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Sukaktis. V
Pridirbs Hitlerininkų.
Fašisto Kalba.
Pamirštas Darbas. /
Kam Jis Tarnauja?

Rašo A. B.

Balandžio 16 d. suėjo lygiai 
dvidešimts metų nuo Lenino su
grįžimo į Rusiją iš užsienio.
Sugrįžęs jis tuojaus paskelbė 
savo garsiuosius tezius apie tę
simą revoliucijos prieš Rusijos 
kapitalizmą.

Lenino vaidmuo buvo milži
niškas. Tik dėka jo geniališ- 
kai vadovybei, Rusijos liaudis 
priėjo prie lapkričio revoliuci
jos.

Kokia baisi katastrofa būtų iš
tikus žmoniją, jeigu Kerenskio 
vadovaujama buržuazinė klika 
nebūtų buvus nušluota į istori
jos užmirštį. Vietoje Sovietų 
Sąjungos gal šiandien turėtu
mėme Romanovus ant sosto su; 
visais pogromais, arba rusiškus 
Hitlerius ir Mussolinius smau
giant to milžiniško krašto žmo-. 
nes. Nei Lietuva, nei kitos' 
Pabaltijo šalys negalėtų di
džiuotis savo nepriklausomybe.

Ne vienas žmogus istoriją 
tveria, bet vienas geniališkas 
žmogus gali labai daug prisi-j 
dėti prie istorijos pasukimo, 
vienon ar kiton pusėn. Lenij 
nas buvo tuomi žmogum.

Hitleris vėl dideliame strio- 
ke. Vokietijos žmonės nesivei- 
sia taip smarkiai, kaip jis no
rėtų. Sakoma, kad keliose pro
vincijose Hitlerio pagelbininkai 
jau išleido dekretą žemesniems 
valdininkams, gyvenantiems pa
vieniais, kad arba jie turi susi
rasti mergas ir apsiženyti, arba 
su lapkričio 1 d. neteks darbų. 
Jie turi duoti pavyzdį nevaldi- 
ninkams.

Kas Amerikoje nemato fašis
tinių gaivalų, tas nęmato Ame
rikos. Tik nesenai New Yor
ke susirinko keturi tūkstančiai 
žmonių ir klausėsi Al. Smith, 
Mathew Woll, kun. Curran ir 
Harvey prakalbų. Visi šitie su
tvėrimai agitavo pogromus 
prieš komunistus. Harvey sta
čiai gyrėsi: “Jeigu aš būčiau 
New Yorko miesto galva, tai į 
dvi savaites apsidirbčiau su ko
munistais. Trijų pėdų ilgio 
paipomis policija juos pavai
šintų ir užtektų!” O Harvey 
yra Queens pavieto prezidentu.

Labai mažai veikia Amerikoj 
Lietuvių Kongresas. Chicagos’ 
komitetas gražiai sau snūdu
riuoja. .Vietiniai komitetai taip 
pat ne kažin kaip tešturmuoja. 
Visai užmirštas tas faktas, kad 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
tikslas ne tik pagelbėt mūsų 
broliams Lietuvoje, bet taip pat 
rūpintis čia, Amerikoje, abel- 
nais lietuvių kultūriniais rei
kalais. Da nė pirštas nepaju
dintas tuo klausimu.

Kongreso brooklyniškė kon
ferencija padarė gražių tari
mų kultūriniais reikalais. Bet 
tarimai tarimais ir pasiliko, 
nieko apie juos nebesigirdėt. 
Berods, buvo nutarta suruošti 
didžiulį lietuvių koncertą, ap
imantį geriausias rytinių vals
tijų lietuvių meno spėkas. La
bai plačiai buvo kalbėta apie 
steigimą lietuvių kalbos ir ra
šybos mokyklos vaikams. Ką 
veikia brooklyniškis komitetas,/ 
ką veikia kiti vietiniai komite
tai panašiais reikalais? \/

Kaip girdėtis, Smetonos val
džia neužilgo atsiųs Amerikon 
savo agentus kalėdoti ir smeto- 
nizmą piršti Amerikos lietu
viams. Vienus jų Smetona pa
vadins “sportininkais,” kitus 
“Lietuvos seimo nariais.” Vie
ni eis pas jaunimą, kiti pas su
augusius.

Ką tuo klausimu daro Ame
rikos Lietuvių Kongreso Na- 
cionalis Komitetas? Ar tylėji
mu praleis šį reikalą?
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Federacijos Vadai Tariasi 
Išbraukt Industr. Unijas
Washington, bal. 19. — 

Amerikos Darbo Federaci
jos valdyba laiko specialį 
posėdį, kur svarsto savo 
prezidento Wm. Greeno rei
kalavimą iššluot iš Federa
cijos visas tas unijas, ku
rios bet kokiu būdu remia 
Industrinių Unijų Organi
zavimo Komitetą.

Tesprendžia Patys Pi
liečiai Karo Klausimą
Asbury Park, N. J. — 

“Hall-Shepherdo įnešimas 
kongresui draftuot žmonių 
gyvybes ir darbininkus fab
rikuose” karui tiktai pasi
tarnautų pelnams ginklų ir 
amunicijos fabrikantų, jei
gu tas įnešimas taptų įsta
tymu,—pareiškė senatorius 
G. P. Nye, kalbėdamas tai
kos šalininkų susirinkime, 
pereitą sekmadienį. Jis rei
kalavo taip pataisyt Ameri
kos konstituciją, kad tik pa
gal visuotiną piliečių nubal- 
savimą būtų galima skelbti 
karą.

“LAISVĖS” PHILA. BANKIE- 
TAS BUVO MILŽINIŠKAS
Sugrįžę iš Philadelphijos 

lietuvių laisviečių bankieto, 
įvykusio pereitą sekmadie
nį, dd. Buknys ir Mizara sa
ko, kad jis buvo didesnis, 
negu kada nors tame mies
te. Tai buvo milžiniška lais- 
viečiu demonstracija už sa
vo dienraštį ir judėjimą.

Plačiau anie tai parašys 
patys philadelphiečiai.

Italija Nemano Ištraukt Savo 
Karius iš Ispanijos

Valencia, Ispanija.—Nors 
Italija “sutiko” bepusišku- 

(mo komisijoj svarstyt klau
sima apie atšaukima sve
timšalių kareivių iš Ispani
jos, bet liaudies valdžia su
pranta. jog tas sutikimas 
vra tik politikieriavimas. 
Tikrenybei gi Mussolinis 
nemano ištraukt savo armi- 
ių iš Ispanijos, kur jis turi 
pent 80.000 kareivių no Ita
lijos generolu komanda.

ja paskyrė pusę miliono dolerių 
organizavimui audimo pramo
nės darbininkų. Puiki dovana, 
gražūs darbas, šis unijos žy- 
?is visų remtinas. Organizato
rių štabas jau priruoštas ir pa- 
eistas darban. Lietuviai^ au
le j ai privalo tuos organizato

rius draugiškai pasitikti ir 
jiems padėti uniją kurti.

Skaitau Amalgameitų organą 
“Advance.” Niekur neužėjau, 
kad nors vienas unijos viršinin
kas paškudytų ir niekintų ko
munistus. Visi šiandien mato, 
kaip nuoširdžiai ir energingai 
komunistai padeda C. I. O. pa
stangoms suorganizuoti sunkių
jų pramonių darbininkus.

Na, bet A. Jankauskas, kurį 
Amalgameitų unijos nariai sa
vo kaštais šeria, paskutiniam 
sklokos organo numeryje apsi- 
seilėjęs niekina komunistus. 
Kam jis tarauja, jeigu ne C. I. 
O. priešams, jeigu ne darbda
viams su ta savo “red baiting” 
kampanija?
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Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulj!
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TROCKIO “TARDYMO” KOMISIJA VAIDINA
VAIKIŠKĄ KOMEDIJA,-SAKO C. BEALS

AMERIKINIAI TROCKIO NEVA KAMANTINĖTO- 
JAI YRA TIK JO GARBINTOJAI IR TEISINTOJAI

Mexico City.—Gerai žino
mas Amerikos rašytojas 
Carleton Beals bal. 18 d. 
padarė platesnį pareiškimą, 
kodėl jis pasitraukė iš vadi
namos Trockio “tardymo” 
komisijos, susidarančios iš 
amerikiečių intelektualų. Ši 
komisija nuduoda, būk ji 
nori patikrint, ar teisingai 
Trockis ir jo sėbrai buvo 
nukaitinti Maskvos teis
muose kaipo teroristai, ar
dytojai ir Hitlerio ir Japo
nijos kariniai agentai prieš 
Sovietų Sąjungą. Del to 
Beals sako:

“Mano pasitraukimas ne
turi nieko bendra su tuom, 
ar Trockis kaltas ar nekal
tas; bet vadint šios komisi
jos žingsnius tyrinėjimu tai 
reiškia tik purvint ši gražų 
žodį... Visi komisijos na
riai (apart Beals’o) tiktai

Dešinieji Francijos Socialistų Partijos 
Vadai Smerkia Revoliucinius Socialistus

TUO TARPU KOMUNISTŲ IR SOCIALISTŲ KOMISI
JA DISKUSIJOJ A PARTIJŲ SUVIENIJIMĄ

Paryžius, bal. 19.—Fran
cijos Socialistu Partijos Ta
rybos susirinkime jos cent
ro sekretorius Paul Faure 
ir kiti dešinio sparno vadai, 
sekmadienį. Puteaux’e. Pa
ryžiaus priemiestyj, aštriai 
smerkė kairųjį, revoliucinį 
partijos sparną, ypač Mar
ceau Pivertą, kurs vadovau
ja kairiesiems socialistams. 
Dešinieji apšaukė revoliuci
nę partijos sriove kaip “iš
davystę ir kriminali nusi
kaltimą.” Kairieji reikalau
ja bendrai veikti su komu
nistais. ,

Galų gale, dešinieji Soc. 
Partijos Tarybos nariai mil

Gen. F. Franco Fašistu 
Tarpusavio Peštynės
Salamanca, Ispanija, bal. 

19.—Vyriausias ispanų fa
šistų kbmandierius, gen. 
Franco atsišaukė per radio 
į visus kariaujančius prieš 
respubliką, kad jie tuojau 
užbaigtų visokius tarpsavi- 
nius kivirčius ir sutartinai 
muštų liaudiečius.

(Iš to atsišaukimo spren
džiama, kad auga peštynės 
tarp pačių fašistų.)

NUŠOVĖ SVETIMĄ PA
ČIĄ IR NUSIŽUDĖ

Newark, N. J. — Bedar
bis teatrų spaudos agentas 
Allen Smith, 28 metų, savo 
automobilyj nušovė L. Duf- 
fy’ienę, 32 metų, ir pats nu
sišovė. Policija sako, jog tai 
todėl, kad jinai atsisakė 
persiskirt su savo vyru ir 
susituokt su A. Smithu.

Bilbao, Ispanija, bal. 19.— 
Fašistų karo laivai sulaikė 
Anglijos prekybos laivą 
“Bazan,” kuris plaukė su 
anglim į Bilbao. 

garbina Trockį... Komisi
jos advokatas Finerty dėjo 
sparnus prie Trockio pe
čių ... Tai mokyklos vaikų 
daromas juokas (o ne tar
dymas) ... tai tik rožava 
arbatėlė ir saldliežuviavi- 
mas Trockiui... Nuo pat 
pirmos dienos man buvo pa
sakyta, kad mano statomi 
klausimai esą ne vietoj... 
Aš buvau baramas, kad 
klausinėjau Trockį apie jo 
dokumentų archyvus, ir 
kad aš viešai pasakiau, jog 
dauguma Trockio dokumen
tų tai tik kopijos.

“Tyrinėjimo komisija ga
li savo fąlšyvą čekį paleisti 
į visuomenę, bet su tokiu 
savo tardymu jinai gali pa
čiam Trockiui padaryt dau
giau žalos, negu Maskvos 
teismai,” sako Beals.

žiniška dauguma balsų per
varė rezoliuciją, reikalauda
mi. kad Pivert išsklaidytų 
kairųjį revoliucinį sparną. 
Tada šio sparno vadas Pi
vert pareiškė, kad jis pasi
duoda Socialistu Partijos 
disciplinai, reiškia, vykdys 
jos nutarimą.

Socialistas ministeris pir
mininkas L. Blum savo kal
boj ragino nesikarščiuoti ir 
vengti kraštutinybių.

Tuo tarnu mišri komisija 
iš komunistų ir socialistų 
svarsto planus dėlei abiejų 
partijų sujungimo į vieną 
bendrą darbininkų klasės 
partiją Francįjoj.

Sukirto Fašistus Madri- 
do-Valencijos Fronte
Valencia, Ispanija, bal. 

19.—Liaudies armija su 40 
lėktuvų priekyj audringai 
užpuolė fašistus tarp Mad
rido ir Valencijos ir atėmė 
iš priešų du kariškai svar
bius kaimus Broncalles ir 
Montella.

Anglų Prekybos Laivas 
Praėjo pro Fašistų Blokadą

Hendaye, Franc., bal. 19. 
■■—Pranešama, jog vienas 
Anglijos prekybos laivas 
“Thorpehall” sėkmingai 
praplaukė pro Ispanijos fa
šistų karo laivų blokadą ir 
atvežė liaudiečiams reikme
nų į Bilbao.

Teis 6 Gelžkeliečius už Kri- 
minalį Apsileidimą

Maskva. — Areštuota 6 
gelžkelio tarnautojai už kri- 
minalį apsileidimą. Jie pri
ėmė perdaug pasažyrių, 
kad tūli net įsikibę į trauki
nį iš lauko pusės važiavo. 
Todėl keliolika važiuotojų 
nukrito ir septyni liko po 
ratais mirtinai sutrėkšti.

Industrinis Komitetas Planuo
ja Streiką prieš Fordą

Washington, bal. 19.—In
dustrinių Unijų Organiza
vimo Komitetas (CIO), va
dovaujant John L. Lewis’ui, 
savo posėdyje planuoja, 
kaip sėkmingai suorgani- 
zuot H. Fordo automobilių 
darbininkus kovai už unijos 
pripažinimą, už algų pakėli
mą ir sąlygų pagerinimą.

Ispanę Liaudiečių Ofen- 
syva Visuos Frontuos
Valencia, Ispanija.—Res- 

publikiečiai atmušė bei su
stabdė fašistų ofensyvą Bil
bao, Teruelio, Aragono, Hu- 
escos ir visuose kituose 
frontuose, ir dabar užpuo
lančiai atakuoja priešus vi
suose šiuose frontuose, jau 
nekalbant, kaip respublika 
veda užpuolimo mūšius 
prieš fašistus Madrido ir 
Cordobos frontuose,—rašo 
New York Times korespon
dentas L. A. Fernsworth. 
Respublikiečiai mano, kad 
tik per kokią, išdavystę pir
miau fašistai užėmė Mala
gą-

MANCHIJKUO KAREIVIAI 
URMU BĖGA I SOVIETUS
Maskva.—Ištisais būriais 

bėga mandžūrai kareiviai 
su savo japoniškais oficie- 
riais i Sovietu Sibirą, kaip 
rašo “Izviestija” bal. 18 d. 
Patvs perbėgę japonai ofi- 
cieriai sako, kad visa Man- 
chukuo armija persimestų i 
Sovietu pusę, bet biio, kad 
jai kas blogo neatsitiktu So
vietuose. Nes augštieji ja
ponai komandieriai gąsdi
na. būk Sovietų sienos sar
gai sušaudysią visus atbė- 
gėlius.

KANA DUBIAI SHKNIA- 
SIUVIAI LAIMI

Montreal, Canada. — Jau 
nusė moteriškų drabužių 
siuvvklu Montreale pasira
šė sutarti su International 
Ladies Garment Workers 
Unija. nrikl ai imančia prie 
Industriniu Unijų Organi
zavimo Komiteto, nežiūrint, 
i o o- kataliku kunigai karš
tai smerkė šią organizaciją.

