
f 
į

KRISLAI
Vis to dievo vardan. 
Kodėl jie stebisi? 
Sprogo ir pasmirdo. 
Lankstus jo liežuvis. 
Už auksą.

Rašo J. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

“Laisvės” korespondentų su
važiavimas jau senokai praėjo. 
Sugrįžę namo draugai pasilsė
jo. Laukiame daugiau kores
pondencijų, paremtų suvažiavi
mo išvadomis ir mintimis.
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Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

“Prieš Dievą ir prieš tautą”, 
putoja generolas Franco, “mes 
nusprendėme baigti Ispanijos 
apvienijimą.” Todėl iš orlaivių 
bombarduoja miestuose ramius 
gyventojus ir tūkstančiais juos 
skerdžia. Todėl Franco pasi
kvietė talkon Hitlerį ir Musso- 
linį!

Kaip dabar atrodo, tai nei 
Dievas nebeišgelbės generolo 
Franco kudašiaus.

Sutiksi tokių politiniai “ne
kaltų” žmonių, kurie stebisi iš 
to, kad ir Sovietų Sąjunga gin
kluojasi. Jie norėtų, kad darbi
ninkų šalis stovėtų rankas su
dėjus ir leistų Hitlerio ir Mus- 
solinio gaujoms atlėkti oru ir 
sėti mirtį ant ramių gyvento
jų, atimti žemę ir plėšti kraš
tą. Tų žmonių naivumas pra
lenkia jų protą. Net ir Ispani
jos kruvini įvykiai nieko juos 
nepamokino.

Reikia pasveikinti rašytoją 
Carleton Beals. Jis irgi buvo 
pakliuvęs į Trockio “teismo” 
komisiją. Bet jis greitai pama
tė, kad visas šis “teismas” yra 
paprastos trockistų sorkės. 
Trenkė jis komisiją ir ją pa
smerkė. Ir taip nelaiminga 
trockistų pūslė sprogo, jiems 
patiems orą sugadindama.

Trockis keikia Beals. Reika
lauja, kad ta pati trockistų ko
misija dabar tyrinėtų Bealsą. 
Stalinas ir čia esąs kaltas!

Jokios trockistų komisijos ne
nuplaus Trockio rankų nuo at
sakomybės. Jį rado kaltu ir pa
smerkė Sovietų krašto žmonės.

TAlas William Carney, “New 
York Times” korespondentas, 
turi lankstu ir miklų liežuvį. 
Jis nori išgelbėti gen. Franco. 
Visus Franco nepasisekimus ji
sai padaro jo laimėiimais. Iš 
tikrųjų Franco laimėtu kara, 
jeigu užtektu Carney liežuvio. 
Deja, prieš Ispanijos liaudies 
frontą gen. Franco nusisuks 
sprandą, o Carney savo liežuvį.

Alaskoie vėl didžiausias są
jūdis. Tolimam jos kampe Ku-

* skokwin Bav kažin kas sugal
vojo aukso krūvas. Kai n proto 
neteke. pradėio civilizuoti žmo
nės niaukti ir jieškoti to aukso. 
Sakoma, kad jau tūkstančiai 
suplaukė ir dar galo nesimato. 
O maisto nėra ir smalsuoliai 
turi badauti. Taip pat nėra ir 

aukso. r
Tokia jau mūsų gadvnė. Ka

pitalizmas auksa iškėlė i pa
danges (nes. ištikruju, šioj sis
temoj auksas reiškia ir laime ir 
gyvenimą), tad žmonės už jį 
pagatavi netekti savo galvų.

Peršama Nauja “Nusi
ginklavimo” Konferenc.

Berlynas.—Anglijos Dar
bo Partijos vadas George 
Lansbury atvykęs čia dvi 
valandas kalbėjosi su Hitle
riu, daugiausia apie tarp
tautinės konferencijos šau
kimą dėlei ginklavimosi ap
ribojimo ir prekybos ryšių 
gerinimo tarp įvairių šalių. 
Sakoma, kad Hitleris sutik
tų pasiųst savo atstovus į 
tokią konferenciją, jeigu ją 
šauktų prezidentas Roose- 
veltas arba “galva” kurios 
kitos didelės šalies.

Lansbury neabejoja, kad 
ir Sovietų Sąjungą dalyvau
tų jo pageidaujamoj konfe
rencijoj. Bet, kalbėdama
sis su Hitleriu, jis neprisi
minė apie Sovietus.

Gen. Franco Panaikina 
Visas Partijas, apart 

Saviškių Fašistų
--------- o

Salamanca, Ispanija. — 
Generolas Fr. Franco bal. 
19 d. panaikino senai ą fašis
tu organizaciją Falangista 
Espanola ir fašistiniu mo- 
narchistų partija, vadinamą 
Reouetes arba Carlistas, ir 
isakė visiem nariam abieiu 
šių organizacijų tuoj sueiti 
i vieną Franco įsteigta fa
šistu nartija Falange Espa
nola Tradicionalista.

Į pirmąją organizaciją 
buvo suvaryta bei sutrauk
ta 1.300.000 nariu, daugiau
sia jaunuoliu. 140.000 iu 
vra past.ntvta po šautuvu 
kaip fašistu milicininkai. 
Po vėliava antrosios, karlis- 
tu partijos kariavo 120 000 
karališka i -fa ši stiniu m i bei
ni nku. Dabar gen. Franco 
sulieia tas dvi milicininku 
oraanizaciias į bendra mili
cija ir nadaro ia dalim re- 
guliarės fašistu armijos. Sa
ko. kad tain suvienijus ko
manda, būsią galima sek- 
mingiau kariaut prieš res
publiką.

ANGLU VALDŽIOS PIA
NAS patarnaut ISPA

NŲ FAŠISTAMS

NESAUGIOJ t^ktUVAM 
AIKšTeS

Washington. — 160 aikš
čių lėktuvams neturi gana 
saugumo bei nloto, nagai 
nailius reikalavimus Jung
tiniu Valstiiu Om Preky
bos Biuro. Tos aikštės tu
rės būt padidintos ir kitaip 
pagerintos.

London. — Anglijos mi- 
nisterių kabinete nrasidada 
kalbos, kad įvairios šalvs 
turėtu bendrai pasiust savo 
karines jėgas i Tsnaniia ir 
priverst resnubbkos valdžia 
susi tai kvt su fašistais. Gir
di. turėtu būt tain padary
ta. kad nelaimėtu “nei fašiz
mas nei komunizmas” Ispa
nijoj.

Bet tikrumoj Anglijos 
ministerial tuomi nlanu no
ri patarnaut fašistams.

Nukertama Bilionas 
Dol. nuo Šalpos Darbų

Kanadiečiai Nesilaiko 
Su G. Motors be Unijos

NAZTAI CbHWA KARO 
DUJAS ISPANUOS 

FAŠISTAMS
Valencia. —Ispanijos val

džia bal. 19 d. sužinojo, kad 
naziai iš Hamburgo laivais 
gabena naujus krovinius 
nuodingu karo dujų Ispani
jos fašistams prieš liaudies 
valdžią.

Roosevelto Ministeris Prašo 
Spaudos Rašyt Teisybę

New York — Jungtinių 
Valstijų prekybos ministe- 
ris D. C. Roner bal. 19 d. 
kalbėjo metiniame pokilvie 
Associated Press’os, didžios 
amerikinės žinių agentūros, 
kad teisingai paduotu žinias 
ir padėtų šalies valdžiai.

Reikia žvmėt. jog Asso
ciated Press iki šiol buvo 
nedraugiška R o o s e v eito 
Naujajai Dalybai.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas bal. 19 d. 
pasišaukė saviškius kongre
so vadus ir pasakė, kad at
einantiems metams jis rei
kalaus pašalpiniams WPA 
darbams jau tik $1,500,000,- 
000. Tai yra bilionu dole
rių mažiau negu dabar.

Prieš tokį šalpos darbų 
mažinimą išstoja pažanges
ni kongresmanai, kaip kad 
G. Boileau, Maverick ir ki
ti. Boileau remia Ameri
kos Darbininkų Susivieniji

mo bilių, reikalaujantį $3,- 
000,000,000 viešiem pašalpi- 
niam darbam per metus. Jis 
nurodo, kad šioj šalyj dar 
tebėra 8,000,000 bedarbių. 
Kongresmanas M a v e riek 
sako, jog iš šalies iždo tu
rėtų būt paskirta bent $2,- 
400,000,000 WPA darbam 
per metus.

Pranešama, kad pagal da
bartinius valdžios lėšų tau
pymo planus būsią paleista 
kokie 300,000 bedarbių iš 
viešųjų WPA darbų.

MEKSIKA PRIEŠ ISPANUOS BLOKADĄ

London. — Meksikos val
džia šaukiasi i Tautų Lyg? 
prieš tarptautinės “nesikiši
mo” komisijos užvestą blo
kadą, kur Ispanijos vande
nis apjuosė Vokietijos, Ita
lijos, Anglijos ir Franci jos 
karo laivai. Meksika nuro
do, jog Tautų Lygos įstatu 
10-tas skyrius reikalauia 
praleist karinę pagelbą tik 
valdžiai prieš sukilėlius. O

aišku, jog dabartinis Ispa
nijos vandenų “pikietavi- 
mas” tarnauja tiktai Ispa
nijos fašistams prieš val
džią.

Meksikos vyriausybė pa
reiškia, kad jinai kaip rėmė, 
taip ir rems Ispanijos res
publiką ir nepaisys dabarti
nės blokados prieš liaudies 
valdžią.

SAKO, SOVIETAI TURI 151 SUBMARINE

“New York Times’e” rašo 
Anglijos karo specialistas 
Hanson W. Baldwin, būk 
Sovietų Sąjunga turinti 151 
submarina. Jis tvirtina, 
kad Anglijos karo laivyno 
specialistai žino, jog Sovie
tai turinti tarp 125 ir 175 
submarinų. Jis paduoda tū
lų net vardus ir įtalpą. Prie 
to. sako, kad Sovietai dar 
būdavo ją 38 naujus subma- 
rinus.

Baldwin rašo, kad Sovie
tu Saiunga turi daug sub
marine Tolimuose Rytuose 
—Vladivostoke ir kituose 
uostuose, o daugiausiai Bal

Andy Darbiečiai Smerkia 
Savo Valdžią už Blokadą
London.—Darbo Partijos 

atstovai Anglijos seime bal. 
20 d. vėl sukėlė smarkius 
protestus prieš valdžią, kad 
jinai kariniais laivais ne
saugo j a savo šalies preky
bos laivų, norinčių vežti 
maistą į Bilbao, Ispanijos 
respublikos šiaurine prie
plauką. Jie sako, kad Ang
lijos valdžia tuomi pripažįs
ta ir paremia Ispanijos fa
šistu karo laivu blokada 
prieš alkį kenčiančius Bil
bao nekariškius gvvento- 
jus, vyrus, moteris ir vai
kus.

i Tiltu Komnamios Sutartis su 
6,500 Darbininką

Pittsburgh, Pa. — Ame
rican Tiltų Kompanija su
tiko pasirašyt sutartį su 
Plieno Darbininku Organi
zavimo Komitetu, kurio pir
mininkas yra Phillip Mur
ray. Sutartis apims 6,500 
darbininku Ambridge, Pitt- 
sburghe, Pa.; Gary, Ind.; 
Elmira, N. Y., ir Minnea- 
polyj, Mifih.

tijos jūroje.; Baltijos-Balto- 
sios jūrų kanalas tarnauja 
jų persiuntimui iš vienos 
jūros į kitą.

Sovietų Sąjunga neskel
bia submarinų skaičiaus, 
tad užsienyj imperialistai 
daro visokių spėlioiimų. So
vietų Sąjunga nieko nesi
rengia pulti, bet ji prisiren
gus atremti užpuolikus, 
kaip sausžemvi, ore, taip ir 
jūrose. Sovietai submari- 
nus budavoia daugiausiai 
mažesnės rūšies, savo šalies 
apgynimui, o ne plaukimui 
Už tūkstančių mylių užpult 
kitus kraštus.

Naziai Jau įsivyravo Ispa
niškoje Morokkoje

London. — Pranešama, 
jog Hitlerio naziai faktinai 
perima Ispaniškos Morok- 
kos valdymą į savo rankas. 
Jie jau sustatė 60 galingų 
savo kanuolių pajūriuose 
Ispaniškos Morok- 
kos. Naziai su tomis ka- 
nuolėmis pasidaro valdovais 
Gibraltaro perlajos ir gali 
rimtai grasinti Anglijos 
tvirtovei Gibraltare. Bet 
tuo i autinis pavojus nuo 
Hitlerio kanuolių tai bus 
laivams, kurie bandys pra- 
vežt kokią karine pagelbą 
Ispanijos respublikai pro 
Gibraltaro vandenis.

KUNIGAS NUSIGANDĘS 
KOMUNIZMO

Atlantic City, N. J.—Ku
nigas W. A. Griffin, kalbė
damas Kataliku Dukterų 
Draugijos valstijiniame, su
važiavime, persergėjo, kad, 
girdi, “gerai organizuota 
mažuma galinti • įvest Ame
rikoj komunizmą ir gimdy
mo kontrole.” Apgailesta
vo, kad “15,000,000 berniu
kų ir mergaičių vidurinėse 
mokyklose ir kolegijose ne
išpažįsta jokios religijos.”

Oshawa, Canada. — 3,000 
streikuojančių darbininkų 
prieš General Motors kor
poracijos fabriką beveik 
vienbalsiai atmetė bosų ir 
miesto majoro Hall’o pasiū
lytas sąlygas streikui baig
ti. Korporacija žadėjo su- 
trumpint darbo savaitę iki 
44 valandų ir pridėt po 
penktuką algos per valan
dą, bet visiškai nepripažino 
Jungtinės Auto. Darbininkų 
Unijos. O svarbiausias 
streikierių reikalavimas tai 
pripažint uniją. Kuomet 
majoras Hali, kalbėdamas 
streikierių susirinkime bal. 
19 d., stengėsi įbrukt darbi
ninkam sutartį be unijos, 
•streikieriai su panieka bau
bė prieš jįjį.

Darbo Federacijos Val
dovai Išdavė Čarterį 
Vigilantėm Fašistam
Washington.—Dar niekad 

Darbo Federacijos vadai 
taip aiškiai neparodė savo 
sugedimą kaip dabar. Fe
deracijos Taryba bal. 19 d. 
išdavė čarterį fašistų vado
vaujamai “męlvnosios kor
tos trijų valstijų (neva.) 
unijai metalo' mainierių” 
Kansas, Missouri ir Oklaho
ma valstijose.

Tie fašistiniai vigilantes 
pereitą savaitę išdaužė.mai- 
nieriu uniios .centrus Gale- 
no.i, Kansas, ir keliuose ki
tuose. miesteliuose. Neš 
darbininku unija ėio su In
dustriniu Unijų Komitetu.

1935 metais “mėlvnieii” 
vigilantes sulaužė šios mai- 
nieriu unijos streiką, kuo
met Darbo Federacijos va
dai dar nebuvo ia suspen
davę už prisidėiima prie 
Industrinio Komiteto. . O 
dabar tuos nogromščikus 
na laimi n o Federacijos va
dai su Wm. Greenu prieky
je.

UNIJA SKUNDŽIA H.
FORDĄ VALDIŠKAI

KOMISIJAI ‘

Washington. — Jun g ti
nes Automobiliu Darbinin
kų Unijos prezidentas Ho
mer Martin duoda skundą 
Nacionalei Darbo Santikių 
Komisijai prieš Henry For
dą, automobilių fabrikantą. 
Kaltina, kad Fordas mėto iš 
darbo ir persekioja darbi
ninkus už unijinį veikimą. 
Tuomi jis mindžioja Darbo 
Santikių Įstatymą, kuris 
užtikrina darbininkam teisę 
laisvai organizuotis į unijas 
ir veikti jose.

H. Martin bal. 19 d. pra
nešė, kad jaji užbaigta pla
nai kovos prieš Fordo River 
Rouge fabriką. Tai vienin
telis stambus automibilių 
fabrikas, kuris dar visai ne
pripažįsta unijos.

SSRS Lauką Užsejimai
Maskva. — Iki bal. 19 d. 

Sovietų Sąjungoj buvo už
sėta 21 procentas visų lau
kų, tai yra 6 procentais 
daugiau negu pernai iki tos 
pat dienos. Ligšioliniai už- 
sėjimai jau viršija ūkio pla
no reikalavimus.

"Bepusiška” Blokada
Smaugia Ispaniją

— - -----------------------------------------------------------E

ANGLŲ LAIVAS ATVEŽĖ 
4,000 TONŲ MAISTO BIL

BAO GYVENTOJAMS
A........... .

Bilbao, Ispanija, bal. 20.
— Anglijos prekybos laivas 
“Seven Seas Spray” pra
plaukė pro fašistų karo lai
vų blokalą ir atvežė alka
niems Bilbao gyventojams 
4,000 tonų valgių.

Anglijos šarvuotlaivis ly
dėjo “Seven Seas Spray” tik 
iki 10 mylių nuo Bilbao; to
liau paliko jį ant fašistų 
karo laivų valios. Bet Ispa
nijos valdžios karo laivai 
pasitiko “Seven Seas Spray” 
ir atlydėjo jį į Bilbao prie
plauką.

