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Dabar mes jau turime smulk
meniškesnių davinių apie tai, 
kas dėjosi Lietuvoj kovo men. 
19 d., kai baigėsi Lenkijos ul
timatumo terminas Lietuvai.

Kaune aukštieji Lietuvos val
dininkai ir pramonininkai bėgo 
į Lietuvos lenk ų organizaciją 
“Pochodnia” ir prašė priimti 
juos nariais.

Bankai buvo apstoti tų pačių 
aukštų valdininkų; jie susibūrė 
ten išsiimti savo pinigus, ku
riuos prisiplėšė iš prislėgtų 
žmonių.

Tą pačią dieną Lietuvos ma
sės žmonių, neturinčių pinigų, 
neužimančių jokių šiltų vietų, 
būrėsi į krūvas protestuoti prieš 
I^enkijos imperialistus; būrėsi 
kovoti prieš Lenkijos ponus, ir 
ginti Lietuvos nepriklausomybę.

Bet tie patys pro-lenkiški 
tautininkai jiems užčiaupė btir- 
nas; neleido rinktis, neleido pro
testuoti, neleido konsoliduoti sa
vo pajėgų ginti šalies nepri
klausomybę.

Tą pačią dieną 90 Šiaulių 
Sunkiųjų. Darbų Kalėjimo po
litinių anti-fašistų išleido pa
reiškimą, šaukiantį Lietuvos 
žmones ginti krašto nepriklau
somybę.

Kituose Lietuvos kalėjimuose, 
be abejo, buvo daroma tas pats, 
tik kol kas mus apie tai nepa
siekė žinios.

Tai štai, kokis, trumpai suė
mus, buvo vaizdas Lietuvoj ko
vo 19 d. Tas aiškiai vaizduoja, 
kas yra Lietuvos nepriklauso
mybės draugai ir kas priešai.

Skaitykit šios dienos “L.” 
editorialus—surasite tuo klausi
mu smulkmeniškesnių davinių.

Amerikoj būtų tas pats. Ar 
jūs manote Tysliava, Karpiu- 
kas, Vaidyla ir kiti tos “paka- 
lenijos” žmonės ne tą patį da
rytų, jei Lenkijos ponai pagrob
tų Lietuvą?

Klysta tas, kuris mano prie
šingai.

Vienas fašistas “Vienybėje” 
šitaip rašo:

Kai mūsų Bimbos, Mizaros, 
Andruliui, Pruseikos ir visa 
jų govėda dabar ateina ir 
kalba apie “demokratybę”, 
spjaukime jiems į akis! 
Pabandykit!
Spjaudyti fašistai gali, bet 

kai reikės sugerti tai, ką išspjo
vė, nebus jiems saldu ir gražu! 

Jei kiaulė ragus turėtų, visą 
svietą išbadytų.

Kaune išeina “Kuntaplis”, sa
tyros laikraštįs. Kai Lenkijos 

 

ponai užpuolė ląnt Lietuvos, šis 

 

laikraštis parašė editorialą, pa
šiepiantį ponus 1 jų lakiejus 
Lietuvoj. Na, ir tą editorialą 
Smetonos cenzūra išbraukė?

Beje, pašiepimui Lenkijos po
nų pasimojimų, “Kuntaplis” 
virš savo vyriausiojo antgalvio, 
pirmam puslapyj, įdėjo skliau
teliuose lenkišką pavadinimą: 
‘‘Panto f ei”.

Nesuprantu, kodėl smetoniš-

ka cenzūra ir to nenubraukė? Į naktimis užpuldinėja ir nai
kina japonų būrius Pootun- 
ge ir kituose Shanghajaus 
priemiesčiuose.

Chinai partizanai užpuolė 
japonų lėktuvų stovyklą 
Wuhu mieste, nukovė 1,000 
priešų ir užėmė dalį to mie
sto.

Tarpe “Amerikos” ir “Darbi
ninko” (pastarojo vyriausio re
daktoriaus Kmito) prasidėjo 
diskusijos. “Amerika” kriti
kuoja Kmitą dėl to, kad jis 
neįvertina Lietuvos žmonių pa
sirįžimo ginti Lietuvos nepri
klausomybę.

Dėlto kun. švagždys ir “Dar- 
Jbininko” redaktorius Kneižys 
paskelbė rezoliuciją su sekan
čiu “Amerikai” prieskoniu:

Visiems aišku, kad “Ame. 
riko j e” susispietę šmeižėjai 
per maži, kad galėtų pasiekti 
mūsų išeivijos patriarko gal
vą savo šmeižtų vainikų. Gar-

Fašistai Švirkščiama
Itališka Ugnim Degi

na Liaudiečius
______________________ ■ ffl------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chinai Nukirto Tris Japonų 
Lėktuvus Kantono Srityj

Liaudiečiai Atmušė Fašistus 
Balaguer Srityj; Fašistai 

Laimėję San Mateo
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis.—Jau trečia 
diena, kai fašistai naudoja 
“skystą ugnį” prieš liaudie- 
čius Tortosa-San Mateo 
fronte, už keliolikos mylių 
nuo Viduržemio Jūros, kaip 
kartotinai pranešė United 
Press ir radio žinių agentū
ra. Liepsnojanti gazolino 
mišinio medžiaga, šmirkš- 
čiama iš tam tikrų Italijos 
mašinų, siekia per kelis šim
tus pėdų. Taip vienu atveju 
fašistai ir sudeginę apie 
600 respublikos gynėjų šia
me fronte.

Fašistai praneša, kad jie 
prasilaužę per paskutinę pa
jūrio kalnų keterą ir užėmę 
San Mateo miestelį, už 12 
mylių nuo jūros. Dabar jie 
desperatiškai briaująsi lin- 
kon Vinaroz prieplaukos toj 
srityj. Fašistų generolo 
Arandos armija taip pat už
grobus kaimą Chert, už tri
jų mylių į šiaurius nuo San 
Mateo.

Fašistai garsinasi, kad jie 
užėmę ir miestelį Chertą, 
apie 7 mylias į šiaurius nuo 
Tortosos. Bet New Yorko 
Times korespondentas H. L. 
Matthews tą pačią dieną 
praneša, kad liaudiečiai di
džiausiu atkaklumu tebegi- 
na Chertą ir San Mateo.

Šiaurvakariniame Katalo- 
nijos fronte fašistai atėmę 
iš liaudiečių Sort miestelį, 
Peramea ir Bisaurri, tik už 
keliolikos mylių nuo Franci- 
jos pasienio.

Barcelona, Ispanija. — 
Liaudiečiai atmušė fašistus 
aštuonetą mylių atgal Bala- 
guef fronte ir atakuoja to 
miesto tiltą, viduryje ryti
nio fronto. Jie užėmė pusę 
Vallfogona miestelio, už 3 
mylių į pietų rytus nuo Ba- 
laguer.

Merginos Vadovaujami Chi- 
nai Naikina Japonus Shan- 

ghajaus Priemiesčiuose
Shanghai. — Chinų par

tizanai,'vadovaujami chinie- 
tės'merginos Wang Pa-mei,

bingasai kunige, patrijote ir 
išeivijos vade, yies su Jumis, 
Nepaisant tos rezoliucijos, 

mes visvien manome, kad .ku
nigas Kmitas yra klaidingas: 
Jis neįvertina Lietuvos žmonių 
pasirįžimo kovai už krašto ne
priklausomybę !

Hong Kong. — 40 japo
nų lėktuvų užpuolė bombar- 
duot chinų miestus ir kai
mus Kantono srityje. Bet 
staiga atlėkė chinų orlaiviai, 
nukirto tris japonų lėktuvus 
ir nuvijo atgal visus kitus.

CHINAI IŠŽUDĖ 16,500 JAPONU IR APSUPA 10,000
Hankow, Chinija, bal. 14. 

Chinai dar smarkiau ata
kuoja iš pietų, rytų ir va
karų dešimt tūkstančių Ja
ponijos kareivių Yihsien 
mieste ir aplinkui, pietinėj 
dalyj Shantungo provinci
jos. Jie apsupo japonus 
Yihsiene ir Tsaochwang 
mieste, ties kuriuo nukovė 
1,500 priešų. Chinai visai 
nukirto japonams susisieki
mą tarp šiųdviejų miestų, 
esančių už 13 mylių nuo 
viens kito. Tokiais žygiais 
chinai atlaužė virš '40 mylių 
atgal japonų bandymus už
kariaut plotą, kuris atskiria 
šiaurinę japonų armiją nuo 
pietinės, esančios Yangtze 
upės klonyje.

Chinų kariuomenė ir par
tizanai laipsniškai stumia 
priešus vis atgal centrali- 
niame Chinijos fronte.
RAUDONOJI CHINŲ AR
MIJA UŽĖMĖ DU MIESTU

Aštuntoji chinų komunis
tinė armija daužo japonus 
Shansi provincijoj, grobia 
jų trokus su karo reikmeni
mis ir užkerta susisiekimus 
su kitomis japonų armijos 
dalimis.

Sovietų Submarine 
Laivynas yra Galin
giausias Pasaulyj

Washington. — Karo lai
vynų žinovai šičia skaičiuot' 
ja, kad Sovietų Sąjunga tu
ri jau 164 veikiančius sub- 
marinus ir statosi dar 34 iki 
44 submarinų. Taigi Sovie
tai turi galingiausią subma
rinų jėgą pasaulyje, o sub- 
marinai yra tinkami ypač 
apsigynimui.

Italija turinti 84 gatavus 
submarinus ir dar budavo- 
janti 45. Jungtinės Valstijos 
turi 86 gatavus submarinus 
ir statosi dar 14.

Franci jos submarinų skai
čius siekia 92, Anglijos 70, 
Vokietijos 61 ir Japonijos 
60, nors, suprantama, Japo
nija būdavojasi ir eilę nau
jų submarinų.

I

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos valdžia šaukia ar- 
mijon visus tinkamus vyrus 
18, 31 ir 32 metų.

KODĖL FRANCUOS SENATAS IŠREIŠKĖ PASI
TIKĖJIMĄ NAUJAJAI VALDŽIAI 

------------------ ( 

samdytojai nevykdo pirmes
nių Liaudies Fronto pra
vestų įstatymų, kas liečia 
darbo valandas ir algas.

Paryžius. — Franci jos se
natas 288 balsais prieš 1 iš
reiškė pasitikėjimą Daladie- 
ro ministerių kabinetui ir 
pripažino jam nepaprastas 
teises tvarkyme Franci jos 
finansų. Kai kurie senato
riai išreiškė džiaugsmą, kad 
Daladiero valdžioj nėra so
cialistų ir kad jinai “nepasi
duos” komunistų spaudimui.

Tuo tarpu dar tebestrei- 
kuoja 100,000 darbininkų, 
užėmę 60 metalo fabrikų. 
Šitaip jie protestuoja, kad

■l)

Pulkai chinų prasimušė 
per Geltonąją upę iš Shen
si provincijos ir žygiuoja 
prieš japonus Yungho ir 
Hotsin miestų apygardose. k 

Kiti chinų būriai atėmė 
iš japonų Pinglu ir Tsi- 
nhsui miestus ir apgula 
priešus Menghšiene, šiauri
nėj dalyje Honano provinci
jos. Vien kovo mėnesio mū
šiuose chinai išžudė 15,000 
japonų keliuose desėtkuose 
atskiru susikirtimu Shansi 
provincijoj.

Daugelis chinų. kareivių 
apsivilkę drabužiais užmuš
tų japonų, tik tie drąbužiai 
yra perdirbti, idant galima 
būtų atskirt chiną nuo ja
pono.
JAPONAI NEPASPĖJA 

TAISYTI CHINŲ AR
DOMŲ GELEŽINKELIŲ 
Shanghai, bal. 14.—Japo

nai sušilę dirba betaisyda
mi Tientsin-Pukow geležin
kelį, kuriuom galėtų atva-

EXTRA!
VOKIEČIAI NAZIŲ PRIE
ŠAI DIDVYRIŠKAI GINA 

SAN MATEO
San Mateo, Ispanija, bal. 

14.—Vokiečiai nazių prie
šai, austrai, žydai ir lenkai 
tarptautiniai 1 i u o s n oriai, 
kaip liūtai gina San*Mateo 
nuo Hitlerio, Mussolinio ir 
Franco fašistų, žymia da
lim veikdami francūziško- 
mis kanuolėmis. (Taigi San 
Mateo, už 12 mylių nuo jū
ros, dar nepaimtas fašistų, 
nors jie jau vakar pasigyrė 
tokiu “laimėjimu.”)

Amterio Radio Kalba
New York. — Drg. Israel 

Am ter, N. Y. valstijos Ko
munistų Partijos pirminin
kas, šį šeštadienį vakare 
kalbės per radio 52-jų metų 
amžiaus sukaktuvėse gar
siausio Vokietijos prieš-fa- 
šistinio kovotojo Thaelman- 
no. Šauks visus pažangius 
žmones reikalauti paliuo
suot Thaelmanną, kurį na- 
ziai jau penkis metus kan
kina kalėjime. Amterio kal
ba bus girdima visoj valsti
joj ir toliau.

ANGLIJA NORĖTŲ PIRK- 
’ TI DAUGI AMERIKOS 

LĖKTUVŲ
London.—Vokietija daug 

sparčiau gaminasi karo lėk
tuvus negu Anglija paspė
ja. Todėl Anglų valdžia 
stengsis gaut pirkt didoką 
daugį tinkamų karinių lėk
tuvų iš Amerikos.

žiuot daugiau japonų armi
jos iš šiaurės. Bet nepaspė- 
ja pataisyt vieną geležinke
lio dalį, kai chinai išardo 
kita, v

CHINAI ŠTURMUOJA 
JAPONUS ARTI 

PEIPINGO
Dideli chinų partizanų 

būriai taip įnirtusiai ata
kuoja japonus net už 20 my
lių nuo Peipingo, Chinijos 
senosios sostinės, kad japo
nai nuolat šaudo į juos iš 
didžiųjų savo kanuolių, ku
rių baubimas dieną ir naktį 
girdimas Peipinge.

Partizanai vis dažniau ir 
smarkiau užpuldinėja, spro
gdina ir ardo Peiping-Han
kow geležinkelį ir japonų 
traukinius, vežančius ka
riuomenę, ginklus ir amuni
ciją. Tuo būdu paralyžuo
ja japonų siunčiamus pasti
prinimus saviškiams į va
karinį Lung-jhai frontą.

Japonai savo valdomuose 
plotuose užgynė chinam kai
miečiam palei geležinkelius 
augint javus ar daržoves 
aukščiau vienos pėdos, idant 
ten negalėtų pasislėpti chi
nų partizanai.

Aukščiausia Pagarba 
Amerikiečiui Didvy

riui Ispanijoje
Barcelona, Ispanija.—Re

spublikos armijos komandie- 
riai patarė valdžiai, kad 
Fred Keller, politinis komi
saras amerikiečių Lincoln- 
Washington Bataliono, tu
rėtų būt apdovanotas Nar
sos Medaliu, aukščiausios 
garbės ženklu.

Fred Keller su būriu kitų 
amerikiečių liuosnorių buvo 
staiga fašistų apsupti prie 
Ebro upės rytiniame fronte. 
Suimtas nelaisvėn, Keller 
užmušė fašistų sargą ir pa
bėgo su keliais draugais. 
Susi j ieškojęs miške-kalnuo- 
se daugiau amerikiečių, jis, 
nors kulka sužeistas į kul
šį, pats pirmas perplaukė 
per Ebro upę ir atgal, ro
dydamas jiem, kad perplau- 
kimas galimas. Paskui jis, 
jau trečiu kartu plaukda
mas, su draugų būreliu iš
plaukė antron pusėn upės. 6:33.

Kapitalo Senatoriai 
Šturmuoja Roosevel
to Taksų Sumanymų

Italija Pripažino Anglijai 
Arabijos Pakraštj

London. — “Draugišku
mo” derybose Italija pripa
žino Anglijos globą ant pie
tinio Arabijos pakraščio per 
600 mylių į šiaurių rytus 
nuo Yemen karalystės, ku
rią Anglų imperialistai jau 
senai kontroliuoja.

Tai dalis Mussolinio at
silyginimo už Anglijos pri
pažinimą Italijai Ethiopijos. 
Žymėtina, jog Italija iš Eri- 
trejos-Ethiopijos būtų galė
jus per Raudonąją Jūrą 
grasint Anglijai tame Ara
bijos pakraštyje.

KELLY-NASH MAŠINOS 
KANDIDATAS LAIMĖJO

ILLINOJUJ
Chicago. — Kelly-Nash 

politinės mašinos kandida
tas į senatorius Lucas lai
mėjo nominacijas 706,950 
balsų prieš nuoširdų Naujo
sios Dalybos rėmėją Igoe, 
kuris gavo 665,725 balsus. 
Lucas taipgi sakėsi “re- 
miąs” Roosevelto politiką. 
Republikonai baisiai sus
muko šiuose balsavimuose.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington, bal. 15.—Vy

riausia tarpvalstijinė pre
kybos komisija atmetė ge
ležinkelių kompanijų reika
lavimą pakelt važinėjimų 
kainas rytuose.

Vatikanas. — Popiežius 
pakvietė į svečius Hitlerį, 
kada šis atvažiuos pas Mus-

Washington. — Prekybos 
ministerija atranda, kad 
biznis jau ne taip smunka, 
kaip pirmiau.

Washington. — Roose
velt būtinai reikalauja dar
bo algų-valandų įstatymo.

London, bal. 15.—Anglija 
svarsto davimą Chinijai 
stambios paskolos.

Pastovi CIO Organizacija
Washington. — Atstovai 

37 didelių industrinių unijų 
nubalsavo įkurt CIO kaipo 
pastovią organizaciją; bet 
nuo balsavimo susilaikė Ju
lius Hochman, įgaliotinis 
38-tos unijos, Moteriškų 
Drabužių Darbininkų.

Šiandien bus apie 60 laip
snių šilimos ir dalinai apsi
niaukę.—N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 57. 
Saulėtekis 5:20; saulėleidis

Jie Nori Paliuosuot Kapita
listus nuo Taksy už Didžius 

Nepadalintus Pelnus
Washington. — Senato 

finansinė komisija taip “pa
taisė” taksų peržiūrėjimo 
sumanymą, kad būtų paliuo- 
suoti nuo bet kokių taksų 
didieji kompanijų pelnai, 
kuriuos jos laiko nepadalin
tus neva kaip “atsargą”. 
Stambiajam kapitalui tar
naujantieji komisijos nariai 
taipgi siūlo, kad lygiai po 
15 procentų taksų mokėtų 
gaunantieji labai skirtingus 
pelnus, sakysime, $5,000 ar 
$500,000, vis tiek.

Prezidentas Rooseveltas 
todėl parašė laišką pirmi
ninkui finansinės senato ko
misijos, senatoriui Pat Har- 
risonui, kad tas “pataisy
mas” yra neteisingas. Jeigu 
nepadalintas šėrininkams 
pelnas yra ne taksuojamas, 
tai jie laiko sau kompani
jose didžius sukauptus pel
nus. čielybėje, o kada pas
kui prie progos tuos pelnus 
atsiims, tai pagal senatinės t 
komisijos “pataisymą” turė
tų mokėt valdžiai tik pa
prastus taksus, lygius su 
imamais nuo kur kas ma
žesnių įplaukų.

Prezidentas reikalauja, 
kad senatas priimtų kon
greso atstovų rūmo bilių, 
kuris reikalauja taksų nuo 
nepadalintų pelnų ir taipgi 
laipsniškai didesnių taksų 
nuo stambesnių pelnų.

Senatinės komisijos pir
mininkas Harrison ir kiti 
pelnagrobių draugai senate 
žada dėt visas pastangas, 
kad sumušt Roosevelto rei
kalavimą dėlei teisingesnių 
taksų.

Rooseveltas savo laiške 
taipgi primena, jog kon- 
gresmanų bilius duoda pro
gą mažesniems bizniams, 
ir nereikalauja taksų ,už 
nepadalintus jų pelnus, sie
kiančius tik iki $25,000 per 
metus.

Meksika Atmetė Anglijos 
Reikalavimą Sugrąžint 
Žibalo Įmones Anglams

Mexico City. — Meksikos 
valdžia atmetė Anglijos rei
kalavimą sugrąžint anglų 
Eagle žibalo - aliejaus šal
tinius ir valyklas jųjų bu- 
vusiem savininkam. Meksi
kos vyriausybė nurodo, kad 
Meksika kaipo nepriklauso
ma šalis turi pilną teisę pa
imt savo nuosavybėn sve
timšalių biznius, skiriant už 
tai tam tikrą atlyginimą.

Dabar Meksikos valdžia 
daro apskaitliavimus, kiek 
reikėtų atmokėt anglam, 
amerikiečiam bei kitiem bu- 
vusiem savininkam žibalo 
įmonių, kurias valdžia pa
ėmė savo žinybon.

1
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‘‘Veidai, Dviveidžiai ir Nusmuku
sios Asmenybės”

Po šitokia antrašte “Lietuvos Aidas” 
(iš kovo 21 d.) išspausdino straipsnį apie 
tai, kas darėsi Kaune kovo mėn. 19 d., 
kurią baigėsi laikas Lenkijos įteikto ulti
matumo Lietuvai.

