

—Caras dar labai jaunas,—tarė sau 
. Menšikovas. — Jis dar nesupranta, ką 

reiškia pinigai.
Vienok, kaip pasirodė, vaikėzas-impe- 

ratorius puikiai suprato, ką reiškia pini-
I Sai-

Sužinojęs apie tai, kad pinigus pasi
ėmė Menšikovas, vaikėzas, pasakoja is
torija, stačiai užsipuolė ant jo.

—Aš tau parodysiu, kad aš esu impe
ratorius!—sušuko nekaltas vaikėzas.

14. •—Mums greitai vaizduojasi ši isto
rinė scenelė, kuri verta užrašo.

—Ta-a-i-p,—veikiausiai pasakė vaikė
zas, susitikęs Menšikovą.—Tu mano pi
nigus pasigrobei, a? Matai koks gudruo
lis. . •

—Ko-okius pinigus, jūsų didenybė? Ką 
jūs dabar... Susimildami.. ir akyse ne
mačiau ...

—Ta-aip.. kokius! Pats, veikiausiai, 
paėmei, o dabar sakai “kokius”... Tuos 
pinigus atnešė man, o ne tau.

—A, tuos pinigus.. Kuriuos pirkliai 
jums atnešė, jūsų didenybė?

—Ta-aip.. Aš imperatorius, o ne 
tu... Pirkliai, gal, man atnešė...

—A, taip, taip... prisimenu, jūsų dide
nybė... O aš juos, žinote... liepiau 
tai... pas save tai... nunešti. Lai, ma
nau, pas mane jie paguli, pakol jūsų di
denybė paaugs.

—Atiduok mano pinigus, — užbliovė, 
veikiausiai, vaikėzas.—Aš mamai pasa
kysiu. Aš tau parodysiu, kad aš esu im
peratorius !

Įgązdintas Menšikovas nubėgo namo, 
kad sugrąžinti pinigtis.

“Žiūrėkite,”—-manė Menšikovas,—toks 
mažas kačiukštis, o taip puikiai supran
ta. Stačiai ne prasčiau už mane. Ištikrų- 
jų reikės tam šelmiui atiduoti pinigus, 
nes, ko gero, gali bėdą įsigyti.”

Vienok tą pačią dieną, vakare, kuomet 
Menšikovas sugrįžo į caro rūmus, jį prie 
caruko neprileido. Praslinkus kelioms 
dienoms tapo areštuotas ir visam am
žiui ištremtas į tolimą kaimą.

Žinoma, priežastis šio suklupimo buvo 
labiau pinklesnė. Čia buvo prie caro rū
mų partijų kova, vienok žingeidų tas, 
kad jo suklupimui kaip tik pasitarnavo 
šis įvykis.

Istorija pasakoja, kad Menšikovas bu
vęs labai nusigandęs, kuomet jį rūmuose 
nepriėmė.

Jo laiškas, rašytas imperatoriui, užsi
liko iki mūsų dienų. Tame laiške jis vi
siškai nusižemino ir maldavo susimylė- 
jimo pasižadėdamas “sugrąžinti pinigus 
su perviršiu.”

Vienok caro rūmai tuos pinigus atme
tė irgi su “perviršiam.”

Iš Menšikovo atėmė visus ordenus, ti
tulus ir dvarus. Pas jį konfiskavo sta
čiai pasakiškus turtus,—kelis pūdus auk
so ir apie keturioliką milionų pinigais.

Pasirodo, šviesiausias kunigaikštis ne- 
žiopsojo, bėgiu keturių dešimtų metų bu
vimo arti carinių rūmų, dėl tų laikų, pri
sigrobė pasakiškus turtus.

15. Bet visa tai—ir sostas, ir bažnyčia, 
ir politiniai nupuolimai—visa tai ne taip 
nuostabu su tuo, ką mes norime jums 
papasakoti.

Mes norime jums papasakoti apie tai, 
kaip pats ponas įstatymas garbingai at
sinešė pinigų linkui.

Istorija nežino nieko keistesnio ir, at
virai pasakysime, — neįtikimesnio, kaip 
šis dalykas.

Dalykas tame, kad bėgiu daugelio me
tų už kriminalius prasikaltimus, pagal 
įstatymus, prasikaltėlių nebaudė, jie, vie
ton bausmės, turėjo užsimokėti piniginę 
bausmę.

Ir tokia tvarka viešpatavo ne vien tik 
Rusijoj, bet veik visoj viduramžinėj Eu
ropoj.

Barbariškoj Vokietijoj tokios pabaudos 
vadinosi “taikos pinigai”1).

1) Tokia bausmių tvarka ypatingai žydėjo 
viduramžiuose, pradedant nuo IV iki XV šimt
mečio. Vienok įdomu, kad baudžiamoji teisė 
iki pat XVIII šimtmečio buvo veik nfeišdirbta. 
Ir net Romos juristai, pateikę mums vieninte
lį pilietinių teisių srityje triūsą, veik nekreipė 
domės į kriminalius prasikaltimus. Teisybė, 
tuomet vergai buvo savo ponų pilnoj galioj ir 
ponai elgėsi su jų gyvastimis, kaip tik norė
jo, uždėdinėjo bausmes savo nuožiūra, bet ir 
privilegiruotom klasėm Romos juridinės teisės 
nebuvo nustatytos.

Pradedant nuo XV šimtmečio už krimina
lius prasikaltimus piniginė bausmė buvo kei
čiama kitokiomis bausmėmis. Įdomu, kad pa
gal Jono III ir Jono IV (1497-1550 m.) teis
mo vadovėlius už visus kriminalius prasikalti
mus (apart vagystės) buvo skiriama mirties 
bausmė. Už vagystę buvo skiriama “prekybi
nė bausmė”—bausmė botagais ir kančiais 
(bizūnais).

(Tąsa bus)

1938-III-20.
Mylimi švogerka ir švogeri!

Sveiki! Dovanokit, kad aš 
Jums lig šiol nesu parašęs savo 
vardu nė vieno laiško. Visą lai
ką su jum susirašinėjo mano 
žmona, kaipo artimesnė giminė. 
Tai aš atskirai ir nerašiau, o 
tenkinausi jos jums rašomais 
laiškais ir jūsų jai. širdingai 
dėkoju švogeriui už atsiųstus 
laikraščius (“Šviesos” ir “Lais
vės”). Tokių laikraščių pas 
mus nepriklausomoje ir laisvo
je tėvynėje jau nė dvasios nėra. 
Pasaulyje viskas pasikeitė, vis
kas ar jau užtempta ar tempia
ma ant vieno “kaziono” kurpa
lio. Galvos ir vadai sako, kad 
dabar esam laimingiausi, turim 
visų demokratiškiausią san
tvarką. Jie sako, kad dar ne
sam pribrendę vykdyti savo su- 
verenes teises, užtat jie už mus 
tai darą. Nieko nepadarysi — 
prieš vėją nepapūsi, anot patar
lės. Pagaliau dabar tai madoj. 
O kai užeina kokia mada, tai 
nieko jai nepadarysi: juo la
biau ją kritikuosi, juo labiau ji 
plėsis, kol visi jąja persirgs, 
apsidžiaugs. Viskas, kas buvo 
pirmiau šventalaisvė žodžio, 
spaudos, organizacijų ... dabar 
išgriauta, išniekinta, apversta 
aukštyn kojom. Vieton laisvų 
organizacijų, partijų — “kazio- 
nos” su iš aukštybių paskiria
momis joms vadovybėmis. Pri
steigta visokeriopų rūmų: ūki
ninkams “ūkio rūmai,” darbi
ninkams “darbo rūmai,” preky
bininkams ir pramonininkams 
“prekybos ir pramonės rūmai,” 
sportui “kūno kultūros rūmai” 
ir tt. Neužmiršti ir kaliniai, tik 
ne rūmai, o moderniški kalėji
mai statomi. Pastatyta ir stato-
ma daug mokykloms patalpų, 
tiltų, naujų plentų, ligoninių . . .

