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mentuose.

to kad Naziai Vis Gabena Savo Ka-
’ , . • • w iri v* . '•reivius Ispanų Fašistams

Washington. — Ispanijos

jau labai prasti pyragai, 
Lietuvos šeimą palaiko 
negalėjimas perskyros

tris užgyrė sutartį, padary
tą pusketvirtų metų atgal 
tarp prezidento Roosevelto 
ir Sovietų užsieninio

ITALAI FAŠISTAI PAPUOLĖ Į SLĄSTUS BER
MEO; BASKAI DAUGELĮ JŲJŲ IŠŽUDĖ

Dvidešimt tūkstančių new- 
yorkiškės publikos dalyvavo ati
daryme Jaunųjų Komunistų Ly
gos konvencijos. Tai buvo ir 
šaunus ir milžiniškas susirinki
mas !

ši Lygos konvencija yra dide
lis Amerikos jaunimo kongre
sas. Joje dalyvauja 650 dele
gatų.

Smetonos pažadėjimas įvesti 
civilinę metrikaciją labai sujau
dino Lietuvos kunigus. Kun. 
Kemėšis paleido šūkį, kad civi
linė metrikacija būsianti nelai
mė Lietuvos šeimai. Girdi, jei
gu bus leista gauti perskyras, 
tai pusė ženočių nebenorės gy
venti senose porose.

Tai 
jeigu 
tiktai 
gauti. Nesinori tikėti, kad mūsų
kunigams taip smarkiai rūpė
tų šeimos gelbėjimas. Faktas 
yra, kad kunigai patys netiki 
į jokią šeimą. Jie užgintą vaisių 
raško ir valgo be jokių šeimy
ninių ryšių. Civilinė metrikaci
ja pakenks bažnyčios bizniui, 
štai kame visa paslaptis Ke-| 
mėšio alaso. J

ir kongresmanas 
Woodrum, vienas iš vadų 
kongresinės lėšų komisijos.

REMIA INDUSTRINIŲ UNIJŲ KOMITETĄ IR DUO
DA PAGELBOS ISPANIJOS LIAUDŽIAI

Rochesteriečiai irgi darbuo
jasi. Gegužės 7 d. jie turės tam 
tikslui gražų parengimą. Nėra 
nė kalbos, kad jie sukels keletą 
desėtkų dolerių. Bent taip 
mums užtikrino draugas Bugai- 
liškis, kuris lankėsi Liaudies 
Teatro parengime ir “Laisvės“ 
redakcijoj.

me fronte. Bet baskai taip 
pylė ugnį į fašistus, kad šie 
“atsimušė kaip kakta į ak
meninę sieną,” sako United 
Press. darbinin- 

drabužių 
palinkėjo 
santikių” 
darbinin-

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Washington. -- A t žaga- 
reivis senatorius Byrnes lamun nungresmanus ir se- 
per radio kalbėjo, kad turi natorius, reikalaudami grie-

■J

KRISLAI
Lietuvos kunigų bėdos. 
Japonijoj ne viskas ramu. 
Jaunimo kongresas. 
Kas ką suplieks.
Gražiai išdegė.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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Baskai Atmušė Fašis 
tus 18 Mylių Fronte; 
Bilbao-2-ras Madrid

Japonijos militaristai neriasi 
iš kailio. Iki šiol jie kontroliavo 
kabinetą. Bet dabar visai pra
kišo parlamento rinkimus. Lai-'JUOS 
mėjo “kairiosios“ partijos. Val
džios partija gavo tik 11 vietų. 
“Kairiosios“ buržuazinės parti
jos kontroliuos parlamentą ir 
reikalauja dabartinio kabineto 
rezignacijos. Ar jis paklausys? 
O gal karininkai pasikėsins 
smurtu pasilaikyti valdžioje?

Drg. Buknys tykiai, bet labai 
energingai kolektuoja dienraš
čiui “Vilniai“ pasveikinimus. 
Aš manau, kad Philadelphijos 
Smithas neatsilaikys. Buknys 
netyčia išsitarė, kad jau turįs 
virš šešiasdešimt dolerių surin
kęs. Jam puikiai pavyko Liau
dies Teatro parengime pereitą 
sekmadienį. Jis mano davaryti 
iki visos šimtinės ir pasiųsti 
“Vilnies“ suvažiavimui. 

»

Kažin ką daro Detroitas, Cle
velandas, Grand Rapidsas? O 
kaip su pačia Chicaga, su jos 
dideliais priemiesčiais? Ir ne
gražu ir sarmata būtų vidurva- 
kariečiams, jeigu mes, rytiečiai, 
imtumėme ir sukirstumėme 
juos su pasveikinimais dienraš
čiui “Vilniai“, kuri ten jiems 
nuolatos ištikimai tarnauja. Gal 
gi jie dar pasijudins ir atsilai
kys .:.

NAZIAI {KALINO DAR 11 
KATALIKU VIENUOLIU erSEnSve- Sukniasiuvių Unijos

/ Bilbao, Ispanija, geg. 4. 
—Baskai liaudiečiai, daly
dami įnirtusias kontr-ata- 
kas, keliuose punktuose at
mušė fašistus 18-kos mylių 
fronte nuo Bermeo iki Du
rango.

Daugelis italų iš vadina- 
“■‘3 “Juodosios Strėlos” 
brigados tapo apsupti Ber
meo miestelyj, prie pat jū
ros. Bandžiusius pabėgti 
liaudiečiai iššaudė kulkas- 
vaidžiais; kiti liko suvary
ti į jūrą; bandė išplaukt iš 
sląstų ir taip nemažai juod- 
marškinių^ prigėrė.

