
Krislai
Chicagon.
Nutrauks Kaukę... 
Drg. Prūseika lowoj. 
14 Naujų Skaitytojų 

“Vilniai”.
Inž. Gabrėnas žada 

Paruošt Referatą.
Rašo R. Mizara

Šiandien, ^ketvirtadienį, iš
vyksiu į Chicagą. Teks* da
lyvauti metiniam vilniečiu su
važiavime.

Brooklyniečiai su pasveiki
nimais, menu, “Vilniai su
rinks virš $100 aukų.

“Vilniai“ šiemet medžiagi
nė pagelba labai reikalinga. 
Kurie draugai dar nepasiun- 
tėte savo pasveikinimo, siųs
kit, nes “Vilnies“ bendrovės 
suvažiavimas įvyks sekmadie
nį, gegužės 8 d.

Pereitą sekmadienį Phila- 
delphijoj įvyko “Laisvės“ nau
dai bankietas, koncertas ir 
šokiai. . Tai buvo gražus pa- 
žmonys.

Drg. Smitas sakė, kad jis 
turi “Vilniai“ surinkęs pasvei
kinimų su apię, $50 aukų.

New Jersės, Connecticut ir 
Massachusetts draugai taipgi 
nepamirš mūsų draugų dien
raščio Chicagoje.

Kadaise Brooklyne kalbėjo 
“Naujienų’.’ redaktorius P. 
Grigaitis. Jis puolė Sovietų 
Sąjungą ir gynė fašistų šni
pus, trockistus. Dėl to “Vie
nybė“ labai džiaugėsi ir Gri
gaitį gyrė.

t Bet paklausykite, ką šian
dien “Vienybės“ Tysliava 
Grigaičiui kerta. Girdi, “Vie
nybei“

“...teks nutraukti kaukę ir 
nuo to snukio (Grigaičiui 
taikoma), kuris jau dauge
lis metų mulkina Amerikos 
visuomenę.“
Toliau Tysliava grąsina pa

skelbsiąs Grigaičio laiškus, 
“kuriuose parodoma, kaip so
cialistų dienraščio redaktorius 
‘kolektuoja’ ‘fašistinės* Lietu
vos valdžios pinigus.“

Ar žinote, dėl ko tiedu 
“didieji vyrai“ taip susirėmė? 
Ne dėl principo. Pas juos, 
kaip matome, kalba eina apie 
“džiabus“ ir pinigus!

Šiuos žodžius rašant gavau 
sekantį atvirlaiškį: 

“Pasveikinimas iš Des Moi
nes, Iowa. L. Prūseika, Wm. 
Kazakaitis, Aleksandras Kra- 
sinskis, Jonas Čiapas, Paul 
Markūnas.“

Smagu gauti grupės drau
gų sveikinimą. Matyt, drau
gą Prūseika Des Moines mies
to lietuviai gražiai priėmė. 
Kitam atvirlaiškyj jis rašo:

“Sioux City, Iowa, gerai pa
vyko. Gavau 14 naujų skai
tytojų ‘Vilniai,’ o turėjom tik 
1 skaitytoją. Taip-pat 2 sk. 
‘Voice.’

“Dabar esu Omahoj. Čia 
yra 600 lietuvių, o su jaunais 
apie 1,000.“

Vadinasi, drg. Prūseikos 
rhisija vidur-vakarinėse valsti
jose pavykusi; jis ten pada
rys daug naudos mūsų judė
jimui, t

“Vilnies“ šėrininkų suvažia
vime draugai išgirs įdomų d. 
Prūseikos raportą.

Grįžtant iš Philadelphijos, 
mūsų brooklyniečių būrys su
stojo pas inžinierių A. Gabrė
ną, kuris gražiai su savo šei
ma (žmona ir sūneliu) gyve
na Trenton, N. J.

Jiedu mus gražiai pavaiši
no.

Inžinierius Gabrėnas paža
dėjo pasakyti brooklyniečiams 
eilę iš mokslo srities refera
tų. Mūsų organizacijos tai 
turi įsitėmyti. Aišku, tai bus 
geriausiai padaryti rudenį.
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Fašistų Kanuoles Nužudė 
50 Nekariškių Madride

Madrid. — Fašistai tris 
kartus per dieną kanuolė- 
mis iš priemiesčių bombar
davo Madridą; užmušė 50 
nekariškių žmonių ir sužei
dė trigubai daugiau.

Respublikos artilerija at
siliepdama bombardavo fa
šistų pozicijas.

CHINAI NUVIJO JAPO
NUS 12 MYLIŲ ATGAL

Shanghai, geg. 4.—Chinai 
atakuoja japonus visame 
Shantungo fronte ir atmetė 
juos 12 mylių atgal Taierh- 
chwango srityje.

ITALIJA ATŠALA NUO 
BERLYNO “AŠIES”

London, geg. 4.—Iš aukš
tų Italijos politinių šaltinių 
yra patirta, kad Mussolinis 
jau atšalo nuo Romos-Ber- 
lyno ašies. Numatoma, kad 
jis toliau laikysis pusiauke- 
lio tarp Anglijos ir Franci- 
jos, iš vienos pusės, ir Vo
kietijos, iš antros.

Užgrobdamas Austriją, 
Hitleris tuomi atšaldė nuo 
savęs~Mussolinį.

Roma, geg. 4.—Nors Mu
ssolinis suruošė dideles iš
kilmes Hitleriui pasitiki, bet 
nematyt nuoširdumo. Ant 
įvairių Italijos valdžios rū
mų nėra net nazių vėliavos. 
Pravažiuojantį Hitlerį pa
tys Italijos fašistai sveikino 
jau ne taip karštai.

JUDŽIŲ “ŽVAIGŽDĖS” 
UŽTEMSTA

Hollywood, Calif., geg. 4. 
— Nepriklausomų Teatrų 
Savininkų Susivienijimas 
raudonomis raidėmis pa
skelbė “Hollywood Reporte
ry j”, kad publika nemyli 
tokių plačiai išgarsintų 
“žvaigždžių,” kaip Mae 
West, Greta Garbo, Joan 
Crawford, Hepburn, Kay 
Francis, Marlene Dietrich 
ir kai kurios kitos judamų
jų paveikslų aktorės. Sako, 
kad judžių gamintojams jos 
neša jau tik nuostolius.

Meksikos Komunistai Per
spėjo prieš Dvarininkų Ge

nerolo Sukilimą
Mexico City. — Komunis

tų spauda persergėjo, kad 
dvarininkus atstovaujantis 
generolas Saturnino Cedillo 
ruošiasi sukilt prieš prezid. 
Cardenaso demokratinę val
džią. Vyriausybės organai 
persispausdino tą persergė
jimą.

Washington, geg. 4.—Se
natorius Byrnes reikalauja 
nusenusiem ne mažiau kaip 
$30 pensijos per mėnesį.

ftRAS
Šiandien bus šilta ir gal 

lietaus pavakariais.—N. Y. 
Oro Biuras.

Vakar temperatūra 63. 
Saulėtekis 5:51; saulėleidis 
7:55.

Darbo Federacija ir
CIO Šaukia Išleist
Algų-Valandų Įstatą

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas Wm. Green pasiuntė vi
siems kongresmanams iki 
vienam telegramas, ragin
damas balsuoti, kad būtų iš
trauktas darbo algų-valan- 
dų nustatymo sumanymas iš 
kongreso taisyklių komisi
jos ir pervestas pačiam kon
gresui spręsti.

1T kongresmanų, vado
vaujantieji kovai už tokį įs
tatymą, kalbėjosi su J. L. 
Lewisu su tuom reikalu, ir 
jis taip pat žadėjo pasiųsti 
telegramas kiekvienam kon- 
gresmanui su tokiu paragi
nimu.

Charlotte, North Caroli
na. — Amerikos Mezginių 
Darbininkų Federacija savo 
suvažiavime nubalsavo mušt 
telegramas kiekvienam kon- 
gresmanui, kad paremtų 
įnešimą, reikalaujantį apri
bot darbo savaitę 40 valan
dų ir nustatyt ne mažiau 
kaip 25 iki 40 centų valan
dinės algos.

New York. — šio miesto 
taryba, pagal darbiečių Hol
landers, B. Ch. Vladecko ir 
kitų pažangesnių atstovų su
manymą, vienbalsiai nus
prendė reikalaut, kad šalies 
kongresas išleistų darbo va- 
landų-algų įstatymą.

Lietuvių darbininkų or
ganizacijos iš visur taipgi 
privalo siųst telegramas 
Washingtonan su tokiu rei
kalavimu kongresmanams.

Naziai Išveja Vyskupą, 
Kad Jis Nedalyvavo 
Jųjų Balsavimuose

Wuerttembergo provinci
jos gubernatorius Wm. 
Murr, Vokietijoj, viešai pa
reikalavo, kad Rotttenbur- 
go katalikų vyskupas J. B. 
Sproll pasitrauktų iš vietos 
todėl, kad jis nedalyvavo 
balsavimuose.

Naziai reikalavo tuose 
balsavimuose pasisakyti, ar 
pilietis užgiria Austrijos 
prijungimą Vokietijai ir są
rašą Hitlerio kandidatų į ne
va “seimą”.

Vyskupas Sproll aiškina
si, jog todėl susilaikė nuo 
balsavimo, kad tarp Hitle
rio kandidatų į “seimą” bu
vo atvirų krikščionijos prie
šų. . . , ,

Ant rytojaus po balsavi
mų, pas vyskupą atėjo slap
toji Hitlerio policija ir pra
nešė, kad jo asmuo nebus 
apsaugotas, jeigu jis dar pa
siliks Wuerttembergo pro
vincijoj; reiškia, jis bus pa
liktas nazių kerštui. Todėl 
vyskupas Sproll tuoj ir iš
važiavo iš tenai.

Nazis gubernatorius pri-

Atakos ir Kontr-Atakos 
Centralinėj Ispanijoj

b-------------------

Cordoba, Ispanija. — Res
publikos kariuomenė staiga 
užpuolė ir pervijo fašistus 
per Cuzną upę, už 25 mylių 
į šiaurius nuo Cordobos,' 
pietiniai-centralinčje Ispani-’ 
joje. Bet fašistai gavo pa
stiprinimų ir privertė res- 
publikiečius pasitraukt at
gal per upę.

SVETIMŠALIAI KARO ŽINOVAI STEBISI CHINŲ RAUDONĄ
JA AŠTUNTA ARMIJA,-RAŠO AMERIKIETIS

Hankow, Chinija.—Chiang 
Kai-shek, Chinijos valdžios 
vadas, laiko komunistų Aš
tuntos Arm. generolą Chu 
Teh vienu iš pačių gabiau
sių komandierių ir pataria 
kitiems imt iš jo pavyzdį.

Po Chu Teh komanda da
bar veikia 100,000 “raudo
nųjų” kareivių^

Ta armija yra “pirmos rū
šies kovojanti jėga, kaip be
veik visi pripažįsta, nežiū
rint, kokių politinių mlomo- 
nių katras laikytųsi,” rašo 
N. Y. Times koresponden
tas John Gunther: “Aš esu 
girdėjęs, kaip ne chinai ir 
ne komunistai karo žinovai

FRANCO FAŠISTAI UŽĖMĖ 
TRIS MIESTELIUS

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Mussolinio 
ir generolo Franco mecha
nizuoti pulkai atėmė iš liau- 
diečių Allepuz miestelį, už 
25 mylių į šiaurių rytus nuo 
Teruelio, ir du kitus mieste
lius, už 15 mylių į pietus 
nuo Aliagos. Šiais žygiais 
fašistai prisiartino prie Te- 
ruel-Sagunto vieškelio.

Kartu su fašistų pėstinin
kais veikė Vokietijos ir Ita
lijos’ bombiniai lėktuvai, 
daugis jų kanuolių ir tankų.

Liaudiečiai ypač atkakliai 
gynėsi Penarroya kalne, per 
6,000 pėdų aukščio.

Liaudies armija atmušė 
fašistų atakas Alcala de 
Chivret apygardoj, į šiaurių 
rytus nuo prieplaukos Cas
tellon de la Plana.

Airijos Prezidentu Išrink
tas Protestonas

Dublin, geg. 4.—Airijos 
seimas vienbalsiai išrinko 
šalies prezidentu dr. Doug- 
lasą Hyde, 78 metų, poetą, 
senovės airių kalbos žinovą, 
nors jis yra protestonų ti
kybos, o milžiniška daugu
ma Airijos gyventojų—ka
talikai.

mena vyskupui, kad “pats 
dievas išrinkęs Hitlerį kovai 
prieš bolševizmo pavojų.”

Kamantinėja Morganą, Suk
čiaus Whitney’o Bičiulį

New York.—šalies val
džios komisija, kamantinė- 
dama J. P. Morganą, stam
biausią bankininką ir Wall 
Stryto šėrų meklerį, patyrė, 
kad jis senai jau žinojo, 
kad jo partneris R. Whit
ney buvo subankrutavęs, bet 
nieko apie tai niekam nesa
kė, kai Whitney toliau ap
gaudinėjo savo aukas.

Morganas bandė net iš- 
simeluoti, būk “nelabai pa
žinęs” R. Whitney, kuris 
paskutiniu laiku nuteistas 5 
iki 10 metų kalėti už nu
švilpimą apie $250,000 ver
tės svetimu Šeru.

kalbasi apie tos armijos va
dą generolą Chu Teh: jie 
sako, kad jis turi jungtinius 
gabumus Hannibalo, Napo
leono, Granto ir Lee” (pa
sauliniai garsių, istorinių 
karo vadų).

Vienas Aštuntos Armijos 
vadas, komunistas Chou En- 
lai, yra vice-direktorius Ša
lies Karo Tarybos politinio 
lavinimo skyriaus. Jis kilęs 
iš senos chinų inteligentų 
šeimynos ir baigęs Chinijos 
karo akademiją Whampoa.

Raudonosios Aštuntos Ar
mijos karininkai nėra vadi
nami oficieriais, tik “kovo
tojais” arba “vadais”, sako 
amerikietis korespondentas 
-rašytojas Gunther: . “Ofi- 
cieriai čia valgo tą patį 
maistą, kaip paprasti karei
viai; nenešioja jokių virše
nybės ženklų, ir yra priei
nami eiliniams kareiviams 
su skundais.

“Disciplina yra griežta, 
bet tai liuosnorė disciplina; 
vienintelė bausmė tai tūlam 
laikui uždaryti karį jo bute, 
vieša savikritika ir, kraštu
tiniuose atsitikimuose, paša
linimas iš armijos.

“Kuom svetimšaliai tėmy- 
tojai labiausiai stebisi tai 
šios armijos vieningumu, 
tikslumu ir aukštu ūpu-pa- 
siryžimu.

“Aštunta Armija, kaip 
man sako mano draugai, 
yra vienintelė armija, kuri 
ima nelaisvėn imtinius, bet 
jų nežudo. Jos kareiviai yra 
pramokinami keletą sakinių 
japoniškai, ir eidami mūšin 
jie šaukia japonus sudėt 
ginklus ir pereit pas savo 
draugus chinus.

