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» Pranešta, kad greitu laiku 
anglų kalba išeis didelė knyga 
apie paskutini trockistų-bucha- 
riniečių kriminalistų teismą. 
Tai bus 1,000 puslapių knyga 
ir apims visus teismo rekordus. 
Suprantantiems angliškai kny
ga bus nepaprastai svarbus šal
tinis informacijų apie Sovietų 
kovą su tais išsigimėliais.

Francijos ir komunistai ir 
socialistai parlamente balsavo 
už suteikimą galios radikalo 
socialisto Daladier kabinetui iki 
liepos mėnesio valdyti šalies ap
gynimo ir finansinius reikalus 
pagelba įsakymų. Daladier pa
sižadėjo nenukrypti nuo liau
dies fronto programos.

Nors priešai džiūgauja, būk 
Francijos liaudies frontas su
byrėjęs, tačiau be pamato. 
Liaudies frontas tebegyvuoja.

Francijos reakcionieriai kon
troliuoja senato būtą. Jiems dar 
padeda dešinysis elementas so
cialistų radikalų partijos, kuri 
priklauso Liaudies Frontui. Su 
tuo faktu prisieina rokuotis ir 
Liaudies Frontui.

Daladier pasižadėjo kovoti 
prieš fašizmą ir reakciją. Kol 
jis tą darys, Liaudies Fronto 
partijos, komunistai ir socialis
tai Jį rems.

Pranešta, kad Smetonos val
džia atsiuntė ir paaukojo Kar
piui net keturis tūkstančius li
tų. Pridengimui šito grafto 
garsinama, būk Kauno valdžia 
nuperkanti Karpiaus negrama- 
tiškų knygų už tą didelę sumą 
pinigų.

Ar tai ne bjauru, kad Lietu
voje smetonininkai lupa Lietu
vos žmonėms paskutinį kailį, o 
čionai šeria tokį visaip kaip su- 
bankrutavusį Karpių!

Labai blogai šiemet elgiasi 
New Yorko Socialistų Partija. 
Ji nusitarė suskaldyti darbinin
kų spėkas Pirmojoje Gegužės.

Pernai gi buvo bendra de
monstracija, vadovaujama dar
bo unijų, šiemet irgi pažangio
sios darbo unijos rengia demon
straciją, bet socialistai apšaukė 
ją komunistine ir nesideda.

Už tai Philadelphijoj, Bosto
ne ir visoje eilėje kitų miestų 
draugai socialistai atsisakė sek
ti newyorkiškių pavyzdį ir pri
sidėjo prie bendrų demonstraci
jų-

Pirmoji Gegužės yra darbi
ninkų klasės solidarumo diena. 
Sunkiai nusideda tie, kurie tą 
darbininkų vienybę griauna ir 
skaldo.

C. I. O. vadų konferencijoje 
dalyvavo ir smarkus kovotojas 
lietuvis Albertas Stankus, sū
nus mūsų seno veterano Wor- 
cesterio Stankaus.

• Albertas yra pirmininkas 
Utility Workers Organization 
Committee. Tai gražiai auganti 
nauja industrinė unija. Alber
tas taip aukštai pakilo darbo 
unijų judėjime per savo nušir- 
dų ir nenuilstantį pasirįžimą.

Paryžiuje mirė Feodor šalia- 
pin. Tai buvo garsus daininin
kas. Tačiau savo gyvenimo me
tus ir dienas baigė beveik už
mirštas.

Mat šaliapinas nenorėjo 
būti draugu Sovietų liaudies. 
Jis pamėgo turtingų baltagvar
diečių rusų ratelius Paryžiuje 
ir kituose pasaulio kampuose.

Ne didžiosios liaudies dainium 
jis buvo. Savo nepaprastai di
deliu ir gražiu balsu šaliapi
nas pasirinko raminti ir žavė
ti ponų pasaulį. Todėl ponai jo
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Didelė Amerikiečių Parama 
Ispanijos Liaudžiai

Paryžius. — Iš Jungtinių 
Valstijų kovo mėnesį tapo 
persiųsta $50,000 aukų Is
panijos liaudiečiams, kaip 
praneša Tarptautinis Komi
tetas Gelbėti Ispanijos Res
publikai.

Šiaurės Amerikiečių Ko
mitetas Rėmimui Ispanijos 
Demokratijos atsiunčia po 
$3,880 aukų per mėnesį Is
panijos respublikos vai
kams, užlaikomiems dvyli
koje specialių kalanijų.

Nazią-Franco Fortai 
Grūmoja Anglijos Gi
braltaro Tvirtumai
Gibraltar. — Vadovybėje 

Vokietijos karinių inžinie
rių tapo išbudavota eilė 
tvirtumų-fortų pajūryje Is
panijos fašistų valdomo plo
to, nuo Tarifos iki Algeci
ras prieplaukos, į vakarus 
nuo Anglijos galingosios 
tvirtumos Gibraltaro.

Tie fašistų konkrito-ce- 
mento fortai ginkluoti ka- 
nuolėmis, šaudančiomis 14 
iki 16 colių storio šoviniais, 
ir naujausiomis prieš-orlai- 
vinėmis patrankomis. Pas
tatyti galingi Vokietijos 
švyturiai naktimis nušviečia 
net didelę dalį Anglijos tvir
tumos Gibraltaro.

Anglija su savo Gibralta
ru iki šiol kontroliavo Gib
raltaro perlają tarp Atlan
to Vandenyno ir Vidurže
mio Jūros. Dabar tuos be
galiniai svarbius jūrų “var
tus” rengiasi kontroliuoti 
naziai ir Ispanijos fašistai, 
ypač kad Hitlerio specialis
tai išbudavojo tvirtumas 
dar Ispaniškos Morokkos 
pakraštyj, antroj pusėj Gib
raltaro perlajos. Šoviniai iš 
jų naujoviškų kanuolių galė
sią pasiekt antrą pusę tos 
jūrų “rankovės”.

Paprastam darbui prie 
tvirtumų budavojimo yra 
pastatyta didelis daugis su
imtų liaudiečių.

Fašistai Užkirtą Barcelona!
Elektrą iš Andorros

■' ■1   111 ' t

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Fašistai 
praneša, kad jie perkirtę 
vanden-elektros perleidimą 
iš Andorros respublikėlės į 
Barceloną, didžiausią pra
moninį miestą Ispanijoj.— 
Andorra randasi tarp šiau
rinės Ispanijos ir pietinės 
Francijos. _

Pittsburgh, Pa., bal. 15.— 
Patepus lytinėmis liauko
mis, pagal daktaro receptą, 
žmogui odą, dažnai pranyk
sta raukšlės nuo veido, kaip 
raportuota s u v a ž i a vimui 
Amerikos Anatomų Drau-'. 
gijos.

karstą gėlėmis apklojo, o darbo 
liaudžiai nei viena gaili ašara 
iš akies neištryško, kai jis mirė.
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ITALIJA IR VOKIETIJA PRISTATĖ 
DAR H LĖKTUVU, 350 TANKU IR 
DAUGYBĘ BOMBŲ GEN. FRANCO’UI
Respublikos Valdžia Nepatvirtina, kad Fašistai Užėmė San 
Mateo ir La Jana — Jos Lėktuvai Sukirto Priešą Orlaivius

Barcelona, Ispanija. — 
Respublikos gynimo minis
terija praneša, kad įvyko at
kaklių mūšių tarp liaudie
čių ir fašistų arti San Mateo 
ir La Jana kaimų.—Tiesiai 
oru iš Janos iki Viduržemio 
Jūros yra 9 mylios, bet va
žiuojant vieškeliu—14 my
liu. ‘ 

v

Fašistai, iš $avo puses, 
skelbia, kad jie jau užėmę 
San Mateo ir La Jana. Jie 
pasmarkinsią savo atakas, 
kad “iki velykų” pasiekt Vi- 
naroz prieplauką.

Liaudiečiai pradėjo lėktu
vais šturmuoti fašistų pozi
cijas Tortosos-San Mateo 
fronte. Valdžios lėktuvai lai
mėjo didelį mūšį prieš 60 
Italijos orlaivių; keturis jų 
nukirto žemyn ir kitus nu
vijo.

San Mateo srityje 42 Mu- 
ssolinio tankai atakavo liau
diečių pozicijas.

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Fašistai 
garsinasi, kad atėmę iš 
liaudiečių Cervera del Ma
estro miestelį, už 8 mylių 
nuo Benicarlo prieplaukos, 
ir sako, kad už “dienos ki

Per Porą Savaičių Gili
nai Sunaikino 42 Tūk

stančius Japonų
Shanghai. — Kovo mėne

sio gale Japonai turėjo 62,- 
000 armijos Hanchwang- 
Taierhchwang srityj. Dabar 
jų ten teliko tiktai 20,000, 
taigi chinai per pusę mėne
sio išžudė bei nelaisvėn su
ėmė 42,000 priešų.- O tuos 
20,000 japonų dabar chinai 
apsupo ir naikina Yihsiene.

Apsupti japonai nebeturi 
šovinių didesnėms savo ka- 
nuolėms; išsibaigė gazoli
nas jų lėktuvams ir tan
kams, o Japonija jau negali 
kitaip pristatyt jiem net 
maisto, kaip tik numetant 
šiek tiek iš lėktuvų.

Saviškiams gelbėti Japo
nija skubiai siunčia apie 
150,000 naujos armijos iš 
rytų, šiaurių ir vakarų. Bū
tinai išnaujo briausis už
imt Lung-hai geležinkelį ir 
Suchową, geležinkelių maz
gą, nuo kurio chinai pasku
tiniu laiku atmušė japonus 
25 mylias toliau. Bet chinų 
partizanai įrodė, kad . jie 
moka priešų užimamus ge
ležinkelius greičiau ardyti, 
negu jąponai juos taisyti.

Laukiama milžiniško mi- 
lioninių armijų mūšio.

Shanghai, bal. 15.—Chinai 
laužiasi jau per pačius mie
sto Yihsien vartus, kur jie 
apsupo ir naikina 20,000 ja
ponų karių.

tos” pasieksią jūrą ir atkir- 
sią Kataloniją su didmies
čiu Barcelona nuo Valenci- 
jos ir Madrido.
Mussolinis ir Hitleris vėl 
Atsiuntė Milžinišką Daugį 

Ginklų Fašistam
London. — Ispanijos val

džia įteikė skundą Anglijai, 
kad šį mėnesį Italija atsiun
tė generolui Franco dar 471 
ir Vokietija—249 karinius 
lėktuvus, ir kad paskutiniu 
laiku Hitleris pristatė 350 
naujų tankų fašistams per 
Bilbao prieplauką. Nazių 
karo laivai taip pat atvežė 
generolui Franco’ui didelį 
daugį oro bombų. Su tais 
kroviniais atvyko ir nauji 
būriai Vokietijos karo spe
cialistu, v

80,000 Amerikinių Bombų 
Generolui Franco’ui

Philadelphia, Pa.—Antra
dienį šią savaitę Vokietijos 
laivas “Bucham” išsivežė 
20,000 oro bombų. Tai jau 
ketvirtas toks Amerikos 
bombų krovinys, kurį išsi
gabena naziai iš šios šalies 
persiųst generolui Franco’
ui.

Franci ja Draugausianti 
Su Roma ir Bendradar

biausianti su Anglija
Paryžius. — Anglijos val

džia daro spaudimą Franci- 
jai, kad pripažintų Italijai 
Ethiopiją. Naujasis minis- 
teris pirmininkas radikalas 
neva “socialistas” Daladier 
yra linkęs sumegst draugiš
kumo santikius su Mussoli- 
niu. Daladier gal neužilgo 
pasiusiąs ir Francijos “biz
nio” atstovą į fašistų valdo
mą plotą Ispanijoj, kaip 
praneša N. Y. Times kores
pondentas.

Tuo pačiu laiku Daladier 
valdžia žada sumegst stip
resnius bendro apsigynimo 
ryšius su Anglija.

Anglų vyriausybė siekia 
atitraukt Franci ją nuo tarp- 
savinės pagelbos sutarties 
su Sovietais. Francijos teis- 
darystės ministeris Rey- 
naud ir kolonijų ministeris 
G. Mandel stoja už tos su
tarties palaikymą, “jeigu 
bus reikalinga,” nors jiedu 
yra gana griežti komunistų 
priešai pačioj Francijoj.

Washington, bal. 15.—At
žagareiviai demokratai jun
gia savo jėgas kongrese su 
republikonais sumušt pre
zidento Roosevelto reikala
vimą apribot darbo laiką ir 
nustatyt, kiek samdytojai 
būtinai ir verstinai turi 
mokėt algos darbininkams.

Francijos Valdžia Šaukia Į 
Streikierius Taikytis /

Paryžius. — Beveik visi 
streikieriai sėdėtojai valdiš
kuose ir privačiuose fabri
kuose jau sugrįžo dirbti. 
Daladiero ministerių kabi
netas šaukia derybas tarp 
samdytojų ir 150,000 strei- 
kierių, kurie tebelaiko už
ėmę 60 didžių metalo fabri
kų.

Francijos valdžia ragina 
juos būtinai ir tuoj susitai
kyti, nes to reikalaują ša
lies gynimo darbai.

Chinai Pradūrė Japoni
jos Burbulą, būk Jos 
Armija “Nepergalima”

........... I
Washington. — Ameriki-, 

iniai karo žinovai sako, kad 
chinai pradūrė senąjį Japo
nijos muilo burbulą, būk 
Japonų armija “niekad ne
sitraukia atgal.”

Vienas Amerikos armijos 
oficierius pareiškė: “Mes 
darėme milžinišką klaidą, 
kas liečia Japonijos armi
ją . .. Išgarsintoji Japonų 
karo mašina pasirodė labai 
paprasta karinė mašina, 
kurios negalima lyginti su 
vakarinių šalių karo maši
nomis.”

Jungtinių Valstijų kari
niai žinovai supranta, kad 
sandėliai nuo seniau sutau
pytų karui reikalingų me
džiagų Japonijoj jau išsi
sėmė ir dabar jinai tegali 
pasigamint tik tiek ginklų 
ir amunicijos, kiek gauna 
įsivežt tokių medžiagų iš 
užsienių. Karas taip nupul- 
dė Japonijos finansus, kad 
jinai “desperatiškai laksto 
šian ir ten, prašinėdama 
paskolų.”

Per devynis karo mėne
sius žuvę 90 tūkstančių ja
ponų, pagal pačios Japoni
jos skaitmenis. Bet jinai du 
tris sykius sumažina savo 
nuostolius, todėl tikrumoj 
bus žuvę 180 iki 270 tūks
tančių Japonijos karių Chi- 
nijoj, sako amerikiniai karo 
specialistai.

Kai dėl japonų pasakos, 
būk jų armija “niekad ne
sitraukianti atgal,” . tai 
Amerikos karininikai pri
mena, kad chinai žymia da
lim iškapojo Penktą ir De
šimtą Japonų armijos divi
zijas ir jų likučius nuvijo 
15 mylių atgal Tsaochwan- 
go-Yihsieno srityje.