Minimose siuvyklose bo
sai pripažino uniia kaip 
vienintele visu darbininkų 
atstove. To pasėkoj jau su
grįžo darban 2 500 darbi
ninkių ir darbininku. Ūm
ios komitetas tęsia derybas 
dėl algos ir kitų sąlygų.

REIK ALA UJA SUSKAI-
TYT AMERIKOS BE

DARBIUS
Washington. — Senato

rius Vandenberg reikalau- 
ia, kad valdžia, galu gale, 
surašvtu, kiek vra bedarbiu 
Jungtinėse Valstijose. Jis 
snėia. būk iu dabar esą tik 
2.975.000. Taigi jis pripažis- 
ta gal tik trečdali viso esa
mų bedarbių skaičiaus.

Miami. Okla. — Amerikos 
Darbo Federacijos vadai, 
atakuodami Industrinio Or
ganizavimo Komitetą kaip 
“komunistus.” patraukė sa
vo pusėn 6,000 mainierių.

Mussolini ir Naziai 
Urmu Siunčia Lėktu
vus Ispanų Fašistam

VOKIETIJOS IR ITALIJOS KARO LAIVAI ŠMUGE
LIUOS PARAMĄ ISPANIJOS FAŠISTAMS 

----------------------------------- E 
Naziai ir Roma Mato Pra- 

kišimą Ispanų Fašistų
London, bal. 19.—Angli

jos Darbo Partijos organas 
“Daily Herald” praneša, 
Hitleris su Mussoliniu pri
ėjo prie išvądos, kad Ispa
nijos fašistai jau negali lai
mėt karo prieš liaudies val
džią. Todėl, girdi, dabar 
Vokietijos ir Italijos valdo
vai planuoja tik, kaip gra
žiau galėtų pasitraukti iš 
Ispanijos (?).

Ispaną Fašistai Garsinas 
Laimėjimais Oro Kovoje
Valencia, Ispanija. — 

Liaudiečiai, veikdami iš oro 
ir ant žemės, per paskuti
nes tris dienas atkariavo 
kelias strategines pozicijas 
nuo fašistų Teruel srityj, 
centralinėj - rytinėj Ispani
joj- . •

Saragossa, Ispanu a.—Fa
šistai garsinasi, kad jų ita
liški orlaiviai nukirtę sep
tynis liaudiečių lėktuvus, o 
dvidešimts tris likusius pri
vertę pabėgti po didžios oro 
kovos Aragon-Teruel fron
te.

Amerikos Auto. Darbininkai 
Rems Kanadiečių Streiką
Detroit, Mich., bal. 19.— 

Homer Martin, pirmininkas 
Jungtinės Automobiliu Dar
bininku Unijos, sako, iog 
bent šiuo tarnu nešauks 
nauio visuotino streiko 
prieš General Motors Kor- 
noraciią, idant priverst ia 
išpildyt reikalavimus darbi
ninku, streikuojančiu prieš 
ta korporacija Kanadoj. 
Bet Martin prižada, kad 
uniia visomis finansinėmis 
išgalėmis rems draugų ka
nadiečių streiką.

Franciios Socialistu Vadų 
Pasitikėjimas L Blumu

Paryžius, bal. 19.—Susi
rinkimas Francijos Socialis
tų Partijos Nacionalės Ta
rybos išreiškė pasitikėjimą 
ministeriui pirmininkui Le
onui Blumui delei jo “nesi
kišimo” politikos i karą 
tarp Ispanijos fašistų ir 
liaudiečių.

Trys Jammu Partiios Eina 
Prieš Karinę Valdžią

Tokio. — Prie Minseito ir 
Seivų kai partijų bal. 18 d. 
nrisidėjo ir trečia Kokumin 
Domei partija kovai prieš 
Japonijos ministerio pirmi
ninko S. Havashi valdžią. 
Jos smarkia Hayashi’n ka
rinę politika ir priešinasi 
Japonijos padarytai sutar
čiai su Hitleriu “prieš ko
munizmą” (suprask, prieš 
Sovietus).

Valencia, Ispanija, bal. 19. 
—Ispanijos valdžia atranda, 
jog dabartiniu laiku Italija 
oru atsiunčia daugiau kari
nių lėktuvų fašistam negu 
kada pirmiau. Iš Vokieti
jos gi per vieną tik naktį 
atlėkė 36 orlaiviai Ispanijos 
fašistams. Nesenai Vokie
tija atidarė neva keleivinių 
lėktuvų liniją tarp Berlyno 
ir Burgoso, ispanų fašistų 
“laikinosios sostinės.” Ši 
oro linija yra tiktai nazių 
priedanga, po kuria jie ur
miniai gabena karo orlai
vius fašistams. Tie orlai
viai perskrenda naktį per 
Franci ją. lėkdami 9,000 iki 
12.000 pėdu augštyje ir su 
užgesintomis šviesomis. Ve
ža ir gazoliną, fašistams.

Ispanijos respublikos val
džia vra įsitikinus, kad Ita
lijos ir Vokietiios karo lai
vai^ neva “pikietuodami” 
tam tikrus plotus Ispanijos 
vandenų, ne stabdys karei
viu, ginklų ir amunicijos 
gabenimo ispanų fašistam 
per tas vietas, bet dar dau
giau praleis talkos fašis
tam. *

Tris Syk Atmušti Fašistų : 
Lėktuvai nuo Bilbao 4 * 
—. į 

Bilbao. — Tris kartus Is^ 
panijos fašistai su itališkais 
ir vokiškais lėktuvais už
puolė bombarduot Bilbao, 
Baskų provincijos sostinę, 
šiauriniame pajūryje., ir 
kiekvieną kartą liaudiečių 
lakūnai atmušė ir šalin nu
vijo priešų orlaivius. Sek
madienį jie nušovė vieną di
delį fašistų bombininką. Už
simušė du priešų lakūnai, 
kurie bandė parašiutais nu
šokti žemyn. Liaudiečiai 
pas vieną atrado itališkus 
dokumentus.

LENKŲ POLICIJA NUŠO
VĖ DU PATRIOTIŠKUS 

KAIMIEČIUS
Kielce, Lenkija. — Nors 

policija uždraudė, bet vals
tiečiai bal. 18 d. vis tiek su
sirinko į istorinį Raclavice 
karo lauką, kur lenkai,, va
dovaujami Tado Kosciusz- 
ko, sumušė Rusijos armiją 
1794 m.

Policija užpuolė patriotiš
kus valstiečius ir kovoj su 
iais du nušovė ir daugelį su
žeidė.

BUŠŲ VEŽIKAI ATSIME
TĖ NUO DARBO FE

DERACIJOS

Akron, Ohio. — 300 strei
kuojančių busu vežikų ma
siname susirinkime atsime
tė nuo Amerikos Darbo Fe- 
deraciios. kurios vadai 
smerkė ši streiką kaip “lau
kinių kačių streiką.” Veži
kai dabar prisidėjo prie In
dustrinio Komiteto (CIO) 
Unijos.
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Tamsi ir Reakcinga Moteriškė
Tūla “buvusi amerikietė” lieja ašaras 

fašistų “Vienybėje,” (už bal. 16 d.), būk 
“komunistai pasigavo dr. A. Rutkauską.” 
Sako toji bobelė: “Ir man baisiai gaila 
daktaro A. Rutkausko, kuris pateko į jų 
(komunistų) rankas. Tokiam tautiečiui 
ar nebūtų geriau naudingai dirbti su 
rimtais tautininkais (Na, sakysim, kaip 
ji pati arba Tysliava!—“L.” Red.) ir ap
sižiūrėti gerai, ar iš tikro taip Lietuvos 
valdžia kalta, kaip komunistai ją smer
kia?...”

Savo rašiniu ši fašistelka pilnai paro
do savo “rimtumą.” Ar stebėtina, kad 
pažangesni žmonės, toki kaip dr. A. Rut
kauskas, nuo jų atsisako?!

Tysliavos “rimtoji” sandarbininkė neži
no nei to fakto, kad komunistai niekad 
dr. A. Rutkausko negaudė ir nepasigavo. 
Jis turi savo nusistatymą ir sulyg juo 
veikia, kaip ir kiekvienas protaująs žmo
gus. Komunistai taip jau nesirūpina 
Lietuvos fašistų valdžios daryti kalta 
nei “taip”, nči “ne taip.” Jiems rūpi su
sivienyti su visais pažangiaisiais žmo
nėmis ir kovoti už fašistinės valdžios 
Lietuvoj pašalinimą ir atsteigimą demo
kratijos. Kurie žmonės *su tuo sutinka, 
jie dalyvauja bendram darbe su komu
nistais, socialistais ir kitais . .progresy
viais lietuviais. Dr. Rutkauskas taipgi 
prisidėjo prie to paties darbo, kadangi 
jis yra įsitikinęs, jog Lietuvoj demokra
tinė tvarka kelis šimtus sykių bus nau
dingesnė Lietuvos darbo žmonėms už fa
šistinę.

Toji poniutė sakosi gyvenanti Latvi
joj. Ji ten net girdėjo, kad “Lenkijoj re
voliucija ne už kalnų...” Gaila, kad ji 
girdi, kas darosi Lenkijoj, bet nieko ne
girdi Lietuvoj, kuri taipjau nuo Latvi
jos labai arti. Tegul toji poniutė išsivalo 
abi ausi, tuomet ji išgirs, kad Lietuvos 
darbo žmonių masės veikia prieš fašisti
nę smetonišką valdžią nei kiek ne ma
žiau, kaip ir Lenkijos darbo žmonių ma
ses.

Tuomet ji gal būt pakeis savo nuomo
nę ir apie dr. Rutkauską ir tuos “nela
buosius” komunistus.

kurį galima būtų palyginti tik viduramžių 
žmonių deginimui.

Ta pačia teise ir beteisiškumu galima per
sekioti ir šaudyti žmones už tai, kad jie turi 
radio aparatą, arba yra automobilio savi
ninkais, kad jie naudojasi stenografija ar
ba—kad jie mokosi svetimų tautų kalbas.

Galima būtų suprasti dūkimą prieš Espe
ranto ir esperantininkus, jei ši kalba būtų 
skiriama vienšališkam naudojimui—vienai 
kuriai politinei partijai, vienai rasei ar reli
ginei srovei. Betgi faktinai Esperanto yra 
paskirta kalba visiems: baltiesiems ir juo
dukams, malajiečiams ir mongolams, demo
kratams, fašistams ir komunistams, katali
kams ir budistams, mahometonims ir evan
gelikams, šventiesiems ir piktadariams.

Nurodęs, kad Esperanto kalba leidžia
ma mokytis net fašistinėj Italijoj ir re
akcinėj Brazilijoj, laikraštis užbaigia: 
“Mes lenkiame savo galvą prieš visus 
mūsų žuvusius draugus ir iškilmingai 
pasižadame tęsti jų darbą, ligi senos, 
tūkstantmetės svajonės išsipildymo.”

Įdūkusiems Ispanijos budeliams fašis
tams, matyt, viskas komunistiška, kas 
tik jiems kiek tiek nesuprantama arba 
kas yra pažangesnio. Dėlto jie ir šaudo 
žmones masiniai!

Italijos Komunistų Partijos Atsi
šaukimas į Italus Ispanijoj

Po to, kai Ispanijos lojalistai smarkiai 
supliekė Mussolinio pasiųstus Ispanijon 
kareivius, Italijos Komunistų Partijos 
Centro Komitetas išleido atsišaukimą. 
Jame aiškinama, kodėl italai kareiviai 
tūkstančiais pasidavė lojalistams. Tei
singai atsišaukimas nurodo, kad šis ita
lų kareivių Ispanijoj nugalėjimas nėra 
nugalėjimu Italijos žmonių. Šis nuga
lėjimas nėra parodymu, būk Italijos kar
eiviai netikę arba bailiai. Tai įrodymas, 
kad jie atsisako kariauti už imperialist^ 
reikalus. Tai įrodymas, kad jiems rūpi 
padėti Ispanijos žmonėms laimėti kovą 
prieš fašizmą. Šitie kareiviai, sako atsi
šaukimas, buvo gabenami Ispanijon prieš 
jų norą; buvo gabenami kovoti prieš de
mokratiją už fašistus. Dėlto jie, negalė
dami kitaip padėti Ispanijos žmonėms, 
masiniai bėgo arba pasidavė nelaisvėn.

Italijos žmonių unarą kelia Garibaldi 
Batalionas, kurį sudaro italai savano
riai, kovoj ą su respublikos šalininkais 
prieš fašistus.

Be abejo, šis atsišaukimas padarys di
delio įspūdžio į visus Italijos darbo žmo
nes ir tuos, kurie prievarta nugabenti Is
panijon ginti fašistus.

ALDLD REIKALAI
Iš ALDLD Vajaus

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos vajus 
už naujus narius sekamai sto
vėjo su 15 d. balandžio.
Kp. Miestas Narių gavo

2—So. Boston, Mass..........21
137— Montreal, Canada.........18
101—Bedford, Ohio ............ 16
123—Gary, Ind................... 16

19—Chicago, Ill....................15
138— Maspeth, N.Y................13
217—Winnipeg, Man..............11

79—Chicago, Ill. ...................9
47—Montreal Canada.......... 8
38—Donora, Pa......................8

Vėliava tai kuopai, kuri gaus 
daugiausiai naujų narių.

2. Antra dovana—Raudono
sios Armijos, Laivyno ir Orlai- 
vyno Albumas.

3. Kiekviena kuopa, kuri va
jaus metu padvigubins narių 
skaičių, tai gaus antrą dovaną. 
Iki šioliai padvigubino narius 
123 Icp.—Gary.

4. —Narys, kuris gaus ne ma
žiau 10 naujų narių, tai gaus

dovanų: “šviesos” komplektus, 
gražiai padarytus už 1934- 
1936 metus; “Laisvę” ar “Vil
nį” pusei metų arba “Liaudies 
Balsą” metams laiko.

5. Narys, kuris gaus ne ma-' 
žiau 5. naujų narių, tai galės, 
gauti $3 vert. ALDLD laidos I 
knygų arba setą anglų kalboj 1 
knygų tos vertės. Tokios tai 
dovanos iš Centro. Dar yra ir 
apskričių, kurie skiria kuopoms 
dovanas.

Laiko jau nedaug iki vajaus 
pabaigos. Pasidarbuokime visi!

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekretorius.

Faktai Kalba už

kra gyvenimo tragedija.
Ar negalėtų vietinės lietu

vių organizacijos tuomi susirū
pinti ? Ar negalėtų aprūpinti 
šį senelį mūsų lietuviški poli
tikieriai, kurie susirišę su mie
sto valdžia?

* * *
čionai pasibaigė teismas 

tarpe Petro žemeikio ir Domi
ninko Bočkaus, kuris ėjo net 
dvi dienas prie teisėjo Ed
ward A. McGrath ir prisai- 
kintųjų teisėjų.

Dalykas buvo maždaug 
toks: Petras žemeikis tvirtino, 
kad jis paskolinęs $250 D. Bo- 
čkui rugsėjo mėn., 1932 m., 
o 1930 metais Dom. Bočkus 
važiuodamas į Lietuvą paliko 
prižiūrėti savo nuosavybę P. 
žemeikiui, prižadėdamas, kai-
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" Laisvę ”
“Gerb. ‘Laisvės’ Adminis-Ne kartą minėjome, kad 

dienraščio “Laisvės” cirkulia- tracija! čia prisiunčiu $7. At- 
cija kyla—augame skaityto- siskaitykite už laikraštį $5.50 
jais. Taip pat esame rašę, ‘ kaipo metinę prenumeratą, o 
kad šiuo momentu visai lengva likusius $1.50 pasilaikykite 
užrašyti “Laisvę”, tik reikia I kasdieniniams ‘Laisvės’ reika- 
netingėti užeiti į namus pas j lams. Atleiskite, kad užvilkau 
žmones, su kuriais ] 
pažinties. Jiems paaiškinus1 esu

lengvai pat jos užsidėjimo. O kas link 
32_ New Haven, Conn......... 3 galėtume įtikinti, kad užsira- gavimo naujų skaitytojų, tai

Kad žmonėms patinka yra pasižadėjusių, bet sunku 
i”, tai užtenka pasiskai- gauti pinigus, žmonės skun- 

džiasi neturį pinigų. Sunkios 
“Gerbiama ‘Laisvės’ Adm.! gyvenimo sąlygos. Draugiškai, 

Pateko j mano rankas 
“Laisvės” numeris-kopija. Pa
siskaičiau ir taip man patiko į 

| ‘Laisve’, kad noriu ją gauti 
kasdien.