Baskų valstietės moterys 
sykiu su vyrais puolė italus 
ir daugį jų sumetė pro pa
kraštinių namų langus į jū
rą, kaip praneša 
Press.

Fašistai atmušti 
ties Rigoitia, Durango sri- 
tyj, ir prie Guernicos. 

T—< V • J • • "I 1 •
i.’aoiouai vao uai vm.ii pui- ~ ~ , v

svarą itališkų ir naziškų P^e^Franco^ grūmojančio

Bet° baskai io> ka.d Anglų karo laivai 
dabar sau£°Ja civilius Bilbao gy

ventojus, gabenamas preky
biniais laivais į Franciją.

Anglijos, Franci jos Karo 
Laivai Saugoja Išvežamus iš 

Bilbao Nekariškius
Hendaye, Franc., geg. 4.— 

Anglija ir Franci j a atsiun
tė po kelis karo laivus, ku
rie saugos nuo fašistų lai
vus, gabenančius moteris, 
vaikus ir šiaip nekariškius 
gyventojus iš Bilbao į Fran
ciją.

Anglijos Unijų Parama Ba
skam Liaudiečiam

London, geg. 4.—Anglijos 
darbo unijos prižada užlai- 
kyt 4,000 pabėgėlių iš Bil
bao.

Broo.klyno Lietuvių Liaudies 
Teatras gražiai sulošė veikalą 
“Iš Meilės“. Ypatingai daug bu
vo smagios publikos. Jau labai 
senai Brooklyne į lietuvišką 
vaidinimą buvo prisirinkus pil
na didelė Labor Lyceum svetai
nė.

Bet ta svetainė labai nepa
ranki vaidinimui. Nors tu čia ir 
sutirpk kedėje, negirdėsi akto
rių kalbų ir tiek. Balsai neai- 
dėja, neskamba.

Šį sykį su korespondencijo
mis susilpnėjo Clevelandas ir 
Shenandoah. Iš Grand Rapidso 
jau keli amžiai negauname ko
respondencijų. Detroitas pasiro
do tiktai labai retai. Pittsbur- 
gho draugai prie širdies ranką 
prispaudę prižadėjo, kad jie, po 
“Laisvės” korespondentų suva
žiavimo, taip getai susimobili-

Berlynas.—-Nazių teismas 
pasiuntė kalėjiman dar 11 
katalikų vienuolių. Pagal 
įvairius falšyvus įtarimus, 
įkalino juos nuo 3 mėnesių 
iki 4 metų. Dar laukia teis
mo virš 1,000 areštuotų zo- 
koninkų.

Pereitą sekmadienį visose 
katalikų-bažnyčiose buvo iš 
sakyklų perskaitytas Vokie
tijos vyskupų bendras laiš
kas, kad žmonės remtų pa
rapijines mokyklas ir nesių
stų savo vaikų į nazių mo-

Salzburg, Austrija.—Kaip 
tik amerikietė “gyvanašlė” 
W. W. Simpsonienė gavo 
galutinas perskyras Angli
joj, tuoj buvęs Anglų kara
lius Edwardas išvyko trau
kiniu į Franciją pas savo 
mylimąją, dėl kurios atsisa
kė nuo sosto. Jiedu susi
tuoksią, kaip tik praeis ka
rūnavimas Edwardo brolio, 
karaliaus Jurgio šešto. Ed
wardas, be kitko, veža skai
sčiai margą austrijokių kai
miečių suknelę kaipo dova
ną Simpsonienei.

Suvažiavimas Stoja 
Už Darbo Partiją

Atlantic City, N. J. —Iš- ypatišką sveikinimą ir pre 
Ridentas Rooseveltas. Jis 
išreiškė džiaugsmą, kad pa
gerėjo sąlygos 
kams moteriškų 
pramonėje, ir 
“sveikų sutarties 
tarp organizuotų 
kų ir samdytojų.
Senatorius Smathers Smer

būt pusė biliono dolerių nu
kirsta nuo $1,500,000,000, 

Fašistai Grąsina Bombai- kurių prezidentas reikalavo, 
duot Anglijos Konsulatą I pašalpiniams WPA 1 
London, geg. 4. — Ispani- bams 1938 metais. Visu 

jos fašistų kėmandierius .trečdaliu numušt pinigų su- 
United! Franco grąsina, kad jo bom- ]mą viešiems darbams reika- 

bininkai daugiau “negerb- lauja ir kongresmanas 
atg-al Anglijos konsulato Bil- ~ ~ _ 

g bao mieste. Reiškia, oro 
bombomis atakuosią ir An-

Fašistai vis dar turi per- i konsulatą. Tai priedas 
svarą itališkų ir naziškų Prie Franco grūmojančio 
lėktuvų ir tuomi apsunkina ■Pro^es^° pnes Angliją del 
kovą baskams. __
respublikos gynėjai 
abelnai yra stipresni negu 
bet kada pirmiau. Jiems 
talkon atėjo dar 20,000 mi
licininkų.

Jeigu fašistai bandys per 
apgulą paimti Baskijos 
sostinę Bilbao, tai susidurs 
čia su “antruoju Madridu,” 
sako liaudiečių valdžia.