Straipsnis parodo, kaip Kauno tauti
ninkų šulai nėrėsi iš kailio, laukdami 
Kaune Lenkijos ponų. Leiskim kalbėti 
paminėtojo straipsnio autoriui, p. Šilini:

“Šeštadienio rytą (atsakymo į lenkų 
ultimatumą dieną), rašo jis, daug žy
mių valdininkų, lietuviškų įmonių ir 
lietuviškiausių bankų tarnautojų nubė
go užsirašyti “Pochodnios” nariais. 
Bet po lenkų užsienių reikalų ministe- 
rio pulk. Becko kalbos, paskelbtos per 
radiją Lietuvai sutikus su Lenkijos ul
timatumu ir pakartotos sekmadienio 
rytą, tie žmonės nebežino, ka daryti: 
tuoj išsibraukti iš narių sąrašo, ar dar 
palaukti, kaip toliau įvykiai rutuliuo- 
sis. (Mūsų pabraukta.—“L.” Red.)
Raginame skaitytoją įsitėmyti: “daug 

žymių valdininkų ir lietuviškiausių ban
kų tarnautojų...” Kas gi tie per sutvė
rimai? Tai tautininkų (fašistų) partijos 
šulai. Tai Smetonos parinktiniausi žmo
nės. Tai tie elementai, kurie skaitosi di
džiausiais Lietuvos patriotais!

Kas toji “Pochodnia”? Tai lenkų or
ganizacija Lietuvoj. Tai' toji pati orga
nizacija, kurios tūli nariai dalyvavo Vil
niuje kovo 17 ir 18 dd> ir podraug su Vil
niuj organizuotais Lenkijos ponų chuli
ganais šaukė: “Marszalku, prowadz nas 
na Kowno!”

Toliaus:
“Kritiškąją dieną, šeštadienį, visuo

se bankuose, paštuose prie Taupomųjų 
kasų langelių, visose kredito įstaigose 
išsirikiavo eilės žmonių savo indėlių 
pasiimti... buvo labai daug augštų 
valdininkų, įmonių savininkų ar gerai 
apmokamų tarnautojų...
Dėka tam paminėtąją dieną, 
iš vieno Kauno Banko 220 indėlininkų 
paėmė 500,000 Lt.”
Rašytojas primena, kad tose eilėse bu

vę ir žydų (žinoma, fašistų šalininkų, ba- 
gočių, nes biedni žmonės juk bankuose 
indėlių neturi). Galimas daiktas, kad žy
dai, bijodami pogromų, galėjo pinigus 
imtis ir paniką kelti. Bet čia eina vyriau
sia kalba apie aukštus Smetonos valdi- 

f ninkus, apie aukštus lietuvius, fašistus 
' prekybininkus. Jie lėkė rašytis į “Pocho- 
dnią”, žydų toji organizacija juk nepri
ima!’

Ponas Šilius užbaigia:
“Tokie žmonės turėtų eiti valstybi

nio sąmoningumo priešakyje ir tame 
sąmoningume turėtų būti labai nuosek
lūs. Šiuo tarpu tie žmonės pademons- 

. travo pilietinį ištižimą, savo pilietinės 
. asmenybės pasigailėtiną susmukimą.

Tokie žmonės patys galį apsvarstyti 
savo poelgio prasmę ir reikšmę,—kam 
tai pavyks objektyviai ir širdingai pa
daryti, pajus gėdą.,.”
Ne, jie nepajus gėdos! Tokie žmonės yra 

begėdžiai, prisimetėliai. Iš tokių žmonių 
susidaro tautininkų (fašistų) partija. 
Caro laikais tie žmonės tarnavo cariz- 
hrai. Vokietijos okupacijos laikais—kai-

Nėra Jokių Barnių Tarp 
Vice-Prezidento Garnerio ir 

prez. Roosevelto

Washington. — Visi ben
dri amerikonų laikraščiai 
buvo paskelbę, būk Jungti-

zerizmui. Dabar gi, kai jie pajuto, kad 
ateis Varšavos ponai—patys pirmieji pa
siskubino jiems nusilenkti ir tarnauti!

Tai štai iš kokių niekšų susideda Sme
tonos partija. Štai, koki nenaudėliai ran
dasi šiandien Lietuvos valdžios aparate! 
Štai, kodėl Lietuvos žmonės reikalauja 
atsteigti demokratiją, žmonių valdžią ir 
apvalyti Lietuvą nuo tos baisios sarma
tos, kurią ant jų užkorė tautininkai! Štai, 
kodėl Amerikos lietuviai griežtai reika
lauja atsteigti demokratinę santvarką 
Lietuvoje!

Va, Kam Rūpi Lietuvos Nepriklau
somybės Gynimas!

Skaitytojas, kuris perskaitė viršuj tel
pantį straipsnį, būtinai raginamas dar 
kartą perskaityti vakar dienos “L.” til- 
pusį Šiaulių Sunkiųjų Darbų Kalėjimo 
politinių antifašistų kalinių sekantį pa
reiškimą:

“‘Laisve’, Brooklyn
Imperialistines Lenkijos užpuolimo 

akyvaizdoj, mes, Šiaulių kalėjimo po- 
litkaliniai-antifašistai, visuomet kovo
ję už Lietuvos laisvę ir jos nepriklau
somybės gynimą, kartu su visa Lietu
vos liaudimi ir viso pasaulio lietuviais 
šaukiame:

Lietuvos nepriklausomybė pavojuje!
šis plėšikiškas Lenkijos ultimatu

mas yra tik pirmas žingsnis į mūsų 
krašto užgrobimą.

Atremkime jį!
šios lemiamos valandos akyvaizdoj 

neturi būti vietos tautos jėgų susiskal
dymui. Visi, kam tik brangi Lietuvos 
nepriklausomybė, susitelkime į vienin
gą Tėvynės gelbėjimui frontą.

Izoliuokime visus tuos, kurie slepia 
pavojų, veda krašto išdavimo, kapitu
liacijos ir gėdos politiką, trukdo svei
kųjų krašto jėgų susibūrimą ir tuo pa
deda išorės priešui uždėti okupacijos 
pančius mūsų tautai.

Jokių nuolaidų fašistinei Lenkijai!
Agresorių okupantiškam užsimoji

mui Lietuva galės atsispirti tik tada, 
kai ji vieningai suglaus savo eiles ne
palaužiamame Tėvynės gelbėjimo fron
te !

Mes, kaip vienas, esame pasiryžę 
kartu su visa Lietuvos liaudimi stoti su 
ginklu rankose ginti mūsų krašto ne
priklausomybę. Bet tik laisva liaudis 
gali išsaugoti mūsų šalį nuo Austrijos 
likimo!

šalin Lenkijos ponų rankas nuo Lie
tuvos žemės!

Tegyvuoja nepriklausoma ir laisva 
Lietuva!

Šiaulių politkalinių kolektyvas.
(90 žmonių)

Šiaulių Sunkiųjų Darbų Kalėjimas. 
1938 m. Kovo 19 d.

Ką tai parodo? Ogi tai, kad kuomet 
aukštieji valdininkai, Smetonos sėbrai, 
rašėsi į lenkų organizaciją, laukė lenkų 
imperialistų, pasiruošė jiems tarnauti ir 
Lietuvą atiduoti, tai Lietuvos politiniai 
anti-fašistai kaliniai, kuriuos smetoninin- 
kai sugrūdo į kalėjimus, šaukia Lietuvos 
žmones: “VISI, KAM TIK BRANGI 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ, SU
SITELKIME Į VIENINGĄ TĖVYNĖS 
GELBĖJIMO FRONTĄ!” TEGYVUOJA 
NEPRIKLAUSOMA IR LAISVA LIE
TUVA !”

Mes ne kartą nurodėme, kad Smetonos 
valdžia veda Lietuvos nepriklausomybę 
į pražūtį. Mes nurodėme, kad geriausi 
Lietuvos nepriklausomybės gynėjai yra 
persekiojami, areštuojami, kemšami į ka
lėjimus ir žudomi. Mes senai reikala
vome išlaisvinti Lietuvos politinius anti
fašistus kalinius.

Šitie įvykiai, kurių net “Lietuvos Ai
das” negali užglostyti, aiškiausiai paro
do, kad mes teisingi. Daugiau: šitie fak
tai rodo, kad esami Lietuvos kalėjimuose 
subrukti politiniai anti-fašistai kaliniai 
turi būti laisvino į kalėjimus reikia pa
siųsti tuos nenaudėlius, tuos lenkbernius, 
kurie veda Lietuvos išdavimo darbą tu
pėdami šiltose valdžios vietose!

nių Valstijų vice-preziden- 
tas Garner smarkiai kivirči
jasi ^prezidentu Roosevel- 
tu. Garneris, esą, priešingas 
skyrimui tokių didelių su
mų pinigų viešiem darbam, 
bedarbiam šelpt, kaip kad

reikalauja prezidentas Roo- 
seveltas.

Dabar prezidentas Roose- 
veltas viešai pareiškia, kad 
jis neturėjo ir neturi jokių 
ginčų su vice-prezidentu 
Garneriu tuom klausimu.

Sovietų Visuomenė ir Lenkijos 
Smurtas prieš Lietuvą

• _ ________________________ 0------------------------------------------------------------------------

sienyje, demonstracijas, nu
kreiptas prieš Lietuvą, su 
šūkiais: “Norim Klaipė
dos!” ir panašiai. Kada Lie
tuva priėmė Lenkijos ulti
matumą, Sovietų spauda aiš
kiai nurodė, kad Lenkijos 
imperialistai tuo neapsiri
bos, jie statys vis naujus 
reikalavimus. Lietuvai. Toli
mesni įvykiai pilnai patvir
tino Sovietų spaudos spėlio
jimus: prieš Lietuvą nu
kreiptos demons t r a c i j o s 
Lenkijoj nenustoję, ėmė gru
puotis vokiečių kariuomenė 
prie Lietuvos pasienio, vo
kiečių orlaiviai atvirai ėmė 
skraidyti virš Lietuvos teri
torijos. Sovietų spauda tu
ri pilno pamato reikšti 
susirūpinimo dėl tolimesnių 
agresijos aktų prieš Lietu
vą. Sovietų spauda reiškia 
simpatijas smurto paliestai 
Lietuvos valstybei. Toji 
spauda išreiškia Sovietų vi
suomenės nuomonę, ji iš
reiškia ir Sovietų vyriausy
bės nuomonę. Tai dar kar
tą patvirtina, kad Sovietų 
Sąjunga yra mažųjų tautų 
draugas ir jų nepriklauso
mybės sargas. Ir šį kartą 
Sovietų Sąjunga pirmoji pa
kėlė balsą prieš agresorius 
ir atvirai pašaukė visas tai
kos siekiančias valstybes 
organizuotis, kad padaryti 
galą fašistinių’ agresorių

Sovietų Sąjunga—Lietuvos Pusėje
Kai tik pasiekė telegrafo reikalaujant užgrobti Lietu- 

žinios apie lenkų imperialis- vą, organizuotos pagal įsa- 
tų iššauktą konfliktą Lietu- kymą, tik pabrėžia tą ap- 
vos-Lenkijos pasienyje ir 
apie provokatorišką Lenki
jos karinių sluoksnių laiky
mąsi,. Sovietų visuomenė 
itin susidomėjusi sekė kon
flikto eigą. Dar tik ką nu
aidėjo garsas apie Austrijos 
okupavimą, o čia štai nau
jas konfliktas, įtartinai pa
našus į žygį, kada agreso
riai ruošias sulošti kokią 
nors avantiūrą. Diena iš 
dienos Sovietų telegramų 
agentūra (TASS) dėjo ži
nias, nušviečiančias tikrąjį 
konflikto kaltininką — Len
kijos imperialistus. Ir So
vietų visuomenė buvo pilnai 
silpnesnės pusės — agreso
riaus aukos — Lietuvos pu
sėje. Kada Sovietų visuo
menę pasiekė žinios, jog 
įvairiuose Lenkijos miestuo
se vyksta prieš Lietuvą nu-; 
kreiptos demonstracijos, rei
kalaujančios panaikint ru- 
bežius tarp Lietuvos ir Len
kijos, kada pasirodė žinios, 
kad Lenkų pasienio sargyba 
rengia vis naujus, konflik
tus, grobdama Lietuvos pa
sienio policininkus, o Berly
no spauda šaukia, jog “Len
kijos kantrybei ateina ga
las,” Sovietų laikraštis 
“Pravda” rašė kovo 17 die
nos numeryje:

“Beko užsienio politikos 
metodai jau senai Vergiškai 
mėgtĮžięja ątambiųjų gro
buonių iš agresorių lagerio 
plėšikiškas priemones. Bet 
jeigu ligišiol Bekas savo 
manevruose pirmoje eilėje 
sekė Vokietijos pavyzdį, tai 
šį kartą Lietuvos atžvilgiu 
Lenkija kaip pavyzdį pasi
rinko Japonijos karinių 
sluoksnių grubią klastą. Iš 
lenkų pusės buvo inscenizuo
tas incidentas Lenkijos-Lie
tuvos pasienyje, kurį Lenki
ja tuojau panaudojo atvi
ram provokaciniam Lietu
vos spaudimui.

“Viskas vyksta pagal pro
gramą. Lenkų kareiviai 
pereina Lietuvos teritorijon, 
ir dėl to kyla incidentas. 
Lenkiški incidento organi
zatoriai pripažįsta, kad kal
ta lenkų pasienio sargyba, 
ir visgi jie užima “nu
skriaustos pusės” pozą. Jie 
atsisako priimti Lietuvos 
pasiūlymą sudaryti maišy
tą komisiją ir daro viską, 
kas galima, kad paaštrinti 
konfliktą, šovinistinės de
monstracijos Varšavoje ir 
kituose miestuose tiesiog

linkybę, jog Lenkijos kari
niai sluoksniai nori sudary
ti • Rytų Europoj prieškari
nę atmosferą.

“Pilnai pagrįsti spėjimai, 
kad Lenkijos provokacija 
Lietuvos atžvilgiu yra ben
dro agresorių plano dalis. 
Įsitikinęs, kad Anglijos vy
riausybės galva skatina lau
žyti sutartis ir palaiko “įvy
kusių faktų” politiką, agre
sorių blokas permetė naujas 
didžiules jėgas Ispanijon, 
fašistinė Vokietija užgrobė 
Austriją, o Lenkijai skirta 
rolė kurstyti karą Rytų Eu
ropoj provokuojant Lenki
jos-Lietuvos konfliktą. Sun
ku dabartiniu momentu 
spręsti, ar eina kalba apie 
teritorialinę kompensaciją 
Lenkijai už padarytus 
agresoriams patarnavimus, 
ar šiame etape pavesta Len
kijai įžiebti konfliktą, kurič 
pasekmių dar . patys agreso
riai nenumatė.

“Kaip ten bebūtų, prane
šimai iš Varšavos ir Berly
no sako, kad padėtis, susida
ranti dėl lenkų provokaci
jos, verčia rimtai susirūpin
ti.”

Netrukus po to pasklido 
gandai apie Lenkijos ulti
matumą Lietuvai. Sovietų 
užsienių reikalų liaudies ko
misaras Litvinovas 17 kovo 
sušaukė, spaudos korespon
dentus ir Sovietų vyriausy
bės vardu pįibeiškė, kad So
vietų vyriausybė “pasiren
gus dalyvauti kolektyvi
niuose veiksmuose, kurie 
bus nuspręsti daryti kartu 
su ja ir kurie turėtų tikslą 
sustabdyti tolimesnį agresi
jos vystymąsi ir pašalinti 
didėjantį naujos pasaulinės 
skerdynės pavojų.” Drg. Li
tvinovas perspėjo taikos 
trokštančias valstybes: “Ryt 
gali būti jau vėlu, bet šian
dien laikas tam dar nepra
ėjo, jeigu visos valstybės 
užims tvirtą nedviprasmiš
ką poziciją kolektyvinio tai
kos išgelbėjimo problemos 
atžvilgiu.” Tame pareiški
me d. Litvinovas nurodė 
kaip į agresijos pavyzdį 
“susidariusią įtemptą padė
tį prie Lietuvos-Lenkijos 
sienos.”

Toliau, kaip žinome, sekė 
Lenkijos ultimatumas Lietu
vai. Sovietų spauda vaiz
džiai parodė Lenkijos smur
to priemones: kariuomenės 
koncentravimą Lietuvos pa-

- C;/ Lili! ■ . • i. •
DR J., J. KAŠKIAUČIUS

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel.: Humboldt 2—7964

rengiamoms naujoms provo
kacijoms.

Kas Yra Lietuva Sovietų 
Visuomenės Akimis?

Mažiau skaitančioji publi
ka Sovietų Sąjungoj maža 
ką težino apie Lietuvą. Ne 
vienas ją dargi painioja su 
Latvija. Sovietų jaunimo 
laikraštis “Komsomolskaja 
Pravda” kovo 19 d. numery-* 
j e ryšyje su Lenkijos-Lietu
vos konfliktu šitaip rašė 
apie Lietuvą:

“Lietuva yra pati pietinė 
iš Pabaltės valstybių, susi
dariusių buvusios carų Ru
sijos teritorijoj. 1923 me
tais prie Lietuvos buvo pri
jungtas vadinamasis Klaipė
dos kraštas, kuris iki 1914- 
1918 metų pasaulinio karo 
buvo vokiečių provincijos 
Rytų Prūsijos dalis. Vilni
jos sritis, įėjusi į naujai su
kurtos Lietuvos respublikos 
sąstatą, 1920 metais, buvo 
Lenkijos pagrobta.

“Lietuvos respublikos plo
tas siekia 55,670 kvadrati
nių kilometrų. Lietuvos gy
ventojai — apie 2V2 milionų 
žmonių J (Kaune — laikino
joj sostinėj — priskaitoma 
104 tūkstančiai gyventojų; 
antras savo didumu miestas 
—Klaipėdos uostas prie Bal
tijos jūros). Didžiulis gy
ventojų daugumas (80%) 
užsiima žemės ūkiu. Pramo
nė dirba daugiausia vidaus 
rinkai. Joje dirba tik apie 
20 tūkstančių darbininkų.

(Bus daugiau)

DARBININKŲ
SVEIKATA

Vaiky komuna netoli Charkovo, Sov. Ukrainoj. Na
šlaičiai vaikai patys valdo savo komuną, mokydamiesi 

įvairių profesijų.

VANDENINĖ “LIGA”

Gerb. daktare, kreipiuos su 
svarbiu klausimu, kurį malo
nėkite atsakyti per mūsų 
dienraštį • “Laisvę.”

Mano moteris, 30 metų am
žiaus, sirguliuoja jau per ko
kią 13 metų. Turėjo kelias 
operacijas: vieną ant galvos 
(“sinus trouble”), kitą ant 
vidurių. Buvo pasitaisius per 
kiek laiko, bet pereitą vasarą, 
vėl pradėjo jaustis blogai. 
Nuėjo pas daktarą. Jis pra
nešė, kad ji turinti vandeninę 
ligą. Paguldė ligoninėn ant 
poros savaičių. Atrodė kiek 
geriau. Paskui jai liepė pri
silaikyti su valgymu, perdaug 
nedirbti, nenuvargti, nestovė
ti perdaug ant kojų. Potam 
ji išvažiavo akt farmų. Nuėjo 
pas kitą gydytoją. Tas irgi 
tą patį paskkė;' Liepė prisi
laikyti nuo svaiginamų gėri
mų. ' - *

pirštų kaip paspaudi aukš
čiau pėdos, tai duobės ženk
las pasilieka, ypač’ kai ji pa
dirbėjai!’ pastovi ant kojų per 
dieną. O paryčiui, kai atsi
kelia iš lovos, tai kojos būna 
normališkos.

Tai pasirodo, kad ta liga 
yra nepagydoma. Aš jūsų 
knygoj “Darbininko Sveikata” 
niekur neužtikau apie tokią 
ligą, kaip “vandeninė liga.” 

' Ar tai yra tokia liga ? Iš ko 
ji paeina? Ar nėra galima 
kaip jos išgydyt?

Man atrodo, kad jau tokia 
, ypata turi po valiai nykti, iki 
! persiskiria su šiuo pasauliu. 
Už patarimą būsiu tamstai la
bai dėkingas.

Atsakymas

Jums abu daktarai pasakė, 
kad tai yra vadeninė liga. O 
mano knygoj apie tokią ligą

dažnai sakoma
Bet geltligė irgi

neradot. Tai yra todėl, kad 
tokios ligos nėra.

Vandeninė “liga” yra tik 
pažymis kokios tikros ligos, 
žmonėse 
“geltligė.
nėra liga, o tik kokios ligos 
simptomas,—sakysim, tokios 
ligos, kaip tulžiapūslės takų 
užtinimas, arba tulžiapūslės 
įdegimas, arba tulžies akme
nys, ar vėžys.

Taip ir su vandenine “li
ga.” Tai ne liga, bet tik ko
kios ligos simptomas arba fi
zinis pasireiškimas. Vandeni
nis putmuo pasitaiko tūlose 
širdies ligose, kai širdies rau
muo pasidaro silpnas ir nebe
pajėgia gerai kraujo išvari- 
nėt palei gyslas. Kur toliau 
nuo širdies, kojų gyslose krau
jo skysčiai gerai neišsivaikš- 
to, bet persisunkia į audi
nius : pasidaro vandeninis pati
nimas. Toks patinimas pasi
taiko taipgi, kai inkstai esti 
silpnoki. Ar^a kada kepenys 
patinę. Arba t oks putmuo 
gali atsirasti ir vien tik dėl 
bendro silpnumo, dėl maža- 
kraujingumo.

Iš Jūsų aprašymo, Drauge, 
negalima numanyt, kokia bū
tent yra Jūsų draugės liga. 
Tai ne ką ir patarti galima. 
Ot sau tegul žmonutė vartoja 
nesugadintą maistą, turtingą 
vitaminais ir mineralais. Te
gul vengia sunkaus fizinio 
darbo ir smarkių susijaudini
mų. Ant saulės tegul dažniau 
pabūva, ant oro. Pasivaikš
tinėti jai gerai, giliai pakvė
puoti. Manau, gerai jai bū
tų imti džiovintų bravoro mie
lių—po 5, po 10 tablečių 3 
kartus kas diena. lodino tink
tūros po lašą kas pora die
nų. Gal da ir žuvų aliejaus 
tablečių bei kapsulių.
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GUMA-KAUCUKAS i Lėktuvų Greičio Ribos ? Gulbės Pamėgo Lietuvą KO NORĖTUM: BERNIUKO AR MERGAITĖS?
Anglų žurnalas “Maga

zine Digest’’ rašo, kaip bu
vo surasti būdai vartoti gu
mą ir kaip gumos medis pa
plito pasaulyje.