------------------ .— f
Francijos Valdžia Skubina 

Susiderėt su Italija
Paryžius, bal. 15.—Fran

cijos ministerių kabinetas 
su premjeru Daladieru prie- 
kyj stengiasi kaip galint 
greičiau susitart su Musso- 
liniu, idant “atkabint” Ita
liją nuo Hitlerio.

Philadelphia, Pa.
“Laisvės” naudai rengia

mas bankietas yra perkeltas 
iš balandžio 24-tos į sekma
dienį, gegužės 1 d. Taipgi 
yra permainyta svetainė. 
Bankietas bus ne Lietuvių 
Svetainėje, ale New Audi
torium Hali, 713 Snyder 
Ave.

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS REIKA
LAUJA PASKIRT $3,000,000,000 KO

VAI PRIEŠ NEDARBU IR KRIZĮ
Perspėja Savo Kritikus, kad Žmonią Apleidimas, Ją Skurdas 

Ir Ūkio Suirimas Gręstą Fašizmo Pavojum Amerikai
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas, kalbėdamas 
per radio bal. 14 d., reikala
vo, kad šalies kongresas 
paskirtų $1,250,000,000 vie
šiem valdiškiem WPA dar
bam per septynis mėnesius 
nuo liepos mėn. 1 d. ir nu
tartų $175,000,000 paramos 
farmeriams, $75,000,000 jau
nuoliams ir pridėtų dar $50,- 
000,000 CCC federalių pa- 
šalpinių darbų stovykloms.

Prezidentas, be to, patarė 
paskolint iki $1,500,000,000 
valstijoms ir miestams ati
darymui plačių viešų vieti
nių darbų įvairiem pageri
nimam. Tai būtu virš 3 bi- 
lionų dolerių, neskaitant jau 
paskirtų $1,500,000,000 pa
skoloms iš valdiškės' finan
sinės Atsteigimov Korpora
cijos įvairioms pramonėms 
ir bizniams.

Roosevelto įsakymu, jau 
eina apyvarton popieriniai 
pinigai, išleisti pasiremiant 
$1,391,000,000 “šalutinio”, 
“sterilizuoto” aukso , laiko
mo valstybės ižde. Tos “bu- 
maškos” jau išsiuntinėtos 
federaliams bankams.
. Prezidentas nurodė, kad 
tokios išlaidos yra reikalin
gos šalies ūkiui ir pramo
nei atgaivinti, pakelti dau
gumos žmonių “perkančią]’ą 
jėgą” (įplaukas); o kiek dėi 
to sustiprės pramonė, biznis 
ir padaugės darbai, tai vald
žiai įplauks ir daugiau tak
sų.

Šaukiantiems prieš val
džios “perdideles” išlaidas 
prezidentas priminė, jog 
pats demokratinės tvarkos 
saugumas reikalauja rūpin
tis, kad žmonės turėtų iš ko 
gyventi; kitaip gi, tai gręstų 
net (fašistinės) diktatūros 
pavojus, sakė Rooseveltas:

Istorija įrodo, jog “dikta
tūros neišauga iš stiprių ir 
sėkmingų valdžių, bet iš 
silpnų ir bejėgių... Tėra tik 
viena tikra atspara ir toliav 
palaikyti laisvę—tai gana 
stipri valdžia, kuri pajėgtų 
gint žmonių reikalus, ir ga-

Anglija Gali Gaut iš USA 
Po 2,000 Lėktuvą Kasmet
Washington. — Skaitliuo- 

jama, kad Amerikos orlai
vių fabrikai galėtų paga
minti Anglijai po 2,000 karo 
lėktuvų per metus šalia to, 
kad jie pilnai aprūpins Am
eriką kariniais ir keleivi
niais lėktuvais.

Tokio, bal. 15. — Praneša
ma, kad japonų lakūnam 
bombarduojant Changsha 
ten buvo į abi kojas sužeis
tas ir Chiang Kai-shek, vy
riausias chinų vadas.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Metai XXVIII, Dienraščio XX

na stiprūs ir apsišvietę žmo
nės, kurie palaikytų savo 
vyriausią kontrolę ant savo 
valdžios.”

Rooseveltas šioj savo kal
boj taip pat smerkė mono
polinius kapitalistus, kurie 
daug labiau pabrangina 
įvairias medžiagas ir pro
duktus, kaip kad plieną, va
rį ir kt., negu kad jie pa
kelia algas savo darbinin
kams. Tuom monopolistinis 
kapitalas irgi kenkia sta
tybos darbams ir šalies atsi- 
griebimui apskritai.

EXTRA!
Kongreso Atgaleiviai prieš 
Roosevelto Reikalaujamus 

Viešus Darbus
Washington, bal. 15.— 

Republikonai ir Wall Stryto 
demokratai kongrese vieni
ja savo jėgas, idant sumušt 
prezidento Roosevelto rei
kalavimą paskirt $3,000,- 
000,000 federaliams ir vals- 
tijiniams viešiems darbams 
bedarbių šelpimui. Bet tie 
patys kongresmanai ir se
natoriai greit nubalsavo pu
santro biliono dolerių pasko
los iš valdžios iždo įvairioms 
pramonėms ir bizniams.

Fašistai Giriasi, kad švę- 
šią Velykas Vinaroz 

Prieplaukoj *
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis, bal. 15.—Fa
šistai praneša, kad liaudie
čiai jau išsikraustė iš Vi
naroz prieplaukos ir kad Ve
lykų mišios būsiančios laiko
mos tame mieste, nes'fašis
tai, girdi, jau būsią pasie
kę ten jūrą ir atkirtę Kata
loniją nuo Ispanijos respu- 
likos didžiumos.

Tokio, bal. 15.—Dėl nepa
sisekimų kare su Chinija 
pasitraukė iš valdžios japo
nų ministeris pirmininkas 
F. Konoye, kaip praneša 
Associated Press.

Washington, bal. 15.— 
Pranešama, kad šį šeštadie
nį Anglija pasirašo drau
giškumo sutartį su Mussoli- 
niu.

Shanghai. — Didėja ka
reivių nepaklusnumas Japo
nijos armijoj. Jos koman- 
dieriai taip pat nelabai su
siklauso.

Barcelona. — Liaudiškos 
Ispanijos piliečiai iškilmin
gai minėjo septynių metų 
sukaktį nuo respublikos įkū
rimo. ■'

ORAS
Šiandien bus apsiniaukę ir 

šilta.—N. Y. Oro Biuras.
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Kolektyviškas Taikos Išsaugojimas
Šiuo tarpu plačioj Amerikos visuome

nėj eina diskusijos klausimu: ar Ameri
ka turi prisidėti prie kolektyviškojo tai
kos išsaugojimo (collective security), ar 
ji turi pasilikti neutralė?

Kolektyviškasis taikos saugojimas reiš
kia tai, kad visos pasaulio šalys, stojan
čios už palaikymą taikos, turi sudaryti 
vieną savos rūšies bendrą frontą. Jei ku
ri šalis (šiame atsitikime fašistinės ša
lys) pradėtų puolimą ant kitos taikios 
šalies, tai šis bendras tautų frontas pri
valo suteikti visokeriopą pagelbą užpul
tąją! ir turi suvaldyti puolančiąją.

Rodosi, tai puikiausias '^sumanymas. 
Kas tokiam geram sumanymui turėtų 
priešintis? Tačiau, atsiranda žmonių, ku
rie tam priešinasi. Amerikoj trockistai 
ir socialistai tam priešingi. Priešinasi 
tam ir stambūs kapitalistai. Tačiau dau
gelis žmonių stoja už kolektyviškąjį tai
kos saugojimą, už tai, kad Amerika prie 
jo prisidėtų.

Pora savaičių atgal savaitraštis “The 
Nation” paskelbė tam tikrą anketą ir 
išsiuntinėjo tūkstančiams žmonių užklau
siant jų: už ką stojate: izoliaciją ar ben
drą kooperaciją su kitais kraštais taikai 
palaikyti? Jau sugrįžo nemaža atsaky
mų. Už pirmąjį pasisakė 1,278 asmenys, 
o antrąjį—6,361 asmuo. Vadinasi, milži
niška dauguma pasisakė už tai, kad Ame
rika dėtųsi su kitomis tautomis prie ko
lektyviško taikos išlaikymo darbo.

Prezidentas Rooseveltas, reikia pažy
mėti, pasisakė už kolektyviškąjį taikos iš
laikymą dar pereitais metais savo kalboj, 
sakytoj Chicagos mieste. Bet, matyt, val
džioje ir kongrese randasi tam daug 
prieštaraujančių ir dėlto prezidentas ne
vykdo gyveniman to, ką skelbė.

Tokiom šalim, kaip Lietuva, kolekty
viškasis taikos išlaikymo frontas būtų 
geriausis užtikrinimas nepriklausomybę 
palaikyti.

Dėl to Amerikos lietuviai privalo ra
ginti J. V. vyriausybę, kad ji prisidėtų 
prie tų pasaulio kraštų, kuriems rūpi iš
laikymas taikos, kuriems rūpi suvaldy
mas fašistinių užpuolikiškų kraštų.

Šaliapinas
Niekas neginčija, kad mirusis rusų ar

tistas - dainininkas Feodoras Šaliapinas 
buvo genijališkas savo srity j, retas dai
nininkas ir vaidintojas. Bet jis, kaip dau
gelis kitų tos profesijos žmonių, perdaug 
buvo vėjo pučiamas ir dėlto jo menišku^ 
mas, jo vaidmuo nepaliko tos žymės, ko
kią galėjo palikti.

Per revoliuciją ir visą blokados laiką 
Šaliapinas gyveno Sovietų Sąjungoj. Jis 
ten buvo gerbiamas, aprūpintas, prižiūri
mas, kaip tikras liaudies artistas. Tačiau, 
kai dainininkas išvyko “į pasaulį”, pa
gautas buržuazinių vėjų, jis tą garbę, ku
rią buvo gavęs iš Sovietų žemės žmonių, 
suteršė rėmimu SSRS priešų.

Nuo to laiko Šaliapino žvaigždė pra
dėjo leistis, nepaisant to, kad jis daina
vo žymiuose buržuazinių sostinių teat
ruose. Jei Šaliapinas būtų sekęs rašytojo 
Gorkio pėdomis, su kuriuo, sakoma, jis 
kadaise buvo artimoj draugystėj, tai jo 
triūsas būtų atnešęs žmonijos kultūrai 
naudos kur kas daugiau ir jis pasaulio is
torijoj būtų pasilikęs daug didesnis.

Fašistų orlaivių sunaikintas tiltas, nutiestas skersai upes Ebro, netoli Fraga mies-

tautos sluoksnius. Jis pikti
nasi, kad didžiuma socialde- 

iinokratų ir liaudininkų va
dų ilgą laiką sabotažavo Ko
munistų Partijos pastangas 
sudaryti liaudies frontą 
Lietuvoj, ko pasėkoj dar ir 
šiandien nėra tvirto liaudies 
fronto, besiremiančio masi
niu judėjimu. “Toks jų el
gesys buvo juk prasikalti
mas Lietuvos nepriklauso
mybės atžvilgiu, ar ne tie
sa?,” klausia Sovietų pilie- 

; tis. Deja, su tuo reikia su
tikti. Dabar tai aišku ir 

| vaikui. “Tikėsimės, kad 
Lietuvos liaudis padarys 
reikiamas išvadas iš susida
riusios padėties, išvystys 

Imasinį judėjimą savo nepri
klausomybei ginti, — o ma

išinio judėjimo nebus be dė

Svarbi CIO Vadą Konferencija
Šiomis dienomis, kaip žinia, Washing

tone įvyko dviejų dienų CIO konferen
cija. Dalyvavo 39 unijų, priklausan
čių CIO, vadai—pirmininkai, organiza
toriai, veikėjai.

Konferencija svarstė CIO ateitį. Ka
dangi, viskas rodo, Greenas ir kompani
ja apie vienybę ADF su CIO, kaipo lygus 
su lygiu, kalbėti nei nenori, tai konferen
cija nutarė šaukti savažiavimą vįsų CIO 
unijų atstovų. Suvažiavimas įvyks se
kantį rudenį, kur bus nustatyta organi
zacijai pastovesnės gairės ir turbūt bus 
duotas naujas vardas.

Konferencija pasisakė už glaudų koo- 
peravimą su geležinkeliečių brolijomis. 
Tai sveikas nutarimas. Gal būt anksčiau 
ar vėliau geležinkeliečių brolijos bus 
įtrauktos į CIO. Tai reikštų Amerikos 

į darbininkams labai daug.
Toliau. Konferencija nutarė darbuotis, 

kad Jungt. Valstijų kongresas pravestų 
visą eilę pasiūlymų-bilių, gelbstinčių dar
bo žmonėms pernešti naštą einamosios 
depresijos. CIO darys spaudimą -į kon
gresą, kad jis perleistų darbo valandų ir 
algų nustatymo bilių, kad paskirtų tris 
bilionus dolerių viešiems darbams dirbti, 
kas sumažintų nedarbą ir tt.

Mūsų nuomone, ši konferencija atliko 
labai gerų darbų naudai ne tik savo na
rių, bet visai pažangiajai Amerikos vi- 

O suomenei.
% *

Agresorių Šnipai Amerikoje
Šnipai, tai karo žaibai. Ir taikos metu 

yra šnipų kiekvienoj šalyje, bet jų dau
giau atsiranda, kada susidaro didesnis 
karo pavojus. Dabar pasaulį puola Itali
jos, Vokietijos, Japonijos ir Lenkijos fa
šistai. Tų šalių valdonai sudarė didžiau
sius tinklus savo šnipų kiekvienoj šalyj, 
ant kurios jie ruošia užpuolimą.

Štai šiomis dienomis Sovietų Sąjungoj 
sugauta Lenkijos šnipai konsulai, kurie 
klausinėjo piliečius apie jų ištikimybę 
Sovietų valdžiai, apie Raudonąją Armi
ją, oriai vyną ir karo fabrikus. Štai So
vietai įteikė Japonijos imperialistams 
protestą, kurių atstovas Afganistane no
rėjo papirkti Sovietų Sąjungos pasiunti
nį Borisą Svirskį ir paversti į Japonijos 
šnipą toj šalyj. Štai Jungtinių Valstijų 
valdžia ir vėl sučiupo du Hitlerio šnipus 
—Williaih Boening, kuris pereitų metų 
spalių mėnesį Madison Square Gardeno 
parengime vadovavo 1,500 ginkluotų ną- 
zių pulkui—ir Fredrich William Herr- 
man. Jie abu susekti šnipinėjant šios ša
lies apsigynimo jėgų stovį.