Baskai respublikiečiai su 
didžiausiu džiaugsmu už tai 
sveikino ‘Seven Seas Spray’ 
savininką A. J. Pope.

Tarptautine Komisija Pra
leidžia Anglų Laivą su 

Maistu į Bilbao
London, bal. 20. — Anglų 

prekybos laivo, 2,500 tonų 
įtalpos savininkai, atsikrei
pė j tarptautinę benusišku- 
mo komisiia. kad jinai nu
tartų praleist tą lai va su 
maisto dalykais į Bilbao, 
šiaurinėj Ispanijoj. Komisi
ja davė praleidimą, nors Is
panijos fašistu karo laivai 
blokaduoja Bilbao srities 
vandenis.

Fašistai Užgrobė Laivą su 
Amunicija Liaudiečiams
Hendave, Franc., bal. 20. 

— Ispaniios fašistai prane
ša. kad jie užgrobė vieną 
laivą, kuris vėžės 30 lėktuvu 
ir daugį kulkasvaidžiu. šau
tuvu ir kulku liaudiečiams 
i Bilbao ir Santaderi. Sako, 
kad tas laivas atplaukęs iš 
Meksikos, bet nenasako, ku
riai šaliai jis priklauso.

Fašistai Dar Kiečiau An- 
supti Universiteto Mieste

Madrid, bal. 20. — Fašis
tai i ai j devinta diena bom
barduoja Madridą didžio
siomis savo . kanuolėmis. 
Tuom nori sudaryt proga 
trims tūkstančiams savo sė
brų pasiliuosuot iš TTnivor- 
sit^to Miesto. Bet liaudie- 
čiai tuo tarpu juos ten dar 
kiečiau apsupo.

75 Liaudies Lėktuvai Bom
bardavo Fašistus.

Madrid, bal. 20. — 75 Is
panijos valdžios lėktuvai, 
atskrido iš Baskų provinci
jos ir bombardavo fašistus 
tarpe Teruel ir Calatayud, 
idant atimt iš jų dalį gele
žinkelio tarp Teruel ir Sa- 
ragossos.

PAPJOVĖ VYRA. DUK
TERĮ IR PASIPJOVĖ

Saddle River, N. J. — 
Eva Schillingienė, 38 metų, 
papjovė savo mieganti vy
rą ir dukterį Heleną, 10 me
tų. Paskui pati pasipjovė. 
Sakoma, Schillingienei su
mišo protas po to, kai dveji 
metai atgal traukinys už
mušė du jauniausiu jos vai
ku. j;

Ik.' Vi

London, bal. 20 d.—Itali
jos karo laivai pradėjo pi- 
kietuot šiaurinę pusę Ispa
nijos rytinio pakraščio van
denų, o Vokietijos laivai 
“kontroliuoja” pietinę pusę 
to pakraščio, kur yra svar-t | 
biausi Ispanijos respublikos 
prieplaukų miestai. Angli
jos kariniai laivai daboja 
Bilbao srities vandenis
šiaurėje ir pietinį Ispanijos 
pakraštį. Šiaur-vakarinis 
Ispanijos kampas pavestas 
pikietuot Franci jos karo 
laivam. Fašistinės Portu
galijos vandenys paliekami 
be svetimų laivų priežiūros j 
tik Anglijos inspektoriai 
“prižiūrėsią’ rubežių tarp 
Portugalijos ir Ispanijos.

Tokia Ispanijos vandenų 
kontrolė įvesta pagal nuta* 
rimą tarptautinės “nesikiši* 
mo” arba “bepusiškumo” 
komisijos, vadovaujant An
glijai. Jos tikslas yra neya 
nepraleist svetimų kareivių, 
ginklų ir amunicijos į Ispa
niją, nei liaudies valdžiai 
nei fašistams. Bet tų ke
turių šalių karo laivai, pi
ketuojantieji Ispanijos van
denis, nieko daugiau nega
lėsią daryt, kaip tik pranešt 
“nesikišimo” komisijai arba 
atatinkamų šalių valdžioms, 
jeigu iš tų šalių bus gabena
mą karinė pagelba vienai'ar 
kibai kariaujančiai pusei Is
panijoj.
Dabar Italija ir Naziai ; vt Y 
Smarkiau Ginkluos Ispaiių

Fašistus
Valencia.— Ispanijos val

džia sako, jog tai bus ne be- 
pusiškas pikietavimas, bet 
karinė blokada prieš respu
bliką. Dabar Hitleris ir ' 
Mussolinis galės per savo 
kontroliuojamus vandenis 
dar daugiau šmugeliuot Is
panijos fašistams karius, 
ginklus ir amuniciją prieš 
respubliką, bet jie stabdys 
pagelba respublikai. Ispa
nijos laivyno ministerija, 
todėl, sako:

“Vokietijos ir Italijos ka
ro laivai patys gabena fa
šistams kareivius ir karo 
medžiagas, taipgi apsaugo
ja kitus tą darančius laivus. 
Jie nuolat šnipinėja prieš 
Ispanijos valdžia; jie nuo 
savo denių siunčia lėktuvus 
bombarduot Ispanijos pa
kraščius: jie atakuoja įr 
valdžios laivus. Juk tai Ita
lijos submarinas torpedavo 
valdžios karo laivą ‘Miguel 
de Carvantes’.”

Ispanijos fašistai gavo 
didelį daugį karo reikmenų 
per gretimą Portugaliją, ku
ri faktinai yra Anglijos pa; 
valdinė. O ir dabar pati 
Anglija tik neva “prižiūrės” 
Portugalijos sieną. Taigi ir 
iš čia eis karinė pagelba Is
panijos fašistams.
Ispanijos Laivai Nepasiduos 

“Kontroliuotoj ams”
Ispanijos valdžia oficia

liai užreiškė, kad jokie lai
vai plaukiantieji po Ispani
jos vėliava nepasiduos da
bartinei kpntrolei-blokadai; 
ir jeigu kontroliuotojai ban
dys stabdyt respublikos lai
vus, tai įsakyta Ispanijos 
šarvuotlaiviams šaudyt į 
stabdytojus.
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Laisviečių Pagelba Ispanijai!
“Laisvės” metiniam koncerte Ispanijos 

demokratijos reikalams surinkta virš 
$100. “Laisvės” metiniam bankiete 
Brpoklyne tam pačiam tikslui sudėta 
virš pusės šimto dolerių.

Dabar, štai, Philadelphijoj, įvykusiam 
pereitą sekmadienį “Laisvės” naudai 
bankiete ir vėl sumesta virš $100 Ispa
nijos reikalams.

Tas parodo, kad mūsų draugai ir prie- 
teliai Ispanijos reikalus ima taip, kaip ir 
turi imti kiekvienas sąmoningas darbo 
žmogus, kuriam rūpi kova prieš fašiz
mą. Jie aukoja duosniai, aukoja dažnai.

Reikia atsiminti, kad tie patys žmo
nės dažnai aukoja Ispanijos reikalams 
masiniuose mitinguose ir mažesnėse pra
mogose.

Mes galime tik pasididžiuoti tuo faktu, 
kad mūsų spaudos (tiek “Laisvės,” tiek 
“Vilnies”) pramogose nepamirštama toks 
didelis ir svarbus reikalas, kaip Ispanijos 
žmonių kova su juoduoju fašizmu.

vietoj,” “netikęs,” “nerimtas,” etc. O pa
tys trockistai teisėjai su savo advokatu 
aplink Trockį ant pirštų vaikštė. Klausi
mus jam davė, pasak Beals, tokius vai
kiškus ir nieko bendro neturinčius su 
Maskvos teismais, kad kiekvienam atro
dė, jog tie klausimai statomi tik dėl 
visko.

Trockis kalbėjo apie penkias dienas, o 
perklausinėjimui jo laiko teužimta diena 
suvirš. Trockio advokatas, gerai žino
mas Goldmanas, buvo ten visas bosas.

Po to, kai Beals pasitraukė iš minėtos 
komisijos, tyrinėjančios Trockį, tai advo
katas Goldmanas viešai pareiškė: Gerai, 
kad jis pasitraukė; mums reikalingi toki 
žmonės, kurie šimtu nuošimčių būtų troc
kistai !

Tai pataikyta, kaip su pirštu į dangų! 
Jei tu ne trockistas, tai jo advokatas sa
ko, tu nebegali jo klausinėti, nes gali su
gadinti biznį.

Rašytojas Beals nurodė, kad visoj ty
rinėjimų eisenoj nebuvo įrodyta nei vįe- 
nas rimtas dokumentas, kuris pateisintų 
Trockį akyse civilizuoto pasaulio, kuris 
atmuštų tuos kaltinimus, kuriuos jo sėb
rai iškėlė jam Maskvos teismuos.

Paminėtai komisijai, rašytojo Beals 
nuomonė, išviso nereikėjo Meksikon va
žiuoti, kadangi tą, ką Trockis jiems ten 
įrodė, galima buvo surasti esant New 
Yorke iš trockistinių knygelių bei bro- 
šiūraičių.

Tiesa, ši trockistinė komedija ne visiš
kai užsibaigė—dar pasiliko epilogas, ku
rį trockistai bandys sulošti New Yorke. 
Bet mums atrodo, kad patsai geriausias 
ir juokingiausias aktas jau i matytas, po 
to, kai Beals, visų nuostabai, netikėtai 
atidengė uždangą ir parodė “veikalo” pa
čią juokingiausią dalį.

Aukos Ispanijos Res 
publikos Gynėjams

Tai, pagaliau, parodo, jog mes ne tik 
kalbame už Ispanijos demokratijos pa
turėjimą, bet ir dirbame, ir dirbame, ro
domi, gan nuoširdžiai ir energingai!

Reakcija Koncentruojasi
Andai mes pažymėjome tą faktą, kad 

, šiuo tarpu Jungtinėse Valstijose reakci
ja bando pakelti savo galvą, sukoncent
ruoti savo jėgas, kurios po prezidentinių 
rinkimų buvo gan pakrikusios.

Tuo reikalu rašo ir Komunistų Parti
jos Centralinis organas “Daily Worker.” 
Jis įspėja Amerikos žmones, kad toji re
akcija bando susisukti lizdą didžiausiam 
mūsų šalies mieste New Yorke. Prade
dant Al. Smithu ir baigiant ADF vice
prezidentu Woll, reakcininkai deda di- 

, dėlių pastangų įsistiprinti čia taip, kad 
galėjus “apsidirbti su visais komunis-

I tais.”
j Tenka atsiminti, kad šitie džentelma- 

nai komunistais vadina ne tik tuos, ką 
priklauso Komunistų Partijai, bet net ir 

, tokius žmones, kaip miesto majoras La 
Guardia! Kiekvienas, kuris tik kiek tiek 
pažangesnis, jiems—komunistas!

Dėl šito “D. Worker” ragina visus 
New Yorko ir apielinkės laisvę mylin
čius įmones vienytis ir su pavojum rim
tai kovoti.

Šiemet Pirmoji Gegužės privalo būti 
visų darbo žmonių pajėgų mobilizavimui 
kovai už savo geresnes gyvenimo sąlygas 
ir prieš fašizmo pavojų!

Tai Buvo tik Pikti Gandai
Tūlas laikas atgal tam tikri gudragal

viai daug rašė apie tai, būk tarp Sovie
tų Sąjungos ir Vokietijos vedamos slap
tos politines derybos dėl tų kraštų suda
rymo kokios tai “slaptos militariškos su
tarties.” Nieko negalėjo būti toliau nuo 
tiesos. Bet tūliems žmonėms, kuriems 
niežti liežuvis (jei jie nieko nepasako 
prieš Sovietų Sąjungą), norėjosi teigti, 
kad tokia sutartis galima ir tiek!

Pagaliau Maskvos “Izviestijos” pareiš
kė aiškiai ir griežtai, jog tie gandai tik 
gandais ir' pasilieka; tuos gandus, sako 
laikraštis, išgalvojo ir paskelbė darbo 
žmonių šalies priešai.

Kad Sovietų Sąjunga galėtų su Vokie
tija sudaryti tam tikros rūšies sutartis— 
sakysim, nepuolimo sutartis,—nieko ne
būtų įstabaus. Šalis, kuriai rūpi taikos 
išlaikymas, tos rūšies sutartis galėtų da
ryti su visokiais kraštais. Bet kad So
vietų Sąjunga eitų į kokių slaptų sutar
čių darymą su naziais—dalykas toks juo
kingas, kad apie jį neverta rimtai nei 
kalbėti!

K Argi Mes Ne Tiesą Sakėme?
?>■- Kai tiktai Trockini Ginti Komitetas 

'pasiuntė savo “džiūrę” į Meksiką tą 
kontr-revoliucinį “kankinį” “teisti”, mes 
teįgėme,' kad tai bus niekas daugiau, 
kaip komedija ir dargi nepaprasta ko
medija.

Nereikėjo ilgai laukti, kai mūsų posa- 
fe pilnai pasitvirtino.

Trockio “džūrimanas,” rašytojas Car
leton Beals, pats priėjo išvados, kad tas 
viskas yra komedija ir jis spjovė ant tos 
komisijos, iš jos pasitraukdamas.

“Iki šiol komisijos (“džūrimanų”) nau
dotos metodos buvo pradinės mokyklos 

♦ vaikų juokas ir aš nebenoriu būti dali
mi to, kas yra visiškai juokingas,” parei- 
&& p. Beals savo laiške, rašytam John 

t Dewey, kuris yra “džūrimanų” (vadina- 
komisija) pirmininkas.

* ' ■

Kai tik Beals bandė ko nors rimtesnio 
VWle Trockį paklausti (ką jis, kaipo tei- 
O#jas turėjo pilną teisę!), tai Dewey bei 
JĮfcttris kitas asmuo (išviso jų ten buvo 
^fenki) atsakydavo, kad jo klausimas “ne 
|T .......-........... .. .......

^^®***— • *' -------r—m—mrtnin i n—r~T~WTtTTBM—11 į ---------

Nevyksta Padaryti Kankinį
Buenos Aires mieste andai tapo už

muštas Hitlerio leitenantas, Josef Rie- 
del, kuris ten dirigavo nazįų propagandą 
ir konsolidavo jų jėgas. Riedel veikė 
slapta arba pusiau slapta ir mažai kam 

| išsidavė Hitlerio agentu. Todėl, kai jį 
rado negyvą, spauda paskelbė žinią be 
jokio alarmo. Tačiau naziai tuojau pra
dėjo skandalinti: girdi, užmuštasis buvo 
svarbiausias “veikėjas,” todėl jį bus nu
žudę... komunistai.

Tuojau į tą reikalą įsikišo ir Hitlerio 
ambasadorius Argentinoje, reikalauda
mas padaryti užmuštajam medikališką 
lavonskroseną (autopsy), kad suradus 
užmušimo “žymes” ir iš jų sudarius ata
tinkamas politines išvadas. Deja, ir po la- 
vonskrosenos padarymo nieko nepatirta: 
visi keliai veda prie to, kad Riedel buvo 
nužudytas plėšikų, kurių valdžia nebesu- 
randa.

Na, ir pasilieka nązių “didvyris” ąųką 
plėšikų, o ne komunistų. Telegramos 
pažymi, kad tuo atžvilgiu Buenos Aires 
spauda užsilaiko gan rezervuotai: apie 
nužudymą rašo labai ribotai ir nežymiai. 
Tas naziams labai nepatinka.

Gal tyrinėjimų eiga (jei jie bus ata
tinkamai daroma) iškels tai, kad Riede- 
Fis buvo susirišęs su kokiais nors plėši
kais arba raketieriais, ir tie jį nugalabi
no kaipo vieną savo neištikimų sėbrų. 
Iš fašisto, mat, gali visko laukti.

Per M. Duseiką, Rochester, N. Y. $12.00.
Surinkta per A. ir M. Puodžiunų 25 m. ženatvės parę, Mon

tello, Mass. $16.50.
Peter .Walkins, Coal Center, Pa. $5.0.0.
Charles Mockus, Brooklyn, N. Y. $1.00.
J. Masalsky, New Castle, Ind. $1.00.
Pelnas nuo parengimo, kurį surengė ALDLD 236 kp., SLA.