1736 m. Šarle de la Kon-
• damine nuvyko į Pietų Am

eriką: jį pasiuntė Francūzų 
Mokslo Akademija, susido
mėjusį kaž kokiu juodu 
daiktu, kurį tenbuviai gau
na iš medžio sakų ir varto- 
ja įvairiems tikslams. Sa
kai, arba gumos medžio 
“pienas” būdavo gaunama iš 
medžio taip pat, kaip ir da-

■’ bar. Tenbuviai čia pat su
kuria iš palmių riešutų luk
štų ugnį. Tie, degdami, lei
džia tirštus dūmus. Šitame 
lauže paruošiamos papras
tos rupios molinės formos. 
Jos pripilamos gumos med
žio saku ir laikomos tuose 
dūmuose, kol ant paviršiaus 
užsitraukia plona gumos 
plėvelė. Tas pakartojama, 
ligi gaunama guma tokio

• storumo, kokio norima...
Pavyzdžiui, nepermerkia
miems batams pakanka su
vilgyti batus gumos medžio 
“piene” ir pakaitinti juos to 
laužo dūmuose.

Pietų Amerikos tenbu
viai gumos medžio sakus va
dina “kaučuku”. Kondamine 
surinko reikalingus pavyz
džius ir išsiuntė juos į Fran- 
cūziją.

Per ilgą laiką Europoje,
• pav., Anglijoje, gumą var- 

todavo tiktai trintukams 
gaminti prie paišelių.

Devynioliktojo amžiaus 
pradžioje Thomas Hanek 
Anglijoje pradėjo vartot gu
mos gabaliukus petnešoms, 
pirštinėms, batukams.

1823 m. M. Charles iš 
Glasgowo užpatentavo kai 
kuriuos produktus, gamina
mus iš gumos.

Paskui, 1843 m., buvo iš
rastas (vienu laiku Ameri-

♦ koje ir Anglijoje) vulkani- 
zavimas, kurio pagelba gu
ma, išbandyta karštyje su 
siera, pasidaro atspari kar
ščiui ir šalčiui. Šis procesas 
buvo pagrindas gumos pra
monei. Jos išvežimas į Eu
ropą didėjo. Lig to laiko gu
mos medžio tebuvo Brazili
joje, o Brazilijos valdžia ne
leido išvežti iš krašto gumos

* medžio sėklų.
Anglas Sir Henry Wick- 

.ham, pasisamdęs laivą, vy
ko į Braziliją ir iššmugelia- 
vo iš ten 70,000 gumos me
džio sėklų, kurias saugiai 
pristatė Kew parkui Londo
ne. Čia sėklos buvo išban
dytos ir jauni medeliai bu
vo išsiųsti į Indiją, Ceiloną 
ir Malajus, Anglijos koloni
jas.

Dabar gi iš tos drąsios Sir 
> Henry vagystės minėtose 

Anglijos kolonijose yra 600 
milionų gumos medžių, tei
kiančių per metus arti 800,- 
000 tonų gumos.

12,760 ANGLŲ—GELBĖ
TOJAI SKĘSTANČIŲ 
Anglijoj yra 12,760 gerų 

plaukikų, vyrų ir moterų, 
kurie vasarą liuosnoriai tar
nauja prie jūrų maudynių 
kaip gelbėtojai skęstančių, 
neimdami už tai jokio atly
ginimo.

Jeigu pora susilaukia dau- vadinamo “bicarbonate of 
giau berniukų negu mergai- soda” (arba verdamoji—ke-

Jau 1933-1934 m. kai ku
riuose didesniuose Dzūku 
ežeruose buvo pastebėta 
daugiau nutūpusių gulbių. 
Prieš dvejetą metų ten apsi
gyveno kelios gulbės neby
lės. Pernai Obelyjbs, Mete
liu, Dusės ir Žuvintos eže- 
ruošė jau gyveno dvi poros 
šių šiaurės sparnuočių.

Šiemet pavasarį Lietuvos 
vandenyse gulbių pastebėta 
žymiai daugiau nei kitais 
metais. Vytauto Didžiojo 
Universiteto Zoologijos sky
rius gavo žinių apie matytas 
gulbes' Jurbarko apylinkių 
vandenyse. Paskui šie gra
žūs balti šiaurės sparnuo
čiai pastebėti ir Kauno apy
linkėse.

Saulei 
mėlavos, 
se, buvo

jjant net šešias gulbes. Taip 
pat Lazdijų ir Simno apy
linkių ežeruose šiuo laiku 

ja kelios gulbės.
i Prieš porą

Šiaurės Poliaus meškutis žiūri per Sovietų Sąjungos 
mokslininkų (Papanino ir kt.,) kamerą
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Kalbant apie lėktuvų iš->| 
tobulinimą, svar blausias | 
klausimas, tai kaip pasiekt * 
didesnį greitį, sako orlaivių 
inžinierius Jerome Toutain, 
francūzas išradėjas; bet su
greičiu turi eiti ir geresnis i O 
saugumas. W

Toutain yra pagaminęs JH 
modelį tokio lėktuvo, kuris #1 
per septynias valandas ga- ii 
lesias nunešt 250 keleivių iš U 
Paryžiaus į New Yorką, 
Tas išradėjas pareiškia:

—Tai ne svajonė, bet ti- ;| 
krovė, kurią įgyvendinti, 
šiandien dirba lėktuvų fa- I 
briku inžinieriai. Šis lėktu
vas, žinoma, atrodys truputį 
kitaip, negu dabar veikian
tieji lėktuvai. Jo motorai, 
yra nematomi, sudėti lėktų- j 
vo viduj, ir paties propele
rio (varančiųjų sparnelių) 
jūs nematysite. Virš 25 
jardų ilgio, koridorius lėk
tuve tarnaus kaip motorų 
kambarys. Šis lėktuvas taip 
pat galės pakilti nuo van
dens. Vidujiniuose jo kam
bariuose tilps iki 250 žmo
nių.

—Įvairių mokslininkų ty
rinėjimai parodė, kad mums 
reikia rengtis tolimus skri
dimus daryt 11 kilometrų 
aukštyje. (Kilometras yra 
621 tūkstantinė dalis ame
rikoniškos mylios.) Dėl to
kio aukščio reikia atitinka
mai parengti dirbtinį oro 
tiekimą keleiviams; bet 
skrendant tokiame aukštyje 
galima pasiekt kur kas di
desnį greitį. Taip ir iš Eu
ropos galima per 7 valandas 
nuskrist į Ameriką.

Kiek gi šimtų mylių galės 
per valandą nuskrist išto
bulintas orlaivis?— Sunku 
tikrai išpranašaut, — sako 
inžinierius Toutain. — Bet 
atsiminkime, jog kai buvo 
išrastas automobilis, dau
guma tvirtino, kad joks au
tomobilis negalės greičiau 
važiuot kaip 30 kilometrų, 
arba apie 20 mylių per va
landą.

—Bandomuose skridimuo
se pastebėta, kad jau artė
ja laikas, jog mes galėsim 
per valandą nuskrist po 700 
iki 800 kilometrų. Tik dar 
reikia surast tam tikrą at
sparią medžiagą. Bet atro
do, jog 1000 kilometrų grei
tis per valandą nėra kokia 
tai nepasiekiama svąjonė, 
nors aš manau, kad daugiau 
kaip 1,200 kilometrų per 
valandą nepavyks lėktuvui 
pasiekti, nes motorai neat
laikys. Žinoma, čia aš ne
kalbu apie rakietas, kurios 
tinka ir virš-atmosferiniams 
žygiams.

Žiurkės Kaip Arkliai
Mokslininkas H. D. Good

ale žurnale “Heredity” ra
šo, kad parenkant ir supo
ruojant vis didesnes žiur
kes, galima būtų išvystyti 
žiurkių veislę iki arklių dy
džio, nors tam reikėtų ilgo 
laiko.

Providence, R. L, pilietis 
C. F. Fisher išrado mašinė
lę vištai nupešt. Idėjai į ją 
papjautą vis t ą^ su visomis 
plunksnomis, ir tuoj iš ma
šinėlės išsirita plikutėlė.

tekant netoli Kar- 
Daukliūnų balo- 

matyti beplaukio-

TV ♦ /C 1 \ O 1 ♦ lmRn! eKomų (Seals) Salos ir pla lioj

Jų Gyvenimas

čių arba visi kūdikiai būna 
berniukai, tai pas lietuvius 
sakoma^ kad tėvas “smar
kus” ar “karštas” vyras. 
Tokios nuomonės, beje lai
kydavosi ir senovės graikų 
geriausis daktaras Hippo- 
krates, vadinamas “medici
nos tėvas.”

Rusų rašytojas Dostojev
skis (dalinai lietuvių kil
mės) sakydavo: Sukurt ber
niuką tai menkas dalykas, 
bet sukurk mergaitę, tai bū
si vyras.

Senas žydų talmudistų 
raštas “Trakte Berakoth” 
tvirtina: “Jeigu vyras pir
miau paleis sėklą, tai mote
ris pagimdys mergaitę; jei
gu moteris pirma paleis sėk
lą, tai gims berniukas.”

Nepersenai padaryti ban
dymai su galvijais Texas 
valstijoj bent iš dalies pa
remia nuomonę, kad jeigu 
laike užvaisinimo bus silp-

pamoji sode), suteikia joms 
vaisingumą.

Tą patį vaistą jis tada 
pradėjo naudot bevaikėms 
moterims, taipgi su geromis 
pasėkomis. Bet kuom jis bu
vo ypač nustebintas, tai kad, 
plaunant joms tuom vaistu 
lytinę makštį-vaginą, jos 
gimdo tik berniukus ir ber
niukus. Taip jis 1932 m. vie
šai ir paskelbė raportą, kad 
74 moterys, kuriom buvo 
sodės bikarbonatu plaunama 
makštis-vagina pirm vaisi- 
sinimosi, visos pagimdė ber
niukus.

Londono St. Georges ligo
ninės daktaras H. Taylor 
tada ėmė daryt platesnius 
bandymus, idant užtikrint 
tėvam tos lyties kūdikį, kat
ros jie noru Ir dabar po 
ketvėrių metų jis drąsiai 
tvirtina, kad ne mažiau, 
kaip 80-tyje atsitikimų iš 
šimto galima išanksto nusa-

Pribilofo salos, savas- 
Jungtinių Valstijų, taitis 

fantastiškas iš ronių pra
monės valdžiai pelnas.

Šimtas aštuonios dešim
tys mylių į šiaurius Unalas- 
kos, galo Alaskos pusiausa- 
lio, yra Pribilofo 4-rios ma
žos vulkaniškos salelės. Vie
name jųjų gale yra žmonių 
subudavotos stubukės ir ki
tokį budinkėliai, o kitame 
gyvena roniai, roniai, re
niai.

Roniai atplaukia į tas sa- 
liukes iš pietinių vandenų 
pradžioje gegužės mėnesio. 
Patinai (paskui juos vadin
sime buliais) pribūna savai
te iki keturių savaičių pir- 
miaus pataičių (toliaus jas 
vadinsime karvėmis) su sa
vo vaikais. Patinai keliauja 
labai pamaži, imdami daug 
poilsio ir šalindamiesi nuo 
plaukiojančių laivų. Patai
tės, kaip “svietavos” mote
rys, pasiima savo vaikus į 
pietinius vandenis žiemavo- 
ti; patinai gi pasilieka 
šiaurinių vandenų pakraš
čiuose.

Patinams atvykus į Pribi
lofo saliukes, prasideda 
žmogui žinomas ir, nepa
prastas spektaklis. Patinai 
būna išskirstomi į bulius, 
“perviršbulius”, pavienius ir 
vaikus. Bulius sveria dau
giau 700 svarų, septynis sy
kius daugiau, negu ta vadi
nama karvė. Jųjų pirmas 
apsistojimo darbas tai žiau
ri kova už vietas uolose. Jie 
tuo sezonu būna taip įdūkę, 
kad ir žmogų puola, jeigu 
jis prie jų artinasi, kuomet 
kitais laikais žmogaus pasi
rodymui jie būna visai skir
tingi.

Vadinamo buliaus aukš
čiausia “idėja” tai yra su
tverti haremą (karvių sky
rių) ir patraukti jų ten tiek, 
kiek tik galima. Buvo atsi
tikimų, kad vienas bulius 
buvo “sultonas” ant 2-jų 
Šįmįų pačių. Bet valdininkai 
surado, kad jis būna taip 
užimtas vaikymu pavienių 
ir kitų bulių, kad nepavog

_ - savaičių į^nesnis tėvas, tai gims ver- kyti pageidaujamos lyties
l Dzūkų kraštą buvo nuvykęs šiukas, o jeigu bus silpnesnė kūdikis, o gal ir visai ne- 

Iva" motina, tai ji atves teliukę. įvyktų klaidos, jeigu mote- 
Tuose bandymuose tyčia rys, besirengdamos užsi- 

per kiek laiko nedašerdavo ; veist tikrai laikytųsi jo nu
balins ir taip juos pasilpnin-! rodymų, 
davo, o karves gerai ir gau- Dr. Taylor atrado, kad 
šiai šerdavo, jeigu

i universiteto prof, 
inauskas. Ten jis ežeruose 

tų jo pačių, jog taip išsieik- ■ matęs 17 gulbių.
voja, nusilpsta, kad pasi-Gulbės nebylės lanko vis 
lieka veislei netinkamu.

Geriausia vieta tikreny- ir čia pradeda perėti savo 
bėję tai arti vandens, ir ją vaikus.

Dusės, Žuvintos ir kitus 
ežerus, kuriuose vis dažniau 
nutupia šie šiaurės' paukš
čiai,’ saugoja eiguliai. Mat, 
atsiranda piktadarių, kurie 
išdrasko gulbių lizdus.

dažniau Lietuvos vandenis

užima drūčiausias ir drą
siausias bulius. Pavieniai 
(nuo dviejų iki septynių 
metų) žino, kas jiems yra 
sveikiausia; eiha tiesiai į 
parodos žemę, atdarą svie
tą nuo vandens briaunos. 
Buliai palieka tuštumą apie 
30 jardų nuo kiekvieno ha
remo iki kito. Tai .apsisau
gojimo ruožtas pavieniams 
eiti vandenin ir jų parodos 
vieton, o jeigu kuris pa
klystų nuo jiems’ paskirto 
kelio,—susilaukia nesmagu
mų nuo pavyduolio haremo 
buliaus.

Pas ronius yra viena iš
mintis, ir jie jos prisilaiko. 
Jeigu vadinama karvė sykį 
pasakė buliui “yes”, tai ji 
prie jo prisilaiko visą sezo
ną. Divorsai ir mainymai 
yra griežtai uždrausti, net 
iš tolo flirtavimas užgintas, 
tačiaus būna pavogimo ir 
palikimo įvykių. Ir pas juos, 
mat, atsiranda burdingierių.

Kaip tik šeimynos apsigy
vena, tai bergždumas ronių 
karalystėje nėra žinomas, 
nes visos ronės gimdo nau
jus vaikus. Gi ronis, iki rug
pjūčio mėnesio išimtinai at
sidavęs savam haremui. Jis 
nei geria, nei ėda, nei ilsisi. 
Jo visas užsiėmimas tai am
žinas ir žiaurus budrumas, 
kad kokis paklydėlis neįsi
maišytų jo šeimynon.

Iš kitos pusės, ronės ve
da visai skirtingą gyveni
mą. Jos maitina vaikus, mo
kina juos plaukti, kuomet 
jie būna jau 6-šių savaičių 
amžiaus. Prie to, jos pri
žiūri ir žaidžia su praeitų 
metų vaikais, kurie gyvena 
skirtingoj kaimynystėj. Jos 
kasdieną plaukia jų pažiū
rėt, kaip jiem ten einasi. Ir 
yra žmogui įdomus ir nesu
prantamas klausimas, kaip 
ronė tarp šimtų tūkstančių 
pažįsta savą vaiką?

Ronių draugija yra kaip

NAZIS IŠŠOVĖ NIEKI
NANČIUS LAPELIUS į 
DANIJOS MINISTER!

Copenhagen, Danija. — 
Nazis E. Westergaard sei
me iššovė į teisdarystės mi- 
nisterį, iš specialio “revol
verio”, lapelius, pajuokian
čius demokratinę valdžią. 
Tapo suimtas.

Hankow. — Chinai suėmė 
11 korėjiečių ir vieną man- 
džurą, kurie tarnavo japo
nam kaip šnipai-propagan- 
distai.

kokia nenuilstanti veikian
čioji pajėga. Tačiaus jinai 
našlaičių, nei jiems pagel- 
bos nepripažįsta. Jeigu mo
tina miršta, tai ir jos vai
kai badu išmiršta. Nei vie
na iš šimtų tūkstančių kitų 
motinų nei nepažiūri į juos.

Ekspertai nusprendė, kad 
dėlei’ gerumo kailių’ ir pa
kėlimo ronių veislės praktiš
kiausia yra išmušti trijų 
metų senumo perviršbulius. 
Prisilaikant šios sistemos, 
jųjų veislė bei pulkai paki
lo aštuonis nuošimčius per 
metus.

Po valdžios priežiūra ro
nių pramonė jau pasiekė 
daugiau $50,000,000. Šią 
pramonę valdžia paėmė sa
vo rankosna 1910 m. ir pa
gamino 770,000 perviršbu- 
lių kailių. Tokiu būdu ma
žiukės Pribilofo salukės už
mokėjo už visos Alaskos 
pirkimą iš caro ($7,200,000) 
septynis sykius daugiau. Tai 
ištikrųjų fantastiškas pel
nas.

J. N. (pagal D. Ferguson.)

Dr. Taylor atrado, kad 
nore- jeigu laike lytiško susineši- 

aavo buliukų; o priešingai, mo sultys moteries makšty- 
kai pageidaudavo teliukių, je-vaginoje yra šar 

ant i alkalinės, tai moteries kiau
šinėlis užsiveis vyriškos ly
ties sėkliuke (spermatozoa), 
o jeigu tuo sultys bus rūkš- 
čios, tai jos kiaušinėlį už- 
vaisins moteriškos lyties 
sėkliukė. Mat, vyro sėkla 
susideda iš dviejų rūšių gai- 
valėlių—vyriškų ir moteriš-

tai laikydavo karves “ 
pasninko,” bet bulius mai
tindavo kaip “per Velykas.”

Pastebėta, jog laike ilgo 
didelio karo ir tuoj po jo 
gema žymiai daugiau ber
niukų negu mergaičių. O 
tada stipriausi, smarkiausi 
vyrai būna armijose ir dau
gelis jų žūva. Čia, žinoma, 
būna daug išimčių, ir iš pa
žiūros stiprus vyras ar mo
teris gali būt vidujiniai silp
nas ar silpna.

Kaip karas paveikia skait
menis berniukų ir mergai
čių gimimų, parodo šitokie 
rekordai surinkti Tulusos li
goninėse Francijoj:
Metai Berniukai Mergaitės
1913 645 660
1914 695 690
1915 682 627
1916 653 644
1917 698 598
1918 776 667

Prieš kelioliką metų ame
rikinis žurnalas “Physical 
Culture” aprašė vieno gydy
tojo bandymus, anot kurių 
tai daugiau mergaičių ge
ma, jeigu vyrai eina prie 
moterų greičiau po mėnesi
nių; o kurie nesiskubina, 
tie susilaukia daugiau ber
niukų. (Reikia pastebėti, 
jog paskesniais laikais ne
girdėt, kad kas būtų mėgi
nęs plačiai, moksliniai, pa
tikrint šitokią teoriją.)

Bet atradimai vokiečių 
profesoriaus F. Unterber- 
gerio, paskelbti 1930 m., ir 
Londono daktaro Haroldo 
Taylorio tęsiama praktika 
rodo kitą būdą, kuriuom ga
lima būsią bent didelėj dau
gumoj atsitikimų gimdyt, 
katros lyties nori kūdikius.

Karaliaučiaus profesorius 
Unterbergeris, bandydamas 
įvairius vaistus, kaip pada
ryt bevaikes karves vaisin
gomis, atrado, jog skiedinys 
lengvo šarmiško chemikalo,

;miškos, 
kiau- \

Taigi norint mergaitės, 
lytinė motinos makštis turi 
būt plaunama tinkamu švel
nios rūkšties skiediniu, kaip 
kad pieniška rūkštis, vadi
nama “lactic acid”, o pa
geidaujant berniuko, tam 
naudojama švelnus šarmiš- 
kas skiedinys “bicarbonate 
of soda” arba koks kitas,* 
tinkamai parinktas.

Bet d r. Taylor sako, kad 
dar turėsiąs tuos patyrimus 
patikrinti tūkstančiais atsi
tikimų, ir jeigu jie taip pa
vyks, kaip iki šiol, tai tik 
tada galėsiąs skelbt tokį kū
dikių lyties nusakymą kaip 
tikrą tiesą. —N. M.

Mirusiu Akys Gyviem
Jungtinėse Valstijose yra 

250,000 neregių. San Fran
cisco, Calif., daktaras M. I. 
Green sako, daugumai jų 
galima būtų suteikt regėji
mą, prigydant jiem prieki
nes dalis ką tik mirusių 
žmonių su geromis akimis. 
Mirusio asmens akys tam 
tinka bent per 24 valandas 
po mirties.

Bet mirusių kūnų dalių 
ėmimą uždraudžia įvairių 
valstijų įstatymai.