“Aštuntos Armijos gene
rolai gaudavo po šešis chi- 
niškus dolerius algos per 
mėnesį, o eiliniai kareiviai 
po vieną. Kitose, tautinėse 
Chinijos armijose mokama 
generolam, gal, po 400 dol., o 
kareiviam po 7 ar 8 dolerius 
per mėnesį... Dabar Chiang 
Kai-sheko valdžia prideda 
Aštuntai Armijai algos, kad 
jos oficieriai ir kareiviai 
gautų tiek pat, kaip ir takti
nėse armijose. Bet raudono

Chinai Pralaužė Japo
nų Frontą ir Apsupo

uos 2-se MiestuoseJ
S

10,000 Fabriku Išanksto 
Paskirta Karinei Gamybai
Chicago. — Amerikos val

džia išanksto paskyrė 10,000 
fabrikų gamint ginklus ir 
amuniciją, kaip tik prasidė
tų šios šalies karas su kokia 
kita valstybe,—sakė karo 
vice-sekretorius L. Johnson, 
kalbėdamas Mašinų Įrankių 
Fabrikantų Sąjungos suva
žiavimui.

sios armijos komandieriai 
tą priedą sudeda krūvon ir 
naudoja kaip fondą medika- 
liams reikmenims.

“Komunistai turi savo 
ginklų fabrikus, savo spaus
tuves ir leidžia savo laikraš
čius.

“Labai mažai kas iš Aš
tuntos armijos vadų yra bu
vę Maskvoj; bet jie labai 
gerbia Sovietų Rusiją.”

Vienas didžiųjų tos armi
jos nuopelnų tai visur japo
nus gilianti partizanų kova. 
Jinai yra didžiausia moky
toja ir kitų Chinijos armi
jų, kaip partizaniškais bū
riais naikinti priešus.

CHINAI ATGRIEBĖ MIESTĄ 
ARTI PEIPINGO

Shanghai, geg. 4.—Chinų 
raudonosios Aštuntos Armi
jos būriai užpuolė japonus 
jau tik už 15 mylių nuo Pei- 
pingo, Chinijos senosios 
sostinės, ir užkariavo Liang- 
hsiangą, svarbų toj apylin
kėj miestelį.

Aštunta Armija, koman
duojama komunisto genero
lo Chu Teh’o, sunaikino jau 
didelę dalį japonų kariuome
nės Shansi provincijoj ir 
Peiping-Hankow geležinke
lio srityje.

Katalikų Universitetai Muša 
Nazių “Arijų” Pasaką

Paryžius.—Su popiežiaus 
pritarimu tapo išleistas ir 
plačiai skleidžiamas bend
ras pareiškimas katalikų 
universitetų ir seminarijų 
prieš nazių pasakas, būk 
tautos iš “arijų” veislės, 
ypač vokiečiai, iš prigimties 
stovį aukščiau už “neariš- 
kas” tautas.

Pareiškimas sako, kad ta 
nazių teorija yra pragaiš
tingas išmislas, “darkantis 
žmonių protus.”

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis, geg. 4.—Fa
šistai užėmė 20 viršukalnių 
Aragono fronte.

Shanghai, geg. 4.—Chinai 
praardė 7-nių mylių spragą 
japonų linijoj tarp Taierh- 
chwango ir Pihsieno ir veja 
priešus atgal, pietinėje da
lyje Shantungo provincijos.

•zTies Tanchengu tame 
fronte tiesioginėje kovoje 
kardais iškapojo 1,000 japo
nų. Jie taip pat apsupo Tan- 
chengą su keliais tūkstan
čiais japonų karių jame ir 
apsiautė Matowcheno mies
tą, už 6 mylių į šiaurių va
karus nuo Tanchengo.

Japonai tapo toliau atgal 
atmesti nuo Lung Hai gele
žinkelio, prie kurio taip des
peratiškai skverbėsi.

Chinai užima tokias po
zicijas Matowchen-Tanch- 
eng-Taierhchwang fronte, 
kad faktinai užkerta kelią 
naujiem japonų kareiviam 
tuo ruožtu.

Japonų padėtis centrali
nėj Chinijoj. taip pablogėjo, 
kad Japonijos valdžia ren
giasi jau vykdyti griežčiau
sios mobilizacijos įstatymą 
kaipo pavojingame Japoni
jai momente.

Japonai, išx savo pusės, 
praneša apie laimėjimus 
Fowning, Chaohsien ir Ho
fei srityse, į rytus nuo Di
džiojo Kanalo ir į vakarus 
nuo Nankingo. Bet tos sri
tys skaitėsi jau senai japo
nų užimtos. Taigi dabar 
jiem teko ten susidurt tik 
su užfrontės chinais parti
zanais.

Senatas Užgyrė 1,156,- 
000,000 Dol. Amerikos 
Karo Laivynui Didinti

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas 56 balsais 
prieš 28 užgyrė prezidento 
Roosevelto reikalavimą pa
skirti $1,156,000,000 didinti 
ir naujint karo laivyną. Ši 
suma pinigų bus per kelis 
metus išleista, apart kasme
tinių reguliarių laivyno lė
šų.

Bus statoma 43 nauji ka
riniai laivai, pradedant did- 
laiviais ir baigiant subma- 
rinais. Bet pagal senato 
priimtą pataisymą, Amerika 
neturi budavotis didesnių 
kaip 35,000 tonų įtalpos ka
ro laivų, kol bus oficialiai 
patirta, kad kitos šalys sta
tosi karinius didlaivius, vir
šijančius 35,000 tonų.

Amerikos laivyno koman
dieriai turi slaptų praneši
mų, kad Japonija jau prade
da budavotis 45,000 tonų 
įtalpos karo laivus. Jeigu 
tos žinios bus patikrintos, 
tad ir Jungtinės Valstijos 
statysis trejetą karo didlai- 
vių iki 45,000 tonų įtalpos.
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LAISVI

Prezidentas Rooseveltas prie savo stalo, kur jis translia
vo savo garsią prakalbą, reikalaujančią paskirti virš tris 
bilionu$ dolerių viešiems darbams dirbti.

Ten, Kur Socializmo Saulė Šviečia
Kadaise, sakoma, kai astronomas Gali

lėjus buvo nusmerktas kaipo “eretikas”, 
jis pareiškė: “O žemė betgi sukasi.” Tas 
pats šiadie galima pasakyt apie socializ
mo šalį, Sovietų Sąjungą. Buržuazinė 
spauda, gelbstima menševikų spaudos ir 
trockistų, per metų metus skelbė ir tebe- J 
skelbia, būk Sovietų Sąjunga gyvena kri- 
zyje, būk jinai stokuoja to ir kitko, ta
čiau nėra pasaulyje šalies, kuri paro
dytų tokio spartaus ir didelio apėmio 
progreso, kaip Sovietų Sąjunga.

Šiandien mūsų dėmesį atkreipė vienas 
ypatingas rašinys stambiajam buržuazi
jos dienraštyj New York Times. Jį rašo 
ne koks tai Sovietams pritarėjas, simpa- 
tikas, bet rašo žmogus, kuris visuomet 
buvo nusistatęs prieš darbininkų valdo
mą kraštą. Kablegramos iš Maskvos au
torium yra New York Times korespon
dentas p. Harold Denny. Jis rašo, kad 
antrąją dieną gegužės, kuri yra oficialė 
socializmo krašto darbo žmonių poilsio 
diena, žmonės linksminosi taip, kaip nie
kad to krašto istorijoj. Nekalbėsime apie 
tai, kad žmonės sočiai pavalgę ir apsiren
gę, bet paimsime vieną mažą pono Den- 
ny’io nuotikėlį Sovietų Sąjungos širdyj 
Maskvos mieste. Jis rašo:

“Šiandien vaikščiodamas po miestą aš 
sustojau ir sėdausi viename Bulvaro par
ke, stebėdamas Maskvos motinas, prida- 
bojančias savo vaikus saulėtame ore. 
Greta manęs sėdosi senas žmogus, kuris 
sakėsi esąs 78 m. amžiaus. Ką jisai pasa
kė, skamba tarytum tai būtų transliavi
mas iš Maskvos tarptautinės radio sto
ties. Bet jis vistiek sakė.

“Jis turėjo obuolių maišą. Įsikišo į mū
sų tarpą moteriškė ir užklausė senio, kur 
jią gavo tuos obuolius. ‘Ten,’ atsakė se
nas žmogus, rodydamas į kioską skersai 
bulvaro. ‘Ten galima pirkti obuolių, šal- 
takošės (ice-cream), ko tik nori...’

;“Ašl jo užklausiau, ką jis mano «ąpie 
Pirmąją Gegužės. Jo nuomonė buvo gry
nai materialistinė.

!“ ‘Puiki,’ jis atsakė. ‘Šiais metais ge
riau, negu pereitais metais buvo. Šie
met aš galiu pirktis bile ką.’

•“Tuomet jis pradėjo aiškinti, kad jis 
yra kriaučius ir manąs, jog paprasti dar
bininkai turi geresnius laikus šiuo tar
pų, negu jie turėjo prieš revoliuciją. Jis 
turi šešis sūnus, išmokslintus prie so
vietinės valdžios, kurie dabar yra dakta
rai, inžinieriai ir tam panašūs. Tie pro
fesionalai sūnūs dabar suteikia jam už
laikymą.

•“Pereitą savaitę įvyko svetimšalių dip
lomatų neoficialis bankietas. Jame buvo 
kalbų, kurios veikiausiai galėtų supur- 
tinti Kremlių, ir kurios per daugiau kai 
metus kėlė svetimšalių neapkentimo ligą, 
gan nepatinkamą ateiviams. Ši diploma
tų grupė—veikiausiai inteligentiška ir 
visiškai neutrališka observuotojų grupė— 
sutiko, kad, jei rytoju įvyktų ‘visiškai 
laisvi’ rinkimai su Stalinu kaipo kandi
datu į prezidentus, tai Stalinas būtų iš
rinktas.

.“Vienas diplomatas nuėjo taip toli, kad 
net pasakė, kad jei jis būtų Sovietų Są
jungos pilietis, tai jis balsuotų už Stali
nį—balsuotų ne dėl to, kad jis jį labai 
myli, bet dėlto, kad jis jaučia, jog šiuo

tarpu kito tokio didelio vado nėra, kaip 
Stalinas. Jo nuomonė, bile silpnybė arba 
nepastovumas vadovybėje galėtų sukurti 
bile kokią nelaimę, pradedant su išlauki
niais užpuolimais ir baigiant vidujine 
maišate.”

Mes paduodame šitą citatą ne dėlto, 
kad ji puikiai nušviestų dabartinę socia
lizmo krašte padėtį. Mes puikiai žinome, 
kad Sovietų Sąjungoj gyvenimas progre
suoja nepaprastais tempais. Mes žinome, 
jog ten žmonių gyvenimo lygmala kyla, 
gerėja. Mes šitą citatą paėmėm tik tam, 
kad parodyti, kaip į tai žiūri netgi bur
žuaziniai korespondentai, kurie taip labai 
neapkenčia visko, kas ten yra gero ir 
gražaus. Be to, tai parodo, kad net ir 
bešališki diplomatai, stebėtojai sutinka, 
jog šiandien Sovietų Sąjungoj draugas 
Stalinas yra mylimiausias ir labiausiai 
pagerbtas vadas. Kodėl? Dėlto, kad So
vietų Sąjungos masės puikiai mato, jog 
po Lenino mirties Stalinas pasiliko tas 
žmogus, kuris ištikimai ir energingai vy
kina gyveniman Markso, Engelso ir Le
nino mokymus.

Kas gi paiso, kad trockistai ir visoki 
pašlemėkai šiandien pasiutusio šuns sei
lėmis spjaudo ant Sovietų Sąjungoš! Jie 
gali sakyt, būk Sovietų Sąjunga nepro
gresuoja, būk ji eina atgal, būk ten šiaip 
ir taip esama, bet gyvenimo eiga juos 
sumuša. Jie gali plepėti, ką jie nori, tas 
nesulaikys socializmo krašto progreso. 
Žymusis rusų rašytojas, Tolstojus, yra 
pasakęs: “£viesa yra švięsa, nors aklas 
jos ir nemato.”

Kunigui Janilioniui ‘'P aki v po
Suknias”

“Laisvėje” kadaise buvo rašyta apie 
skandalą, į kurį įsivėlė lietuvis klebonas 
Buenos Aires mieste, Argentinoje. Jis bu
vo išleidęs lioterijos bilietus ir juos pla
čiai pardavinėjo, sakydamas, kad pirkė
jai laimėsią įvairių daiktų, o likusis pel
nas eisiąs lietuvių bažnyčiai stiprinti. 
Bet prisiartino laimėjimo laikas, žmonės 
pamatė, kad nėra nei daiktų, nei parapi
jai pinigų. Tuomet valdžia (Argentinoje, 
mat, valdžia toš rūšies lioterijas arba, ar- 
gentiniškai, “rifas”, kontroliuoja) kun. 
Janilionį suareštavo. Dabar štai ką apie 
tą paukštį rašo “Arg. Lietuvių Balsas” 
(iš bal. 7 d. 1938):

“Kriminalinė kun. Juozo Janilionio 
byla randasi Palacio de la Justicia, prie 
Plaza Lavalle teisėjo Dr. Eusebio Go
mez sekretarijoje Sagasta. Norintieji 
atgaut savo pinigus už janilioninės 
“šveųto Kazimiero” rifos bilietus ir vi
si tie asmenys, * ypatingai lietuvaitės 
tarnaitės, iš kurių kunigas Janilionis 
įvairiais pretekstais “pasiskolino” 
stambesnes ir smulkesnes sumas pini
gų—būtinai privalo pareikšti savo pre
tenzijas pas minėtąjį teisėją, kol ren
kama medžiaga, kad būtų priteista pi
nigų grąžinimas.

“Kunigą . Janilionį areštavus pasa
kojama, kaip jis tapb nuvarytas pas 
vyskupą ir nuvilkti jo kunigiški rūbai. 
Dabar jis jau kaipo “civilis? sėdi Villa 
Devoto kalėjime drauge su kitu rifinin- 

’ ku Juan Soracci. Jiems taikomas kri
minalinio kodekso 172 paragrafas. Per 
savo “Švyturį” Janilionis pasisakė, kad 
ne tik jis, bet ir daugiau kazimierie- 
čių gali būti įkalinta.

“Kiek metų kalėjimo gaus Janilio
nis) paaiškės už kelių mėnesių. Taip 
tar prilipo liepto galą “kolonijos kape
lionas”, skundikas, provokatorius ir ne 
tik šimtatūkstantinių Lietuvos pašal
pų išeikvotas — ypatingai tuose geruo
se laikuose, kad^ konsulato nebuvo ga
lima atskirt nuo klebonijos,—bet su lo
terijos kombinacija ir kitokiais būdąis 
apvogusis tūkstančius Argentinos lie
tuvių ir vietinių žmonių.”
Nereikia nei aiškinti, kad šis sukel

tas kunigo skandalas labai pažemino var-r 
dą visų Argentinos lietuvių to krašto 
žmonių akyse!