258 kp., LDS 98 kp., ir APLA 55 kp., Washington, Pa., $33.94.
K. Rutkauskas, Wyoming, Pa. 50c.
ALDLD 124 kuopa, Girardville, Pa. $5.00.
J. Mardosa, Girardville, Pa.-$1.00.
P. Krizauskas, Girardville, Pa. 50c.
J. Kamarauskas, Girardville, Pa. 25c.
A. Dambrauskas, Girardville, Pa. 25c.
Per Julia V. Remeika, Mexico, Me. $47.05.
Per J. Ramanauską, Minersville, Pa. $10.0$.
J. Stanley, Rochester, N. Y. $1.00.
P. Olek, Bronx, N. Y. $2.00.
P. J. Antanaitis, Auburn, Me. $2.00.
Surinkta per Vilkaitės prakalbas, Norwood, Mass. $7.00.
Nuo Laisvės Choro vakarienės, Haverhill, Mass. $35.52.
Surinkta per Vilkaitės prakalbas, Montello, Mass. $3.90.
Surinkta per K. Zlotkienės išleistuves, Montello, 
Izidore Artivities, Milton, Washington $1.04.
J. Pasternak,. Walpole, Mass. $1.00.
A. Miliauskas, Plymouth, Pa. $1.00.
P. J. Martin, West View, Pa. $5.00.
P. Valatkevičius, Coal Center, Pa. 75c.
P. Kapickas, Brooklyn, N. Y. $8.00.
Per Geo. Stasiukaitis, Grantwood, N. J.
M. Skirmont, Brooklyn, N. Y. $L00.
L. Ausienė. Worcester, Mass. 50c.
Surinkta Vilkaitės prakalbose, Worcester, Mass.
ALDLD 1 kuopa, Brooklyn, N. ,Y. $29.83.
Surinkta ALDLD Mot. parėj, Worcester, Mass.
W. Briedis, Hudson, N. H. 50c.
Per J. A. Babicz, Los Angeles, Calif. $20.00.
Surinkta Vilkaitės prakalbose, West Roxbury, Mass. $3.08.
Adam Youdegis, Catawissa, Pa. $5.00.

Anna Quater, Charleston, S. C. $1.00.
C. K. Bready, Brooklyn, N. Y. $1.00.
M. Shlaves, Gardner, Mass. $10.00.
Chas Ruck, Bay Terrace, N. Y. $2.00.
Per F. B. Lideikis, Great Neck, N. Y. $3.71.
Louis Silabaitis, South Woodstock, Conn. 50c.
S. Maczenas, Tacoma, Wash. $3.00.
T. D. A. 20 kuopa, Hudson, Mass. $5.00. <•
ALDLD 132 kuopa, Tacoma, Washington $5.00.
Stasys Urban, Salem, Mass. $1.00.
Kazimieras Tizula, Lawrence, Mass. $1.00.
Per J. Karsoną, Lowell, Mass. $12.00. •: J
Per J. Didjun, New Haven, Conn. $25.00.
Surinkta per Vilkaitės prakalbas, W. Roxbury, Mass. $2.35.
Surinkta per “Laisvės” bankįetą, Brooklyn, N. Y. $57.55.
A. Miswick, Yonkers, N. Y. 50c.
P. Antanuk, So. Boston, Mass. $1.00.
O. Visotskis, Wilson, Conn. $5.00.
Per Peter Wal.kins, Coal Center, Pa. $8.25.
Per George Murnik, Fitchburg, Mass. $12.40.
J. Galinis, E. McKeesport, Pa. $1.00.
W. Galinis, E. McKeesport, Pa. $1.00.
F. Wilkas, Wilmerding, Pa. $1.00.
K. Bepukstis, Pittsburgh, Pa. 50c.
J. Kamarauskas, Pittsburgh, Pa. $1.00.
J. Porciauskas, Pittsburgh, Pa. 50c.
A. Yankauskas, MęKees Rocks, Pa, $2.00.
J. Purtikas, McKees Rocks, Pa. $1.00.
J. Briedis, Ambridge, Pa. $1.00.
S. Baguskis, Ambridge, Pa. $1.00.
J. Cirvinski, Carnegie, Pa. $1.00.
P. Sliekas, Pittsbugh, Pa. $1.00.
A. žvirblis, Pittsburgh, Pa. $1.00.
P. Wicin, Homestead, Pa. $1.00. .
J. Vaitona, Homestead, Pa. $1.00.
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa. 25c
J. Ruodis, Pittsburgh, Pa. 25c.
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa. 25c.
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa. ?5c.
I. Kazlauskas, Pittsburgh, Pa. 50c.
J. Kvedar, Pittsburgh, Pa. 25c.
J. Labanauskas, Pittsburgh, Pa. 25c.
A. Johnson, Pittsburgh, Pa. 25Č.
W. Sadauskas, Pittsburgh, Pa. 25c.
P. J. Martin, West View, Pa. 25c.

$2.89.

Mass. $8.50.

$13.63.

$30.75.

$492.97
$1,998.92

Viso ...........................
Pirmiau paskelbta ...

Viso per “Laisvę” suplaukė $2,491-89

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Dilgėlei. — Straipsnelio, “Ar 

Baisi Yra žmogui Mirtis?” ne- 
sųnaudosim, — persilpnas. Tuo 
klausimu išviso neapsimoka 
mums rūpintis : geriau rūpintis 
gyvenimu, o ne miftimi. Vis- 
vien ačiuojarųe už parašymą.

A. Čekanauskui. — “švento 
Alijošiaus Perkūnvežimis” ne
išaiškina paties dalyko, todėl 
neverta jis nei laikraštin tal
pinti, — ypačiai šiuo tarpu, kai 
randasi daug rū’Št'ų bėgamai
siais klausimais.

Pęru. — Per žejnės 
drėbėjiiną įlūžo bažnyčios 
stogas pereitą sekmadienį. 
Sužeista keli maldininkai.

Tėvo Prigavikas, neva “Ak
torių Sargas” Areštuotas 
Hollywood, Galįf. — Vin

cent Rice, 16 lųetų berniu
kas, pasiuntė pats sau tele
gramą tėvo adresu į Stock- 
ton, N. J., kad, girdi, “Vin-

Ivan Maisky, Sovie
tų Sąjungos ambasa
dorius Anglijoje.

1 žinių, korespondencijų, politinių 
pastabų, juokelių ir net apysa
kų. Vadinasi, kuris skaitytojas 
nesinaudojo straipsniais apie 
trockizmą, jis surado ištisus 
puslapius raštų kitais klausi
mais.

Tysliavai Pasimokint
“Laisvės” korespondentų 

konferencijoj daug kalbėta 
apie reikalą ištaisyti savo 
raštus pirma, negu juos 
siunčiame redakcijom Ko
respondentams patarta ven
gti bereikalingų žodžių, ne
pakartoti jų.

Šioje konferencijoje būtų 
gavęs gerą pamoką ir “Vie
nybės” redaktorius, “daug- 
žinantis” Tysliava. Jam pa
mokos labai pravartu, nes 
štai kaip jis rašo: “Ameri
kos švedai rengiasi iškil
mingai minėti savo trijų 
šimtų metų savo emigraci
jos sukaktuves.” (“Vien.” 
No. 84).

Čia būtinai reikalingas iš
mest vienas žodis “savo.”* * *,

. “Virbalyje buvo labai di- 
didelė geležinkelių konfe
rencija, kurioje dalyvavo 

doj, bet kas jam trūko, nepasa- Lietuvos, Vokietijos, Latvi- 
kyta. Man rodos, kad ten nieko jos ir Estijos geležinkelių 
netrūko ir nieko blogo nebuvo, atstovai.” (“Vien.” No. 86f. 
O antras buvo užvardintas “Pa- šitokiu Tysliavos aiškinimu,

Skaitytoją Balsai
KODeL netilpo

RAŠINIAI.
Gerb. “Laisvės” Redakcija:

Aš rašiau’porą mažų straips
nelių, kad patalpintumėt laik
raštin, bet nei vienas jų netil
po. Nežinau, kodėl. Vienas bu
vo apie “žydelį puodžių,” tai 
buvo atsakyta, kad netilps spau-

žvelgus Atgal.” Tai dar iki šiol 
nebuvo atsakyta, tilps ar ne.

Yra tokių straipsnių, katrie 
neturi didelės svarbos, bet tel
pa laikraštyj, kaip tai apie gy
vates, ant varduvių, grįžta Iza
oko laikai ir daugelis kitokių. 
Matyt, tie, katrų straipsniai 
telpa laikraštyj, tai jie yra 
“Laisvės” štabo eiliniai nariai, 
o su mumsi grinoriais nesiskai
toma. Daugelį kartų “Laisvė” 
pati ragino, kad skaitytojai ra
šinėtų į laikraštį, bet kaip para
šai, tai nededa. Labai daug 
kartų redakcija šitaip atsako: 
neturintiems svarbos straips
niams neužsimoka vietą užim
ti laikraštyj. Gerb. vietos yra 
iki valios. Apie trockistų bylas 
tai kas dieną būna sieksniniai 
straipsniai. Skaitytojai nori 
lengvesnių arba juokingesnių 
straipsnių.

šitą mano rašinį meldžiu pa
talpinti laikraštin, tegul ir ki
ti “Laisvės 
ta mano nuomonę, o po 
mano rašiniu galite dėti 
prierašą.

Su pagarba, 
J. M. L/ukauskas.

Redakcijos Pastaba. Gerai, 
kad d. Bukauskas panorėjo sa
vo šį rašinėlį įdėti “Laisvėn,” 
tai mes turėsime progos jam 
viešai atsakyti, iš^ ko galės pa
sinaudoti ir tūli kiti draugai.

Draugo rašinėliai nebuvo su
naudoti dėl to, kad jie, redakci
jos nuomone, buvo persilpni. 
Talpinti laikraštin bile ką — 
negalime, nes laikraštis pataptų 
nieko nevertu, neįdomiu ir jo 
niekas nenorėtų skaityti. Kiek
vienas telpąs mūsų dienraštyje 
rašinys privalo turėti vieną iš 

i sekamų dalykų (a) informaci- 
jų-žinių, (b) humoro arba sa
tyros, (c) literatiniai gražiai 
parašytas, (d) visuomeninių 
klausimų lukštęnimu užsiimąs, 
etc.

Toki dalykai, kaip “žydelis 
puodžius” bei kiti to visko ne
turi. Koks tikslas tuomet juos 
talpinti laikraštin? Prie geres
nio rašinio pagaminimo reika
lingas, žinoma, prisirengimas. 
Draugas galėtumėt rašinėti ko
respondencijų, linelių. Jos bū
tų miejąi sunaudotos.

Mums rodosi, kad draugas 
klystate ir dėl trockizmo klau
simu tilpusių raštų. Jie buvo

skaitytojai išgirs- 
šituo 
savo

centui Rice yra gerai ap- i daugeliui mūsų skaitytojų įdo- 
mokama tarnyba, saugoti mūs. Kas gi trockizmas? Daly-
judamųjų paveikslų akto
rius nuo geųgsterių,” bet 
reikią tam revolverio ir ki
tų dalykų. Tuo būdų Vin
centus išviliojo $10Q iš tė
vo, nusipirko didėlį revolve
rį’ ir prą^ėjų j ieškoti darbo 
kaipo aktorių sargąs:pąly- 
dovas. Tokios tardytos, ži
noma, negavo ir dar liko 
areštuotas.

kas, liečiąs visą darbininkų 
klasę. Todėl juo darbininkų 
klasė jį labiau pažins, tuo jai 
bus lengviau kovoti su trockiz- 
mu, kaipo darbininkų judėji
mo priešu, štai, kodėl mes tal
pinome diėnraštin platesnių 
'trockizmo charakterizavimų. 
Bet greta to,' mos žiūrėjome, 
kad “Laisvėje” tilptų ir kito-’- 
kiais klausimais įvairių raštų:

■>.^6tfu.......,-jZ—L;.: im»w- iMfM

gauni supratimą, jog gele
žinkeliai yra gyvi sutvėri
mai, jie turi savus reikalus, 

i jie renka savus atstovus ir 
laiko konferencijas.* * *

Tysliava, pritardamas 
“Studentų žodžio” apibudi
nimui Amerikos lietuvių lai
kraščių redaktorių padėties, 
kad “jie yra ir redaktoriai 
ir laikraščio platintojai ir 
skelbimų rinkėjai ir kores
pondentai ir įvairiausi kito
kį agentai,” priduria : 
“Amerikos lietuvių laikraš- 
čib redaktorius dabai dažnai 
panašus į tą Lietuvos kaimo 
elgetą...” Taigi, taigi, o 
betgi Tysliava mėgsta tą 
Lietuvos kaimo 'elgetos bū
klę.

*

* * *
“Girdžiu balsą, kuriame 

gyvena mano motina, sesuo 
ir broliai.” Tai Tysliavos 
sakinys visoj pilnumoj. Ar 
galite bent kas persistatyti, 
kad jo motina, sesuo ir bro
liai galėtų gyventi balse? 
O Tysliava ne tik persista- 
to, ne tik vaizduojasi pats, 
bet ir kitiems šitokią nesą
monę nori įkalbėti. Moky
tas, tai vis mokytas ....

Josephus.

Streikuoja Paryžiaus Teatrų 
Ir Judžiu Darbininkai

Paryžius, bal. 19. — Pa
skelbta visuotinas streikas 
prieš teatrus, judžius ir 
“muzikos svetaines.” Tų 
įstaigų darbininkai ir tar
nautojai eina į masinius pi- 
kietus, idant priverst savi
ninkus vykdyt 40 valandų 
darbo savaitės įstatymą, pa
gal kurį taipgi turi būt pir
madieniais uždaryta visi te
atriniai ir muzikaliai biz
niai.

Šis streikas yra vedamas 
ir kaipo protestas prieš ne
palankų teatriniams darbi
ninkams sprendiniu valdiš
kos komisijos, kas liečia te
atrininkų algas.

Amerikos Iždas Turėsiąs 
3 Bilionus Nedateklių

Washington, bal. 19. — 
Skaitliuojama, kad šiemet 
šalies iždas turėsiąs apie 3 
bilionus dolerių nepriteklių. 
Prezidentas Roosevelt, to
dėl, reikalaująs sumažini 
valdžios išlaidas bent $250,- 
000,000 per metus. Būsią 
mažinama lėšos įvairių val
džios skyrių ir apkapojama 
suma pinigų, išleidžiamų 
viešiem pašalpiniam dar
bam.
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[Darbininkė ir Šeimininkė
UPELIS

(Apysaka)
Nikolaj Virt

(Pabaiga)
... Pasimatymas tarp lenkų komendantų ir 

parubežinės dalies komandierių vyko paprastai 
ant tilto per upelį, netoli miškelio.

Ant kalnelio, kokių trisdešimt žingsnių nuo 
tilto, stovėjo komendantas—liesas, tulžies pil- 

» nas, raudonplaukis žmogus. Jis barė sulinkusį 
valstietį. Dar nepriėjęs tilto, dalies komandie- 
rius užgirdo pažįstamą, birzgiantį komendan
to balsą.

Komendantas rėkė ką tai pikto ir nuėjo nuo 
valstiečio—tas stovėjo, nuleidęs galvą, nuskės- 
damas ilgas rankas.

Komendantas pasveikino Sovietų parubeži- 
ninką.

—Ištvirkina savo snarglius, o aš turiu jieš- 
koti,—dar nenurimdamas, pasakė jis.

—Pražuvo kas nors?—paklausė komandie- 
rius.

—Taip, kaip matote,—mergaitė pas jus nu
bėgo. Gyvuliai! Dovanokit, prašau.

Pabaigdamas pasikalbėjimą, komendantas 
paklausė apie žuvusią mergaitę.

—O aš ją ką tik mačiau,—atsakė komandie- 
rius.—Kada paimsite?

į —Rytoj. Tegul šitas gaidukas paverkia,—jis
pamojo į pusę valstiečio, kuris dar stovėjo ant 
kalnelio, nušviestas nusileidžiančia saule.

♦ * *

Temo, kada vyresnysis atidavė Asią vaikų 
sodo vedėjai. Mergaitė užmigo, ir su dideliu 
vargu ją pasisekė išbudinti.

—O gal nereikia budinti?—pastebėjo vy
resnysis, jam buvo gaila pertraukti ramų vai
ko miegą.

Vedėja atsargiai nunešė mergaitę į švarų 
kambarį, pašaukė iš kiemo auklę, toji greitai 
paruošė vandenį, ir mergaitė vonioj jau galu
tinai atbudo. Ji, su nesusipratimu stebėjo ve
dėją—šviesiaakę, apskritaveidę moterį su švie
siais plaukais, ir auklę, seną, raukšlėtą ir taip 
pat labai gerą. Ašiai nuplovė galvą, kojas; 
mergaitė raukėsi, urzgė, bet neverkė.

—Motinos neturi?
Asia palingavo galva.
—Gerutė!—prašnibždėjo auklė. — žiūrėk, 

kaip apaugo. •
Kaip tik Asią apvyniojo minkšta antklode, 

tuojau ji vėl užmigo. Ji net nejuto, kaip jai 
užvilko marškinius, kaip paguldė į lovą.

Vasiliaus Ana, — murmėjo auklė. — Šian
dien ji miega kaip karalaitė, o ryt vėl į skur
dą, į purvą?

Vasiliaus Ana susiraukė ir neatsakė. Ji 
žinojo apie didelį vargą, kuriame gyvena žmo
nės anoj upelio pusėj, nekartą ji matė už 
upelio purvinus, išbalusius vaikus, jos širdis 
visuomet užplūsdavo gailesčio jausmais, norė
jos pratiest jiems rankas, nuvesti pas save, 
apmazgoti, pavalgydinti. Bet tą daryti nega
lima buvo—upelis gyvenimą padalino perpus.

Asia atsikėlė ir pamatė prie savo lovukės 
berniuką, tokį pat baltagalvį, kaip ji. Berniu
kas, laikydamas rankas kelnių kišeniuos, aky
lai žiūrėjo į Asią. Užpakalyj l stovėjo berniu
kai ir mergaitės—visi jie žiūrėjo į nepažįsta
mą.