Jau nuo senai Japonijos imperialistai 
atydžiai šnipinėja Jungtinių Valstijų ka
ro jėgas ir apsigynimą. Panamos Kana
lo srityj Japonija užlaiko šimtus šnipų, 
kurie Panamoj, Colone, Cristobale, Balboa 
ir kituose miestuose užlaiko neva skutyk- 
las, kriaučių šapas ir kitas viešas užei
gas. Jie iš to “amato” nepragyvena. Jie 
reguliariai gauna iš Japonijos stambias 
algas. Daugelis tų “profesionalų” yra bu
vę Japonijos armijoj ir karo laivyne ko- 
mandieriais. Jie ten gyvena ne pripuo
lamai, bet Japonijos imperialistų pri
siųsti. Jie šniukštinėja tarpe jūreivių ir 
kareivių apie Panamos Kanalo apsigyni
mo tvirtumas, apie armijos ir laivyno 
stovį.

Kitas centras, tai Kalifornija, kur Ja
ponijos imperialistai turi daug šnipų. Ka
lifornijoj yra apie 150,000 japonų. Jų tar
pe yra daug šnipų.

Dabar Jungtinių Valstijų valdžia suse
kė, kad japonai Kalifornijoj turi šimtus 
neva žvejojimo laivų. Tie laivai pabūda
vo ti pavydale karo laivų naikintojų. Jie 
laisvai plaukioja karinėse bazėse—San 
Diego, San Francisco ir kitose vietose, 
ir šniukštinėja apie Amerikos karo laivus 
—traukia jų paveikslus, renka žinias.

Štai laibas “Enterprise”, kada buvo 
nuplaukęs į Meksikos prieplauką, tai vie
toj Jungt. Valstijų vėliavos, iškėlė Japo
nijos vėliavą, nors tikrumoj neva pri- 
klaušo Jungt. Valstijų gyventojams ir 
šios šalies vandenyse plaukioja po Jungt. 
Valstijų vėliava’ Tą pat padąrė ir kitas 
japonų laivas “Cipango”.

Amerikos valdžios autoritetų patyri
mas rodo: kad Japonų neva žvejoji
mo laivai, daugelis jų tikrupioj yra šni
pų laivai. Keli šimtai ląįvų taip prireng
ta, kąd jie gal} statyti minas, prisitaisy
ti torpedų aparatus ir netikėtai užpulti 
Jungtinių Valstijų karo laivus, stovin
čius prieplaukose.

Tie “žvejojimo” laivai lengvai gali bū
ti paversti į pągelbinius karo laivus— 
minų statytojus, minų šlavikus, torpedi
nius laivus ir tt.

Tie “žvejojimo” laivai ne tik landžioja 
tarpe karo laivų prieplaukose, bet ir laike 
karo laivyno pratimų jūroj seka laivus

to Ispanijoj.

Sovietų Visuomenė ir Lenkijos 
Smurtas prieš Lietuvą

(Pabaiga,)

Pramonės vystymuisi trūks
ta palankių sąlygų: nėra 
kuro, žaliavos, nėra talpios 
rinkos ir būtinų kapitalų. 
Lietuvos vyriausybės agra
rinė politika padeda vysty
tis buožių ir dvarininkų 
ūkiams.

“Savo vidujiniu politiniu 
valstybės susitvarkymu Lie
tuva dabartiniu momentu 
yra šalis, kurioj įvestas fa
šistinio tipo atviros buržua
zinės diktatūros režimas. 
1936 m. vasario mėn. vy
riausybės paskelbtu parėdy
mu Lietuvoj buvo uždraus
tos visos partijos, išskyrus 
vyriausybės tautininkų par
tiją. Šiai fašistinei partijai, 
atstovaujančiai stambiosios 
buržuazijos reikalus, besire
miančiai buožiniais sluoks- ♦
niaįs kaime ir aukštąja ka- 
rininkija, vadovauja dabar
tinis Lietuvos prezidentas 
Smetona.

“Lietuvos armija taikos 
metu priskaito apie 1,350 
karininkų, 3,400 puskarinin
kių, p iš viso apie 18,000 
žmonių. Lietuvos armijos 
sąstatan be pėstininkų ir ar
tilerijos, dalių, įeina taip pat 
nedidelės techninės dalys ir 
8 avioeskadrilės.

“Šiaurėje Lietuva rube- 
žiuojasi su Latvija, rytuose 
ir pietryčiuose—su Lenkija, 
vakaruose —> su Vokietija. 
Siena su Lenkija 500 kilo
metrų ilgio vadinasi “admi
nistracinė’ linija.” Lietuva 
ligšiol šito rubežiaus nepri
pažindavo ir reikalaudavo 
sugrąžinti lenkų pagrobtą 
Vilniaus kraštą (Vilnijos 
plotas — 27 tūkstančiai kv. 
kilometrų)’ir Vilniaus mies
tą — senovišką lietuvių sos
tinę, kuris, pagal Lietuvos 
konstituciją, yra svarbiau
sias Lietuvos miestas (Kau
no miestas yra tik laikinoji 
sostinė).

“Reikia pabrėžti, kad vie
nas pagrindinių lenkų ulti- 
piatumo, įteikto Lietuvai, 
reikalavimų yra kaip tik 
reikalavimas pripažinti da
bartinę administracinę lini

ją, t. y. reikalavimas pri
pažinti ir įteisinti Lenkijos 
užgrobtą Vilniją ir Vilniaus 
miestą. Lietuva kategoriš
kai atsisakinėjo patenkinti 
lenkų reikalavimus. Ryšyje 
su tuo Lietuva atsisakinėjo 
taip pat nustatyti su Len
kija ne tik diplomatinius, 
bet ir prekybinius santy
kius.

“Įtempimas santykių tarp 
Lietuvos ir Lenkijos, kuris 
tęsiasi jau per 18 metų (nuo 
pat 1920 metų, kada lenkų 
generolas Želigovskis pa
grobė Vilnių), dabar dar la
biau paaštrėjo ryšyje su 
Lenkijos karinių sluoksnių 
grubiausia provokacija, ku
rie atvirai grąsina Lietuvai 
naujais teritorijos užgrobi
mais. Lenkijos karinių 
sluoksnių grobikiškų sieki
nių aktyvizavimąsi Lietuvos 
atžvilgiu, be abejo, reikia 
rišti su bendru agresorių 
puolimu Europoj, kurį pa
ragina per pirštus žiūrėji
mo politika, vedama dabar 
Čamberleno — Anglijos vy
riausybės galvos.

“Lenkijos karinių sluoks
nių ataka prieš Lietuvą su
silaukia gyvo ir tiesioginio 
atgarsio fašistinėj Vokieti
joj. Berlynas ne tik pripa
žįsta provokacinio ir grobi
kiško Lenkijos elgesio “tei
singumą” ir “teisėtumą,” 
bet ir, savo keliu, ruošiasi 
užgrobti Klaipėdos kraštą 
ir Klaipėdos uostą, kuris 
yra vienintelis Lietuvos iš
ėjimas į jūrą ir kuris turi 
jai didžiulės reikšmės.

“Paskutinėmis žiniomis, 
Lietuva, turėdama omenyje 
susidariusią padėtį ir nega
lėdama atsispirti Lenkijos 
spaudimui, buvo priversta 
patenkinti įteiktus jai rei
kalavimus. Vienok, kaip pa
brėžia užsienio spauda, prie
varta nurodyta Lietuvai 
“išeitis iš padėties” visai ne
liūdi j a, kad įtempta padėtis 
Rytų Eurpppj atslūgo ir kad 
pavojus Europos taikai šio
je vietoje pasalintas.”

Nors šiame aprašyme yra 
pavienių netikslumu (pav.,

dėl darbininkų skaičiaus, dėl 
partijų uždąrymo laiko) vis
gi jis trumpai duoda Sovie
tų skaitytojui supratimą, 
kas yra ta Lietuva.

Ką Kalba Eiliniai Sovietų
* Piliečiai?
Pilnai stovėdami Lietuvos 

pusėje ir reikšdami jai 
simpatijas, eiliniai Sovietų 
piliečiai visgi rimtai susirū
pinę Lietuvos nepriklauso
mybės likimu. Tai, be abe
jo, Austrijos likimo įspū
džių įtakos padaras. Publi
ka godžiai seka radio ir 
laikraščių pranešimus apie 
Lenkijos-Lietuvos konflikto 
tolimesnę eigą ir laukia vi
sokių netikėtinumų iš Len
kijos ir Vokietijos pusės.

“Nejaugi ir Lietuva nepa
sipriešins?” klausia dažnas 
Sovietų pilietis. Sovietų ei
liniai piliečiai smerkia Aus
trijos elgesį ir kaip pasi
priešinimo agresoriams pa
vyzdį stato Abisinijos, Ispa
nijos, Kinijos elgesį. Jos, 
nors ir silpnos, visgi drąsiai 
priešinasi ir šaldo įkaitusias 
grobikų smegenis.

Kada eilinis Sovietų pilie
tis sužino, kad su juo kal
ba lietuvis, jis nudžiugęs 
apipila tave eile klausimų: 
“Ar Lietuva pasipriešins?,” 
“Kokios to pasipriešinimo 
galimybės?,” “Kaip į tai 
žiūri Lietuvos gyventojai?,” 
“Kokia Lietuvos Komparti
jos pozicija?,” “Ar veikia 
Lietuvoj liaudies frontas?” 
Sovietų pilietis su ‘kartėliu 
išgirsta, kad Lietuvos fa
šistai sunaikino daug lietu
vių visuomenės organizaci-l 
jų, susilpnipo gyventojų pa
jėgumą pasipriešinti užsie
nio smurtui. “Nėra demo-. 
kratinių laisvių liaudies or
ganizavimui? O kodėl nesu
darytas liaudies frontas?” 
— Sovietų pilietis su pasi
tenkinimu sutinka žinią, kad 
Lietuvos Kompartija ener
gingai stoja už Lietuvos ne
priklausomybės gynimą nuo 
gręsiapčios okupacijos ir 
tam reikalui buria visus už 
nepriklausomybę stovinčius

mokratinių laisvių atstaty
mo, — savo ,kovoje remsis 
taikingomis valstybėmis ir 
tada apginti Lietuvos ne
priklausomybę galima.” 
Taip samprotauja eiliniai 
politikuojantieji Sovietų pi
liečiai.

A. Ramutis.
24-III-38.

S. REIKAUSKAS NĖRA 
“LAISVĖS” AGENTAS * 
Gauname pranešimų, kad

S. Reikauskas šiomis dieno
mis renka sieninių kalendo- 
rių užsakymus “Laisvės” 
firmos vardu. Jis tai daro 
be “Laisvės” įgaliavimo. To
dėl viešai pranešame, kad 
ReiJsausktii yra uždrausta 
imti bent kokius užsakymus 
ir imti rankpinigius ar ko- 
lektuoti bilas “Laisvės” var
du.

“Laisvės” Administracija.

Levanevskis ir 5 Kiti Sovietu 
Lakūnai Gal Dar Gyvi f 

_____ \ 
■ ■

New York. — Anglas ty
rinėtojas Sir Hubert Wil
kins pareiškė, kad dar gali 
būt gyvi Levanevskis ir pen- | 
ki kiti Sovietų lakūnai kur 
nors ant šiaurių ledyno.

Jie skrido per Šiaurių Po
lių į Ameriką ir nežinia kur 
dingo nuo pernai rugp. 13 d.

Politinė Chiny Taryba Siekia * 
Suvienyt Visą Tautą

Hankow. — Tapo sudary
ta Chinijos Žmonių Politinė | 
Taryba iš 150 atstovų nuo 
provincijų ir svarbiųjų kul
tūrinių ir ekonominių orga
nizacijų. Tarybon įeina ir < 
eilė komunistų atstovų. Jos 
tikslas — suvienyti visą tau
tą šalies gynimui.

Klausimai ir Atsakymai ’

neva žvejodami- Jie turi radio prietaisus 
ir gali teikti Japonijai žinias.

Ant daugelio tų laivų žvejais yrą ja
ponai, baigę karo mokslą ir ilgai tarnavę 
laivyne.

Panašiai japonai elgiasi ir Alaskos 
vandenyse? Jie surenka žinias apie prie
plaukas, arsenalus, kanalus, jūrų gylį 
ir jas pristato Japonijos valdžiai. Tą pa
tvirtiną tikri dokumentai, patekę į Jung
tinių Valstijų karo laivyno autoritetų 
rankas. • *

Čia tik kęletas davinių apie veiklą Ja
ponijos šnipų Jungtinėse Valstijose. So
vietų Sąjungos spauda daug kartų jau 
pirmiau rašė, kad Jungtinėse Valstijose 
labai atvirai veikia Hitlerio, Mussolinio 
ir Japonijos šnipai. Tas sddaro ne vien 
šios šalies apsigynimui pavojų, bet ir 
abelnai didina karo pavojų.

Sovietų Sąjunga, sugavusi fašistų šni
pus, sunkiai baudžia. Panašiai turės da
ryti ir Jungt. Valstijų valdžia, jei jai rū
pės apsivalyti nuo neprieteliaus niekšų.

Klausimas:
Nieko nebesigirdėt apie taip 

vadinamą Socialistų Partijos 
“senąją gvardiją.” Ar ji jau 
visai išnyko? Būsiu dėkingas 
už paaiškinimą. J. G.

Atsakymas:

Jau senai “senoji gvardija” 
susiorganizavo į Socialdemo
kratų Federaciją ir taip gy
vuoja. Daugiausia ji pasiseki
mo turi Connecticut valstijoj, 
nes ten Bridgeporto majoras 4 
McLevy ją palaiko, taip pat 
Pennsylvania’oje ir New Yorko 
mieste. New Yorke tie dešinie
ji socialistai yra tvirtai prigi
ję Amerikos Darbo Partijoje. 
Čionai su jais eina žydų socia
listų dienraštis “Forward.”

Ta Socialdemokratų Fede
racija išleidžia anglišką sa
vaitinį laikraštį “The New 
Leader.” Tai laikraštis, kuris 
savo atsinešimu linkui komu
nistų ir Sovietų Sąjungos gali 
eiti į lenktynes su “Naujieno
mis.” Jo redaktorius Oneal nei * 
straipsnelio neparašo nekan
dęs Sovietų valdžios, Stalino ir jį 5 
komunistų.

-t »
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M E N AS
Žvelgiu Į Jaunystę

Kai jaunystė pakluoniais žaliavo, 
O purienos kai puošė mūs Paltį, 
Aš bandžiau iš palaido raidyno 
Brangų žodį “myliu” susikalti.

Kai po Lėvenį krykštė jaunimas, 
Ir kai saulė pečius jo bučiavo, 
Mano mintys vienam geradėjui 
Už parodytą kelią ačiavo.

Kai Gailiūnų apleidžiau aš kaimą, 
Vakaruos mano saulė kai švietė, 
Pamaniau, kad sunkaus vargo naštos 
Tik čionai laiko žmogų surietę.

Aš maniau—gal svetur klesti laimė, 
Gal jau baigiasi vargas artojų?
Gal skaisčiausia varsa nudažytą 
Aš ir sau surasiu ten rytojų?