Tie “kazioni” rūmai dar vi
sai jauni ir ar jie bus naudin
gesni už buvusias laisvas parti
jas, organizacijas, parodys at
eitis. Kas išdrįso priešintis, 
skelbiami komunistais, jų drą
sesnieji teisiami ir nuteisiami, 
ramesnieji išmetami iš tarny
bų į pensiją,' ištremiami. Dabar 
jau visi persiėmę naujomis pa
žiūromis, pakeitę kailį, atsiver
tę, pučia pavėjui, p< kurie neįs
tengė ar neišdrįso to padaryti— 
tyli, kaip “pelė po šluota.”

Ir aš buvau didelis idealis
tas, bet... dabar jau imu pen
siją ir gyvenu “kaip pas Poną 
Dievą užpečky.”

Dabar visas pasaulis užsikrė
tęs ir sunkiai serga ginklavi
mosi ir užpuolimo baimės ligo
mis. Nemanau, kad tos ligos 
būtų “smertelnos,” nepagydo
mos. Jieškant galima nuo jų 
vaistų rasti ir jas radikaliai iš
gydyti. Bet dabartiniai pasaulio 
valdovai ųori, kad ta epidemija 
kuo ilgiau tęstųsi. Mat, esant 
tokiai padėčiai,, visi gyventojų 
luomai palaiko esamą santvar
ką, kaipo savo gynėją, ir duo
dasi užmigdymui nuo rūpini
mosi savo reikalais. Jeigu gin
klavimosi tikslas būtų pakeistas 
ir norinčios taikos valstybės ir 
tautos ginkluotųsi karui su ka
ru, su užpuolikėmis valstybėmis 
ir sudarytų tuo tikslu visos vie
ną sąjungą (Taikos Sąjungą) 
ir, užpuolus ką, visos vieningai 
pultų ir nubaustų užpuoliką — 
išnyktų karai ir užpuolikai, o 
tarptautinis taikos tribunalas 
greičiau, pigiau ir teisingiau iš
spręstų visus valstybių, tautų 
tarpusavius nesusipratimus, ne
gu ligi šiol karai. Tai matot, 

■kokį aš siūlau receptą nuo gin
klavimosi ir užpuolimo baimės 
ligų. Manau, kad jį prie gerų 
norų galima būtų pilnai įvyk
dyti ir pasekmės būtų šviesios, 
geros. Išnykus karams, išnyktų 
ir reikalas beprotiškai ginkluo
tis. Visos dabar išmetamos gin
klavimuisi lėšos galima būtų 
sunaudoti kultūros kėlimui. 
Reiktų tiktai, kad visi prakil
nieji, kultūrą ir taiką mylį 
žmonės, kurių visose valstybėse, 
be abejo, yra daugiau, negu ne
naudėlių, kumščio šalininkų, vi-

sose šalyse pavestų agitaciją ir 
padėtų visas galimas pastan
gas ir tarptautinė karui prieš 
karą sąjunga lengvai būtų 
įkurta ir tuo tikslu sudaryta 
valstybių sąjunga arba esama 
tautų sąjunga tam reikalui pri
taikinta. Taip, šįmet švenčiame 
20 metų nepriklausomo gyveni
mo sukaktuves, tik jos ne vi
siems vienodai yra linksmos ir 
malonios, nors ir lygiai visiems 
brangios. Kai kam skaudu, liū
dna, kad tas, kas yra brangu ir 
šventa šiandien mūsų tėvynėje 
merdi arba jau neegzistuoja, ir 
kad patys esam kalti, kad to ne- 
pajėgėm išlaikyti, apginti...

Gera, kad rūpinatės, renkate 
parašus. Bet vargu iš to bus 
naudos.

Prašomi geruoju paleisti; 
vargu paleis. Tas galėtų įvykti 
tik tuomet, kaip nebūtų kitos 
išeities, kaip tik paleisti arba 
patiems būti paleistiems, nepa- 
leidus. Bet tokios padėties ne
numatoma. Gairių keitimo irgi 
nenumatoma, nes esamosios vi
sai stiprios, todėl nėra reikalo 
tai daryti.

Esam visi sveiki.
Pavasaris. Parlėkę jau vytu

riai, varnėnai, pempės, kovai. 
Upės jau be ledų. Potvinių šį 
pavasarį nebuvo, šlapia.

Lenkai grasė karu, okupaci
ja. Dėl menko pasienio inciden
to, įvykusio iš lenkų kaltės, 
lenkai buvo-prisiuntę griežtą 
ultimatumą atsakymui tik 
“taip” per 48 valandas. Jie bu
vo pradėję traukti ir savo ka
riuomenę prie mūsų sienos. Bu
vo didelis pavojus. Mūsų vy
riausybė jų ultimatumo reika
lavimą sutiko patenkinti. Todėl, 
rodos, šį kartą gręsęs mūsų

Washington, bal. 12. — 
Prasidėjo susirinkimas CIO, 
industrinių unijų vadų. Jie 
svarstys sudaryt stiprią pa
stovią CIO organizaciją.

Pranešama, kad D. Du
binsky, pirmininkas Mote
riškų Drabužių Darbininkų 
Unijos, yra priešingas pas-

“nepriklausoma.”
Dubinsky jau pirmiau rei

kalavo, kad CIO faktinai 
pasiduotų geltoniesiem va
dam Amerikos Darbo Fede
racijos.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytolų*

“LAISVES”

PIKNIKAS
BROOKLYNE

Sekantis didelis parengimas bus

Sekmadienį, 3 Liepos (July)
Ant rytojaus po pikniko šventė, 

bus proga iš toliau atvažiuoti, nes 
bus laiko pamatyti miestą, aplan
kyti beachius, pasismaginti piknike 
ir be nuovargio sugrįžti namo.

“Laisvės” Piknikas Bus

Ulmer Park Music Hall
Gale 25th Avenuef

Brooklyn, N. Y.

Iš toliau atvykusioms jau dabar laikas rūpintis 
pasisamdymais busų ir organizavimu grupių vyki

mui į pikniką iš kitų miestų.

kraštui pavojus nuslinko.
Tai tiek tuom kartu.
Linkiu kuo geriausios klo

ties! Jūsų Švogeris.