BRANGUS PAVEIKSLAS

Holandų dailininko Rem- 
brandto 1630 metais pieštas 
jo tėvo paveikslas buvo par
duotas paskutiniu laiku už 
$36,166 anglui didžponiui 
Ed. Mountainui, Londone.
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Nauja Situacija ir Mūsų Uždavi 
niai Lietuvos Reikalais

Lietuvos valdžia užmezgė diplomatinius ry
šius su Lenkija. Lenkijos ponija ir fašistai 
labai džiaugiasi ir saldliežuvauja. Penkių šim
tų metų “draugiško” sugyvenimo istorija, ku
rią Lietuva buvo nutraukusi per paskutinius 
aštuoniolika metų, vėl atsinaujinusi.

Amerikoje lenkiški fašistai taip pat laiko 
ištiesę savo dešinę ranką “broliams” lietu
viams ir prašo vėl sueiti į “amžiną draugiš
kumą”, užmirštant visus paskutinio laikotar
pio nesusipratimus. Brooklyno lenkų žurna
listų kliubas atsiuntė pasveikinimo telegramą 
lietuvių tautininkų susirinkimui kovo 31 d. 
Lenkai fašistai pažįsta ir atsirenka savo drau
gus lietuvių tarpe. Chicagos lenkai fašistai 
kovo 30 d. priėmė tokios pat dvasios rezoliu
ciją. Jie iškelia šūkį: “Lenkai Lietuvoje, o 
lietuviaį Lenkijoje tesijaučia taip, kaip na
mie”. Jie tikisi, kad “užbaigimas konflikto 
tarpe Lietuvos ir Lenkijos sukurs naują drau
giško kooperavimo dvasią tarpe lenkų ir lie
tuvių Jungtinėse Valstijose”.

Kaunan jau atsikraustė Lenkijos ponų val
džios pasiuntinys, atlydėtas visos armijos 
agentų, kurie sušilę raus iš vidaus lietuvių 
tautinės kultūros ir nepriklausomybės pama
tus. Smetonos valdžia plačiai atidarė Lietu
vos duris liejimui jon Lenkijos politikos.

Tai vienas pavojus Lietuvai. Kitas jai pa
vojus gręsia iš hitlerinės Vokietijos pusės. Vi
sai šiai lenkų imperialistų avanturiai diriguo
ja Vokietijos naziai su Hitleriu pryšakyje. Jau 
net toks konservatyvus laikraštis kaip “New 
York Tribune”, savo editorialui apie paskutinį 
konfliktą tarpe Lietuvos ir Lenkijos kovo 20 
dienos laidoje uždėjo antgalvį: “Hitlerio Bal
tijos Kelias į Maskvą”.

Šitoje situacijoje Smetonos valdžia lošia iš
davikišką vaidmenį. Dabar aišku, kad jinai 
vedė slaptas derybas su Lenkija jau nuo sau
sio mėnesio. Valdžios ofciozas “Lietuvos Ai
das” sako:

Šių metų sausio mėnesį kai kurie Lietu
vos ir Lenkijos privatiniai asmenys vedė 
pasikalbėjimus apie abiejų valstybių even- 
tualinius modus vivendi galimumus. Abiejų 
valstybių vyriausybės buvo apie tuos pasi
kalbėjimus painformuotos.

Ryšyje su šitais pasikalbėjimais ir jų pa
sekmėje Lietuvos pasiuntiniui Paryžiuje ko
vo 17 d. po pietų buvo duota instrukcija 
vyriausybės vardu pranešti Lenkijos vy
riausybei per jos ambasadorių Paryžiuje, 
jog Lietuvos vyriausybė yra pasirįžusi pa
vesti vienam savo diplomatų įeiti į kontak
tą su Lenkijos vyriausybės nurodytu diplo
matu tikslu išsiaiškinti padėtį tarpe abiejų 
valstybių. Lietuvos pasiuntinys šitą in
strukciją įvykdė vakar vakare.
Tai buvo daroma už Lietuvos žmonių nu

garos, nuo jų pasislėpus. Gavus šitą Lietuvos 
valdžios pasiūlymą, Lenkijos valdžia paskelbė 
Lietuvai ultimatumą: Tuoj aus užmegskite di
plomatinius . ryšius, arba Lenkijos armija 
trauks į Kauną!

Labai abejotina, ar tik pati Lietuvos valdžia 
nepaprašė Lenkijos valdžios pastatyti' Lietu
vai ultimatumą, idant palengvinus tautininkų 
pasidavimą Lenkijai. Smetona ir jo sėbrai 
pujkiai žino Lietuvos liaudies griežtą nusitei
kimą prieš bet kokius draugiškus santykius su 
Lenkija, kol Lenkija neatitaiso Lietuvai pada
rytos skriaudos ir kol Lenkija tarptautinėje 
politikoje bičiuliuojasi su hitleriniais karo 
provokatoriais. Jie veikiausia nedrįso be ul
timatumo iš Lenkijos pusės viešai paskelbti 
pasidavimą Lenkijos imperialistams.

.Jei Smetonos valdžia nedalyvavo tame suo
kalbyje, tai kodėl išvakarėse • Lenkijos agre
sijos jinai paleido iš kalėjimo hitlerininkus ir 
jų agentus voldemarininkus? Kodėl ji už
gniaužė visokį Lietuvos žmonių protestą prieš 
Lenkijos agresiją? Kodėl ji visais būdais slė
pė nuo Lietuvos žmonių Lietuvai pavojų? Ko
dėl Amerikos smetoninė spauda tvirtino, kad 
Lenkija ir Vokietija neturi jokių užmačių ant 
Lietuvos? Pagaliau: Kodėl Smetonos val
džia taip iškilmingai, kaip kokį senai lauktą 
svečią, pasitiko ir priėmė Lenkijos pasiuntinį? 
Visa tai rodo, kad Lenkijos agresija prieš Lie
tuvą nebuvo tautininkų valdžiai nelaukta.

Lietuvos valdžia nepasirūpino sudaryti ben
dro apsigynimo sutarčių su kitomis Pabaltijos 
valstybėmis, su Sovietų Sąjunga, su Franci ja, 
Čechoslovakija ir kitomis demokratinėmis šali
mis. Dar daugiau, Lietuvos valdžia kriminav 
liškai gelbėjo Hitleriui ir Mussoliniui vesti ka
rą prieš Ispanijos liaudį, atiduodama genero
lui Franco tuos pačius ginklus, kurie taip rei
kalingi Lietuvos apsigynimui,

Vadinasi, visais atžvilgiais padidėjo Lietu
vos nepriklausomybei pavojus. Pablogėjo ir 

■ Vilniaus išlaisvinimo reikalai. Susitaikydama 
su Lenkijos imperialistais, Lietuvos valdžia 
faktinai atsižadėjo kovos už Vilnių. Lenkijos 
valdžios verčiama ji dabar slopins kiekvieną 
Lietuvos žmonių bruzdėjimą už Vilniaus iš
laisvinimą.

Čionai Jungtinėse Valstijose smetonininkai 
ir jų spauda, nepaisant jų keiksnojimosi 
prieš lenkus abelnai, varys pataikavimo ir lie
tuvių visuomenės raminimo ir migdymo politi
ką. Jie šoks pagal Kauno fašistinės valdžios 
muziką atsinešime linkui Lenkijos ir Vokieti
jos. Dar energingiau, kaip ligi šiolei, jie ma
žins Lietuvai pavojų iš Lenkijos imperialistų 
ir Vokietijos hitlerininkų pusės, o mūsų visuo
menę kurstys ir provokuos prieš Sovietų Są
jungą, tą vienintelę Lietuvos ir visų mažųjų 
tautų nuoširdžią užtarytoją.

Katalikų srovės pozicija tebėra neaiški. Jos 
vadovybėje pasirodė didelis pasidalinimas. 
Viena vadovybės dalis, pamačius Lietuvos ne
priklausomybei pavojų, padėjo į šalį grynai 
srovinius reikalus ir nuoširdžiai dėjosi su ki
tomis srovėmis, jų tarpe ir su komunistais, 
kovot prieš tą pavojų. Bet kita dalis pasili
ko savo senose siaurose srovinėse pozicijose.

Ant katalikų srovės vadovybės sunkiai gula 
Vatikano prolenkiška politika, kuri aiškiai pa
sirodė pripažinime Vilniaus Lenkijai. Dabar, 
Lietuvai ir Lenkijai užmezgus ryšius, be abe
jo, Vatikanas darys spaudimą ant lietuvių 
katalikiškos srovės vadovybės kuogražiausiai 
sugyventi su Lenkijos ponija.

Tačiau taip pat .mes neabejojame, kad ka
talikų srovės masės griežčiausiai* priešinsis 
visoms tokioms pastangoms ir nuoširdžiausiai 
gins Lietuvos nepriklausomybės reikalus. Tą 
puikiai įrodė tų masių sujudimas prieš Len
kijos paskutinę agresiją. /

Kiekvienas lietuvis, kuriam ištiesų rūpi Lie
tuvos nepriklausomybės ir lietuvių kultūros 
gynimas, dabar turėtų suprasti, jog fašizmas 
yra mirtinas tautų ir žmonių priešas. Iš vi
daus fašizmas silpnina tautas, iš lauko—fašiz
mas žudo tautas. Stipresnis fašistas, kaip 
koks kanibalas, ėda silpnesnį fašistą; stipres
nės fašistinės valstybės naikina ne tik demo
kratines, bet ir silpnesnes fašistines valstybes. 
Pasikėsinimas ant Lietuvos iš Lenkijos pusės 
ir sunaikinimas Austrijos per ^Vokietiją tą 
puikiausiai įrodė. Todėl kova už tautų nepri
klausomybę ir laisvę yra taip pat kova prieš 
fašizmą.

Kalbėdami ir veikdami Lietuvos reikalais, 
mes ne valandėlei neturime pamiršti, jog Len
kijos imperialistų agresijos ir Hitlerio machi
nacijos atkreiptos ne prieš Lietuvos poniją, 
bet prieš Lietuvos liaudį ir lietuvių tautą. 
Lietuvos ponija mokės greitai susikalbėti ir 
susičiulbėti su įsiveržėliais ir užpuolikais. 
Nuo pat Jogailos laikų Lietuvos ponija kelia
klupsčiavo prieš Lenkijos valdovus ir ponus, 
garbino Rusijos carus, o per pasaulinį karą 
susivienijo su vokiečiais okupantais smaugti 
Lietuvos valstietį ir darbininką. Lietuvos is
torijoje Antanas Smetona bus Antrasis Jo
gaila, gal tik jam netaip seksis Lietuvą par
duoti 
nes f

kaip sekėsi Jogailai ir jo įpėdiniams, 
rukm Lietuvos liaudis sąmoningesnė.

•. o< .'.ius šimtus metų lietuvybę apgy- 
fjąikc Lietuvos darbo liaudis—tasai pil-nė ir i/iajku Lietuvos darbo liaudis—tasai pil- 

kasermėgis valstietis, tasai prie varstoto su- 
sigurinęs amatininkas ir tasai beturtis ber
nas. Taip lygiai ateityje lietuvių tautos vil
tis glūdi toje pačioje darbo liaudyje. Kas ją 
engia ir varžo, tas žudo Lietuvą.

Naujoji situacija iškėlė mums amerikie
čiams naujas problemas. Ypatingai mes ko
munistai ir visas pažangusis judėjimas turi į 
jas orientuotis.

1. Visų pirma mes atmetame tą suprati
mą, kuris sako, kad kol Lietuvoje nėra demo
kratinės santvarkos, tol mums nedaro skirtu
mo kas ten valdo—savas ar svetimas priešas, 
ir todėl mums nereikia rūpintis Lietuvos ne
priklausomybės gynimu. Girdi,' Lietuvos ne
priklausomybės gynimas eina Lietuvos fašizmo 
naudai. Mes sakome kaip tik priešingai: 
Nuoširdus, energingas Lietuvos nepriklauso
mybės gynimas kerta smūgį Lietuvos fašizmui 
ir pagelbsti Lietuvos žmonėms pasiliuosuoti iš 
po tautininkų fašistinės diktatūros.

2. Mes stojame už sudarymą kuoplačiausio 
Amerikos lietuvių liaudies fronto gynimui Lie
tuvos nepriklausomybės ir išlaisvinimui Vil
niaus.

3. Mes siūlome Amerikos Lietuvių Kongre
sui savo programon įdėti, apart atsteigimo 
Lietuvoje demokratijos, Lietuvos gynimą ir 
Vilniaus išlaisvinimą.

4. Mes turime praplėsti ir padidinti veiki
mą už atsteigimą Lietuvoje demokratinės san
tvarkos ir už paliuosavimą anti-fašistų politi
nių kalinių. t- t

5. Amerikos lietuviai turime daryti viską, 
idant Lietuva nebūtų įtrauktą į fašistinių 
valstybių (Vokietijos, Lenkijos, Italijos, Japo
nijos ir tt.) bloką, bet kad ji, apsigynimui nuo 
Lenkijos ir Vokietijos grobikų, dėtųsi prie So
vietų Sąjungos, Franci jos, čechoslovakijos ir 
kitų demokratinių valstybių bloko.

6. Susirinkimuose ir spaudoje mes turime 
sistemačiai kelti aikštėn Lenkijos ir Vokietijos 
grobikų tikslus. Šitose savo pastangose mes 
turime padaryti skirtumą tarpe Lenkijos ir

Vokietijos* grobikų ir liaudies. Į tą liaudį mes 
šaukiamesi paramos kovoje prieš imperialisti
nius grobikus.

7. Mes turime surasti būdus plačiam ir si- 
stemačianr supažindinimui Amerikos visuome
nes su Lietuva ir jos žmonėmis, šitam darbe 
gali puikiai patarnauti mūsų lietuviškas jau
nimas. Todėl mūsų jaunimo organizavimas 
ir švietimas turi pasidaryti didžiausiu rūpes
čiu visos pažangiosios visuomenės.

8. Mes siūlome greitoj ateityje šaukti vi
suotiną tarpsrovinį Amerikos lietuvių seimą, 
kurio tikslas būtų apvienyti Amerikos lietu
vius Lietuvos gynimo ir Vilniaus išlaisvinimo 
reikalais,

Mūsų supratimu, tokio seimo sušaukimu tu
rėtų rūpintis Amerikos Lietuvių Kongresas, 
kuris šiandien atstovauja dideles organizuotų

lietuvių mases.
Tokia yra mūsų greito veikimo programa. 

Tokie yra mūsų pasiūlymai visoms kitoms 
ęrovėms ir grupėms.

Mes raginame visas lietuvių organizacijas, 
visus veikėjus šiuos mūsų pasiūlymus rim
tai apsvarstyti ir prisidėti prie mūsų pastangų 
apvienyti visus Amerikos lietuvius bendram 
darbui Lietuvos reikalais.

Mes raginame mūsų draugus šiame pareiš
kime mūsų išdėtus klausimus kelti ir disku- 
suoti susirinkimuose ir kviesti visus lietuvius, 
kuriems rūpi Lietuvos gynimas ir Vilniaus iš
laisvinimas, vienytis bendram darbui.

Amerikos Komunistų Partijos 
Lietuvių Centro Biuras.

A. Bimba, Sekretorius.

VELYKOS LIETUVOJ

laiku...

(Atsiminimai iš Jaunystės Laikų)

Lietuvoje sodžiaus gyvento
jams, ūkio darbininkams, būda
vo liūdnesni laikai tai žiemos 
laikotarpiu, o ypatingai septy
nių savaičių “gavėnios

žiemos metu netik ‘ flora 
(augmenija), bet ir dalis gyvū
nijos atsigula į “karstą,” užsi
kloja sniegų ir ledų antklode ir 
laukia Velykų, laukia pavasario 
išauštant, kada saulutė — visos 
gyvybės motinėlė—karštais sa
vo spinduliais sužadina visą 
gyvybę, prikelia iš žieminio 

- karsto—įvyksta linksmos Vely
kos !

Bet neiJ mūsų tėvai, nei mes, 
. dalinai, nesuprantam, kaip kad 

ir šiandien daugybė nesupranta 
ir nesistengia suprasti tikro
sios ' Velykų reikšmės. Mes 
laukdami savo dievo, “savo iš
ganytojo” iš karsto prisikėlimo 
—Velykų.

Užvis labiausiai Velykų lauk
davo jaunimas, nes. dvasiškijos 
išgalvotos gavėnios laiku netik 
pilvas nuo žalbarščių ir šutin
tų bulvių prie nugarkaulio pri
sitraukdavo, bet labiausia dva
sinis “pasnykas” jauną žmo
gaus sielą kankindavo; nes 
“žėlavos” laiku' būdavo “neva- 
Inia” nei padainuoti, nei pašok
ti. O jau sulaukus verbų nedė
lios, tai per ištisą savaitę tė
vai bei gaspadoriai uždraudžia 
šeimynai tarpe savęs šnekėtis; 
o ypatingai vaikinui su mergi
na kalbėtis. Esą, tai smertel- 
nas griekas tokiu “žėlaunu” 
laiku, kuomet dievas guli kars
te. Bet du suėję jaunuoliai po
terių nekalba.

Pavasariui išaušus, Velykoms 
artinantis,? “mielaširdi n g a s i s 
dievas,” be jokios jo garbinto
jams mielaširdystės, “savo lem
pą” saulutę pakelia taip aukš
tai, kad jos karšti spinduliai 
sutarpina visą žieminę sniegų 
ir ledų žemės antklodę, paver
čia į vandenį, o nuo to per- 
sipildo upeliai ir upės, tai vie
nur, tai kitur vanduo užsemia 
dalį vieškelio bei pievas ir dir
vas, iš ko susidarydavo gana 
šiurpulingų ir kartu juokingų 
scenerijų.

Būdavo, jūra, ant kurios 
kranto tupėjo mano bakūžėlė, 
kurioj aš gimiau, iš vienos pu
sės tilto užlieja pievas ir dalį 
vieškelio, jungiančio Pilviškius, 
Višakio Rūdą; o čia jau ir 
“čystasis” ketvergas, “didysis” 
penktadienis; žmonės būriais 
eina į Pilviškių bažnyčią, į ve
lyknaktį. Bet kelias užsemtas, 
kito gi tilto nėra; o iš anos pu
sės jūros žmonių, būreliai sto
vi ant tilto, taikosi šiąip-taip 
perbristi balą; moterys verkia- 
dūsauja, o vyrai rūstauja ant 
“visogalinčio” dievo. Ant til
to ir brendant per balą atsibū
davo tikras taip vadinamas 
“burlesk” teatras .. . . Anoj pu
sėj upės, ant; tilto, vyrai nusi- 
fnauna batus, kelines — viską 
ant kaklo, skvernus į rankas ir 
dui per balą; o taip pat ir, 
merginos bei'jaunesnės mote
rys sijonus į glėbį, čeverykus į 
pundelį ir—kam sarmata, tegul 
nežiūri . . . brisdavo paskui vy-; 
rus, nors vaildens vietomis ir 
būdavo aukščiau juosmens.

Iš kitos gi Pilviškių mieste
lio pusės daug didesnis ir šiur- 
pulingesnis “spektaklis” atsibū
davo, tai Šešupės išsiliejimas.

i Bažnyčios tvarkdarys, švei
corius, apsivilkęs gana keista 
uniforma, vienoj rankoj turi 
barškančią lazdą, kitoj — taba- 
kierką pilną tabokos, eina kam
pas nuo kampo, pribudina mie
gančius, užčestavoja niūką ta
bokos, kad vėl neužmigtų ir, 
lyg ubagas tarbą pametęs, vis 
kalba: “Nemigkite—dievo n^ 
mų neterškite; eikite, giedoki
te...”

nuo kunigų kra- 
“šventi vandens 

ant kiekvieno 
o taip pat ir į 

kuri

Velykų gi rytui išaušus, vos 
dar tik saulutei užtekėjus, pa
sigirsta varpų ir varpelių 
skambėjimas, gaudimas, būgnų 
dundėjimas; tikinčiųjų veiduo
se pasireiškia kokis tai jiems 
nesuprantamas ūpas, nes kuni
gas, o dar garsiau vargoninin
kas, užgieda/ kad “Po liūdesio 
stojosi linksmybė, aleliuja, die
vas iš karsto keliasi, aleliuja.”

Po visų dievo prikėlimo ce
remonijų pašventina švenčio- 
nus; gi jų savininkai, stum
dami vienas kitą, jieško savojo 
gurbelio. Tačiaus biedniokas 
žmogelis stengiasi i pastverti 
turtingesnį, kuriame matyti ge
resnis kashėh švenčionų; o to 
savininkas griebia žmogeliui už 
sprando’ atima švenčioną ir 
magaryčioms prideda: “Tu, 
rup ... tu, valkata, mano šven- 
čiona . . . mano kiaušinius ir r

Į velyknaktį daugiausiai su
eina jaunimas, nes seniai anksti 
Velykų rytą atveža pašventint 
“švenčioną”; į gurbelį sudėję 
Velykų valgius — kiaušinius, 
dešras, kumpį ... o turtingesni 
ir bonkutę “monopolkos.” Šven- 
čionus suneša ir eilėmis sudeda 
šventoriuje, nes bažnyčioje pil
na maldininkų; kiekvienas savo 
gurbelį-švenčioną atid engia, 
kad šventinant 
pylos tiškanti 
lašai” užtikštų 
kiaušinio . . .
bonkutę “valstybinės, 
gražiai įtupdyta pačiam šven
čiono viduryj ir galvutę iškišu
si, rodosi, juokėsi iš tų visų ce
remonijų, ką kunigas atlieka, 
piktąsias dvasias vaikydamas 
nuo švenčionų.

Tarp jaunimo būdavo gana 
daug ir tokių kurie visą gi ve
lyknaktį praleisdavo šventoriaus 
tamsiuose kampuose, patvoriuo
se, romansuodami su “angeliu
kais,” o ne bažnyčioj prie dievo 
karsto. Tačiaus jaunuoliai grie- 
ko nesibijo, nes ir zakristijonas 
sakydavo, kad “Du jaunuoliai 
susiėję poterių nekalba...”