—Tu iš anapus upelio?—paklausė berniukas.
—O aš mašiną atėjau pažiūrėt!—Ir Asia 

tuojau apie visą papasakojo: ir apie mašiną, 
ir apie kaimyno šunį, ir apie tėvuką, kuris 
“visą dieną laukė.”

—O jis gi gali ant traktoriaus sėsti!—pa
siūlė berniukas.

—Pas mus jų nėra.

—Blogai,—pasakė berniukas.—O mus va
kar vežė su mašina.

Atėjo Vasiliaus Ana, pradėdama apvilkti 
Asią. Mergaitė su didžiausiu įdomumu apžiū
rėjo raudoną su baltais taškeliais suknelę.

—O rašyti tu moki?—paklausė berniukas.
Asia palingavo galva.
—Nu, tai, tu—nusivylusiai ištęsė berniukas. 

O ką gi tu moki? Ant bubno moki? O apie 
Pirmąją Gegužės moki dainuoti?

Prie pusryčių Asia vos vėl nepravirko. Ji 
nemokėjo apsieiti su šakute, ir pradėjo valgyt 
rankomis, bet matydama, kad visi vaikai laiko 
šakutes, ji paėmė ir įsidūrė į veidą. Berniukas 
ją nuramino.

—Nieko, sakė jis,—praeis!
Po pusryčių vaikai pradėjo žaisti. Berniu

kas tempė Asią prie savęs, norėjo ją pamo
kinti ant bubno, marširuoti, bet pas mergai
tes buvo lėlės—ir Asia, palikdama berniuką, 
pradėjo žaisti. Ji kalbėjo tokia pat kalba, kaip 
ir visi vaikai čia,—juk tik upelis juos skyrė,— 
ji pasirodė juokinga ir gera, nors buvo ir la
bai nedrąsi mergaitę.

Po pietų ir poilsio valandų baltagalvis ber
niukas vis tik atitraukė Asią nuo mergaičių ir 
nuvedė ją į savo kampelį. Kampely j kabojo 
Stalino paveikslas, vaizdeliai, raudona vėliavu- 
kė ir koks tai ženklukas.

—čia kas?—paklausė Asia, rodydama į pa
veikslą.

—Nežinai ?—nusistebė j o berniukas.
—Ne-ne.. . .
—Ek, tu! Tai gi dėdė Stalinas!
Mergaitė, mirkčiodama akimis, žiūrėjo į pa

veikslą. '■ 1
—žaisliukus duoda, gėles! Jis pačioj Mas

kvoj gyvena, štai koks jis!
Kalbą pertraukė traktoristo atėjimas.
—Nu, kaip gi užsienietė pas jus gyvena?— 

paklausė jis.
—Nieko, priprato.
—Aš jai automobilių padariau.
Vasiliaus Ona patraukė traktoristą už gels

vų plaukų ir išėjo sutikti dalies komandierių. 
Jis atvažiavo pasiimti Asią.

Kada Ašiai pasakė, kad jai reikia važiuoti 
namo, ji pravirko. Baltagalvis berniukas už
stojo ją nuo dalies komandieriaus.

—Aš jos neleisiu,—rūsčiai susiraukęs, pa
sakė jis.

Komandierius nusijuokė ir pakėlė vaikiuką 
į viršų. ■

Ašiai padovanojo tą apačią lėlę, kurią ji ne
išleido iš rankų visą dieną. Lėlė buvo raudona 
ir drūta. Į “automobilių” auklė sudėjo iš
skalbtą ir sulopytą suknelę ir dar vieną—nau
ją. Pagalvojus, auklė į “automobilių” įdėjo ko
jines ir žalia šilkinę lopikę.

Virš tų krovinių į “automobilių” norėjo pa
dėti ir lėlę, bet Asia verkė ir neišleido lėlę iŠ* 
rankų. i 1 *

Baltagalvis berniukas patraukė komandierių 
už kelinių.

—Gaila,—pasakė jis.
—Labai ?
—Labai. Ar galima, aš jai raudoną vėliavu- 

kę padovanosiu?
—Negalima.
—Kodėl?
—Išaugsi—sužinosi.
Asia padavė savo melsvą rankutę berniukui 

ir jis ilgai ją spaudė. Paskui jis išėmė iš kiše- 
niaus kokį tai ženklelį ir jai atidavė.

* * *

Dalies komandierius susitiko su komendan
tu vėl ant tilto. Ant kalnelio vėl stovėjo va
karykštis valstietis. Saulės spinduliai apšvietė 
jo liūdną figūrą. Miškelis tylėjo. Ąžuolai kaip 
tai susiraukė. Tik raudoni apušės lapai ką tai 
kuždėjo ir upelis kur tai urzgė po tiltu.

Komendantas paėmė mergaitę už rankos ir 
nuvedė per tiltą. Mergaitė vis atsigrįždavo 
atgal, jos pečiai drebėjo, ji verkė.

Ką Nori Žmonės Rasti 
“Virėjoje”

Gegužės Pirmoji Šaukia Moteris
Moterys maršuos su kilniu Visuose frontuose moterys rodo 

didesnį pasiryžimą sujungto-išdidumu šią istorišką Gegužės 
Pirmą. Turėdamos mintyje Au
tomobilių Darbininkų Unijos 
moterų . Nepaprastų Brigadų 
žygius, padarytus Flinte ir Det
roite, mes užtvenksim gatves 
Gegužiniuose Paraduose pilnai 
jausdamos savo rolę darbo žmo
nių atsiekimuose.

Amerikos moterys daug pa
aukojo masiniam judėjimui už 
taiką, už pratęsimą mūsų de
mokratinių teisių ir pagerinimą 
darbininkų būvio per organiza
vimą galingų industrinių uni
jų. Masės Amerikos moterų su
junda į veikimą išgavimui dar
bo apsaugos įstatymų, panaiki
nimui vaikų darbo ir apsaugo
jimui motinystes ir kūdikystės.

mis spėkomis darbuotis atsieki- 
mui laisvo, demokratiško, tai
kaus ir pasiturinčio pasaulio.

Istoriškomis sufragiečių kam
panijos dienomis kovai už ly
gias teises vadovavo vidurinės 
klasės moterys, šiandieną dar
bininkės moterys ateina į priekį 
užimti joms priklausančią vie
tą progresyviškame šių dienų 
judėjime. Komiteto Industri
niam Organizavimuisi (CIO) 
darbuotėje, organizuojant masi
nių gamyklų industrijas, masės 
moterų įstojo į unijas ir tapo 
svarbiausia spėka laimėjime 
streikų. Obalsis “Organizuokim 
Neorganizuotas Moteris” tampa 
tikrenybe.^

Mums pakanka prisimint did- 
vyr iškas moteris sėdėjimo 
streikieres Detroite cigarų fab
rikuose, pasiryžusias sėdėtojas 
penktukinėse - dešimtukinėse ir 
departmentinėse krautu vėse, 
taipgi tūkstančius moterų, ku
rios šiandieną metasi į milži
nišką organizavimąsi audimo 
industrijoj. Tos moterys ir mer
gaitės grąso galiai Barboros 
Huttoniūtės ir kitų departmen- 
tinių krautuvių magnatų, ku
rie sukrovė sau turtus ant tos 
teorijos, būk moterim užtenką 
užsidirbt ant špilkų. Per orga
nizaciją tos moterys parodo sa
vo pasiryžimą sėdėt iki laimi 
unijines algas, valandas ir žmo
niškas darbo sąlygas. Tūkstan
čiai moterų ir merginų naujų 
unijisčių stos į maršuotojų ei
les šią Gegužės Pirmą kaipo 
dalis organizuotų darbininkų 
armijos, kuri šiandien priver-

Štai ką vienas draugas rašo 
iš Hazleton, Pa.:
“Gerbiamos Draugės:

“Aš skaitau šeimininkių pa
tarimus ir aš noriu būti virėju. 
Labai interesuojuos apie viri
mą..

Būsų gerai, kad draugės įdė- 
tumėt į knygą “Virėja” gerų 
receptų dėl vakarienių ir kaip 
jos prirengti. (Apie tai bus ir 
šiame skyriuje ateinančią sa
vaitę). Norėčiau žinot, kaip su
daryt skaniai žuvį, kaip bulves 
gražiai apkept, kaip čapsus 
(chop suey), kliamčiauder iš
virt, kaip skanius ir pigiai san
dvičius padaryt, kaip lietuvišką 
košelieną išvirt, kaip kepti 
šviežią amę arba šolderį ir kaip 
namie padaryt skanų skilandį ir 
dešras/Ir aš labai mėgstu na
mie darytas saldaines. Taipgi 
noriu žinot, kaip visokius pyra
gaičius iškept, ir padaryt tokį 
rašalą, kokį New Yorke rusai 
valgo su pyragais.

“Gal itališkų,-portugališkų ir 
visokių kitokių svetimtautiškų 
valgių įdėsite į ‘Virėją?’

“Aš linkiu draugėm gero pa
sisekimo ir prisiunčiu $1 ‘Virė
jai.’

“Draugiškai, J. M.”
Iš Montreal, Canada, rašo: 

‘Gerbiamos Draugės:
“Prisiunčiu $7.50 už 10 pre

numeratų ‘Virėjos.’ Visos užsi- 
rašydamos prašo, .kad tik grei
čiau ‘Virėją’ prisiųstų.”

Viena draugė iš Massachu
setts sako: “Kas bus, kas ne
bus ‘Virėjoje,’ bet parašykite, 
kaip kečapą padaryt.”

Netoli Bostono sutinku vieną 
našlį farmerį. Jis mane klau
sia: “Kada jūs ‘Virėją’ išleisi- 
te? Man jau perkūniškai atsi
bodo porkčapas ir kiaušiniai su 
bei.kenu valgyti.” Sakau jam: 
“Ar tamsta negali nueiti į val
gyklą.” Atsakė: “Gerai, kad 
jums New Yorke ant kiekvieno 
kampo valgykla. O čia turi eiti 
kelias mylias, ir dar negauni ko 
nori.”

Draugė L. Bekešienė nuo 
draugių rochesteriečių jau pri
siuntė $7.50 už dešimt prenu
meratų ir užrašinėja daugiau.

Draugė R. Steponkeviči&nė iš 
Detroito pareikalavo 5 knygelių 
prenumeratoms rinkti. O reikia 
žinot, kad ALDLD kuopoms bu
vo pasiųsta po knygelę. Jos ten 
moka ne tik General Motors į 
ragą suvaryti ir padėti vyrams 
iškovoti unijines sąlygas ir ge
resnes algas, bet ir šeimininkių 
reikalais rūpintis.

Draugė M. Kazlauskiene iš 
Hudson, Mass., atsiuntė pini
gus už 10 prenumeratų ir pa
reikalavo dar dviejų knygelių.

Mes prašome visas kitas 
drauges pasidarbuoti kaip ga
lint stipriau, greičiau. Nors 
mums draugai vyrai padeda, ta
čiau reikia visom suprast, kad 
didžiuma darbo priklauso 
mums pačioms, kad be mūsų 
“Virėja”nesistos.

Draugės, kurios jau išplati
note “Virėjos” prenumeratas, 
malonėkite prisiųsti pinigus su 
antrašais prenumeravusių “Vi
rėją,” nes mes spausdinimo ne
galim pradėt pakol pinigų ma
žai turim.

“Virėjos” sekretorė
E. Vilkaitė,

46 Een Eyck, St. 
Brooklyn, N. Y.

W ’J

Puslapis Trečias

KADA FAŠISTAI SĖJA MIRTĮ ANT ISPANIJOS ŽMONIŲ
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Kuomet jos vyras suokalbiauja su įvairiu, saliu fašistais, norėdamas atgauti 
sostą, ir kada fašistai terioja Ispanijos .gyventojus, naikina, derlingą žemę, sė
ja mirtį, badą ir nelaimes, tai buvusioji Ispanijos karalienė Viktorija žaidžia 
golfą vienoj iš madingą golfo lanktį. Kaipo liaemophilikė (“skystakraujė”) ji 
prisidėjo prie dar didesnio Ispanijos karalių dinastijos sukiužimo.

Ispanijos Moterys Piliečių 
Karo Ugnyje

VALGIU GANI 
NIMAS

čia reakciją trauktis atgal.
Taip, turint tokius garbin

gus atsiekimus savo kreditui, 
šypsodamosios pergalių džiaug
smais, taipgi mobilizuodamos 
spėkas naujiems darbams, kurių 
daugelis mūsų laukia, mes mar- 
šuosime šios Gegužės Pirmosios 
paraduose.

Devyni mėnesiai, kaip Ispani-1 įvyko po visą šalį valstiečių su
jos darbininkai, valstiečiai, be-; kilimas prieš žiaurų feodalų iš- 
ženiiai, mokslininkai, literatai 
ir kiti demokratiją mylinti 
žmonės veda kruviną kovą prieš 
generolus, dvarininkus, feoda
lus, fabrikantus ir fašistus. Is
panijos liaudis kovoja prieš ka
rą, už taiką. Jie kovoja už duo
ną, už žemę, už darbą, už laisvą 
ir šviesią, nepriklausomą Ispa
niją.

Pabaigoje 1936 metų Ispani
jos valdžia išleido pašto ženkle
lius su paveikslu jaunos moters 
Marianos Pepitos. Toji mote
ris buvo pakarta 1831 metais, 
kaip tik juodoji reakcija užka
riavo Ispaniją. Tuomet inter- 
ventai Pepitą pakorė už tai, kad 
ji neišdavė revoliucionierių, su 
kuriais ji dirbo ir buvo surišta.

Ispanijos poetai savo poemo
se per šimtą metąj apdainuoja 
tą herojišką moterį. Visa Ispa
nijos liaudis atsimena, kad Pe- 
pitai atėmė gyvybę už darbi
ninkų ir biednųjų valstiečių 
reikalus. Apie Pepitos žuvimą 
plačiai dainuoja Ispanijos dar
bo masės, net ir piliečių karo 
frontuose liaudies kariai apdai
nuoja tos karžygės žuvimą.

Sunki buvo ispanės moteries 
padėtis. Ji buvo priklausoma 
ekonominiai nuo tėvo ir vyro. 
Biednos ispanės likimas buvo— 
badauti ir nuo saulės užtekėii- . 
mo iki tamsai sulinkusiai dirbti 
laukuose arba fabrike. Ispani
jos moteris jokiu teisiu neturė
jo. Ji turėjo būti nuolanki savo 
išnaudotojams, melstis bažnv- 
čioj ir prašyti dievo “atleidi
mo.” Tamsia ispane spekuliavo 
įvairūs parazitai.

Kilus revoliucija prieš mo
narchija 1'931 metais įtraukė 
moteris į revoliucinį judėjimą. 
Joms buvo suteikta balsavimo , 
teisės. Revoliuciia pastatė ispa-; 
nes moteris ant kovos kelio, pa
rodė, kad jos fali ir turi kovoti 
uz pasihuosavima is vergijos.

Ispanijos moterys nuo res
publikos daug tikėjosi, bet toji' 
viltis buvo veltui. Nuvertus mo
narchija. feodalai ir kapitalis
tai pasislėnė po respublikos vė
liava ir vėl tęsė baisu darbinin
ku ir biednuiu valstiečiu iš
naudojimą. Tuolaikinė respub
likos valdžia nesistengė demo
kratizuoti sali, likviduoti feo
dalizmą, paliuosuoti moterį iš 
vergijos ir nuo žvėriško išnau
dojimo. Bet ispanės jau buvo 
atsistojusios 
kovos kelio, jos jau kovojo už 
demokratinę Ispanijos respub
lika.

Nuo 1931 metu Ispanijos 
darbininkių ir valstiečių judė
jimas smarkiai augo. Jų akty-l 
viškumas augo su visu darbi
ninku ir valstiečiu judėjimu. 
Moteris galima buvo matyti sy
kiu su darbininkais ir valstie
čiais vyrais streikuose, demons
tracijose ir ant barikadų. į

Sausio mėnesį 1933 metų'

naudojimą. Kad “numalšinus” 
valstiečius, valdžia pasiuntė gin
kluotą kariuomenę, orlaivius. 
Vienam kaime, apsuptame kal
nais, tarp valstiečių vadų buvo 
ir moterų. Valstiečiai buvo ap- 
sibarikadavę ir nusprendė gin
tis iki paskutinio lašo kraujo. 
Daug užmušta ir sužeista, še
šiolikos metų mergaitė Lina nu
sprendė atkeršyt valdžiai už 
nužudymą jos tėvo, dėduko ir 
dviejų brolių. Ji išėjo į kalnus, 
į partizanų eiles. Bet ją nutvė
rė žandarai. Toji laisvės mylė
toja jaunuolė, kaip žandarams, 
taip ir teisme ant klausimų at
sakė, kad ji dirbs revoliuciniam

(Tąsa 4 pusi.)