SLA Balsavimai
S.L.A. 164 Kuopa, 

Frackville, Pa,

Ant Prezidento:
Bagočius .......................... 20
Laukaitis ....................... 3
Jurgelionis ..............   • • • 1

Ant Vice-prezidento:
1 Mažukna . ..................... 22

Bukšnaitis....................... 2
Ant Sekretoriaus:

Miliauskas ........................ 19
Vinikas ......................... 6
Anseli ............................. 0

Ant Iždininko:
Gugis ................................. 21
Trečiokas . ..................... 2
Simokaitis ..................... 1

Ant Iždo Globėjų :
Mikužiūtė.......................... 20
Martin ............................... 20
Mockus........................... 2
Kerševičius ................... 8
Urbonas ......................... 3
Soponis ........................... 1

Ant Daktaro Kvotėjo:
Dr. vStaneslow ................. 10
Dr. Biežis....................... 2
Dr. Staniulis ................ 13

Pažangieji Laimėjo Bingham- 
. tone, SLA 50 Kuopoje

Ant Prezidento:
F. Bagočius ..................... 64
W. Laukaitis ................. 51
K. Jurgelionis ............  . 0

Ant Vice-Prezidento:
J. K. Mažukna................... 63
V. Bukšnaitis................. 50

Ant Sekretoriaus:
J. Miliauskas ................. 58
M. J. Vinikas ............... 52
J. Anseli ....................... 5

Ant Iždininko:
K. P.| Gugis . ........................ 65

A. S. Trečiokas............ 48
B. Simokaitis ................ 2

Ant Iždo Globėjų:
E. Mikužiūtė ................... 65
J. Martin .......................... 61
S. Mockus ..................... 45
V. Kerševičius..............  47
J. Urbonas.......... .  3
M. P. Soponis ............... 3

Ant Daktaro Kvotėjo:
Dr. Staneslow ................. 66
Dr. Biežis . .. .?.......... 43
Dr. Staniulis . . . ............. 5
Išrinkta šeši pažangūs dele

gatai į seimą. Pereitais rinki
mais šioj kuopoj tautininkai- 
fašistai laimėjo. (

SLA. Narių Komitetas.

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir JDailydės

• •
Taisome namus ir maliavojame jš vidaus ir iš lauko.

Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 
maliavom arba išpopieruojame kambarius. 

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 
patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

•

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

t
< Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 

valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

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

II eenq padarau nau> 
jue paveikslus ir kra- 
jarus sudarau su ame- 
rikoni įkais. Reikalui 
esant ir padidinu 
kio dydžio, kokio
geidaujama. Taipgi 
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.s Glenmore 5-6191

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRAB0R1US
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 

Turim puikiai įtaisytų Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų. 

Teikiam nemokama^ vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

Woodhaven, L. L, N. Y.
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Paterson, N. J VARPO KEPTUVELawrence, Massaktorių tinkamas sulošimas 
padarė publikai dar daugiau 
juoko. Iš minėtų asmenų gali
ma daug ko tikėtis, nes turi 
pasirįžimo ir energijos.

Visi kiti programos dalyviai 
taipgi gražiai pasirodė. Helen 
Baranauskaitė gera šokikė ir 
smuikininkė. Publikai labai 
patiko, šokant Baranauskaitei 
graži muzika iš trijų kavalkų 
arba “Three Musketeers” pui
kiai sugrajino. Art. Norkus 
gitara, W. Pfieffer, saxa- 
phone, C. Kozler, piano ac
cordion. Muzika buvo gražiai 
pritaikyta prie šokio.

O Pittsburgh o Dūmų Kvar
tetas, tai, reikia pasakyt, la
bai gerai progresuoja. Kvar
teto mokytojas Art. Norkus. 
Sudainavo labai gražiai pra
dedant programą ir uždarant. 
Dainininkai: Marijana Orma- 
naitė, Helen Kairiūtė, Albinas 
Kairys ir Art. Norkus. Visi da
ro gerą progresą kaip muzi
koj, taip lošime ir dainose.

Prie minėto parengimo 'visi 
komisijos nariai dirbo nuošir
džiai, stengėsi parduot tikie- 
tų, kiek kuris galėjo. Draugės 
Norkienė ir Kairienė daugiau
sia tikietų pardavė. Drg. J. 
Vainorius daug gelbėjo prie 
sutaisymo scenerijos ir abel
nai prie viso prirengimo. J. 
Urbonas taipgi gelbėjo, kiek 
galėjo.

Kadangi dirbom visi sutar
tinai, tai ir darbas buvo nau
dingas. Nuo minėto parengimo 
liks ii’ pelno.

Balandžio 7 d. Dramos Gru
pė turėjo susirinkimą ir nu
tarė ant ateinančio rudens se
zono sulošt “Pusseserę Salo
mėją.”

Pas Dramos Grupės narius 
matosi didelis ir geras ūpas 
dirbt naudingą darbą. Praei
tam susirinkime nutarta reng
tis prie LDS ateinančio suva
žiavimo prisidėt darbu, kur ir 
kas bus reikalinga.

Kadangi vasaros sezonas 
jau visai arti, tai laikas prisi
rengt prie piknikų rengimo. 
Na, ir Dramos Grupė neatsi
lieka. North Side Pittsburgh 
4 draugijos rengia didelį pik
niką 29 d. gegužės ant Frank
lin Grove. Prie šio pikniko ir 
Dramos Grupė prisideda. Ki
tos draugijos: L. D. S. kuopa, 
ALDLD 87 kuopa, Komunistų 
Partijos grupė ir Dramos 
Grupė. Jeigu tik oras bus tin
kamas dėl pikniko, tai galima 
tikėtis gerų pasekmių.

Rengkim piknikus, išvažia
vimus, dirbkim bendrai ge
riem tikslam, o žiemos laiku 
su

vokacijos keliu užgrobti Lietu
vos laisvę. Ypač mes protestuo
jame prieš Lenkų veržimąsi 
ginklu užgrobti Lietuvą ir tuo
mi reiškiame Lietuvai pilną už
uojautą Jr prašome Lietuvos 
valdžios sudaryti apsigynimo 
sutartis su kitomis valstybėmis, 
kurios yra nusistačiusios taiko
je gyventi su kaimyninėmis 
valstybėmis, kaip tai, Sov. Są
junga, Franci ja, Anglija, Lat
vija, Estonija ir kitomis, ir 
taip pat su pačia Lenkija, tada, 
kada Lenkija sugrąžins Lietu
vai Vilnių ir pasižadės daugiau 
nebandyti ginklu užgrobti ra
miai gyvenančių valstybių.

John Paukštaitis.

reikia pasimokėti narines duokles už 
šiuos metus. Kaip žinote, su 1 d. va
sario prasidėjo ALDLD vajus 
naujų narių gavimą, tad ateidami 
siveskite ir naujų narių įrašyti. 
Sekr.

uz 
at-

P. ž. (88-89)til-

DETROITO ŽINIOS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Oregon City, Ore
Iš

PITTSBURGH, PI

Dra-

LIETUVIŲ KORO KOMPANIJA

168 Grand Street , 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

koncertais ir lojimais.
Dramos Grupės 

. Korespondentė.