Iškeliavęs iš gimtojo krašto, 
Pamačiau esąs svajų apviltas; 
Pamačiau—vieną laimė globoja, 
Kitą—skiria nuo jos didis tiltas.

Ant to tilto gi stovi sargyba, 
Tau į laimę vartai uždaryti. 
Gali pykti, ar keikti, ar verkti, 
Pagailos nerasi čia, brolyti.

* * *
Ir žvelgiu atgalios—į jaunystę, 

Kai purienos papuošdavo Paltį, 
Pajuntu savo jėgą sukaupęs, 
Ir galįs dar kažinką sukalti.

Nusišypsau plačiai į jaunimą, 
Nes matau—jis į priekį žygiuoja, 
Ir į jo bendrą jėgą dėduosi, 
Ir džiaugsmais man krūtinė alsuoja.

Ir žinau, kad jaunimas sieks laimę, 
Jis sulaužys sargybą ant tilto, 
Gi kas žus nuo piktosios sargybos, 
Sulauks kapo garbe apipilto!

žodis “myliu”, jaunystės nukaltas, 
Iš manosios širdies neišnyko,— 
Myliu darbą kilniam idealui, 
Jį laikau kaipo brangų dalyką!

St. Jasilionis.

Valdžios Premijos ir Literatūra

(Nuo Mūsų Specialio Korespondento Lietuvoj)
Jau treti metai Lietuvoj valdžia kasmet ge

riausiam literatūros kūriniui skiria 5,000 litų 
premiją. Jos sudaryta komisija ir išrenka ge
riausią veikalą, tarsi parodydama kitiems, ku
riuo keliu turėtų eiti kiti rašytojai. Įdomu, 
kad iki šiol valdžios išrinktų veikalų nei žy
mesnieji kritikai nei patys skaitytojai nepri
pažįsta geriausiais. Atvirkščiai, juos laiko 
ne tik premijų nevertais, bet ir apskritai la
bai nevykusiais. Šiemet atsitiko dar pras
čiau, valdžia paskyrė premiją tuščių, be turi
nio, be minties eilių kūrėjui Kossu-Aleksan- 
dravičiui. Tuomi ji parodė, kokios literatū
ros ji Lietuvai reikalauja. Ta proga valdžios 
leidžiamas Lietuvos Aidas net savo įžangi
niam straipsnyj davė paaiškinimų, su kuriais 
tikrai verta susipažinti.

Tautininkai aiškiai kaltina Lietuvos rašyto
jus. Sako: “Kitas dalykas, kuris ypač krin
ta į akis peržvelgiant praėjusių metų mūsų 
literatūrą, yra tas, kad mūsų rašytojai neį
stengia, nenori ar tyčia vengia kurti vadina
mųjų didvyrių (herojų), kurie patrauktų jau
nimą, kurie, taip sakant, turėtų auklėjamosios 
reikšmės. Išskyrus vieną kitą daugumas ra
šytojų vaiduoja kažin kokius fatalistus, kurie 
kenčia ir vargsta, padejuoja, paašaroja, bet 
jokiam drąsesniam žygiui, kaip iš to vargo 
išsivaduot, nesiryžta.”

Valdžios žmonėms nepatinka, kad pagyvė
jusi lietuvių literatūra atsisako nuo visokių 
Kęstučių ir Biručių vaizdavimo ir savo kūri
niams medžiagą ima iš dabartinio Lietuvos 
gyvenimo. Nepatinka, kad dabartinė Lietu
va literatūroj atrodo labai juoda, vargo ir 
skurdo prislėgta. Bet juk už tai ne rašyto
jai kalti. Tautininkai norėtų, kad iš visokių 
išsigimėlių fašistų literatūra padarytų didvy
riais. Į tokius didvyrius pretenduoja, žino
ma, ne tik Smetona su Tubeliu, bet ir Čap
likas su Izidorium Tomašaičiu.

Mes nė kiek neabejojam, kad jeigu Lietuvoj 
būtų spaudos ir apskritai kūrybos laisvė, li
teratūra būtų senai atvaizdavusi herojus La
peną, Tomašaitį, Sidzikauską, Chodakowskas 
ir kitus. Bet nuo tokių herojų literatūrą bu
driai saugo cenzūra. Mes neabejojam, kad į 
romanų herojus būtų patekę tie, kurie kovo
dami už Lietuvos laisvę ir demokratiją krito 
nuo lietuviškojo fašizmo kulkų, kurie de

šimtimis metų žudomi kalėjimuose. Neabe
jojam, kad dalis rašytojų būtų sugebėjusi pa
rodyti savo veikaluose kelią, kuriuo turėtų ei
ti liaudis siekdama savo laimės. Todėl rašy
tojam teliko viena vienintelė išeitis—kalbėti 
per pusę lūpų, skųstis savo ir visos Lietuvos 
likimu.

Lietuvos Aidas piktinasi, kad “...iš daugelio 
knygų dvelkia toks fatalizmas ir net nihiliz
mas, kad, rodos, atsistoji prie kažin kokios 
lozorių duobės, iš kurios kyla nebepakenčiami 
rezignacijos balsai.” Praėjusiais metais išėjo 
iš spaudos ir v ieno iš žymiųjų rašytojų My
kolaičio-Putino romanas “Krizė”, kuris tikrai 
galėjo tikėtis premijos, šitam romane jokio 
bolševizmo, jokios propagandos nėra, čia vi
si veikėjai dideli ponai, dvarininkai, profeso
riai, veikalas sukintas labai gražiai, specialiai 
inteligentams. Ir vis dėlto šitas romanas pri
pažintas netikusiu, daug prastesniu už Alek
sandravičiaus tuščių žodžių barškalynę, pava
dintą “Užgesę Chimieros Akys.” Pasižiūrėkim 
kodėl.

Putinas, būdamas rašytojas ir, be to, pa
triotas, ėmė tuos visus ponus ir ponias iš da
bartinio Kauno gyvenimo tokius, kokie jie 
yra. Ir iš tiesų, tokie jie lozoriai, kokie men
ki, kokie be sąžinės, be jokių idealų. Kyši
ninkai, apgavikai, karjeristai. Studentas sa
vo dėdei sako: “Ak, dėde! Nemokėjot jūs 
gyventi ir dabar dar nemokat. Geriau pa
sakius, atsilikot nuo gyvenimo. Kodėl jūs 
anuomet nebuvot partijos lyderiu, Seimo at
stovu, kodėl dabar neturit ministerio portfe
lio? Būtų ir jums gera ir man nebloga. Aš 
jums pasakysiu, kodėl. Dėl to, kad jūs esate 
senojo laiko patriotas. Del to, kad jūs, ir sau
są plutgalį grauždamas, savo idealais žmo
nėms galvas kvaršinsite ir net kalėjime jų ne
atsižadėsite. Kaip jūs, šiandien tokių maža. 
Šiandien patriotus reikia geromis vietomis ir 
kyšiukais ugdytis. Štai kodėl mudu skursta
me, brangus dėde!”

Putinas šitam savo romanse davė ir du tei
giamus tipus: vieną docentą ir vieną moky
toją. Bgf jų visas gerumas tik tas, kad jie 
nevogdami, neimdami kyšių apsivedė ir “pa
doriomis” priemonėmis dvarą įsigijo. Iš šito 
romano aiškiai matyti, kaip daugelio ponų tik 
vienas tikslas—pralobt. Kitokių idealų jie 
nežino ir nejieško. Tai šiandieninių patrio
tų vaizdas. Jis, žinoma, tautininkams nega
lėjo patikti. Tiesa visada akis bado. Bet juk 
ne veidrodis kaltas, jeigu nosis matosi kreiva.

Valdžia ir šį Putino romaną priskaitė prie 
tų veikalų, kurie kelia aikštėn dabartinio gy
venimo blogybes, ir todėl, nors kaip jis būtų 
gražiai, talentingai ir buržuaziškai parašytas, 
premijos neskyrė. Reikėjo jieškot veikalo, 
kuriame apskritai jokio gyvenimo nėra, kuris 
nieko nesiūlo, nieko nepeikia, blogybių nero
do, kuris tik čiulba, kaip lakštingala, ir tiek. 
Jieškojo ir rado. Aleksandravičiaus eilėse jo
kio gyvenimo, jokios kovos nėra, o tik taip 
sau surimuoti, surankioti žodžiai, kaip jis pats 
sako,—žodžių žaislas apie mergelę geltonkasę, 
apie kalnų krioklius, saulėlydžius, mėnesienas 
ir kitas menkystes.

Jeigu Lietuvos rašytojai nenori iš Lietuvos 
fašistų daryt didvyrių, jeigu jiems nusibodo 
giesmės giedot apie Kęstučius ir Birutes, tai 
tekuria tokius eilėraščius, kaip Aleksandravi

Viename Londono (Anglijoj) naktiniam kliube šokikai pasirodė dėvį nuo dują 
apsisaugojimo maskas. Šiuo tarpu Anglijoj visur paminėtosios maskos “labai 

populiariškos,” kadangi ruošiamasi naujam karui.

čius, bet rodyti gyvenimą, rodyti fašizmo lo- 
zorius, nekalbant apie liaudies gyvenimą—ne
valia!

Mes manom, kad šitoks valdžios elgesys 
kiekvienam rašytojui, tikrai trokštančiam būti 
kultūringu menininku kūrėju, dar ryškiau pa
rodo, kokia bedugnė guli tarp tikrojo meno 
ir fašizmo premijuojamų tuščių tauškalų, tu
rinčių tikslą atitraukti žmogų nuo gyvenimo, 
nuo kovos—nuo vienintelio kultūros kūrėjo. 
Reikia tikėtis, kad geriausieji rašytojai nesu
sižavės valdžios skiriamais tūkstančiais ir ne
ims sekti Aleksandravičiaus pavyzdžio, nes 
jis veda į visišką literatūros išsigimimą.

Mes linkėtume Lietuvos rašytojams suartė
ti daugiau su liaudim, su pažangiąja inteligen
tijos dalimi ir savo kūrybą taikyti daugiau 
Lietuvos platiesiems gyventojų sluoksniams, 
nes literatūrą sudaro juk ne tas, kas parašy
ta, o kas perskaityta. Tiesa, liaudis premijų 
neskiria ir tūkstančių nežada, bet ji yra isto
rijos kūrėjas, nuo jos nuomonės priklausys li
teratūros garbė, eidamas su ja rašytojas lai
mės sau kūrybos ir gyvenimo laisvę.

Mes to linkime. E. R.

Veikimas Lietuvių Meno 
Sąjungos Pirmo Apskri

čio Ribose
Kovo 26 d., Hollywood Svetainėj, įvyko L. 

M. S. I Apskričio meniškas vakarėlis. Progra
mą pildė Moterų Kultūros Kliubo Choras, po 
vadovybe A. Petraitienės. Sudainavo keletą 
dainų. Nors choras nesenai susitveręs, bet 
dainuoja gerai. Jaunuolių Choras, po vado- 
.vybe A. Zabukienės, taipgi sudainavo keletą 

; dainelių. Buvo ir šokėjų grupė, susidedanti iš 
Jaunuolių Chorelio. Drg. P. Dauderis iš Wau- 
kegano sudainavo trejetą dainų, akompanuo
jant d. Daudericnei. Publika Dauderiams ne
šykštėjo aplodismentų.

Pirmininkavo drg. J. Stulgaitis; kalbėjo^ 
Bendokaitis. Aukų LMS Centrui surinkta 
$5. Visi programos dalyviai programą pildė 
veltui. Rengėjai taria jiems nuoširdų ačiū.

L. K. M. Choro Darbuote

Šiuom kartu choras yra pasirengęs pradėti 
mokintis operetę (Student Prince), vaidins 
rudeniop. Dr. J. Kaškiaučius kankliečiams 
išvertė 2 dainas: “Nemunas” ir “Kalėjimo 
Daina.” Tikiu, kad šios dvi dainos yra geroą, 
ir tinkamos visiems mūsų chorams. Todėl 
kankliečiai turėtų šias dainas perleisti LMS 
Centrui, lai jas dainuoja visi Amerikos Liet. 
Meno Sąjungos chorai i

Balandžio 2 d., Ashland Auditoriume, LKM 
Choras dalyvavo IWO pašalpinės organizaci
jos konteste ir laimėjo pirmą dovaną $25.

Programoj dalyvavo 8 chorai įvairių tautų, 
net Chicagos Daily Tribune kritikai pripažino, 
kad kankliečiai yra klasiški dainininkai ir 
kviečia dalyvauti liepos mėnesį Tribune dainų 
konteste. Kankliečių Grenadierių Trio vyksta 

| į East St. Louis, Ill., I d. gegužės pildyti pro
gramą; kaip matyti, tai jie ne tik kad pildo 

programas chicagiečių organizacijoms, bet vi
sai plačiai apylinkei.

L. D. Aido Choras ir Koncertas

Balandžio 3 d., Stančiko svetainėj, Aido 
Choras, po vadovybe jauno mokytojo St. Lasc- 
kausko, turėjo savo koncertą. Choras gražiai 
pasirodė. Turi apie 100 narių. Choro pro
grama buvo turtinga. Susidėjo iš solistų, du
etų ir paties choro. Kadangi tą pačią dieną 
įvyko “Vilnies” bazaras, tai chicagiečių mažai 
dalyvavo. Užbaigimui žiemos sezono aidiečiai 
rengiasi suteikti publikai ką tai tokio nepa
prasto. Ką jie surengs, turėsime progą grei
toj ateityj pamatyti. i

Moterų Kultūros Choras ir Liaudies 
Teatro Grupė

Balandžio 17 d. North Sidės progresyviškom 
organizacijom Liaudies Teatro, vaidylos suloš 
“Pusseserę Salomėją.” Visi lošėjai smarkiai 
darbuojasi, kad pirmu kartu vaidinimas būtų 
sėkmingas.

Moterų Choras mokinasi naujų dainų. Kaip 
matyt, Chicagos menininkai nemiega, bet dir
ba kultūrinį darbą visuomenės labui.

Waukegan Liuosybes Choras Vaidins 
“Vogtas Čigonas”

A.L.D.L.D. REIKALAI
KANADIEČIAI LAIMeS 

DOVANAS
Drg. J. Urbanavičius, pir

mininkas ALDLD Kanadoj 
Veikiančio Komiteto rašo, 
kad jie jau gavo 115 naujų 
narių į ALDLD. Kanados 
draugai buvo nusistatę gau
ti nemažiau 150 naujų na
rių. Drg. Urbanavičius sa
ko, kad visos ALDLD Cen
tro Komiteto skiriamos do
vanos bus laimėtos Kanados 
kuopų. Kaip matysite iš 
žemiau talpinamos • atskai
tos, kaip kuopos stovi, tai 
veik taip ir yra. Kanadie
čiai iššaukė į lenktynes AL
DLD Pirmą Apskritį, Chi
cagos,- bet kol kas draugai 
chicagiečiai silpnai darbuo
jasi.