Mano Pirmas Maršrutas 
Mass. Valstijoj

ant revoliucinės

Itališka Mėsos Sriuba
Nupirk gerą ir didoką jautie

nos. kaulą ir bent pusę svaro į 
gabaliukus supjaustytos jautie- 
nos ir gerai numazgojus sudėk 
į didelį puodą, užpilk 2 kvortas - 
šalto vandens, įdėk 2 kapotus 
cibulius, 1 šaukštuką druskos ir 
užvirink. Kada sriuba verda,'”’ 
atskirai paimė Į/2 svaro smul
kiai sukapotos jautienos (ge-->^ 
riausia yra “round steak”), 1 • 
didelį šaukštą italijoniško gel
tono sūrio, druskos, 1 kenuką 
sausų pomidorų, 1 kiaušinį, 1 
šaukštą sausų duonos trupinių, 
1 šaukštuką kapotų petruškų ir 
biskelį sutrinto česnako (jeigu 
kas myli jo skonį). Iš to viso 
sudaryk mažyčius kukulaičius 
ir apspirgink karštame svieste. 
Italai vartoja “olive oil.” Kaip 
sriuba bus virus jau bent va

giančią, suleisk į ją mėsos kuku
laičius. Supjaustyk 1 
selerių ir sudėk. Vėl 
valandą. Tada paimk 
kę žiedulių kopūstų 
flower) ir padalyk žiedelius, 
taipgi 3 bulves, nulupk ir su- 
pjausčius keturkampiai sudėk 
sriubom Viską dar pavirink 
bent 20 minučių ir išėmus kau
lą paduok stalan.

Ši sriuba yra gana tirštoka ir

M
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puoduką j. 
virink 1 f 
1 gaivu- .'

(cauli- ’ ‘Atvažiavus į Norwoodą gerai 
jaučiaus. Diena 
Pats miestas ir 
leistos. Lietuviai 
prastai. Daugelis 
žias stubas ir gražiose vietbse 
gyvena. Aplinkui miestuką gra
žūs miškai ir laukai. Lietuvių 
svetainė, kurioje aš kalbėjau, labai maistinga, tad pavaduo- 
gerai atrodo ir smagioje vieto- ja pietus ir skyrium jau nerei- 
je.

Į mano prakalbas žmonių su-

buvo graži, 
stubos neap
gyvena lie
ju turi gra-
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kia mėsos gaminti.
B. E. Senkevičienė, 

Easton, Pa.

Š H
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E. VILKAITĖ
sirinko nemažai. Tai buvo ne
dėlios popietis. Visi ramiai 
klausėsi, nors čia buvo mano 
pirmas bandymas kalbėti prieš 
didelę publiką ir imti atsako
mybę už visą laiką, čia ir ma
no “bosas,” drg. Sukackienė at
važiavo. Mat, ji daug dirbo, kol 
surengė man visą maršrutą ir 
jai rūpėjo, kaip aš kalbėsiu. 
Jau man nejauku pasidarė: ar 
ji mane išbars ar pagirs, 
užbaigus kalbėti ji pasakė 
komplimentų, ne su labai 
liu entuziazmu. Manau 
stengsiuos geriau kitur.

(Bus daugiau)

Apleista Daržovė
Kaž kodėl lietuviuose nepri- 

xyja naudojimas “egg plant,” iš 
kurio galima padaryti keletą 
rūšių valgių, kaip ir iš bulvės; 
gal dėl jo biskelį aitraus sko
nio, jei nenuplikytas.

čion vienas iš daugelio būdų 
jo naudojimui:

Perpjauk egg plant per pusę. 
Išpjauk jo vidurį ir supjausyk . 
į keturkampius šmotelius. Su
berk į verdantį vandenį, pavi
rink vieną minutę, nusunk. Nu
plauk pusę svaro šviežių grybų, 
supjaustyk galvutes keturkam
piais ir kotelius griežinukais, ir 
lengvai pakepink svieste. Daz- 
dėk gabaliukus egg plant, už- 
barstyk puoduku sausų duonos, 
trupinių ir biskiu druskos. Pri
dėk mišiniu egg plant kaušus, 
užbarstyk pipirų ir kepk gerai 
riebaluotam kepamam inde iki • r 
parus ir iškeps. B. G.

•■irt.
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S0. BOSTON, MASS.
Am. Lietuvių Darb. Literato-^-* 

ros Draugijos 2-ros kuopos- 
moterų susirinkimas įvyks tre^į 
čiandienį, balandžio (April) 21. 
d., 7:30 vakaro, 376 Broadway/

Visos draugės būkite laiku,’ 
nes turėsime anksčiau pradėti 
susirinkimą. Atsiveskite naujų 
narių. Po susirinkimo bus su d. 
Andruliu pasikalbėjimas.

i*

Man 
porą 
dide- 
sau,



Phillipsburg,

gyvas doku-
mūšio liau-

Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis

Laisvoji Sakykla
LAWRENCE, MASS.

irgi au-

EASTON, PA

ELIZABETH IR NEWARK, N. J

Kalbės du žymūs Amerikos Lietuvių Visuomenės Veikėjai.

Moterų
M. Kul-

ST. MICHELSONAS
Kelėivlo” Redaktorius iš Sol Bostono

ROJUS MIZARA
Dienraščio “Laisves” Redaktorius

F. A. Krancevičius.
Red. Jau daug sykių 
sakę, kad dienraštis 
’ neturi tikslo niekam

nes, apart to, jis jau pirma 
gausiai aukavo.

Eugenija.

jos darbininkų ir valstiečių rei
kalus.

Šiandieną šimtai, tūkstančiai
Ispanijos moterų karžygiškai | uz,_
tęsia draugių Aidos ir* Pepitos kviestas benas, jis grieš muzi-

= . Narberth,. Pa. —■ Mary 
Frariklihienė pereitą ketvir
tadienį minėjo savo 104 iiiį- 

, tų amžiaus sukaktį.

Trečiad., Baland. 21, 1937 LAISVĖ
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Mussolinis Reikalauja 
Vaiky Karui

kurį parašė vienas gabus In
ternational Ladies’ Garment 
Workers’ Unijos vietinio loka- 
lo narys, ir kurį perstatys tos 
unijos dramatiškas ratelis. 
Veikalo turinys perstato da
bartines darbininkų kovas— 

; streikus. Bus įdomu visiems 
i. Taipogi bus už-

Fašistų ateities karams rei
kia kareivių, o Italijoj gimimų 
skaičius smarkiai mažėja. Mus- 
solinis dėlto pasiūlė jaunes
niems 26 metų nevedėliams pa
skolinti nuo 1,000 iki 3,000 lirų 
(apie $52 iki $158 amerikoniš
kais), kad galėtų apsivest. Jau 
tas faktas rodo, kad viešpatau
ja baisus nedateklius, kas ir yra 
priežastimi neužtektino skai
čiaus vedybų ir gimimų.

Kitu akstinu būsiąs algos pa
kėlimas su kiekvienu gimimu 
sūnaus. Bet gimus mergaitei 
algos pakėlimo nebus. Tiesio
ginių direktyvų Mussolinis ne
paduoda, bet galima dasiprotėti, 
ką jis vėlina tėvams padaryt su 
nepageidaujamomis alkanomis 
mergaitėmis.

darbą. Jos aukštai iškėlusios 
raudoną vėliavą kovoja už lais
vą Ispaniją, nes jos puikiai ži
no, kad pralaimėjimas kovos su 
fašistais reikštų grįžimą atgal 
į baisų gyvenimą.

J. Klevas.

kos kūrinius protarpiais pro
gramos.

Šių metų Pirmoji Gegužės 
turėtų sumušti visus rekordus 
savo didumu ir solidarumo 
dvasia tarpe Eastono darbi
ninkų.

Ispanijos Moterys Piliečių 
Karo Ugnyje

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
darbe tol, kol jos krūtinėj šir
dis plaks.
- Spalio mėnesį 1934 metų fa
šistai buvo pasiryžę respubliką 
uždusyt. Kovoj prieš fašizmą 
moterys savo aktyviškumu ste
bino visą pasaulį. Asturijos an
gliakasių žmonos, Barcelonos, 
Teruelio, Valencijos ir kitų 
miestų darbininkės, kuomet pa
matė fašistus maršuojant gat
vėmis, liejo verdantį vandenį 
jiem ant galvų. Ypač Asturijos 
angliakasių žmonos parodė di
delį karžygiškumą. Jos budavo- 
jo barikadas ir net savo matra- 
sus išnešė ant barikadų. Jos 
pristatinėjo vyrams šautuvus, 
kulkas, dinamitą ir daug iš jų 
pačių ėmė šautuvus ir stojo 
prie kanuolių, didvyriškai ko
vodamos prieš fašizmą.

Jauna komunistė Lina Ode
na apsiginklavusi kovojo prieš 
fašistus Katalonos miesto gat
vėse, organizavo mases prieš 
gaujas fašistų. Lina buvo to 
miesto darbininkų vadu. Laike 
mūšių su fašistais 1934 m. ji 
buvo skaudžiai sužeista.

Komjaunuolė Aida Lafuente 
herojiškai žuvo nuo fašistų ge
nerolų durtuvų. Ji, mokėdama 
gabiai valdyti kanuolę svarbioje 
miesto dalyje, Asturijoj, pui
kiai gynė miestą nuo fašistų. 
Bet fašistų generolams pasise
kė dasigauti prie d. Lafuentės. 
Jie ją gyvą ant durtuvų iškėlė 
aukštyn, o po žvėriškų kankini
mų jos kūną kulkom suvartė. 
Ji karžygiškai krito už Ispani-

Aukavo “L.” Suvažiavimui 
Ir Ispanijai

Am. Liet. Darb. Literatūros 
Draugijos 20-tos kuopos Mote
rų Skyriui mažai galint aukot 
“Laisves” šėrininkų Suvažiavi
mui, reikėjo kitu būdu sukelti 
viršminėtam tikslui. Man pasi
sekė iš gerų draugų ir draugių 
surinkti aukų.

Aukojo: A.'Bagdonas ir J. K. 
j Navalinskienė po 50c; U. Šimo- 
j liūnienė, K. Kapičauskas, M. 
Bekeriene ir V. Kaminskiene 
po 25c. Dėkavoju aukavusiems. 
Pinigai pasiųsti per 
Skyriaus sekretorę d. 
bienę.

Drg. T. Bagdonienė
kojo 50c, “Virėjai” 25c, ir chi- 
cagiečių moterų suvažiavimui 
25c. Ačiū draugei. Pinigai pri
duoti kur reikia.

Ispanijos Demokratijos 
Gynėjams

Aukojo: J. W. Timson 50c, 
W. Churytozak, K. Tinkūnas ir 
J. K. Nelesh po 25c, J. Degutis 
10c. Viso $1.35. Vardan Ispa
nijos žmonių tariu ačiū. Aukos 
priduotos komitetui.

J. K. Navalinskienė.

Ponas “Laisves” Redaktoriau:
Malonėkite patalpint ši'ma

no laišką savo redaguojamam 
laikraštij. Aš pilnai tikiu ką 
tamsta tai padarisite.

Kovo 19 d. 1937 m. laidoi 
tilpo korespondencija po ku-

Ką Veikia Ispanijos Demokra- ną pasiraso jl. K. mūras kuris 
tijos Gelbėjimo Komitetas? j

Šiuo tarpu daugiausiai de
dama pastangų, kad pavyktų 
kuodaugiausia sutraukti pu
blikos į judžius “Spain ir 
Flames,” kurie bus rodomi 
sekmadienį, balandžio 25, Ce
dar Auditorijoj,

FOTOGRAFAS
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Cleveland, Ohio
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GENERAL MOTORS BIJO 
llNDuSTKllNlŲ UNIJŲ

O

Montello, Mass

I lių Darbininkų Uniją kaipo 
vienintelę visų darbininkų 
atstovę tos korporacijos fa
brikuose.

i'* ■ *»?

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei 
kalui esant u 
padidinu toki, 
dydžio, kokio pa 
geidaujama 

Taipgi atmalia 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

New Philadelphia, Ohio kiekvieno pareiga atėi

Puslapis Ketvirtas

Todėl 
kiekvieno pareiga ateiti. Tuo- 
mi mes parodysime valdančiai, 
kapitalistinei klasei, kad mes 
einame vieningumo keliu ir su
prantame savo darbininkiškus 

' reikalus. Šalna.

Mokiniai Užgriebė Mokyklą 
—Šaukia Reakcionieriai

Netoliese čia S t r a s b u rgo 
Aukštos (High) Mokyklos stu
dentai paskelbė streiką prieš 
tos mokylos tarybos fakultetą 
už paliuosavimą nuo vietos jų 
mylimo direktoriaus Herbert 
P. Lohrman’o.

Pikietuotojų-studentų pla
katuose užrašyta sekami obal- 
siai:

—Šalin diktatoriai!
—Mes norime lygybės!
—Streikas už teisybę!
Reakcinė spauda neriasi

kailio prieš tokį Strasburgo 
studentų išstojimą. Ji kursto 
apylinkės piliečius, šaukdama: 
“Mokiniai užgriebė naują

Salt Lake City, Utah. — 
General Motors automobi
lių korporacijos preziden
tas A. F. Sloan bal. 16 d. j 
viešai išreišKe baimę del to, 
“kas atsitiks,” jeigu indus
trines unijos, vadovybėje 
John L. Lewis’o, įsigalės 
Amerikos pramonėje. Prieš 
tokių unijų vadus jis dek- 

$150^000vvxkainavusią~vpastatyti, lamuoja kaip prieš “dikta- 
mokyklą!” _ | torius.” "

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191j teršia mano švarią reputaciją 

kaipo U. V. valdžios tarnauto
ją įtardami manę priklausime 
prie socijalistu ir net buvusiu 
aplikantu į komunistus. To- 
liaus itaria mane boikotavime 
L. U. Klubo ir pataria Klubui 
sulaikiti toki narį kaip aš. Aš 
socijalistu, nei aplikantu į ko
munistus niesu niekad buvęs. 
Klubo gi per spauda nekad 

|neboikatavau, ir net neturėjau 
intencijos kaip toki boikotuot. 
Aš pasiūliau $100—L. K. Biu- 

Į rui uz laimsKą jrodimą mano 
priklausimo prie virš minėtu 
organizacijų. Vietoi įdant įro- 
ait taktus balandžio 14 siu 
metu vėl tas L. K. Biuras rašo 
nebūtus dalikus ape mane. 
Šuom tarpu sako aš priklau
siau prie Socijalistu 1921 šis 
vaikiškas posakis nepamatuo
tas jokiais faktais daugiaus 
nieko kaip tik kriminališkai 
inkriminuoja mano ypatą To
li aus sako ką aš aukavau 
$10.00 pirkimui Tautišku ka
pu. Čią gi ir grinas šmeištas 
arba neteisėtos užmetimas. 
Kadą nezaležninkai pirko ka
pus tai aš kelis šimtus miliu 

apsunkinta" gyvenau atstu nog Lawrence’o 
’ ir niekuom nesu prisidejes 

prie pirkimo kapu.
•_ Į Aš teiriavaus valdiškose 

istaigosie kur ir kokioi vietoi 
tas L. K. Biuras gyvuoja. Ga
vau atsakimą ką tokios L. K. 
Biuras Massachusetts valstijoi 
yra nežinomas. Aš negaliu su
prast kaip tokioš inkriminuo
jančios korespondencijos gale- 

m.-xv vcvx. 1° jsprukt per tamstos rankas, 
ant stoties EAQ, Madrid, 9.87 1 Jtik tę daugės nieko kaip tik 
megacycles. Gausite apsčiai lalėjimas lulzies. ant tu une 
žinių tiesiai iš Madrido, anglų ĮyrJ

Tas judis, tai 
mentas iš lauko 
dies fronto karžygių su fa
šistinėmis gaujomis. O dar 
įdomesnis tuomi, kad yra už
draustas Pennsylvanijos cen
zorių ir paties gubernatoriaus 
Earle rodyti mūsų valstijoje. 
Todėl ir bus perstatytas mūsų 
kaimyniniame mieste už upės, 
Phillipsburg, N. J.

Ir čia mūsų komitetas turi 
kovoti su visokiais skerspai- 
niais iš miestelio valdžios pu
sės, kuri, matomai, nuoširdžiai 
simpatizuoja Pennsylvanijos 
valdininkų nusistatymui linkui 
minėto judžio. Todėl visi įsi
gykite bilietus išanksto ir per
sitikrinkite patys, kodėl tas 
paveikslas yra tokis baisus 
valdančiajai klasei.

Abelnai imant, Ispanijos 
Komiteto veikla ; _ 
nes nesulaukia tos kooperaci
jos, kokia turėtų jam būti su
teikta. Prisidėjusios organi
zacijos turėtų subrusti ir 
smarkiau pasidarbuoti rinki
me aukų ir drabužių. Taipogi 
visi, kurie tik turite radio 
“short wave”' priimtuvus, už- 
sistatykite kiekvieno pirma
dienio, antradienio ir penkta
dienio vakarais, kaip 6 :40 vai.

mokyklą!” torius.” Sloan, žinoma,
šioj įstaigoj mokslas prasi- ypač bijo, kad General Me

dėjo bal. 18 d., o ji buvo iš- tors gali but priversta pri- 
kilmingai atidaryta diena pir- pažint Jungtinę Automobi- 
miau. ~

H. P. Lohrman yra pažan
gus žmogus. Studentai yra nu
sistatę kovoti iki laimėjimo. 
Jų skaičius yra 318.

M.