Japonų Pranešimai ir Pasi 
: mojimai Chinijoje
’.Shanghai, bal. 28. — Japo

nai, veikdami iš Paotow, sa
ko užėmę Anpei miestą, už 
kokio šimto mylių nuo Iš
laukinės Mongolijos Liau

dies Respublikos. Jie mėgins 
užkirst ginklų ir amunicijos 
pervežimą Chinijai iš Sovie
tų Sąjungos per Išlaukinę 
Mongoliją.

Chinai mahometonai tri
jose šiaurvakarinėse Chini- 
jos provincijose mobilizuoja- 
si “šventajam karui

japonus.
Japonai .praneša, kad jie 

atmušę 5,0u0 chinų ataką 
prieš Taiyuahą, Shantungo 
provincijos sostinę, ir 'užė
mę viršukalnes Ho ir Kue 
tarp Yihsien ir Pihsien 
miestų, pietinėje dalyje tos

priešproviųcijos.

Nugalėsime Arba
Mirsime

“Nugalėsime arba mirsi-; priešą. Bet, deja, ne ji kai
me!”—tvirtai pareiškė res- ta, kad tas priešas vis dėlto 
p u b 1 i k o niškojo Ispanijos I stipresnis už .ją, kad jos 
jaunimo federacijos pirmi-'priešui padeda visi, o jai— 
ninkas Valencijoj, kviesda-' niekas. Juk jos priešas—ne 
mas jaunuosius savo idėjos Ispanijos fašistai. Ispanijoj 
draugus dar labiau įtempti fašistų nėra. Yra tik saujelė
jėgas tėvynės laisvės apgy
nimui.

“Nugalėsime arba mirsi
me!” galingu šūkiu atsakė į 
šį kvietimą tūkstančiai jau
nų, bet karštų ir pasiryžime 
tvirtų širdžių.

Kokiu šiurpiu, bet drau
ge kokiu kilniu ir didingu 
tragizmu skamba šie žo
džiai! “Nugalėsime arba 
mirsime!” Taip kalba tik 
dvasios karžygiai, kada vil
ties nugalėti jau maža ir 
lieka tik viena—nenorint 
vergaut, kautis iki galo ir 
mirti. Mirti garbingai, mir
ti laisviems.

Širdį draskančiu liūdesiu 
reikia pripažinti, kad vilties 
atsilaikyti r e spublikoniška- 
jai Ispanijai tikrai maža. 
Bet džiaugsmas piktas bū
tų to, kas mėgintų juoktis 
dėl to, kad respublikoniškai 
Ispanijai nepavyko apginti 
savo laisvės.

Respublikoniškoji Ispani
ja padarė viską, ką ji galėjo. 
Ji parodė pakrinkamai kar- 
žygiškumo, valios, organi
zuotumo ir sugebėjimo ne 
tik gintis, bet ir mušti savo 

Sir John Simon, 
Anglijos iždo ministeris, ku
ris nesenai pareikalavo pa
didinti ant gyventojų taksus, 
iš kurių valdžia turės ga
minti naujus ginklus.

fašistų nėra. Yra tik saujelė 
parsidavėlių generolų, atsi- 
kvietusių sau į pagalbą 
prieš savo tautą svetimuo
sius — italus ir vokiečius. 
Respublikoniškoji I s p anija 
kovoja ne su vidaus, o su 
išorės priešu, ji veda ne pi
lietinį, o reguliarų tarptau
tinį karą su dviem didelėm 
fašistinėm valstybėm — Vo
kietija ir Italija. Tarptauti
nis fašizmas atvirai siunčia 
Ispanijon ginklus ir kariuo
menę, o karžygiškajai Ispa
nijos respublikai “užjau
čianti” Europos demokrati
ja tik plepa ir vaidina nesi
kišimo komediją, neleisda
ma Ispanijos teisė tajai vy
riausybei net ginklų įsigyti. 
Tad ar bereikia stebėtis, 
kad tokiom sąlygom be
ginklė, tuščiom rankom už 
savo laisvę kovojanti ir 
krauju paplūdusi Ispanija 
turi žlugti? Priešingai—rei
kia stebėtis tik, kaip dar iki 
šiol ji atsilaikė!

Bet į viso pasaulio nuste
bimą tokiu respublikoniško
sios Ispanijos karžygiškumu 
duoda atsakymą galingas, iš 
šimtų tūkstančių krūtinių 
išsiveržiąs šūkis: “Nugalėsi
me arba mirsime!”

“Nugalėsime arba mirsi
me !” Tai ne koks tuščias pa
sigyrimas. Tai laisvosios Is
panijos jaunimo priesaika, 
kuri —- nėra abejonės—bus 
išpildyta. Respublikoniškojo 
jaunimo federacija, skubiai 
suformavusi, šiomis dieno
mis pasiuntė į frontą dvi, 
iš savo narių tarpo sufor
muotas divizijas (apie 20,- 
000 karių) ir pažadėjo vy
riausybei artimiausiu laiku 
sudaryti dar keturias divizi
jas. 16—20 metų jaunuoliai, 
užsidėję ant pečių šautuvą, 
drąsiai eina kovoti su šalį 
užplūdusiais priešo lėktu
vais, tankais, sunkiąja arti
lerija. Jau tūkstančiai jau
nu gyvybių žuvo kovos lau
ke, ginant tėvynės' laisvę 
nuo svetimų įsibrovėlių ir 
savų išdavikų,. Bet dešimtys 
tūkstančių naujų kovotojų 

stoja į jų vietą ir tęsia ne
lygią, kruviną kovą.

Jaunieji Ispanijos kovoto
jai įdaro stebuklus. 18 me
lų jaunuolis Garcia Hemin- 
!des, kaudamasis prie Ma- 
'drido, žuvo per priešo tankų 
ataką. Jo mažas broliukas, 
12 metų Alonzo, degdamas 
kerštu už savo brolio mirtį, 
slapta nuvyko į priešakines 
pozicijas ir granatomis sus
progdino vieną fašistų tan
ka. c

16 metų kaimo jaunuolis 
Choze Muru, išmokęs šau
dyti iš kulkosvaidžio, vienas 
pats daugiau kaip valandą 
laiko atlaikė visos priešo 
kareivių kuopos puolimą 
viename \ kalnų tarpekly, 
Gvadaramos fronte. Už tai 
jaunasis Choze buvo pakel
tas į seržanto laipsnį.

17 metų Chuanas Rožėti 
gavo net leitenanto laipsnį 
už tai, kad kautynių metu, 
žuvus būrio vadui, perėmė 
vadovavimą į savo rankas ir 
savo sumanumu sėkmingai 
atliko tą uždavinį, kuris bū
riui buvo duotas.

Šitokių pavyzdžių, kur 
jaunieji kovotojai parodė 
savo nepaprastą drąsą ir su
gebėjimą kautis, galima su
rašyti šimtus. Bet Ispanijos 
jaunimas eina į frontą ne 
pagyrimų ir laipsnių gauti. 
Dėl tuščios garbės gyvybės 
neaukojama. Ispanijos jau
nimas eina į kovos lauką 
ginti savo tėvynės laisvės, 
to naujo gyvenimo, kurio 
vartus plačiai atidarė jam' 
respublika. Ispanijos jauni
mas sąmoningas — jis žino, 
už ką ir. dėl ko kovoja. 
Monarchijos ir reakcijos 
laikais devynios dešimtosios 
Ispanijos valstietiškojo ir 
darbininkiškojo jaunimo ne
mokėjo rašyti, nęi skaityti, 
gyveno, kaip galvijai, tur
čių išnaudojami, pusbadžiai 
ir apiplyšę. Respublika jau
nimui suteikė mokslą ir 
žmonišką gyvenimą. Jauni
mas laisvės sąlygose pasiju
to esąs žmonėmis. Ir todėl 
jis jau nebenori daugiau 
būti tuo beteisiu gyvuliu, 
kuriuo gali bet kas jodinėti. 
Laisvė jam pasidarė taip 
brangi, kad verčiau jis žus, 
ją begindamas, negu gyvas 
vėl grįš į nelaisvę. Ir todėl 
jis eina, ginklą pasitvėręs 
prieš tuos, kurie kėsinasi 
atimti iš jo tai, kas jam 
brangiau už pačią gyvybę.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Aš apleidau savo laivą 
1927 m. be jokio imigraci
jos peržiūrėjimo ir gyvenu. 
Jung. Valstijose jau suvirs 
dešimts metų. Mano tėvai 
Amerikos piliečiai. Aš jau 
sulaukiau 34 metų. Ar ga
liu tapti šios šalies piliečiu?

Atsakymas
Ne. Ir, toliaus, pagal da

bartinį imigracijos įstatymą 
tamstą galima išdeportuoti 
iš šios šalies. Teisybė, kad 
Kongrese sumanymai buvo 
pasiūlyti legalizuoti buvimą 
tų, kurie jau išgyvenę šioj 
šalyj dešimts metų arba il- 
giaus, bet dalykas dar ne
užbaigtas. Šiuo laiku tamsta 
gali legalizuoti savo buvi
mą tik apleidžiant Jung. 
Valstijas ir vėl sugrįžtant 
po reguliariško imigracijos 
vizo. Tavo tėvų pilietystė 
tau visai nepagelbės.

Klausimas
Aš legališkai atvykau

“Nugalėsime arba mirsi
me !”

Paniekintasis pasaulio tei
singumas trokšta ir linki 
k a r ž y g i škajam Ispanijos 
jaunimui pergalės!

Pedro Kbndutti.
(Iš “Mūsų Jaunimas”)

ŠYPSENOS
Gromata Iš Dzūkijos

Anųdzien Dzūkelis palu- 
čiojo iš Dzūkijos su liūdnom 
naujienom gromatų. Dzūke
lio šeštos pakaleinios pusse
serė toj gromatoj rašė, kad 
oprič .kitų neščėscių,—pas
kutinė karvė sunkiai susir
go ir numirė... Prašė Dzū
kelio finansinės pamačies...

Už kiek čėso ateina jau 
kita gromata, kurioj sako
ma, kad toj karvė dar nenu
mirė, cik buvo labai sun- 

I kiai susirgusi. Bet pašaukus 
iš Mižonių Elžbietukę, toji 
užkalbėjo sergančiai karvei 
dantis, o paskui nupjovė 
nuo galo uodegos plaukų ir 
uždegus davė jai pauoscys 
tų dūmų; ir nuo to karvė 
pradėjo viena povaliai vaik- 
ščioc... Bet dar didesnė 
bėda yra dabar, kad toj kar
vė pasikėlus iš po synkios 
ligos, neduoda jękioV pieno.

Pusseserė sako, traukysi, 
traukysi už spenių,—sušyli, 
nukaisti, o jokis pienas ne
pasirodo... Kas daryc,— 
sako pusseserė,—kad mus 
tep Dzievulis pakorojo?...

Dzūkelis čia savo nei fab
rikų, nei jaučio, nei asilo, 
anei jokio turto neturi, ir 
pinigų pasiųscie negali, to
dėl pasiuntė tokį receptą 
savo pusseserei:

Miela sesula:— Kiek man 
suprantama, tai Jūs karvu
tė sirgo ir pieno neduoda 
todėl, kad Jūs pritrūkot pa
šaro, o žolė dar neužaugus, 
todėl karvutė turėjo badau- 
cie. Jūs padarykit va kų: 
Nupirkite tai karvei žalius 
akuliorius, kad jai atrodytų 
viskas žalia, kaip žolė. Tuo
met kas tik jai pasipainios 
po snukiu,—ji viską sumau- 
mos. Tada, kokis tas pienas 
bus to kis, bet ji turės kokio 
nors pieno duocie ir tuom 
pačiu rozu nereikės karvu
tei bado kentėc.

Tegul Jus Ponas Dzievulis 
blagaslovina.

Jūsų šeštos pakaleinios 
pusbrolis... Dzūkelis.

1918 m. 1920 m. ištekėjau 
už čion gimusio amerikiečio. 
Ketinu aplankyti Europą 
šią vasarą, ir noriu pati iš
siimti antras popieras. Kaip 
tą galiu atlikti?

Atsakymas
Gal tamsta kalbi apie taip 

vadinamąz “certificate of de
rivative citizenship?” Nega
li gauti tokio certifikato. Jis 
duodama^ tik žmonoms ir 
vaikams'asmenų, kurie na- 
turalizavimu tapo piliečiai. 
Kadangi ištekėjai prieš rug
sėjo 22 d., 1922 m., tamsta 
esi Amerikos pilietė. Bet 
gauti Amerikos pasportą 
turėsi pristatyti .tavo vyro 
gimimo certifikatą ir ženy- 
bos certifikatą. .
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Ketvirtadienis, Geg. 5, 1938

Vokietijos naziai ryžtasi 
užpulti Čechoslovakiją ir 
panaikinti jos tautinę lais
vę. Virš 300 metų slovakai, 
bohemiečiai ir morąviečiai 
kentėjo vokiečių įautinę 
priespaudą. Po pereito Pa
saulinio Karo Čechoslova
kija atgavo savo tautinę 

* laisvę.
Prieš mus stojasi klausi

mai: Kas yra čechoslovaki
ja? Kokie ten gyvena žmo
nės? Kokios yra politinės 
partijos? Kokios apsigyni
mo jėgos? Ir daugelis pana
šiu klausimu. V v

Čechoslovakija yra cent- 
ralinėj Europoj. Ji užima 
54,250 ketvirtainių . mylių 
žemės plotą. Rytuose ir pie
tuose ji rubežiuojasi su Ru
munija ir Vengriją. Veik 
pusė jos vakarinės dalies ru
bežiuojasi pietų pusėj su 
Austrija, kurią Vokietija 
pavergė. Iš piet-vakarių- 
šiaurių ją apsupa Vokieti
ja. Iš šiaurių pusėš, Karpa
tų Kalnais, ji rubežiuojasi 
su Lenkija. Taigi, kaip ma
tome, jos kaimynais yra fa
šistinės valstybės.

Čechoslovakija turi 620 
mylių ilgio iš vakarų į ry
tus ir nuo 30 iki 185 mylių 
pločio—iš pietų Į šiaurius. 
Ji turtinga giriomis, iška
samais metalais, ir derlin
gais laukais.

Politine Struktūra
Čechoslovakija pasiskelbė 

nepriklausoma respublika 
1918 metais. Ji yra demo
kratinė respublika. Ji turi 
iš dviejų butų parlamentą, 
išrenkamą lygiu ir slaptu 
balsavimu. Prezidentas ren
kamas 7 metams, dabar juo- 
mi yra Dr. Eduard Benes.