Gegužės 1 d. Liuosybes Choras rengiasi su
vaidinti operetę “Vogtas Čigonas.”

Chorą vadovauja d. K. Dauderienė.
Choro pamokos įvyksta svetainėj; artistus 

mokina vakarais savo bute. Vaidinime dau
giausia dalyvauja jaunimas. Chicagiečiai tu
rėtų paremti Liuosybes Chorą, dalyvaudami 
jų parengime.

Kenosha, Wis. Lyros Choras

Lyros Choras nenori pasilikti nuo wauke- 
ganieČių. Chorui vadovauja J. Kenstavičia, 
chicagietis. Užbaigimui žieminio sezono vai
dins “Nebaigta Kova.” Choras nėra didelis, 
bet dailės veikimu pralenkia visas kitas srio- 
ves Kenoshoj. Garbė už tai choristams ir mo
kytojui.

Choristai Dalyvaus Taikos Parade

Bąlandžio 16 dieną yra rengiama paradas 
prieš karą ir fašizmą. Parade dalyvaut nu
sitarė Chicagos Vyrų Choras, Moterų ir Kan
klių Chorai. Prisidėjo finansiniai po $3. Aiv 
do Choras taipgi dalyvaus.

Kaip matyt, chorai užsiima ne vien tik dai
navimu, bet kartu atlieka ir kitų naudingų 
darbų darbininkų visuomenės labui.

J. D. Bendokaitis.

Miko Petrausko
Pagerbimas

Amerikos lietuvių spaudoj jau gana plačiai 
kalbėta apie reikalą pagerbti didį liaudies'dar^_ 
bininką Miką Petrauską. Pagerbimo būdų jau 
pasiūlyta įvairių, bet darbo pradžios dar be
veik nesimato.

Kas turėtų imti pirmenybę, kad Petrausko 
pagerbimo darbą realizavus? Sprendžiant šį 
klausimą, prisieina pirma žinoti, kuris pager- 
bimo būdas bus vykinamas. Jei tai bus sta
tymas paminklo lietuvių kultūros darželyje 
Clevelande, Ohio, tai, aišku, kad clevelandie- 
čiai turėtą ir vadovauti tąjį darbą, žinoma, 
kviečiant kitų kolonijų organizacijas ir atski
rus asmenis paremti jų darbą. O jei tai bus 
Petrauskui paminklas—išleidimas naują laidą 
jo muzikos kūrinių, tai jau darbas ne vienos 
bent kurios kolonijos, bet nacionalės organiza
cijos, kuri savo veikimo programoj turi pasi- 
briežus dirbti panašius darbus, leisti muzikos 
kūrinius, dainas. Tokia nacionalė organizaci
ja yra Lietuvių Meno Sąjunga.

Lietuvių Meno Sąjunga jau ir planavo imtis 
šio darbo—išleisti Petrausko muzikos kūrinius 
nauja ir pilna laida. Darbas yra labai didelis. 
Ar jis galimas šiai organizacijai pakelti? 
žvelgiant atsakymo į šį klausimą, rasime taip, 
ir ne. “Taip” bus tada, jei Sąjunga pradėjus 
darbą varys be sustojimo, iki jis bus padary
tas, ir jei ras užtektinai paramos iš kai kurių

(Tąsa 5-tam puslp.)

Drg. K. Kilikevičius, KVK 
sekretorius, yra maršrute 
vakarų Kanadoj. Jis rašo, 
kad jam pavyko jau'sutver
ti dvi naujas ALDLD kuo
pas. Jeigu taip, tai galima 
tik “bravo!” sušukti kana
diečiams. Na, dar yra laiko 
ir laukiama, kad Jungtinių 
Valstijų draugės ir draugai 
smarkiau mestusi į .vajų.

Dabar sekamai kuopos 
stovi:
Kp. Miestas Narių Gavo

137—Montreal .............. 30
47—Montreal............ 15

/ 68—Hartford .......... 7
81—Brooklyn ............ 7

186—Beloit, Wis......... 7
136—Harrison ............ 6

10—Philadelphia .... 5
19—Chicago .............. 5
51— Middletown .... 5
52— Detroit............... 5
95—Kapuskasing ... 5

> 138—Maspeth..........,.. 5
9—Norwood .......... 4

57—Cleveland .......... 4
146—Chicago .............. 4

4—Portland............. 3
14—Minersville .... 3

160—Benld................. 3
188—Detroit .............. 3
200—Hillside .............. 3

Del Drg. Valenčio Rašto
___________ ♦

Vienam zeceriui susižeidus, šiam numeriui 
nesuspėta sustatyt drg. Valenčio rašto apie 
rusų teatrą ir dramą. Prašom sekt sekančios 
savaitės Meno Skyrių.

Redakcija.

Sekamos kuopos gavo po 
2 naujus narius: 22—Cle
veland, 28—Waterbury, 30- 
Chester, 39—Scranton, 161— 
Seattle ir 173 — Nanaimo. 
Po vieną naują narį gavo 
14 kuopų. Dar yra laiko 
kiekvienam nariui ir narei 
pasidarbuoti ir gauti naujų 

• narių. Vajus tęsis iki Pir
mai Gegužės.

Duoklės ir Antrašai
Centro Komitetas jau 

daugelį kartų prašė per 
“Šviesą,” “Laisvę,” “Vilnį” 
ir “Liaudies Balsą,” kad 
kaip tik narys persikelia į 
naują vietą gyventi, kad 
tuoj aus apie tai praneštų 
“Šviesai.” Daug narių taip 
ir padaro. Bet yra narių, 
kurie tankiai kilnojasi iš 
vietos į vietą, bet niekados 
nepasirūpina pranešti savo 
naują antrašą. Žinoma, vė
liau negauna “Šviesos.” Aiš
kus dalykas, kad čia, jau ne 
centro kaičia, bet pačių na
rių. Mes prašome dar kar
tą, kad persikėlus gyventi į 
naują vietą tuoj aus praneš
kite savo seną ir naują ant-

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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LAISVE Šeštadienis, Balark ^e,'19Š9

Wilkes Barre, Pa.

19. Žinoma, iki revoliucijos ir mūsų ša
lyje turtingas žmogus labai lengvai galė
jo pasiliuosuoti nuo sunkiausių kaltini
mų. Ir, pavyzdžiui, turtingų ir įtakingų 
dvarponių prasikaltimai veik niekad vie
šumon neiškildavo. Kyšiai, papirkimai ir 
ryšiai su aukštesniais valdininkais daly
ko iki teismo nedaleisdavo.

Buvo, pavyzdžiui, toks garsus atsitiki
mas: 1819 metais Kalugos gubernato
rius Lopuchin už kyšius savo gubernijoj 
panaikindavo visokias bylas. Šis aferis
tas ir gudrus paukštis už septynis tūks
tančius apsiėmė panaikinti dvarponio 
Chitrovo bylą, kuris buvo kaltinamas už
mušė jystė j e.

—Atsiprašau,—pasakė, veikiausiai, ge
raširdis gubernatorius, už mažiau, kaip 
septyni tūkstančiai, aš neapsiimsiu.

—Už penketą tūkstantėlių,—atsidusęs 
prabilo dvarponis.

—Lilyte,—gubernatorius užklausė žmo
ną,—ar neatsimeni, dūšyte, kiek mes per
eitą sykį paėmėme už tą, na, kaip ten jį... 
kurį pas mešką... įmetė... Keturis? Tai 
matote, jaunas žmogau, mes keturis tūks
tančius paėmėme už tai, kad kokia ten 
meška lengvai pamankštė bajorą. O čia 
pas jus dievai žino kas-užmušėjystė! Ve, 
nebūtute užmušę, gal aš visai nebūčiau 
ėmęs. Čia jau jūsų neatsargumas...

—Na, gerai,—pasakė dvarponis,—su
tinku, tik jūs pasistengkite tą greičiau 
padaryti, nes tie jūsų niekšai kasdien 
landžioja... Ramybės neduoda.

—O jūs jiems į snukį,—atsakė guber
natorius, kimšdamas pinigus į kišenių.

Ir visagalintis gubernatorius ištikrų- 
jų tą bylą panaikino. Teisybė, jeigu čia 
dalykas būtų buvęs dėlei kokio nors val
stiečio arba samdomo darbininko, tai ir 
šilo lapė nebūtų sulojus, bet dvarponis 
per neatsargumą užpumpino bajorą. Šis 
dalykas kokiu tai būdu prasiskverbė ir 
tapo žinomas Peterburge.

Caras Aleksandras I įsakė Lopuchiną 
patraukti teisman. Virš metų laiko tę
sėsi šis dalykas ir tapo nutrintas. Mat, 
pasirodė, kad svoločiaus gubernatoriaus 
giminaitis valstybės tarybos pirminin
kas, todėl senatas nepanorėjo su juomi 
savo santikius gadinti. Todėl dalykas 
apie gubernatorių ir užmušėjystę tapo 
palaidota.

20 Jr taip, jeigu ponas įstatymas taip 
garbiai ir baikščiai atsinešė linkui žmo
nių, turinčių pinigų ir pinigais galima bu
vo apmokėt kiekvieną prasikaltimą, tai 
patys galite suprasti, kad patraukimas ir 
siekis pinigų linkui buvo labai didelis. Ir, 
ištikrųjų, šioje pramonėje žmonės labai 
tarpo ir šiame dalyke, galima sakyti, sa
vo fantaziją privesdavo prie pačių kraš
tu tiny bės galimybių. Bet čia, taip sakant, 
moralybė suskilo. Iš vienos pusės reikė
jo prisikuopti pinigų, kad galima būtų 
dorai gyventi ir apsisaugoti nuo ištvir- 
kusio gyvenimo, o iš kitos pusės, įsigiji
mas pinigų veik visuomet buvo surištas 
su prasikaltimais. Ir čia galima buvo su
mišti. Todėl nabagas žmogus, prisigro
bęs pinigų ir iškart užmiršęs apie viską, 
vapėjo aukštus žodžius apie sąžinę ir 
dorą, o iki to laiko jis galėjo labai leng
vai papjauti tikrą savo tėvą, kad tik už
valdžius jo turtą.

Ir, tačiai pasakysime, nesulaikomas 
siekis pinigų linkui buvo toks, kad kitas 
koks nors dalykas niekad tam negalėjo 
prilygti.

Ir Šią didelę įgaidą kartais valstybė 
mokėjo panaudoti atsiekimui savo smul
kių reikalėlių. Ir jeigu, pavyzdžiui, rei
kėjo sugauti kokį nors valstybinį prasi
kaltėlį, tai pirmiausiai paskelbdavo kai
ną už jo galvą.

Veik ko ne ant kiekvieno istorijos pus
lapio randasi kainos už vieną ar kitą pra
sikaltusią galvą arba už tą galvą, kuri 
norėjo gyvenimą pakreipti nauja vaga.

21. Pavyzdžiui, vieną sykį Romos dik
tatorius Sulla (83 m. iki mūsų skaitme- 
čio), užgrobęs galią į savo rankas, įsakė 
išnaikinti visus savo priešo pasekėjus ir 
rungtininką Marią. O dėl to, kad nei vie
kas neišsigelbėtų, Sulla, turėdamas gerą 
supratimą apie gyvenimą ir žmonių sie
las, 'paskyrė neapsakomai aukštą kainą 
už kiekvieną galvą. Jis paskelbė, kad už

kiekvieną užmuštąjį užmokės po 12,000 
dinarių (apie 5,000 rublių auksu).

Tokia aukšta, net gi ne rinkos, kaina 
taip paveikė į piliečių vaidintuvę, kad 
(istorija pasakoja) “užmušėjai kiekvie
ną valandą ateidinėjo į Sullos namus, 
rankose nešdami nukirstas galvas.”

Mes maž-daug persistatome sau, kaip 
tas dėjosi:

—Ar ‘čia, ar kitur ?... Su galva... — 
Nedrąsiai barškindamas į duris klausė 
užmušėjas.

Romos Sulla, sėdėdamas kėdėj e, apsi
vilkęs lengva tunika ir basnirčia užsimo
vęs sandalijus, dainuodamas lengvabū
diškas arijeles, peržiūrinėjo nuteistųjų 
surašą, darydamas ten pažymėjimus ir 
tupdydamas paukštukus.

Vergas mandagiai pranešdavo:
—Ten vėl atėjo... su galva... Ar 

įleisti?
—Įleisk, įleisk...
Įeina užmušėjas, atsargiai rankose 

laikydamas brangų nešinį.
—Pavelyk!—sako Sulla,—ką tu čia at

nešei? Čia kas?
—Paprastai... Galva...
—Pats matau, kad galva. Bet kokia 

čia galva. Ką’ tu čia man kiši?
—Paprastai galva... Kaip teikėtės įsa

kyti. ..
—Teikėtės... Juk pas mane ir sąraše 

ši galva nesiranda. Čia keno galva? Po
nas sekretoriau, būk toks malonus ir pa
žiūrėk, kas ten per galvą.

—Kokia tai, matomai, pašalinė galva, 
—sako sekretorius,—negaliu žinoti. Gal
va nežinomos kilmės, matomai, nupjauta 
nuo kokio nors vyriškio.

Užmušėjas nedrąsiai atsiprašinėja.
—Atsiprašau.. Ne ant to, veikiausiai, 

užklupau. Skubotume, žinoma, būna ir 
klaidų. Tuomet priimkite ve šią galvą. 
Ve apie šią galvą nėra abejonės. Aš ją 
paėmiau nuo vieno senatoriaus.

—Na čia, tai jau kitas dalykas,—ta
rė Sulla, tupdydamas varniūkštį surašė 
prie senatoriaus vardo... Duokite ten 
jam dvyliką tūkstančių... Galvą padėk 
čia... O aną neškis po velniais. Matai, 
kad be reikalo kam nors galvą nupjo
vei...

—Atsiprašau... Suklydau...
—Suklydau... Juk kiekvienas nuo pra

eivių gali prikarpyti galvų—pinigų ne
teksi.

Užmušėjas, gavęs pinigus ir pagrobęs 
per klaidą nupjautą galvą, išeina žemai 
nusilenkdamas savo patronui.

Bėgiu kelių savaičių buvo virš dvie
jų tūkstančių galvų atnešta į Sullos na
mus.

Istorija šaltai priduria, kad nei vienas 
neišvengė savo liūdno likimo.

22. Vieną sykį, praslinkus pusamžiui 
(43 metais iki mūsų skaitmečio), kuomet 
netikėtai kainds už galvas dar aukščiau 
pašoko, prasidėjo tokia skerdynė, kad, 
rodosi, pasaulis nieko panašaus nežinojo.