Rengiamės .Prie Pirmosios 
Gegužės /^pvaikščiojimo

Balandžio 14 d. buvo laiko
ma May Day Committee kon
ferencija, International La
dies’ Garment Workers Unijos 
buveinėje. Dalyvavo atstovai 
nuo Kailiasiuvių Unijos, nuo 
šilko Unijos, nuo Pliušo Au
dėjų Unijos, nuo Moterų Dra
bužių Siuvėjų Unijos, taipogi 
nuo International Workers’ 
Order, Workers’ Alliance of ----- ---------
America, nuo ALDLD, LDS, į Katinis ir paklojo gana stam- 
Komunistų Partijos ir dauge- bią sumą, $22.25. Jis pareiš- 
lio kitų organizacijų.

Nutarta rengti

Mirę Cleveland© Lietuviai
Cuprikas Palionis, 60 metų 

amžiaus, gyveno po num. 2120 
St. Clair Ave., paėjo iš Lie
tuvos iš Neburių kaimo, Jiez
no parapijos, šioj šalyj išgy
veno 30 metų; Clevelande, 27 
m. Giminių Amerikoj neturi. 
Gimtinėj liko du broliai ir se
suo. Mirė bal. 12 d., o palai
dotas bal. 15 d.* * *

Juozas Puskunigis, 48 me
tų amžiaus, gyvenęs 7115 St. 
Clair Ave., mirė bkąl. 11 d., 
palaidotas bal. 15 d. Į šią ša
lį atvyko 1909 metais. Cleve
lande išgyveno 21 metus. Pa
ėjo iš Rudos parapijos, Ma
rijampolės vals. Liko pusbro
lis Juozas Suopis ir teta Ste
ponavičienė. 1

Abiejų laidojimu rūpinosi 
graborius Nikodemas Wilke- 
lis.

A. J. BUKENAS
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

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

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

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.

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu Šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parnamdaa automobilius ve»tuvču», 
parėna, krikfetynona ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

kalba. Vėliau, apie 9 vai. tais 
pačiais vakarais, stotis EAQ 
2, Madrid, duoda labai svar
bius pranešimus iš Ispanijos. 
Ateina aiškiai ir garsiai.

Beje, dar vienas įdomus 
pranešimas. Kelios savaitės at
gal, į Ispanijos Komiteto susi
rinkimą buvo atsilankęs d. J.

kė, kad tie pinigai per desėL 
Gegužinį ką metų buvo užsilikę pas jį 

Apvaikščiojimą visiems žino-1 nuo organizacijų ir dabar jis 
moj Moose Auditorijoj, 2 va-1 perduoda juos vienam iš svar- 
landą po pietų. Nė tik kad biausių ir remtinų tikslų. Tai 
bus plačiai žinomi kalbėtojai, yra Ispanijos kovotojams. Ko- 
bet dar ir puiki programa. Bus mitetas labai dėkingas d. Ka- 
suloštas veikalas “Sunrise,” I tiniui už taip gausią paramą,

i ir 
! neturę nei krislelio laikrašti
nes etikos.

Bloga yra užpult patamsei 
žmogų ir ji apiplėšt ir sužalot, 
tečiaus negeriau yra slapukui 
slaptai pult per laikrašti ir 
rašyt įvairius nebūtus dalikus 
kurie niekuom yra nepama
tuoti už kuriuos kartais prisi
eina laikraščio leidėjams tasi- 
tis po teismus.

Patartina p. Redaktoriau 
ateitij apsisaugot su tokiu L. 
K. Biuru kuris slaptai ir ne
teisėtai veikia ir eina prieš 
valdžios įstatus, ir bando in- 
kriminuot 100% Amerikos pi
liečius.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZ AM UOTO J AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau 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.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISN1 UOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

SVARBIOS PRAKALBOS
Rengia New Jersey Komitetas Atšteigiinui Demokratines Santvarkos Lietuvoje

Kalbėtojai Aiškins Šių Dienų Ypatingą Padėtį

Lietuvoj ir Ispanijoj

Elizabethe Bus Sekiriadienj, 25-tą Balandžio (April)
LIETUVIŲ LAISVES SALĖJE, 269 Second St. Pradžia 2-rą vai. dieną.

ftewarke Bus Pirmadienį, 26-tą Balandžio (April)
LIETUVIŲ SALĖJE, 180 New York Avė. Pradžia 7:30 Vai. Vakare

ĮŽANGA VELTUI; PRAŠOME SKAITLINGAI SUSIRINKTI

Nuo
esame
“Laisvė 
nieko nepamatuotai užmesti. 
Jeigu kuris asmuo jaučiasi ne
teisingai apkalbėtu “Laisvės” 

' špaltose, mes su mielu noru 
suteikiame vietos atsakymui į 
užmetimus. Todėl talpiname ir 
šį F. A. KranceviČiaus laišką 
—talpiname ištisai, žodis žo- 
din,, netaisydami nė rašybos. 
Nuo savęs nuoširdžiai patar
tumėme p. Krancevičiui, kai
po aukštam žmogui valdinin
kui ir taip baisiai bijančiam 
progresyviško darbininkų ju
dėjimo, įsigyti lietuvišką gra
matiką ir išmokti lietuviškai 
rašyti. Darkymas mūsų gra
žios lietuviškos kalbos ir ra
šybos nedaro garbės niekam.

O L. K. Biurui nuoširdžiai 
patariame nebandyt padaryti 
progresyviu bei pažangiu, kad 
ir praeityje, tokio žmogaus, 
kuris taip griežtai kratosi nuo

I darbininkų judėjimo. Darbi
ninkų revoliucinis judėjimas 
yra garbingas judėjimas ir tie, 
kurie jame dirba, didžiuojasi 
tuomi. Ponas Krancevičius, 
matomai, darbininkų judėjimo 
labai bijo.

“Minstrel Show” ir Koncertas
Balandžio 11 d., Isabelle 

Kugel vadovystėje, Liuosybės 
Ratelio Choras suruošė šį pa
rengimą. Įžanga buvo 35 cen
tai ypatai, publikos atsilankė 
apie pusantro šimto. Juokų 
vakaras su koncertine progra
ma buvęs neblogiausias, bet 
kai kurie rūgoja, kad buvęs 
per trumpas. Kad tam atsily
ginti, tai Choras rengia nepa
prastą koncertą balandžio 25 
d. Lietuvių Tautiško Namo 
svetainėje. Koncertas prasidės 
2:30 vai. po pietų:

Tai bus tikrai nepaprastas 
koncertas. Apart vietinio Cho
ro, programos išpildyme da
lyvaus Aidbalsiai iš Brooklyn, 
N. Y., po vadovyste B. šalinai- 
tės.
Open Forum Puikiai Pavyko

Atsibuvo antradienio vaka
re, bal. 13 d., Pythian Temple 
Hall, Brockton, Mass. Suren
gė Brotherhood unija temoje: 
Ką reiškia darbininkams Com
mittee for Industrial Organi
zation (C. I. O.) ? Kalbėjo 
Nelson, John Collins ir M. 
Widman. Tarptautiniai dar
bininkiškos publikos atsilankė 
virš tūkstančio.

Po prakalbų buvo viešų 
klausimų ir diskusijų. Paren
gimas * puikiausiai pavyko.
Prisirengimas Prie Pirmosios 

Gegužės
šiemet įvairios organizaci

jos tarptautiniai stropiai ren
giasi prie minėjimo Pirmosios 
Gegužės, pasaulio darbininkų 
šventės. Jau paimta Pythian 
Temple Hall, Brocktone. Ba
landžio 30 d., penktadienio 
vakare, bus geri kalbėtojai. 
Taipgi bus rodoma judis iš Is
panijos kovų. Aiškiai maty
site, kaip darbininkai kovoja 
už darbo žmonių reikalus, ati-

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Lietuviy Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkag svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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



pa-

(94-96)
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PRANEŠIMAI IS KITUR

VARPO KEPTUVE
r

vak. 
ruo-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

SO. BOSTON, MASS.
Laisves Choras rengia didelį pa-

2:30 vai. toks 
bus Montello,

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

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

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

(93-95)

rengia vietos

Įvyks Lietuvių Salėje, 180 
York Avė. Įžanga veltui. Pra- 
skaitlingai susirinkti. Kom.

(94-96)

; visus 
kasdieninius svarbiausius įvykius. 
Todėl prašome visus dalyvauti pra
kalbose. Rengia vietos lietuvių 
žangiosios organizacijos.

OFISO VALANDOS
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

voje. Kalbėtojai bus St. Michelso- 
nas, “Keleivio” Redaktorius iš So. 
Bostono ir Rojus Mizara “Laisvės” 
Redaktorius. Jie aiškins šių dienų 
ypatingą padėtį Lietuvoje ir Ispani
joje. 
New 
šome

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
jVičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
■kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
jkėksų-pypagų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
jCoffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen,
Ęoughnųts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

I Siunčiame duonų per pastą į Įeitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

NEWARK, N. J.
Balandžio 26-tą, 7:30 vai. 

įvyks įdomios prakalbos, kurias 
šia New Jersey Komitetas Atsteigi-

L. B. Šalinaitė
Koncerte taipgi dalyvaus ir

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Sąryšio konfe

rencija įvyks balandžio 25-tą d. 
Draugijų Svet., 4097 Porter St., 10-tą 
vai. ryto. Delegatai malonėkite visi 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 
reikalų apkalbėti. Svarbiausia tai 
spaudos pikniką. Sekr. U. Belunas.

(94-96)

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS b

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

168 Grand Street :
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y. ;

RUMFORD, ME.
Sekmadienį, gegužės-May 2-rą d. 

įvyks prakalbos. Kalbės V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius iš Chicagos.

Trečiad., Baland. 21, 1937

Worcester, Mass

d.

Į

jaunuoliai

u.

Karsokui 
Jie .ir jų 
ir terori- 
tą nei ai -

Pittston, Pa.

Puslapis Penktas

Fašistų "Teisė” ir "Teisingumas
R. Zenzavas

(Pabaiga
Dirbo Latvijoj, vaikščiodavo visur ir iš 
visko jau matyt, kad jis priešvalstybinis 
elementas, kad kito tokio nėra, kas to
kiais darbais užsiimtų. Be to, jis turi 
dviratį ir apvažiuoja visur ir platina ko
munistinę literatūrą. Daugiau šioje by
loje nieko nežinau.”

Baigus liudininkų apklausinėjimą, pra
sidėjo apžiūrėjimas paimtos pas Kirstu
ką kratos metu “medžiagos”. Kirstukas 
pastebėjęs, kad kai kurie jo daiktai pa
keisti jam nežinomais. Užklausė teismo 
pirmininką Gudavičių, kodėl pakeisti bu
teliukai kitais? Pirmininkas nusišypso
jęs atsakė: “Tau dar geriau, nes tavo bu
teliukai buvo su nežinomais skysčiais (o 
ištiesų tuose buteliukuose buvo vanduo), 
o čia juk tušti”...

Bendrai, Kirstukui statant teisėjams 
klausimus, teisėjai karininkai nieko ne
atsakydami šypsojos ir numoję ranka, 
liepdavo sėsti.

Ekspertams užbaigus savo darbą, dai
lininkas Adomas Varnas, nors ir gerai 
numatydamas, kad visa ši byla Kirstu
kui yra sufabrikuota ir primetama, žval
gybos ar pačio teismo papirktas pareiš
kė: “Man rodos, kad tiek plakatai, tiek 
vėliava yra rašyta Kirstuko Balio ranka, 
ypač tos raidės: “Šalin karas prieš 
SSRS,” o kad nevisai atatinka jo rašy
senos pavyzdžiui, tai jis labai aukštai 
yra išvystęs simuliaciją.”

Kirstukas, matydamas, kad Varnas 
meluoja, pareikalavo teismo iššaukt ki
tus ekspertus. Teismas nutarė Kirstuko 
prašymą atmesti, nes “ekspertų šauki
mas yra ne teisiamojo dalykas, bet teis
mo”—ir todėl “teismas šaukia tokius ek
spertus, kokius randa reikalingus.”

Taip žvalgyba ir teismas su “eksper
tų” žvalgybininkų pagelba “surado” Kir
stuko nusikaltimo įrodymus.

Įdomu ką kalbėjo prokuroras, kuo rem
damasis jis įrodinėjo komunistinį vei
kimą. O prokuroras kalbėjo maždaug 
taip:

—“Ponai teisėjai, kaip jums šiandien 
jau teko matyt ir girdėt, Kirstukas tik
rai yra komunistas. Tam įrodyt buvo pa
teikta labai daug faktų, kuriuos teismas 
girdėjo...

“Nei vienas liudininkas neparodė jo 
naudai (sakydamas tuos žodžius proku
roras Dailydė labai paraudo), — tai vie
nas faktas. Antras faktas, kad jis yra 
komunistas, yra tas, gerbiami teisėjai,

Fašistų Teroras Pittstono SLA. 
7-toj Kuopoj

Vargiai S.L.A. nariai plačioj 
Amerikoj gali sau persistatyti, 
kokio fašistiško teroro auko
mis yra Susivienijimo nariai 
kietųjų anglių kasyklų srityje 
Pennsylvanijoj, tai yra, Scran- 
tono, Pittstono, Wilkes-Barre, 
Shenandoah ir Mahanoy City 
apielinkėje, ir kiek turi per
gyventi pažangesni nariai.

Mat, čionai yra įsiviešpata
vusi Gegužio-Lopetos jezuitiš- 
kai-fašistiška politika, ir ka
dangi Gegužis yra koks ten 
angliakasių unijos viršininkas, 
tai vargdieniai angliakasiai 
verkdami turi to uzurpatoriaus 
ir jo agentų įsakymų klausyti. 
Paimkime, kad ir mūsų 7-tą 
kuopą JPittstone. Per ilgus me
tus ją valdė ir terorizavo vie
tinės Romos katalikų parapijos 
pastumdėliai, kaip tai: A. Ga- 
linskas ir nusmukęs nuo koto 
svederių fabrikantas K. Kar- 
sokas. Juodviem dirigavo ir 
įsakymus davinėjo ir tebedavi- 
nėja Gegužis ir Lopeta.

Daugumas nors kiek veik
lesnių, progresyvių narių SLA., 
nepakęsdami tų intrigų ir įžei
dinėjimų, jau senai kuopą ap
leido. Bet joje pasiliko dar 
viena energinga, gabi, pažangi 
veikėja, tai M. Banelienė. Ji 
neapleido kovos lauko, ir per 
tai liko, kaip yra sakoma, Ge
gužiui, Galinskui ir 
“kaulas gerklėje”, 
akli pasekėjai, todėl 
ztįoja dar ir dabar 
mmgą kuopą.

Mūsų kuopa turi

lietuviai, čia gimę, turi užimti 
vietas valdybose ir turėti or
ganizatorius. O tuos nevier- 
nus “didvyrius” pasiųsti į šalį 
pasilsėti, ir dėl to būtų švie
sesnė ateitis Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje.

Ramus 7-tos Kp. Narys.jog visi girdėjote, kad viską, kas jum 
buvo patiekta, jis atmetė, pareikšdamas, 
kad byla yra sufabrikuota ir jam prime
tama. Ponai teisėjai! argi mes nepati- 
kėsim gerbiamai policijai ir saugumo or
ganams. Juk jie rinko iš visur žinias ir 
kaip ponai teisėjai girdėjote iš tų pačių 
lūpų, tos žinios yra visiškai patikimos. 
Ir visos agentūrinės žinios yra tikri fak
tai. Kirstukas gerai žinodamas, kad yra 
karo stovis, platino ir gamino komunisti
nius atsišaukimus ir vėliavas, ir tuo daug 
pakenkė mūsų valstybės reikalams. Po
nai teisėjai! Jis ir laikosi kaip komunis
tas, jis ir tikybos nepripažįsta. Kų tai 
reiškia be tikybos? O štai kų reiškia, po
nai teisėjai. Tai reiškia, kad jis yra ko
munistas. Dar svarbesnis faktas, kad 
per kratas pas jį iš komunistiškų raštų 
nieko nerado, tai reiškia, kad jis yra 
išdresiruotas komunistas ir moka gerai 
slėpti. Pasiremiant tuo, kad jis visa tai 
darė sąmoningai ir apgalvotai, be to, 
esant karo stoviui—prašau gerbiamų tei
smų nubaust ir ne mažiau kaip 9 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.”

Nors ir prieš prokurororo kalbų buvo 
aišku, kad teismas ' susirinko ne bylos 
svarstyt, bet Kirstukų nubaust, po pro
kuroro akiplėšiškos ir melagingos kal
bos paaiškėjo ir kiek baus.

Kirstuko gynėjas advokatas Judelevi- 
čius įrodinėjo teismui, kad pas visus 
Lietuvos valstiečius namuose būna siūlų, 
adatų, rašalo, vielos gabalų, popierio ir 
kitų, per kratų pas Kirstukų rastų da
lykų, ir jeigu tuos dalykus skaityt kalti
nama medžiaga, tuomet reiktų visus val
stiečius sukišt į kalėjimų. Įrodinėjo, kad 
liudininkai nieko konkretaus apie Kirs
tukų neparodė, o pasakymai “žmonės 
kalbėjo,” “su žydu mačiau kalbant” ir 
tam panašius “parodymus” negalima lai
kyt faktais ir kaltinama medžiaga, ir to
dėl Kirstukas turi būt išteisintas.