Fašistų generolas Molą 
pasiuntė savo mechanizuotą 
kariuomenę prieš Amore- 
bietą, svarbiausią liaudiečių 
apsigynimo punktą pietinia-

Nazių ir Italijos Suimamai Skandinsią 
Laivus su Nekariškiais Baskais iš Bilbao

Ispanų fašistų komandie- 
rius gen. Franco labai susi
erzino dėl Anglijos karo lai
vų žadamos apsaugos pre
kybiniams laivams su Bil
bao pabėgėliais. Iš Franco

P a r y ž iųs. — Vokietijos 
submarinas U-23 slankioja 
pakraštiniais Baskų vande
nimis, prie šiaurinės Ispa
nijos. Ten pat narsto vie
nas Mussolinio submarinas.,__  x ___
Manoma, kad jie pasinešę deklamacijos suprantama, 
skandint prekybos laivus, | kad Baskijos pakraščio .ka- 
gabenančius vaikus, moteris ’‘1"L
ir senius iš Bilbao į Fran
ci jos prieplaukas.

Anglijos valdžia pareiškė, 
kad jinai savo karo laivais 
apgins prekybinius laivus, 
kuriais bus gabenama neka- 
riškiai gyventojai iš Bilbao 
i Franciją. Bet Anglų karo 
laivai ims juos saugoti tik 
pradedant trimis myliomis 
nuo Baskų žemės. Panašiai 
ir Franci  j oš karo laivai 
saugosią nekariškius Bilbao 
žmones, vežamus į Franci- 
jos prieplaukas.

zuos, jog Pittsburgho žinių sky
rius bus ir didesnis ir įvaires
nis. “Stebūklai“ dar neišsipil
dė.

Connecticut valstija irgi'šlu
buoja. Waterburyje turime ke
tą gerų korespondentų, bet jie 
veikiausia pailsėt užsimanė. Vi
sai numirė New Haveno kores
pondentai. Hartfordas taip pat 
ramiai miega ir saldžiai sap
nuoja.

Jie veikliai mobilizuoja sau 
talkon kongresmanus ir se- 

žtai sumažint bedarbių šel
pimo lėšas.

O buvęs NRA administ
er- (ratorius generolas H. John

son sako, kad jeigu būtų nu
skelta tik 15 procentų nuo 
$1,500,000,000 pašalpinės su
mos, ir tai skaudžiai nuken
tėtų daugybė bedarbių šei
mynų.

N. J. Gubernatoriaus 
Ryšiai su Žmogvagiais

Newark, N. J.—Federalės 
valdžios advokatas J. J. 
Quinn sako, kad teisiami 
detektyvai Parkeriai, tėvas 
ir sūnus, su žinia New Jer
sey gubernatoriaus, republi- 
kono Hoffmano pagrobė P. 
H. Wendelį, Brooklyne, ir 
kankinimais privertė jį pri
sipažint, būk tai Wendelis 
pavogęs ir nužudęs lakūno 
Lindbergho sūnų.

Tatai buvo padaryta pirm 
numarinant elektros kė
dėj Hauptmanną, kaip Lin- 
dberghučio pagrobėją ir už
mušėją. Gubernato rius 
Hoffman dėjo visas pas
tangas, kad tik išgelbėt na- 
zį\ Hauptmanną nuo baus
mės už tą piktadarystę.

nuolės gali pasiekt fašistų 
karinius laivus bent už tri
jų mylių nuo kranto. Tai
gi Franco’ui mažai tėra ga
limybės nepraleist laivų, ve
žančių civilius žmones iš 
Bilbao. O Franco ruošėsi 
apgult Bilbao ir badu pri
verst pasiduot apie 500,000 
jame esančių žmonių.

Jau sodinama Bilbao vai
kai, moterys ir seniai į Is
panijos respublikos preky
binį laivą “Habana,” 10,000 
tonų įtalpos. Šis laivas 
plauks į Franci jos uostą 
Bordeaux.

Popiežius Išl eisiąs “Baltą 
| Knygą” Prieš Nazių Valdžią

V a t ikanas. — Popiežius 
rengiasi išleisti “baltąją 
knygą,” - kur išdėstys, kaip 
naziai, persekiodami katali
kus,. laužė įr tebelaužo su
tartį (konkordatą) padary
tą su Vatikanu.

Streikas 1,000 Neunijinių 
Laivakrovių Philadelphijoj

Ar Bus Uždrausta Medi- 
kalė Pagelba Ispanijai?

Vfašhihgton. — Amerikos 
valstybės ministeris Hull 
vengia atsakyt klausimą: ar 
bus praleidžiama medikalė 
parama Ispanijos liaudie- 
čiams iš Jungtinių Valsti
jų? Jis sako, kad dar turįs 
“išstudijuoti,” ar naujas 
Amerikos “bepus iškumo” 
įstatymas leidžia daryti 
rinkliavas šioj šalyj dėlei 
medikalės pagelbos Ispani
jai.

Įstatymo punktas tuo 
klausimu taip neaiškiai “su
taisytas”, kad galima jis su
prasti vienaip ar kitaip.

Kongresmanas J. T. Ber
nard, f a r m e rių-darbiečių 
partijos atstovas iš Minne- 
sotos, taipgi eilė kitų pa
žangesnių kongresmąnų rei
kalauja praleist aukas me- 
dikaliams tikslams Ispani-

kilmingai atsidarė 23-čias 
suvažiavimas International 
Ladies Garment Workers 
(sukniasiuvių) Unijos, geg. 
3 d. Dalyvauja 7,000 dele
gatų ir narių. Unijos pre
zidentas David Dubinsky 
savo programinėje kalboje 
pareiškė, jog ši organizaci
ja remia Darbo Partijos 
steigimu Amerikoj ir viso- kfa R^'kdoniėriū *Guberna 
mis. galimybėmis padeda In- 
dustrinių Unijų Komitetui 
traukt į didžiules unijas 
darbininkus, kurių minios 
buvo dar neorganizuotos.