Velyknakčiais kunigai šven- Į bonkutę išmetei . .
toriuje, o kartais ir po mieste
lį atlikdavo panaktinio “sargo” 
pareigas; kelis kartus per nak
tį apeidavo su šermukšnine laz
dele šventoriaus patvorius ir 
suvarydavo “išdykėlius” į baž
nyčią, o kurie pasipriešina, 
gauna paragaut šermukšninės.

Kartą kunigas, matomai, bū
damas neromantiškam ūpe, su
čiupo mane ir mano “angeliu
ką” tamsiam šventoriaus kam
pe, nusivarė į zokristiją, prida
vė mane pačiam brostvininkų 
pirmininkui, kurio pareigas ėjo 
mano brolis Jonas, apvilko ma
ne “kamža,” įdavė į rankas il
gu kotu liktarnę, nuvedė prie 
pat dievo karsto ir pastatė “ga
le jo kojų,” kaipo sargą, greta 
jau stovinčių ^argų, gal daug 
didesnį “grieką” papildžiusių, 
negu aš ... O mano “aniuo- 
lėlis,” sakėsi, negavusi nuo ku
nigėlio griekų išrišimo per visą 
metą . . .

Velykų pusryčiams, būdavo, 
pirmiausiai gaSpadinė visai šei
mynai padalina po vieną šven-

tintą kiaušinį, kas reiškia atsi- 
gavėjimą po “ščeslyvo” gavė
nios pasnyko, o po to duoda ki
tus iš švenčiono valgius. Po at- 
sigavėjimo gaspadorius padali
na ' Velykų margučius; bernui 
penkis, slūginei tris, o piemenu
kui'du. Tačiaus, taip vadina
mo stubelnyko “gaspadoriaus” 
sūnus, kuriam nėra . galimybės 
margučių turėti, panaudoja sa
vo gudrumą—pasidirba medinį 
“margutį” ir eina muštynių iš 
atimtinių . . .

Antrą gi Velykų dieną jau
nimas, o daugelis ir senių, su
eina į bažnyčią tik tuo tikslu, 
kad pažaisti margučių mušty
nėse iš atimtinių . . . Vieni 
miestelio aikštėje, kiti pačiam 
šventoriuj žaidžia. Tačiaus 
tankiausiai margučių muštynių 
komedija užsibaigdavo' antausių 
tragedija . . .

Kaip atmename, Lietuvoje 
Velykas švenčia net tris dienas. 
Trečią dieną sodžiaus jaunimas 
surengia vakaruškos-gegužines, 
kad po visų gavėnios smūtkų, 
pasnykų pasilinksmint, kas jau
nai sielai būtina.

Apart jaunimo į vakaruškas 
sueina ir senių, kad kazyromis 
palošti aviną; o moterys pasa
koja, iš “tikrų atsitikimų” pra
eities pasakas. Mano motutė, 
būdavo, džiaugiasi, kad, girdi, 
šiais laikais bepigu jaunimui, 
yfjatinghi merginoms, vakaruš
kose, vestuvėse pasilinksmint, 
pašokt, nes jau neateina į po
naitį pasivertę velniai, nešoki na 
merginas ir nesugnaibo krūtų, 
kaip kad būdavo. O poną-vel
nią, sako, pažindavo tik tuo, 
kad jo nosyje tik viena šriervė.

—Vieną kartą,s.— motutė sa
kydavo,—vakaruškose per savo 
neapsižiūrėjimą išėjau šokt su 
nepažįstamu pokaičiu ir tik be
šokant apsižiūrėjau, kad šoku 
su “vienašnerviu”; visa lyg į 
ledą pavirtau, kojos sustiro—• 
nei bėgt, nei rėkt : . . Bet atsi
peikėjusi tris kartus persižeg
nojau ir griebiau nuo savo kak
lo rožančių ir moviau jam ant 
galvos, o mano vaikinas velnią

(Tąsa ant 6-to puslp.)
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Bostono Biznieriai ir Profesionalai
a- B

WILLIAM’S TAVERN
K. TARUSHKA

Gražus pasirinkimas geriau
sių ir skaniausių valgių 
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

253 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 2613

j.

“LAISVES" SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

0 S

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta 

355 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass. 

Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius: 

1044 Washington St. 
Tel. Norwood 1498-W

DIDŽIAUSIAS 
BARGENAS

SOUTH BOSTONE
Kampinis namas, storas ir 5 

šeimynos, štoras per 35 metus 
išrendavotas aptiekos bizniui, la
bai įgyvendintas, ypatingai daug 
lietuvių apgyvento] vietoj. Per
dėm atnaujintas iš vidaus ir lau
ko. Nauji aržuoliniai “florąi” per 
visą namą, 5 baltos sinkos, 5 nau
ji pečiai, pilnai išrendavotas labai 
pavyzdingomis šeimynomis, visas 
išpopieruotas, išpentintas iš vidaus 
ir iš lauko. Rendų atneša $1,438 
į metus. Apmokėjus visas išlaidas 
gryno pelno lieka arti $1,000.00 
per metus. Yra įvažiavimas au
tomobiliams. BusSs sustoja arti 
namo.

Galima mainyti ir ant farmos. 
Norintieji pasinaudoti šiuo nepa
prastu bargenu, įuojaus kreipkitės 
pas: •

A. J. KUPSTIS
332 West Broadway, 
South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 9423

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIŲS, Prezidentas

Orui Atšylant Gerkite Brocket’s Ale ■
Šis alus yra daroma iš tikros daigintų miežių salyklos. 

Daroma stiprus alus—Ale šviesus ir tamsesnis sulig 
mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo
Lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
Jis yra daromas iš grynų miežių salyklos su Europiškais apyniais. 

Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistą.

Ėlius-Ale yra stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. 
Todėl visokiame klimate jis yra naudingesnis gerti, jis 

paakstina jūsų kūną energingiau veikti
Lietuvių bizniai, kurie verčiatėsi alum tuojau rašykite prezidentui 

Antanui Penkevičiui reikalaudami pristatyti lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami:

Brockert Brewing Co,, Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.
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Penkiadienis, Bal. 15, 1938

Greetings
Lith-American youth history has just been made.
The publication of the “Voice” today is a forward step 

that will long be remembered. For once again our Lithuanian 
youth have shown their ability in successfully carrying out new 
ideas and new progressive innovations. It was a hard job to 
get the magazine going and today we see the fruits of our la
bors in a sparkling, witty, entertaining and instructive youth 
magazine printed in English.

The “Voice of Lith-Americans” will serve as a greater bond 
to bring together Lithuanian-American youth in one progressive 
mass where they can make themselves heard and their literary 
and artistic ability shown to an appreciative public. This out
let for youthful endeavor will help promote the cultural activities 
and accomplishments of Lithuanian youth in America.

With the publication of the “Voice” the greater task begins. 
' The subscription drive has surpassed its objective and we are 

proud, but we cannot rest on our laurels. At this period of 
celebration we must not forget to help the new magazine grow 
in popularity, size, content and accomplishment. The greatest 
incentive for such a growth is the subscription.

Get your friends to subscribe! Show them the magazine 
and explain to them its purpose and we are sure a “Voice” sub 
will be born!

We can well be proud of the “Voice” and to show our pride 
in such a magazine let us help it by spreading it and publicizing 
it and helping it grow into a greater and better organ for, of 
and by Lithuanian-American youth!

TWICE A WEEK ENGLISH PART

Wh BPWftta HI SPORTS-HUMOR-N E W S
OF C L U B ACTIVITIES W I V EDUCATION-STORIES

PUBLISHED EVERY
TUESDAY AND

FRIDAY
a

NEW 'VOICE OF LITH-AMERICANS
MAGAZINE COMING OUT TODAY!

Detroit Prepares for Baseball Season;
To Hear Toronto Present “Salomėja”

The talk was 
taken, 

chorus wishes to extend an 
invitation to Drg. Pruscika to 
us a little talk whenever he 
visit Detroit again.

ĘJ

GIRLS LAID OFF IN GAR- 
FINKEL PATERSON PLANT

found in this column. Bat- 
Keep your.eyes open.

the Aido Chorus has grown 
an extent that a group pic- 

where faces
to be, general approval dc- 
upon separate pictures com- 
into one whole picture. Id’ 
hate to be the guy whose

We or The^I
The play, “Pussesere Salo- 

presented by the Toronto 
will be a highly entertain-

Part IV

WE ALL WANT PEACE. Some
times I get tired of saying 
such an obvious fact but re

petition is needed. When you want 
something you must go out and get 
it. Peace, unfortunately, is a state 
of being that cannot be voted into 
existence. No law can say “Peace! 
Ain’t it wonderful?” and let the 
matter end there.

By our very nature as a power
ful capitalistic nation with interests 
in almost every country and with 
an itchy-hand ruling class at home, 
it is practically impossible for the 
United States to remain aloof when 
a world war breaks out. Upon this 
assumption we must admit that all 
the laws of Congress will be useless 
when the first shot is fired. Lud
low Amendments at the eleventh 
hour will be a poor defence.

The fact then remains is that in 
order to have peacd we must have 
peace in the world. Keep America 
out of war by keeping war out of 
the world!

in- 
seen 

how the shams of neutrality and iso
lation are worthless. We know too 
that hypocritical statements by po
liticians are worthless when they 
disregard the opinions of the people. 
Our own democracies are experts in 
the art of throwing the bull and es
caping into the world of dream fan
tasies and pitiful belief that fascism, 
naziism and Japanese imperialism 
will some day be satisfied and stop 
their aggressions.

What remains is for the people 
of the United States to understand 
the streams of events and to for
mulate 
rica in

mirably express America’s one 
surance against war. We have

a policy that will keep Amc- 
peace as well as the world.

Peace Policy
a policy must have as its

breaks wars. A

War Insurance
In that one sentence we can ad

savy <
"AfUTURf

Such 
crux the fact that the causes of 
war are economic and that econo
mics makes oi'
policy built around that premise 
cannot fail, 
policy take into consideration? 
Simply this:

1) An agreement among the pow
erful democracies to stop any ag
gression by any power.

a) In case of aggression these na
tions would join in a concerted 
boycott, invoking sanctions against 
the aggressor.

b) The attacked nation would re
ceive material and financial aid.

In that short item we have sum
med up the essential factors of Col
lective Security. It is all too obvious 
that 
seize 
land 
they
many. France, for example, supplies 
Germany with 75% of her iron ore.

What must such a

Germany would not have dared 
Austria if France and Eng- 

had served advance notice that 
would economically starve Ger-

WALL STREET BLUES

The Aido Chorus wishes to thank 
Drg. Pruseika for the encouraging 
and enlightening talk to the mem
bership last Sunday,
short, interesting and well 
The 
open 
give 
may

It’s only two weeks now till the 
biggest and last indoor affair of this 
winter’s season will become an act
uality, 
mėja,” 
artists,
ing affair with plenty of good act
ing. On Saturday, April 30th, at 
Lithuanian Hall, 25th and Vernor, 
the program will begin at 6 P. M. 
sharp (last time we started five se
conds ahead of time). At 9:30 P. 
M. sharp the swiftly rising 11 piece 
orchestra led by Costa Rica will 
give us some of the hottest stuff 
this side of Cuba. The admission 
to both of these affairs is 40 cents 
at the door or 30 cents in advance. 
The dance alone is 30 cents, so let’s 
have a big attendance of Lithuanian 
youth to see the play.

Perhaps next week the LDS-Aido 
teams will have made the final de
cision with the I WO league and 
from then on all games and scores

the stu- 
scheduled 
10 A. M. 
be main-

will be 
tor up!

Since 
to such
ture shows pinheads 
ought 
cided 
bined 
sure
only available is a passport photo.

Once again the Lithuanian gram
mar school is changing its schedule 
to be a convenience for 
dents. The school is now 
to function on Sundays at 
sharp. The classes will
tained till 11 A. M., thereby being 
immensely convenient, for Aido Cho
rus members especially. This is a 
big advantage, I hope to see many 
new students.

But listen, have you subscribęd to 
the “Voice”? You did? Ah, then 
you now have a new companion. I 
congratulate you on your excellent 
choice. Good friends arc the mak
ing of a person and in choosing the 
“Voice” you have chosen an intelli
gent, loyal and entertaining part
ner. Such a friend of wise coun
sel is rare in these times, don’t let 
negligence lose him.

Your pal,
—So Long.

A few days ago over 50 girls 
were laid off in the plant of Gar- 
finkel and Ritter. G & R produces 
ladies’ silk underwear that goes to 
all parts of the world. This mill 
is about the only place in Paterson 
that employs so many young girls, 
over 1,000 of them. All the other 
mills are shut down tight and it is 
practically impossible to obtain a 
job elsewhere. We have a union 
shop, but it was impossible to pre
vent the lay-off. This drastic lay
off has made over 50 girls jobless 
for a long time, as Paterson is slow- 

Any 
come 
from 
taxa- 

the 
but 
fair

for a long time, as Paterson is 
ly but surely going bankrupt, 
new industries that wish to 
into Paterson are prevented 
so doing by the high rate of 

Paterson was once calledtion.
Silk City of the United States 
now there is no name for our 
and corrupt city.

Sam: “Does it cost much 
clothe your family?”

Harry: 
daughter 
only son

“Nope. You see 
is a fan dancer and 

is marathon runner.”

to

my
my

theYoung wife: “It says beat 
whites of the eggs till stiff. I think 
they must be done now.”

Hubby: “Why, are they stiff?”
Young wife: “No, but I am.”

Thomas Jefferson
T A TIME when reaction wraps 
itself in the American flag and 
damns all progressive tenden

cies with the label “Red!” we can 
look to American history for (he 
moral and natural right to peace, 
freedom and democracy.

Of all the fampus figures in the 
past history of our country Thomas 
Jefferson stands in a class by him
self for his heroic and unforgotten 
efforts and struggles in behalf of 
American democracy against Tory 
treason find reaction that set in to 
crush the new-born republic of 1776.

•Jefferson lived in a period re
markably like the present. It was 
a period of struggle to establish a 
more democratic form of govern
ment and crush the vestiges of feu
dalism, monarchy and 
Thomas Jefferson, born 
1743, was a product of 
and possessed of a true
belief in the ability, honor and dig
nity

aristocracy.
April 13, 

this period 
democratic

of the common people.

themselves.
“...all men are created equal, that 

they are endowed by their Creator 
with certain unalienable Rights, 
that among these arc Life, Liberty 
and the pursuit of Happiness. That 
to secure these rights, Governments 
are instituted among Men, deriving 
their just powers from the consent 
of the governed.”

Jefferson was among the leaders 
of the common people who demand
ed the passage of the Bill of Rights 
guaranteeing free speech, press, re
ligion, etc., as a condition to accept
ing the Constitution. Through the 
Bill of Rights the American people 
safeguarded the , .rights they had 
won through,the Revolution.

The new republic of 1783 faced 
a reactionary movement of the Fe
deralists who sought to 
growth of democracy in 
even to the extent of 
with England and Spain 
the now nation.

st op the 
America, 

conspiring 
to crush

BY 
WALTER 

KUBILIUS

day to safeguard democracy against 
reactionary plotting. Jefferson’s 
words on the subject are a light to 
those who find Americanism incom
patible with the struggle for peace, 
freedom and democracy.

“..iGod forbid we should ever be 
twenty years without such a rebell
ion. What country can preserve its 
liberties If its rulers arc not warned 
from time to time 
preserve the spirit

that the people 
of resistance?”

Treason and Reaction

Youth Enthusiastically Greet New
Thirty-four Page English Magazine

BROOKLYN, N. Y., April 15.—Wide-scale enthusiasm greet
ed the first issue of the “Voice” magazine published here today. 
As the presses rolled out the first issue it was felt that an his
torical moment had come for Lithuanian-American young people. 
The magazine, first of its kind, at this moment is being wrapped 
and mailed to the subscribers all over the United States. The best efforts 
of Lith-Amcrican youth have wont into the new journal and a glance 
through the magazine shows the splendid work accomplished by the con
tributors, 
magazine

editors and all young people who have cooperated in helping the 
come out. gj---------------------------------------------- -
Splendid Content
page magazine, printed en-
English, contains severąl

34 
in 
stories by prominent Lith- 

an inter

“Medicine” Next WPA 
Play Production

cartoons sprinkled

The 
tirely 
short 
American young writers;
csting article on the recent Lithua
nian-Polish dispute and its causes; a 
ful page cartoon of the Believe-it-or- 
not type about Lithuanian history; 
a large sports section and several 
poems a n d
throughout the magazine.

The first issue is decked in two 
colors and printed in a type easy to 
read and easy on the eyes. It is 
simple and attractive in appearance 
but interesting and indispcnsiblo in 
content. In short, a magazine every 
Lith-Amcrican youth must subscribe 
to.

Order Bundle Copies!
All local organizations that would 

like to have bundle copies ordered, 
must send in their orders immediate
ly. And if you haven’t subscribed 
yet, do so now!
Lithuanian-American Publishers,

Box 38, Station W,
Brooklyn, New York.

‘Medicine” is the present 
now Living Newspaper

title of 
script, 

of the 
relation

a
dealing with the problems 
medical profession and its 
to patients, now in the hands of
the Production Board of the WRA 

'Federal Theatre Project, it was an
nounced.

The script, based on material 
gathered by the research, staff, was 
written by Oscar Saul, Alfred 
Hayes and Hoffman Hays, dramat
ists of the' Living Newspaper.

Whether “Medicine” will be the 
Living Newspaper to succeed “...one- 
third of a nation...” now nearing 
its fourth month at the Adelphi 
Theatre, is still to be decided. A 
Living Newspaper . script tentatively 
called “War” is also nearing com
pletion and work is progressing on 
several others.

WHAT IS THIS GAME CALLED GOLF?

Richard Whitney has committed 
the most deplorable and pitiful 
crime of all—he was caught. In this 
day and age, you know, it is quite 
permissable to milk the public out 
of millions and to swindle Uncle 
Sam in more ways than one, but to 
get caught in a simple operation... 
Horrors! What would J. D. Rocke
feller think down there?

“Richard Whitney. Rugged indi
vidualist. Five times head of the 
Stock Exchange. Spokesman for the 
self-regulation of the investment 
markets. Richard Whitney a 
mon thief? Impossible! I 
believe it!

“And you say he confessed? 
was convicted? Ah! I smell a 
spiracy! Richard Whitney must 
doublecrossed Wall Street and
out to Moscow Gold! It is all a 
diabolic plot to discredit J. P. Mor
gan and Co! Richard Whitney go 
to jail? Nonsense! Confess? Don’t 
be ridiculous! Why, at this moment 
he is probably having tea with 
Franklin Roosevelt and Herbie Hoo
ver at" San Simeon and laughing at 
the fraud perpetrated upon the 
American people! It’s a frame up, 
I tell you! And if you don’t believe 
it, why, why, you’re a communist, 
that’s what!”

What Remains?

com- 
don’t

And 
com 
have 
sold

We have scraped the heavy is
sues of peace or war and have ar
rived at a logical conclusion that 
only united action by the powers of 
the world can stave and put off the 
“inevitable conflict”. Merely admit
ting this will not bring us forth to 
the millennium. Something more is 
needed and that something is the 
active participation of our country, 
the United States.

The United States of America is 
a democracy. As a democracy the 
voice of the people must be heard. 
Make yourself 
the U. S. help 
hour of need, 
velt carry out 
an active part
aggressors”. Demand that the ship
ments of arms to Italy, Germany 
and Japan be stopped. Demand that 
Congress invoke a policy that will 
assure peace, based on Collective Se
curity and not on a muddle-headed 
horse-and-buggy interpretation of 
world affairs.

All these are 
which you can 
nation to stop
now before it is too late. And above 
all, educate your friends and oppo
nents. Make, them understand the 
complicated issues of our world. 
When that understanding is achieved 
we will be on the way to a better 
world.

(to be concluded)

His Accomplishments
isN Thomas Jefferson who wrote 
stirring words of the Deęlara- 
of Independence and made im-

it 
the 
tion 
mortal the creed of democracy and
the right of a' people to govern

Parallels of Today

Although Thomas Jefferson has 
been dead for over .112 years he is 
still a guiding figure in showing the 
remarkable parallels in the struggle 
he waged and in the fight of to-

Rather than allow the spread of 
democracy in America and France 
reactionary Federalists prepared to 
join with England to crush both 
growing democracies. They betrayed 
the national interest for the class 
interest — a thing we find com
mon today among the reactionaries 
of our time. This reaction, how
ever, was squashed in the democrat
ic landslide of 1800 when Jeffer
son was elected to the Presidency. 
The same Federalists that howled 
for “centralization of power” in the 
hands of a strong central govern
ment, now turned around and de
manded “decentralization” 
Jefferson purchased 
Louisiana Territory 
strengthen democracy 
vistas for expansion.

Aaron Burr was arrested for trea
son against the democracy but was 
later acquitted by John Marshall, 
the Chief Justice who gave the Su
preme Court powers not given to 
it by the Constitution.

yuh gotta be in da chips to 
it. Its only a game for da 
bugs. We kin neva aford ta 
dat game. Yuh gotta join a

anyone five that says I’m

dollar bill will get any one 
Course Golf permit that is 
any week-day from April

If

when 
the immense 
in order to 
and open new

heard! Demand that 
Spain in her present 
Demand that Roose- 
his promise to take 
in. "quarantining the

practical means by 
show your de term i- 
the menace of wai

PURE JA
Remember the old Ivory Soap (It 

floats!) advertisements that screech 
99 >44-100 pure? Adolph has done 
one better and pronounced the Reich 
99 80-100 pure. Sometimes you have 
to give credit to Adolph. He not 
only pulls the wool over your eyes 
but you begin to see things.