Parlamento Atstovų Bu
tas turi 300 narių, kurie 
renkami ant metų. Sena
tas turi 150 narių, kurie 
renkami ant 8 metų. Nuo 
Partijų atstovai įeina pagal 
proporcionalį balsų kiekį, 
čechoslovakijos Gyventojai

Čechoslovakija turi 14,- 
729,536 gyventojus. Virš 
10% gyventojų gyvena mie
stuose. Katalikai sudaro 
74 nuoš.; liuteronai—7%. 
Tautiniai gyventojai dalina
si sekamai: cechai sudaro 
9,756,600 gyventojų, a?ba 
66 nuoš.; vokiečiai 3,318,- 
445 gyventojus, arba 22£%; 
vengrai—719,569; ukrainie
čiai—568,941; žydai — 204,- 
779; lenkai — 100,332; či
gonai — 32,870; rumunai— 
14,170 pietų-slavai — 6,030;

gavo 615,877 balsų. Parla- 
mente turi 22 vietas. Jos or
ganas yra “Lidove Listy.” 
Ši partija yra griežtai de
mokratiška. Kietai stojo už 
bendro apsigynimo sutartį 
su Sovietų Sąjunga ir Fran
ci j a.

Nacionalė Unijos Partija, 
daugiausiai turi įtakos vi
durinėj klasėj. Tai atskala 
nuo Tautinės Demokratų 
Partijos. Ją vadovauja Stri- 
bny. Politiniai laikosi koa
licinės valdžios. Balsavi
muose gavo 456,353 balsus. 
Parlamente turi 17 atstovų.

cechų Industrinė Parti
ja balsavimuose gavo 448,- 
447 balsus. Parlamente tu
ri 17 vietų. Jos įtaka yra 
tarpe smulkios buržuazijos 
ir valstiečių. Politiniai arti-

įvairiose partijose eina kai
rėjimas,, stiprėjimas demo
kratinių elementų, pasiryžu
sių kovoti už demokratines 
teises ir savo šalies nepri
klausomybę. Bet organizaci
niai yra stiprios vokiečių fa
šistų partijos ir jėgos.

Čechoslovakija karo sri- 
tyj yra stipri. Jos karo in
dustrija galinga. Ji yra pri- 
sibudavojus nemažai tvirtu
mų. Jos armija gerai ap
ginkluota kanuolėmis, tan
kais, lėktuvais. Išlaukinio 
užpuoliko ir tvirtą jėgą ji 
gali sulaikyti.

Vokietijos naziai suka ton 
kryptin, kad iššaukus Če- 
choslovakijoj fašistų gink
luotą sukilimą, sukūrus ten ■

piliečių karą ir teikus jiems 
visokią pagalbą ir puolant iš 
lauko pusės sunaikinti Če- 
choslovakijos n e p r iklauso- 
mybę ir prijungti ją prie 
Vokietijos.

Iš kitos pusės Hitleris da
ro suokalbius su fašistų 
Lenkija ir ją kursto pulti 
Čechoslovakiją. Už tai jis 
žada Lenkijai atiduoti tam 
tikrus Čechoslovakijos-kraš- 
tus.

Europoj, dabartiniu laiku, 
Lietuva ir Čechoslovakija 
yra pavojingiausioj padė
tyj. Kaip ant vienos, taip 
ant kitos tyko Vokietijos ir 
Lenkijos fašistai.

D. M. š.

Ima Agrarinei Partijai.
Nacionalė Fašistų Lyga,

ir

ir kitos tautos 7,830.
Žemdirbystėj dirba 5,101,- 

614 žmonių; industrijoj — 
4,146,937 ^prekyboj ir trans
porte — 1,908,531; visuome
nės patarnavime — 909,- 
304. Yra apie pusė miliono 
bedarbiu. Virš 3,000,000 dar- v 7.7

bininkų paeina po socialiu 
apdraudimu.

Politinės Partijos
Čechoslovakijoj yra 11 po

litinių partijų. Iš jų 8 če- 
choslavų, viena -slovakų ir 2 
vokiečių.

Čechų Partijos
žemdirbystės P a r t i j a 

yra skaitlingiausia čecho- 
slovakų politinė partija. 
Ji turi demokratišką pro
gramą, bet joj vadovauja 
s t a m b ū s žemvaldžiai
žemės kapitalistai. Jie ir 
sudaro partijoj dešinį spar
ną. Leidžia, laikrašti “Ven
kov,” kurį redaguoja stam- 

i bus finansieris ir žemių val
dytojas Stupal. Partijos pir
mininku yra Beran, pagelbi- 
ninku — K u h a r e k. Tai 
prieškomunistinė partija' su 
tendencijomis prohitlerizmo. 

(1935 metų rinkimuose ji ga
vo 1,176,593 balsus, į parla-

i mentą pravedė 45 savo žmo- 
Įnes. Valdžioj turi ministe- 
i rius Dr. Hodzą, Dr. Cerny, 
įDr. Žadiną ir karo ministe
rs Machnik.

č e c hų Social-Demokratų 
Partija yra gan stipri. Par
lamente turi 38 savo atsto
vus ir tris vietas valdžios 
kabinete. Vice - prezidentas 
Dr. Bochyar; teisingumo 
ministeris — Derer ir visuo
menės ministeris Necas yra 
s o c i a 1 d emokratai. Rinki
muose gavo 1,034,774 balsų. 
Vadovauja darbo unijoms, 
kurios turi 690,400 narių. 
Leidžia organa “Bravo Li
do.”

čechų Tautinė Socialistų 
Partija daugiausiai-turi įta
kos vidurinėj klasėj ir pa
tarnautojuose. Organizuota 
prezidento Ed. Beneso, tai 
social-reformistinė p a r tija. 
Joj yra stipri proletarinė 
antifašistinė įtaka. Parla
mente turi 28 vietas. Val
džioj dvi—Dr. Francko — 
viešų, darbų ministeris ir 
Tucny — pašto ir telegrafo 
ministeris. Partijos prezi
dentu yra Vaslo Klofac. 
Centralinis organas “Cesko 
Slovo”. Balsavimuose gavo 

755,880 balsų.
Populiarė Katalikų Parti

ja. Ji valdžioj turi atstovą 
M. Sramek. Balsavimuose

vadovaujama r e a k c i onie- 
riaus generolo Gayda, kuris

i Rusijoj kovojo prieš Sovie-
tus. Balsavimuose gavo 167,- 
433 balsus. Parlamente turi 
tik 6 vietas.

Slovakų Partija dabar už
ima atvirai fašistinę pozici
ją. Ji pareiškė, kad maršuos 
išvien su Vokietijos naziais. 
Reikalauja visiškos autono
mijos Slovakijai nuo Čecho
slovakijos. Balsavimuose ga
vo 564,273 balsus. Parlamen-i 
te turi 23 vietas.

Vokiečių Partijos
Buvusios vokiečių grupės 

Čechosloyakijoj susivienijo į 
taip vadinamą Studentų Vo
kiečių Partiją, kuriai fak
tiškai vadovauja Hitleris 
per savo agentą Konradą 
Henleina. Pereituose rinki
muose ši partija gavo 1,- 
249,530 halsų. Parlamente 
turi 44 vietas.

Kitos yra dvi partijos— 
Agrarinė Unija ir Vokiečių 
Populiarė Soči al-Krikščio- 
niška Partija. Šios dvi par
tijos rinkimuose dalyvavo 
skyrium ir gavo 11 vietų. 
Taigi dabar- bendrai Henlein 
vadovaujama vokiečių fašis
tų grupė parlamente turi 
55 vietas, tai yra, daugiau, 
kaip bent kuri kita viena 
partija. Henlein nėra parla
mento nariu, bet nazių* at
stovai tą daro, ką jiems įsa
ko Hitl’eris ir Henleinas.

Vokiečių Social-Demokra- 
tų Partija, v a d o v a ujama 
Wenzel Jaksčh. Ji laikosi 
demokratinio n u sistatymo. 
Prie to vadovauja vokiečių 
unijoms, kurios turi per 
200,000 narių.
Karo Pavojus ir Karo Jėgos

Tokia tai politinė Čecho
slovakijos sudėtis. Žinoma,

Čechoslovakija nelaukia, kol Hitleris ant jos užpuls; jau dabar žmones mo
kinami, kaip vartoti maskas nuo nuodingų duju apsisaugoti; paveiksle matosi, 
kaip cechai gelbėtų orlaivių kulipkų sužeistuosius, jei Hitlerio banditai užpul
tų ant Čechoslovakijos ir tos šalies žmonėms prisieitų gintis.

Lietuvos Žinios
Per 10 Dienų Pasikorė 

Du Broliai
jterys taip susijaudinusios, kad 
į su jomis ir susikalbėti sunku.

UTENA
I

Pasikorė Žibalo Sandėlių Tar
nautojas

Kovo 31 d. Telšių apskr 
Varnių valse. Upetų kaime pa 
sikorė pasiturintis 28 m. amž 
ūkininkas Platakis Antanas.

Pasikorimo priežastis, iš da
lies, kaip vietiniai kaimynai ' 
aiškina, esąs šykštumas, nes■ 
Platakiai buvę labai šykštūs ir j 
į bet kokį, nors ir menką ma- 
terialį nepasisekimą ar pan. 
labai jautriai reaguodavę. Da
bar esą iš žiemos jų rugiai pa
šutę, kažkoks kaimynas iškir
tęs iš jų miško medį ir, be to, 
arkliai susirgę pažandėmis, to 

kad jis pasi-

S.L.A. Pili Tarybos. Rinkimų Rezultatai 
Ir Numatomos Galutinos Pasekmės

įvykusi taip: 
apie 12 valan- 
už kokių 400 
triobų esantį

Rastas pasikoręs “Progre
so” žibalo sandėlių, esančių 

I prie gelžk. stoties, tarnautojas 
Leizeris K romas. Atleidus jį 
iš kilpos, pasisekė atgaivinti 
pulsą ir grąžinti gyvybę, bet 
sąmonės jis neatgavo ir sekan
čią dieną ligoninėj mirė, žu- 
dymosi priežastimi minima 
varginga jam tekusius šeimos 
rūpintojo būklė ir su tuo susi
jusi nelaiminga meilė.

Pasikorė savo tarnybos ra
jone ant vieno gelžkeliečio na
mo aukšto.

Pildomosios TarybosS LA 
rinkimai pasibaigė su bal. 30- 
ta diena, bet kol balsų skaitymo 
komisija rezultatus praneš, 
truks gal pora savaičių. Susi
vienijimo nariai, vienok, a yra 
labai susiinteresavę, kokios bus 
galutinos pasekmės, ir todėl čio
nai paduosime kaikurias skait
lines, iš kurių skaitytojai gali 
patys išvadas daryti:

Iki šiol gautos žinios iš 98 
kuopų, kurios bendrai padavė 
balsus už sekančius kandidatus:
Už Prezidentą:

F. J. Bagočius ............
V. F. Laukaitis............
Kl. "Jurgelionis ............

Už Vice-Prezid.:
J., K. Mažiukna ..........
V. Bukšnaitis-..............

Už sekretorių:
M. J. Vinikas ........
J. Miliauskas ..............
J. Andziulaitis ............

Už Iždininką:
K. P. Gugis ................
A. S. Trečiokas ..........
B. Simokaitis ..............

Už Iždo Globėjus:
E. Mikužiūtė ..............
St. Mockus ..................
J. Marcinkevičius ....
V. A. Kerševičius........
J. K. Urbonas ............
M. P. Soponis..............

Už Dr. Kvotėją:
J. S. Stanislovaitis .. .
S. Biežis ......................
S. Stanulionis ..........
Tos pačios kuopos nominaci

jose davė:

2128
1115

79

2143
1121

1533
1485
200

2053
1074

120

2013 
1554 
1340 
1003 

170
85

1896
1061

220

Reiškia,

F. J. Bagočius . . . 1,639
V. F. Laukaitis . . . 1,036
Jei tos kuopos balsavo maž- 

daug kaip ir nominacijose, ir 
jei rinkimų balsų skaitlius to
se kuopose priaugs proporci- 
onaliai, kaip ir tose, kurių 
balsavimų rezultatus turime, 
tai galime tikėtis maždaug se
kančių rezultatų :

F. J. Bagočius . . . 4,000
V. F. Laukaitis . . . 2,500
Kl. Jurgelionis . . .
J. K. Mažiukna . . .
V. Bukšnaitis ....
M. J. Vinikas ....
J. Miliauskas . . .
J. Andziulaitis . . .
K. P. Gugis...........
A. S. Trečiokas . . .
B. Simokaitis ....
E. Mikužiūtė .....

Mockus.............
Marcinkevičius

V. A. Kerševičius 
Dr. Stanislovaitis • 
Dr. S. Biežis .... 2,600 
Skaitlinės rodo, kad Vini

kas ir Mockus pralaimės, ir 
štai kodėl:

Vinikas nominacijose gavo 
iš viso balsų 3,684; Vinikas 
minėtose 98 kuopose nominaci
jose gavo balsų 1,628; tose 
kuopose Vinikas rinkimuose 
gavo balsų 1,533. Reiškia 
rinkimuose tose kuopose ne
teko 95 balsų.

Mockus nominacijose gavo 
iš viso 3,581; minėtose 98: 
kuopose Mockus nominacijose į 
gavo 1,605; rinkimuose 
kuopose jis gavo 1,554; 
kuopose Mockus, neteko 
kimuose 51 balso.

Suprantama, pasakyti
ku, nes pora kuopų, vienaip 
ir kitaip pamainiusios savo 
nusistatymą galėjo rezultatus 
pakeisti, bet dabartiniuose 
rinkimuose varžytinės tarp 
Viniko ir Miliausko ir Moc
kaus ir Marcinkevičiaus yra 
labai įdomios, ir tikrų rezul
tatų negalima pasakyti, kol 
komisija savo raporto nepa
skelbs. Statistikas.

St.

100 
4,000 
2,500 
3,600 
3,700 

300 
3,900 
2,400 

200 
3,800 
3,500 
3,600 
2,100 
3,600.

esą ir užteko, 
kartų.

Savižudybė 
velionis nuėjęs 
dą į nuosavą 
metrų nuo jų
miškelį beržo genėti ir ilgai 
negrįžęs. Po kurio laiko brolis 
Petras (kuris dabar ir pats pa
sikorė) nuėjo jieškoti ir paė
jęs apie 100 metrų pamatęs, 
kad po ąžuolo nudžiūvusia ša
ka, kokių 3 metrų aukštyj ka
bąs brolis. Tuoj stvėręs jo pa
ties kirvį, kuriuo jis kapojęs 
šakas, nukirtęs virvę ir brolis 
nukritęs susmuko. Dar norėjęs 
atgaivinti, tačiau jau buvęs ne
gyvas.

Dar nespėjus apylinkės gy
ventojams vienų laidotuvių už
miršti, balandžio 10 d. sužino
ta, kad ant tvarto po balkiu 
pasikoręs ir antras brolis Pla
takis Petras 25 metų am.ž.