Dubinsky taipgi atžymė
jo, kad Sukniasiuvių Unija 
buvo pirmutinė medžiagi
niai paremti Ispanijos liau
dį prieš neapsakomą fašistų 
barbarizmą. Toliau dėsty
damas unijos politiką, Du-jkabinta 
binsky pareiškė, kad jinai 
remia prezidento Roosevel
to planą pataisyt šalies Vy
riausią Teismą šešiais pa
žangesniais teisėjais.

Už 30 Valandų Darbo 
Savaitę

Sutrumpinimas darbo sa
vaitės iki 30 valandų tai bus 
sekantis artimiausias unijos 
tikslas, sakė Dubinsky.

Jis priminė ir šios unijos 
duotą pagelbą nukentėiu- 
Įsiems nuo Mussolinio ir Hit
lerio persekiojimų.

Prezidentas Rooseveltas 
Sveikina Suvažiavimą

Suvažiavimui a t s i u ntė

torių Hoffmaną 
‘ Jungtinių Valstijų sena- 

. torius Wm. H. Smathers iš 
New Jersey, kalbėdamas 
unijos suvažiavime, pasmer
kė gubernatorių Hoffmaną, 
kuris grasino kraujais ge
sinti sėdėjimo streikus N. J. 
valstijoj.

Suvažiavimo svetainė nu- 
tokiais obalsiais 

kaip: “Mes reikalaujame 30 
valandų darbo savaitės;” 
“Mes reikalaujame pataisyt 
Vyriausią Teismą;” . “Mes 
norime industrinės demok- i 
ratijos dabar;” “Mes norL J 
me socialėš apsaugos (a 
draudos) dabar,” ir tt.

Sukniasiuvių Unijos Cho
ras "iš 200 nariu sudainavo 
“Internacionalą,” “ V y r ai, 
pabuskim” ir “The Star 
Spangled Banner,” sukelda
mas didelį entuziazmą dele
gatuose ir svečiuose.

Atlantic City maioras C, 
D. White taipgi keliais žo
džiais pasveikino suvažia
vimą.

,jos respublikai. Tokius rei-
Philadelphia, Pa. Su- rįuį iįuipuį įr daugelis dar- 

streikavo virs 1,000 neumji- unįjų 
nių laivakrovių prieš dvi 
prieplaukas United ir Stan
dard Vaisiu kompanijų. Rei
kalauja pakelt algą nuo 65 
centų iki $1 valandai.

Unijiniai 1 a i v a k roviai 
gauna po dolerį valandai ir 
po pusantro dolerio už virš
laikio valandą.

Kun. Kuro Paliktas Turtas 
Siekia 72,000 Dolerių 

Wilkes-Barre, Pa. — Pra
nešama, kad lietuvių kata
likų klebonas kun. Kuras 
mirdamas paliko $72,000 
turto..

Francuos Darbo Unijos Ima 
Globon Bilbao Pabėgėlius
Paryžius.—Franci jos Dar

bininkų Generalė Konfede
racija apsiima maitinti ir 
užlaikyti 2,300 pabėgėlių iš 
Bilbao. Tam tikrą pabėgė
lių daugį žada aprūpinti 
Bendras Ispanijos Gelbėji
mo Komitetas Londone.

Baudžiamas už “Butlegeriš- 
ką” Anglies Kasimą

Mount Carmel, Pa. — Be
darbis mainierys Anthony 
Vrobel nuteistas 20 dienų 
kalėti už tai, kad slapta ka
sė anglį pragyvenimui.

LIAUDIES LAKŪNAI IŠ
BLAŠKĖ 5,000 FAŠISTŲ 

MADRIDO FRONTE
Madrid, geg. 4.—Fašistų 

komanda parsitraukė dar 
5,000 kareivių prieš Madri
dą; bet 65 respublikos lėk
tuvai juos užpuolė ir į visas 
puses išblaškė.
DINAMITU SUDRASKY
TA 300 FAŠISTU MADRI

DO PRIEMIESTYJ
Madrid, geg- 4—Respubli- 

kįečiai pakasė ir išsprogdi
no daugį dinamito po trimis 
namais priemiestyj, iš kur 
fašistai stengėsi atmušti 
liaudies kariuomenę. 300 
priešų liko oran išnešta bei 
sudraskyta.

Amerikos Vyriausias Teismas Pripažino, 
Jog Sovietai Teisėti Rusijos Paveldėjai 

___________________ .jai

Washington. —Jungtinių dabartiniu savo sprendimu 
Valstijų Vyriausias Teis- netiesioginiai pripažino, jog 
mas šešiais balsais prieš Sovietai turėjo teisę suvals- . 
tris užgyrė sutartį, padary- j tybinti Rusijos pramonę. >

Su Vyriausio Teismo dau- 
eveiLo gumos sprendimu iš esmės,

T .. .- m komi- |geje> sutiko ir kiti trys tei-
T i • Ta sutartis Sgjaj tik jie pareiškė skir- 

Pelėda Jungtinių Valstijų tuJmo’ kaiJ klfriuose argu. 
valdžiai visus senosios Ru
sijos pinigus, esamus Ame- J \ .
rikoj; o Sovietai turi teisę I Įvairiuose teismuose Am- 
tatai padaryti kaipo pavel- erikoj buvo užvesta dar J5 
dėjai visų valstybės teisių, panašių bylų,, liečiančių 
kurias anais laikais turėjo $8,000,000 senosios Rusijos 
caro valdžia. |arba jos valdinių pinigų.

m _ Bet suprantama, jog dabatį i
Tokj patvarkymą padare tinis Vyriausio Teismo nu- 

Vynausias Teismas, atmes- tarimas paveiks ir tų bylų 
rlomoc nriaeincro Now Ynr. .v j’* ■*išsprendimą.

■ .t ■•X. i
damas priešingą New Yor- 
ko valstijos apeliacijos teis
mo patvarkymą.