Kirstukas irgi įrodinėjo teismui, kad 
jis nekaltas, kad byla yra žvalgybos su
fabrikuota ir todėl jis privalo būt ištei
sintas. Aišku, kad nei advokato gynimas, 
nei Kirstuko teisinimasis nieko nepa- sumetimais sekretoriaus Vini- 
dėjo ir teismas galutinoj išvadoj nubau
dė draugų Kirstukų 6 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo su pasėkomis. Taip pasi
baigė fašistinio teismo komedija.
“Kovotojas” N. 4 (11) 1935 m. lapkritis. 
Iš Kauno kalėjimo politkalinių laikraš
čio.

REIKALAVIMAS
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje Pildomąją! Tarybai, Cen

tre, New York, N. Y.
Pittston, Pa.
Kovo 30, 1937, 

Gerbiamieji:—
Aš žemiau pasirašiusi, M. O. 

Banelienė, narė S.L.A. 7-tos 
kuopos, Pittston, Pa., jausda
mos, kad aš esu moraliai ir 
legaliai nuskriausta Pildomo
sios Tarybos tarimu No. 135, 
padarytu sesijoj Pildomosios 
Tarybos susirinkime, lapkričio 
21-mą dieną, 1936 m., šiuomi 
reikalauju, kad tas tarimas 
būt išnaujo peržiūrėtas, doku
mentai ir įrodymai išnagrinėti, 
taipgi kad šis tarimas būtų at
šauktas ir kad būtų teisingas 
tarimas padarytas, šį reika- 
1 avimą remiu sekančiais pa
grindais :

1. Tarimas buvo padarytas
pasiremiant tiktai rekomenda
cija vieno Skundų ir Apeliacijų 
Komisijos nario adv. Kalinaus
ko, o du kiti tos komisijos na
riai neturėjo progos savo nuo- , 
monių išreikšti. Į

2. Tarimas buvo padarytas 
pasiremiant vien paviršutine 
nuomone adv. Kalinausko, Pil. 
Tarybos nariai visų dokumen
tų neperžiūrėjo ir su jais ne
susipažino, nes sekretorius Vi
nikas politiškais išrokavimais 
skundų ir įrodymų faktus Pild. 
Tarybai neteisingai perstatė, 
ir originalus paslėpė.

3. Tarimas buvo padarytas 
tada, kada '

nimą Pildomosios Tarybos na- silinksmimmo vakarą, “Minstrel 
rio prezidento Bagočiaus. Ir s.hovį’’ s^žes (May) 9 d., Lietu- 
kad Karsokas ir Gahnskas bu- džia 7:30 Val. vak. Tai bus pirmas 
tų nubausti UŽ tyčia peržengi- šios rūšies parengimas, pilnas juo- 
mą SLA. konstitucijos, atimant kų, dainų ir vaidinimų, kurio ne- 
man teises ir balsą, UŽ kuopos praleiskite nepamatę. Ateikit patys 
anffavimn savo nėr ilo-im mo- lr atsivesklte savo draugus bei pa- apgavimą savo per Ilgus me- žįstamus. Rengimo Komisija, 
tus betęsianciomis intrigomis 
ir neigimu skirtingų persitikri-| 
nimų narių, ir už užpuolimą ir

' užgavimą manęs atvirame Su
sivienijimo susirinkime.

M. O. Banelienė, muį Demokratines Santvarkos Lietu- 
135 Lambert St., 

Pittston, Pa.

Sekantį sekmadienį, 25-tą 
balandžio (April), bus ne

paprastas koncertas. Čia da
lyvaus Brooklyno Aido Choro 
sekstetas, vadinamas Aidbal- 
siai. Jis dainuos klasiškas ir 
liaudies dainas, kurias inter- Įvyks Šv. Roko Svet. Pradžia 7:30 
pretuos bei aiškins jų pras- vai. vak. Prakalbos bus labai įdo- 
mę kompozitorė L. B. Šalinai- mios, drg. Andrulis aiškins 
te.

ELIZABETH, N. J.
Balandžio 25-tą įvyksta svarbios 

prakalbos, Lietuvių Laisvės Svet., 
269—2nd St., 2-rą vai. po pietų. 
Kalbės du žymūs Amerikos Lietu
vių visuomenės veikėjai: St. Michel- I 
sonas, “Keleivio” redaktorius, iš So. ’ 
Bostono ir Rojus Mizara, “Laisvės” ; 
redaktorius. Kalbėtojai aiškins šių 1 
dienų ypatingą padėtį Lietuvoj ir j 
Ispanijoj. Įžanga veltui. Prašome ■ 

’skaitlingai dalyvauti. Prakalbas ren- ■ 
Igia New Jersey Komitetas Atsteigi- 
mui Demokratines Santvarkos Lietu
voje.

narių, kurie didelėj daugumoj 
yra rimti ir ramūs nariai. Bet 
kadangi kiekvienas susirinki
mas praeina su trūkšmais, 
įžeidimais ir užpuldinėjimais 
ant pažangesniųjų narių, tai 
dauguma visai susirinkimuose 
nedalyvauja ir savo mokesčius , vardu didelės daugumos tero-
priduoda aplinkiniais būdais. 
Tai Galinsko, Karsoko ritieriai 
ir siaučia.
Paimkime praeitus Pild. Ta

rybos rinkimus, kiek ten intri
gų, nešvarumų ir begėdystės 
buvo,, negalima būt nei ant 
jaučio skūros surašyti.

Atėjus seimo delegatų rin
kimui atsikartojo t^s pats, tie
siog nešvariausios įmonės bu
vo vartojamos, kad tik pažan
gesni kandidatai nepereitų. 
Kadangi * neteisingumų būdai 
perėjo visus rubežius padoru
mo, tai būrelis kuopos narių 

‘surašė skundą-protestą seimui. 
Seimas, matomai, laiko stokos 
delei pavedė reikalą Pifd. Ta
rybai, o ši pavedė Skundų ir 
Apeliacijų Komisijai.

Skundai buvo paremti fak
tais, pasiremiant konstitucijos 
patvarkymais. Ir nesuvaldy- 
mas toj kuopoj siaučiančių be
gėdžių yra tiesiog skandališ- 
kas dalykas. Bet, matomai, 
mūsų Susivienijimo sekretorius 
Vinikas yra dalininku, jei ne 
inspiratorium tų begėdiškumų, 
ir sau į talką pasikvietė dar 
jaunuolį adv. Kalinauską, ku
ris, matomai, nors yra Skundų 
ir Apeliacijų Komisijos pirmi
ninku, vienok dar nepermato 
Viniko ir Gegužio “diplomati
jų0 ir todėl liko jų auka. Ne
ištyręs dalykų, nepasitaręs su 
kitais komisijos dviem nariais, 
raportuoja Vinikui, o šis—ka
da jau Pild. Tarybos trys na-

Legal Notice
NOTICE is hereby given that Ca
pitol Paint & Varnish Works, Inc., 
of Brooklyn, N. 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.

(93-110)

P«z at

vice-prezidentas ! vietos dailės spėkos. Koncer- 
Mažukna, iždininkas Gugis ir tas bus Lietuvių, Salėje, 29 
Dakt. Kvotėjas Stanislovaitis 
jau buvo posėdį apleidę, o 
prezidentas Bagočius, del to, 
kad jo vardas viename skun
de buvo paminėtas, kaipo už- 
interesuotas asmuo, svarstyme 
nedalyvavo. Tarimas buvo pa
darytas tiktai trims Pild. Ta- 

I rybos nariams dalyvaujant, 
nesant reikalingam kvorumui 
ir, todėl neteisėtas. Tas buvo 
padarytas aiškiais politiniais

riai buvo išvažiavę iš posė
džio, o prezidentas Bagočius 
diskvalifikavo save tame tar
dyme, nes jo vardas buvo vie
name skunde minėtas—ištrau
kia Banelienės skundą, kuris, i 
tiesa, ne jos vienos vardu, bet

apie 200

rizuojamų 7-tos kuopos narių 
buvo paduotas. Ir neskaitęs 
skunde esančių faktų, netei
singai perstatydamas dar es
antiems Pild. Tarybos nariams 
skundų prasmę, pervarė nuta* 
rimą, kad “Banelienės skun
dai atmesti”.

Bet drg. Banelienė nėra vie
na iš tų, kurie fašistų terorui 
pasiduoda. Ji padavė naują 
reikalavimą Pild. Tarybai, ku
rio kopiją čionai priduodu. Vi
si pažangieji Susivienijimo na
riai ne tik 7-tos kuopos, bet vi
soj šioj apylinkėj laukia, kad 
Pild. Taryba paliuosuotų ra
mius ir rimtus Susivienijimo 
narius nuo to terorizmo, kurį 
pasaliai sėja Gegužis ir Lope
ta, padedant Vinikui ir Vitai- 
čiui per savo aklus pasekėjus 
mūsų A. Galinsko ir K. Karso
ko tipo.

Gaila, kad SLA. randasi to
kių dementų, kurie deda visas 
pastangas, kad tik Susivieniji
mas nekiltų augštyn. štai, kad 
ir mūsų apylinkėj yra kuopų, 
kuriose randasi tokių “didvy
rių,” kurie mano, kad be jų 
kuopos negalės tvarkytis. Pa
imkime kad ir 7-tos kuopos 
jaunuolius. Jų, neįleidžia į val
dybą, nes Galinskas su Karso- 
ku jaučiasi, kad už juos jau
nesnių nėra. O tokie “jau
nuoliai,” kurie trokšta antrą 
sykį prajaųnėti, pastoja kelią 
SLA. bujbtei.

Mano supratimu,

Endicott St. Pradžia 7-tą vai. 
vakare. Įžanga 35c.

Šį koncertą 
Aido Choras.

Beje, dieną, 
pat koncertas 
Lietuvių Tautiško namo salė
ję, kamp’as Vine ir Main St.
FEDERACIJOS S E KRE- 
TORIUS SMERKIA AK- 

RONO STREIKĄ
Akron, Ohio. — Streikuo

ja visų gatvekarių konduk
toriai ir visų busų vežikai. 
Amerikos Darbo Federaci
jos lokalo sekretorius M. P. 
Gili smerkia streiką; vadi
na jį neteisėtu, “laukinių 
kačių streiku.” Akron mie
stas turi 350,000 gyventojų.

NE GEMBLYKITE 
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

ko, kurs skundus ištraukė ta
da, kada Pild. Taryba jau 
skirstėsi ir neturėjo laiko 
skundus atatinkamai nagrinė
ti.

4. Tarimas yra padarytas 
pasiremiant neteisinga adv. 
Kalinausko rekomendacija, nes 
jis, kaipo pirm. Skundų ir 
Apeliacijų Komisijos, nedarę 
jokių tyrinėjimų reikalo, ir ne
davė man progos pristatyti 
skaitlingus liudininkus, kad 
narys Palūpis pakurstytas ir 
suagituotas narių ir kuopos 
viršininkų Karsoko ir A. Ga
linsko, išvadino ne kandidatą 
Bagočių raketierium, apšaukė 
vagimi ir kitokiais inkriminuo
jančiais vardais, bet Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje pre
zidentą adv. Bagočių įtarda- I So. Bostono. Todėl kviečiame visus 
mas, kad jis papildė vagystes n°rw°odiečius ir iš apylinkės daly- 
n, Vainn Vaut1’ heS buS labal ldomU Paklau-

syti, ką kalbėtojai kalbės. Komitetas.
(94-96)

NORWOOD, MASS.
Prakalbos Arba Debatai

Rengia Kpm. Partijos Lietuvių 
Frakcija. Įvyks balandžio (April) 
25-tą, Lietuvių Svet., 3-čią vai. po 
pietų. Kalbės drg. V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius iš Chicagos ir 
taip pat yra pakviestas Antanas 
Kneižys, “Darbininko” redaktorius, iš 

mas, kad jis papildė vagystes porw°odiečius ir iš apylinkės daly- 
ir raketerizmą, kaipo prezi-; 
dentas, prezidentaudamas ir 
organizacijos priešakyje būda
mas.

5. Tarimas antrame skunde 
del neteisingo delegatų į sei
mą rinkimo, kuriame reikale 
aš padaviau skundą seimui ir 
seimas reikalą pavedė Pild. 
Tarybai išrišti, yra neteisingas, 
neteisėtas ir neleistinas todėl, 
kad konstitucija leidžia nariui 
patėmijus nereguliarumus vie
name ar kitame Susievienijį- 
mo kuopos elgesyje, skusti to
kį elgėsi atatinkamoms įstai
goms. Ir man yra atimtas bal
sas vieniems metams. Aš šiuo
mi. pareiškiu, kad nei kuopa, 
nei jos nariai tokios teisės mū
sų konstitucijos /patvarkymais 
einant neturi, kad kuopa del 
teisingo skundo su parašais 
keliolikos ar kelių, narių, ku
rių tarpe mano buvo vienas, 
paduotame seimui, kuris yra 
savo delegatų teisėtumo spren
dėju, negali už tokį aktą savo 
nario baubti.

Todėl aš reikalauju, kad 
Pildomoji Taryba visą reikalą 
iš naujo persvarstytų, man už
dėtą kuopos bausmę atšauktų 
i£ paskelbtų ją buvusiu netei
singa. Kad palūpis būt nu
baustas už1 -neteisingą šmeižtą, 
niekinimą ir neteisingą kalti-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
.•r • r / »

Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui
rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hėmor- 
rhoidai ar kiti Mėšlažarnės bei Lau- ; 
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau- I 
smo ir ndsmagumų priežastys, Strč- 1 
nų Gėlimas, ’Sciatica, Neuralgia, Nėr-, 
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o Jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
Sasiklauskite manęs su pasitikėjimu.

• jūsų nęsveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, Šlapimo 
Analyze, X-spmduliai. Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei- 
riamos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš -25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Ąyę. ir Irving Į*Į. 

Valandos $ Ą. M. iki 7 Ė M. 
Sekmadieniais 9 'A. M. iki 8 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)



Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

NATURAL - LAX - HERB TEA

12 HERBS
MEDI IN
CINAL 1 BOX

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
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- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

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

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū
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

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

Įžanga j kiekvieno vakaro bazarą 10c.

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

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

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
šapa-

Kaimietis.

PIUS PETRAUSKAS

PARDAVIMAI

Iš Ispanijos Gynimui MitingoSuėmė Padeginetoją

PERMANENT WAVE

susirinku-

yra
Trafiko Stotis “L”

Kas-

J

OSSIDO VARGIAI IŠSI
SUKS NUO BAUSMĖS

daug 
labai

ne- 
10 
ra-

seka-
11 j

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)

BROOKLYN, N. Y.
Jaunų Vyrų Lietuviškas Susivieni

jimas rengia pavasarinį pokilį, kuris

PARENGIMAI
LIETUVIŲ DARBININKŲ 
ORGANIZACIJŲ DOMEI 

šiuomi pranešame, kad Lietuvių
Meno Sąjungos Trečio Apskričio Dai
nų Diena (piknikas) įvyks sekmadie
nį, 23 d. gegužės (May), P. Vaičio- 
nio darže, Cranford, N. J.

Prašome kitų organizacijų tą die
ną nieko nerengti ir kviečiame da
lyvauti mūsų piknike.

Liet. M. S. III Apskr. Sekr., 
' N. Pakalniškis.

(94-95)

BROOKLYN, N. Y.
šv. Jurgio Draugystės Nariams. 

Šv. Jurgio Draugystes mišios įvyks 
balandžio 25 d., kaip 9-tą vai. ryto 
Karalienės Angelų bažnyčioje. South 
4-tos gatvės pas Kunigą Aleksiuną. 
Todėl visi draugystės nariai būkite 
bažnyčioje virš minėtu laiku, de
monstratyviai nueisim.

Pirm. J. Kairys.
(94-96)

Parsiduoda “Bar ir Grill”. Gera 
vieta del biznio. Kaina prieinama. 
Kreipkitės po numeriu 8802—97th 
Avė., Ozone Park, N. Y.

(94-96)

įvyks balandžio 24-tą, šeštadienio va- į 
kare, savo kambariuose, 425 Grand | 
St. Bus skanių valgių ir gėrimų ir į 
galėsite šokti iki prašvis. Užtikri- 
nam, kad visi galėsite linksmai lai
ką praleisti. Kviečia Kom. i

(94-95)

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)’

MME. VERA
512—5th A v., N. Y., (Ent. on 43rd St.) Suite 307

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

Prašome kitų vietos organi
zacijų tą dieną nieko nerengti t 
ir kviečiame Brooklyn© ir apy
linkes lietuvius dalyvauti “Lai
sves” piknike 4-tą dieną liepos 
(July).

“Laisvės” Administracija.

Pirmas Metinis Balius
Lietuvių Darbininkų Susivienij:mo 

pirma kuopa rengia dar pirmą me
tinį balių. Šis balius bus sekmadie
nį, balandžio 25 d., “Laisves” svetai- 

j nėję. Pradžia 5 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 rengiatės.

Kviečia Rengėjai.