—'------ ! *
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J 
Kampas E. 23rd St.

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7-8 vak, 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Dr. Herman Mendlowiiz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Stephen Aromislds
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 
. Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Pataisau Klaidą.
Mano korespondencijoj, 

pusioj “Laisvės” No. 85, para
šyta, kad Patersono lietuvių 
organizacijų bendras piknikas 
įvyks 1 d. geg. (May), o tu
rėjo būti, kad įvyks 15 d. geg. 
(May). Nes bendras lietuvių 
org. komitetas nukelia nuo 1 
d. geg. į 15 d. geg. todėl, kad 
šv. Kazimiero Parapijos Cho
ras turės koncertą 1 d. geg.

Vagišių Darbai.
Vagišiai apvogė lietuvį biz

nierių (bučerį) Alfonsą La
pinską, po num. 257 River St. 
“Svečiai” atsilankė nedėldie- 
nio naktį, išvogė daiktų už 
vieną šimtą dolerių. Taipgi 
man pasakojo, kad ir pas M. 
Jaskevičių (bučerį) atsilankė 
vagišiai, išvogė daiktų, pada
rydami nuostolių. Nepatirta
kiek. J. Matačiunas.

Bal. 17, Valykų dienoje, De
troitas turės progos matyti ir 
girdėti milžinišką ir labai gra
žų koncertą, kurį rengia dar 
pirmą kartą naujai susitveręs 
Detroito Liet. Vyrų Choras. 
Nors choras dar jaunutis, bet 
gražiai jau dainuoja; turi ga
na stiprių balsų ir gerai apsi- 
pažinusių vyrų, smarkių veikė
jų, kurie dėl vienokios-ar ki
tokios priežasties buvo pasi
traukę iš veikiančiųjų eilių. 
Girdėjau, tarpe dainorių ran
das smarkių unijistų, abelnai 
V. Chore priklausantieji vyrai 
yra progresyviai didžiumoje. 
Būtų gerai, kad V. Choras pri
sidėtų prie Darb. Organizaci
jų Sąryšio ir Liet. Proletarų 
Meno. Pagalvokit, vyrai.

Man teko su kaikuriais V. 
Choro nariais kalbėtis. Jie 
man išsireiškė, jog jiems pri
taria visi Detroito geriausi 
dainininkai ir artistai, ir žada 
su V. Choru vieningai veikti. 
V. Ch. žada politikon nesi
kišti, o darbuotis vien tik dai
lėje.

Gerai, tas pagirtina, bet ne
reikia užmiršti ir savus reika
lus, tai yra: neatsisakyti pa
tarnauti darbininkiškoms or
ganizacijoms, kitaip pasekmių 
nebūtų. Aš nebandysiu išank- 
sto savo nuomonės reikšti link 
V. Choro. Ateityje matysim, 
kur mūsų dainoriai linksta. 
Antra, Velykų dienoje jų ren
giamas koncertas parodys jų 
charakterį.

Kiek patyriau, koncertas 
bus labai įvairus, nes vietinės 
visos geriausios dailės spėkos 
dalyvaus; antra, bus daug 
naujų talentų, kurie iki šiol 
dar su liet, nėra dalyvavę. 
Bet V. Ch. pamėgo ir jų pro
gramoj dalyvaus, tai dalis jau
nuolių ir gerai muzikoj pažen
gusių. Tegul mūsų veikėjai Ai
do Choro su jais susipažįsta, 
nes viena jaunuolė man tikrai 
prižadėjo eiti prie Aido Cho
ro. Mat, Vyrų Choras moteriš
kių nepriima.

Taigi, visi ir visos į koncer
tą, kuris įvyks Velykų dienoje, 
6 :30 vai. vakare “šarp.”, L A. 
S. Svetainėje, 24th St. ir Mi
chigan Ave. Bukite visi; nesi- 
gailėsit! H. K

Kovo 27 d. Labai Gerai Pavy
ko Vieno Veiksmo Komedija 

“Du Profesoriai”
Pittsburglio Lietuvių 

mos grupė turėjo surengus la
bai gražų margą vakarėlį, ku
ris visais atžvilgiais gerai pa
vyko. Lošėjai savo užduotis vi
si atliko labai pagirtinai. Ar
turas Norkus Kristupo rolę 
vaidino taip, kaip profesiona
las artistas. O tik pirmu kar
tu mūsų Arturas dalyvavo lo
šime ir taip puikiai pasirodė. 
Ferdinando rolę vaidino Kas
tantas Lukošius. Taipgi pirmu 
kartu lošė, bet atliko pagirti
nai. Tetulės rolėje — Katarina

• Dargienė vaidino taįp netura- 
liškai, kad geriau niekas ne
galėtų atlikt. Onutės rolę vai
dino Marijona Ormanaitė. 
Taipgi atliko labai gražiai.

Nors veikalas juokingas, bet

Liaudies Choras buvo su
rengęs “April fool” šokius. 
Jaunimo buvo nemažai ir visi 
gražiai linksminosi. Taipgi da
lyvavo ir Lowellio Choras, ku
ris tik nesenai susiorganizavo. 
Matyti, kad lo'welliskiai yra 
pilni energijos meno srityje 
veikti. Tai gal bus pirmas pro- 
gresyviškas choras Lowellyje. 
Laimingai jums darbuotis!

Balandžio 7 d. įvyko L. M. 
P. Kliubo susirinkimas. Mar
kevičiūtė išdavė laįai turtin
gą raportą iš Nauj. Anglijos 
moterų suvažiavimo. Ji nuro
dė, kaip moterys turi veikti, 
kad pagerinti savo būklę, kad 
nebūtų pavergtos tik dėl to, 
kad jos yra moterys. Draugė 
Markevičiūtė raportavo, kad 
ir ji pati įeina į veikiantįjį ko
mitetą.

Po raporto ėjo diskusijos, ar 
turėti savo atstovę veikian
čiam komitete. Markevičiūtė 
kalba už tai, kad turėtumėme, 
nes reikalinga moterims būti 
organizuotomis. Kitos bandė 
kalbėti prieš. Bet didžiuma 
nubalsavo, kad turėti.

PITTSBURGH, PA. 
Svarbu Visiems!

ALDLD 87 kp., LDS 160 kp., LKP 
ir Pittsburgho Lietuvių Dramatiška 
Grupė, keturios Draugijos, rengia 
pikniką geg. 29 d. Tai pirmas toks 
piknikas Pittsburghe. Bus $25.00 
cash-pinigais laimėjimų. Įžangos ti- 
kietą nusipirkęs tai galėsi laimėt ir 
pinigų. Pikniko vieta yra Franklin 
Grove, labai puiki vieta. Didelis prū
das maudytis. Svetainė šokiam pui
kiausi Pittsburghe.

Taip pat norime pranešti, kad P. 
Dargis lietuvių Radio pusvalandžio 
vedėjas rengia didelį Koncertą ir 
teatrą, 24 d. bal., 7:30 v. v., 142 
Orr St., Soho-Pittsburghe. (87-88)

Mirė Petras Božis. Tik vie
na savaitė kaip palaidojo sa
vo tėvą. Važiuodamas namo 
užvažiavo pas savo seserį, ku
ri gyvena Lewistone, pailsėti 
ir greitai mirė. Turėjo širdies 
ligą. P. Božis gyveno Miami, 
Florida.