Kas juos privedė prie žudy- 
mosi sunku pasakyti, tačiau, 
kaip jau minėta, kaimynų tei
gimu, tai esą šykštumo ir su
sijaudinimo padariniai, nes 
Platakiai gyveno pasiturinčiai, 
bet esą dėvėję ir valgę labai 
blogai.
„Dabar toje šeimoje liko tik 

4 moterys, nes tėvas prieš 6 
metus jau miręs, abu sūnūs 
pasikorė, liko tik 3 dukterys 
ir 60 metų, sena ir suvargusi 
motina.

Apylinkės gyventojai tiek 
dabar įsibauginę, jog eina sau
goti jų namų, kad vėl kas ne
pasikartų ar kokios kitos ne
laimės neįvyktų, nes esą mo-

Helsingfors. — Finijos 
valdžia užginčija gandus, 
būk Finija jau pripažinus

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

tose 
tose 
rin-

sun-

Bagočių .... 1862 
Laukaitį.......... 842
rinkimuose daly

vauja daugiau narių kaip no
minacijose, ir todėl vadovau
jantieji kandidatai į prezi
dentus rinkimuose gavo dau
giau balįų iš tų pačių kuopų, 
kaip nominacijose, sekančiai: 

F. J. Bagočius....266
V. F. Laukaitis ... 273 
Aišku, kad balsų priauglius 

yra lygus.
Mažiukna, Gugis, Mikužiū

tė ir Dr. Stanislovaitis, abelnai 
imant, gauna beveik tiek pat 
balsų, kaip ir Bagočius. Bet 
už tai Dr. Vinikas ir St. Moc
kus gauna suvirš 400 balsų 
daugiau, kaip kiti tautininkų 
kandidatai. Kaip matyti, Vi
nikas ir Mockus pralenkia 
savo oponentus, pažangiųjų 
kandidatus, bet skirtumas yra 
pavojingai mažas, štai:

Dr. Vinikas už Miliauską 
turi daugiau 

Mockus už 
114.

Taigi, kad
Mažiukuos, Gugio, Mikužiūtės 
ir Dr." Stanislovaičio išrinki
mą dabar nėra jokios abejo
nės, tad klausimas yra, kaip 
bus su Dr. Viniku_ir Moc- 
kum ? Pažiūrėkime į nomi
nacijų rezultatus tų 159 kuo
pų, kurios nominacijose daly
vavo, bet rinkimų 
mums nežinomi, štai 
kuopos nominacijose

I į prezidento vietą:

Bristol. Conn

balsų 48.
Marcinkevičių— c

apie Bagočiaus,

rezultatai 
kaip tos 
balsavo

Lietuvių' Kliubas už Lietuvos 
Gynimą

Lietuvių Neprig. Kliubas tu
ri savastį, daržą dėl piknikų 
ant gražaus kalnelio. Jie nuo
savybę gerina, gražina, taip, 
kad išrodytų, kai koks goję-! 
lis, ir ištikrųjų jis toks jau 
dabar yra. Tuo pačiu sykiu' 
jie dar vis gerina. Nori įvesti 
vandenį prie svetainės.

Pikniką nutarė laikyti ger 
gūžės 30 d. -ir pasiųst tris 
delegatus į Amerikos Lietuvių 
Kongreso Conn, valstijos sky
riaus konferenciją, kuri įvyko 
•balandžio 29 d. New Britaine. 
Apart delegatų, žadėjo daug 
svečių dalyvaut. konferencijoj. 
Tai pagirtinas darbas. N.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
-> Skaitytojų.

BAYONNE, N. J.

Koncertas i r Šokiai
Rengia

Lietuvių Amerikos Ūkesų Kliubas Bendrai su Rusų Kliubu

BUS PER DVI DIENAS

šeštadienį ir Sekmadienį1

Gegužės 7 ir 8 Hay
Savo Naujoj Vietoj s

LIBERTY HALL
329 Broadway Bayonne, N. J.

Pradžia 6:30 Vai. Vakare

ŠEŠTADIENIO PROGRAMA
1. Aido Choras, iš Brooklyno, vad. A. Žilinskaitės.
2. Bangos Choras, iš Elizabeth, vad. A. Klimaitės
3. S. Biliak, Hawaiian Guitar

SEKMADIENIO PROGRAMA
1. Čigoniškas Taboras, susidedantis iš muzikos, dainų 

ir šokįų, po vad. drg. Smerčinski—rusiškai
2. A. Višniauskas, solo
3. Klasiški šokiai—R. Sokolova ir K. Polovoda

•
Reikia priminti, kad Kliubas, atidarydamas savo naują 

vietą, duoda puikią programą ir muziką už mažą kainą.

Įžanga už abudu vakarus tik 50 centų.
KOMISIJA.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8910 JOS. CAMPAU DETROIT, MICH.
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Paraše M. ZOščENKO Verte V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
Lietuvos Žinios

y

JURBARKAS

del orinio susisiekimo.
Pabuvęs, lenkų lėktuvas iš 

Kauno išskrido atgal.

II. “Meile”
(Tąsa) 21

Tai yra aš nežinau, gal būt mūsų 
šiurkštus kareiviškas protas, apšaudytas 
dviejuose karuose iš didžiųjų kanuolių, 
ne visai taip supranta ploniausius ir 
švelniausius poetiškų eilių pynimus ir 
jausmus. Bet mes drįstame maž-daug 
taip manyti remiantis kaip kuriais gy
venimo patyrimais ir supratimu kasdie
ninių žmonių reikalų, kurių gyvenimas 
slenka ne visuomet žydinčios poezijos 
praskintu taku.

Trumpiau kalbant, poetas ir čia kalba 
apie meilę, kaipo aukščiausį jausmą, ku
ris, prie tam tūlos lengvamislystės dalies, 
gali žmogui pakeisti pačius reikalingiau
sius kasdieninius dalykus, įskaitant net 
ir buto dalykus. Koks galutinas nuos
prendis—paliekame poeto sąžinei.

7. Bet čia, žinoma, nėra nuomonė tik 
trijų karštuolių poetų.

Ir visi kiti taipgi, barškindami, kaip 
sakoma; ant virpančių lyrų, dainavo mei
liškus žodelius, dar nuostabesnius ir be- 
gėdingesnius, negu šie.

Kas tokio prisimena iš Apuchtino po
ezijos:

“Širdis vėl prisikėlė, mylėdama, 
“Tram-ta-ra-ram tam-tam...
“Viskas, kas sieloje brangu, šventa. .
“Tram-ta-ra-ram...”

protaujančius, kas liečia filosofus ir 
įvairius ten mąstytojus, kurių protas iš
leido dam - .a‘esos į slaptingiausias ir su- 
dėtiniausius gyvenimo apsireiškimus, kas 
liečia tuos žmones, tai jie, abelnai paė
mus, mažai ką sakė apie šį jausmą, bet 
kartais, žinoma, skaitėsi su juomi, pa
juokdavo ir net kaip kada pasakydavo 
kokius nors savo gyvenimo gudrybės 
aforizmus.

Iš labiau melancholinių išsireiškimų 
mes galime, jeigu norite, paduoti jums 
Schopenhauero, vieno iš klaikiausių filo
sofų, kokius tik pasaulis žinojo.

Šis klaikus filosofas, kurio žmona, be 
abejonės, ant kiekvieno žingsnio buvo 
neištikima, tokius žodžius apie meilę pa
sakė :

“Meilė—tai akla valia prie gyvenimo. 
Ji vilioja žmogų asmeninės laimės svajo
nėmis ir padaro jį savo tikslams įran
kiu.”

Prasidėjo Gyvačių Prekybos 
Sezonas

Pavasarį kaimo “kirmėlinin- 
kai” nuėję į mišką pasigauna 
gyvačių, kurias įsileidžia į bu
telius ir turgadieniais atsinešę 
į Jurbarką turgun pardavinė
ja. Čia atsiranda tokių mėgė
jų, kurie jas perka ir moka už 
vieną 2—3 Lt. Nusipirkę gy
vatę, ją užpila degtine ir pas
kiau, tą degtinę goria tamsūs 
žmoneliai, kaip “vaistus” nuo 
įvairių ligų. Tai vis dar senų
jų laikų “medicinos” liekanos.

VAKACIJŲ VIETA
Patogiame Viešbutyje

U. S. HOTEL
Valatie, N. Y.

Prie Kelio U. S. 9
Praleiskite savo vakacijas

U. S. Hotel, Valatie, N. Y.
Speciales kainos po $12 j savaitę 

suaugusiems ir pusę tos kainos vai
kam. Už tą menką sumą gaunate 
valgį, guolį. Galite medžiot, žuvaut, 
laivais važinėti ir maudytis.

Puiki scenerija, visi patogumai. 
Arti Albany miesto, arti visokių bu- 
sų ir traukinių.

Telefonas Valatie 13-R.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

Lenkų Lėktuvas Atskrido 
ir Išskrido

Louise Giarvc, Prop.

. Ir taij) rašė toli gražu ne vaikėzas aš
tuoniolikos metų. Taip rašė standus dė
dė keturiasdešimt aštuonerių metų, vei
kiausiai labai storas ir nelaimingas savo 
asmeniniame gyvenime. Vienok ir jis, 
kaip matote, skaito, kad viskas mirę ir 
be gyvybės, pakol jo sieloje neatgijo 
meilė.

8. Vė dar prisimena kokios tai pasiu
tusios eilutės:
“Kas yra meilė? O, meilė! O, meilė!
“Tai saulė krauju j e, tai kraujas

liepsnoje...”
.. Kas tokio, velniai griebtų... Taip...
“Tai rojaus pauksnė, vėl įgyta.
“Pasaulį valdo mirtis, o mirtį—meilė.”

Čia, veikiausiai, net ir francūzinė po
ezija truputėlį atsilieka — pas juos, ga
lima sakyti, nėra tokio pasiutusio spau- ; 
dimo, kaip, pavyzdžiui, šiose eilėse. O 
taip rašė rusų poetė. Ji gyveno pradžioje 
mūsų šimtmečio ir buvo, sakoma, užtek
tinai žingeidi. Veikiausiai, dideliu poeti- į 
niu temperamentu. Abelnai damelė, ma
tomai, stačiai drebėjo, kuomet tas eiles 
rašė. Faktas, galima sakyti, daugiau bio
grafinis, negu poezijos pavyzdis... Varg
šui vyfui, veikiausiai, gerokai kliūda
vo... Veikiausiai, pilna ožių. Durnių vo- 
lioja. Ištisą dieną, veikiausiai, neprausta 
terle lovoj voliojasi. Ir visą laiką garsiai 
savo eiles skaito. O vyras-durnius sėdi: 
“Ak,—šūkauja,—pupyte, stebėtinai ge- 
niališka!” O ji sako: “Teisybė?...“

Durniai! Paskui ėmė ir abudu numirė, 
j Ji, rodosi, džiova, o jis taip gi, veikiau- 

šiai kuom nors užsikrėtė.
9. Čia, be abejonės, daugelis skeptikų, 

mokslinčių ir pedantų, kurių širdys sule
dėjo viengunginėse bastynėse po poliari
nes mokslo šalis, perskaitę šias poetiškas 
eiles, patrauks, veikiausiai, pečiais ir pa
sakys: girdi, čia kokia tai nesaiki nuo
monė kokių tai labai kaitrių širdžių, 
vinklių sielų ir ištvirkintos pasauliažval- 
gos.

Irzjie nusistebės, kad apie šį jausmą i 
būna tokia nuomonė, tokios eilės ir to
kie žodžiai, kokių jie visiškai nežinojo 
ir net gi negalėjo daleisti minties, kad 

^apie tai kada nors buvo panašiai kalba- 
1 ma.
V Ir ištikro gal ir nuostabu, kad taip yra 

ir kad pas mus randasi tokia poezija, bet 
nesenai mums pakliuvo j rankas proza- 
istinė knygelė. Jos autorius—garsus dai
nininkas, Fiodor Ivanovič Šaliapinas.

Taigi jis šioj knygelėj visu atvirumu 
prisipažįsta, kad visa tai, ką jis savo 
gyvenime darė, svarbiausiu tikslu jis tą 
darė dėl meilės ir moteriškės.

10. Tai ve kokių nuomonių būna apie 
meilę poetiniai nusistačiusių žmonių.

a O kas liečia žmones blaivus ir sam

Iš labiau durnų išsireiškimų galime pa
duoti sekama: '

“Meilė yra lyg kad suderinimas dan
giškų garsų.”

Iš labiau poetiškų:
“Niekad negalima moteriškę mušti net 

gi kvietkeliu.”
Iš labiau blaivų, bet su pasukimu į ide- 

lizmą: ,
“Meilė atsiranda nuo tokių ypatybių, 

kurias mylintysis tuo labiau brangina, 
kuo mažfau pats jomis naudojasi.”

Garsusis filosofas Platonas .netgi pa
siūlė tokia teorema:

“Meilės esmė tveriasi poliarinėje ats- 
ki utyje galimų didelių priešingumų.”1)

Iš daugiau teisingų išsireiškimų mes 
galime paduoti žodžius mūsų šviesiausio 
poeto ir filosofo Puškino:

“Laikas atėjo, ji įsimylėjo. Taip že
mėn nukritęs grūdas pavasario ugnimi 
atgaivintas; senai širdies kamavimas 
spaudė jos jauną krūtinę, siela laukė 
ko nors.”

11. Bet čia, taip sakant, filosofija ir 
meilės mechanika.

O kas liečia teisingesnio ištyrimo šioje 
srityje, tai mes mažai ką apie tai žino
me. Ir, gal būt, netgi nei nereikia mums 
apie tai žinoti. Ir, veikiausiai, nieko ne^ 
reikia žinoti. /Nes gadina supratimą ir 
temdina veik viską, prie ko tik ji prisi
liečia.

Dostojevskis yra labai teisingai pasa
kęs: “Pt !,dmig supratimo ir net gi viso
kis suo.Įj’mns—liga.” Kitas poetas yra 
pasakęs: “Bėda dėlei proto.” Ir mes ma
nome, kad šis išsireiškimas pasakytas 
toli gražu ne pripuolamai. Abelnai, kaip 
meilė išdygsta—nuo protinių įsivaizdavi- 
rhų, arba, greičiausiai, būna kokia nors 
tikra formula iš neištirtos elektros sri
ties,—mes nežinome ir stačiai nenorime 
žinoti.

Ir taip, nusimanydami, kad mes ma^ai- 
ką žinome apie meilę, net sykiu pripa
žindami, kad šiame švelname jausme yra 
•kas tokio svarbaus ir net gi milžiniško, 
mes nepaprastu virpėjimu ir širdies 
tvaksėjimu imame į rankas storus isto
rijos tomus.