37—Lawrence, Mass.
44—Lowell, Mass. .
87—Pittsburgh, Pa.
68—Hartford, Conn.

104—Chicago, Ill.......
162—Toronto, Ont. . .

9—Norwood, Mass.
10— Philadelphia, Pa..............5

109—Toledo, Ohio.................. 5
131—Saginaw, Mich................ 5

1—Brooklyn, N.Y................4
153—San Francisco, Calif....4

11— Worcester, Mass..............3
92—Cicero, Ill......................................... 3; apie mūsų dienraštį,

neturime [ atnaujinimą prenumeratos. Aš 
‘Laisvės’ skaitytojas nuo

po atlyginimą, 10 dol. mėne
siui.

Tarpe jų dėl šių dalykų įvy
ko nesutikimai, privesdami šį 
reikalą prie valdiško teismo.

Teismas pripažino Dom. Bo- 
čkui atmokėti $250 skolą su 
nuošimčiais ir $500 už darbą 
Petrui žemeikiui. Tuos $500 
apmokėti lengvomis išlygomis, 
tai yra, po $10 kas mėnesį.

“L.” Reporteris.

Paterson, N. J
6—Montello, Mass.

16—Jersey City ....................2
27—New Britain, Conn....... L
22—Cleveland, Ohio 
30—Chester, Pa.......
33—Pittsburgh, Pa.. 
39—Scranton, Pa.. . .

55—Brooklyn, N. Y.
65—Racine, Wis. . . .

.93—Betlehem, Pa.................. 2
96—Sudbury, Ont.................. 2

136—Harrison, N.J..................2
188—Hamtramck, Mich......... 2
204—Hart, Mich....................2

Po 1 naują narį gavo seka
mos kuopos: 18—Edmonton, 
Alta.; 5—-Newark, N. J.; 20 
Binghamton, N.Y.; 64—Moline, 
Ill.; 40—McKees Rocks, Pa.; 
52 — Detroit, Mich.; 71 — 
Bridgewater, Mass.; 84—Pater
son, N.J.; 141—-Fhila., Pa.; 167 
—Sheboygan, Wis.; 190—Cle
veland, Ohio; 212—Bayonne, 
N.J., ir 236—Washington, Pa.

Dovanos iš Centro
ALDLD Centro Komitetas

2 šytų.
2 “Laisvė
2 tyti sekamą laiškelį:
2'
2

2

paskyrė kuopoms ir nariams 
dovanas už naujus narius. Jos 
yra:

1. Pirma dovana—Raudonoji

vienas P* P* Grybas, Aberdeen, Wa
shington.”

Laiškelis iš labai toli, iš an
tro krašto šalies, už virš 3 
tūkstančių mylių, skamba gra
žiai. Ir ten žmonėms “Lais- 

1” patinka. Aišku, jog eko
nominių trūkumų turime visi, 
tačiau apšvietai grašio nerei
kia gailėtis. Turime šviestis, or
ganizuotis ir kovoti už paleng
vinimą ekonominių sąlygų. 
“Laisvė” mums tame daug pa
deda. Prašome drg. Grybo

Tuojau Išpirkau Money-Or- 
derį ant $5.50, pasiunčiu jums vė 
ir prašau greit man siuntinėti 
‘Laisvę’. Su pagarba, jūsų, 
George Skinzera, Bristol, 
Conn.”

Nedaug yra tokių apsukrių 
žmonių, kaip drg. George 
Skinzera, kurie, pamatę laik
raštį, pasiskaito jį ir tuojau ' atlankyti visus, kurie tik yra 
nusprendžia: naudingas jis, 
skaityti,, ar nė.' Pūtiko, įdėjau 
užsiprenumeruoja. Didelė di
džiuma žmonių lėčiau spren
džia, tokiem reikalinga agita
cija, reikia juos pakalbinti, 
reikia patarnauti, priimti ir 
pasiųsti pinigus už prenume
ratą. Todėl reikalinga, kur tik 
susitinkame su žmonėmis, pra
šyti užsirašyti “Laisvę” ir la-

išsireiškę noro užsirašyti “Lai
svę” ir paskubinti juos užsira
šyti.

Kas Veikiama Dėl Pirmosios 
Gegužės

Dažų Darbininkų Unija 
i vienbalsiai nutarė apvaikščioti 
' Pirmąją Gegužės. Bus kviečia
mos visos unijos ir pašalpinės 
draugijos prisidėti. Taip pat 
Tarptautinis Bendras Frontas 
Gelbėjimui Ispanijos Lojalistų 
užgyrė Dažų Unijos nutari
mą ir prisidės prie apvaikšio- 
jimo. Ispanijos gelbėjimo ko
mitetas susideda iš penkiosde- 
šimties organizacijų. Todėl 
Pirmojoj Gegužės bus di
džiausia demonstracija.

Pirmosios Gegužės apvaikš- 
čiojimo komitete turės savo at
stovą Amerikos Lietuvių Dar
bininkų :Literatūros Draugijos 
84 kuopa. Turėtų ir kitos Pa- 
tersono lietuvių organizacijos 
prisidėti ir dalyvauti apvaikš- 
čiojime darbininkų šventės.

Visi turėsime gegužės 1 d.

Kitas draugas rašo:
“Gerbiemiėji! čia randate 

įdėtą čekį, kuriuom padengiu 
savo prenumeratą už ‘Laisvę’ susirinkti Sandy Hill parke 10 
metams ir $1.50 skiriu kaipo 
auką išmokėjimui jūsų naujo 
Linotype (raidžių statomą)

vai. ryte. Iš tenais pradėsime 
maršuoti - demonstruoti gatvė
mis. O demonstracijoje maty-

bai reikalinga eiti į namus ir 
raginti, kad užsirašytų.

Skaitykite dar vieną laiške
lį:

mašiną. Su pagarba Peter Bal- 
zar, Walworth, N. Y.”

Į laiką ir neskūpaudamas 
prisidėjo drg. Balzaris išmo
kėjimui mašinos.

sime Bendro Tarptautinio Ko 
miteto nupirktą Ispanijos liau 
diečiams ambulansą.

Šilko Audėjų Pareiga.

Sako, Franko Sušaudęs Cordoboj 
Esperantininkus

Anglijos laikraščiuose pranešama, kad 
Cordobos mieste (Ispanijoj), kurį tebe
laiko užgrobę fašistai, generolas Fran
co sušaudė visus esperantininkus (Espe
rantininkai—tarptautinės esperanto kal
bos šalininkai, mokiniai bei praktikuo- 
tdjai). Dėl šito įvykio išeinąs Anglijoj 
esperantistų laikraštis “Esperanto Inter- 
nacia” (vertimas “L. Ž.” rašo:

Jei žinios, kuriąs girdime iš įvairių pusių 
ir jau skaitėme įvairiuose pranešimuose ir 
laikraščiuose, yra tikros, kad Kordoboje ge
nerolo Franko valdžia įsakė sušaudyti visus 
esperantininkus, motyvuodama savo įsaky
mą pareiškimu, kad esperantininkai, kaipo 

. taikos mylėtojai ir kaipo tarptautinės kal- 
' bos šalininkai yra pavojingi ispanų tautai, 

—jei tos žinios yra tikros, kad mūsų vien- 
’ minčiai Kordoboje turėjo padėti galvas ne 

už savo galimą priklausymą kuriai nors po- 
litinei partijai, taigi ne už savo politinius 

' įsitikinimus, bet už patį Esperanto, tai mū
sų sąjūdis dabar turėtų savo pirmuosius 

• kraujo kankinius.
» Tos žinios yra taip neįtikėtinos, kad mes 

a pageidautume palaukti jų patvirtinimo tik
rai įrodančiais dokumentais su datomis ir 

' detalėmis. Bet tai bus galima gauti gal 
, tik pasibaigus šiam brolžudiškam karui.

Tačiau, jeigu dokumentai įrodytų, kad 
mūsų vienminčiai Kordoboje mirė tik del to 
fakto, kad jie buvo esperantininkai, tai 
Franko kompanijos elgesys būtų ne tik 
“grandioziška klaida,” bet dangun šaukian
tis nusikaltimas prieš kultūrą ir civilizaciją,

Radio Darbininkai Organizuojasi
Pereitą savaitę Komitetas Industri

niam Organizavimui (C. I. O.) išdavė 
čarterį radio darbininkams ir pradėjo 
uolų darbą už jų suorganizavimą į uni
ją. Į šią sritį bus organizuojami ne tie, 
ką išdirba radio klausytuvus ir priimtu
vus bei kitokius techniškus prietaisus, 
bet tie, kurie difba kaipo radio operuo
to jai. Jų unija vadinsis American Radio 
Telegraphists’ Association.

Tai labai svarbi susisiekimo priemonė 
ir joje dirba apie 121,500 darbininkų. 
Kai jie visi susiorganizuos į uniją—bus 
didelis visos darbininkų klasės laimėji
mas. Tuomet ne tik jie patys gaus di
desnes algas, dirbs trumpesnes valandas, 
bet podraug galės gerokai padėti ir ki
tiems darbininkams išlaimėti tą patį.

Mūsų linkėjimas, kad radio telegrafis
tai kuoveikiausiai susiorganizuotų į savo 
profesinę sąjungą!

SLA Albumas Jau Gatavas
I

SLA Jubilėjaus Komisija prašo mus 
pranešti, kad Jubilėjinis Albumas, kurį 
toji organizacija leidžia, jau esąs gata
vas. Pasak Komisijos:

Albumą sudaro 304 puslapiai, kuriuose 
telpa J72 skirtingi atvaizdai ir virš 3,000 
skirtingų asmenų, nes visos grupės aiškios 
ir jose esančius asmenis galima aiškiai pa
žinti. Albumas atspausdintas gražiai ir 
aiškiai rusva spalva ant storos, slidžios po- 
pieros. Kieti, tvirti apdarai, su auksu 
įspausta antrašte, kurią puošia Lietuvos 
žirgvaikis. Knyga vidutinio formato 9*4x12 
colių didumo.
Todėl, nurodo Komisijos atsišaukimas:

Svarbiausiai šį pranešimą darome tuo 
tikslu, kad paraginti kiekvieną LIETUVĮ 
NUSIPIRKTI ALBUMĄ NUPIGINTA 

KAINA. LIGI GEGUŽĖS 1 D., 1937 M.,

Štai didžiausias bravoras 'Maskvoj, -— dalis augan
čios industrijos, patenkinimui Sovietui Sąjungos gyven
toją reikalavimą. Vien Maskvoj yra 3,200 aludžią, 
barą ir t. v.,,“kavinią” (cafes).

Užsimokėdami prenumera
tas primetė po 50c. dovanų 
šie draugai: A. Gudauskas, 
Georgetown, Ill.; B. Shlaves, 
New York City, N. Y.; T. Sa- 
rapas, Norwood, Mass.; J. 
Mankus, Waterbury, Conn.; 
A. Misevičiene, Yonkers, N. 
Y.; A. Phillips, Stamford,
Conn.; D. Burba, Stamfrod, 
Conn, ir B. Damauskas, Tor
rington, Conn.

Širdingai dėkavojame drau
gam, kurių vardai aukščiau 
paduoti ir linkime, kad kiti 
tūkstančiai dienraščio skaity
tojų pasektų juos.

P. Buknys.

Elizabeth, N. J
Mūsų Naujienos

Kaip reikalinga apdrauda 
senatvėje iš valdžios pusės, 
tai parodo šis faktas, 
liūdnas. Juozas Petkevičius, 
kuris gimė Lietuvoj 97 metai 
atgal, senatvėj gyveno ant 
“dumpų,” kur viso miesto iš
matos yra išvežamos.

Senelis gyveno tosh dumpo- 
se jau gana ilgai, darydamas 
pragyvenimą iš parduotų bon- 
kų ir kitų rastų tinkamų išma
tų.

Bet nedavalgymas, šaltis ir 
kiti oro nesmagumai pakirto 
senelio sveikatą, jog jis turėjo 
prašytis pagelbos, gaudamas 
tuomlaikinę prieglaudą Ale- 
xian Brother Hospital. Tai ti-

ALBUMĄ GALIMA GAUTI PRENUME
RATOS KELIU TIK Už $3.00. Po minė
tos dienos Albumo, kaina bus $4.00 už eg
zempliorių. Linkėtina, kad visi SLA nariai 
ir visi šviesūs Amerikos lietuviai pasinaudo
tų šia proga ir neatidėliojant prisiųstų $3.00 
prenumeratos už Albumą. Visų geros va
lios lietuvių prašome paremti šį didelį ir

Į visus Patersono šilko audė
jus! Audėjai beveik už dyką 
dirba, arba už badaujančias 
algas. Nes unijos kaip ir ne
bėra. Todėl bosai išnaudoja, 
kaip išgali. Kas reikia daryti 
audėjams? štai Committee for 
Industrial Organization (CIO) 
arba Textile Workers’ Organi-
zing Committee atidarė ofisą 
po num. 128 Broadway. Tai 
bus patalpa šilko darbininkų 
organizavimui, šio darbo di
rektoriumi yra paskirtas Carl 
Halderman. Organizatoriais 
yra Joseph Yaneralli, Dominic 
Amratta, Peter Betard, J. 
William Green. Taigi, pradėta 
darbininkus organizuoti į T. 
W. C. 1. O. Visi šilko audėjai 
turėtų šturmu stoti į CIO uni
ją, tuojaus, be atidėliojimo.

Žmogžudystės

Specialis policmonas Leroy 
Staubs susipyko su savo žmo- 

ir labai na už tai, kad jo nepatenkinu
si meilėje. Jis taip ant jos už
pyko, kad pasiėmęs revolverį, 
ją nušovė. Štai prie ko prive
dė žmogų meilė.

svarbų Susivienijimo kultūrinį darbą — iš-, 
leidimą istorinio Albuiųo. Tą paramą su
teiksite užsisakydami Albumą net nupiginta 
kaina, kuriuo patys gėrėsitės ir jūsų vaikai 
susipažins su savo tėvų kultūriniais darbais. 
Užsakymus siųskite SLA Jubiliejaus Komi
sijos vardu, sekamu adresu: 307 W. 30th 
Street, New York, N. Y.

Andrew E. Eichelberger, 37 
metų amžiaus, Iš Passaico, dir
bęs Wright orlaivių fabrike, 
Patersone, pasiėmęs šautuvą 
šūvį paleido sau galvon. Nusi
žudė taip gi dėl susipykimo 
su savo žmona. Paliko vaiką 8 
metų, dukterį 10 metų. Toksai 
jo pasielgimas visai netikęs.

Vabalas.

Ūkių Varžytinės

Vilkaviškio apyi. teismo sa
lėje kovo 18 d. iš viešų varžyti
nių buvo išstatyti parduoti 7 
ūkiai. 3 ūkiai iš antrų, varžyti
nių (įkainuoti puse kainos) bu
vo parduoti. 4 ūkiai iš pirmų 
varžytinių, nesant pirkikų, li
ko neparduoti.
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Kovų Bruožai 
Ispanijoj

Rašo Majoras X.
Nubaudimas

Tai buvo pavojingas priešas. 
Jis netikėtai pasirodydavo už
pakalyj mūšių linijos, šnipinė
damas, kur randasi lėktuvų 
stovyklos, kokios pozicijos ka
riuomenės, ir taip pat netikėtai 
prapuldavo.