CIO unijos šokiai pavyko 
gerai. Kas subatą vis daugiau 
jaunimo sueina. Balandžio 2 
d. dalyvavo 700 publikos. Tas 
parodo, kad kovinga unija 
moka prieiti prie jaunuome
nes.

Unijos šokiai įvyksta kas 
subatą Eagle Svetainėje, ant 
Broadway St.

LDS 106 Kuopos Veikimo.

Balandžio 8 dieną LDS 106 
kuopos įvyko metinis susirin
kimas pas draugus J. S. Stu- 
purus, Portlande, Ore. Nariai 
buyo beveik visi.

Šiame susirinkime buvo ren
kama nauja valdyba, kurion 
sekami draugai tapo išrinkti: 
pirmininke draugė L. Jazels- 
kienė; vice-pirmininku F. Ul- 
ski; iždininku M. Jonukaitis; 
iždo globėjais S. Donell ir M. 
Urbonienė; finansų rast. W. 
Murphy; .prot. rašt. J. Stupur. 
NutartaUkad reikia kiek pa
aukoti iš kuopos iždo ir tapo 
paaukota 10 dolerių Ispanijos 
liaudžiai.

Taipgi ir nariai dar prisidė
jo su gražia auka. Aukavo šie: 
po 5 dol.: M. Janukaitis ir J. 
Valeskis; po 2 dol.: W. Mur
phy; po 1 dol.: F. Ulskis, D. 
Karbunskienė, S. Donell, J. 
Stupur; po 50c: A. Murfienė ir 
S. Umbrašas. Tai reiškia, iš 
viso susidarė aukų 27 doleriai. 
Tariame visiems aukotojam^ 
labai ačiū už tokią gražią au
ką iš tokio mažo būrelio drau
gų. Taipgi tariame ačiū ir kuo
pai.

Pasirodo, kad mūsų draugai 
nepamiršta darbininkų judėji
mo.

Ir dar nutarta surengti kokį 
nors baliuką, tuoj po velykų, 
23 dieną bal., Oregon City, 
Oregon.

Buvo diskusuota apie gavi
mą nauju narių. Po diskusijų

Pacific Mill Rayon Division 
loomfikseriai nubalsavo už 
CIO uniją 5 balsais prieš 1. 
Matyt, kad ir staklių taisyto
jai jau išėjo iš kantrybės, ka
da gavo daugiau darbo, o ma
žiau moksties. Jie išrinko ko
mitetą ir nuėjo pas superin
tendentą užprotestuoti, kam 
taip su jais pasielgė. Jie jam 
sakė, kad jie turi “indepen
dent” uniją. Superintendentas 
atšovė, kad jis visai nepaiso. 
Girdi, “ką aš noriu, tą galiu 
daryti. Jūs man nieko nepa
darysite. Jūsų unija nieko ne
reiškia.” (

Iš to komiteto vienas narys 
paklausė, “Tai ką dabar dary
ti ?” Superintendentas atsakė: 
“Eik ir pasikark ant loomo.” 
Tai, žinoma, ir buvo žiopla 
pas bosą klausti, ką darbinin
kai turi daryti. Bet kiti komi
teto nariai greitai nuėjo CIO 
raštinėn, pasikalbėjo su orga
nizatoriumi ir tuojaus sušau
kė susirinkimą. Kaip jau sa
kiau, susirinkimias nutarė pri
sidėti prie CIO.

Tai labai puikų darbą dar
bininkai atliko. Dabar jiems 
nebereikės eiti pas superin
tendentą ir klausti, “ką da
ryti.” Patys apsvarstysite sa
vo reikalavimus ir jis turės 
pildyti. L. K. Biuras.

Nutley, N. J. lietuviai, susi
rinkime kovo 28 d., 1938, ap
svarstę senos savo tėvynės Lie
tuvos klausimą, visi reiškiame 
Lietuvai pilną užuojautą už iš
vengimą karo ir kraujo pralie
jimo ant Lietuvos žemės, ir 
tuomi išreiškiame pasipiktini
mą Lenkijos valdžios tiems 
žmonėms, kurie nori ginklu už
grobti ramiai gyvenančią Lietu
vos valstybę, ir

Mes, žinodami lenkų valstybės 
žjnones, kurie nori svetimo 
kraujo, nekaltiname visų lenkų 
tautos žmonių. Mes žinome, kad 
ir lenkų tautos žmonės ne visi 
nori kitus pavergti.

Tuomi mes sakome lenkų 
tautai, kad mes, lietuviai, Ame
rikos piliečiai ir mylį laisvę ir 
demokratiją, norime, kad ir 
Am. lenkai piliečiai sakytų savo 
tautos valdžiai 'sustoti ginklu 
ir kraujo praliejimu atimti iš 
kitų tautų laisvę. Ir sykiu mes, 
kaipo mylintieji ramiai gyven
ti, pasipiktiname kaip lenkų, 
taip Vokietijos hitlerininkų 
puolimais ant žydų tautos žmo
nių, gyvenančių Vokietijoje, 
Lenkijoje ir Austrijoje ir pra
šome kitų tautų ramius žmo
nes užtarti už skriaudžiamus 
lietuvius ir žydu^.

Prašome, vardan žmoniškos 
pasaulio taikos ir ramybės, pra
šyti savo valstybių padėti gin
klus ir užvesti ramų, taikų pa
saulyje žmonėms gyvenimą.

John Paukštaitis, sekr.

NEWARK, N. J.
Atydai Amerikos Lietuvių Kongreso 

New Jersey Apskričio Komitetui
Draugai ir Draugės! Visi kaip vie

nas prašoma dalyvauti posėdyj įvyks
tančio balandžio 16 d., šeštadienio 
vakare, 7 vai. Liet. Svet., 180 New 
York Avė. šis posėdis bus vienas iš 
svarbiausių ir visi priavlote pribūti 
į laiką. Visą svarbą patirsit ant vie
tos. —• G. A. Jamison, Sekr. (88-89)

ORGANIZACIJU ATYDAI
Lietuvių Darbininkų Susivieniji

mo Trečias Apskritys rengia pikni
ką, liepos (July) 31 d., Cranford, N. 
J. Tad visos LDS kuopos ir apylin
kės organizacijos esate nuoširdžiai 
prašomos nieko nerengti tą dieną, o 
dalyvauti mūsų piknike. —■ Sekr.

(88-89)

Telephone: EVer green 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parem, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

<F

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

apylinkę orui atvėstant.

Nutley, N. J.
Rezoliucijos Lietuvos Gynimo 

Reikalais •

Mes, Nutley, N. J. lietuviai, 
susirinkę 28 d. kovo, 1938, pa
reiškiame, jog mes, būdami 
Amerikos S. V. piliečiais, ir 
gerbdami šios šalies laisvę ir 
demokratiją, reiškiame pasi
piktinimą tiems, kurie nori pro-

WORCESTER, MASS.
Worcester; aplankys “Kometas!” 