Mes greičiausiai norime išvysti tą ver
tingą rolę, kurią šis jausmas lošė žmo
nijos gyvenime. Mes norime matyti mil
žiniškus įvykius, atsitikusius dėlei mei
lės, arba ten atskirų piliečių prakilnius 
žygius. Mes žinome, kad mes norime ma
tyti. Ir kad pašvelnint savo sielą, mes, 
kaip galima patogiau, atsisėdame kėdėje, 
užsirūkome kvepiantį cigarą ir, įtikinta 
ranka, pradedame sklaidyti pageltusius 
istorijos lapus.

Ir ve ką mes ten matome.
(Tąsa bus)

1) Įdomu, kad vėliau Platonas atsisakė nuo 
šių pažiūrų. Savo garsioje knygoję “Idealinė 
Valstybė” Platonas rašė sekamai: {‘Moteriškė 
privalo ‘gimdyti valstybei’ nuo 20 iki 40 metų 
amžiaus. Vyriškis gali ‘tverti valstybei’ nuo 30 
iki 55 metų amžiaus. Stipresni turi)susieiti su 
stipresnėmis. Silpnesni su silpnesnėmis. Pir
mųjų kūdikius auklėti,—antrąjį—išmesti.” 
Daleiskime, jeigu šis fantastiškas įstatymas 
būtų buvęs įgyvendintas, tai pasaulis nebūtų 
žinojęs nei Napoleono, kurio tėvas turėjo 22 
metus, o 'motina 18; nei Puškino/ kurio tė
vas buvo 26 metų.

min. virš Kauno pasirodė dide
lis dviejų motorų lėktuvas. 
Lėktuvas padaręs ratą virš 
miesto, aerodrome nusileido. 
Tai lenkų “Lot” b-vės lėktu
vas, tai pirmas lenkų lėktuvas 
atskridęs į Kauną.

Lėktuvu atskrido du “Lot” 
b-vės tarnautojai, telegrafis
tas, diplomatinis kurjeris ir du 
lakūnai.

Jų keliones tikslas — tartis

Peter Carroll
(Petras Karalius)
Naujas Lietuvis

Laidotuvių Direktorius
Nesenai įsitaisė naujus Nelson- 
Wiggens Vargonus. Vieninteliai 
Vargonai tokios rūšies VVorcestery 
Mes taipgi turime Registruotą 
slaugę, kuri visuomet patarnaus.

Mūsų įstaiga Šalę Lietuviui Kliubo

10 Vernon Street 
WORCESTER, MASS.

Telefonai: 4-6757 4-7355
Ant pašaukimo pribūname bile 

kur ir bile laiku.

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Skūpumas labai daug kainuoja, o sykiais iš didelio skūpumo 
net turi polikt ši pasaulį pirm laiko.

Skūpus žmogus sugrėbtų viso pasaulio pinigus, jeigu jis galėtų, nes jis 
turi pinigų ligą, jam niekas kitas nerūpi ir jam niekas nemiela nė šeimy
na, nei draugai. Vien lik pinigai. Jis pamiršta apie sveikatą ir apie mūsų 
trumpą gyvenimą pasaulyje. Bet ateis laikas, turės padėt grėblį ir gailėtis 
klaidų. Broli ir sese! Neapsivilk savęs, nepamiršk savo brangiausiojo turto 
- Sveikatos. Tai tik vienas ir vienatinis turtas pasaulyje. dėl tavęs yra 
Sveikata. Jausdamas Reumatizmą, rankų-kojų skaudėjimą. Neuralgiją, die
glius, rankų kojų tirpimą, ir neatidėliok, mesk tą skūpumą ir tuojaus rei
kalauk DEKEN’S OINTMENT, kuris tūkstančiams pagelbėjo nuo virš mi
nėtų skaudėjimų, Garantuojam pagelbą ar pinigus gražiname. Klauskite 
taip: DEKEN’S OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO., Hartford, Conn.

Skūpumas 
Labai Daug 

Kainuoja

PIRMAS DIENRAŠČIO ‘LAISVES’ MILŽINIŠKAS

PIKNIKAS BALTIMORE. MD.
Rengia Amerikos Lietuvių Litera turos Draugijos 25 Kuopa

Sekmadieni F 29 Gegužės-May
1 S) 3 8

Prasidės 10-tą Vai. Ryto ir Tęsis iki Vėlai Vakare
Dovanos prie įžangos bilieto. 1-inas prizas $20; 2-ras $15; 3-čias $10 ir šeši prizai po $5.

Lyros Choras iš Philadelphia, Pa., vad. Rožės Merkiutes

Bus LIBERTY PARK, EASTERN and MOFFETT AYES.
Šiame Piknike Bus Didžiausia Programa, Kokios dar Baltimoriečiai Nėra Matę '

DALYVAUS KETURI CHORAI:
Baltimores Lyros Choras; Baltimores Rusų-Ukrainų Choras; Philadelphijos Lyros Choras ir Aido Choras 

iš Brooklyn, seniausias lietuvių choras Amerikoje, dainuos ir Philadelphijos Merginų Oktetas.
K. Mikolaičio penkių kavalkų orkestrą grieš amerikoniškus ir lietuviškus kavalkus šokiams, prad. 2-rą vai. p. p.

\ TURĖSIME VISOKIŲ UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ
Dalyvaus daug svečių iš Philadelphijos ir kitų miestų. Kviečia KOMITETAS.

KELRODIS: Iš Baltimores važiuokite Eastern Ave. iki Moffett Aye., ten rasite parką. Gatvekariu—imkite 23 Backriver 
karą, nuveš tiesiai į parka. Iš Philadelphijos važiuokite Route 40, iki skerskelių Stemmers Run, tai bus kokios 8 mailės 
nuo Baltimores. čia rasite dvi Trafffic Lights ir ant pietvakarių kampo to skerskelių yra raudonų plytų gražus namas, 
panašus į bažnyčia. Ant šio skerskeho sukite po kairei, važiuodami šiuo keliu laikykitės po dešinei, pavažiavę 3 mailės 
privažiuosite Eastern Ave. Eastern Ave pasisukite po dešinei ir pavažiavę apie pusę mailės rasite parką.

1 v
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Los Angeles, Calif., BOSTONO IR APIEL1NKES ŽINIOS
Balandžio 24 d. čia mes tu

rėjom vieną iš gražiausių pa
rengimų. Mat, rūpesčiu AL- 
DLD 145 kuopos ir L. D. Cho
ro buvo perstatyta trijų veiks
mų komedija “Pusseserė Sa
lomėja.”

* Lošime dalyvavo S. Šatas, 
& M. Paulikonienė, P. Repečka, 

J. Zdana, F. Stobuliūtė ir H. 
Ra d a.

Visi atliko savo roles ge
rai. Tarpais dainavo choras, 
taipgi Miss Rutien porą ka
vai kų ant armonikos pagraji- 
no. Draugė O. Levanienė 
puikiai sudainavo porą daine
lių.

žmonės buvo pasiganėdinę 
ir vis kalbėjo, kad- daugiau to
kių parengimų būtų suruošta.

žmonių buvo pusėtinai 
draugijom abiem liks po 
kį trejetą desėtkų pelno.

Pražydo pavasario gėlės ir 
medžiai, sučiulbo girių ir sod
nų dainoriai, sparnuoti paukš
teliai; glamonėjanti saulės 
spinduliai atgaivino visą gam
tą ir pripildė i visų gyvųjų 
sielą noru gyventi, džiaugtis 
ir gėrėtis gamtos grožybėmis 
ir pavasari© jaukumu.

Bridgewaterio Jaunuome
nės Choriečiai, būdami ar
čiau atviros gamtos, davę sku
bų signalą So. Bostono Lais
vės Choriečiams, kad lystų 
laukan iš surūkusio didmies
čio ir važiuotų j Bridgewa
terio GRANGE PARKĄ, į pir
mą šių metų gegužinę (pik-

niką), gegužės 8 dieną. South- 
bostoniečių atsakymas yra, 
kad visi—seni ir jauni, dideli 
ir maži, stori ir ploni—trauks 
visais keliais į Bridgew,aterį, 
kad atgaivinti ir pripildyti su
vargusius plaučius tuo gaivi
nančiu eleksiru — tyru, aro
matišku pavasario oru. O 
darbštieji choriečiai pasitiki- 
mui, priėmimui, palinksmini
mui ir pasotinimui visų atvy
kusių yra pilnai rūpestingai 
prisirengę. Todėl kelias į 
Grange Parką yra visiems at
daras ir visi yra kviečiami.

Zavis.

mas dėl apkalbėjimo, kad prisiren
gus prie Amerikos Moterų dienos. 
Bus ir kiti įvairūs moterų klausimai 
apkalbami. Susirinkime dalyvaus ir 
J. Bondžinskaitė. Visos Pittsburgh© 
moterys kviečiamos dalyvauti minė
tame susirinkime. Įvyks 6 d. gegu
žės, pradžia 8 v. v., 818 Belmont St.

(105-106)

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Kom. Frakcija šaukia 

ekstra susirinkimą 7 d. gegužes, 8 
v. v. Susirinkime dalyvaus ir drg. J. 
Bondžinskaitė, kuri išduos platų ra
portą iš pasaulio komunistinio judė
jimo. Susirinkime bus apkalbama ir 
kiti svarbūs reikalai. Visi Kom. Par
tijos nariai, “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojai, taipgi ir mūsų organi
zacijų nariai prašomi dalyvauti. Bus 
3351 Carson St. —- Kom. Frakcija.

(105-106)

■tai

ir 
ko-

So. Barre. Mass

sų susirinkimo ir duos svarbų ra
portą. Reikia visiems išklausyti. — 
Kp. rast. J. M. Karsonas. (105-106)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės 8 d., 2 vai. po pietų, papras
toj svetainėj. Prašome narių skait
lingai dalyvauti šiame susirinkime, 
nes turime specialių svarbių reikalų 
išspręsti.—Kp. Valdyba. (105-106)

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks penktadienį, gegužės 6 
d. A. Tenio Svct., Winans ir 16th 
St., 8 v. v. Draugai ir draugės, ma
lonėkite visi dalyvauti, nes tai bus 
labai svarbus susirinkimas. Turėsi
me daug svarbių dalykų, kurie tu
rės būti svarstomi. Atsiveskite ir 
naujų narių. — Sekr. A. Vcrtclicnė.

(105-106)

Pas mus čia Califomijoj 
pradeda apsireikšti tikra be- 

hodos, kad jau pri- 
laipsnio, 

1932 m.

darbe.
ėjom prie to paties 
kaip kad t urėjom 
Hooverio laikais.

žmonės nedirba ir dejuoja, 
biznis pradeda susmukti.

Nors kurie dar dirba, gau
na didesnes algas, negu 1932 
m., bet visa bėda, kad dirba 
po 2-3 dienas į savaitę.

Lietaus sez^ias jau praėjo. 
Orai dabar labai gražūs. Vi
sur žydi, žaliuoja. Tikrai 
malonu gyvent tam, kam 
reikia rūpintis gyvenimu.

R—ka.

Streikas Pasibaigė
Kadangi visi darbininkai 

laikėsi vienybėje, tai streiką 
jie laimėjo. Visi reikalavimai 
išpildyti. Svarbiausi reikalavi
mai buvo: nedauginti mašinų 
ir panaikinti skubinimą. Nu
ėmimą rodyklių nuo mašinų 
dar paliko, bet liepė rodyklių 
nepaisyti. Jie sako, kad būk 
tai jardus mieruoja. Laimėta 
reikalavimas, kad nebūtų jo
kių diskriminacijų ir kad ne
būtu mažinamas skaičius dar
bininkų. Svarbiausias protes
tas ir buvo prieš mažinimą 
darbininkų ir krovimą daugiau 
mašinų ant dirbančiųjų.

“D.”, kad. dabar Lietuva yra 
padalinta į sūnus ir posūnius. 
O gal aš klystu, gal tautinin
kai teisybę supranta iš atbulos 
pusės ? Kas dirba teisingai, 
tai tautininkams vilkas avies 
kailyje. O kaip Lapenai, Ol
šauskai ir Krupavičiai, kurie 
ruošdami mergaites prie pir
mos 
mis,

komunijos užkrečia ligo
tai nekalti avinėliai.

Pittsburgh, Pa

ne-

Berdmore, Ont, Canada

Čia darbai labai prastai ėjo 
nuo rugpjūčio 
metų. Dabar pradėjo dirbti 
geriau, bet dai;bą iš kitur at
vykusioms sunku gauti, nes ne 
visi ir vietiniai gauna. Dirbam 
ant trijų pakaitų. Viso šioj 
dirbtuvėj dirba apie 800 dar
bininkų ir darbininkių.

. Žvalgas.

30 d. pereitų

Vieną Lietuvį Užmušė ir Šešis 
Sužeidė

Balandžio 20 dieną Northern 
Empire mainoje įvyko nelai
mė, kurioje Juozas Barkaus-

0. kas likosi mirtinai užmuštas. 
O kiti šeši sužeisti, iš kurių 
keturi pavojingai. Priežastis, 
tai kompanijos neatsargumas. 
Darbininkams keliantis viršun, 
ir išsikėlus 800 pėdų aukštu- 
mon, sustojo veikęs eleveiterio 
varyklis ir pradėjo pulti že
myn, apie pusę atstumos puo
lė prisilaikydamas, o likusias 
400 pėdų puolė visu smarku
mu atsimušdamas į šafto dug
ną. Pasirodė šiurpi scena. Su
laužyta rankų, kojų kaulai ir 
šiaip kūno sužalojimai. Bar
kauskui sulaužė kojas ir krū
tinę, taip pat užpuolė elevei
terio ryna (keibelis) poros to
nų svarumo; jis po kelių mi
nučių laiko mirė. Mirusį ir su
žeistuosius atvežė Port Arthu- 
ran ir lavonas buvo pašarvotas 
miestelio graboriaus koplyčio
je. Laidotuvės įvyko 22 d. š. 
m., t.y. penktadienį, 2:3.0 p. 
p. Palaidoti susirinko daug; 
buvusių draugų ir prijaučian-Į 
čių, o daugiausiai lietuvių.! 
Daugumas atvažiavo iš kaimy- toniečiai apsižiūrėkite su kuo 
ninio miestelio Fort Williams. I 
Taip pat lietuvės moterys, nors 
Fort Williams miestelyj mažai 
yra, bet ko ne visos atvažiavo 
atiduoti paskutinį patarnavimą 
savo tautiečiui, kurį ištiko ne-' 
laimė. Žiaurioji mirtis nusine
šė žmogų vidutinio amžiaus. 
Velionis buvo nevedęs, 34 me
tų amžiaus, neturėjo jokių gi
minių šiame krašte, kilęs iš Lie
tuvos. Lietuvoje paliko brolį ir 
seserį, Jungt. Valstijose pusbro
lį. J Kanadą atvažiavo 1930 
metais. Minėtoj aukso kasy
kloj gavo darbą apie porą metų

* atgal. Velionis J. Barkauskas 
buvo prijaučiantis darbininkų 
judėjimui, atsipalaidavęs nuo 
religinių prietarų, neatsisaky
davo finansiniai paremti darbi
ninkiško judėjimo, dėlto ir lai
dotuvėse nemažai žmonių daly
vavo.