For example, do you see anything 
in that sudden increase of suicide 
in Austria? “Suicide”? They elec
trocute people for that sort of "sui
cide” in America.

As for the election itself—at this 
moment I am anxiously awaiting the 
next plebiscite conducted by Adolph. 
For, you see, I would npt be at all 
surprised if 200% of the people vot
ed “Ja”!

Fascism, we know, can “accom
plish’* many things.

ATTENTION!
EDITOR’S NQTE:

Charles Juskauskas, Jr.: Sorry! 
But an article on the subject was 
written in this Tuesday’s Youth 
Section by “Piemenukas.” First 
come, first served, you know.

The fortune-teller shook her head 
as she read Hitler’s palm.

“Bad news, ’ you will die on a 
holiday.”

“Me? Why on
“Any day you

a holiday?”
die is a holiday.

/

blame them. I’m ready to prove- 
what I say though and one dolląr 
will get 
wrong.

A five 
a Public 
good for
15 through the end of October, 
you would rather play on Sat. and 
Sundays then you will have to spend 
ten dollars for your permit which 
entitles you to play any day. There 
are 10 Public Golf links in the near 
vicinity, by the way. A golf bag and 
three clubs are compulsory and can 
be puchased at any of the leading 
sporting goods stores in the city. 
In fact last year you could get these 
necessities at most of the leading 
drug stores and if I’m not mistaken 
a drug store is a place where sick 
people purchase articles that are 
supposed to make them regain 
health. A very appropriate place to 
sell golf equipment, I’d say.

But getting back to our needs, a 
cloth golf bag will suffice and that 
will cost anywhere from a dollar up. 
Four golf clubs, a brassie, mashie- 
niblic, number four iron and a put
ter, will be plenty for the novice or 
beginner and they can also be pur
chased for about a dollar apiece. If 
you would care for a larger selec
tion of clubs and haven’t got the 
money, go to a second hand shop 
by all means and you can outfit 
yourself completely for a ten dollar 
bill. Golf balls can be bought at any 
of the public links as cheaply as ten 
for a dollar from the caddy master 
to twenty and more for the same 
dollar from youngsters who go about 
“finding” the balls on and around 
the course. As far as liking the 
game is concerned, I’ll lay the odds 
again that out of ten people who 
give the game a fair trial nine of 
these will be confirmed bugs in the 
course of two weeks.

So I’m giving all fair warning, if 
you haven’t got the time to play 
golf, 
then
will make it your duty to find the 
lime to play. It may even enhance 
your married life, so don’t say I 
didn’t warn you. Here’s a little in
side info, if things turn out as ex* 
pected there will be a Nat’l Lith.i’jT’ 
golf 
now

“Golf! Where did I hear dat 
word before? Golf, Oh yeah, It’s 
a game yuh kin play by yerself, 
chase a little ball all over da coun
try after yuh smack it on da nose 
wit a stick, or a club a some kind. 
But 
play 
ritzy 
play
country club uv some kind ta even 
be able ta get on a golf course. I 
wouldn’t want to play it anyway, 
tire yerself out, chasin a little white 
ball and after yą ketch up ta it ya 
gotta smack it still furda. I tink 
its a crazy game an yuh gotta be 
nuts to play it”.

Scz you! Why, do you know the 
game of golf is not one of, but the 
most beneficial games to ones phy
sical being? Doctors advise golf to 
any number of run-down, worn-out. 
tired, cooped-up office or factory 
workers, in fact for any poor slob 
who works indoors for a living. As 
far as being too expensive, why that 
is a laugh in itself. If any person 
thinks more of ten to twenty dol
lars for six months of sheer enjoy
ment and healthful exercise than his 
own personal health, then I’ll agree 
that it is expensive. One might 
think I’m being ridiculous and talk
ing through my hat when I quote 
those low figures and I really can't

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

“In recognition of your thirty years of service, we are giving 
you a $2 riiise”.

W -4

Democratic Ideal
After two terms as President Jef

ferson retired and proposed James 
Madison to carry on. The Royalists 
and Tories turned on the hate-cam
paign and started the clamor of 
“dictatorship” and “tyranny” but to 
no avail when the people vindicat
ed Jefferson by electing his candi
date.

Thomas Jefferson died on July 4, 
1836 on the date when his Declar
ation of Independence was being 
celebrated. His efforts in behalf 
of true democracy and liberty and 
against oppression of all kinds will 
always be a colorful and meaningful 
episode in the rich tradition of A- 
merican history.

It is up to us, the Americans of 
today, to remember that the de
mocratic ideal for which Thomas 
Jefferson fought is our ideal and 
struggle and that the oppression 
which he met over one hundred 
years ago is still with us and can 
be wiped out only when its causes 
are wiped out—rule by class exploit
ation.

While we daily march towards de
mocracy we can look back in the 
history of our country and remem
ber that Jefferson’s battle is now 
our battle.

Dumb: “I hang my head in 
shame every time I see Ąny farpily 
wash in the back yard.”

Bell: “Oh, do they?”

“Hello, old top, new car?” 
‘No, new top, old car.”

Spring Term of 
Workers School 
Opens in N. Y.

Given impetus, by the widespread 
acceptance of the slogan, “Commun
ism is Twentieth Century American
ism”, the history courses offered by 
the Workers’ School for its Spring 
term have already' attracted a large 
registration. Three separate history 
courses are offered: American His
tory From Colonial to Modern 
Times, American Labor History and 
History of Class Struggles.

At the same time the school an
nounced, in releasing ą report or. 
the recently concluded term, that 
students at the school wore showing 
an increased interest in Politica1 
Economy as well as History.

Registration for the Spring Torn 
is going on now and will continue 
until the first week of classes, which 
begin on April 18. Students, how 
ever, are urged to register as carlj 
as possible, since the most popular 
courses are rapidly filling up. Re
gistration is being taken in Room 
301, 35 E. 12th St., between the 
hours of 10 A. M. and 9 P. M. week 
days and 10 A. M. to 4 P. M. Sat
urdays.

don’t start, cause if you do, 
job or business be hanged, you

tournament held in 1939 so 
is the time to prepare.

Tom Yermak

A manufacturer attending a con
vention in a distant city received a 
telegram from his wife reading:

“John, remember you are a mar
ried man.”

His answer read:
“Telegram received too late.”

There are 19,000 magazines pu
blished in the United States cur
rently- -or enough to turn a news
stand into a wood pulp fort.
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Parašė M. ZOščENKO Verte V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
Miliausko, Bagočiaus ir Viso S. L A.

Pažangaus Sleito Balsai Vis Dar Auga
Bridgeport, Conn

' Vienok Rusijoj tas buvo įdomiausia.
Pirmas rusų rašytas įstatymas, žino

mas kaipo “Rusų teisybė”, buvo parašy
tas įsakymu Jaroslavo remiantis amžių 
įpročiais ir gyvenimo tradicijomis.2)

Ir štai 'šioj “Rusų teisybėj” apkainuo- 
ta ir piniginė suma paskirta stačiai už 
kiekvieną kriminali prasikaltimą, įskai
tant užmušėjystę, snukio sudaužymą, iš- 
pešimą ūsų ir barzdos.

Šioj prasmėj kriminalis kodeksas iš
rodė, na, stačiai, kaip restorano valgių 
surašąs. Ten pažymėta kaina už kiekvie
ną prasikaltimą. Ir kiekvienas galėjo pa
sirinkti bile kokį dalyką, taip sakant, pa
gal savo kišenių.

Vienok prisilaikydami pagarbos linkui 
savo pranokėjų, nesijuokdami bandysime 
skaityti jų juridinius patvarkymus, ku
rie, taip sakant, parašyti, kaipo fanta- 
zinės pasakos.
£ 16. Na, imkime ir perskaitykime šiuos 
pasakiškus įstatymus mūsų, taip sakant, 
gerbiamų senelių. Nuorašą darome iš 
,Rusų teisybės”3) ir iki tam tikro laips
nio duodame savo šiokias tokias pasta
bas.

Pirmiausiai ten eina kalba apie smul
kius, kasdieninius dalykėlius—apie muš
tynes, snukių daužymą, išnarinimus ir 
tam panašius, kame mūsų seneliai, aš 
atsiprašau, sprendžiant pagal įstatymus, 
buvo geri meisteriai ir peštukai.

1) “Jeigu ateis į kiemą (tai yra į teis
mą) žmogus sukruvintas arba su mėly
nėmis, tai jam liudininkų nejieškoti, o 
kaltasis lai moka pardavimus4) — tris 
grivnias.”

• Pažymėsime, kad grivnia nebuvo lygi 
mūsų dienų grivniai ir snukdaužį neap- 
kainuodavo 30 kapeikų, nes jeigu tokia 
suma būtu buvus, tai visi būtu vaikštinė- 
ję ištinusiais snukiais. Grivnia—tai buvo 
šmotelis sidabro apie vieną trečdalį sva
ro. Taigi, palyginant, kaina buvo aukšta 
ir veik nepasidavė mūsų dienų kainai už 
užvažiavimą per snukį. Pažymėsime, kad 
iki revoliucijos, už užvažiavimą per snu
kį ne aukštam valdininkui, pavyzdžiui, 
policininkui, reikėjo užsimokėti 25 rub
lius bausmės.

2) “Jeigu kas uždroš ką botagu, ar- 
•ba puodu, arba ragu, arba neaštriąja pu
se kardo, tai dvylika grivnių, o jeigu nu
skriaustasis, nepakęsdamas to, kirs kar
du, tai jam jokios kaltės nėra.”

Pinigus už šią bausmę taipgi gaudavo 
kunigaikštis, nors ir ne jį mušdavo.

Vienok kaip ką galėdavo uždirbti ir 
nukentėjęs.

3) “Jeigu kas sužeis kitam ranką ir 
ranka nupuls arba sudžius, arba sužeis 
koją, akį ar nosį, tai moka pabaudos 20 
grivnių ir nukentėjusiam 10 grivnių.”
• Šiuose smulkiuose dalykuose kuni
gaikštis gaudavo du sykiu daugiau, negu 
nukentėjęs, ką negalima pavadinti pilnu 
teisingumu.

Bet buvo dalykų, kur kunigaikštis tu
rėjo aiškius nuostolius.

4) . “Kas nukirs kitam kurį nors pirštą 
—moka 3 grivnias pabaudos ir 10 grivnių 
nukentėjusiam.”
! Įdomu, kad nukentėjęs už pirštą ir už 
yisą ranką gaudavo vienodai po 10 griv
nių, o kunigaikštis ant pirštų, nežinia ko- 

-del, netekdavo geros sumos. Patriotai, 
kad įtikus kunigaikščiui, veikiausiai, 
pirštų nekapodavo, bet prigriebdavo ran
kas.
• Labai aukštai buvo įkainuota mora
liai įžeidimai.

5) . “Jeigu be kaltės suriš vyrą, tai mo
ka 12 grivnių pabaudos.”

6) . “Jeigu kas kam išpeš barzdą arba 
ūsus, tai moka 12 grivnių pabaudos.

7) . “Jeigu kas svetimai pačiai nutrauks
2) Senesnieji “Rusų teisybės” užrašai liečia 

pradžią XII šimtmečio. Novgorodo-gi metraš
tyje' “Rusų teisybės” pirmas užrašas buvo pa
darytas 6562 metais (nuo sutvėrimo pasaulio, 
tai yra 1054 metais).

3) “Rusų teisybe,” iš kurios mes darome iš
traukas, liečia vidurį XIII šimtmečio.

4) “Pardavimu” vadinosi bausmė, už kurią
• kunigaikštis imdavo pinigus. Atlyginimas nu- 
’ kentėjusiam vadinosi “pamoka.” Bausmė už 
. užmušėjystę arba pasikėsinimą ant užmušė-
• jystės vadinosi “vira.” 
4 tės vadinosi “vira.”

nuo galvos papuošalą bei apdengimą— 
moka 6 grivnias.”

Už šias skriaudas bausmės pinigai ei
na kunigaikščiui, o nukentėję gauna špy
ga.

8). “Jeigu vyras pastūmės vyrą, arba 
patrauks prie savęs, arba atstums nuo 
savęs, arba per veidą užduos, arba karčia 
užduos, tai moka 3 grivnias pabaudos.”

Už tai, kad “patraukti prie savęs vy
rą”—kaina, dabartiniu mūsų žvilgsniu, 
buvo prieinama, ne žvėriška, bet neaiš
ku, kodėl uždavimas bliūdu ar puodu ap
simokėdavo brangiau, negu uždrožimas 
karčia. Ot šis dalykas, mums, gyvenan
tiems dvidešimtame amžiuje, nesupran
tamas.

Vienok nesikapstinėsime šiose 'psicho
loginėse smulkmenose. Seniai, neabejoju, 
labai gerai žinojo, ką darė.

Bet ve kas stebėtina: kainos už užmu- 
šėjistes, abelnai paėmus, veik nebuvo 
aukštesnės, kaip už paprastas muštynes 
ir moralius įžeidimus. ,

Štai jums kainos už užmUsėjystes:
17. Darome nuorašą iš tos pačios “Ru

sų Teisybės”, užrašytos Novgorodo met
raštyje. „

1). “Jeigu Novgordde užmuš vokiečio 
pirklio žmoną, tai už jos galvą mokama 
10 grivnių.” ‘

Taip paniekinančiai žema kaina už sve
timšalio specialisto galvą, vėlesniais lai
kais, -teisybė, buvo pakelta iki 40 grivnių, 
ir ši užmušėjystę, matomai, ne visiems 
buvo prieinama, kišeniai netesėjo, bet 
visgi kaina buvo aukštesnė, negu smū
gis bliūdu arba puodu per tėviškąjį shu-

2) “Jeigu kas užmuš kunigaikščio ark
lininką, virėją arba durininką—40 griv
nių už galvą.”

3) “Jeigu kas užmuš kunigaikščio už- 
veizdą, teisėją, gaspadorių,—moka 12 
grivnių už galvą.”

Sprendžiant pagal kainą, tai inteligen
tija tais laikais turėjo menką vertę. Ark
lininkai ir Virėjai buvo apkainuoti tru
putį brangiau. ■

Bet visgi šios kainos, galima sakyti, 
iki tam tikro laipsnio, buvo ne taip jau 
prastos ir ne taip jau labai žemino žmo
nišką vardą ir vertybę žmogaus gyvybės.

Bet buvo tokių kainų, kurių stačiai pa
kęsti negalima.

4) “Jeigu užmuš samdomą darbininką- 
5 grivnios.”

“Jeigu užmuš valstietį—5 grivnios.” 
“Jeigu užmuš mužiką—5' grivnios.” 
“Jeigu užmuš vergą—6 grivnios.” 
Teisybė, kartais už paprastus žmones 

kainos pakildavo.
5) “Kas užmuš amatninką arba amat- 

ninkę—12 grivnių.”
Įstatymas nebuvo svetimas ir žmoniš

kais sumetimais:
6) “Kas užmuš maitintoją—12 griv

nių.”
18. Vagystės ir apiplėšimai taipgi buvo 

apdėta įvairiomis piniginėmis baudomis.
Vienok šios bausmės niekad neiškil

davo daugiau 12 grivnių. Tik už arklia- 
vagystę ir padegimus buvo smarkiai bau
džiama—kaltininką išvydavo iš namų ir 
visas svietas išsidalindavo jo turtą.

Bet reikia pastebėti, kad įstatymuose 
linkui vagysčių buvo ir pastabų. “Rusų 
Teisybė” nurodo:

“O jeigu kas pagaus vagį, tai ant jo 
turi pilną teisę—kur nori, ten jį gali pa
dėti.”

Tai yra, vagį, nutvertą prasižengimo 
vietoje, galima užmušti arba “padėti kur 
tik nori.” Bet jeigu vagis laimingai pa
spruko, tuomet jis užsimoka piniginę 
bausmę.

Abelnai, pinigine bausmė buvo atlygi
nimu už visokius prasikaltimus.

Ir, žinoma, tokis įstatymas, viešpata
vęs per daugelį šimtmečių, be abejonės, 
puikiai apdirbo žmonėse supratimą, kad 
tas, kuris turėjo daugiau pinigų, ne tik 
puodais, kartimis ar kuo ten kitu savo 
artimiems snukius daužyti, bet galėjo 
juos užmušinėti arba daryti kas tik jam 
patiko—įstatymai saugojo jo smulkius 
reikalus... Ir mes manome, kad ir da
bartiniu laiku, kur labai gerbiami turtai, 
šis aukštas ir išdidus supratimas neper- 
sikeitė.

(Bus daugiau)

Tautininkai Visu Frontu J 87, 95, 100, 104, 109, 122, 124,
Smunka SLA Rinkimuose; Mi
liauskas ir Marcinkevičius 
Veikiausiai Užims Viniko ir 
Mockaus Vietas Pild. Taryboj

Wil- 
kitų

san- 
v e d ė bjauriausią 
prieš pažanguosiuS, 
SLA centro raštinės 
narių antrašus ir 
kiekvienam nariui

kuopos:
ANT PREZIDENTO:

125, 129, 131, 136, 139, 143,
148, 152, 158, 164, 173, .178,
188, 201, 285, 212, 222, 226,
227, 236, 260, 262, 274, 284,
297, 325, 345, 352, 359, 360

F. J. Bagočius . . . . . . 1452
W. F. Laukaitis . . . .... 671
K. Jurgelionis....... .......... 65

ANT VICE PREZIDENTO:
J. K. Mažukna ..... 1460
V. Bukšnaitis ............... 696

ANT SEKRETORIAUS:
J. Miliauskas ........... 1038
M. J. Vinikas..........>.. . 930
J. Andziulaitis ........:.. 149

ANT IŽDININKO:
K. P. Gugis...........
A. S. Trečiokas........
B. Simokaitis ..........

ANT IŽDO GLOBĖJŲ:
E. Mikužiūtė ............. 1397
J. Marcinkevičius .... 981
S. Mockus ..................... 930
V. Kerševičius ............. 654
J. K. Urbonas...............  127
M. P. Šoponis...........'... 71

ANT DAKTARO KVOTĖJO:
Dr. J. S. Staneslow . . 1244
Dr. S. Biežis....................680
Dr. S. W. Staniulis .... 182
Visus pranešimus apie rinki

mų pasekmes ir apie delegatus 
praneškit SLA Narių Komi
teto

1407 
. 646 
. . 84

SLA nariai per šiuos balsa
vimus, kaip išrodo, tikrai iš
rinks geriausią Pildomąją tary
bą, negu kada Susivienijimas 
iki šiol yra turėjęs. Pirmų 60 
kp. rezultatai liudija ne tik, kad 
Miliauskas ^su Marcinkevičium 
gali laimėti Vietas pildomojoj 
taryboj, bet taip pat, kad visi 
pažangieji visuose kuopose gau
na daug daugiau balsų, negu 
pirmesniuose rinkimuose.

šie rinkimai kaip tik prime
na Amerikos lietuviams perei

tus J. V. Prezidentą rinkimus, 
; kuriuose pažangus kandidatas į 
, valstybės svarbiausi urėdą pa
darė savo didžiausius laimėji
mus, kada reakcionieriai, kurie 
rėmė Landoną, vedė bjauriausią 
agitaciją prieš Rooseveltą. Pa
našiai ir šiuose rinkimuose. 
Veik visose vietose, kur pa
žangieji retai arba niekad ne
galėjo gauti didžiumos balsų, 
šiais rinkimais laimi. Taip at
sitiko, kaip pranešimai iš Bing- 
hamtono, Waterbury, Brookly- 
no, Chicagos, Scrantono, 
kes-Barre ir visos eilės 
miestų parodo.

Tautininkai-fašistai su 
dariečiais 
kampaniją 
naudojo iš 
pavogtus 
siuntinėjo
savo bjaurią agitaciją net iš
braukdami jiems nepatinkamų 
kandidatų vardus. Jie neteisin
gai skelbė, jog kaikurie pažan
gieji kandidatai užleidžia savo 
vietas fašistams, jie specialius 
numerius savo laikraščių išlei
do agitacijai už savo kandida
tus. Paskiau jie atspausdinę 
bjaurų lapelį skleidė SLA narių 
tarpe su agitacija už savo kan
didatus. Butų įdomu žinoti, kas 
tą visą kampaniją finansavo!

Jie vadino pažangius kandi
datus nedoriais lietuviais. Pa
gal iaus, jie desperacijoj išgal
vojo tokį durną agitacinį (ne
va) obalsį: “Nėdisktusuok, bet 
Balsuok-” SLA nariai taip ir 
padarė! Jie mažai diskusavo, 
nes žinojo, kokie jų kandidatai 
buvo, ir jie balsavo. . . už visus 
pažangius kandidatus!

Vėlesnės žinios parodys kas 
laimės, bet negalima neimti do
mėn tų 60 kuopų balsavimo re
zultatų, ypač kada daug tų kuo
pų, tame skaičiuje įeina ir tos, 
kurios, tautininkai manė, tikrai 
jiems priklauso ant šimto nuo
šimčių.

Jei pažangieji laimės, tai fa
šistai šturmuos seimą. Tai bus 
jų paskutinis desperatiškas žy
gis atmesti narių valią ir pasi
grobti ŠLA į savo purvinus na
gus, nepaisant narių valios. 
Tad, gerbiamieji SLA nariai, 
nesnauskime! Ruoškimės į Sei
mą. Kuopos turi išrinkti visus 
pažangius delegatus. Reikia dė
ti pastangas pribūti seiman.

Jei jau susirinkimas praėjo, 
ir jūsų kuopa dar neišrinko de
legatų, tai bandykite sušaukti 
extra susirinkimą, ir būtinai iš
rinkite pažangius narius. Jei 
jūsų kuopą valdo dar fašistai, 
it jie jau išrinko savo delega
tus, žiūrėkite, kad jie nepra
lenktų konstitucijos punktų— 
žiūrėkite, kad visi delegatai bū
tų teisėtai išrinkti. Fašistai, 
aiškus dalykas, bandys pripa- 
kiuoti šį seimą. Mes negalime 
jiems leisti kokių nors klastin
gu būdu mūsų visų narių lai
mėjimus atmesti! Tad visi ir 
visos darbuokimės, kad būtų pa
žangūs delegatai išrinkti—už
tikrinkime savo laimėjimus!