Sekmadienį, balandžio 17 d. visi wor- 
cesteriečiai rengiasi pasitikt netik 
Velykas bet ir “Kometą”. O kokį pa
vojų korneto atsilankymas reiškia 
mūsų žemei, tai sužinos tik tie, ku
rie atsilankys ■ jį pasitikti 17 d. ba
landžio į Lietuvių Svet., 29 Endicott 
St. 5 vai. vak. Komediją “Korneto 
Laukimas” suvaidins Norwoodo Mo
ten; Kliubas ir visas roles išpildys 
vien tik moterys. Muzikalę dalį pro
gramos išpildys Aido Choras ir mu
zikantai. Visas pelnas skiriamas Is
panijos Karo nukentėjušiems. Visus 
kviečia Bendras Draugijų Komitetas 
atsilankyti į šį parengimą, praleis
ti Velykas linksmai ir svarbiam tiks
lui. (88-89)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 16 d., 7 v. v. Draugijų 
Svet., 4097 Porter St. Prašome visų 
narių būtinai atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti ir taip pat

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

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

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

palengvina pergalėti šaltį

susirinkimas tapo uždarytas.
Taip pat dar patarčiau Ore

gono valstijos lietuviams, kad 
surengtumėme kokį masinį mi
tingą dėl apgynimo Lietuvos 
demokratijos nuo žvėriškų fa
šistų užpuolikų, kol dar laikas 
tebėra. <

Kuršėnų Žemaitis

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

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Kaina 65c už Kvortą
v LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 
Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą 

ir apsirūpinkite su medum.

TRU-EMBER FUEL C^flNC.
485 Grand Street Brodklynj N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios KLAUSYKITE, ŽMONĖS!
Kailiasiuviy Reikalai 

Eina Nac. Tarybon
Draugijų Sąryšio Komiteto 

Prisirengimas Pirmos 
Gegužes Paradui

Lincolniečiai Pagerbs 
Kovų Draugą

i

Ketvirtad., Balana. 14, 1938

Kailių Darbininkų Unijos 
Jungtinė Taryba savo bylą 
prieš kailių industrijos bosus 
perkėlė Načionalėn Darbo San
tykių Tarybon, kaltindama bo
sus darbininkams žalingoj 
praktikoj ir reikalaudama $1,- 
000,000, kuriuos darbininkai 
prarado bėgiu 7 savaičių “lock- 
out’o”.

Tuo tarpu unijos biznio 
tas ir vienas iš generalio 
ko vadų Jack Schneider 
tas po $5,000 kaucija po arešto 
būk tai dėl užpuolimo. Streikas 
paliečia 20,000 darbininkų, ku
rie yra gerai organizuoti ir ko
vingi, taigi, pavojingi bosams. 
Tas jau išaiškina, dėlko jų va
dui tokia aukšta kaucija, did- 
deli kaltinimai.

agen- 
strei- 
pade-

Antradienį kapitalistų spau
doj pasirodė trumpa žinelė, 
kad rasta nusižudžius jauna 
pora, tačiau jų palikta nota 
nepaskelbta. Reikėjo darbinin
kų dienraščio “Daily Worke- 
rio,” kad iškelt šiandieną 
tūkstančiais įvykstančių pana
šių tragedijų priežastį.

Daily Workeris iškėlė, kad 
žudymosi priežastis buvo ta 
pati, kaip ir daugeliui — ne
galėjo rast darbo.

Gruodžio mėnesį, 1936 me
tų, John Brennan nuvyko Is
panijon. Jis buvo vienas iš did- 
vyriškiausių kovotojų 
Brigadoje. Jaramoj, 
kur karščiausia kova, 
Įėjai rast Brennan’ą. ■

Paleistas iš ligonbučio liepos 
22, 1937 metų, sekamą mėnesį 
Brennan sugrįžo į J. V. Trim 
mėnesiais vėliau jis apsivedė.

Pirmadienį jis ir jo žmona, 
Catherine, rasti nusižudę, jis— 
gasu, ji—nuodais.

Veteranai, žinoma, sykiu bu
vo ir nustebę, taipgi smerkia 
jieškojimą tokios išeities iš su-

Demon s true i j os
Streikieriai turėjo masinę’ 

demonstraciją prie 29th St. ir 
„ 7th Avė., antradienio rytą. De
monstracijoj dalyvavo 3,500 
darbininkų. Po demonstracijai 
jie maršavo po visą kailių pre
kybos distriktą. Trečiadienį 
taipgi laikyta demonstracijos iš

• ryto ir per pietus. Moterų ma
sinis p i k i ę t a s-demonstracija 
įvyks šiandien per pietus.

VELYKINĖS DOVANOS

Lietuvių Saldainių 
pagamintų šokoladi- 
(zuikių), velykinių 

žąsiukų, vištukų ir

Velykos jau čia pat. žinant, 
kad Velykas linksmiau praleis
ti turint įvairių saldumynų na
muose, jau laikas būtų įsigyti 
specialiai 
Krautuvės 
nių kiškių 
kiaušinių,
įvairių įvairiausių figūrų; pui
kių velykinių pintinių (besku- 
čių). Šie visi velykiniai daiktai 
yra tinkami dovanoms. Dide
liam pasirinkimui velykinių 
saldumynų kreipkitės į 
Lietuvių Saldainių Krautuvę, 
495 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Tel.: Evergreen 4-7142.

S-as.

Pradėta Rinkt Nauji Taksai

Linksma pasakyti Brookly- 
' no ir apylinkės lietuviams, kad 
1 šiemet Pirmos Gegužės ap- 

vaikščiojime lietuviai pasiro
dys iškilmingai. Turės leidimą 
iš policijos susirinkti prie Lie
tuvių Am; Piliečių Kliubo ir 
numaršuoti iki BMT 14th St. 
stoties. Turės beną, susidedan
tį iš dešimties ypatų, po vado
vyste prof. P. Retikevičiaus.

Kaip žinoma, šiemet Gegu
žinę apvaikščiosime balandžio 
30, subatoj. Susirinksime prie 
Kliubo 11 vai. prieš pietus. 
Paskui martuosime į tarptau
tinį paradą, New Yorke, kur 
bus paskirta vieta lietuviams 
sustoti. Vietą ir visus tarptau
tinės demonstracijos planus 
paskelbsime vėliau.

Vakare lietuviai turės pra
kalbas L. A. Pil. Kliubo Sve
tainėj, 280 Union Avė. Prakal
bų surengimu rūpinasi Lietu- 

| vių Amalgameitų 54-tas Sky
rius.

Draugijų Sąryšis, savo kon
ferencijoj, įvykusioj 20 kovo, 
nutarė kreiptis pas visas lietu
vių sroves, pakviečiant daly
vauti apvaikščiojirrte tos bran- j įdėjusių problemų, tačiau jie
gios viso pasaulio darbo žmo
nių dienos, Pirmos Gegužės. 
Laiškai yra išsiuntinėti. Prašo
me draugysčių, kuopų bei kliu- 
bų tuos laiškus susirinkimuose 
atydžiai perskaityti ir juose 
esamus prašymus išpildyti.

Prisirengimo Komiteto
rys G. Kuraitis.