Smarkiai ir drąsiai jis per
lėkdavo frontą 5000 metrų 
aukštumoj ir greitumu po 360 
kilometrų į valandą pabėgdavo 
nuo besivejančių lėktuvų.

Respublikiečių aerodromuose 
gerai žinojo planus fašistinio 
lakūno. Netekęs vilties surast 
mūsų aerodromus, jis užpulda
vo ramius gyventojus. Keturias 
savo bombas po 10 kilogramų 
šnipinėtojas numesdavo ant so
džių arba ant nedidelių gele
žinkelio stočių. Atlikęs tą “žen- 
klyvą” darbą, tas draskūnas nu
sileisdavo netoli žemės ir lėk
damas iš kulkasvaidžio šaudy
davo vaikus, moteris ir senu
kus. Tai buvo negirdėtas žiau
rumas, ir nesinorėjo tikėti, jog 
už lėktuvo šarvų galėjo sėdėti 
žmogus.

Respublikiečių lakūnai surin
ko apie jį tikras žinias. Priešas 
lekiojo vokiečių išdirbystės lėk
tuvu “Heinkel-71,” kuris į 
trumpą laiką gali nulėkt 200- 
300 kilometrų gilumon mūsų 
šalies.

—Pagaut tą draskūną, pamo
kint jį!—svajojo lakūnai.

Vieną kartą į netolimai nuo 
fronto esantį aerodromą atėjo 
pranešimas: “Heinkel-71” pasi
rodė ant gelžkelio stoties Alka- 
la de San Xuan ir padegė ten 
naftos sandėlius.

Už kelių minutų trys res
publikiečių naikintojai pakilo į 
orą. Komandierius Fernando 
Negro dar būdamas ant žemės 
davė įsakymą:

—Pasiskirstyt ore. Jieškokit 
šnipo pakeliui į Avilą, kur ran
dasi jo aerodromas.

Ilgai lekiojo naikintojai. Ne
tikėtai priešą pamatė pats Neg
ro. šnipas lėkė 4000 metrų 
aukštumoj; naikintojas pakilo 
dar 1000 metrų aukščiau ir 
prasidėjo kova.

Negro buvo patyręs lakūnas 
ir vokiečių lakūnas net su savo 
greitu lėktuvu negalėjo pabėgt. 
Kulkasvaidžio ugnis kapojo 
priešo lėktuvo sparną. Kelių 
desėtkų kilometrų atstume bu
vo fašistų aerodromas. Vokiečių 
lakūnas paleido žemyn savo ma
šiną, norėdamas pabėgt. Jis 
strimagalviais puolė žemyn vie- 
ną-du-tris tūkstančius metrų. 
Iki aerodromui paliko vos 10 
kilometrų, kuomet Negro prie 
pat žemės prisivijęs primušė 
priešą.

Tą patį vakarą karo štabe 
buvo gautas trumpas raportas:

—“Heinkel-71” numuštas!

Mirtis Rubio
Rubio žuvo karžygio mirtimi. 

Aš atsimenu tą ramų lakūną, 
nuolat triūsiantį apie savo lėk
tuvą.

.... Bombarduoto j ai 1 y d imi 
naikintojų prasimušė į užpaka
lį priešų. Jie netikėtai pasiro
dė virš Makedos aerodromo ir 
rūpestingai sunaikino visas čia 
stovėjusias mašinas. Paskutinę 
minutę, kuomet respublikiečių 
lėktuvai atsigrįžo lėkti linkui 
savo linijų, ugnimi kulkasvai- 
džių buvo pakirstas Rubio lėk
tuvas. Draugai patėmijo, kaip 
pasirodė dūmai iš vieno moto
ro ir išsimušė garas iš radia- 
torio.

Bet Rubio sumaniai valdė 
lėktuvą, stengdamasis dalėkti 
iki savo aerodromo. Lėktuvas 
pradėjo atsilikt. Kiekvieną mi- 
nutą galima buvo tikėtis motoro 
sprogimo. Rubio aiškiai matė, 
jog nepajėgs dalėkti iki savo 
pusei. Reikia nusileisti. Bet 
kur? Tuo momentu pasirodė 
miestelis Terrixos, esantis mai
štininkų rankose. Miestelio pa
kraštyj Rubio patėmijo aero

dromą tirštai nustatytą “Jun
keriais,” “Heinkeliais” ir “Fia- 
tais.”

Rubio leidosi žemyn.
“Leidžiasi!”•—perbėgo mintis 

pas draugus.
Jie matė, kaip Rubio gabiai 

nuleido savo mašiną ant priešų 
plečiaus ir kaip iš visų pusių 
žmonės bėgo link jo. Bet kas 
atsitiko? Kodėl besiartinusieji 
prie nusileidusio Rubio lėktuvo 
šoko atgal bėgti?

Sutratėjo kulkasvaidžiai iš 
Rubio lėktuvo. Bėgiu keletos 
minutų smarkia ugnimi buvo 
apipilti stovėjusieji aerodrome 
lėktuvai. Priešų lėktuvuose kil
davo gaisras, pasigirsdavo 
sprogimai. Iki paskutinei mi- 
nutai—kol kulkasvaidžių ugnis 
nesuvarstė lakūnų kūnus — jie 
naikino fašistų lėktuvus.

Taip žuvo Rubio ir jo drau
gas.

Užpuolimas ant Avilos
Madrido gatvės buvo pilnos 

žmonių. Po ilgų sunkių dienų, 
pagalios užstojo ramumas: 
prastas oras užkirto fašistų lėk
tuvams kelią į sostinę.

Tirštuose rūkuose pasislėpė 
viršūnės Sierra de Gredos ir 
Sierra Guadarrama. Tiktai per
lėkus tas kalnų viršūnes, galėjo 
pasiekt Madridą priešų lėktu
vai, kurių stovyklos buvo Avilos 
ir Salamankos aerodromuose. 
Lėkti tokiame ore fašistų lakū
nai nedrįso.

Kaip tik tą pačią dieną buvo 
gautas įsakymas — sunaikint 
priešų aerodromą Aviloje.

Išaušus rytui penki greitieji 
bombarduotojai pakilo į orą. 
Virš Madrido mėlynavo skais
tus dangus, bet debesys tvirtai 
laikė apgaubę toliau esančias 
kalnų viršūnes.

Mes nutarėme perlėkt kalnų 
viršūnes didelėje aukštumoje. 
Tiktai iškilus 5,000 metrų, lėk
tuvai paliko apačioje debesuo
tą lauką, po kuriuo buvo pas
lėptos kalnų viršūnės. Debesys 
laikė uždengę ir visą tolimesnį 
kelią. Nebuvo matyt nė vieno 
dalykėlio ant žemės. Kur Avila? 
Pagal laiką lėkimo tai mes bu
vome jau virš jos. Veltui lėk
tuvai jieškojo nors mažiausio 
“langelio”, kad pasileisi žemyn. 
Prošvaistės nesimatė.

—Reikės grįžt atgal ir lėkt 
žemiau debesų,—pamaniau aš.

Lėktuvai pasuko atgal. Atlė
kus iki Toledo kalnų mes sura
dome prošvaistę ir, pasinaudo
ję proga, pasileidome žemyn. 
Toledo kalnai yra apie 800 me
trų aukščio. Debesų tinklas 
pratrūko tiktai 1000 metrų 
aukštumoj. Mes lėkėm siauru 
plyšiu, pro kalnus, beveik po 
pat debesiais.

Debesuotas dangus mums 
pavelijo nepatėmytais atlėkti 
iki pat Avilai. Mes puolėme 
ant aerodromo. Tiesioj rikiuo
tėj čionai stovėjo 12 “Junke
rių” ir apie 30 naikintojų. 
Apie juos bėginėjo apie 300 
žmonių. Mūsų pasirodymas bu
vo toks netikėtas, jog nė vie
nam priešų naikintojui nepavy
ko pakilt į orą. šimtas bombų 
nukrito ant žemės. Mes bom
bardavome iš 600 metrų aukš
tumos ir nė viena bomba nenu
ėjo niekais.

Tris sykius lėktuvai grįžo dėl 
bombavimo. Priešų kanuolės 
buvo bejėgės prieš mus; jos 
veikia tiktai tuomet, kai lėktu
vai būna 1,500-1,800 metrų 
aukštumoj.

Aiškiai liepsnojo “Junkeriai” 
ir naikintojai. Išbėgiojo visi 
lėktuvų patarnautojai.

Mums ėmė tik tris minutas 
sunaikint aerodromą Aviloj. 
Paskui mes pasislėpėm virš de
besų.

Sudiev, Ramoz!
Mano draugas, mylimas Ra

moz! O kaip aš pamylėjau jį'

tose sunkiose kovos dienose 
prie Madrido. Netikėtum, ro
dos, kad rytoj išlėkus ant kas
dieninio bombardavimo aš ne
matysiu daugiau pažįstamos 
kapitono Ramozo mašinos!

Kiek tai sykių, bėgiu pasku
tinių mėnesių, Ramozas išsisu
ko iš labai keblios padėties. 
Atsimenu kaip su pakirstu mo
toru Ramoz prasimušė prie 
Sevillės aerodromo ir atliko ten 
kovos užduotis.

Štai kaip jis žuvo.
.... Keletas dienų atgal virš 

Madrido įvyko vienas iš stam
biausių mūšių aviacijos istori
joj. 24 Junkersai, lydimi kelių 
desėtkų naikintojų, vėl bandė 
pasėt mirtį darbininkų apgy
ventose Madrido vietose. Užata- 
kuoti respublikiečių naikintojų, 
vokiečiai pabėgo visai nestoję 
kovon. Anglų ir francūzų ko
respondentai, esantieji maišti
ninkų stovykloje, pranešė vė
liau, jog sugrįžus eskadrilei 
į savo aerodromus, buvo patir
ta, jog maištininkai neteko 
40 žmonių užmuštais ir sužeis
tais.

Tasai mūšis, smarkiai pažei
dęs priešininkų oro jėgas, ke
lioms dienoms išgelbėjo Madri
dą nuo bombardavimo. Fašistai 
skubiai atpildė sugadintas or- 
laivyno dalis. Į Sevillės aerodro
mą buvo pristatyta nauji lėktu
vai.

Buvo įsakyta: tuojaus su
naikint Sevillės aerodromą, ne
duodant progos priešui susi
tvarkyt.

Septyni greitieji bombarduo
tojai išlėkė linkui Sevillės. Mes 
žinojom, jog pirmą vai. dieną 
vokiečių lakūnai išvažiuoja pie
tums. Kaip tik tuo laiku buvo 
aprokuota atlėkti į Sevillę.

Mus perspėjo: ar tai buvo 
pranešta “penktos kolonuos’ ’, 
ar tai buvo pranešimas nuo 
fronto apie pasirodymą mūsų 
eskadrilės,—sunku suprast, iš 
kur buvo pranešta fašistam 
apie būsimą bombardavimą. 
Besiartinant prie Sevillės mes 
pakliuvome į smarkią kanuolių 
ugnį. Beveik tuo pat laiku virš 
mūsų pasirodė 18 naikintojų.

štai koks paveikslas buvo to 
oro mūšio: Iš viršaus buvo pa
leista kulkasvaidžių ugnis. Iš 
apačios šaudė zenitinės kanuo
lės. Bet visgi mes prasiveržėm 
iki aerodromo ir išpildėm savo 
užduotį. Po mūsų atsilankymo 
fašistams nebeliko kas tvarkyt: 
lėktuvai, kurie- stovėjo aero
drome, tapo sunaikinti.

Šiame mūšyje Ramozo lėktu
vas tapo pakirstas. Jis vėl pali
ko su vienu motoru. Ramoz 
bandė laikytis eilėj, bet mašina, 
netekus greitumo, pradėjo pasi
likt. Pagelbon sugrįžo keletas 
mūsų lėktuvų ir nuvijo naikin
tojus, o vieną “fiatą” pavyko 
nukirst. Bet ką galėjo padaryt 
keletas bombarduoto jų prieš 
17 naikintojų. Mūsų viršinin
kas matė, kaip degė Ramozo 
lėktuvas. Pagelbos nebuvo.. . .

Buvo vienas būdas išsigelbėt. 
Ramoz galėjo nusileist ant prie
šų teritorijos ir išgelbėt save. 
Bet Ramoz vis lėkė. Jo lėktuvas 
buvo apimtas liepsnų, bet lėkė.

O priešai iš kulkasvaidžių be 
perstojimo kapojo karžygio lėk
tuvą. Ramoz negalėjo juos nu- 
vyt savo kulkasvaidžių ugnim, 
nes jau buvo žuvę visi jo pa- 
gelbininkai.

Ramoz nepasidavė. Jis žuvo 
ore, ugnies sūkuryj, kuris su
naikino jo lėktuvą.

Sudiev, kovos drauge, kapi
tone Ramoz!

(Iš ispanų kalbos)

MOTINA, PAGIMDŽIUS 
MERGAITĘ, TUOJ PABĖ

GO Iš LIGONINĖS

Boston, Mass. — Kaip tik 
Rubiną Hartmanienė mies
to ligoninėje pagimdė mer
gaitę, tuoj naktį ir pabėgo 
namo, kada slaugės nema
tė. Jinai visą mylia parėjo 
pėsčia į Roxbury. Už kelių 
minučių atvažiavo ligonve- 
žimis pas ją, bet Hartma
nienė atsisakė grįžti ligoni
nėn. Jos duktė dar tebėra 
ligoninėje. Motina yra 38 
metų amžiaus.

"Žiemos Pagelba” 
Lietuvoje

lubos, kad nebirėtų žemės ir 
nelytų, išlipytos ‘Tarzano’ 
filmos skelbimais, mėnesiui 
moka 8 lt.” Šeima gyvena 
iš atsitiktinai gaunamų litų 
už sukapojimą malkų, už

Lietuvoje lig paskutinių 
laikų visokių vargšų šelpi
mas buvo labdaringų orga
nizacijų rankose. Tačiau 
vargas ir skurdas paskuti
niais laikais tiek padidėjo, 
kad fašistams prisiėjo pa
galvot apie organizavimą 
platesnės “žiemos pagelbos” 
užsienio valstybių pavyz
džiu. Organizuoti tą pagel
ba fašistai ėmėsi ne dėl ge
ros savo širdies, o tiesiai bi
jodami biednuomenės neri
mavimu, v

Aukas rinkti ėmėsi 1936 
m. gruodžio mėn. šaulių są
jungos nariai. Po Kauną 
važinėjo sunkvežimiai, ku
riuose sėdėjo trimitininkai,1 
ir tokiu būdu kvietė žmo
nes atlikti savo “pilietinę 
pareigą.” Tačiau ponai, 
ypač turtingesni, nesiskubi
no atidarinėti savo pinigi
nes, arba jei ir duodavo, tai 
vieną kitą litą. Daugiau pa
sisekimo aukų rinkėjai tur
ėjo įstaigose, kur valdinin
kai bei tarnautojai buvo 
verčiami apsidėti tam tikru 
mokesčiu ir tas mokestis 
buvo išskaitomas išmokant 
algas. Daugiau kaip mėne
sį besitęsus aukų rinkliava 
Kaune davė apie 42 tūks
tančius litų ir apie 200 mai
šų įvairių daiktų. Provinci
jos miesteliuose ir valsčiuo
se per tą laiką buvo surink
ta apie 23 tūkstančius litų, 
86 tonus javų, 11 tonų bul
vių ir šiek-tiek kitų produk
tu (“Liet. Aidas,” 1937.1. 
29).