Ši byla kilo iš 1 
New Yorko valstijos teis
mai nusprendė, būk Ameri
kos valdžia neturinti teisės „ „ ltlll _
paimti $25,438, kurie vardu ! ambasadorius J u n gtinese 
Petrogrado Metalo Fabriko, -
buvo andai padėti A. Bel
monto ir Kompanijos ban-1 
ke New Yorke. Newyorki- 
niai teismai filosofavo, būk 
Sovietai “neteisėtai” paėmę 
į savo rankas įvairias Rusi
jos nuosavybes, todėl jie, 
girdi, negali jomis šeiminin
kauti. Bet jungtinių Vals
tijų Vyriausias Teismas at
metė tokią “filosofiją” ir

'Valstijose gavo oficialį pra- 
i nešimą, kad Hitlerio valdžia 
i įsteigė karinį savo štabą Vi- 
torijos mieste karui prieš 
Baskų kraštą, šiaurinėj 
panijoj.

Tas pats pranešimas 
ko, kad Vokietija slaptai 
daugiau atsiunčia karei 
fašistams prieš Ispani 
respubliką.
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Švedijos Užsienio Reikalų Minis- 
teris Vyks Lietuvon

“Nordisk Pressebureau ir Telegrafa- 
gentur” skelbia, kad birželio mėn. 5-8 dd., 
š. m., Kaune lankysis Švedijos užsienio 
reikalų ministeris, Sandler. Iš Kauno 
jis vyks Latvijon, o iš ten—Estonijon. 
Visur išbusiąs po tris dienas.

Kai sugrįš iš Pabaltės, Sandler pareiš
kęs, jis padarys pranešimą Skandinavijos 
valstybių užsienio reikalų ministerių 
konferencijoj. Raportuos, ką jis girdė
jo Pabaltės valstybėse.

Jau senokai eina gandai apie tai, kad 
tūlose Pabaltės ir Skandinavijos valsty
bėse kalbama apie sudarymą artimesnių 
ryšilį tarp visų valstybių. Jei toki ryšiai 
būtų sudaryti ir jei visos valstybės savo 
santikius gerintų ir artintų taikos pa
grindais, tai pasaulis iš to tegalėtų tik 
pasidžiaugti. Tegu mažoji Entantė, te
gu Pabaltės ir Skandinavijos šalys tik 
pasisakys griežtai už taiką, už taikos po
litiką, kurią veda Sovietų Sąjunga, tai 
Hitleris ir Mussolinis daug turės pagal
voti pirmiau, negu jie pradės karą.

Skandinavijos valstybėmis yra: Švedi
ja, Norvegija ir Danija. Suomija (Fin- 
landija) iki šiol kai kur buvo skaitoma 
Pabaltės valstybe, bet pastaruoju laiku 
/įsirašė” į Skandinavijos valstybių blo- 
^kų

Generolas-Komanduotojas Miaja 
Komunistų Konferencijoj

,TASS paduoda sekamą telegramą iš 
Madrido apie to miesto srities Ispanijos 
Komunistų Partijos konferenciją.

Balandžio 9 d. atsidarė Madrido srities 
kompartijos konferencija. Balandžio 10 d. 
rytiniam Madrido srities kompartijos kon
ferencijos posėdyj išstojo su pranešimu apie 
savo brigados -veikimą Migel Rios. Rioso 
brigada užsiima rinkimu medžiagų, senie
nų, visų rūšių mašinų remontu.

Dolores Ibaruri (Pasionarija), sveikinda- 
’ mą šią brigadą, pareiškė, kad “tokios bri

gados yra partijos ir visų darbininkų pasi
didžiavimas.”

Aranžueso delegatas Frantera pranešė, 
kad iš 400 Aranžueso gyventojų, esančių j 
fronte, 350—komunistų partijos nariai, o iš 
35, žuvusių kovoje su fašizmu—31 kompar- 

, tijos narys. Jo rajone 1936 m. buvo užsėta 
5,549 fanegų (fanega—0,6 ha), o šiais me- 

/ 'tais užsėta 9.188 fanegų.
i. „Argandos (valstiečių rajonas) delegatas 

Choze Kesada pranešė, kad liepos mėn. iš 
43 komunistų, esančių jų organizacijoj, 38 
išėjo frontan; dabar iš 130 organizacijos na
rių fronte—80. Jis pabrėžė valstiečių did
vyriškumą, kurie nenutraukia laukų darbus 
po priešų kulkomis.
, Vakariniame posėdyje išstojo divizijos 

komandierius Modesto, vienas iš žymių liau
dies armijos vadų.

Migel Goncales, išstojęs metalistų vardu, 
papasakojo apie tai, kad beveik visi fabri
kai perėjo prie ginklų gamybos ir padidino 
gamybą 60 nuoš. Goncales reikalavo trans
porto darbo pagerinimo.

Audringomis ovacijomis sutiktas genero
las Miacha. kreipėsi į konferenciją su svei- 

į klnimu. Jis pareiškė, kad nežiūrint to, kad 
jis labai užimtas, skaitė reikalingu pasinau
doti Madrido srities kompartijos pakvieti
mu. Miacha pabrėžė, kad operacijos Mad
rido fronte vystosi ypatingai sėkmingai ir 
kad liaudies armija, kaip vienas žmogus, pa
siryžus atmušti priešus. Miacha užbaigė 
savo sveikinimą šūkiais: “Tegyvuoja demo
kratinė respublika!” “Tegyvuoja liaudies 
armija!” (“R. A.” vertimas).