Majoras LaGuardia pasira
šė naujų taksų bilių pereitą 
pirmadienį ir su ta diena jie 
įėjo galion. Antradienį pradė
ta kolektuot 3% ant alkoholi
nių gėrimų stiklais ar bonko
mis, ant valgių už virš dolerio 
čekį ir ant biznio nuo $10,000 
iki $15,000 metinių įplaukų. 
Iki šiol biznis iki $15,000 ne
buvo taksuojamas.

. Ant cigaretų specialius tak
sus— centą ant pakelio (apart 
pirmiau buvusių taksų) pra
dėsią kolektuot apie gegužės 
pirmą. Aukštesni taksai ant 
gaso, elektros ir telefono bilų 
jeis galion 22 balandžio.

Specialiai taksai uždėta be-' 
darbių šelpimo reikalams, 
kuomet Valstijos įstatymda- 
vystė ir gubernatorius Lehma- 
nas atsisakė grąžint miestui 
12 milionų dolerių, miesto su
mokamų valstijai specialiais 
utility taksais ir dabar per 
valstiją sunaudojamais abel- 
niems valstijos reikalams, nors 
jie miesto buvo užsidėta be-1 
darbiam šelpt.

Na-

vo-

Thaelmann’o Radio 
Programos

Now Yorko Yorkvillėj,
kiečiais apgyventoj sekcijoj, 
rengiamasi masiniai minėt 
Ernst Thaelmanno, nazių įka
linto Vokietijos darbininkų va
do 52-jį gimtadienį. Yorkville 
Casino šį penktadienį įvyks 
Komunistų Partijos rengiamas 
masinis mitingas, kur kalbės 

i keletas žymiųjų darbininkų 
vadų.

Minėjimai eina ir kitose 
miesto dalyse, taipgi per ra
dio.

Šį vakarą, 14-tą bal., bus 
apie Thaelmanną radio pra
kalba iš stoties WNEW nuo 
9:15 iki 9:30 vakaro. 
Amteris.

Kita radio prakalba 
bal., nuo 8 iki 8:15.
perduodama po visą valstiją, 
taip pat ir Rochesteryj, ka
dangi Frank Gannett’o kon
troliuojama WHEC stotis at
šaukė drausmę kilus protes
tams.

Kalbės

bus 16 
Ji bus

Gindamasis nuo plėšikų savo 
krautuvėj, tapo užmuštas 
Morris Maxson, 67 m’., 178
Dyckman St., N. Y. Prie kūno 
rasta revolverio kulbės skevel
dros, atitrukusios jį mušant.

Lincolno 
Madride, 
visur ga-

taip pat nurodo į ekonominę 
desperatišką padėtį, su kuria jis 
susidūrė po sugrįžimo iš Ispa
nijos. Apie tai štai kaip rašo 
Carl Bradley, veteranų sekre
torius :

“Brennan buvo puikus karei
vis. Jo karinis rekordas rodo 
Amerikos liuosnorių narsą ir 
didvyriškumą. Bet jis negalė
jo rast darbo, žaizda kojoj te- 
beskaudėjo. Jis nuolat rūpino
si apie Ispaniją. Jei jis būtų 
galėjęs sugrįžt tokion Ameri
kon, kur būtų progų jo karje
rai ir talentui, Brennan’as 
šiandieną tebegyventų”.

Veteranai prašė šeimynos

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Juozo Jankausko. Pir

miau jis gyveno ant Grand Street 
apie 5 metai atgal, dabar nežinau 
kur jis randasi. Mes esame kūmai. 
Jeigu kas žinote, kur jis randasi, 
malonėkite man pranešti, būsiu labai 
dėkinga. Arba tegul jis pats atsi
šaukia. Rose Kbilius, 27 Scholes 
St., Brooklyn, N. Y. Antrais laiptais 
po kairei. , (88-90)

Atsišaukimas
BROOKLYN, N. Y.

Brooklyno apylinkes Organizaci
joms pranešam, kad šv. Jurgio 
Draugystės (280 Union Avė.) pik
nikas įvyks 18 d. birželio (June), 
Dexter Parke. Prašome kitų orga
nizacijų nieko tą dieną nerengti, tik 
dalyvauti mūsų piknike. — P. Stro- 
lis. (87-88)

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusio bartenderio 

dirbti už baro. Turi mokėti kalbėt 
lietuvių, rusų ir lenkų kalbas. Dėl 
daugiau informacijų kreipkitės pas 
Mr. Brown, 39 Graham Ave., Brook
lyn, N. Y. (88-90)

Velykų Šventėms
Iš visų metinių švenčių, Velykos yra linksmiausia šventė. Per Vely
kų šventę lietuviai naudoja degtinę arba vyną. Lietuviškas Mono
polis yra prisirengęs visiems patarnauti. Krautuvė turi degtines taip 

ir vyno pagal skonį ir kišenj, tai yra už kiek kas nori pirkti

Wilson kvorta
Hunter .........

. .$2.21 Calvert Sp. kvorta . . .$2.22

. . . 2.50 Canadian Club kvorta 4.05

leist jiems organizuotai daly
vauti laidotuvėse ir pagerbt— 
iškelt tą, kas velionyje buvo ge
riausio.

Brennan turėjo 29 metus, 
buvo talentingas komercinis ar
tistas. Gyveno pas motiną 37- 
41—78th St., Jackson Heights, 
Queens.

Kur Būsi Velykų Vakarą?
Ateinančios nedėlios vaka

re, “Laisvės” salėje, bus Atei
ties žiedo gražus parengimas. 
Visi darbininkiškai nusiteikę 
žmonės turėtų ateiti, paremti 
tą vaikų parengimą ir pasigė
rėti jų gabumais. Pricluokite 
vaikam ūpo ant toliau moky
tis. A. Ž. Komitetas.

Kita Saužudyste
Jauna pora, John ir Kath

leen Brennan, rasti nusinuodi
ję gasu ir nuodais savo namuo
se, 37-41 78th St., Jackson 
Heights. Jie gyveno greta tos 
stubos, kur Carroll nušovė nėš
čią savo meilužę Mathiessen’- 
iutę. Jų paliktos notos turinio 
neskelbia.

Iškilus gaisrui kafeterijoj 
prie Broadway ir Myrtle Ave
nue, tų gatvių trafikas sulai
kyta 20 minučių.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja šviesus kambarys 

su dviem langais. Atskiras įėjimas, 
taip pat yra ir valgis taisomas na
mie. Kambarys gali būt tinkamas 
dviem vyram arba vienam. Trumpi 
laiptai į viršų po tiesiai. Savininką 
galima matyt nuo 5 vai. vakaro iki 
8 vai. vak., 431 So. 3rd St., Brook
lyn, N.' Y. (88-90)

Pasirandavoja 4 kambariai su bath- 
rumu, karštas vanduo, elektra ii’ vi
si parankamai, naujai ištaisyti ir 
viskas moderniškai, randa gana pri
einama, 349 So. 4th, Street, Brook
lyn, N. Y. '(8.7-89)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 1931 m. Buick’as. Iš

važinėta 30 tūkstančių mailių, taip 
kaip naujas. Dėl daugiau informaci
jų kreipkitės sekamu ąntrašu: Jonas 
Zaveckas, 445 Bleeker St, B’klyn, 
N. Y. Telefonas-EVergreen 2-9213.