Laisvoji Sakykla
SCRANTON, PA.

Sekdamas visokių pakraipų 
spaudą, stebiuosi, kaip kores- 
ponderftai bando kitus mokin
ti, o patys labai mažai težino. 
Pavyzdžiui, rašydavo, kad 
kun. Valatka yra didelis fašis
tas, o jau dabar trečiu kariu 
“Vienybėje” vadina bolševi
ku. Kodėl? Nagi todėl, kad 
Valatka daugiau pritaria SLA 
pažangiesiems kandidatams, 
bijodamas, kad tautininkai ne
pražudytų tos didelės lietuvių 
draugijos, taip, kaip jau 
vieną bendrovę pasiuntė 
Abraomą. ,

Gaila, kad yra žmonių,
rie nemato toliau savo nosies. 
Paimkime 
balandžio 
Pradžioje 
pondentas 
vilkas avies kailyje.

ne 
pas

ku-

kad ir “Vienybę” 
29 dienos laidos, 

savo rašinio kores- 
sako: “Čia yra 

Scranr

reikalą turite.”
Dabar pats, korespondente, 

pagalvok, ar supranti, ką ra
šai. Argi tie žodžiai netinka 
tau pačiam geriau, negu kam 
kitam? Juk visi save vadi
nanti tikri tautininkai nėra 
niekas daugiau, kaip tik vil
kai avies kailyje.

Aš nepriklausau prie SLA, 
bet jo stovį per spaudą seku 
ir matau, kas SLA puldė ir 
kas dabar jam, gelbsti. Argu
mentų nereikia.
’ Mielas broli ‘korespondente, 
nusiimk veidmainystės kaukę 
ir pažvelgk blaiviomis akimis 
į Lietuvą, kurią tavo plauko 
žmonės valdo. Nebūk aklas, 
o matyk, kaip biednas Lietu
vos pilietis neturi teisės nei 
balsuoti, nors jo ir bočiai yra 
ęgimę lietuviais.
| Teisybę rašo So. Bostono

Dalyvavusiem tariame ačiū.
Iš sužeistųjų 4 buvo pavojingai 

sužeisti, kurių vienas jau mirė, 
o kitų trijų gyvybė pavojuj. 
Vienas iš jų yra lietuvis, bū
tent, Vaitiekūnas. Jam sulau-

šokiais. Dainuos Lyros Choras iš 
Philadelphijos, P., Lekavičiaus Orke- 
stra grieš šokiams. Įvyks gegužės 8 
d., sekmadienį. Pradžia 10 vai. ryto. 
Bus Pužaičio ūkėje. Turėsime už
kandžių ir skanaus alučio jvalias. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti

piknike, bus gražioj vietoj, galėsite 
gėrėtis gamta, pavasario puikybė
mis. Busas pribus 1 vai. po pietų 
prie Lietuvių Svelv 851 Hollins St., 
ir apleis svetainę pusė • po vienai. 
Kelionės išlaidos į abi puses 50c. — 
Kom. (105-106)

VARPO KEPTUVE

BALTIMORE, MD.
Earl Browder, generalis sekreto

rius Komunistų Partijos, kalbūs 
Lohmann’s svetainėje, 848 N. How
ard St. sekmadienį, 8 d. gegužes, 8 
v. v. Jo programa: Už demokratiją, 
už darbą, už taiką! Browdcr’io kal
ba, bus specialiai katalikų klausime, 
kurie yra paliesti Vokietijoj, Austri
joj, Ispanijoj ir taiposi Jungtinėse 
Valstijose. Prašome visus Baltimorės 
lietuvius-es dalyvauti šiose prakal
bose. O ypač lietuviai katalikai, tu- 8 d. gegužes, 
rūtų ateiti, ir 
kalbą, kadangi jis kalbės specialiai, 
katalikų reikalais. Įžanga 25c. 
darbiams veltui. — V-s.

(105-106)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, 8 d. gegužės, 
2 vai. po pietų, “Sweet’s Hall.” Ma
lonėkite dalyvauti, nes daug svarbių 
reikalų turime aptarti, taipgi atsi
veskite ir naujų narių. — Sekr. S. 
Kuzmickas. (105-106)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

Easton Baking Co.
išgirsti Browdcr’io Svct., 36 N. 7th St. Pradžia 2 vai.

Be-

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, gegužės 8 d., Olym

pia Parke įvyks gražus pavasarinis 
piknikas ir vakarienė su muzikaliu 
programų. Rengia Bendras Draugijų 
Komitetas, 
vauti.

po pietų. Visi nariai būkite, nes tu
rėsime daug dalykų apsvarstyti. 
Taipgi kviečiame tuos, kurie dar ’nė
ra nariais šios kuopos dalyvauti šia
me susirinkime ir prisirašyti.—Sekr. 

(105-106) '

Kviečiame visus
(105-107)

daly-

Balandžio 24 d. buvo suvai
dintas veikalas “Senberniai”, 
Soho dalyj, LMD Svetainėj, 142 
Orr St. Lošėjai buvo visi jau
nuoliai ' pietinės dalies! Pitts
burgh©, po vadovystė Povilo 
Dargio radio pusvalandžio. Vei
kalas iš Lietuvos ir keli lošėjai 
nesenai pribuvę iš Lietuvos. Su
lošė neblogai įr žiūrėtojų prisi
rinko apie 3 šimtai. 

* * *
Praeitą savaitę buvo 

tas visų tautų draugijų 
didelis susirinkimas už 
dy kandidatūrą 
rius, kuris yra illdorsuotas CIO. I įžanga 50c ir 75c asmeniui. Po loši- 
Susirinko apie 100 atstovų iri1™5 šokiai prie A. Gorskio orkestros.

s,ušauk- 
atstovū 
Kenne- 

į gubernato-

kalbėtojai buvo iš visokių drau
gijų, kaip tai, nuo kroatų, sla
vų, lenkų, rusų, ukrainų, lietu
vių, žydų, italų, albanų ir neg
rų. Visi pasisakė visokiais bū
dais remti ir Agituoti, kad būtų 
nominuotas T. Kennedy, kaipo 
darbininkų kandidatas. Pasklei
dė daug apgarsinimų ir išrinko 
komitetą, kuris garsins ant ra
dio kas sekmadienis.

* * *
27 balandžio laikytas Komu

nistų Partijos susirinkimas 
North Side vienetų, lietuvių, 
horvatų ir anglų. Skaitlingai 
dalyvavo narių iš visų grupių. 
Atidarius susirinkimą per Oną 
Brawn, buvo perstatytas miesto 
sekretorius S. Krigeris. Jis iš

davė r raportą apie veikimą 
North Sides kuopų ir kampani
jos dėl prisirengimo prie 17 ge
gužės, už Kennedy kandidatū
rą gubernatorius Pa. valstijos. 
Diskusijos buvo labai plačios, 
visi išsireiškė, kas yra daroma, 
o kas ne. Išrinko komitetą iš 5 
dėl pravedimo'partijos darbo.

D. P. Lekavičius.

žyta dešinė ranka ir koja, su
žeista galva ir veidas.

Tai vis mainų savininkų gob
šumas, kuriem nerūpi apsaugot 
darbininkų gyvastis. D.

NEWARK, N. J.
8 kp. turės linksmą

LDS III APSKR. PIKNIKAS
LDS 3-čio Apskr. piknikas įvyks 

31 d. liepos (July), Meadow Grove, 
Vaičionio" Darže, Cranford, N. J. 
Prašomo kitų organizacijų nieko ne
rengti tą dieną, bet dalyvaukite virš- 
minėtame piknike. — Komisija.

(104-105)
Card 
Sve-

LDS
Party, 6 d. gegužes, Jurginėje 
taineje, 180 New York Avė. Pradžia 
7 v. v. Įžanga 35c. Jaunuoliam 
šokių tik 15c. Yra svarbu, kad 
LDS nariai dalyvautų ir taip 
kviečiame pašalinius atsilankyti,
lošimo bus šokiai prie geros muzi
kos, taipgi bus skanių užkandžių ir 
gėrimų. Todėl kviečiame visus skait
lingai dalyvauti ir linksmai laiką 
praleisti. — Kom. (105-106)

del 
visi 
pat 
Po

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 5 d. gegužės, 7:30 vai.
vak., 2314 E. Margaret St. Būkite 

visi. — Sekr. (104-105)

Garsinkite savo biznį dien
rašty j “Laisvėj.”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
GREAT NECK, N. Y.

Liet. Dukterų ir Sūnų Pašalpinė 
Drg. rengia didelę ir puikią vakarie
nę paminėjimui 25 m. savo gyvavi
mo. Įvyks 7 d. gegužės, Kasmočių 
Svet., 91 Steamboat Rd. Vakarienei 
įžanga $1.00, vien tik šokiam 40c. 
Durys atdaros 5 vai, o vakarienė 6 
vai., šokiai 8 vai. 
grieš šokiams, 
ir 
ir

Gera orkestrą 
Kviečiame vietinius 

iš apylinkės dalyvauti vakarienėje 
linksmai laiką pralesiti. — Kom. 

(105-106)

Atydai Lowell, Lawrence, 
Mass., ir Nashua, N. H., 

ALDLD Kuopų 
Pranešam, kad Lowell’io, 

rence’o, Mass, ir Nashua, 
ALDLD kps. bendrai rengia 
ką. Įvyks liepos 31 d., (July). Lietu
vių Gedemino Ukėsų Kliubo Parke, 
Haverhillyje. Prašome kitų Draugijų 

nieko nerengti tą dieną, bet daly
vauti mūsų piknike. 
Kasparavičius.

Law- 
N. H. 
pikni-

Kom. J. 
(105-106)

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugija ruošia operetę, 

“Bailus Daktaras,” įvyks sekmadienį 
8 d. gegužes, Lietuvių Laisves Svct., 
269 Second St. Durys atdaros 4 vai. 
po pietų. Lošimas prasidės 5 vai. v.

Meldžiame nesivėluoti ir skaitlingai 
atsilankyti. — Rengimo Kom.

(105-106)

WILKES BARRE, PA.
Sekmadienį, 8 d. gegužės, 2 

po pietų, įvyks LDS 7 kp. mėnesinis 
susirinkimas. B. Potcliūno svetainė
je, 53 Bank St. Bus nominacijos ir 
balsavimas kandidatų į LDS Centro 
Valdybą. Nariams yra 
atvirutės, kad būtinai 
taipgi kad užsimokėtų 
neliktų suspenduoti ar 
Prašome atsivesti
kuopą, kad galėtume išpildyti mums 
skirtą kvotą. — J. V. S. Fin. Sekr.

(105-106)

vai.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 6 d. geg., 7:30 v. v., 
3014 Ycmans. Visi nariai būkite lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi reikės išrinkti delegatai 
į “Vilnies” šėrininkų suvažiavimą ir 
10 Apskr. konferenciją. Atsiveskite 
ir naujų narių. — A. Varancckienč.
— Fin. Sekr. (104-106)

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. ir Lietuvių Komunistų■ 

Frakcija bendrai rengia pirmą gra- j
žų pikniką su gražia programa ir

“Laisvės” Piknikas, Maynard, 
Wass. įvyks 3 d. Liepos-July. Platin

kite pikniko bilietus dabar. Padėkite 
savo dienraščiui.

išsiuntinėta 
dalyvauti, 

mokesčius,
išbraukti, j

naujų narių į

CHRONIŠKOS

LIGOS

WILKES-BARRE, PA.
Am. Liet. Kongr. Wilkes-Barres 

ir apylinkes skyrius rengia masinį 
mitingą, Lietuvos nepriklausomybės 
20 m. sukakties proga. Įvyks gegu
žės 8 (L 2 vai. po pietų, 325 E. Mar
ket S/. Kalbės A. Bimba, vienas iš 
“L.” redaktorių ir vietiniai kalbėto
jai. Programoj dalyvaus ir merginų 
kvartetas iš Wyoming, Pa. — Kvie
čiame visus dalyvauti. (105-106)

LOWELL, MASS.
Lowell’io Darbininkų kliubas ren

gia šokių vakarą, šeštadienį, geg. 7 
d., savo svetainėje, 338 Central St., 
pradžia 7:30 v. v. Šokiams bus gera 
muzika. Šis parengimas rengiamas 
labai svarbiam tikslui, todėl prašo
me plačios visuomenės nuoširdžiai 
paremti šį parengimą.

ALDLD 44 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks 8 d. gegužes, 11 vai. ry
to. Darbininkų Kliubo Svetainėj. 
Kadangi tą dieną, kaip 2 vai. po 
pietų įvyksta Sūnų ir Dukterų Dr- 
stės susirinkimas, tai mes šaukiame 
mūsų susirinkimą lygiai 11 vai. ry
to, kad galėtume' atlikti svarbius 
darbus ir tarimus. Draugas S. Pen- 
kauskas iš Lawrence dalyvaus mū-

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MĖŠLAŽAR- 
NĖS 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 n e s u p r a n ta te, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 161h St, N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place

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

N. S. PITTSBURGH, PA.
Svarbus Moterų Susirinkimas

Moterų susirinkimas yra šaukia-

FRANK DOMIKAITIS
R I'.'S'r.i l/ RACIJ.t

■________ .... - .... ... ........................................-..— —.K........... ...----------- ■■ ...... , .... ,

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” 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.

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

w

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 svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
■& ^—$—3 f—3—3—c -S—$—3 3—5—3 č 3—$—? 3-$—3 3—3—- 3—5—^ 3-3—3 €-3~S

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
damos mylimiems pašarvoti dovanai

•
Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamų kainų

Valdykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, ku- 
riuomi aprūpins Brooklyną ir apylinkę.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako I)r. J. J. Kaškiaučius

• ‘ V
“Laisvėje” galite gaut tikrų bičių medaus 

..už gana prieinamas kainas.
Kaina 65c už Kvortų 

LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 
•••

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

LIETUVIU KURO KOMPANIJA
{dedame Master-Krafl Oi! Burners į Jūsų Spą 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner’’ arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios KLAUSYKIT, ŽMONES!
Gegužinės Maršavimo 

Linksmintojai
Man norisi specialiai atsiliep

ti apie vieną grupę lietuvių 
maršuotojų būryje Bendros Ge
gužinės Parade pereitą šešta
dienį.

Taja mane sudominusiąja 
grupe yra prof. Retikevičiaus 
vadovaujamas benas, kuris da
rė gražų įspūdį ir gyvino-įvai- 
rino paradą, taipgi linksmino 
pačius maršuotojus. -Nors pas
maršuotojus nestokuoja natura- 
lio Gegužinės ūpo, tačiau perli- 
jus ir nuo šalčio kalenant dan
timis, neprošalį buvo gabalas 
muzikos.