ŠI telegrama labai daug pasako. Ji, bū
tent, pasako, kad akiregyj didžiausių pa
vojų, akiregyj priešo bombardavimų 
miesto namų, Madrido ir apielinkės ko- 
jlturilstai renkasi konferencijon spręsti1

pagaminti, kad jais sumušus priešus, fa
šistus. Jie svarsto, kaip daugiau kovo
tojų,'partijos narių pasiųsti į frontą mu
šti fašistus, ginti demokratiją nuo bar
barų.

Kad mūsų draugų partija sudaro dide
lę jėgą, tai rodo ir tas faktas, jog į jos 
sritinę konferenciją matė reikalo ateiti 
tokis didelis žmogus, kaip generolas Mia
ja, vadovaująs visomis respublikos armi
jomis prieš fašizmą. Atsilankęs konfe
rencijon, jis išdavė komunistams rapor
tą apie šalies gynimo eiseną.

Tik prieš kelis metus Ispanijos Komu
nistų Partija buvo visai maža narių skai
čiumi. Kai respublika atsirado, jos poli
tika linkui respublikos buvo neaiški, mi
glota, kadangi Centro Komitete radosi 
trockistų, kurie bandė padaryti Komu
nistų Partiją respublikos priešu. Tuo
met kilo partijoj suirutės. Padedant 
Komunistų Internacionalo Veik. Komite
tui, trockistai buvo iš partijos prašalinti. 
Nuo to Partija užėmė teisingą poziciją ir 
dėlto masės darbo žmonių stojo su ja. 
Šiandien partija turi daugiau 100 tūks
tančių narių. Visi nariai dirba aktyvų 
darbą: labai daug jų karo fronte, daug 
užima atsakomingas vyriausybėje vietas, 
kiti dirba ūkiškoj srity j, kad aprūpinus 
kovotojus maistu, ginklais ir amunicija, 
kad padėjus civiliniams gyventojams. 
Dėlto Ispanijos Kompartija taip greit 
auga nariais ir darbininkuose įtaka.

Draugė Dolores Ibaruri (Pasionaria), 
Ispanijos Komunistų Partijos vadovė, ir 
Komunistų Internacionalo Veikiančiojo 
Komiteto narė, yra žymiausia moterimi 
kovotoja visoj Ispanijoj ir, pagaliau, vi
sam pasaulyj.

Pakeičiama Angliško Jaunimo 
Skyriaus Forma

Kaip jau skaitytojai bus pastebėję, 
“Laisvės” redakcija pakeitė formą savo 
jaunimo-angliško skyriaus (Laisve Youth 
Section). Tai buvo padaryta keliais su
metimais: (1) dabar angliškas skyrius 
tilps dažniau—du kartu savaitėje,—ant
radieniais ir penktadieniais,—todėl jau
nimas galės dažniau pasiskaityti; (2) 
technišku atžvilgiu šitokia forma geres
nė, kadangi ji neužstelbia vienam nume- 
ryj lietuviškojo skyriaus; (3) šitoj for
moj suaugusieji galės patogiau pasiskai
tyti angliškąjį skyrių.

Mes raginame suaugusius mūsų skai
tytojus, kurie ir neperdaug angliškai ga
li, skaityti anglišką skyrių, lavintis ang
liškai ir žiūrėti, ką ir kaip rašo mūsų 
jaunimas. Mes dėsime pastangų pada
ryti anglišką skyrių populiarišku ir 
lengvu.

Kas Laimės Raudoną
V ėliavą

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
vajus už naujus narius eina 
prie pabaigos. Centro Komite
to nutarimu bus priskaityta 
prie vajaus visi nauji nariai, 
kurių duokles centrą pasieks 
iki 15 d. gegužės. Reiškia, dar 
iki to laiko galima priimti nau
jus narius be įstojimo.

Su 25 d. balandžio- sekamai 
kuopos stovėjo:
Kp. Miestas Narių gavo 

2—S. Boston, Mass .... 28
137—Montreal, Canada........20
101—Bedford, Ohio ............ 16
123—Gary, Ind...................... 16
138—Maspeth, N. Y.............. 16

19—Chicago, Ill....................15
68-—Hartford, Conn.............15

217—Winnipeg, Man..............11
79—Chicago, Ill......................9
47—Montreal, Canada .... 8
38—Donora, Pa......................8
37—Lawrence, Mass.............. 7
44—Lowell, Mass .............  7
87—Pittsburgh, Pa................ 7

104—Chicago, Ill................... 6
153—San Francisco, Calif . . 6
162—Toronto, Ont...................6

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

109—Toledo, Ohid .............  5
131-—Saginaw, Mich............. 5

1—Brooklyn, N. Y. ........ 4
32—New Haven, Conn. ... 4
65—Racine, Wis.................... 4
11— Worcester, Mass........... 3

vo ir visos šalies’ gynimo reikalų, Jie 
arsto, kaip daugiau javų užsėti, kad iš 
do šalį išgelbėjus, kaip daugiau ginklų

52—Detroit, Mich. ...............3
92—Cicero, Ill........................3

142—Dėlair, N. j....................3
212—Bayonne, N. J.......... 3

knygos, foto aparatas, neišaiš
kintos plokštelės, studijų dar
bai, visi jo dokumentai ir daug 
kitų smulkmeną.

Vagis padarė labai blogą 
darbą, pats nieko nepelnė, nes 
iš visų tų daiktų jis beveik 
neturės jokios naudos, o stu
dentui padarė daug žalos. 
Greičiausiai, jis tuos daiktus 
kur riors nuošaliai numes.