(87-89)

Parsiduoda geras restaurantas ir 
alaus biznis su namais. Galima pa
daryti gražus pragyvenimas. Tas 
biznis laikosi šioje vietoje per 15 
metų. Apie pardavimo priežastį ir 
smulkmeniškiau apie patj biznį pa
tirsite ant vietos. 564 Wythe Ave., 
Brooklyn, N. Y. ’ (77-90)

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 14 d. 
balandžio Zabelskio Salėje, Mas- 
pethe, 8 vai. vakaro. Visi nariai daly
vaukite ir atsiveskite naujų narių, 
nes dabar eina mūsų organizacijos 
vajus. — Sekr. ; (87-88)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 14 d. balandžio. “Lais
vės” Svet., 419 Lorimer St. 8 vai. 
vak. Prašome visus atsilankyti ir 
kurie dar nesate pasimbkėję už 
šiuos metus, ateikite pasimokęt, nes 
pagal taisykles reikia būti užsimokė
jus. Kviečiame ir naujų draugų pri
sirašyti Prie šios kultūrinės Drau- 

I gijos. Mokestis maža, tik $1.50 į me
tus, o knygų gausite kelius sykius 
vertės, taipgi ir žurnalą “Šviesą” 
kas tris mėnesius. — Kp. Org. G. 
W. (87-88)

TIKTAI DVI DIENAS: 
Ketvirtadienį ir Penktadienį

Balandžio 14, 15. \
Sovietų Judžių Triumfas

“The Last Night”
(Paskutinė Naktis)
Prieinamos Kainos

Rodoma be pertraukos
IpnjTI Highway pas
JEWEL Ocean Parkway, Brooklyn

’ OWGoli)
Nėra “Vaistas-Viskam

—;ife
Old Gold nepretenduoja būti “Vai- 
stas-Viskam”. Vienatinė magika, 
kokių jis savinasi, tai yra magika 
puikiausio prizinio derliaus taba
ko, suteikiamo jums taip šviežio, 
kaip ką-tik išėjęs iš cigaretų ma
šinos.
Jūs matote, kad Lorillardo Įstaiga 
daro puikiausius tabako produktus 
nuo George Washingtono laikų. 
Šis sumanumas, įgytas iš 178 metų 
patyrimo, kuris duoda galimybės 
Lorillardui parinkti susendinti ir 
sumaišyti pasaulio maloniausių ta
bako lapa į labiausia patenkinanti 
Old Gold Cigaretą.

Golds į neperleidžiantį-orą dubel- 
tavą Cellophane pakelį, kuris ne- 
perleidžia drėgnumo, sausumo, ir 
nė jokio kito jūsų cigareto malo
numo priešo. Išlaukinius Cello
phane užvalkalas atsidaro iš apa
čios pakelio; dubeltavai užlipytas 
viršus pakelio, kur paprastas ci
gareto pakelis yra silpnas.
Tačiaus, mes verčiau leisime iš
bandomam pakeliui, Dvigubai- 
Švelnių Old Golds plačiau pasakyti 
jums apie save. Mes tikimės, kad 
jūs rasite, jog (1) Old Golds yra 
tikriausia iš geresnės tabako rū
šies, (2) yra VISUOMET ŠVIEŽI, 
(3) taip švelnūs ir priimnūs, kad 
jūs galite juos rūkyti kiek tik no
rite ryte, per pietus ir vakare.

t

2 UŽVALKALAI
DUBELTAVO

CELLOPHANE”

ŠVIEŽIAIS

a

Išlaukinis Užvalkalas 
H “Cellophane" 

atsidaro Ii APAČIOS

UŽSISTATYKITE Radio j 
Old Gold Hollywood Ju- 
džiy Naujienybių Antra
dienio ir Ketvirtadienio va
karais. Columbia Network, 
nuo Kranto iki Kranto.

Bet Lorillard kokybės-užtikrini- 
mas eina toliau. Mes įdedame Old

PRIZINIO
DERLIAUS
TABAKAI

Padaro juos

DVIGUBAI
ŠVELNIAIS

Copr., 1938
by P. Lorillfti’d Co., Inc.

Vidujinis Užvalkalas 
iž “Cellophane" 

atsidaro Iš VIRŠAUS

Palaiko juos

FABRIKINIAI

R Kas Yra COSSACK?
A KARPAŽOLIŲ

sultis skilviui
Kada PERSIVALGOTE, 

PERSIRŪKOTE, 
PERSIGERIATE

CONTINENTAL
B’way at 52nd St.

Pirmu kartu istorijoje Sovietų Filmą Rodoma 
Dviejuose Broadway Teatruose.

CAMEO
42nd St., East of B’way

"Lenin in October"
su

BORIS SHCHUKIN, Lenino rolėj.
Paskutinei! trys dienos Continental Teatre. Vėliau bus rodoma tik Camoo Teatre.

25c iki 1 po piet, šokiom dienom.

PHONE PULASKI 5-1090
9

ATSITAISYSITE 
Greitai su

COSSACK stomachic BITTERS
“JOS YRA PASALDINTOS” 

Parsiduoda vaistinėse bonkomis. 
Gėrimų įstaigose ir restauracijose 

dozomis bei stikliukais
“JŪSŲ SKILVIO LABUI”

COSSACK PRODUCTS
400 W. 41 st Street,

x New York City, N. Y.

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

GARS1NK1TES “LAISVĖJE

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., FrL, Sat. and 
Sun. all day and night.

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

Sleeping Accomodations.

TWO NATURALS, Kentucky deg
tinė, 90 proof kvorta.............$1.47

CAVALCADE, Maryland! Rye, 80
proof, kvorta ..........................$1.27

šimtai kitokių degtinių įvairiomis kainomis. 

Vynai: Port, Muscatel ir Sherry, nuo 
98c iki $2.25 už galioną

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 

to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

Calverts
Special

Mateušas Simonavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Lillian Matoniūtė, 11 m.- 
amž., 60-17 Maspeth, L. L, 
mirė balandžio 12 d. Kūnas 
pašarvotas namuose. Bus pa
laidota balandžio 15 d., šv. 
Jono Kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Sekmadienį padegta apart- 
mentinis namas 515 E. 138th 

į • St., Bronx. Padegėjo jieško- 
ma. Pernai už padegimus toj 

. pačioj apylinkėj tūlas G. Pre
ston buvo pasiųstas Sing Sing 
kalėjiman.

Toliau gyvenanti ir neturėdami pro
gos į krautuvę atvykti, galima 

užsisakyti telefonu.

Republic Liquor Store 
(LIETUVIŠKAS MONOPOLIS)

415-417 Keap Street, arti Grand St. Brooklyn, N. Y.
* Telefonas: Evergreen 7-2089

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

Kiekvienų siibatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejįmui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dienų iki vėlai.

Admission 50c, day and night
• ■*

Saturday Night 75c

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties t Tel. Evergreen 7*8886