Benas, visi iki vienam, turi 
savo tautišką uniformą, su Lie
tuvos vėliavos varsų juostomis, 
kuomi išsiskiria nuo kitų. Pas
kui, jie moka įvalias lietuviškų 
originalių melodijų, kurias už- 
griežus, o merginom aidietėm 
pradėjus šokt “Noriu Miego,” 
“Suktinį,” “Klumpakojį” ir ki
tus šokius sušildavo ūpas netik 
saviškių, bet subėgdavo būriai 
žiūrėtojų ir iš kitataučių ko- 
lumnų.

Pagavę protarpį, žinoma, ir 
muzikantai bėgo nuo lietaus į 
gretimai esantį tarpdurį, po 
skvernu glausdami triūbas ir 
kitus instrumentus ir glosty
dami juos tarsi nušalusį vai
ką. Mat, jiem instrumentai 
brangūs ir muzikantai jų gaili 
nemažiau už save.

Visu ilgų maršavimo keliu 
mūsų muzikantai nesigailėjo 
“vėjo,” griežė “Internaciona
lą,” “Solidarity” ir kitas dar
bininkų melodijas, pamaino
mis taip pat duodami ir lie
tuvišką maršą, kas jau gero
kai palengvino kelt nuo lie
taus pasunkėjusias kojas.

Manau, klysta tie, kurie 
mano, kad maršavimas yra 
tokiu pat maršavimu be muzi
kantų. dal jie taip argumen
tuoja iš atžvilgio į taupinimą 
lėšų. Tačiau man atrodo, kad 
vely kartą į metus pasiekti 
biskį giliau į kišenių, bet mar
guoti su muzikantais. Taip 
patys jaučiamės geriau ir ki
tiems pasirodome, kad lietu
viai, apart mokėjimo susior
ganizuoti, taip pat turime sa
vo muzikantų, savo melodijų, 
savo šokių ir abelnai savo 
kultūrą., M. M—as.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

VĖL BUS PUIKI MENO 
PRELEKCIJA

Ateinantį sekmadienį, ge-
gūžės 8 d., Lietuvių Meno Są

junga ruošia puikią prelekci
ja apie literatūrą ir literatus. 
■Bus plačiai aiškinama apie 
paskubusįjį literatą Shakes
peare, kurio raštai paplitę vi
same civilizuotame pasaulyje. 
Apie jį ir kitus referuos V. 
Tauras, vienas iš “Laisvės” 
redaktorių, kuris yra žymus 
literatūros ir jos autorių ži-
novas.

Prelekcija bus “Laisvės” 
Salėj, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. Pradžia 8 vai. vakare, 
įžanga nemokamai.

Vieša Padėka

( KVIEČIA MINĖT MOTINŲ 
DIENA SU ALDIETEM

“Laisvės” Piknike Bus 
Daug Svečių

Jurgis Simniškis, senas 
Brooklyno biznierius, kuris il
gus metus laikė kriaučių biz
nį, o paskutiniu laiku turėjo 
Bar & Grill, 44 Scholes St., 
mirė gegužės 2 d., Beth Israel 
Ligoninėj. Kūnas pašarvotas 
namuose. Bus palaidotas ge
gužės 5 d., 11 vai. ryto, Tre
jybės Kapinėse.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo moterį Oną, vieną dukterį 
ir du sūnus. P-nia Simniškie- 
nė prašo visus pažįstamus at
silankyti į šermenis ir palydėti 
į kapus. 

* * *
Vincas Greichus, 62 m. am

žiaus, 814 S. 4th St., mirė ge
gužės 3 d. Kūnas pašarvotas 
namuose. Bus palaidotas ge
gužės 6 d., 11 vai. ryte, šv. 
Jono Kapinėse.

V. Greichus buvo gerai pa
žįstamo biznieriaus Antano 
Nuobaro uošvis, kuris taipgi 
ilgus metus išgyvenęs Brookly
no apylinkėj.

Velionis paliko nuliūdime 
savo moterį Agotą, tris dukte
ris ir vieną sūnų.

Tegul būna lengva silsėtis 
Amerikos žemelėj.

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

I ■■ ....... . .....  -............ .  .... —
Keturi Bronxo jaunuoliai su 

mašina nušoko į Kensico Re
zervuarą netoli Armonk, N.

Bendros Gegužinės Priren- 
gimo Komitetas reiškia viešą 
padėką visiems, kurie padėjo 
paradą prirengi; ir jį garsino, 
padėjo sušaukti žmones.

“Laisvė” gerai atžymėjo 
Pirmos Gegužės reikšmė ir 
šaukė į gatves demonstruoti. 
Lietuviai radio valandų vedė
jai garsino nemokamai. Drau
gijos prisidėjo su aukomis iš 
iždų ir parinko tarp narių. 
Mūsų geri artistai, Albert 
Pross ir Albiną Depsiūtė, nu
piešė iškabas su įvairiais obal- 
siais. Jiy pasidarbavimu pa
rėdyta lietuvių būrys marša- 
vime.

Aukos iš draugijų iždų bu
vo skelbtos anksčiau, balan
džio 27-tos ir 30-tos laicbęse. 
žemiau skelbiame aukojusius 
ant blankų.

Per Dr. Martin Lųther 
Draugystę aukojo sekami: J. 
Vaiginis — $1, Bevardis—80c, 
Juozas Račkauskas ir Juozas 
Mokola po 50c; po 25c: 
John Endriuškevičia, Felix 
Smaidžiūnas, Julius Kalvaitis, 
Petras Lengvinas, Henry Lu
kas, Gust Ungurath, Joe 
Stankaitis, August Hintz, 
Frank Krunglis, Antanas 
Ruzgis, Henry Kellert, John 
Tetmeyer, John Shimanskis, 
John Bush. Su draugijos au
kautais iš iždo $5 viso pri
duota $11.30.

Aido Chore L. Liepaitė ir 
G. Klimas aukojo po 25c; su 
smulkiomis aukomis Mary 
Browniute chore surinko $2.- 
25; iš iždo Aido Choras bu
vo aukojęs $5.

East New Yorko ALDLD 
185-toj kuopoj ant blankų 
aukojo: V. Paukštys, K. Moc
kus, M. Klimas po 50c; A. 
Bieliauskienė ir J. Vinikaitis 
po 25c,—viso $2. Pridavė J. 
Kuodis.

LDS 1 kuopoj ant blankos 
aukavo: A. Švėgžda 50c, A. 
Stulpinas ir N. Zilroud (?) 
25c,—viso su smulkiomis A. 
Lapata surinko $2.10. Kuopa 
iš iždo buvo aukojus $2.

DAR TRŪKSTA PINIGŲ

Suvedus iki šiol gautus pi
nigus ir išlaidų bilas, dar lie
kasi didelė spraga, kurią ne
galime padengti su turimomis 
įplaukomis.

Gegužinės Komiteto išsiun
tinėtų aukų rinkimui blankų 
dar daug nėra sugrąžinta. 
Taipgi yra išduota Gegužinės 
guzikučių. Taigi, draugai ir 
draugės prašomi greitai grą
žinti blankas su surinktomis 
aukomis ir pinigus už par
duotus guzikučius. Komisijai 
reikalingi piąigai užbaigti mo
kėti bilas. Dar neprisidėjusios 
draugijos prašomos paskirt 
dolerį kitą. Priduokite “Lais
vės” raštinėj, 427 Lorimer St., 
pažymėdami nuo kokios drau
gystės ir iš kur. Laukiame.

Komisijos Narys, 
Geo. Kuraitis.

Y., tačiau jiem pavyko išeit 
iš panertos mašinos ir išplaukt 

į kraštą.

ALDLD moterys rengia drau
gišką vakarėlį minėt Motinų 
Dieną. Į jį kviečiami visi, 
kas tik myli gražias ir nau
dingas pramogas. Įvyks ' šį 
šeštadienį, 7 gegužės. Pradžia

vai. Programa tarp 8 ir 
/ai. Įžanga nemokamai.
vyks “Laisvės” Svetainėj, 

419 Lorimer St.
Vakare tikimasi turėti ne

ilgą, bet gražią meno ir kalbų 
programą. Joje dalyvaus vi
sų mylimieji dainininkai Al. 
Velička ir P. Grabauskas, 
su gyvais ♦ duetais, taipgi 
.tenoras solistas Pranas Pa
kalniškis ir kiti. Trumpose 
kalbose bus aiškinama Motinų 
Dienos reikšmė mūsų gyveni
me. »

Garbės viešniomis pakviesta 
trys lietuvės motinos, kurių sū
nūs išvykę gint demokratiją 
Ispanijoj.

Nors ši pramoga rengia
ma labai svarbiu tikslu, pa
gerbti mūsų motinas, kam bus 
pritaikyta ir trumpa progra
ma, tačiau bus įvalias“ laiko, 
ir pasivaišinti bei pašokti šioj 
šeimyninio pobūdžio sueigoj.

Rengėjos.

6
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Gatvekariui smogus į gasolK 
no troką ant Westchester Ave., 
Bronx, du keleiviai sužeista, 10 
buvo taip išsigandę, kad reikėjo 
gydytojo.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys dėl sin- 

gelio vyro, galima ir vakarienės gau
ti. Taip pat yra vieta garadžiuje ka
rui pasidėti. Paranki transportacija. 
Žiemos laiku kambarys garu šildo
mas. Kreipkitės sekančiu antrašu: 
Mrs. M., 130-26 - 115th St., Ozone 
Park, N. Y. (104-105)

PARDAVIMAI
Parsiduoda trijų kambarių rakan

dai, (dvi lovos, dvi komodės, trys 
šmotai “frontrumio” ir virtuvės dai
ktai). Gali nupirkęs gyvent tuose 
kambariuose. Matyt galima vakarais 
ir nedėlioj iki pietų. Antrašas: 374 
So. 2nd St., prie Hooper St., Apt. 
40, Brooklyn, N. Y. (104-106)

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, 5 d. gegu
žės, pas drg. Zablackus, 7042-Link 
Ct., 8 vai. vakare. Malonėkite visi 
nariai skaitlingai dalyvauti. — Sekr.

gegužės 5 d., 8 v. v., 
Svet., 419 Lorimer St. 
kuo skaitlingiausiai narių 
susirinkime ir išpildyti

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ket

virtadienį, 
“Laisvės” 
Kviečiame 
dalyvauti
Centro kvotą, atsiveskime kiekvie
nas po naują narį prirašyti į„ mūsų 
Susivienijimą. — Prot. Sekr. C. Rei
nys. (104-105)

“Lalsvės” Piknikas Brooklyne bus 
3 d. Liepos (July), Uliner Park. Pi
nigines dovanos prie įžangos bilieto 
perkant iš anksto.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge’Cl Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

“Laisvės’) metiniai piknikai 
visuomet pasižymi gausa svečių 
ne vien tik iš Brooklyno, bet, 
kaip sakoma, “iš viso svieto.” 
Tačiau šiemet jau iš anksto nu
matoma būsiant kur kas dau
giau tolimų svečių, negu pa
prastai būdavo. Taigi, netikėtų 
smagių susitikimų su senais 
draugais ir naujų pažinčių su 
veikėjais iš plačios Amerikos 
bus kiekvienam.

Daugeliui tolimų svečių gali
mybę pribūt duos tas faktas, 
kak išvakarėse “Lais.” pikniko 
įvyks ALDLD Nacionalis Suva
žiavimas, o po pikniko — Lie
tuvių Komunistų Suvažiavimas. 
Aišku, iš daugelio kolonijų 
vyks ne vieni delegatai, 
veik kiekvienoj kolonijoj 
randasi depresijos nebaigtų
naikint mašinų. Jos bus pripil
dytos delegatų draugais. Taip 
pat tomis savaitėmis daugelis 
gauna atostogų, tad vieton kur 
betiksliai važinėt patraukia į 
“Laisvės” iškilmes.

Brooklyniečiai, tą nujausda
mi, neatsilieka, bet jau dabar 
perkasi įžangos bilietus, prie 
kurių, iš anksto perkant, pa
skirta kelios vertingos dovanos. 
Tiesa, ir laikas rengtis, nes pi
knikas jau nebetoli. Įvyks lie
pos 3 d., Ulmer Parke. S. M.

at
neš 
dar 
su-

Aštuoniom valstijom paduota 
signalas j ieškot John ir Leo 
Searles, 13 ir 11 metų berniu
kų, kurie dingo iš nąmų, 717 
W. 177th St., sakoma, dėl že
mų markių mokykloj.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tinka

mai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, Į parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

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

I# aenų padarau nau
ju* paveikslui ir kra- 
javui sudarau au anae- 
rikonifikaia. Reikalui 
eiant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
■palvom.

Jonas Stokes
512 arion St., kamp. Broadway 
ir St le Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y,
Tel.: Glenmore 5-6191

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.
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426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

4S Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

o Nuvėsęs ctgarėtas 
dega greit ir karštai

ŠTAI ĮRODYMAS. Ar jūs esate 
pastebėję kaip dega žolė, kada ji' 
yra žalia ir šviežia? Ji dega iš- 
lengvo, ar ne? Priežastis yra tame, 
jog žolėje yra drėgnumo. Ar jūs 
esate pastebėję, kaip sausa žolė 
dega? Ji dega greit ir karštai, nes 
ji neturi drėgnumo.

Matot, tabakas dega tokiu pat bū
du. Kada jis yra šviežias, jis turi 
drėgnumo. Jis dega išlengvo. Dū
mai atvėsta pirm negu jis pasiekia 
jūsų burną. O kada tabakas yra 
sausas ir nuvėsęs, jis dega greit

ir karštai, nes jam trūksta drėg
numo.

Old Golds yra garantuoti fabriki- 
nio-šviežumo cigaretai. Du Cello
phane užvalkalai—ne vienas, bet 
DU—užlipyti šviežume savo prizi
nio derliaus tabakų. Kiekvienas 
pakelis dubeltavai užlipytas, tas 
padaro jį visiškai orą-neperleid- 
žiančiu. Tas dubeltavas pakiavi
ntas suteikia jums šviežius cigare- 
tus—taip žviežius, kaip ka tik jie 
būtų apleidę cigaretų mašiną. 
Leiskite išbandomam pakeliui Old 
Gold cigaretų pasakyti jums pla
čiau apie save.

PRYZINIO 
DERLIAUS 
TABAKAI
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

2 UŽVALKALAI 
DUBELTAVO 

"CELLOPHANE" 
Palaiko juos 

FABRIKINIAI 
ŠVIEŽIAIS

UŽS1STATYKITE Radio i Old 
Gold Hollywood Judžių Na- 
ujienybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co
lumbia Network, nuo Kranto 
iki Kranto.

Copr.. 1938, by T. LorlllardCo., Ine.

R Kas Yra COSSACK?
KARČ1AŽOLIŲ 
sultis skilviui

PERSIRŪKOTE,
Kada PERSIVALGOTE, 

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.

I Clement Vokietaitis Ij B
| LIETUVIS ADVOKATAS J

SO Court Street
Tel. Triangle 5-3622

; į Brooklyn, N. Y. '

168 Grand Street H
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
Biiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiin

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę’’ Savo Draugams

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VAL^DOS:2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
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