Po 2 naujus narius gavo se
kamos kuopos : 6—Montello,
Mašš.; 13 — Easton, Pa.; 16—; 
Jersey City, N. J.; 27—New 
Britain, Conn.; 22 —Cleveland, 
Ohio; 30 — Chester, Pa.; 33 — 
Pittsburgh, Pa.; 39 — Scran
ton, Pa. ; 55 — Brooklyn, N. Y.; 
93—Bethlehem, Pa.; 96—Sud
bury, Ont.; 136 — Harrison, 
N.J.; 145 — Los Angeles, Ca-
lif.; 180 — Wilnierding, Pa.; 
188 — Hamtramck, Mich., ir 
207 — Hart, Mich.

Po 1 naują narį gavo: 5 •— 
Newark, N. J.; 7—Springfield, 
Ill.; 14 — Minersville, Pa.; 18 
— Edmonton, Alta; 20 — Bing
hamton, N, Y.; 40 — McKees 
Rocks, Pa.; 62 — Stoughton, 
Mass.; 64 — Moline, Ill.; 66 — 
Grand Rapids, Mich.; 71 — 
Bridgewater, Mass.; 84 — Pa
terson, N. J.; 141 — Philadel
phia, Pa.; 146 — Chicago, Ill.; 
167 — Sheboygan, Wis.; 185—

Už Draugo Nužudymą 1 
Met. Paprasto Kalėjimo
1935. XI. 4. L. ai. ir Ukm. 

pi. sankryžoje kilo didelis triu
kšmas: vienas jaunas stiklo 
dirbtuvės darbininkas Icikas 
Fainas suomišku peiliu mirti
nai subadė savo draugą Leize- 
rį Kaplaną. Kaplanas nuvež
tas ligoninėn po kelių valan-

mitetai, Valstijų Departamen
tai arba Viešų Darbų, arba 
valstijų, universitętai prašo'ši
tų vaiką sveikatos projektų. 
Suv. Valstijų Sveikatos Tarny
stė prisideda prie to darbo. Ji 
užžiūri paskirtą skaitlių pas
kirtose dirvose, ir taipgi per
žiūri beveik visus kitus pro
jektus ant programos dėl tin
kamumo ir užžiurėjimo stan
dard©.

WPA darbininkai mokyklo
se ir namuose egzaminuoja 
akis šimtų tūkstančių vaikų, 
rasdami ausų trukumų, per
žiūri ir valo dantis, daro džio
vos, difterijos ir karštligės ban
dymus ir kartais naujai atida
rytose mokyklų klinikose duo
da pilnus fiziškus egzaminus.

Viename akių peržiūrėjimo 
projekte Chicagoje 138,333

Neatsilieka ir Hollywood
Smagu skaityti žinias, kad ir Holly- 

woodo—judomųjų paveikslų centre—-ke
letas tūkstančių techniškųjų darbininkų 
ir t. v. “extra” tarnautojų išėjo strei
kam , V*1 ■'

Šiuos žodžius rašant, sakoma, kad ir 
daugelis judomųjų paveikslų-šnekių ak
torių ir net žymių aktorių ruošiasi prie 
streiko.

Iki šiol daugelyj žmonių buvo mintis, 
būk Hollywoode šalygatviai pagaminti iš 
medaus. Kas tik pakliuvo į tą vietą,— 
laimingiausias. Toli to! Šnekančiųjų ju- 
džių pramonė parėmtą ant to paties iš
naudojimo, kaip ir plieno pramonė, arba 
kuri kita pramonė. Ten gauna dideles 
algas direktoriai, gauna didėles algas pa
tys žymiausieji artistai, kurių buvimas 
viename arba kitame veikale sutraukia 
daug žmonių ir suteikia filmų kompani
joms didelius pelnus. Bet paprastieji 
darbininkai arba tie, kuriuos samdo tik 
tam tikruose veikaluose sudarymui mi
nios bei labai mažyčių roliukių atlikimui, 
kenčia skurdą, nedateklių, nes jų algos 
pernelyg mažos.

Jau tūlas laikas, kaip eina kalbos apie 
tai, jog vienas ar kitas žymusis'judomų- 
jŪ paveikslų žvaigždė yra artimas komu
nistams, komunistas, arba šiaip karštas 
radikalas. Be abejo, tai tiesa. Tie žmo
nės persiima radikalizmu ne dėl savo 
vargingos" padėties, bet stebėdami į ben
drą gyvenimą ir ten pat, po jų nosimi, 
nepaprastai didelį tūkstančių žmonių iš
naudojimą. z

Būtų gera}, kad1 visi, pažangesnio nusi-: 
statyrho vaidylos darbuotųsi išvediniui į. 
streiką visų aktorių. Būtų gerai, kad 
visi judomųjų paveikslų aktoriai ir dar-

Binghamtoniečiai Prašo 
Knygų

Binghamtono Ame rikos 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 20 kuopa 
įkūrė knygyną-s k a i t yklą, 
kuria gali naudotis dykai 
visi šio miesto lietuviai.

Kol. kas, knygynas nėra 
didelis, teturįs didžiumoj 
tik ALDLD, senosios LSS, 
“Laisvės” ir mažiau kitų 
leidyklų knygas ir brošiūrė
les.

Grožinės literatūros sky
rius, turįs daugiausia skai
tytojų, yra labai menkas. 
Jaučiamas šios srities kny
gų didelis trūkumas.