Visų tų surinktų aukų 
toli gražu neužteko net ne
didelei daliai vargstančiųjų 
sušelpti. Kaune prieš kalė
dų šventes buvo duota po 
kelis litus tik 30% visų pa
galbos prašiusių šeimynų. 
Pati fašistinė spauda pripa
žįsta, kad Kaune “pagelbos 
prašančių tikri antplūdžiai” 
(“L. A.,” ,1937.1.29). Tos 
pat dienos “Lietuvos Ži
nios” korespondencijoj iš 
Marijampolės rašo: “Veik 
kiekvieną dieną miesto sa
vivaldybė gauna keliolika 
pranešimų, kuriais mariam- 
poliečiai, daugiausia netur
tingos senos bobutės, krei
piasi į žiemos pagelbos ko
mitetą ar miešto burmistrą, 
prašydamos pašalpų ir skų- 
sdamosios savo vargingu 
gyvenimu. Norinčių pašel- 
pos gauti skaičius jau esąs 
toks didelis, kad jis keliąs 
susirūpinimą, nes pašal
poms skirtų pinigų ir su
rinktų aukų nesą jau tiek 
daug.”

Pačių fašistų skelbiamais 
daviniais Kaune žiemos pa- 
gelbos* reikalingi apie 7,000 
šeimynų. Jei daleisti, kad 
šeimynoj yra tik po 3 žmo
nes, tai ir tuo atveju pašal
pos reikalauja 21 tūkstantis 
kauniečių arba apie šešta
dalis visų Kauno gyvento
jų. Ne geresnė padėtis ir 
provincijoj. P a v y zdžiui, 
Marijampolėj prieš kalėdas 
buvo suteikta šiokia tokia 
pašalpa 600 šeimynų. Ir tai 
mieste, kuris turi apie 12 
tūkstančių gyventojų! O 
kiek šeimynų tos pašalpos 
negavo, bet jos tikrai reika
lingi ?!

Pašalpos dydis—keli litai 
į mėnesį. Šelpiamieji gauna 
po 5, daugiausia 10 litų į 
mėnesį. Tuo tarpu vieni 
pietūs kainuoja litą ir dau
giau. Aišku, kad su tais 
keliais litais ne ką teužkiši.

Be to pašalpa reguliariai 
nemokama. Jos išmokėji
mas priklauso nuo geros po
niučių valios.

Konkrečių faktų kol kas 
trūksta, bet drąsiai galima 
tvirtinti, kad nemaža dalis 
surinktų aukų “sutirpsta” 
plačiose labdarių kišenėse. Į 
spaudą lig šiol prasiskverbė 
žinios tik apie Klaipėdos 
žiemos pagelbos komiteto 
veikimą. “Esą, tas komite
tas beveik pusę surinktų 
aukų išmokėjęs savo tar
nautojams ir maža kas beli
kę tiems, dėl kurių žmonės 
aukavę daiktus ir pinigus,” 
—rašo “Liet. Žinios” (1937- 
III-5). Be abejo panašiai 
moka pasielgti ne tik Klai
pėdos hitlerininkai, bet ir 
Lietuvos fašistai. Visų jų 
“nagai į save riesti.”

Fašistinė spauda agituoja 
už naują kampaniją au
kom rinkti. Pamatę, kad 
paprastas rinkimas didelių 
rezultatų neduoda, fašistai 
siūlo privalomą apsidėjimą 
mokesčiais: v a 1 d i n inkai, 
tarnautojai, laisvų profesi
jų žmonės—1 nuoš. mėnesi
nio uždarbio, amatininkai, 
darbininkai — pusę nuoš. 
mėnesinio uždarbio, ir tt. 
Valstiečiams siūlo .mokėti 
nuo hektaro 5 kg. javų arba 
po pusę centnerio bulvių. 
Tokie nutarimai buvo pada
ryti Ukmergės žiemos pa
gelbos komitete. Panašiais 
keliais eina ir kitų vietų 
žiemos pagelbos komitetai. 
Mat, uždėti mokesčius daug 
lengviau, negu vaikščiojant 
rinkti aukas. Mokesčiai be 
didesnių rūpesčių suplaukia 
ir jų daugiau surinksi. O 
kad tie mokesčiai “žiemos 
pagelbai” vra nauja našta 
ant darbo žmonių pečių, tas 
fašistams maža terūpi.

Tuo tarpu skurdas, neiš
pasakytas skurdas slėgte 
slegia miestų biednuomonę. 
Kaune yra ištisi biednuo
menės kvartalai, “Brazili
ja” ir “Argentina” vadina
mi. Miesto biednuomenė, 
kaip ir tie Brazilijos bei Ar
gentinos naujakuriai, netu
rėdama kur prisiglausti, 
statosi sau miesto pakraš
čiuose iš lentų ir visokių at
matų lūšnas-būdas, kuriose 
priversti su šeimynomis 
kęsti badą ir šaltį. Štai ką 
rašo “XX-amžiaus” 1937-1- 
8) — fašistinio laikraščio— 
korespondentas apie Kauno 
“Braziliją”: Nęrs didžioji 
žiemos pagalbos rinkliava 
jau praėjo, bet Žaliojo Kal
no “Brazilija”.... gyvento
jai sakosi dar nieko negavę. 
Tačiau maistu ir drabužiais
jiems mažai ką galima pa
gelbėti, kai jų mažutės, 
drėgnos ir šaltos bakūžėlės 
vos laikosi ant stačių skar
džių ir šlaitų briaunų.

“Eidamas pakalnėn iš 
vienos centrinės ‘gatvės’ pa
suku dešinėn, pereinu vos 
besilaikantį suirusį tiltelį 
per gilų skardį ir patenku 
į kokios 20 metrų ilgio aikš
telę, kurioje šalia vienas 
antro susispaudę stovi keli 
“namai.” Pro pirmojo namo 
langelį, pamatę svetimą 
žmogų, žiūri du išbalę vai
kai. Įeinu vidun. Kambarė
lis visai mažas: 3 metrai il
gio, 2 m. pločio ir 2 m. aukš
čio. Ir šitoje ‘erdvėje’ gyve
na vvras. žmona ir du vai
kai. Trečias vaikas nesenai 
miręs.

“Už šitą kambarėlį, kurio

daržų nuravėjimą ir tt. ‘Ne 
rožės, bet vargas pas mane 
žydi, ir verkia maži į vai
kai. ... ”, skundėsi kores
pondentui moterėlė.

“Kitame namelyj gyvena 
apysenė moteris su šešiais 
vaikais. Penki, sako, mirę. 
Dabar vaikais, kurių vienas 
tik 4 savaičių, tenka rūpin
tis jai pačiai... žmonai da
bar gyventi labai sunku. 
Labai kenkiąs ir blogas 
kambarys. Sienos apipeliju
sios. Sako žmonelė, kad taip 
apipeliję jos ir vaikų plau
čiai, nes net kvėpuoti kam
baryj sunku.... Kambarė
ly j, kuris sudaro visą butą, 
yra dvi lovos, kuriose miega 

j 8 žmonės.
“Aplankius kitas šeimas, 

daugelis nusiskundė, kad 
nieko negavę iš žiemos pa
galbai surinktų aukų. Vie
na moterėlė skundės netu
rinti kuo apsiauti. Sakosi 
turėjus tik senus kaliošus, 
bet prieš kelias dienas jos 
ir kaimynės vaikai žaidę či
gonus, o po to kaliošai din-

Taip gyvena biednuome
nė ne tik Kaune, bet ir ki
tuose miestuose. “Lietuvos 
Žinių” (1937-11-20) kores
pondentas iš Ukmergės ra
šo: “Daugelis bedarbių šei
mynų, ypatingai maži vai
kučiai, serga įvairiomis li
gomis. Daug kur pasitaiko, 
kad 6-7 asmenų bedarbio ir 
beturčio šeimyna teturi tik 
vienus batus ir todėl mies
tan išeiti laukia kiekvienas 
savo eilės, kaip kokios šven
tės.

“Norint susidaryti netur
tingųjų gyvenimo vaizdą, 
pakanka pereiti keletą kar
tų nuošalesnes, ypatingai 
Smėlių priemiesčio gatves, 
užeiti dar vienon kiton grį- 
čiutėn, ir pamatysi, kaip 
nuskurę maži dar mokyk
linio amžiaus vaikučiai — 
berniukai ir mergaitės, dėl 
ne nuo jų pareinančių ap- 
1 i n k y b i ų negali lankyti 
mokyklų. Dirba visokį dar
bą, kas pakliuvo iki elgeta
vimo imtinai. Ir rašančiam

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygute su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt

Jungtinių Valstijų piliečiui
•

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

•
Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

piliete moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVES”

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se- 

x karnų antrašu:
“LAISVĖ", 427 LORIMER ST, BROOKLYN, N. Y.

šias eilutes teko aplankyti 
tokių elgetaujančių mažu
čių mergaičių ir berniukų 
išlaikomas šeimynas.”

Ką gali duoti tūkstan
čiams šitaip skurstančių 
šeimynų fašistų suorgani
zuota “žiemos pagalba”? 
Keletas jos duodamų litų, 
kaip išmalda, yra tik lašas 
vargo ir skurdo jūroje. Ir 
nežiūrint šito, fašistai drįs
ta kalbėti apie Lietuvoj 
viešpataujantį socialinį tei
singumą ! Fašistų suprati
mu, socialinis teisingumas 
ir socialinė lygybė—tai po
nų duodama išmalda elge
toms. Kitokio socialinio 
“teisingumo” fašistų Lietu
voj ir būti negali.

An. Ramutis.

New York. — Busimoj 
1939 m. pasaulinėj parodoj 
siūloma įtaisyt visos mylios 
ilgio “barą” gėrikams. ‘

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 pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS;

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusip 
D-ro Robinsono ir aiškiai, 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 vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.
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Choro 
puikų

mokytojai 
gėlių bu- Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo

damos mylimiems pašarvoti dovanai.
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vaidinime i

davė 
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išlei- i

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

diją 315 Clinton St., ir Stasys 
Vaineikis, kuris turi studiją 
Chenango St.

“Laisvės” Korespondente.

Komunistų Partijos rengta 
spaghetti vakarienė 11 bal.

(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Parašė V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

Trpmpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

GREITAI SUSTABDYKITE TUOS BAISIUS SKAUSMUS

REUMATIZMO

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų nr fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CFVTŲ.

Antrad., Baland. 20, 1937 Puslapis Ketvirtas

Fašistų "Teise” ir "Teisingumas
R. Zenzavas

(Tąsa)
Pašauktas pasakyt savo nuomonę, kie

no ranka parašyti obalsiai ant plakatų 
ir vėliavų, ekspertas, Kazys Žilinskis pa
reiškė, “Aš kaipo specialistas šioje sri
tyje, išžiūrėjęs rastus Juodupės valsčiaus 
plakatus ir vėliavas ir palyginus ten esa
mus užrašus su Balio Kirstuko rašyse
nos pavyzdžiais, priėjau prie išvados, 
kad tų plakatų ir vėliavų užrašai yra 
ne Kirstuko ranka rašyti, nes tarp vie
nos ir kitos rašysenos yra nepalygina
mas skirtumas.”

Generolas Šniukšta, suprasdamas, kad 
dėl tokio eksperto pareiškimo teismas 
priverstas B. Kirstuką išteisinti, pir
miausiai užsipuolė ekspertą, stebėdama
sis, kaip tai jis neranda panašumo tarp 
užrašų, padarytų ant vėliavų ir plakatų 
su Kirstuko rašysena. Į tai ekspertas 
Šniukštai atsakė, kad jeigu jo nuomonė 
teismui nepatinka, tai čia ne eksperto 
dalykas, ir jis atlikęs savo pareigą ir 
ankstyvesnę nuomonę patvirtina vėl. 
Tuomet teismas, gelbėdamas padėtį, pa
darė pertrauką ir nutarė ekspertą Kazį 
•Žilinską pašalint, o jo vieton pakviesti 
naujus, sau ištikimus, teismo norus pil
dančius ekspertus—Adomą Varną ir 
Vladimirą Krišpinavičių. Tokiu būdu, 
Žilinskas išvaromas, o atėję Varnas su 
Krišpinavičių imasi “darbo,” o tuo laiku 
eina liudininkų klausinėjimas.

Teismo pirmininkas generolas Šniukš
ta iššaukia Balčiūną Antaną—buožę.

Šniukšta:—Ką žinai apie Kirstuką?
Balčiūnas:—Aš ėjau keliu ir pamačiau 

ant stulpo popierį, kur buvo parašyta: 
“Tegyvuoja 1 gegužės darbininkų šven
tė!” ar kaip kitaip, aš neatsimenu, ir aš 
tą popierį nunešiau seniūnui.

—Na, ką daugiau žinai ?
—Tai nieko. ' -. -
—Ar žinai, kad jis yra komunistas?
—ži-n-a-u.
—Gal jis tau davė literatūros?
—Ne-ne-e.
—Tai gal tave agitavo?
—Ne-ee.
—Tai gal matei ar girdėjai agituojant, 

ar naktį, kur nors ateinant, ar kokį kitą 
priešvalstybinį darbą dirbant?

—Ne-ne-e.
—Tai iš kur tu žinai, kad jis komu

nistas?—klausia supykęs Šniukšta, dėl 
tokio kvailo sumišusio buožės atsakinėji
mo.

—Kad jis, ponas teisėjau, panašus į 
komunistą.

Dėl tokio kvailo buožės ir akiplėšiškai 
melagingo tvirtinimo', kad Kirstukas yra 
komunistas, net Šniukšta perkreipia vei
dą ir liepia buožei sėstis.

Antras liudininkas—Černiauskas Ma
tas: bailiai prisiartinęs prie stalo pareiš
kia, kad jis nežino, kad Kirstukas esąs 
komunistas ir jo nuomone Kirstukas ne
gali būt komunistas, nes jis esąs geras 
Žmogus.

Trečias liudija nuovados viršininkas 
Jovaišas. Jis parodo:

“Jau keli metai, kaip Juodupės vals
čiaus ribose būna išplatinti komunistiški 
atsišaukimai ir iškabintos raudnos vė
liavos. Mes, negalėdami kaltininkų pa
gaut, įtarėm, kad tai Kirstuko darbas, 
nes jo brolis už komunistinį veikimą nu
baustas 12 metų sunkiųjų darbų kalėji
mo, todėl ir jis, Kirstukas, tikriausia 
yra komunistas. Padarę keletą kartų 
pas jį radom: bonkutę rašalo, matyt su 
juo rašė komunistinius laiškus; 2 bon- 
kutes su nežinia kokiais skysčiais (su 
nežinomais skysčiais— ištaria Šniukšta), 
siūlų kamuoliuką, adatų, vielos gabalėlį, 
suodžių (radom daug), popierio 2 gaba
lus, dažus miltelius. Iš sykio matyt, kad 
jis tikrai yra komunistas..”

Po šito liudininko šaukiami naujai pa
kviesti ekspertai pareikšti savo nuomo
nę dėl Kirstuko rašysenos. Ekspertai pa
reiškė :

“—Ponas pirmininke! Čia yra medžia
gos ir nėra medžiagos. Matyt, kad jis, 
pirštukas didelis simuliantas ir todėl 
įlinku jis pagaut ir kad gerai ištirt jo 
rašyseną, reikia gaut ankstyvesnių jo 
raštų.”

Po tokio ekspertų pareiškimo, teismas 
nutarė bylos svarstymą neribotam laikui 
pertraukt ir pavedė žvalgybai “surast” 
daugiau kaltinamos medžiagos.

Žvalgyba išsijuosusi jieškojo, rinko 
“medžiagą,” kol “pririnko.” 1935 m. ko
vo mėn. 12 d. teismas tęsė toliau savo 
komedijos vaidinimą.