Štai paduodame paskutinius, 
mums praneštus P. T. rinkimų 
rezultatus iš 60 kuopų, kuriose 
įeina: 13, 14, 16, 17, 18, 25, 29, 
30, 31, 35, 36, 38, 40, 46, 
56, 60, 63, 64, 68, 77, 85,

Sekretoriui,
P. Baranauskas, 

386 So. 2nd Street, 
Brooklyn, N. Y.

Velykos Lietuvoj
Tąsa iš 4-to pusi.) 

pažinęs kirto jam į kaktą šer
mukšnine lazda ir...Ponaitis 
tik sucypo ir dingo, o likosi tik 
keli lašai smalos.

, Bal. 9 d. Liet. Svet., 407 Lax 
fayette St. įvyko gana įdomios 
prakalbos, kurias surengė Br- 
to Liet. Prieškarinis Komite
tas.

Publikos atsilankė vidutiniš
kai, būtų buvę daug daugiau, 
bet orui pasitaikius nepalan
kiam, daugelis susilaikė nuo 
prakalbų.

Kalbėtojum buvo kolegijos 
studentas K. Michelšonas. Jo 
prakalba buvo gana įdomi, ku
ri palietė daug svarbių šian
dieninių klausimų. Kalbėtojas 
atžymėjo lietuvių-lenkų kon
fliktą ir kitas fašistines šalis, 
bei jų siekius.

Antra, aiškiai buvo nurody
ta, kas tikrenybėje yra fašiz
mas, kaip jis senas ir kaip jis 
dabartiniu laiku gimsta.

Vėliaus buvo kalbama žur
nalo “The Voice of Lithuanian 
Americans” reikalais. Buvo 
linksma girdėt pasekmės iš 
žurnalo darbuotes. Kalbėto
jas pareiškė, kad jau turi virš 
600 skaitytojų ir $1500 fonde.

Hurray jaunuoliams, ir vi
siems pažangiesiems lietu
viams.

Nepersenai “Tėvynėje”, tū
las tautietis verkšleno, kas da
rosi su tomis “Voice” aukomis 
ir kur tas pats “Voice” din
gęs. Dabar jau tas brolis tau
tietis gali drąsiai užsiprenu
meruoti tą žurnalą, nes jau iš
eina. Kalbėtojas nurodė už
duotį naujo žurnalo. Pasirodo, 
kad jis loš labai svarbią rolę 
p r o gr esy vi š k a m e j u d ė j i m e.
Todėl kiekvieno sąžiningo lie
tuvio namuose turėtų rastis 
tas svarbus lietuvių jaunuolių 
Amerikoje sukurtas darbas, 
kuriuo yra “The Voice of Lith. 
Americans.”

Buvo rinktos aukos. Surink
ta $11.90. žurnalui paaukau
ta $10, gi likusieji pridėta 
prie padengimo kaštų. Visiems 
aukavusiems ir abelnai visiems 
dalyvavusiems prakalbose ko
mitetas taria ačiū.

Lai gyvuoja žurnalas ‘Voice’!
M. Arison.

Redakcijos Atsakymai

50,
86,

—Tai, kūma, teisybę tu pa
sakoji,—pridėdavo Barniškienė, 
—kad tie nevidonai merginas 
mūčydavo. Mane pačią vieną 
rozą vakaruškose bjaurybė 
vienšnervis ponaitis bešokda
mas taip skaudžiai krūtis sug
naibė, kad ir dabar skausmą 
jaučiu ir dar žymės yra. Bet 
už tai mano brolis tą velniuką 
šermukšnine nudėjo. O mano 
tėvelis tankiai pasakoja, kaip 
jis kartą vėlai naktį pareida
mas iš jomarko (kermošiaus) 
laukuose, prie pat durpinyčios, 
rado didelį, gražų aviną ir 
šiaip-taip parsivarė į kiemą, o 
kai bevedant į tvartą gaidžiai 
užgiedojo, tai avinas-velnias tik 
nusijuokė ir dingo.

—Aš pati daug kartų ma
čiau, — Barniškienė sako, — 
kaip vasaros laiku laukuose žai
bams užėjus juodas varnas ar 
rainas katinas slėpėsi tai į me
dį ar į triobą, o žibainės vis 
paskui jį, ir tik tuomet per
kūnas pykšteli, kai velnią su
gauna.

—Tiek Velykų ceremonijose, 
tiek pat ir senų žmonių apie 
velnius ar kitus nebūtus ir ne
esamus fantaziškus prietarus 
pasakos neturėjo ir neturi nie
ko bendro su tikrove, — aiškin
davo Simas Gugas, kurį visas 
sodžius, o ypatingai moterys, 
vadindavo “farmazonu,” svieto 
perėjūnu, nes Gugas buvo bu
vęs Vokietijoj, Anglijoj ir A- 
merikoj.— Kuomet žmonija pa- 
siliuosuos iš dvasiškuos ..vergi
jos, tuomet švęsime ne išgany
tojo, bet gamtos iš žieminio 
karsto prisikėlimo Velykas.

Ką anais laikais Gugas aiš
kino, tas dalinai jau išsipildė—r- 
jau šešta pasaulio dalis — So
vietų liaudis—suvis skirtingais 
sumetimais, kitokiais tikslais, 
negu dar mes ir mūsų broliai 
Lietuvoje, Vęlykas švenčia!

Senas Pijus.

Atstovų Rūmas Skiriasi nuo 
Senato Klausime Taksų nuo

Nepadalintų Pelnų
Washington. — Senatas 

buvo nubalsavęs panaikint 
kompanijų taksus nuo ne
paskirstytų pelnų.

Kongreso atstovų rūmas, 
atmetė tokį akių plotu da
romą “palengvinimą” pelna- 
grdbiam. Jis sutinka tik pa
mažini tūlus taksus nuo to
kių pelnų.

Port Elizabeth, Pietų Af
rika. — Bubonišku maru ap
sirgo 11 s žmonių ir jau mi-

New York, bal. 13. — Sta
lų Pri tarnauto jų Unijos 
(veiterių) sekretorium vėl 
tapo išrinktas jaunas komu
nistas Wm. Albertson.

Reporteriui, Pittsburgh, Pa.- 
Apie tą kovo 27 dienos paren-1 
girną buvome gavę nuo kito ko-1 
respondento pirmiau. Tad at
leisite, jog jūsų netilps. Pra
šome dažniau rašinėti.

Japonų Valdžia Visada Kon- 
truoliuos Karo Gamybą

Tokio. — Japonijos pre
kybos ministeris pareiškė, 
kad nuo šiol jau visada val
džia kontypliuos visas pra
mones, dirbančias kariniams 
reikalams.

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

16 «enq padarau nau
jus paveikslus Ir kra- 
javus sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
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.: Glenmore 5-6191

“Laisves” Naudai

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

raščio “Laisvės” naudai 
piknikus.

BALTIMORE, MD.
Piknikas įvyks Sekmadienį

GEGUŽĖS 29 MAY
Piniginės dovanos prie įžangos 

bilieto
Pirma dovana $20.00

LIBERTY PARK
Eastern & Moffett Avės.

NEW YORKO 
APYLINKĖJE

Intertype išmokėjimui
piknikas įvyks

BIRŽELIO 26 JUNE
Irgi su dovanom

Pirma dovana $35
Bus Old Cider Mill Grove

UNION, N. J.

BROOKLYN, N. Y.
Tai “Laisvės” didysis

piknikas
prie išanksto perkamų 

' bilietų.
LIEPOS 3 JULY
Park Music Hall

dovanos

BUS
Ulmer

MAYNARD, MASS.
Tai didžiausias lietuvių 

piknikas rytuose 
Dovanos prie Įžangos 

Pirma dovana $100
LIEPOS 3 JULY

Visuose piknikuose bus 
duodama puiki dailės 

programa.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po Šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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

rinksiąs medžiagą ir rašysiąs 
gal iš apie 10 tomų didelę .kny
ga-

Tai pigus pasigyrimas, ku
riuo mano uždengti, kad didžiu
ma Amerikos lietuvių nesupras
tų jo misijos tikrąjį tikslą.

Sprendžiant iš jo prakalbos 
turinio, misijos tikslas Ameri
kos lietuvių pakilusį ūpą už at- 
steigimą Lietuvoj demokratijos 
ir suteikimą žmonėm civilių lai
svių atskiesti smetonišku fašiz
mu. Tai Smetonos pasiuntinys, 
atmestas Amerikos lietuviams 
daryt periškadą besigrupuojan- 
tiems į Bendrą Frontą prieš 
priespaudą Lietuvos žmonių 
už progreso — demokratijos 
laikymą šioj šalyj.

Pirmą savo šūvį paleido į 
Michelsoną (vardo nesąkė). 
Negeras, nes jo giminė esąs 
Vilniaus krašte Romos katalikų 
bažnyčios vyskupu.

Lietuvos žmonės Lenkijos 
ultamatumą priėmę šaltai. Iš
stojęs prieš tai tik vienas Kau- < 
no pilietis rėkaudamas. Girtas 

į buvęs—smuklėj perdaug valsty
binės ragavęs. Tai va fašistams 
kiek vertas Lietuvos žmonių 
judrumas pavojaus valandoj. 
Tik “girti” Kauno gatvėse de
monstravo prieš Lenkiją!

Visgi, “kalta” Sovietų Sąjun
ga, kad neužpuolė Lenkijos su 
savo galingąja Raudonąja Ar- 

>mija. Taipgi už Lietuvą neuž
stojus nei Anglija, nei Franci- 
ja. Lietuvos viltis, tai kad ir 
Vengrija siekia praplėsti savo 
rybas Lenkijos kaštais. Reiš
kia, laukite, kad Vengrija su 
Lenkija kariaus, tai Lietuva iš 
Lenkijos Vilnių atsiims!

Ir aukas rinko. Kam?

landžio į Lietuvių Svet., 29 Endicott 
St. 5 vai. vak. Komediją “Korneto 
Laukimas” suvaidins Norwoodo Mo
terų Kliubas ir visas roles išpildys 
vien tik moterys. Muzikalę dalį pro
gramos išpildys Aido Choras ir mu
zikantai. Visas pelnas skiriamas. Is
panijos Karo nukentėjusiems. Visus 
kviečia Bendras Draugijų Komitetas 
atsilankyti į šį parengimą, praleis
ti Velykas linksmai ir svarbiam tiks
lui. (88-89) •

Smetonos valdžia p. Karpiui 
paskyrė vieton antro ordino, 
nagradą pinigais sumoje 4,- 
000 litų. Esą, Lietuvos valdžia 
iš p. Karpiaus už tiek pirko 
literatūros dėlv mokyklų ir 
knygynų. Kitais žodžiais, per, 
konsulą Daužvardį Smetona 
praneša, kad p. Karpius yra 
“didelis literatas.” Jo parašy- 
tom negramotnom pasakom 
bus “šviečiama” Lietuvos vi
suomenė.

Komedija Medalių įteikimo 
Ceremonijose

Bal. 3 d. Lietuvių Draugijų 
Svetainėje atsibuvo “iškil
mės,” kuriose įteikta Smetonos 
medaliai mūsų miesto “nusi- 
pelniusiem” asmenim: inž. žu
vini ir Al. Baniui. Vietos kava
lierius surengė šį “show,” 
kuomet Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjunga turėjo apa
tinėje svetainėje bazarą. Ba- 
zaras davė žmonių ir viršmi- 
nėtoms apeigoms. Kitaip ši
tos kavalierių misijos nege- 
riaus būtų išėję už 20 metų

Jei gamtos

Washington, Pa

Na-

žmonių buvo pilnutėlė lietu-

PRANEŠIMAI TS KITUR

Aist.

Worcester, Mass

So. Boston, Mass.

ra-

Bal. 9 d. ALDLD 22 kp. tu
rėjo pramogėlę surengus Is 
panijos lojalistų naudai. Ne-

Karpius, kuris dėl Smetonos 
šoktų ir ant dalgio.

tono Skyrius” surengė prakal
bas.

Pono Uždavinio Misija 
Balandžio 10 d., 1938, ‘

WORCESTER, MASS.
Worcester j 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 ji pasitikti 17 d. ba-

ir 
iš-

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoj

žmonės gausiai

nių, jei ne lyriečių parengime.
Visi būkime. M.

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, 16 d. balandžio, Lais

vės Choras rengia puikų Balių. Pra
džia 8 v. v. Antrašas: 57 Park St. 
Bus gera Orkestrą šokiams, taipgi 
turėsime skanių valgių ir užkandžių. 
Todėl kviečiame visus skaitlingai at
silankyti j šį Balių ir smagiai pra
leisti laiką, Įžanga 25c. — Kom.

(89-90)

: beveik du metai, ir kaip neap
sakomai yra reikalinga pagel-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Pereitą šeštadienį ir nedėl- 
dienį atsibuvo Amerikos Lie- 

jų minSjimo sukaktuves. Ka?-Ltuvhį ?ask«t Ba". t«™amen- 
** c Pon I Anilru lrvAnc»iY> m Iri) OTxnrlzQ

Velykų dienoje Lyros Cho
ras statys scenoj operetę “Ves
tuvės Pušyne.” Kur geriausia 
bus susieiti su daugeliu žmo- Progresyvė šjo Miesto Visuo-

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

NEDALIOMIS 
Nuo\10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamų 
“burner” arba visų garo arba karšto vandenio sistemų.
Maloniai suteikiame aprokayimus be jokio mokesčio.

tas. Lošikų-krepšininkų atvykę 
buvo apie šimtas iš penkių 
valstijų, kurie sudarė, rodos, 
dešimtį tymų. Turnamento su
tvarkymu rūpinosi vietos Lie- 

i tuvių Atletikos Kliubas, vado- 
Mūsų Lea- 

paskutinėse 
dalyvauti, 

laiko prisi-

piaus tikslas buvo pakenkti 
L. K. D. S. bazarui ir tuom pa
čiu laiku gauti sau žmonių, 
žmonių galėjo būt į du šimtus.

Konsulas Daugžvardis pasa
kė, kad šituos medalius galima < .- . , ...
palyginti su “santi claus” do- i vaujamas katalikų, 
vana. Ji duodama šiem dviem ;ders irgi buvo 

dienose užkviesti 
Tas nedavė jiem 
rengti tinkamai išstoti.

asmenim, kad per juodu ar
čiaus surišus Clevelando kolo
niją su tėvyne Lietuva (kodėl 
negalėjo pasakyti su Smetona, 
tas būt atsakęs tikrenybei). Iš 
visos jo kalbos paaiškėjo, jog 
medaliai teikiama ne koloni
jos labiausiai atsižymėjusiem 
lietuvių darbuotojams, bet pa
kalikams dabartinio Lietuvos 
samozvancų režimo.

Tūli žmonės manė, kad žu- 
ris pasielgs, kaip Kazimieras 
J. Krušinskas, nepriimdamas I 
smetoniško Gedemino ordino. I 
Jis jį nors ir nejaukiai, bet pri-; au]<u> streikieriai laimėjo prieš 
ėmė, pareikšdamas, jog tąjĮ; krUyįna Girdlerį. 
ordiną gavęs už darbus nu- Į 
veiktus kitur. Gerai, kad prisi-; 
pažino, jog ant vietos nieko j 
nėra nuveikęs. Bet klausimas i 
kyla, ką žuris yra tokio nudir- j 
bęs kitur? Reikėjo inžinieriui; kiebonas Andžiulaitis, 
nusviesti t tuos- savo “darbus, 
žmonės norėtų žinoti.

Baniui ordinas tiko, kaip ; j3aj gragioj nuotaikoj mitingas mu, nes ten mūsų gimtinė, tė-

Visi pamenam “little steel” 
streiką. Vietos Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos kuopos gražiai pa
rėmė streikierius jų kovoje su 
Girdlerio mušeikomis. Dabar 
smagu skaityti žinią, kuri sa
ko, kad N a c i o n a 1 ė Darbo 
Santikių Komisija įsakė plie
no kompanijom visus streika
vusius plieno darbininkus pri- 

i imti darban. Nežiūrint didelių

Užpereitą nedėldienį akro- 
niečiai turėjo bendrą visų, 
sriovių mitingą Lietuvos gyni- g.j “gįnklų fondui”, 

imo reikalu. Kalbėjo vietos 
, cleve-

landiečiai: adv. česnulis, Ja- vių svetainė. Mat, mes visi esa- 
rus Karpius ir Mažeika. La- me suinteresuoti Lietuvos liki-

anam gyvūnui barškalas. Nuo : praSjo. Karpius prie’tokio šau- 
jo griaudingos kalbos kiti j kjamo mitingo pačiam Cieve- 
kavalienai turėjo raudonuoti, j lande nesid&j0) 0 dar iš paty. 
o publikai buvo juoko. Banis užbėgo jam už akių šauk- 
atsikreipęs^ į Daugžyardį pra-1 damas atskirų sau. Akronie- 

geraį padarė, nepriimda
mi kavalierio siūlomos rezoliu
cijos, užginant Smetoną. Jie 
mokėjo patys pasigaminti re
zoliucijas.

dėjo: “Ponas konsuli, ponas 
konsuli, iš kur man gauti žo
džių pasveikinimui Lietuvos 
valdžios? Yra žodžiai, bet jie 
užkasti Gedemino kalne. Per 
500 metų jieškojom ir nesura- 
dom tų žodžių, ponas konsuli. 
Ponas konsuli, daugiaus jau 
nebegalėsiu dirbti .. .” Publi- 
ka prunkštė juoku, o ponai es- ^darbo, gražus skai-
tradoje raudonavo.

Kalbėjo adv. Uvikas iš De
troito. Jis irgi pasisakė, kad 
nežinąs už ką gavęs ordiną.

Prasti dalykai, kad meda
lių savininkai nežinodami už : įVslaiT p^dūkusfa/s
ką gauna ordinus, juos pri-; tarpe lietuvių yra didelė. Ispa- 
ima. O dar prasciaus, kad nau- nįjos kova su fašistais yra 
ji ordinų savininkai nėra to- sunki, bet ji bus laimėta su pa- 
kio tipo, kaip pavyzdžiui p. sauiį0 darbininkų parama.

veliai, broliai ir sesutės.
žingeidumo dėlėj, kasgi tas 

Vilniui vaduoti komitetas pas 
mus yra? Tai rinkinys įvairių 
pažvalgų maž daug demokrati
nio ir fašistuojančio elemento.

čius svečių buvo atsilankę. 
Svetainės komitetas aukavo 
svetainę. Mūsų duosnios aldie- 
tės dasidėjo gausiai. Užuojau
ta Ispanijos kovotojam su juo- 

‘ t fašistais

Lietuvis Augšton Vieton 
Paskirtas

Gubernatorius Hurley pasky
dę dakt. P. Jakimavičių (Paul 
Jakmauh) Massachusetts Vals
tijos sveikatos komisionierium 
(State Commissioner of Public 
Health). Betgi randasi kelioli
ka daktarų, ir Real Estate And 
Tenants Lyga protestuoja prieš 
tokį gubernatoriaus parinkimą. 
Korespondentas neturi mažiau
sios nuvokos apie dakt. Jakima
vičiaus tinkamumą ar netinka
mumą tam urėdui.

pe nebuvo taip reikalinga pa- 
gelba, kaip dabar Ispanijoje 
jos reikia, žmoniškumo nete
kęs žmogus tik galėtų neatjau
sti ir nematyti-.

Paveikslai nepaprastai įdo
mius ir griaudūs. Baisus daly
kas, kuomet fašistų bombos 
eksploduoja ant miesto gyven
tojų, kur moterys ir kūdikiai 
žūsta griuvėsiuose. Baimė, vai
tojimas, šauksmas ir bėgimas 
į nežinomą vietą!
rykštė tą baisią katastrofą 
pagimdytų, bet dabar fašistų 
tikslus darbas, — Mussolinio- 
Hitlerio darbas.

Nemažai buvo matyti lietu
vių. Kadangi didelė bedarbė, 
tai kiekvienam netaip jau len
gva tą 40 centų įžangą buvo 
užsimokėti. Bet tie, kurie bu
vo, lai tik pasikalba su savo 
draugais ir pažįstamais, kad 
įvertintų dabartinę Ispanijos 
padėtį, kad nebūtų nei žo
džiui vietos, būk kas rūpinasi 
Ispanija, tai svetimais dievais 
rūpinasi. '

šį sekmadienį lietuvės mo
terys ruošia Velykų “parę” 
Ispanijos naudai, tai turėtų. 
būt skaitlingai dalyvaujama;! 
nes tik 25c įžangai “Pare” bus; 
Lietuvių Svetainėj, 29 Endi
cott St. D. J.

Išėjo į streiką rūbų valytojai 
ir dažytojai. Jau trys savaitės 
streikuoja. Aš žinau keletą 
merginų, kurios dirba. Tai la
bai negražu dirbti, kai kiti dar
bininkai streikuoja.

šioje darbo šakoje buvo la
bai didelis išnaudojimas ir sku- 
binimas. Todėl darbininkai bu
vo priversti išeiti į streiką.

Darbininkai turi uniją. Vis 
geriau kovoti, kai organizuoti.