STEAM OIL 
CROQUIGNOLE 
PERMANENT
$5 VERTES

Ekspertai >♦. — 
Operatoriai ^Į> • > 

pilnai hu Šiuo 
skelbimu

Be Mašinos € A 
Permanent r“

Plaukai atgaivinami su 
link originališkos spal
vos, nepaisant kokioj 

padėtyj nebūtų. •

Valgykite Medy
“Laisvė” 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 į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Skatins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai- ! 
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po i'ermenų pietą. ' 
Teikiam nemokamai vėliausio* i 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Priei Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. L N. Y.

SUSIRINKIMAI
ALDLD III Apskričio 

Valdybos Atydai
ALDLD III Apskričio valdybos su

sirinkimas įvyks trečiadienio vaka
re, balandžio 21-mą d., “Laisvės” 
Name, 427 Lorimer St. Visi valdybos 
nariai dalyvaukite, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti. Koin.

EAST NEW YO&K, 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, įsitčmykite, 
jog susirinkimai dabar įvyks trečia
dieniais, vietoj ketvirtadienių.

O. Daugėlienė, Sekr.
(93-95)

LIETUVĖMS MOTERIMS
Am. Lietuvių Darb. Literatūros 

Draugijos Moterų 81-ma kuopa turės 
svarbų susirinkimą šį ketvirtadienį, 
22 balandžio, 8 vai. vakaro, “Lais
ves” 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)

Puslapis šeštas TreČiad., Balarid. 21, 1937

DIDELIS BAZARAS
Areštavo Ross; Kaltina 

Lubovos Nužudyme
Policija surado Mischą Ross | 

nusibaladojusį į Mountaindale 
pas žmonos tėvą. Jį areštavo 
ir iš ten pargabeno į New 
Yorką.

Ross prisipažino buvęs stu
dijoj sekmadienio rytą ir ma
tęsis su Tonia Lubova. Jis taip 
pat prisipažįstąs jai uždavęs 
plaktuku, bet nori išsisukti iš 
bėdos aiškindamasis, kad ji
nai jam smogusi pirma. Nuo 
to jis ir nebeatsimenąs kas su 
juo atsitikę. Tačiau to įrody
mui jis neturėjo jokios žaizdos 
ant savo kūno. Pasakius, kad 
Lubova jau mirus, Ross pra
dėjo verkšlenti, vaitoti.

Policija mano, kad asmeny
je Ross jau turi tikrąjį žudei- 
ką, nors jo advokatas ir gin
čija, kad jis nekaltas.

Nužudytosios Lubovos drau
gė Maria Montiglio, armonis- 
tė, liudijo, kad Lubova atme
tus Rosso meilę, kad ji tik 
tiek turėjus su juo bendro, 
kiek buvo neišvengiama biz
nio reikalais.

Kita draugė Paulette Ag- 
ran, brooklynietė, pasakojo, 
kad Ross Lubovą sekiodavęs. 
Lubova kartais pakęsdavus jo 
buvimą su ja tik iš dėkingu
mo jam už atydą, kurią jis tei
kęs jai susirgus laike vaude- 
vilio maršruto.

Rosso uošvis sakosi nuste
bęs, kada pamatė jį savo na
muose sekmadienio popietį. 
Jis ten tebūdavęs retas ir ne
populiarus svečias. Jo duktė 
ištekėjusi už Rosso prieš jo 
valią. Kūdikiui gimus, uoš
vis pats turėjęs mokėt bilas, 
Ross vargiai prisidėjęs bent su 
penkdešimke per penkis metus 
prie savo dukrelės auklėjimo, 
o du metai atgal visai žmoną 
su kūdikiu apleidęs.

Rosso žmona sakėsi nebe- 
mylinti jo, bet nemananti, kad 
jis galėjęs papildyti žudystę, 
nes visada būdavęs mandagus. 
Sekmadienį jis buvęs girtas ir 
pro langą įlindęs stubon.

Lietuvių Darb. Susivienijimo 
Prakalbos; Parama Ispa

nijos Kovotojams
Balandžio 16 d., Ukrainų 

Salėje, įvyko Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo (LDS) 
1-mos kuopos prakalbos. Pir
mas kalbėjo drg. Johnnie Or
man, LDS Jaunuolių Naciona- 
lio Komiteto sekretorius. Savo 
kalboje daugiausiai palietė 
svarbą jaunuoliams priklausy
ti į savišalpos organizaciją. 
Antras kalba LDS prezidentas 
drg. R. Mizara. Jis padarė ap
žvalgą visų lietuviškų susivie
nijimų, sąstatą narių, kurie to
se organizacijose priklauso. Iš 
to galima daryti rezultatas, 
kad LDS, nežiūrint jauno am
žiaus, stovi, kaip nariais, taip 
ir finansais aukščiausiame lai
psnyje.

Taipgi trumpai nušviečia 
Ispanijos kovotojų prieš fašiz
mą laimėjimus ir jiems teikia
mą visokią paramą iš plataus 
pasaulio. Kalbėtojas mano, 
kad lietuvių Liaudies Fronto 
armijoj randasi nemažiau 100.

Medikalei paramai ir viso
kioms reikmenims 
šieji sudėjo $22.79.

Aukotojų vardai 
mi: •

N. Mickienė—$2. 
Talandzevičius ir S.

kiaučienė—po $1. J. Ažius— 
60 centų.

Žemaitaičiai, Cibulskienė, 
M. Brown, V. Guoga, A. Bim
ba, J. Augutienė—po 50c.

Naskauskienė, Pužauskienė, 
Miller, Menkeliūnas, J. Cibul
skas, Kalakauskienė, Muraš- 
ka, Mankuvienė, J. Grubis, P. 
Šolomskas, A. Balčiūnas, M. 
Klimas, Z. Kavaliūnas, S. Sas- 
na, Buknys, Gustaitis, J. 
Kraujalis, Levanas, Danielie
nė, Višniauskas, Bensonas, E. 
Vilkaitė, P. Deveikis, Anta
naitis, V. Malasauskas, Z. Po
ciūnas—po 25c.

w-

Iš Dr. Martino Liuterio 
Draugijos Vakarienės

prašė amerikiečių darbininkų 
pagelbos Ispanijos kovoto
jams, kad ant visados būtų 
nugalėtas fašizmas.

Amerikos Artistų Unija šia-! 
me susirinkime paaukojo nu-- 
pirktą ambulansą ir medika
mentų. Auku surinkta apie 
$5,000.

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. Sulos 
Lietuvių Liaudies Teatro Grupė vadovystėj J. Valenčio.

Vaidinime “Iš Meilės” jūs jį 
matysite ne P. Petrausku, bet 
malūnininku Leiba, graikščios 
vienturtės Sorės tėvu. Leiski
me Leibai pačiam atsireko- 
menduoti:

“...Sužibėjo jaunystė ir vėl dingo. 
Nepajutau, kaip ir galva pražilo. 
Viskas užmiršta,—tik neužmiršta 
vargas ir triūsas, kuriuo visą turtą 
įsigijau. Geras bus Sorei kraitis, ge
ras. Ji viena man teliko...”

Bet štai ir ta seno Leibos 
viltis, nelyginant aušrelė, užsi
leido, pranyko. Jo tėviškos 
meilės numylėta Sorė įsimyli 
Joną, krikščionį jaunikaitį. Ji 
myli jį slapčia nuo tėvo, nuo 
žmonių. Ji slapčia palieka tė
vo namelį, atsižada savo tikė
jimo ir apsiveda su Jonu. Už 
tokį jos pasielgimą tėvas jos 
išsižada visam amžiui; bet tas 
viskas į jį taip skaudžiai pa
veikia, kad vėliau jis išeina iš 
proto.

Visa tai girdėsite ir matysi
te gegužės 2 d., Labor Lyceum 
Svetainėje, Brooklyne.

Pr. Žaibas.

Sekmadienį, 18-tą balan
džio, įvyko Dr. Martin Luther 
organizacijos vakarienė, 
lo-Vaiginio Svetainėje.

Svečių dalyvavo labai 
ir pati vakarienė buvo
sėkminga. Laike vakarienės, 
pirmininkas drg. Jusaitis pa
kvietė draugus Apšei ir Na- 
zvecką pakalbėti. Taip pat 
lutheriečiai nepamiršo ir Ispa
nijos Liaudies kovotojus. Apie 
tai pakalbėjo drg. Buivydas. 
Aukų surinko $8.52.

Sekanti draugai ir draugės 
aukojo po $1: Ignas Sutkus ir 
Stasys Burnis. Po 50c.: J. Kal
vaitis, A. Navickas, A. Hintza, 
ir Mrs. Zakarauskienė, V. 
Vaiginis 30c. Po 25c.: M. But- 
rikienė, J. Mokola, P. Babars- 
kas, I. Arlauskas, Mrs. Ruzgis, 
J. Stankaitis, Mrs. Balsevičie- 
nė, Mrs. Blažienė, J. Shiksh- 
nel, Mr. Smaidžiunas, Mrs. 
Smaidžiunas ir J. Daneika. 
Nekurie svečiai nenorėjo, kad 
jų pavardės būtų, minimos lai
kraštyje, bet vistiek prisidėjo 
su aukomis.

Baigus vakarieniauti susi
rinkusieji smagiai praleido va
karą bešokdami prie Šimans
kio ir Retikevičiaus muzikos 
ir taip pasikalbant tarp savęs.

Rep.

Kings County teismabutyje 
dabar teisiamas Salvatore Os- 
sido, kuris užmušė ir išžagino 
9 metų mergaitę Sporrer. Kal
tinamojo gynėjas nori įrodyti, 
kad jis esąs nepilnaprotis ir 
kaipo toks negali būt baustas.

Bosco, žudeikos pažįstamas, 
su kuriuo Ossido praleido va
karą po žudystės, liudijo, kad 
kovo 19-tos vakarą, kada nu
žudytas kūdikis gulėjo Ossidos 
barbernėj, jis gėrė alų ir go
džiai klausė radio apie kumš
tynes, dėl kurių jis turėjo lai- 
žybas ir jas laimėjo. Jiedu su
sitiko merginų, su kuriomis 
Ossido smagiai šoko. Po to su
grįžęs jis išnešė nužudytos 
mergaitės kūną iš savo bar- 
bernės ir pametė ant laiptų 
netoli jos namų.

Atsisakė Raketieriui Mokėt 
Pensiją

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.

blausias scenas veikalo “Ant Bedugnės Krašto”. 
9—Bus Juokų Vakaras.Gegužes

Gegužės 14—Pypkininkų kontestas.
Gegužės
Gegužės 16—Bus duodama puikiausis koncertinis ir 

muzikalis vakaras.

15—Reklamų vakaras.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Julia Bandiero, Adomo Ces- 

lo duktė, 20 m. amžiaus, 245 
Union Avė., mirė balandžio 
17. Greenpoint ligoninėj. Pa
laidota balandžio 20 d., šv. 
Trejybės kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. Ba
llas (Bieliauskas).

Unijistams restoranų darbi
ninkams, 60-to Lokalo na-, 
riams, penktadienio vakarą 
įvykusiam mitinge pildančioji 
taryba atnešė tokį pasiūlymą, 
kuris tarsi griausmas iš giedro 
dangaus nustebino eilinius na
rius. Pasiūlyta mokėti po $50 
į savaitę pensijos Irwing Ep- 
steino šeimynai. Epsteinas 
senai tapo nuteistas nuo 
iki 15 metų kalėjimo už 
ketierystę.

Čia jau nariai gana blai
vai apsidairė ir ne tik kad ne
davė pensijos, bet dar išrinko 
komitetą, kad ištirtų ir dabar
tinių lokalo viršininkų dar
bus, nes toks jų pasiūlymas ne 
geruoju atsiduoda.

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
, NEWARK, N. J.

VALANDOS:
Nėra valandų sekmadieniais.

Policija suėmė tūlą George 
Stanley Preston, 47 m., dirbu
sį sargu 969 Cauldwell Ave., 
Bronxe. Manoma, kad tai jis 
būsiąs tuo baisūnu padeginė
to ju, kuris per pastaruosius 
metus terorizavo Bronx gy
ventojus gaisrais. Policija sa
ko, kad jis prisipažinęs prie 
dešimties padegimų.

Jis areštuotas sekmadienį, 
iškilus gaisrui 425 E. 19th St., 
New Yorke, per tenykščių gy
ventoją Haggerty, kuris susi
dūręs su išeinančiu iš namo 
degtine atsiduodančiu Presto- 
nu ir pastebėjęs rūkstant iš 
dviejų išmatų kenų. Jis išme
tęs lauk kenus, nusivijęs pas
kui girtuoklį ir jį sulaikęs iki 
pribuvo policija. Areštuotasis 
aiškinęsis turįs didelį patrau- j 
kimą matyt gaisrą, kada gir
tas.

Skubus Važiavimas Nakčia 
Yra Pavojingesnis

Nakties tamsoj visuomet 
daugiau įvyksta važiuotės ne
laimių. Dėlko? Dėlto, kad 
tamsa ir skuba padaro sąlygas 
pavojingesnėmis. Nedaug mo
toristų supranta, kad tam tik
ru skubumu jie pervažiuoja 
nakčia matymo galimybę. Iš 
kitos pusės jie nepagalvoja, 
kaip greit automobilio lempos 
gali sugesti ir suklaidinti.

Nakties nelaimes galima su
mažinti reguliariu apžiūrėji
mu lempų ir sumažinimu sku
bos.

Trečias kalba dr. J. J. Kaš- 
kiaučius. Daugiausiai aiškino, 
kaip užlaikyti sveikatą, nau
dojant tam tikrą maistą.

štai ateina ir Aido Choras. 
Dainuoja tris dainas. Daugiau
siai publikai patinka “Ant 
Barikadų,” tai velionio Miko 
Petrausko kūrinys, kurį jis 
parašė laike 1905 m. Rusijos 
revoliucijos, kuomet jo ūpas 
buvo pakilęs kairioj on pusėn. 
Antru atveju kalba dr. Kaš- 
kiaučius, atsakinėjant į dauge
lį jam statomų klausimų.

Gauta keletas naujų narių.
E. Bensonas.

Apie 4,500 žmonių dalyva
vo masiniame susirinkime, įvy
kusiame sekmadienį, bal. 18, 
Hippodrome Teatre, New 
Yorke, kurį surengė Šiaurių 
Amerikos Komitetas Gynimui 
Ispanijos Demokratijos.

Pirmiausia orkestrą sugrie
žė kelis gerus kavalkus. Po- 
tam dainuota priešfašistinės 
dainos. /Kalbėjo visa eilės kal
bėtojų.

Amerikos Medikalio Biuro 
narys pažymėjo, kad nuo pra
džios karo Ispanijon pasiųsta 
daktarų ir slaugių 61, 50 to
nų medikamentų ir gydymo 
įrankių, ir keliolika ambulan- 
sų. Dviejose ligoninėse, 50 my
lių nuo Madrido, Amerikos 
slaugės ir daktarai aptarnau
ja sužeistus demokratijos gy
nėjus. Kreipėsi į jaunus dak
tarus ir slauges, prašydamas 
važiuoti Ispanijon. Jų yra di
delis trūkumas ir kasdieną rei
kalauja daugiau.

Antras kalbėjo italas, Prieš
fašistinės Lygos narys. Jis pa
sakė, kad Amerikoje gyvenan
čius italus pavyks nustatyti 
prieš Italijos fašizmą.

Thomas Mann, vienas ge
riausių pasaulyje rašytojų, 
laimėjęs Nobelio dovaną, pa
reiškė savo nusistatymą prieš 
fašizmą ir sakėsi kovosiąs 
prieš jį.

Phil Bard, jaunasis Ameri
kos artistas, ką tik sugrįžęs iš 
Ispanijos, atstovas Abraham 
Lincolno Bataliono, raportavo, 
kad kovotojai prieš fašizmą 
atvažiuoja iš viso pasaulio. 
Yra vokiečių ir italų brigados. 
Yra rašytojų, artistų, muzi
kantų. Yra kalbančių dvylika 
ir daugiau kalbų. Amerikonų 
yra iš visų, didesnių miestų ir 
kasdieną atvažiuoja daugiau. 
Pasakojo, kaip vienas jaunas 
vaikinas detroitietis susikirti
me daug fašistų nukovęs su 
mašinine kanuole, visi stebė
josi iš jo sugabumo.

Vakaro pirmininkas pakvie
tė visus sustoti ir sudainuoti 
laidotuvių maršą pagerbimui 
žuvusių kovotojų už laisvę, 
kas ir padaryta.

Ispanijos amabasadorius 
priminė, kad Ispanija inkvi
zicijos laikuosna negrįš ir

Unija Automatiškose 
Kavinėse

Horn ir Hard art kavinių 
darbininkai šiomis dienomis 
mitingau j a su Kavinių Unijos 
302 Lakalo viršininkais, svars
to šešių punktu reikalavimus, 
kurie bus įteikti kompanijai. 
Iki šiol organizavosi slaptai, 
dabar išėjo viešumon.

'laisves” Piknikas 
Brooklyne

- m

Įskaitant 
Shampoo 

Finger Wave 
ir pakirpimai 

LOngacro 
5-3278

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

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