1935 m. kovo mėn. 12 d. apie 8 vai. ka
lėjimo sargai išvedė Kirstuką į kiemą, 
iškratė, ir surakinę rankas retežiais, 
išvedė į teismą. Teismo salė buvo tuščia, 
tik gale salės žvalgybininkai ir jų iš
šaukti liudininkai: viename suolu sėdėjo 
Rokiškio žvalgybos viršininkas Stasys 
Čėsna, nuovados viršininkas Jonas Jo
vaišas, žvalgybininkas mokytojas Matas 
Kasperavičius ir pasienio policininkas 
Stasys Gasiūnas. Visi juokės riebiais vei
dais ir buvo, matyt, patenkinti. O kitam 
suole sėdėjo liudininkai: Antanas Bal
čiūnas, Matas Černiauskas. Jų veidai, 
ypač Černiausko buvo apaugę plaukais, 
susivėlę, žvilgsnis bailus, šalę saves tu
rėjo pasidėję tarbas (tur būt su maistu) 
ir bailiai žiūrėjo į žibančius žvalgybinin
kų antpečius ir guzikus. Dviejų sargų 
lydymas atėjo B. Kirstukas. Dar už va
landėlės, suskambėjus skambučiui, atėjo 
teismas: ėjo stori ir laibi karininkai, ne
šini baltomis pirštinėmis apmautomis 
rankomis didelius lenktus kardus, ku
riuos susėdę nusikabino ir kiekvienas at
sipučia iš gilios krūtinės, ko pasėkoje 
neužilgo pakvimpa “lietuviškosios” kva
pas. Susėdus teisėjams, teismo pirminin
kas praneša, kad teismo posėdis atida
rytas ir byla bus svarstoma už uždarų 
durų, tai yra nieks negali daugiau likt 
salėje, kaip tik liudininkai. Liudininkai 
prisiekia dievu ir evangelija sakyt šven
tą tiesą ir nieko nemeluoti.

Liudininkai A. Balčiūnas, J. Jovaišas, 
M. Černiauskas parodė veik tą patį, ką 
ir anksčiau. Rokiškio žvalgybos viršinin
kas parodė:

“Kirstukas yra komunistas, taip pat ir 
jo brolis dirba komunistų naudai, šaukia 
susirinkimus ir ten kursto darbininkus, 
kad verstų valdžią, renka nario mokestį, 
platina komunistinę literatūrą, paišo ir 
platina ir kitiems liepia platint plakatus 
ir vėliavas, su broliu leido laikraštį, nak
timis vaikšto kažin kur, buvo Latvijoj 
ir dirbo pas ūkininkus, ir visa ta prieš
valstybinė medžiaga aiškiai rodo, kad jis 
komunistas.” Paklausus teisiamąjam, iš 
kur liudininkas žino visai ir ar tai, ką 
jis pasakė, gali įrodyti dokumentališkai 
ar kokių nors liudininku, žvalgybininkas 
atsakė: “visa tai sužinojom agentūrinė
mis žiniomis ir tai yra paslaptis, o doku
mentališkai nėra prasmės įrodyti, nes 
komunistai nėra taip durni, kad kas pa
stebėtų susirinkimus šaukiant, taip pat 
jie būtų be galvų, kad galima būt sučiupt 
jų sąrašus ir tt.”

B. Kirstukui pastačius dar keletą klau
simų—žvalgybininkas sumišo ir atsakė, 
kad tai visą, ką jis parodė “kalbėjo žmo
gus, tai gal ir tiesa.”

Teismo pirmininkas Gudavičius, pa
matęs, kad tolimesnis žvalgybininko Čės- 
nos klausinėjimas iš B. K. pusės gali ati
dengti ir taip jau aiškų žvalgybininko 
melavimą, liepė žvalgybininkui sėstis, 
žvalgybininkui atsisėdus Kirstuko gynė
jas paprašė teismo pirmininką užproto
koluoti Čėsnos žodžius. Į tai pirmininkas 
atsakė, kad teismas jo prašymą atmeta.

Liudininkas Gasiūnas Stasys parodė, 
kad jis 1933 m. rugpjūčio mėn. 1 d. prie 
Onuškio miestelio nuo telefono laidų nu
kabino raudoną vėliavą ir kad jis vieną 
sykį vėlai vakare matęs Kirstuką einant 
—“tur būt žmonių agituot ėjo”—ir kad 
daugiau nieko nežino.

Žvalgybininkas Kasperavičius pareiš
kė: “Aš Kirstuką Balį gerai pažįstu, o 
kad jis komunistas, tai man rodos gal 
ir yra, nes jo brolis irgi sėdi, kaipo ko
munistas. Aš jo raštą pažįstu ir šitas 
raštas ir paveikslas yra jo darbas (Kirs
tukui buvo parodytas kažinkoks paveik
slas ir plakatai). Ir visi kalba, kad jis ko
munistas, ir aš vieną sykį mačiau jį kal
bant su žydu. Šiaip jų visas kaimas vaik
što sekmadieniais su raudonais šlįpsaįs, 
juokiasi iŠ šaulių ir t. t.

(Bus daugiau)

Elizabetho Žinios Antanaitienė užsirašė “Virė
ją”. Jie ir vėl bus pas mus 23 
balandžio, tame dideliame 
koncerte ir šokiuose, kuriuos 
rengia Lietuvių Darbininkų 
“.............. > 6-ta kuopa.
Draugų Valukų šeimyna, taip
gi jaunuolė Biruta Indruliūtė 
pildys programą minėtam pa
rengime, Lietuvių Svetainėje. 
Laukiame jūsų, draugės ir 
draugai, scrantoniečiai. Gi vie
tiniam patartina įsigyti tikie- 
tus iš anksto.

‘Laisvės” Korespondentė.

Apie “Grigučio” Perstatymą
Šiuomi atsiprašau visų, kad ' Susivienijimo 

negalėjau anksčiau parašyti 
apie Aušros didžiulį parengi
mą, kuris įvyko 4 dieną ba
landžio š. m. Bet jūsų repor
teris buvo ant tiek užimtas, 
kad jokiu būdu negalėjo tą 
padaryti.

Ištikrųjų, rengėjai ir taip 
maždaug prityrę organizacijų 
darbuotojai niekados nesitikė
jo, jog Aido Choro perstaty
mas 2-jų aktų operetės “Gri- 
gutis” sutrauks tiek daug pub
likos. Senai, labai senai, ši 
Liberty Hali svetainė matė to
kio gražaus svietelio. Publikos 
šiame parengime tiek prisirin
ko, jog trūko krėslų svečiams.

O Aido Choro vaidinimas, 
dainavimas, vadovybėje L. B. geriau padaryti paveikslus, 
šaknaitės, buvo labai įspūdin- ]. Taipgi dalyvavo toj parodoj 
gas. O susirinkusieji tikrai *r mūsų artistai-fotografai dd. 
įvertino tą scenišką vaidinimą Ą. Klimas, kuris ^užlaiko stu- 
garsiais aplodismentais ir įtei
kiant Aido 
L. šaknaitei 
kietą.

Kas sakė, 
lietuviška publika 
elgiasi laike vaidinimų, 
klydo, nes šiame 
taip ramiai užsilaikė, kad gale 1 pasisekė ko geriausiai, žmonių 

atsilankė nemažai, ypač kita
taučių buvo gražus būrelis, 
taipgi ir lietuvių. Turėjome 
svečių net iš toliau, buvo atvy
kę dd. scrantoniečiai. Antanai
čiai, Valukai. Matakienė, Kle- 
vinskai. Pastarieji greit grįžo 
atgal dėl d. J. Klevinskienės

Balandžio 12 lankėsi myli
mas svečias pittstonietis d. 
Stasys Rauduvė, fotografas. 
Mat, mūsų mieste buvo artis- 
tų-fotografų suvažiavimas Ar
lington Hotelyj, kur ir d. Rau
duvė buvo pakviestas dalyvau
ti. Teko kalbėtis su juo jam 
grįžtant namo. Sakė daug 
naujo išmokęs kaip gražiau ir

Palengvinimas į 48 Valan
das Arba Nieko Nekainuos!
Pasiliuosuokite nuo Reumatizmo siel
varto—skausmo—agonijos, nervų įde
gimo, siatikos ir strėnų gėlimo, kaip 
kad tūkstančiai Dabar Pasiliuosuoja 
Greit su saugiu receptu pavadintu 
BARUVACOL. Dažnai skausmai yra 
sulaikomi į keletą valandų; atsiliuo- 
suoja sustingimai, skausmai sąnariuose 
ir atsiilsi muskulai taip, kad kentėto
jas vėl gali gėrėtis gyvenimu. F. atau
kite! Gaukite BARUVACOL, kmn

tiekia džiaugsmingų palengvinimų 
daugeliui kitų. Geriausia už viską jūs 
galite būt užtikrinti, jog BARUVA
COL neturi svaigalų—Neturi Opiumo. 
Prisiųskite šį skelbimą arba ateikite 
asmeniškai pas ATKINS LAB., 44 E. 
63rd St., New York City. Nesiųskite 
pinigų, užmokėkite paštoriui $1.85, 
pridedant persiuntimo kaštus, kada 
jis atneš jums BARUVACOL. Jau
site greitą, puikų palengvinimą pirmą 
savaitę arba bus jums grąžinti pini
gai. Valandos: šiokiom dienom nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Laisve)

svetainės aiškiai buvo girdėta 
aktorių balsai.

Buvo ir trūkumų, bet tai ne 
aidiečių kaltė, kadangi sunku 
rasti svetainė šioj kolonijoj su 
tinkama scenerija.

Manome, kad liks gražaus 
pelno. Varde Aušros Draugi
jos ačiuojame už taip gražią nesveikatos, bet visi kiti virš 
paramą visiems atsilankiu- minėti draugai pasiliko visą
siems svečiams, biznieriams vakarą ir linksmai laiką pra- 
už duotus apgarsinimus mūsų leido sykiu su visais dalyviais, 
programai, darbininkams, ku
rie padėjo dirbti šiame paren-, 
gimė ir Aido Chorui už išpil-! 
dymą programos. Manome, 
kad ateityj visi kiti Aušros D- 
jos parengimai, taip jau bus 
remiami, kaip buvo šis paren
gimas.

Beje, reikia pasakyti, kad 
dienraštis “Laisvė” labai gra
žiai padarė spaudos darbus, 
o Matusevičius per savo radio 
atatinkamai garsino šį paren
gimą.

Aušros Korespondentas,
D. K-tis.

Čia buvo lietuvių, kurie pir
miau nedalyvavo K. P. paren- 

jgimuose, bet šį sykį jie pri
ėmė mūsų užkvietimą.

Reikia tarti didelį dėkui dd. 
J. Tomiškams už didelį keiką 
iš jų kepyklos Endwell Bake
ry. Leidome ant varžytinių 
(auction sale), tuo būdu su
kelta partijai $21.65. O laimė
jusio pirkėjo garbę nusinešė 
Stasys Vaineikis, dainininkas 
ir fotografas, kuris užlaiko 
gražiai išpuoštą studiją ant 
Chenango St., pačiam mieste. 
Laimėjęs tą gardų keiką, jisai 
juo pavaišino svečius ir 
nias.

1 Kitą gražią dovaną 
dd. J. K. Vaičekauskai, 
ninkai. Jų gražias gėles 

laimėjimui padaryta

Tuojau jsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:
ISPANIJA

LIETUVA 1935 METAIS
f ' . ’

Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 
Smetonos Diktatūrą 

Parašė FREDAS ABEKAS
KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu. nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

Ligoniai Mūsų Mieste
Serga Jonas Strolis. Guli 

Johnson City ligdnbutyj. Jam 
padaryta operacija ant appen
dix. Draugė D. Strolienė sa
ke, kad jos draugas eina ge
ryn. Draugai J. ii’ D. Stroliai 
yra “Laisvės” skaitytojai ir 
LDS 6-tos ir ALDLD 20-tos 
kuopos nariai, o Strolienė yra 
veikli Moterų Skyriaus narė.

Sveiksta d' L. šimoliūnas, 
jau yra parvežtas namo iš li- 
gonbunčio.

Serga d. Vincė Mainionienė, 
kuri gyv. Johnson City, LDS 
narė. Turi užnuodytą pirštą ir 
lanko gydytoją kas dieną.

Dar tebeserga d. M. Kamin
skienė, randasi savo namuose, 
Clinton St.

Serga d. Barzdienė, guli 
ligonbutyje. f

Draugas Al. Marčiuška ei
na sveikyn. Šis' jaunuolis yra 
veiklus LDS Jaunuolių 223 
kuopos narys.

Linkiu visiems greito pasvei
kimo.

Pasveiko d. Goštautienė, ku
ri sirgo- keletą savaičių. Drau
gai Goštautai yra LDS 6-tos 
kuopos nariai, “Laisvės” skai
tytojai ir geri rėmėjai darbi
ninkiško judėjimo. Užlaiko 
valgomų daiktų krautuvę 
Downs Aye., Bipghamton. Rei
kalui esant nepamirščime jų.

Viešnios Ir Svečiai 
IŠ Scranton, Pa.

čia lankėsi dd. J. H. Anta
naičiai ir J. V. Valukai. Apie 
daug ką pasikalbėjome, o d.

dus
$2.30. Jas laimėjo d. Tomiš- 
kienės giminaitė.

Komunistų Partija dėkavoja 
kaip aukotojams, taip daly-, 
viams. Tąipgi priklauso dide
lis kreditas komisijai ir dar
bininkams, ypač mūsų geriems 
simpatizatoriams darbininkam 
dd. V. Kaminskienei, K. Yo- 
zapaitienei, M. Sedon. Virš 
minėtos draugės yra ALDLD 
20 kuopos Moterų Skyriaus 
narės. Taipgi dirbo dd. J. 
Vaičekauskas, K. Doolittle, 
Harry, J. Kasky, S. Isenstein, 
R. T„ U. šimoliūnienė, B. 
Zmitris, A. ‘ Žemaitienė, J. K. 
Navalinskienė. K. Partijai liks 
virš $30 pelno. Daugiau tokių 
parengimų!

Komuųistų Partijos
Korespondentė.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame 
rikoniškais. Rei 
kalui esant i) 
padidint t o k i < 
dydžio, kokio pa 
geidaujama 

Taipgi atmalia 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
TeJ.: Glen more 5-61*1

DETROITO LIETUVIŲ, DARBININKŲ APT1EKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prįeinąmesne kainją, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVĖ., , DETROIT, MICH.

KRIKŠČIONYBE
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

Parašė A. M. METELIONIS.
Puikus rinkinys faktų, kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovos. Stebuklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas, žmo
nių “lyginimas.” Nąkalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Kryžeiviai. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir darbo 

žmonės ir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KRIKŠČIONYBE
Ar

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nes priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog Marksiz- 
mas-Leninizmąs yra mokslas, kurio vaduojantis žmo
nija pasiliuosiuos. O kunigas S. Knejžis pasakoja, 

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

GARSINKITES “LAISVĖJE



Antrad., Baland. 20, 1937 Puslapis Penktas

Indijos Nacionalio Kongreso (Partijos) Konferencijos dalyviai pasisakė 
prieš naują “konstituciją,” kuri gudriai pavedė Indijos vidujinius reika
lus po Anglijos imperialistų “priežiūra.”

Pranešimas Dalyviams Old Gold

200,000.00 Kontestas
L . Irr-/ < NO. 3 IR GALUTINAS BULLETL

N AS šiame Old Gold Konteste jau 
yra išsiųstas visiems, kurie yra įstoję į šį kom 
testą. Tame Bulletine telpa mįslių paveiks
lai 1 1 -tos, 12-tos, 13-tos, 14-tos ir 15 savai
čių, pridedant visus pirmiau tilpusius mįslių

Jei jūsų įstojimas nėra atliktas paskutinė
mis keliomis dienomis, tai jūs turėjote gauti 
kopiją savo bulletino No. 3. Jei jis jūsų ne
pasiekė, tuojau siųskite atvirutę* Old Gold 
Contest, P. O. Box No. 9, Varick St. Sta
tion, New York, N. Y., ir tuojau antra ko-

LIETUVOS ŽINIOS
KOMP. M. PETRAUSKAS 

PALAIDOTAS DUSME- 
NYSE

Mirus komp. M. Petrauskui, 
jo kūnas skubiai buvo išvežtas 
į Dusmenis, Trakų apskr. ir 
ten palaidotas. Mat, pats velio
nis, prieš mirdamas, buvo pa
reiškęs norą, kad. jį palaidotų 
Dusmenyse, greta jo tėvų kapų. 
Jį palaidoti skubėti vertė bai
mė, kad visai nepabiurtų keliai 
ir, be to, bažnyčios nusistaty
mas kelias dienas prieš 
kas nieko nelaidoti.