Labai neteisingai elgiasi tos 
lietuvaitės, kurios eina skebau- 
ti. Rodosi, jų badas neverčia 
skebauti, nes jų tėvai dirba. 
Taipgi kai kurių mergiščių mo
tinos dirba. Kas labiausia yra 
prasižengimu, tai kad tėvai pri- 

1 klauso prie Darbininkų Susi
vienijimo.- ,JGėda tėvams, kad 
leidžia savo dukreles skebauti. 
Jei nesiliausite tai, darę, tai 
spaudoje bus paskelbti jūsų 
vardai. Mainierys.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 16 d., 7 v. v. Praugijų 
Svet., 4097 Porter St. Prašome visų 
narių būtinai atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti ir taip pat 
reikia pasimokėti narines duokles už 
šiuos metus. Kaip žinote, su 1 d. va
sario prasidėjo ALDLD vajus už 
naujų narių gavimą, tad ateidami at
siveskite ir naujų narių įrašyti. — 
Sekr. P. Ž. ’ (88-89)

.....  ■■Mini  i ■—ir

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, 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 *xake, Apple Cake, Cheesė 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

I

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

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

NOTARY PUBLIC Tei. 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

Smetonos kavalierius nesi
tveria pasiutimu dėl sėkmingo 
bendro mitingo gynimui Lietu
vos neprigulmybės nuo Lenki-. 
jos imperialistų. Jis labiausia 
išniekina’ nuo katalikų kalbė
jusį adv. česnulį. Daktarą Vit
kų užvardija “plečkaitininku,” 
o visus žmones, atsilankiusius 
tame mitinge (įskaitant ir sa
vuosius), pavadina “skerečio- 
tojais.” Jeigu nuo pasireiš- 

'kiančio mūsų kolonijoj lietu
vių vienijimosi tas fašisto spir
gas taip straksi, kaip degda
mas ant skaurados, tai, broliai 
ir sesutės, tęskime šį kiltą dar
bą ir toliau.

Ne be reikalo Karpius susi
rūpino apie bendro mitingo 
aukas. Už jas buvo apmokėta 
kablegrama Smetonai, kurio
je mūsų kolonija pageidavo 
demokratinės koalicinės tvar
kos Lietuvai šioj pavojaus va
landoj. Kitos išlaidos: svetai
nė, išgarsinimas mitingo. O li
kusieji paskirta 
tūrinio Darželio 
Joms padengti, 
kas kita. Jis ir 
nėra atmokėjęs 
vių Draugijų
1936 metų “Tautos Seimą.”

Smetonos kavalieriau, pirma 
apsimokėk skolas svetainei, 
vieton rūpintis su bendro mi
tingo aukomis.

Konsulas Daužvardis ordi
nų ceremonijose teikėsi pra
nešti, clevelandiečiam, kad

Lietuvių Kul- 
Sąjungos sko- 
Su Karpium 

po šiai dienai 
rend os Lietu- 
svetainei už

mene Mate Paveikslus 
“Ispanijos Širdis”

Jau buvo rašyta “Laisvėj,” 
kad šio miesto valdžią neišda
vė leidimo rodyti minimus pa
veikslus kovo 31 d. Tų pa- 

1 veikslų parodymu rūpinosi 
1 šiaurės Amerikos Komitetas 
Ispanijos Demokratijos Pagel- 
bai, vietinis skyrius, suside
dąs iš žymių liberalų su pir
mininku Clark Universiteto 
profesorium Brackets. Komite
tas negavęs leidimo pajuto 
nedemokratingumą savo na
muose Amerikoje, čia Worces- 
teryj, ir kreipėsi į miesto al- 
dermonų posėdį. Aldermonų 
posėdis baalandžio 6 d. nu
balsavo 39 bal. prieš 23 duoti 
leidimą rodyti publikai pa
veikslus ‘“Ispanijos širdis.”

Rodymas įvyko • balandžio 
11 d. gražioje Tuckermens Sa
lėj. Publikos prisirinko kimš- 

Steponas Minkus, tinai. Po išrodymo paveikslų, 
garsintojas, komitetas davė savo pareiški

mus ir geras kalbėtojas iš Bo
ston, Mass., pasakė puikią 

Yil~ prakalbą, kaipjr kodėl Ispa- 
ni7 Vaduoti SąjungoY s“o. Bos-^e sianžia^baisus karas jau

RADIO
VELYKŲ PROGRAMAS

Šios nedėlios, April 17-tos 
dio programas per stotį W0RL,
920 kilocycles, 9:30 valandą ry
te bus Sekantis:

1. AI Stevens orkestrą iš So. 
Bostono.

2. Dainininkė Veronika Put- 
vinskaitė-Belkienė iš Brocktono.

Po programui prašome para
šyt laiškelį ar atvirutę praneš
dami savo įspūdžius. Rašykit į 
Station WORL, Lithuanian 
Program, Myles Standi.sh Hotel, 
Boston, Mass.

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 ii' visi priavlote pribūti i 
į laiką. Visą svarbą patirsit ant vie- i 
tos. — G. A. Jamison, Sekr. (88-89) !

ORGANIZACIJŲ ATYDAI
Lietuvių Darbininkų Susivieniji-1 

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)

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.

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo1 daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvčstant.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus 
v 

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

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

palengvina pergalėti šaltį

. • V UCV4WA14CVA J 1 A V Alk U« A ill U CX UCV^VA

Kalbetojum buvo grįžęs £acia atsikreipė prof. Bra- 
iŠ Lietuvos ponas Uždavims, ckeįs aukų, žmonės gausiai 
grįžęs Amerikon tikslu gauti aukaVo: iš publikos atsistoję 
medžiagos Amerikos lietuvių ((jave kai kurie po $10 ir ragi- 
Istorijai, kurią jis rašąs. Ir to- no kitus duoti. Kalbėtojas sa- 
dėl lankysiąš lietuvių kolonijas, i kė, kad jokiam pasaulio kam-

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LiGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLĄŽAR- 
NĖS NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligbs 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-Spiiidullai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. Z INS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA

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

k Telefonas EVergreen 7-1661



LAISVE

New Yorko Ir Apielinkės Žiniose r

8,000 Demonstracijoj ,Ser§a Drau^’ Rainienė 

Prieš Lynčą Pirmadienį atgulė į lovą 
j “Praeities šešėlio” aktorė drau- 

New Yorko Union Square]gė Adelė Rainienė. Liga—šal- 
demonstracijon anti-lyneh bi- ■ tis su kosuliu, 
liui remt susirinko virš 8,000 ■ .
darbininkų ir abelnai (lemo-j Pereitą sekmadienį drauge
^ratiniai nusiteikusios ] 
kos, kuri entuziastiškai šaukė 
©balsius prieš lynčą ir antise
mitizmą.

Kalbėtojai, kartu su pas
merkimu lynčo, taip pat pas
merkė ir Hitlerio terorą prieš 
žydus Austrijoj, nurodydami 
šių dviejų terorų giminingumą 
ir bendrą reikalą prieš juos 
kovot. Kalbėtojų sąstate buvo 
eilė žymių žmonių, atstovau
jančių bažnyčias, spaudą, or
ganizacijas ir įstaigas.

publi- j Rainienė dar vaidino “Praeities!
~ « — v V —I • •• ,1L. K K,-.

Charles Boehucke, 55 metų, 
2338 Putnam Ave., Kings Coun
ty Ligoninėj nusižudęs iš bai
mės operacijos.

Paremkime Ateities 
Žiedą! ,

•..Nedėlios vakare, balandžio 
17 xl., "Laisvės” Salėje, bus la
bai šaunus A. ž. parengimas. 
Mokiniai yra pasiryžę kuo pui
kiausia pasirodyti su eilėmis, 
gražiomis dainomis. Taip pat 
prisirengę parodyti tam tikrų 
gramatikos “triksų”. Užkan
džių ir gėrimų bus iki valiai. 
Pb programos galėsite šokti, 
kiek kojos leis, nes bus gera 
muzika. A. Ž. Komitetas.

šešėlyj” Elizabethe, bet jau bu
vo šalčio apimta, o neapšildyta 
svetainė laike vaidinimo ją pri
baigė.

Linkime draugei Rainienei 
greito pasveikimo.

Ji gyvena 26 Crosby Ave., 
prie Highland Parko.

Mūsų Adel^, ta puikioji “Pra
eities šešėlio” romansininkė, ir 
sirgdama rūpinasi, kad ši dra
ma Brooklyne išeitų su geriau
siu pasisekimu.

"Praeities šešėlis” jau du 
kartus buvo vaidintas Brookly
ne: pirmą syk trys metai at
gal, antrą syk—du metai, ir abu 
sykiu nepavyko sutraukt dide
lės audiencijos. Pirmas vaidi
nimas buvo laike frakcinio pa
sidalinimo, o antras buvo užpul
tas šiurpios sniego ir šalčio 
audros. Taigi dabar jau tre
čiu kartu rengiamasi jį su vai
dint gegužės 15, Labor Lyceum 
svetainėj.

Šios puikiosios dramos ir jos 
pavyzdingo prirengimo negali
ma palikt nedavus geros pro
gos visiem dramos . mylėtojam 
ją pamatyt, pasigėrėt. Taigi 
viliamės, kad šiuo sykiu ji iš
eis patenkinančiai. \ K.

Penktadienis, Bal. 15, 1938

Kailiasiuviai Vėl 
Demonstravo

Whitney Nugabentas

Pažangieji Laimėjo 
Rinkimus BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Nusižudė Ar Nužudyta 
Liudininke

Chinijai Gelbėt Rinkliava
Amerikos Taikos ir Demo.- 

kratijqs Lygos Chinijai Gelbėt 
Taryba paskelbė rinkliavą Chi- 
nijos gelbėjimo reikalams. Ji 
prasidėjo 13-tą ir baigsis 18-tą 
šio mėnesio. Lyga atsišaukia į 
visus pagelbėt rinkt aukas. 
Brooklyne dėžučių ir dokumen
tų gaunama, 28 Clark St.

Norma De Marco, 22 metų> 
iššoko ar išmesta iš 12-to aukš
to apartmento, 138 W. 58th St., 
N. Y. Policija smarkiai studi
juoja jos mirties priežastį, ka-j 
daugi ji buvo numatyta kaipo; 
svarbi liudininkė Greenwich1 I 
Village Howdy Kliubo apiplėši
mo byloje. Ji rasta nuoga ant 
gatvės už kelių valandų po ap
klausinėjimo Dewey ofise.

Kliubas buvo užpultas anksti 
antradienio rytą. Buvusi ten 
užpuolimo laiku p-lė De Marco, 
sakoma, kovojus prieš plėšikus 
ir buvus plėšikų apdaužyta.

Pasėkoj plėšikų šūvio, polleis
tas Maruzzi esąs arti mirties.] 
Sužeisti plėšikai, Carson, Kulka! 532 iš 2,557 agentų, dirbančių

CIO Laimėjo Metropolitan 
Agentą Balsavimuose

Ilga ir aštri kova Metropo
litan Life Insurance Co. agen
tų už pasirinkimą unijos pasi
baigė CIO unijos laimėjimu. 
Pereitą trečiadienį pravesta 
balsavimai. Juose dalyvavo 2,-

ir Degnan jtaąveiksią.

Cirko Darbininkai 
Streikuoja

būna priversti prisidėt 
juokinimo publikos, kuo- 
patiem veržiasi ašaros, 

aiškiai iškilo šiomis dieno- 
esančiame cirke, New

88-se šio didmiesčio ir apylin
kės ofisuose. Didžiuma balsų 
— 1,278 prieš 1,242 — pasi- 

■ sakyta už United Office and 
‘ Professional Workers .Uniją.
Rinkimus pravedė Valstijinė 
Darbo Santikių Taryba.

Dėl būsiamos čionai švietimo 
Sąjungos konvencijos, šiemet 
mokyklos užsidarys 24 birželio 
vietoj 30-tos.

Streikuojanti kailiasiuviai 
trečiadienį vėl turėjo dvi de
monstracijas kailių industrijos 
ir prekybos distriktuose, kur 
dalyvavo 10,000 demonstrąn- 
tų. Unija gauna daug sveiki
nimų ir pažadėjimų paramos 
iš kitų unijų ir organizacijų.

Gildija Laimėjo Sutartį 
Su “Daily News”

".t Amerikos Laikraštininkų 
Gildija pasirašė kontraktą su 
“Daily News,” kuriuomi gau
nama algų pakėlimai dešim
čiai kategorijų darbininkų ko
merciniame departmente. Ja
me dirba 500 darbininkų. Re
dakcinio štabo darbininkai, 
apie 400, jau nuo seniau turė
jo sutartį.

Sutartyj pasisakoma už pir
menybę unijistams samdyme, 
taipgi nesantiems unijoj lei
džia per 6 mėnesius įstot. Nu
statyta lygus liuoslaikis, taip-1 
gi pratęsiama vakacijos už 
dirbtus viršlaikius, išdirbu
siems metus ar daugiau gauta 
2 savaičių vakacija su alga; 
nuo 6 ar daugiau mėn. darbo 
1 sąv. vakacijų su alga.

Paliuosavimo mokestis nus
tatyta už 2 savaiti tiems, ku
rie išdirbę kompanijai 6 mėne
sius iki 3 metų ir keliama laip
sniškai iki 3 mėnesių algos iš
dirbusiems 9 ar daugiau me
tu. Sutartyje yra ir daugelis 
kitų smulkesnių, bet taip pat 
darbininkams labai svarbių 
l&im ėjimų.

SUSITARTA DĖL ALGŲ
Bildingų Amatų Taryba davė 

užtikrinimą, kad valdiškų gyve
namų namų statyba bus užbaig
ia pagal susitartą algų skalę. 
Manoma, kad tuo būdu pagrei
tins pravedi mą tų projektų. 
Susitarimas pasiekta po miesto 
kontrolieriaus McGoldrick pra
vesto tyrinėjimo.

Susitarimu, algų skalė pake
liama 23-se iš 102 skirtingų rū
šių darbuose, kitos palikta po 
senovei. Stiklo darbininkų, ku
rių mokesties skalė buvo $1.65 
j valandą, numažinta iki $1.50. 
Mažiausia mokestis kurią gaus 
pirmamečiai elektristai moki
niai, nustatyta 50c. į valandą.

buvęsRichard Whitney, 
New Yorko Stock Exchange 
prezidentas, kuris vogė ir iš
eikvojo jo žinion pavestas ki
tų vertybes, antradienį nuvež
tas į Sing Sing kalėjimą, Os
sining, N. Y. ir apgyvendintas 
keturių per septynias pėdų

Stebėtina, kaip darbo žmo
nės 
prie 
met 
Tas 
mis
Yorko Madison Sq. Gardene. 
Stumiantieji visą streiko ma-| 
šiną 400 darbininkų paskelbė; 
streiką prieš nepakenčiamas] 
salyghs, už žmoniškesnę algą. 
Jie gauna tik $5.88 į savaitę 
žiemą ir $60 į mėnesį “kely
je.”

Cirke greitai ir aiškiai pasi- Kampas Varick Ave., Brooklyn, N.Y. 
matė didelė spraga. Antradie
nio vakarą, vos streiką pas- 
skelbus, buvo tik du aktu vie
toj paprastai duodamų 5 ir tik] 
mažiukė paroda, nežiūrint,'

Užkvietimas
OSVALDAS KIBURYS

Užkvicčia visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į užeigą pasimatyti 

ir pasisvečiuoti.
Antrašas: 148 Grattan St.,

kad frakuoti vedėjai padėjo]1™ 
savo “uodegas” ir bandė

užsilikusiais

p i et cirkas

traukt virves su 
savo pakalikais.

Trečiadienį po 
prasidėjo pusę valandos pavė
luotai, be didžiosios parodos, 
su vienu skraiduoliu klaunu

celėj. Kalėjime iš .karto būsiąs ] vieton trijų ir su Gardenu 
pastatytas prie paprastų sun-1 daugiau pusės tuščiu. Niekas 
kių darbų, kaip ir visi, bet, sa-| su šiokia tokia klasine sąmone 
koma, neilgam, nes jau dabar 
kalėjimo viršininkas Lawes pa
sakė, kad bus paskirtas prie ko 
nors “atatinkamo jo inteligen
tiškumui.”

Tą pat dieną Federaliame 
Teisme paaiškėjo, kad jo su- 
bankrutuotoj firmoj stokavo 
$6,500,000. Whitney už tai nu
teistas nuo 5 iki 10 metų kalė
jimo, tačiau manoma, kad jam 
užteksią minimum laiko, trijų 
metų ir keturių mėnesių.

bei padorumu juk neina pro 
pikieto linijas. Sakoma, kad 
daugelis individualius kontra
ktus turinčius artistų atsisako 
pereit pikieto liniją, nors jų 
kategorijos darbininkai oficia
liai ir neiššaukta streikam

Už Išlaisvinimą Thaelmann’o

Telephone EVergreen 4-8792 
(89-91)

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. Bose Kbilius, 27 Scholes 
St., Brooklyn, N. Y. Antrais laiptais 
po kairei. (88-90)

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 pp tiesiai. Savininką 
galima matyt nuo 5 vai. vakaro iki 
8 vai. vak., 431 So. 3rd St., Brook
lyn, N. Y. (88-90)

PLES-DARYS PARKUS
Miesto Planavimo Komisijai 

įteikta parkų komisionieriaus 
Moses planas, siūlantis praplėst 
ir steigt parkus įvairiose srity
se. Numatoma 35 nauji parkai. 
Jų pravedimui reikėsią išleist 
apie $6.000,000. Panaudosiamos 
žemės plotai lėšuosią $4,700,000.

Atrodo, kuo mažiau mieste 
Tammanės galios, tuo gražesniu 
ir sveikesniu darosi miestas.

Sąryšyje su įkalinto vokie
čių darbininkų vado Ernst 
Thąelmann’o 52-u- gimtadie
niu po visą Ameriką ir visame 
pasaulyje sustiprinta darbuo
tė už jo paliuosavimią iš na- 
zių bastilijos.

New Yorko didžiulis masi
nis mitingas už išlaisvinimą 
Thaelmann’o įvyks Yorkville 
Casino, bal. 15-tos vakarą. 
Taipgi prakalbomis per radio 
supažindinama masės ameri
kiečių su Thaelmannu ir ko
va už jo paliuosavimą. Pirma 
radio prakalba suruošta bal. 
14 nuo 9:15 iki 9:30. 
radio prakalba
nuo 8 iki 8:15. Ši bus trans
liuojama visoj valstijoj.

Pasdra.ndavoja 4 kambariai su bath- 
rumu, karštas vanduo, elektra ir vi
si parankamai, naujai ištaisyti ir 
viskas moderniškai, randa gana pri
einama, 349 So. 4th Street, Brook
lyn, N. Y. (87-89)

PASKUTINE DIENA
Ketvirtadienį ir Penktadienį 

Balandžio 14, 15.
Sovietų Judžių Triumfas 

“Th®. Last Night” 
(Paskutinė Naktis) 
Prieinamos Kainos

Rodoma be7 pertraukos
WIUIJT Kings Highway pas

JJCi Vi LL Ocean Parkway, Brooklyn

Kita 
bus bal. 16,

Scena iš puikaus Sovietų judžio “Petras Pirmasis.” 
Jį rodys Jewel Teatre, Kings Highway ir Ocean Park

way, Brooklyn, N. Y., pradedant su 23 balandžio.

Trečiadienį įvyko Veiterių 
Unijos Lokalo 16-to rinkimai, 
kuriuose bendras pažangiųjų 
sleitas išėjo laimėtoju.

William Albertson, iš nau
jo išrinktas finansų sekreto
rius, kuris laimėjo virš 500 
balsų didžiumą, apibūdino 
rinkimų pasėkas sekamai:

“Unijos nariai davė galuti
ną atsakymą tiems, kurie at
sisakė vienytis, tiems, kurie 
bando skaldyt unijas naudoji
mu nudėvėtų bosų metodų — 
kandžiojimo raudonųjų ir 
šmeižtais.”

Albertsonas taip pat pas
merkė New Yorko laikraštį 
“Post,” kuris darė paskutinės 
minutės bandymus pakreipt 
rinkimus reakcionierių naudai 
išspausdindamas neva žinią ir 
editorialą, kuriame neteisingai 
skelbiama, būk komunistai bu
vę susidėję su buvusiais rake- 
tierių pagelbininkais.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 1931 m. Buick’as. Iš

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

(87-89)

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

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusio bartenderio 

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

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

DNSK Gegužinio Komiteto susi
rinkimas įvyks 17 d. balandžio, 7 v. 
vak. “Laisvės” Svet., 419 Lorimer 
St. Dalyvaukite visi Komiteto nariai. 
— Seki-. Ch. Rainys. (89-90)

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 
sultis skilviui

Kada PERSIVALGOTE, 
PERSIRŪKOTE, 

PERSIGERIATE

ATSITAISYSITE 
Greitai su 

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS *YRA PASALDINTOS” 

Parsiduoda vaistinėse bonkomis. 
Gėrimų įstaigose ir restauracijose 

dozomis bei stikliukais 
“JŪSŲ SKILVIO LABUI” 

COSSACK PRODUCTS 
400 W. 41st Street, 

New York City, N. Y.

Welykw Šventėms
Iš visų metinių švenčių, Velykos yra linksmiausia švente. Per Vely
kų šventę lietuviai naudoja degtinę .arba vyną. Lietuviškas Mono
polis yra prisirengęs visiems patarnauti. Krautuve turi degtinės taip 

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

Wilson kvorta
Hunter .....

$2.21 Calvert Sp. kvorta . . .$2.22 
.2.50 Canadian Club kvorta 4.05

TWO NATURALS, Kentucky deg
tine, 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

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

t*

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 p. p.

šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS: X
1—2 p. p. 
6—8 vakare 

į * Ir pagal sutartj 
Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
• 9—12 ryte 

2—8 vakare
Tel. Stagg 2-0706

Namų, Republic 9-3040
----------------------------------------------------------------------—--------—--------------------------------—

------ ----------------------------------- .—----- —--------------------—------ ----------------

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS ROSIES VALGIAI

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

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

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

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes ’~\

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

PER WEEK
GENTS’ DAYS

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