Romos konsulas Mark Antoni, po už
mušimui Juliaus Cezariaus, paskyrė nu
žudyti tris šimtus senatorių ir du tūks
tančiu raitelių. Ir, sekdamas pono Sullos 
pėdomis, paskelbė, kad mokės aukštą kai
ną ta sąlyga, jeigu pažymėtus surašė 
greitu laiku išnaikins. Kaina už galvą, 
ištikrųjų, buvo paskirta stebėtinai auk
šta—25,000 dinarių. Vergams, kad jie, 
žudydami aukštus valdonus, suprastų sa
vo žemą padėtį, buvo skirta mažiau, ne
gu 1,000 dinarių. -

Čia baisu ir pamislyti, kas dėjosi. Is
torija pasakoja, kad vaikai žudė savo tė
vus. Žmonos kapojo galvas savo miegan
tiems vyrams. Skolingieji gatvėse gaudė 
savo skolintojus ir užmušinėjo. Vergai 
tykojo savo ponus. Ir visos gatvės buvo 
užlietos krauju.

Kaina, ištikrųjų, buvo labai aukšta. 
Mes leižiame manyti, kad bėgiu mėnesio 
laiko žmonės būtų užmušinėję vienas ki
tą, jeigu valstybė būtų ir ilgiau taip mo
kėjus.

Vienok istorija žino dar aukštesnę kai
ną. Taip, pavyzdžiui, už galvą kilnaus 
Cicerono, puikiausio Romos oratoriaus, 
buvo paskirta 50,000 dinarių.

(Bus daugiau)

Šis Tas iš Mūšy Miesto
Kaip kitur, taip ir čia dar

bininkiškas veikimas paleng
va eina pirmyn.. A. K. Parti
jos eilės daugėja. Taipogi yra 
smarkiai rengiamasi prie Pir
mos Gegužės apvaikščiojimo, 
kuris bus didžiulėj armory ant 
S. Main St.

Kasyklos šiuo sykiu labai 
mažai dirba. Mainieriai susi
rūpinę tokia padėčia. Uždirbt 
negalima, tokiam brangume 
labai sunku pragyvent.

šiuo laiku čia oras labai blo
gas buvo, tiek prisnigo, kad 
visos žiemos sniegą į daiktą 
sudėjus tiek nebuvo. Pakol ke
lius nuvalė, nemažai nelaimių 
įvyko.

Kovo 20 dieną čia buvo 
Amerikos Lietuvių Kongr. sky
riaus konferencija, šią konfe
renciją reikia pripažint vieną 
iš geriausių, tik keliems lietu
viškiems trockistėliams nepa
tiko, kada jųjų nešvari rezo
liucija buvo atmesta. Dabar 
tie keli Trockio agentai visaip 
spjaudosi ir net pradeda išeit 
prieš Am. Lietuvių Kongreso 
skyriaus komitetą. Kažin kaip 
ilgai jie tokiu savo nešvariu 
darbu užsiimdinės?

Vietinis.

Po 1 d oi. S. Rimkunas, N. Kris, 
J. Zigmontas, Petrelė; po 50c. 
A. Kris, B. Valaitienė, A. Pai- 
tienę, S. Monkus, šolomskas, 
A. Kūtauskas; po 25c. A. Ur- 
vikis, Papeliuška, Rutus, J. 
Kairys, Tureika, J. Masis, J. 
Urbonas, Valantis, T. Ilans- 
kis, Gružauskas ir Šliogeris.

Korespondentas.

Rezoliucija Lietuvos Nepri
klausomybės Gynimo Nuo Len
kų, Priimta Philadelphijos 
Darbininkiškų Organizacijų 
Masiniame Mitinge Balandžio 
10 d., 1938 Metų, Varde 400

Lietuviu
Kadangi dabartiniame mo

mente Lietuvos nepriklauso
mybei gręsia didelis pavojus 
iš lenkų pusės, kurie ginkluo
tomis jėgomis pasiryžę sunai
kinti ją, t. y., Lietuvą, jei ji 
nepriims Lenkijos ultimatumo. 
Tačiaus ir priėmus Lietuvos 
valdžiai taip prielankiai Len
kijos reikalavimus, ultimatu
mą, tas pavojus nėkiek nesu
mažėja, nes Lenkijos valdžia 

i per savo atstovą Becką jau 
j duoda Lietuvos valdžiai įsaky
mus, ką Lietuvos valdžia turi 
daryt jos vidujiniais reikalais, 
kas reiškia, kad toks nuolan
kumas Lietuvos valdžios gali

pasitrauktų iš savo vietų ir 
tuojau būtų suorganizuota su
dėtinė Lietuvos valdžia, prie
šakyje su pažangiaisiais žmo
nėmis, kaip kad Kaziu Gri
nium, Aleksandru Stulginskiu, 
pirmiaus buvusiais preziden
tais, kurie turės daug daugiau 
pasitikėjimo, netik pas Lietu
vos gyventojus, bet ir svetur 
užsienyje, savuosiuos lietuviuos. 
Taip pat mokės geriau vesti ir 
tvarkyti, netik vidujinius rei
kalus be lenkų pagelbos, bet 
turės daugiau drąsos ir pasi
ryžimo ginti Lietuvos nepri
klausomybę nuo užpuolikų 
lenkų ir nuo kitų išlaukinių 
priešų. Todėl mes pasižadam 
remti visais galimais būdais 
Lietuvos liaudies kovas už tau
tinę laisvę ir už nepriklauso
mybę. Mes pasižadam vesti 
griežtą kovą, kartu su Lietu
vos baudžia, prieš pavergimą 
Lietuvos žmonių po lenkiška 
letena.

Šalin Lenkijos užpuolikai 
nuo Lietuvos nepriklausomy- 
mybės.

Lai gyvuoja laisva ir nepri
klausoma Lietuva!

Masinio susirinkimo pirmi
ninkas,

J. Bendor.

Kauno Gimnazistes 
Neišskaitė

Gatve eina dvi gimnazis
tės ir pamato pro šalį va
žiuojantį automobilį. Ant 
autom obilio parašyta \ 
“Shell”. Viena ir sako: j

—Žiūrėk, Shell.
—Kad čia visai ne Shell, 

bet schnell parašyta,—atsa
ko antroji.

—Klystat, panelės,—pas
tebi pro šalį einąs pilietis.— 
Čia parašyta ne Shell ir ne 
seneli, bet gihar!

I

Tel. TRObridgc 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

ALDLD REIKALAI

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
rašą, taipgi, kurios kuopos 
esate nariu.

Jau ketvirtas mėnesis šių 
metų. ALDLD narių parei
gos nelaukti toliau, bet tuo- 
jaus pasimokėti savo nari
nes duokles. Juk duoklė 
yra maža, tik $1.50 metams. 
Prašome nevilkinti, bet tuo
jau pasimokėti ir siųsti į 
centrą. Kada nariai laiku 
sumoka duokles, tai tas pa
lengvina centrui leidime 
knygų ir žurnalo.

D. M. šolomskas.
ALDLD C. Sekr.

46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y.

Philadelphia, Pa.
Lietuvos Nepriklausomybės 

Gynimo Prakalbos
Lietuvos nepriklausomybės 

gynimo prakalbos įvyko 10 d. 
bal., Liet. Taut. Salėj. Publi
kos į prakalbas pribuvo nela
bai daug, apie keturi šimtai. 
Matomai prakalbos buvo su
rengtos labai trumpu laiku ir 
nepaspėta išgarsinti gerai. 
Antra, tai tuo klausimu jau 
įvyko panašios prakalbos pir
miau. O trečia, tai tūliem lie
tuviam atrodo, kad Lietuvos 
nepriklausomybei negręsia pa
vojus iš lenkų pusės, nes būk 
jau susitaikyta.

Kalbėtojai buvo net šeši: 
nuo rusų, ukrainų, žydų, ku
rie atstovavo darbininkiškas 
organizacijas ir išreiškė užuo
jautą už Lietuvos nepriklau
somybę prieš Lenkijos ir tarp- 

’ tautinį fašizmą. Anglų kalba 
kalbėjo Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos Phila. 3 
Distr. org. d. Pat Toohey, nu
rodydamas plačiai apie fašis
tinio judėjimo pavojų visame 
pasaulyj, primindamas Chini- 
jos-Išpanijos kovas ir kviesda
mas lietuvius darbininkus or
ganizuotai kovot prieš fašiz
mo pavojų. Trumpą prakalbą 
pasakė tautiškos parapijos 
klebonas J. Zitas, kviesdamas 
visus kovot vieningai už Lie
tuvos nepriklausomybę*

Ilgiausiai kalbėjo, tai d. An
drulis iš Chicagos. Jis išdėstė 
gana sėkmingai ir vykusiai da
bartinę Lietuvos padėtį, slap
tus susitarimus Smetonos val
džios su Lenkų valdžia dėl 
briovimosi į Lietuvą ir kitus 
gana svarbius klausimus palie
tė.

Visų kalbėtojų kalbomis, 
klausytojai likosi patenkinti.

’ Po visų kalbų, per susirinki
mo pirmininką likosi ‘'perskai
tyta protesto rezoliucija prieš 
lenkų valdžios puolimą ant 
Lietuvos ir priimta vįenbąlsįąi.

Aukų surinkta padengimui 
lėšų $24.80. Aukavusių vardai.

privesti prie atidavimo visos 
Lietuvos lenkiškiem fašistam 
be jokio pasipriešinimo.

Todėl mes, Amerikos lietu
viai, susirinkę Šiame masinia
me mitinge, reiškiam griež
čiausią protestą prieš lenkų 
puolimą ant Lietuvos ir kiši
mąsi in Lietuvos šalies viduji
nius reikalus. Mes šauksim 
ir organizuosim visą Amerikos 
lietuvišką liaudį kovai prieš 
Lenkijos grobikus, fašistus.i 
Mes šauksim taip-pat Ameri
kos ir kitų šalių demokratiš
kas valdžias ir liaudį užstoti 
ir ginti Lietuvos nepriklauso
mybę nuo lenkų draskūnų. 
Mes taip-pat reikalaujam, kad 
Vilnius, Lietuvos sostinė, turi 
būt sugrąžintas, nes jis pri
klauso nuo senų laikų Lietu- 
tuvai. Mes neužmiršim, tokios 
grūmojančios taikos, kokią su 
ginklo prievarta užkorė Lenki
jos imperialistai ant Lietuvos •
nepriklausomybės, sutinkant 
pačiai Lietuvos valdžiai, be 
mažiausio pasipriešinimo.

Taigi, mes reikalaujam, kad 
dabartiniai Lietuvos valdovai, 
padarę lietuvių tautai gėdą,

“Laisvės” Naudai

Piknikai
Išanksto apsirūpinkime bu- 
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 I 

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 v
Bus Old Cider Mill Grove

UNION, N. J.
•

BROOKLYN, N. Y.
Tai “Laisvės” didysis 

piknikas
dovanos prie išanksto perkamų 

bilietų.
BUS LIEPOS 3 JULY

Ulmer Park Music Hall 
•

MAYNARD, MASS.
Tai didžiausias lietuvių 

piknikas rytuose 
Dovanos prie Įžangos

Pirma dovana $100
LIEPOS 3 JULY

Visuose piknikuose bus 
duodama puiki dailės 

programa.

ANGLŲ 
KALBOJE

JAUNUOLI!/ ŽURNALAS 
THE

TAI PIRMAS
Amerikos Lietuvių 

JAUNIMUI
Pašvęstas Mėnesinis

Žurnalas

'.b

METAMS 
$1.50

PUSEI METŲ 
$1.00

Prenumeratų 
Kainos

Užrašykite Jį Savo Jaunuoliams!
RAGINKITE JUOS JAME BENDRADARBIAUTI!

PIRMAS NUMERIS

JAU SPAUSDINAMAS
• * r f ’

VOICE IŠEIS KIEKVIENĄ MĖNESĮ
Prenumeratas ir Pasveikinimus 

Siųskite Sekamu Adresu:

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

Telefonas: Humboldt 2-7964DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
Valandose—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE. DETROIT, MICH.

"NAUJOJE VIETOJE

LBUV»K4
.GERIAUSIA DUONA^SCHOLES BAKING
“532 Grand St., Brooklyn

NĄUJOJ VIETOJ KEPĄME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
tįŲONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių da?ų nei chemikalų. \Xūsų duojią valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir j pavienius namus; tąipgi siunčiam *r | kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 ’ * Šav. V. LUKOŠEVIČIUS
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MENO SKYRIAUS DALIS

Miko Petrausko 
Pagerbimas

(Tašo, iš 3-čio puslapio) 
nacionalių organizacijų (pav. ALDLD., LDS., 
SLA ir kt.) ir iš visos ilgos eilės lietuvių kolo
nijų. “Ne” bus tada, jei Meno Sąjunga rei
kiamos paramos negaus, arba, jei pabandžiusi 
negaus ūmai reikiamų rezultatų (finansinės 
paramos) ir, pamaniusi, kad persunkus dar
bas, “atleis viržius” ir savo pasimojimui leis 
atslūgti. Tada ne tik kad darbas gali užsi
tęsti perilgai, bet jis gali ir pairti.

Kad Petrauskui didesnis pagerbimas būtų iš 
jo išleistų kūrinių, o ne iš paminklo kultūros 
darželyje, tai dviejų prasmių negali būti. Nes 
jo kūriniais galėtų naudotis visa lietuvių vi
suomenė visame pasaulyje, gi kaip paminklą 
kultūros darželyje matytų tik vieno miesto gy
ventojai, ir tik retkarčiais — svečiai lankyto
jai.

Petrausko paminklo reikalu susirūpino ir 
plačiai atsiliepė Detroito lietuvių organizacijų 
atstovų konferencija. Bet mano manymu, to
kį darbą vadovauti—tai ne vienos kolonijos 
darbas. Jei Petrausko kūrinių leidimas—tai 
Liet. Meno Sąjungos darbas, o jei paminklo 
statymas kultūros darželyje, iClevelande — tai 
clevelandiečių. Tiesa, detroitiečiai prašo atsi
liepimų, o tais atsiliepimais vedini, jie nori 
sudaryti veikimą nacionale plotme. Bet tai 
bereikalingas jų pasimojimas suvesti Ameri
kos lietuvius į bendrą darbą, kuomet tam dar
bui pilnesnę teisę turi vienoj šakoj Liet. Meno 
Sąjunga, o kitoj—clevelandiečiai.

Jei Liet. Meno Sąjungos centras ištikrųjų 
jau yra pasimojęs išleisti Miko Petrausko mu
zikos kūrinius ir jei tam pasimojimui nėra 
trukdymų iš velionies turto globotojų, tai tik 
belieka imtis šį. darbą labiau populiarizuoti ir 
kviesti jam iš nacionalių organizacijų ir at
skirų lietuvių kolonijų ir asmenų talką—dar
bo finansavimą. Finansavimo planan reikėtų 
dėti ne vien aukas, bet rinkti ir prenumeratą, 
ruošti kolonijose Petrausko pagerbimui vaka
rus, dėstant juose Petrausko gyvenimo nuo
pelnus ir duodant muzikalę ir vokalę progra
mą vien iš jo kūrinių! Gi gautas tokių va
karų pelnas turėtų eiti jo kūrinių išleidimui.

St. Jasilionis.
Redakcijos Pastaba. Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimo Centro Valdyba paaukojo Miko 
Petrausko ^kūriniams leisti $100.00.