Valst. operos solistas 
Sodeika, kuris dalyvavo
laidotuvėse, plačiai apie jas pa
pasakojo. Velionio muziko kars
tą iš Kauno išvežė trečiad., ko
vo 24 d., 10 vai. ryto. Karstas 
buvo vežamas gražiai eglutėmis 
ir gėlėmis papuoštame sunkve
žimyje. Kartu automobiliu va
žiavo velionies žmona, sūnus,

Vely-

Ant. 
tose

lija, aplankykite sergančią 
draugę. ----- ---- z

Ką tik sugrįžo iš Betts li
goninės d. Antanina Kaulienė. 

lygsvaros. Tarp eilės skundų jaį buvo padaryta gana sunki 
prieš mok. Matukevičių buvęs, operacija. Dabar randasi sa- 
ir vienos suviliotos mergaitės 
skundas. Dėl išleistų įžeidžian
čio turinio lapelių inspektorius 
žinių neturėjęs.

Ūkininkai paduoda vienę^ by
los protokolo nuorašą, kur mi
nėta, buvusi suviliota, mergaitė 
priesaika davusi parodymą.

Kiti A. M. liūd. parodę, 
ūkininkai davę skundus, 
ūkininkai tvirtai pareiškė,
savo skundų, duotų šv. minis- 
teriui neatsisaką ir galį juos 
pakartoti.

“Demagogų” sąvoką M. įgal. 
aiškino malonybine prasme, bet 
vienas ūkininkų pasakė: ...jei 
tas žodis toks tinkamas, tai Ma- 
tukevičius save tepasivadina 
demagogu!

Marijampolės apyg. teismas 
Vilkaviškio apyl. teisėjo spren
dimą patvirtino, bausmę suma-

vo namuose, 37 N. Rose St. po 
daktaro priežiūra. Ji yra na
rė Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 51 kp. Jai, taipgi, 
linkime greito pagijimo ir su
stiprėjimo.

ALDLD 13 kp. Narė.

paveikslus šiame konteste. pija bus jums pasiųsta.

Vis Dar Daug Laiko Įstojimui į Kontestą
Atvirutė Pristatys Jums Visas Mįsles, 

Išleistas Sulyg Diena

kad 
Bet 
kad

brolis Kipras, jo sesers vaikai žinęs ligi 5 parų arešto.
13 d. kovo buvo antras ūki

ninkų apeliacijos skundas prieš 
mokyt. Matukevičių, kur šie 
ūkininkai buvę Matukevičiaus 
įžeisti žodžiu, bet šią bylą ati
dėjo .pašaukti daugiau liūd. 
ūkininkų pusės.

iš

lietuvių muzikui
krašto sūnui

ir kt. Baisiai buvę blogi keliai, 
kai kur sunkiai auto mašino
mis pravažiuojami. Dusmenis 
pasiekę tik 4 vai. po pietų. Dus
menyse buvo jau susirinkusi di
delė minia žmonių. Visi jie no
rėjo pareikšti paskutinę pagar
bą didžiam
menininkui, jų 
Ten atvyko ir velionies brolis, 
seimo atst. A. Petrauskas.

Velionį palaidojo Dusmenų 
bažnyčios šventoriuje, greta jo 
tėvų kapų. Prie kapo nebuvę 
pasakyta jokių kalbų. Vėliau, 
manoma, jį plačiau Dusmenyse 
ir visoj Lietuvoj paminėti.

Dėl brolio mirties didysis 
mūsų dainininkas Kipras yra 
labai nusiminęs, nieko negali 
dirbti. Dviems savaitėms 
nutraukė darbą.

Yra iškeltas sumanymas 
organizuoti komitetas, kuris
pintųsi tinkamai visoj Lietuvoj 
Miką Petrauską paminėti ir 
ant jo kapo pastatyti paminklą. 
Velionis Mikas Petrauskas bu
vo labai populiarus, plačiai ži
nomas, Jungt. Amerikos Vals
tybėse. Manoma, kad ir ame
rikiečiai jį tinkamai paminės.

PANEVĖŽYS
žymusis Keliauninkas 

Panevėžyje

jis

su- 
rū-

Panevėžyj buvo apsilankęs 
keliautojas Poškus-Paškevičius, 
nesenai iš Indijos sugrįžęs. In
dijoje jis išgyveno ne mažiau 
5 metų, ir kiek leido jo sveikata 
ir lėšos (truputį jį šelpė Oks
fordo universitetas ir gerašir
džiai panevėžiečiai), studijavo 
ir stengėsi pažinti vietos pa
pročius, tikybines apeigas, šo
kius etc. P. Poškus-Paškevičius 
turi tuo reikalu daug parsive
žęs mokslinės medžiagos, 
sakosi vienas nepajėgiąs jos 
sistemuoti ir atspausdinti.

Gyvuliai Gatvėse

MOKYTOJAS, KURIS BY
LINĖJASI, NUBAUSTAS

1936 m. pavasarį Vilkaviškio 
apyl. teisėjas nubaudė Karal
krėslio pradž. mok. mokytoją 
Augustiną Matukevičių 2 savai
tėm p. kalėjimo už įžeidimą 
Bajorų km. (Vilkaviškio v.) 
ūkininkų Liepinio, Liepinienės, 
Burbos, Burbienės, Juškevičiaus 
ir Galioriškės k. Kijausko. A. 
M. išleido Šapirografuotus la
pelius, kuriuose minėti ūkinin
kai pavadinti išgamomis ir de
magogais.

Š. m. kovo 9 d. Marijampolės 
apyg. teismas, išvažiuojamo i 
sesijoj Vilkaviškyj, sprendė A. 
M. paduotą apeliaciją. A. M 
prašęs iššaukti liūd., tarp kuriu 
ir Vilkaviškio I rajono mok 
ipsp. p. Kiaunę. Inspektorius 
Matukevičių' c hr a r a k terizavo 
kaipo rimtą pedagogą, tik berei
kalingai užpultą ir išvestą iš

tik
su-

Vilkaviškio m. iki šiol buvusi 
gyvulių turgavietė paversta 
aikšte, kurioj bus statoma 
pradž. mokykla ir jau vežamas 
žvyras. Dabar, nesant turga
vietės, atvesti į turgų gyvuliai 
išstatomi gatvėse. Arkliai, kar
vės 
tris

ir kiaulės yra užėmę 
gatves.

EASTON, PA

net

Pasekmingas Balius
Balandžio 10 d. buvo su

rengtas šaunus balius bendro
mis pastangomis Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 13 kuopos ir 
Ukrainų Darbininkų Tarptau
tinio Ordeno kuopos. Balius 
pasisekė visapusiai. Susirin
ko pilna svetainė draugiškos 
ir mandagios publikos, kaip 
lietuvių, taip ukrainų ir visi 
linksminosi prie trankios or- 
kestros. Buvo svečių net iš 
Paterson, N. J., Elizabeth’o, 
Bethlehem’o ir kitų artimesnių 
miestų. Tai buvo pirmas ban
dymas rengti1' ką tokio su 
draugais ukrainais, bet “iš 
pirmo žvilgsnio” pamylome | 
vieni kitus, ir tapo užmegsti 
kuodraugiškiausi ryšiai.

Dabar rengiamės prie dide
lio bendro tų pačių organiza
cijų pikniko. Bus 20 d. birže
lio, Hackett Park. Prašome vi
sus įsitėmyti ir sykiu dalyvau
ti.

Balius davė gražaus pelno 
rengėjams, už ką tariame šir
dingą ačiū visiems.
Literatūros Draugijos Kuopa 

Auga Nariais
ALDLD 13 kp. susirinkimas 

buvo laikomas 11 d. balan
džio. Jame įstojo du nauji na
riai. Abu geri ir sumanūs 
draugai. Tai puiku! Nors po- 
valiai, bet visgi mūsų kultūros 
ir apšvietos organizacija auga. 
Tikimės, kad sekantis susirin
kimas taipo gi pasižymės nau
jais nariais. Tarp kitko, nu
tarta prisidėti prie Meno Są
jungos su penkių dolerių me
tine duokle. Nutarta prisidėti 
prie Pirmos Gegužės paminė
jimo ir išrinkta du delegatai į 
šaukiamą konferenciją.

Sekantis susirinkimas (ge
gužės 9-tą) bus tuomi svar
bus, kad netik bus išduodami 
raportai iš korespondentų ir 
“Laisvės” šerininkų suvažiavi
mų, bet bus ir diskusijos labai 
visiems darbininkams svarbiu 
klausimu, t. y. unijų ir CIO. 
Tad visi dalyvaukite.

Narys.

Mūsų Sergančios Draugės
Jau antra savaitė kaip ser

ga mūsų gera draugė Šlioge
rienė. Ji labai pavojingai ap
sirgo plaučių uždegimu ir per 
kokį laikotarpį jos padėtis bu
vo kritiška, bet dabar, linksma 
pranešti, eina gerojon pusėn.

D-gė 
žmona 
Abu jie 
pratę
jiems gilios užuojautos žodį ir 
linkime greito pasveikimo.

Draugė K. š. randasi Easto- 
no ligoninėj po vardu Kathe
rine Slager. Kam laikas paver

K. Šliogerienė yra 
Boleslovo Šliogerio, 

yra pažangūs ir susi- 
žmonės. Reiškiame

PRANEŠIMAI B KITUR

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. rengia “Penny Sale” 

vakarų, kuris įvyks gegužės 2 d., 376 
W. Broadway, 7 v. v. Būtų labai ge
rai, kad kiekvienas šios kuopos narys 
paaukuotų bent kokių nors dovanų 
šiam parengimui, tuomet galėtume 
padaryt daugiau pelno. Užkviečiam 
visus dalyvauti. Kom.

(93-95)

Legal Notice
NOTICE is hereby given that Ca
pitol Paint & Varnish Works, Inc., 
of Brooklyn, M Y., has registered 
its- Trade-Mark “Capitol Unikote” 
with the Secretary of State of New 
York, to be used'on paints and paint 
products of every class and descrip
tion.

Vis dar yra laiko įstojimui į šį labiausia su
judinantį kontestą istorijoj 
Pirmo Prizo!

ir siektis $100,000.00

tuojau siųskite mums 
mes pasiųsime jums

Jei jūs dar nesate įstoję, 
atvirutę. Kuo greičiausia 
Bulletiną No. 3, kuriame telpa mįslių paveikslai 
šio kontesto visų 15 savaičių, kartu su pilnom 
taisyklėm, įstojimo blankom ir atsakymo for
mom ir Viskuom, kas tik reikalinga pastatymui 
jūsų sulyg diena šiame konteste.

Adresuokite: Old Gold Contest, P. 0. Box No. 9, Varick St. Station, New York, N. Y.
Copyright, 1937, by P. Lorillard Co., Inc.

B

Clement Vokietaitis |
LIETUVIS ADVOKATAS į

50 Court Street |
Tel. Triangle 5-3622 |

Brooklyn, N. Y. |

168 Grand Street I 
Tel. Evergreen 8-7179 |

Brooklyn, N. Y. fc

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
Žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

A. J. BUKENAS 
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

New Deal Auto Service 
436 E. Girard Avenue 
PHILADELPHIA, PA.
Didelė Įstaiga Taisymui 

Visokių Automobilių 
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir uŽ prieinamų kainų;

Pariamdan automobilius veituvčm, ' 
parčnt, krikštynom Ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

i

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC.

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

Harrison, N. J.
Telefonas: Harrison 6-1693

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu 
liai, Nervą ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnčs bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų' priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Nėr- 
vų įdegimas ir Chroniški Reun\atiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų, ir Moterų yra se 
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis;'o jeigu turite 
kokių ligų, kurios jūs nesuprantate 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimų, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai, Serumų Įleidi
mai ir čiepijimai. Sųlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metą Praktikos

1-16 East 16 Šfc, ft f.
, Tarp? 4th Avė. ir Irvinu PI.

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

NE GEMBLYRlTE 
SU SAVO VIZIJA 
Tai yra labai svarbu jūsų 
gerai sveikatai ir pasise

kimui! Pasitarkite su
JOSEPH D. GAYSON 
Lietuvis Laisniuotas Optikas
721 Main St. Room 23 

HARTFORD, CONN.
Taisome visokių rūšių stiklus
Aš naudoju vien tik geriausias 
medžiagas ir stiliaus, kokį tik 
galima gaut, ir pats atlieku 

tekinimus ir aplipinimus.
Tel. 2-6848

Charles’ Up To-Date 
I BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ QEįC 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
PrielnnkiiH Patarnavimas 

306 Union Ave.
Brooklyn, N. Y.

' Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yj*a Skaniausi.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama poliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
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 i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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



ne-

Tolimesni Svečiai

Dienraščio “Laisves” pikni
kas šiemet bus 4 d. liepos-Ju
ly, Ulmer Park, Brooklyn.

Prašome kitų vietos organi
zacijų tą dieną nieko nerengti 
ir kviečiame Brooklyno ir apy
linkės lietuvius dalyvauti “Lai
svės” piknike 4-tą dieną liepos 
(July).

“Laisvės” Administracija.

Puslapis šeštas Antrad., Baland. 20, 1937

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Iš Meilės” Su Liaudies Konferencijoje Nutarta

Dainomis Lietuviams Maršuoti 
Gegužės Pirmą

Nužudyta Kita Graži 
Artistė

Aidbalsiai Gražiai
Pasirodė

Melodrama “Iš Meilės” bus 
vaidinama gegužės 2 d., Labor 
Lyceum svetainėje, Brooklyne, 
5 vai. vakare. Po vaidinimui 
seks šokiai.

Teatras—tai mūsų, kaipo 
žmonių, gyvenimo veidrodis. 
Temas ir siužetus teatras ima 
iš gyvenimo. Suglaudęs juos, 
suderinęs, vėl gyvenimui ati
duoda. Mes mėgstame žiūrė
ti į savo individualį paveikslą, 
bet nepalyginamai yra žavin
gesnių mūsų gyvenimo paveik
slas—teatras. Jame mes ma
tome savo gerąsias ir blogą
sias puses; iš to mes taisomės, 
tobulėjame.

Melodrama “Iš Meilės” yra 
kupina įvairių situacijų: juo
kingų, pavyzdingų, tragingų ir 
širdį veriančių! Visa tai maty
sime ir girdėsime iš lūpų, šio 
puošnaus veikalo personažų 
jautrių kalbų bei dainų for
moje.

Kas nemyli Lietuvos liau
dies dainų? Jas visi myli ir 
dainuoja. Liaudies dainose ap
dainuojama žmonių vargai, 
bėdos, meilė, mergelė, berne
lis, rūtų darželis ir t. p. Tokių 
liaudies dainų yra veikale “Iš 
Meilės”.

Sekmadienį artistu praktikų 
kambaryje, studijoj, 136 W. 
43rd St., New Yorke, rasta 
primušta plaktuku jauna, gra
ži smuikininkė, žinoma muzi- 
kališkuose rateliuose kaipo 
Tonia Lubova. Ją kraujuose 
paplūdusią studijoj rado kita 
artistė, Moya Engels, šokikė, 
kuri ten buvo nuėjus su savo 
akompanistu Stuart Simons 2- 
rą palandą po pietų, kad pasi
praktikuoti.

Jieškoma Mischa Ross, ar
tistams darbų, registravimo 
agentas, su kuriuo, sakoma,

Brooklyn© ir Apylinkės Vei
kimo Komiteto konferencijoj, 
laikytoj 18 balandžio, “Lais
vės” svetainėje, nutarta, kad 
lietuviai organizuotai maršuos 
Gegužės Pirmos Parade ir pa
skirta prisirengimo reikalams 
$10. Taipgi išrinktas prisiren
gimo komitetas. Jin įeina Ku
raitis, šolomskienė, Karčiaus
kas, Zajankauskas, Waresonas 
ir Taras. Visas prisirengimo 
darbas pavestas šiam komite
tui.

Konferencija buvo šaukta 
ne vien Gegužinės, bet taip Lubova tūlą laiką buvus susi- 
pat buvusio Organizacijų Są
ryšio (kuris vėliausiu laiku 
vadinosi Veikimo Komitetu) 
reikalų sutvarkymui, nustaty
mui jo veikimo, kadangi įsis
teigus kitiems komitetams 
Lietuvos reikalams bei vietos 
parengimams šio komiteto vei
kimui ribos pasidarė neaiš
kios.

Konferencijoj nutarta, kad 
buvęs Veikimo Komitetas su
sijungs su Darb. Org. Paren
gimų Sąryšiu ir kad sujungtų 
komitetų ribosna įeis ir pla
tesnis veikimas vietos reika
lais, ne vien tik ruošimas di
džiųjų bendrų parengimų.

Bridgeport,
Juiliard

Mokyklą, turėjus pa- 
ant scenos ir per ra-

pasižy- 
įvyku- 

vakarą 
Gana

ADELE RAINIENE

Gegužės 2 d. ji bus ne Rai
nienė, bet Sorė, žydė-perkrik- 
štė. Iš meilės ji išsižada savo 
tikėjimo, slapčia pabėga nuo 
mylimo tėvo, kad apsivesti su 
savo meilužiu Jonu. Kodėl ji 
taip darys—pasiskaitykite pa
tys. Štai jos pačios viešoji iš
pažintis :

“...Negaliu aš širdžiai uždraus
ti, negaliu... Keistas tasai pasau
lis... Del to, kad mylėti, būk reikią 
būti vieno tikėjimo, reikią būti vienos 
tautos... Lyg žmogus negali likti 
tokiuo pat, kokiuo buvai ir vienas 
mylėti kitą...

“Koks tykus vakarėlis! Visas dan
gus net mirga nuo žvaigždelių.— 
Vienos,—mėlynai, antros—žaliai, tre
čios—raudonai, o jų tarpe mėnulis, 
lyg karaliaus, vilioja tave gyventi ir 
džiaugtis gamtos grožybėmis, širdis 
prašo, trokšta meilės—ne slaptos, 
kia aš naudojuos... Aš myliu Jo
nulį.

“Vargšas, vargšas tėvelis! Jis 
žino, nejaučia, kokią skriaudą ren
giuosi jam padaryti!”

Pr. žaibas.

džio, “Laisvės” Svetainėj, 
įvyks abiejų komitetų (buvu
sio Sąryšio arba Veikimo Ko
miteto ir Parengimų Sąryšio) 
bendras susirinkimas. Visi 
esantieji tuose komitetuose 
privalo dalyvauti. Pradžia 8 
vai. vakaro.

Konferencija buvo gana 
skaitlinga, dalyvavo 40 dele
gatų nuo 14-kos organizacijų. 
Pirmininku išrinktas G. Wa- 
resonas, sekretorium—J. Nali- 
vaika.

Didžiumai nelauktu ir ne
numatytu punktu konferenci
joj buvo d. A. Kazakevičiaus, 
buvusio Sąryšio iždininku opo
zicijos atsiradimo laikais, pa
reiškimas, kad jis atėjęs per-į 
duoti konferencijai tuomet bu
vusį iždą $27.41 ir pridavė pi
nigus. žygis pasitikta sma
giu plojimu.

Apsidžiaugę netikėtu tur
tu, delegatai nutarė $15 pa
aukoti Ispanijos demokratijos 
gynimui arba kovai prieš fa
šizmą, o $10, kaip minėta, 
paskirta Gegužės Pirmos rei
kalams.

žiedavus, bet paskui nutrau
kus sužiedotuves ir jis ją per
sekiodavęs.

Lubovos tikras vardas buvo 
Julia Nussenbaum. Turėjo 24 
metus. Paėjo iš
Conn. Buvo baigus 
Muzikos 
sisekimo 
dio.

Moya 
išgirdus 
pradėjus dairytis pastebėjus 
moters piniginę ant piano ir 
šalę kėdės kepurę ir smuiką. 
Arčiau pažiūrėjus ji pamatė 
balą kraujo šalę kėdės ir taką 
lašų ištisai kambarį, kurio ga
le už užlaidos pamačius koją 
kyšant iš už balos. Ji palikus 
pianistą ir greit nubėgus pa
šaukt policiją. Nuvežta ligon- 
butin mergina mirė 8 vai. va
karo.

Tyrinėjant, keltuvo operato
rius Klein sakė, kad jis mer
giną užvežė 10:15 ryto ir kad 
15 minučių anksčiau jis užve
žė ten aukštą, stiprų, nepažįs
tamą vyrą, kuris grįžo žemyn 
10:30, už 15-kos minučių 
merginos ten nuėjimo.

Engels įėjus studijon 
sunkų kvėpavimą ir

Plėšikai Užpuolė Drg 
J. Ambrozą

ko-

ne-

Petras Bieliauskas Susižeidė
Naujai ištaisant kambarius 

pas Puskunigį, 128 N. 4th St., 
pereitą šeštadienį susižeidė 
Jbrooklyniečiams gerai žinomas 
maliorius-dekoruotojas Petras 
Bieliauskas. Gabalas cemento 
įkrito jam akin. Nelaimės iš
tiktas, jis nusiskubino vaisti- 
nėn, kur gavęs pirmąją pa- 
gelbą, apgraibomis susijieško- 
damas kelią, parvyko namo, 

* 88-31 76th St., Woodhavene.
Gauta ir daktaro pagelba, bet 
mažai ką palengvino.

Per naktį pasikankinęs, sek
madienį su dukterim nuvyko į 
Kings County ligoninę. Spe
cialistai daktarai apžiūrėję sa
ko, kad regėjimui pavojaus 
nesą, tačiau akis dar labai opi 
ir ligonis, veikiausia, greit ne
galės grįžti darban.

Drg. Bieliauskas yra narys 
LDS 1-mos ir ALDLD 185-tos 
kuopų, taipgi “Laisvės” skai
tytojas. Nariai ir laisviečiai 
reiškia draugui užuojautą ne
laimėje ir linki laimingai pa
sveikti.

Rep.

Kor.

Viešbučio Keltuve 
Apiplėšė Ponias

Hotel Delmonico keltuve 
trys ginkluoti plėšikai sulaikė 
tris turtuoles ir jų palydovą 
ir atėmė nuo jų blizgučių ver
tės $16,126. Puošnus viešbutis 
randasi prie Park Ave. ir 59th

Ponios grįgo sekmadienio 
paryčiais iš Reuben’s restau- 
rano, 6 E. 58th St. Sykiu su 
jais į keltuvą įėjo irgi puoš
nūs ir smagūs trys vyrai, ku
riuos ponai palaikė už stu
dentus, kurių, tuo tarpu buvęs 
pilnas koridorius. Vos tik už
darius duris, keltuvo operato
riui Arnold Urbanui, vienas 
įrėmęs revolveriu »į šoną ir 
įsakė nesijudinti, o kiti du ap- 
kraustė ponus.

Apsidirbę, ponus išleido ant 
11 aukšto, o patys nusileido 
žemyn, įsakydami keltuvo 
operatoriui juos išleidus keltis 
aukštyn, ką jis ir padaręs, 
bet tik iki 2 aukšto, iš kur jis 
pašaukė policiją. Plėšikų 
pagavo.

Am. Lietuvių Darb. Litera
tūros Draugijos Centro Komi
teto posėdžio proga sekma
dienį lankėsi d. V. J. Senke
vičius iŠ Eastono, taipgi Dr. 
J. J. Kaškiaučius su žmona iš 
Newarko ir d. A. Matulis iš 
Jersey City.

po

Aidbalsiai gražiai 
mėjo savo koncerte, 
šiam sekmadienio 
“Laisvės” svetainėje, 
turtinga programa sėkmingai
išpildyta, kiekvienas dalyvių 
gavo publikoje gražios prie- 
jautos.

Programą atidarė visi Aid
balsiai. Paskiau dainavo solo 
Aldona Klimaitė ir Amelia 
Jeskevičiutė. Pirmoji jau žino
ma solistė; antroji, regis, pir
mu kartu dainavo solo apart 
vaidinimų, kur yra turėjusi 
roles; su dainomis. Linkėtina 
nepamesti solo dainų prakti
kos, nes tam turi gerų galimy
bių. Merginų trio sudarė Kli
maitė, Jeskevičiutė ir Adelė 
Pakalniškienė, o vyrų kvartetą 
Antanas Navikas, Pranas Pa
kalniškis, Juozas Sukackas ir 
Stasys Velička. Abieji gerai 
dainuoja. •

Aldona Žilinskaitė išpildė 
porą gabalų piano solo, o W. 
Endzulis—smuikos, kurios pu
blika išreikalavo priedinį nu
merį.

Programą baigta išpildant 
dalį iš Kavos Kantatos, kur 
dalyvavo Klimaitė, Pakalniš
kis ir Sukackas rolėse ir visi 
kiti Aidbalsių nariai kaipo 
svečiai toje scenoje. Visiems 
artistams akompanavo kompo
zitorė B. L. šalinaitė (ir kokia 
iš jos puiki patarnautoja prie 
stalo po programos!). Pirmi- 
nirikavo V. Bovinas.

Svečių koncerte dalyvavo iš 
Great Necko, Newarko ir ki
tur. Vietinių galėjo būt dau
giau, gal sulaikė lietus, kuris 
papliupo kaip tik ėjimo laiku.

Rep.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

LDS 13-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks trečiadienį, balan- 
džio-April 21 d., Kiburio svetainėje, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 8-tą vai. vakaro. Pakeitimas 
dienos liko nutartas praeitam susi
rinkime, tad draugai, įsitėmykite, 
jog susirinkimai dabar įvyks trečia
dieniais, vietoj ketvirtadienių.

O. Daugėliene, Sekr.
(93-95)

LIETUVĖMS MOTERIM S
Am. Lietuvh} Darb. Literatūros 

Draugijos Moterų 81-ma kuopa turės 
svarbų susirinkimą šį ketvirtadienį, 
22 balandžio, 8 vai. vakaro, “Lais
vės” Svetainėje. Kviečiame ir ne na
res. Bus tariamasi, kaip lietuvės mo
terys šį metą pasirodys Gegužės Pir
mos maršavime, ir kitais reikalais.

Valdyba.
(93-94)

Valgykite Medy
“Laisve” tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą ; 
pusė galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės j “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

PERMANENT WAVE
STEAM OIL 

CROQUIGNOLE 
PERMANENT
$5 VERTES 

Ekspertai
Operatoriai qj> *9 

pilnai su šiuo 
skelbimu

Be Mašinos C A 
Permanent r“

Plaukai atgaivinami su 
link originališkos spal
vos, nepaisant kokioj 

padėtyj nebūtų.

Įskaitant 
Shampoo

Finger Wave 
ir pnkirpimai 

LOngacrc 
5-3278

r
MME. VERA

512—5th Av., N. Y., (Ent. on 4!}rd St.) Suite 307

DIDELIS BAZARAS
Rengia

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas
280 UNION AVENUE

Prasidės 7 Valandą Kiekvieną Vakarą

Balandžio 23 atsidarys bazaras su perstatymu “ŠA- 
LAPUTRIS”. Puiki vieno veiksmo komedija. Suloš 
Lietuvių Liaudies Teatro Grupė vadovystėj J. Valenčio.

Balandžio 24—Dainos ir kiti pamarginimai.
Balandžio 25—Lietuvių Liaudies Teatro Grupė sulos 

svarbiausias scenas veikalo “Iš Meilės”.
Balandžio 30—Bus puikių solo dainininkų.
Gegužės 2—Bus Monologų ir Dialogų vakaras.
Gegužės 8—Lietuvių Liaudies Teatro Grupė suloš svar

biausias scenas veikalo “Ant Bedugnės Krašto”.
Gegužės 9—Bus Juokų Vakaras.
Gegužės 14—Pypkininkų kontestas.
Gegužės 15—Reklamų vakaras.
Gegužės 16—Bus duodama puikiausis koncertinis ir 

muzikalis vakaras.

Taip pat per visus 10 vakarų, apart trumpos 
programos, bus šokiai.

Įžanga į kiekvieno vakaro bazarą 10c.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

VALANDOS:
Nčra valandų sekmadieniais.

a-

šeštadienio vakare einant į 
namus, ant Manhattan Avė. ir 
Mešerole Street, būrys gink
luotų plėšikų užpuolė drg. J. 
Ambrozą. Jis energiškai gy
nėsi, bet nežiūrint to, visgi 
plėšikams pavyko ištraukti iš 
kišeniaus apie $12. Tačiau 

įAmbrozas vieną plėšiką par
sitrenkė, apkūlė gerai ir pada
vė policijai.

E. Bensonas.

Vaikų Registracija
Norintieji pasiųst vaikus į 

Tarpt. Darb. Ordeno (IWO) 
vaikų kempę Kinderland gali 
juos užregistruot 50 E. 13th 
St., Room 201, New Yorke. 
Mokestis dviem savaitėm $22, 
keturiom—$54, šešiom —$81, 
aštuoniom—$108, dešimčiai— 
$135. Nepriklausantiem prie 
IWO doleriu daugiau į savai
tę.

PARENGIMAI '
Pirmas Metinis Balius

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
pirma kuopa rengia dar pirmą me
tinį balių, šis balius bus sekmadie
nį, balandžio 25 d., “Laisvės” svetai
nėje. Pradžia k vai. vakare. Įžan
ga iš anksto 25c., prie durų 35c. 
Kurie norite įsigyti tikietus iš anks
to, kreipkitės į “Laisvės” raštinę 
pas L. Kavaliauskaitę ir pas J. Gru
bi, .64 Ten Elyck St.

Šokiams bus gera orkestrą; grieš 
amerikoniškus ir lietuviškus šokius. 
Visos ir visi rengkitės.

Kviečia Rengėjai.
(93-94)

REIKALAVIMAI
Reikalinga Partnerio

Pajieškau partnerio į drabužių 
krautuvę. Biznis dabar daromas, tik 
vienam persunku. Pinigų daug ne
reikia ir biznį išmokinsiu. Kreipkitės 
į “Laisvės” Administraciją, 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.

(93-95)

REIKALINGA mergina dirbti res- 
taurante ir pagelbėti virtuvėje. 

Valandos yra nuo 10 iš ryto iki 8 v. 
vakaro. Alga nuo $10—15 į savaitę 

' Sekmadieniais nereikės dirbt. Patyri
mas nereikalingas. Dėl daugiau in- 

i formacijų kreipkitės pas: John Ju- 
I revich, 148 Grattan St., kampas Va- 
■ rick Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. Ever- 

Suareštuotas William Grif- green 8-8792.
fiths, 28 metų, prisipažino iš
leidęs apie $600 falšyvomis 
penkinėmis ir dešimtinėmis, 
kurias jis pigiai pirkęs New 
Yorke.

(91-93)

GARSINKITĖS SAVO BIZNI 
DIENRA5TYJ “LAISVĖJE”

‘laisvės” Piknikas 
Brooklyne

PARDAVIMAI
Parsiduoda karčiama su namu, 

vienuolika fornišiuotų kambarių. Bi
znis ilgai išdirbtas, gera proga pa
sidaryt gerą pragyvenimą. Kaina 
$6,500.00. Del daugiau informacijų, 
kreipkitės pas W. S., 48 Houston 
St., Newark, N. J, (91-97).

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRAB0R1US
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
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 vakare 

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
Žinomos Kaipo The Morrell Street Baths

29-31 Morrell St Brooklyn, N. Y,
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis pril- 
das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktį 
šeštadienio naktį 75c. 

Speciales kainos savaitei.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausio? 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
temyti adresų ir telefoną.

Telcfonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, u? 
eikite susipažinti.

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

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewee eleveiterio stoties.

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

NATURAL - LAX - HERB TEA

MEDI
CINAL

HERBS
IN

1 BOX

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuosunja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIU 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čeki už $1.00 bei dau
ginus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:

JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, fl.Y.