Kauno Konservatorijai 
Penkeri Metai

Buvusi Kauno Muzikos mokykla suvalsty
binta 1920 m. spalių 1 d. 1933 m. vasario 7 
d. ši mokykla uždaryta, o jos vietoje atidaryta 
Kauno Konservatorija.

Tad šiemet sueina 5 metai, kaip ši moky
kla gyvuoja.

Dabar konservatorija išaugus į didelę me
no mokyklą. Konservatorija turi:

Fortepiono skyriuje 5 paraleles klases; dai
navimo skyriuje 2 par. kl.; styginių instru
mentų skyriuje: smuiko 3 par. kl.; violonče
lės—1, kontrabaso — 1, kompozicijos skyrius; 
vargonų skyriuje—3 par. kl. ir improvizijos— 
1 kl.; pučiamųjų instrumentų skyriuje: fleitos 
kl.—1, obojaus—1, klarneto—1, fagoto — 1, 
valtornės—1, triūbos—1 ir trombono—1 klasė.

Be specialiųjų dalykų veikia šios bendrųjų 
dalykų klasės: elementarinės muzikos teorijos 
—1, solfedžio—3 par. kl., harmonijos 4 par. 
klasės, muzikos formų — 3 paraleles kla
ses, muzikos istorijos—1, simfoninės instru- 
mentacijos—1 kl., karo kapelmeisterių—1, ka
ro instrumental jos—1, choralo ir liturgikos 
—1, choro—1, estetikos—1, kamerinio ansam
blio—3, orkestro ansamblio—1, plastikos—1, 
italų kalbos — 1, privalomojo fortepiono — 9 
par. kl., specialiuos teorijos—4 sav. vai. ir pri
valomojo solo dainavimo—1 kl.—privalomi da
lykai vargonų skyriaus klausytojams; peda
gogikos dalykų: pedagogikos—1 kl., psicholo
gijos—1, pedagogikos istorijos—1, paidologi- 
jos—1 ir choiy vadybos (metodikos)—klasė.

Iki šių mokslo metų Konservatoriją baigė 73 
studentai.

Atskirom klasėm atrodo taip:
Fortepijono skyr. 14; dainavimo skyr. 22; 

styginių inst. skyr. 16; kompozicijos skyr. 3; 
vargonų skyr. 9; pučiamųjų inst. skyrių 9.

Buvusią muzikos mokyklą baigė 33; forte
piono skyr.—3, dainavimo skyr.—22, kompozi
cijos skyr.—1, vargonų skyr.—3, pučiamųjų 
inst. skyrių—4.

1920-21 m., kai buvusioji muzikos mokykla 
buvo tik suvalstybinta, rpokytojų buvo 8, mo
kinių 36. Atidarius Konservatoriją 1932-3 m. 
mokytojų buvo 33, mokinių 253.

1936-37 m. mokytojų buvo 31, mokinių 213.
Daugiausia studentų buvo 1928-29 ir 1929- 

30 m. 268. (“L. ž.”)

So. Boston, Mass.
LIETUVOS PREZIDENTUI 

IR VYRIAUSYBEI
Rezoliucija

Mes, So. Bostono Lietuvių 
Moterų Kultūros Kliubas, susi
rinkime balandžio (April) 3 d., 
1938, po num. 376 West Broad
way, So. Boston, Mass., atsi
žvelgdami į dabartinę kritingą 
Lietuvos padėtį, konstatuojame:

1) Kad dabartinė Lietuvos 
vyriausybė, nors, dalinai, persi
organizavusi, bet iš tų pačių 
žmonių, yra labai susikompro
mitavusi Lietuvos liaudies, lie
tuvių išeivių ir viso pasaulio 
akyse, nusileisdama Lenkijos 
agresoriapis,

2) Kad Lietuvos visuomenės 
ramybė ir tautos solidarumas 
ytin dabar reikalingas ir be jo 
Lietuvos nepriklausomybei pa
vojus gręsė ii- gręs,

3) Kad Lietuvos nepriklauso
mybės garantijai reikalinga, 
kad Lietuva sueitų į glaudes
nius ryšius su demokratinėmis 
valstybėmis ir juo toliau laiky
tųsi nuo fašistinių valstybių,

TODĖL LAI BŪNA NU
TARTA:

1) Reikalaujame, kad dabar
tinė Lietuvos vyriausybė, kai
po susidedanti iš vienos parti
jos žmonių, pasitrauktų ir jos 
vietoje susidarytų koalicinė-de- 
mokratinė vyriausybė iš visų 
Lietuvoje esamų politinių parti
jų atstovų,

2) Kad Lietuvoje būtų at- 
steigtos visos demokratinės lai
svės, kaip antai: žodžio, spau
dos, susirinkimų, organizacijų 
ir tt.

3) Kad būtų paleisti VISI, 
kovoję už demokratinę santvar
ką, politiniai kaliniai, išskiriant 
Lenkijos šnipus ir Vokietijos 
hitlerininkus.

4) Kad Lietuva užmegstų 
glaudesnius ryšius su Sovietų 
Sąjunga, Francija, Jungtinėm

Amerikos Valstijom ir kitomis 
demokratinėmis valstybėmis.

5) Mes, Amerikos lietuviai, 
PRISIEKIAME dirbti lietuvių 
išeivių tarpe ir visais būdais 
gelbėti Lietuvos liaudžiai kovo
je už Lietuvos nepriklausomybę 
ir demokratinę jos santvarką.

Pirmininkė E. Ciekienė, 
Sekretorė O. Kvietkienė.

Pastaba Prie Rezoliucijos
Mūsų manymu ir esamomis 

žiniomis, Lietuvos Antano Sme
tonos fašistinė vyriausybė jau 
senai flirtavo su Lenkijos im
perialistais fašistais ir galų ga
le negarbingai jiem nusileido. 
Mes taip pat žinome, kad lenkai 
gautu iš Lietuvos nusilenkimu 
ilgai nesitenkins ir savo grobo- 
niškus reikalavimus ir nuleidi
mus statys ir toliau Lietuvos 
nenaudai.

Mes taip pat žinome, kad kol 
Lietuvoje v i e š p ataus Antano 
Smetonos valdžia, nežiūrint ar 
jos priešakyj stovės švogeris 
Tūbelis ar kunigas Mironas, jie 
lenkų ponijai, šlėktoms, vis nu
sileis.

Tuo gi tarpu Lietuvos darbo 
liaudis, visuomenė, net su šau
lių sąjunga, nenurims, bruzdės 
ir savo balsą kels prieš lenkų 
grobonis. O tas judėjimas dau
geliam geriausių Lietuvos sū
nų gręs kalėjimu ir kitomis re
presijomis.

Mes numatom, ir visas gal
vojantis lietuvių pasaulis su
pranta, kad Lietuvoj bus ramu 
ir atsparu prieš išorinį Lietuvos 
priešą tik tuomet, kuomet Lie
tuvoje atsisteigs demokratinė 
tvarka, kuomet krašto valdyme 
dalyvaus visos Lietuvos visuo
menės politinės partijos.

Kad greičiau tatai įvyktų, 
mes siųlom visoms Amerikos 
lietuvių organizacijoms, nežiū
rint pažiūrų, bei įsitikinimų 
skirtumo, savo susirinkimuose 
priiminėti panašaus turinio re
zoliucijas ir siųski jas Lietuvos 
valdžiai. Sekretorė, E. Ciekienė.

Ispanijos Liaudiečiai Nušovė 
Tris Fašistų Lėktuvus

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Valdžios 
lėktuvai įnirtusiai bombar
davo fašistus Morellos apy
linkėj, už poros desėtkų my
lių nuo Viduržemio Jūros.

Oro kovoj prie Balaguer, 
centraliniąme rytiniame 
fronte, liaudiečių lėktuvai 
nušovė žemyn tris fašistų 
orlaivius.

Barcelona.—Fašistai, už
imdami Tremp elektros dir- 
byklas, laikinai pažeidė Bar- 
celonos šviesos ir jėgos sis
temą.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Pranešama, 
kad fašistai perėjo į dešinę 
Segre upės pusę, netoli 
Franci jos sienos.

Shanghai. — Chinų ka- 
nuolės baigia daužyt Yihsie- 
ną, kur subėgo japonai.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL432 has been issued to the ' undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail un
der Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1925 Surf Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BELLA NURB1N 
Hotel Carman 

Sylva Inn
' 1925 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
IIW7 has been issued to the undersigned to 
sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 8846—20th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings to be con
sumed on the premises.

MICHAEL PACCIONE & 
FORTUNATO CESTI 

8846—20th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW306 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 56 Columbia BL, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GERARD MOSCOSO 
Jerry Tavern

Columbia Pl., Brooklyn, N. Y.56
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6703 has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquor at 
retail under Section 132A of the Alco
holic Beverage Control Law at 3856—-58 
Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

JAMES McDADE
3856-58 Flatlands Ave„ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3614 has been issued to the under
signed to sell beer, wino and liquor at re
tail under Section 132A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 35 
Borough of Brooklyn, County 
be

Lincoln Rd., 
of Kings, to
INN
, N. Y. i__

NOTICE is hereby given that License No. 
RW884 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 51 Ashland Bl., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
the

consumed on the premises.
LINCOLN TERRACE 

35 Lincoln Rd., Brooklyn

premises.
ALLESSANDRO La VALLE

Silver Moon Rest
51 Ashland 1>1„ Brooklyn, N. Y.

on

No.NOTICE is hereby Riven that License 
RW269 has been issued to the undersigned 
to soil beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1229 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THEODORE KORNMUELLER
- Zur Badischen Heimat

1229 Myrtle ' Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6780 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Scctin 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 654 Jamaica Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK KEIN
654 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
—SB39 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1814 E. 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FELIX Le ROY SCHRAUTH 
(Le Roy’s Tavern)

1814 E. 92nd St,, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IS KITUR
HARTFORD, CONN.

šeštadienį, 16 d. balandžio, Lais
vės Choras rengia puiki} 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 i šj Balių ir smagiai pra
leisti laiką. Įžanga '25c. — Kom.

(89-90)

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras stato trijų veiksmų 

operetę “Vestuvės Pušyne,” velykų 
dienoj, balandžio 17 d. Lietuvių Svet., 
6835 Superior Ave. Pradžia 4:30 v. 
po pietų. Durys atdaros 4 vai. po pie
tų. Operetė labai puiki, kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti, šokiams 
bus gera orkestrą ir turėsime skanių 
užkandžių. Išanksto įžanga 35c, prie 
durų 40c. Po operetes, eidami į na-

Reumatizmas Sulaiko 
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybės Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

jūsų kraujuje sudaro re- 
skausmus, sustingimus ir 

ir vargina jumis. Paliuo-

mus kalbėsite, kad labai gerai pasi- 
linksminot. Kviečia Lyros Choras.

WORCESTER, MASS.
19 d. balandžio, patriotų dienoj, Bo

stono artistai atvyksta j Worcester; 
su viena iš juokingiausių komedijų, 
“Pussesere Salomėja.” Kaip “Kome
tos” laukiame, moterys turės pavirst 
vyrais, tai “Pusseserė Salomėja” ko
medijoj, vyras turės pavirst į mergi
ną. Bostono komiką, Bolį matysime 
kaipo “Salomėją.” Ateikime visi į 
Lietuvių Svet., 29 Endicott St. 7 v. v. 
Visus kviečia ALDLD 11—155 kuo
pos. (90-91)

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” naudai rengiamas Ban- 

kietas yra perkeltas iš balandžio 24- 
tos į Sekmadienį, gegužės 1 d. Taip
gi yra permainyta Svetainė. Nebus 
Lietuvių Svetainėje, ale bus New Au
ditorium Hali, 713 Snyder Ave.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laismuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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.

Clement Vokietaitis

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. ¥ 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

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

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby given that License No. 
L1055 has been issued to the undersigned 
to Hell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6216 New Utrecht Ave, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

JAMES SANTI
6216 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW338 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec» 
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol, Law at 373 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JUAN RODRIGUEZ
373 Furman St'., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW595 hits been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 140 Frost St., Borough of 
Brooklyn, County df Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPE PALUMBO
140 Frost St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 336 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino at retaiy under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 56 Atlantic Avc.y Borough of 
Brooklyn, County of Kingik/ to be con
sumed on the premises. '

GEARARDO MOSCOSO
56 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

Nuodai 
umatiškus 
ištinimus, 
savimui išvarginančių skausmų jūs 
turite išvalyt tuos nuodus iš savo 
kraujo, ši daktaro naujoji medicina 
padaro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo, tai sugrąžinki
te nesunaudotus vaistus ir jūsų 
$1.85 bus sugrąžinta. Kam vargti dar 
kitą dieną? Valandos: šiokiom die
nom nuo 10 ryt® iki 4 po pietų.

(Laisve)

i-------- i..... . vi:

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISĄS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

LIETUVIS ADVOKATAS

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

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

K. Degutis, Savininkas
Gerai Patyrę Barberiai 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

LIETUVIU KURO KOMPANIJA

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

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą 

ištyrimas-veltui

DR. ZINS
įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN. N. Y.

Puikiai • įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661



New Yorko Ir Apielinkės Žinios Norėjo Nusižudyt Su 
Alkanais Vaikais

Gengsteris No. 1 Pats 
Pasidavė Policijai

Ateities Žiedo Vaiky Mokyk
los Naudai Parengimas 

Balandžio 17-tą

šeštadienis, Baland. 16, 1938

Telefonas FOxcroft 9-6901

Per metus laiko slapstęsis 
nuo New Yorko ir federalės 
slaptosios policijos, Jacob (Gur- 
rah) Shapiro pereitą ketvirta
dienį atėjo Arešto Namuosna, 
West ir 11th Sts., N. Y., ir pat
sai pasidavė. Jis pasakęs, kad 
jis privargo policijos nuolat se- 
kiojamas, dėlto nusprendė pasi
duot.

Shapiro yra vienas iš dviejų 
dabar užsilikusių pripažintų vi
suomenės priešais No. 1. Jo sė
bras Louis (Lepke) Buchalter 
tebėra nepagautu. Prieš kiek
vieną iš jųdviejų yra keleriopi 
kaltinimai: žudystėje, teroriz
me ir kitoki. New Yorko pro
kuroras Dewey laiko juos pa
vojingiausiais iš visokių iki šiol 
New Y’orke buvusių gengsterių.

Aprokuojama, kad jie rake
tų gaudavę $10,000,000 įplau
kų iš kralikų odų biznio. Taip 
pat kaltinami kepyklų rakete. 
Gi pereitų metų rudenį malio- 
riai ir išvežiotojai šaukėsi prie 
Dewey pagelbos po to, kada vie
nas unijistas buvo nužudytas, 
o kitas sužeistas, sakoma, dėl
to, kad jie iškėlė šių dviejų kri
minalistų veiklą.

Lankėsi “Laisvėje”
Penktadienį aplankė “Lais

vės” įstaigą Anna Kliman- 
skienė ir jos duktė Stanislava, 
mokytoja, iš Lewiston, Me. Jos 
vieši pas seserį-tetą Sofiją 
Petkienę, visiems žinomą lai- 
svietę ir darbuotoją. Viešės 
čionai iki sekamo ketvirtadie
nio. Rep.

Lietuvių vaikų mokykla yra 
palaikoma per visą žieminį se
zoną. Mokytojus, vienus gau
name veltui, kitus — už mažą 
atlyginimą. Negalima sakyti, 
kad turime daug išlaidų. Bet 
ir mažais lašeliais vandens pri- 
1 ašini kubilus. Tas pats ir su 
finansinėmis išlaidomis — de
dantis po mažai per ilgą laiką 
pasidaro daug. Einant prie už
baigos sezono, knygų pirkimo 
ir kitas išlaidas reikės padeng
ti.

Mokyklos reikalams įvyks 
graži ir smagi pramoga šį sek
madienį, 17 balandžio, “Lais
vės” Svetainėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Programą pil
dys patys mokiniai. Draugė 
M. Ramoškaitė prirengė savo 

'mokinius su dainomis, dekla
macijomis ir kitais pamargini- 
mais. Patys mokiniai-mokinės 
ves programą, šokiams grieš 
Brooklyno ir apylinkės jau- 

.nuomenei gerai žinoma ir my- 
j Įima Geo. Kazakevičiaus or- 
. k ėst r a.

Bus gražių margučių ir kito
kių vaikų iškilmei pritaikytų 
įvairumų, taipgi gerų užkan
džių ir gėrimų.

Tas mūsų parengimas turė
tų būti sėkmingas. Mes pasiti
kime, kad lietuviai darbinin
kai įvertins tą darbą — moki
nimą jaunimo lietuvių kalbos, 
rašybos, dainų ir abelnai or
ganizacinio supratimo ir tą 
įrodys savo skaitlingu atsilan
kymu. Tad nepamirškite 17 
dieną balandžio ateiti į “L.” 
Svetainę, 419 Lorimer St.

Kviečia,
Mokyklos Tvarkymo K-tas.

John Cardin, iš Hollis, patyrė, 
kad nuodai negydo dantų. Už
dėjęs nuodų ant geliamo dan
ties, jis apalpo BMT 160th St. 
stotyje.

P€T€R I

Penki Jauni Plėšikai Eis 
Elektros Kėdėn

Pereitą ketvirtadienį Gener- 
alių Sesijų Teisme, N. Y., nu
teisti mirti elektros kėdėj penki 
jauni vyrai: Dominick Guarig- 
lia, Philip Chaleff, Joseph O’- 
Loughlin, Arthur Friedman, Isi- 
dor Zimmerman. Visi jie nuo 18 
iki 24 metų. Jie buvę dalyviais 
apiplėšimo restaurane 144—2nd 
Avė., N. Y., pereitais metais. 
Plėšime tapo nušautas polleis
tas Michael J. Foley.

Išnešus nuosprendį, kad jie 
kalti pirmo laipsnio žmogžudy- 
istėje, Mrs. Foley, žuvusio de
tektyvo žmona, sušuko: “Tai 
teisingas nuosprendis”. Tačiau 
ne taip jautėsi nuteistųjų mo
tinos, seserys ir meilužės. Kori
doriuje pasigirdo jų kliksmas, 
protestas ir kumščiavimasis su 
teismo sargais, kurie norėjo jas 
išmest iš teismabučio. Jos vi
sos įsitikinusios, kad jų mylimi 
nuteistieji buvę geri ir tebebūtų 
geri, jei ne tam tikros sąlygos, 
kuriose viskas įvertinama sulyg 
dolerio ir kuriose be dolerio nė
ra gyvenimo, bet doleris ne vi
siem prieinamas padoriu, 
singu būdu.

JEWEL TEATRE
Kada 

“džiūrė’ 
ras Pirmasis 
d žiu 
tikus 
lajui 
caro 
lę.

čerkasovas dar jauiįas, o 
jau turi išsidirbęs vardą tarp
tautiniai. Tik keli metai atgal 
jis buvo Sovietų Sąjungos žy
miausias komedijantas. Pasi
sukęs rimton dramon ir ju- 
džiuosna jis iš karto tapo cha
rakteringu aktoriumi. Tuo pat 
laiku, popiečiais lošdamas ju- 
dyje “Petras Pirmasis,” čer
kasovas rytmečiais lošė vado
vaujamą rolę judyje “Baltic 
Deputy,” taipgi vakarais vai
dino trijuose veikaluose, sta
tomuose scenoj Leningrade.

Teatre jis jau nuo 1919 me
tų, kada pirmu kartu pasiro
dė publikai Leningrado Ma- 
rinsky Opera House.

Judį “Peter The First” (Pe
tras Pirmasis) pradės rodyt 
Jewel Teatre, Kings. Highway 
ir Ocean Parkway, Brooklyne, 
šio mėnesio 23-čią.

Paryžiaus Parodos 
įteikė už judį “Pet- 

aukšČiausią ju- 
dovaną, lygiai būtų pri- 
iškajbumo dovana Niko- 
Čerkasovui, kuris lošia 
sūnaus - vėjaminčio ro-

Streikui Reik Paramos

NEJVYKS

tei-

“Mirtų Vainiko” repeticijos 
šį nedėldienį neįvyks. Atide
dama į 24 d. bal.

Lietuvių Liaudies Teatro 
Sekr. P. B.

Trūkus 10-ties colių storio 
vandentraukio rynai po 8th 
Avenue tarp 35th ir 36th Sts., 
N. Y., vanduo išsiliejo ant gat
vės ir vietomis pakilo 3 pėdas. 
Į valandą ryna pataisyta.

Pirmadienį grįžusieji laivu 
I 'Queen Mary keleiviai pasako

jo, jog laivas buvo patekęs į 
tokią audrą, kad net tūli laivo 
rakandai sudužo. Daugelis 
grįžo apsibandažavę.

Jau ilgokas laikas kaip 
Williamsburge streikuoja At
las Can Co. darbininkai. Jų 
patalpa — 83 Grand St. Apie 
80 streikierių didžiumoj yra 
jauni, buvę labiausia išnaudo
jami, mažiausia apmokami 
darbininkai, todėl užsitęsus 
streikui jie susiduria su mai
tinimosi problema, taipgi jie 
jauni ir organizaciniai, tad 
jiems reikalinga visokeriopa 
parama.

Apylinkės organizacijos 
įsteigė streikieriam virtuvę 
Ukrainų Salėj, 101 Grand St. 
Progresyvių Moterų Taryba 
jau senai darbuojasi rinkime 
maisto, taipgi prirengime už
kandžių. Lietuviai vyrai ir 
moterys taip pat prašomi nu
eit Ukrainų Salėn ir pagelbėt 
streikieriame.

Teismas Palaikė 
Cashmore

New Yorko Aukščiausio Teis
mo Apeliacinė Divizija ketvir
tadienį pareiškė, kad fusionistų- 
progresyvių-darbiečių blokas 
Miesto Taryboje esąs mažuma 
ir patvarkė, kad John K\ash- 
more, Brooklyno demokratas 
(tammanietis) esąs vice-pirmi- 
ninku sulyg balsavimų pereitą 
sausį, kada nubalsuota 13 prieš
12 laike darbiečio Quill nebuvi
mo posėdyje.

Kaip greit teisėjas Callahan 
paskelbė teismo nuosprendį, 
tammaniečių bloke pasireiškė 
linksmavjmas ir užsispyrimas 
dabar eit suorganizuot Tarybą.

Tačiau Tarybos prezidentas 
Newbold Morris sako, kad jis 
tebėra “to paties nusistatymo, 
kokio buvau kada kilo ginčas”, 
ir ragino bylą perkelt Apeliaci
jų Teisman.

Laike balsavimo pereito sau
sio 3-čią Morris patvarkė, kad
13 balsų nesudaro Tarybos did
žiumos. Balsavimas įvyko, ka
da darbietis Quill tebebuvo ke
lyje iš Airijos ir posėdžiuos 
demokratai turėjo 13 iš 25 da
lyvavusių.

Remiasi čarteriu
Morris savo nusistatymą pa

matuoja nauju Miesto Čarteriu, 
kuriame pasakyta, kad reikalin
ga “didžiumos visų tarybinin- 
kų” balsų priimti vietinį įstaty
mą ar rezoliuciją.

Kada Quill sugrįžo, Taryba 
nubalsavo pakeist vice-pirmi- 
ninką ir išrinko James Burke, 
Queens demokratą 14 balsų 
prieš 13, Tarybos prezidentui 
Morris nusvėrus pasidalinimą 
balsų lygiomis po 13 abiem pu
sėm.

Taryba Nubalsavo už 
5 Dieny Savaitę

Miesto Taryba, 21 balsu 
prieš 3, nubalsavo duot penkių 
dienų darbo savaitę miesto ci- 
vilės tarnybos darbininkams. 
Jei majoras pasirašys, bilius 
įeis galion liepos 1, 1939 me
tų. Uniformuotiems tarnauto
jams bilius neduoda penkių 
dienų, tačiau sutrumipina va
landas.

Prieš bilių balsavo fusionis- 
tai Earle, Straus ir Belous, pa
matuodami, kad bilius sudarys 
neįveikiamas finansines sunke
nybes.

Darbiečiai balsavo už, ka
dangi, jie sako, bilius pama
tiniai panašus įteiktąjam per 
B. Charney Vladeck’ą ir Char
les Belous, fusionistą, nors jie 
ir ne pilnai sutinka su tūlais to 
biliaus punktais.

šmė.” O po tam gaut daugiau 
paskaitų įvairiais klausimais. 
Nes mūsų susirinkimai būna 
trumpi ir lieka ganėtinai laiko 
moksliškiems dėstymams ir 
diskusijoms.

Šią idėją susirinkime daly
vavusieji priėmė entuziastiškai 
ir su pakilusiu ūpu baigė susi
rinkimą.

Už tai reikia tik pasveikint 
Maspetho aldiečius.

Koresp.

Mrs. Salvatore Larusso, 31 m., 
520 East 13th St., N. Y. norė
jo nusižudyt su penkiais vai
kais dėlto, kad namuse nebebu
vo kąsnio duonos ir ją baugino, 
kad jos vaikus atims prieglau
dom Vyrui išėjus šalpos Biu
rai!, iš kur jis vis grįždavo be 
pasėkų, ji atsuko gasą. Laimei, 
jos devynių metų vaikutis dar 
pajėgė nubėgt pas žemiau gy
venančią- tetą ir jai pašaukus 
pagelbą šeima nugabenta Belle
vue ligonbutin.

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.

Padekite! Užkvietimas

Iš Maspetho
Pereitą ketvirtadienio vaka

rą, Zabelskio Svet., įvyko AL 
DLD 138 kuopos susirinkimas.

Dėlei nežinomų priežasčių 
susirinkimas buvo neskaitlin
gas, bet gyvas.

Pirmsėdžiavo J. Kaulinis, 
jaunasis.

Tarp kitko, šiame susirinki
me nutarta pasveikint “Vil
nies” suvažiavimą su penkine. 
Taipgi kuopa paaukojo $5 Są
ryšio Komitetui. (Ši auka ski
riama Pirmos Gegužės para
do lėšų padengimui).

Baigiantis susirinkimui kuo- 
piečiai pasiėmė skleidimui Pir
mos *Gegužės guzikučių, be to, 
dar buvo išdalinta ALDLD II 
Apskr. bilietai.

Diskusuota, kodėl mūsų su
sirinkimai būna neskaitlingi. 
Prieita išvados, kad mūsų su
sirinkimai neskaitlingi ir ap
mirę todėl, kad mes nemoka
me arba nepajėgiame jų pada
ryt įdomiais, žingeidžiais.

Pasikeitus mintimis, nutar
ta sekamą susirinkimą, kuris 
įvyks gegužės mėnesį turėti 
paskaitą “Poezija ir Jos Reik-

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street

Abrahamo Lincolno Brigados 
Draugai skelbia rinkliavų sa
vaitę, kad surinkt ganėtinai au
kų apdovanot didvyriškus lin- 
colniečius Ispanijoj su Pirmos 
Gegužės dovanomis. Tą kilnų 
darbą reiktų visiem širdingai 
paremt, organizuotai padirbėt 
rinkime aukų.

Rinkliava prasidės 19 ir tę
sis iki 25-tai, taipgi bus pakar
tota 30-tą šio mėnesio. Dėžu
tės ir reikalingi liūdymai gau
nami veik visuose darbininkų 
centruose.

Neišaiškina Misteriškos 
Mirties

Miss De Marco mirties prie
žastys vis dar neišaiškinta. 
Patirta, kad prieš jos nuogutė
lės kūno atradimą ant gatves 
su ja buvę du detektyvai, Eu
gene Caneveri ir James Hay
den, abu su aukštais atžymėji- 
mais.

Su De Marco gyvenusi ir 
Howdy Kliube dirbusi skrybė
lių priėmėja Miss Lamar liū
di jus, kad jinai ir D e Marco 
su detektyvais sykiu' važinėje 
ir sustoję išsigert keliose vie
tose, paskui sugrįžę į mergini] 
apartmentą, kur De Marco, po 
įtaka marijuana cigaretų, gra
sinus šokt pro langą ir detek
tyvai tuomet pabėgę. Dalykas 
tiriama.

( Užprenumeruok Dienraštį
“Laisvę” Savo Draugams

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

Gegužės (May) 29-tą
Baltimore, Md.

Liepos (July) 3-čią
Maynard, Mass.

Liepos (July) 3-čią
Brooklyn, N. Y.

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

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

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

x LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurių vienų
Tą knygą jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—1281h St., 
So. Ozone Park, N. Y.

OSVALDAS KIBURYS

Užkviečia visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į užeigą pasimatyti 

ir pasisvečiuoti.
Antrašas: 148 Grattan St., 

Kampas Varick Ave., Brooklyn, N.Y.
i Telephone EVergreen 4-8792 

(89-91)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Juozo Jankausko. Pir

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

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja šviesus kambarys 

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda geras restaurantas ir 

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

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusio bartenderio 

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

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadieni, balandžio 18 d. pas drg. 
K. Bender, 8 v. v. Visi nariai būki
te, nes yra svarbių reikalų ir reikia 
duokles užsimokėti. (90-91)

BROOKLYN, N. Y.
DNSK Gegužinio Komiteto susi

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3872

R Kas Yra COSSACK?
KARCIAŽOLIŲ. 
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.

Brooklyn, N. Y.

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

18 ienų padarau nau
jus paveikslui ir kra- 
javui indarau iu ame
rikoniškai!. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
■palvom.

pavienių.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(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 Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis at d a r as 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties

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

GARSINKITE S “LAISVĖJE
PHONE PULASKI 5-1090 

i■

■ B

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

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurg., Fri., Sat. and
Sun. all day and night.