Mes žinome, kad dabarti
niu laiku daug ir neblogos 
literatūros išleidžiama Lie
tuvoj. Ji būtų labai pagei
dautina. Bet kaip įsigyti?-— 
Pirkti—trūksta lėšų. Gauti 
mainais — daugelio Ameri
koj spausdintų knygų, ku
rių mes turime po kelis eg
zempliorius ir galėtume 
kam nors suteikti, neįlei
džia Lietuvos cenzūra. Ir, 
mūsų manymu, belieka tik 
viena išeitis—tai atsišaukti’ 
į plačią Amerikos lietuvių 
visuomenę, prašant > įvai
riausių knygų, o. ypač kny
gų iš grožinės literatūros: 
romanų, apysakų, poezijos. 
Mes manom, kad tokios li
teratūros randasi pas pa
vienius Amerikos lietuvius. 
Ir todėl, mes prašome turin
čius paaukotu mums!

Jei kai kas reikalautų ap
simainyti knygomis — mes 
galėtume tatai . padaiMi, 
duodami kai kurių ALDLD’ 
laidos knygų.

Pirrh siunčiarit knygas' 
mūsų knygynui, būtų gerai, 
kad knygų siuntėjai para
šytų mums kokias knygas 
mario siųst, ir ar norės dž 
jas gauti mainais knygų 
nuo niūs. Tuo būdu nesusi
darytų joki, nėsmaguriiai.

La.Ukiamė p r i e i a nkaūs 
J Amerikos lietuvių vistiomė- 

nės atsiliepimo!
St Jasilioniš, knygius, 
109 Crestmont Rd.,

Binghamtdri; N.' Y.

Richmond Hill, N. Y.; 187 — 
Chicago, Ill.; 190 — Cleveland, 
Ohio ir 236 — Washington, Pa.

Kaip matome, tai So. Boston 
ALDLD 2 kuopa vis stovi prie
šakyj ir kietai nusistačius lai
mėti pirmą dovaną — Raudo
nąją Vėliavą, bet jai ant kulnų 
lipa Montreal© 137 kuopa.

1935 metais Raudonąją Vė
liavą laimėjo kanadiečiai — To
ronto mieste. 1936 metais pir
mą dovaną laimėjo Chicagos 
ALDLD 19 kuopa, o šiemet vėl 
eina, varžytinės tarpe kanadie
čių ir bostoniečių. Dar abi kuo
pos turi dvi savaites laiko. Bet 
galima laukti dar visko ir nuo 
kitų kolonijų. Hartfordo draU- 

' gai vienu, kartu prisiuntė už 9 
naujus nacius ir. sakė, kad, jie 

!dar daugiau galis,' b dabar jie 
jau turi 15 naujų narių. Mas
peth draugai irgi gerai veikia. 
Chicagos 19 kuopa, kaip ir ne
drąsiai lenktyhiuoja, tartum jie 
antrą metą iš eilės nenori būti 
laimėtojais,’ bet draugai iš 79 
kuopos kitaip mano.

Visi ir visos padirbėkime li
kusias dvi savaites — gaukime 
naujų narių į mūsų kultūros ir 
apšvietos didžiulę organizaciją.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekr.

UETUVOS ŽINIOS
' * 

Kovarskibčiiį Byla Kariuo
menės Teisme

Bal. 8 ir 9 d. Kaune, Kariuo
menės teismas viešame posėdy
je sprendė keturių Kovarsko 

1 apylinkės piliečių bylą. Prieš. 
|kurį laiką kariuomenės teismas 
; sptendę 50-ties Utenos miesto 
i ir apylinkės piliečių bylą; kurių 
apie pusę išteisino, o nubaus
tieji padavė kasacijos skundus 
iVyr. tribunolui. Daugumos nu
baustųjų kasacijos skundus Vy
riausias tribunolas atmetė, o 
del keturių nubaustųjų sprendi- 
mą kasavo.

I . Dabar kariuomenės teismas, 
kitame sąstate, šią bylą ir per- 
svarstė. Bal. 9 dieną paskelbė 
rezoliuciją: VI. Gutauskas nu
baustas’keturiais metais (pit- į 
mą kartą buvo nubaustas ,8 
met.), Rachmanas dvejais (bu
vo 4) metais sunk, darbų kalė
jimo, P. čiukšyš ir Š. Rezniko- 
vičiūtė išteisinti (buvo nubaus
ti po 2 met. sunk, darbų kalė
jimo).

Traukiny Apvogė Studentą
Balandžio 7 d: rytą stud« 

K. Bružas, gyv. katine, Perkū
no Al. 14, važiaVo iš’Taūragės” 
į Kauną. Apie Šiaulius trauki
ny buvo pavogtas jo lagami
nas, kuriame buvo mokslo

dų mirė. Fainas buvo patrauk
tas kaltinamuoju ir vakar 
Kauno apyg. teismas jo bylą 
sprendė.

Teisiamasis aiškinos, kad 
velionis pirma jį puolęs ir smo
gęs- į veidą, nuo to smūgio 
Fainas pargriuvęs. Pašokęs, jis 
gynęsis suomišku peiliu.

Vieni liudytojai tvirtino, 
kad iš tikrųjų teisiamasis Kap- 
lano buvęs užpultas, o trys 
merginos liūdijo priešingai: 
jos sako, kad Fainas Kaplaną 
puolęs be niekur nieko ir 
ėmęs peiliu smaigyti.

Teismas patikėjo pirmųjų 
liūdytojų tvirtinimais, pripa
žino, kad Fainas gynėsi, bet 
kadangi jo gynimąSis vis tiek 
peržengė leistinumo ribas, tai 
jį nubaudė vieneriąis metais 
papr. kalėjimo.

WPA Pagelbsti Vaiky 
Sveikatai

Maža WPA sveikatos pagel- 
bininkų armija duoda naują 
dvasią pastangoms apsaugoti 

i Amerikos vaikų sveikatą.
Keturi tūkstančiai darbinin

kų, dirbdami prie WPA svei
katos projektų mokyklose, 
klinikose, ligonbučiuose ir la
boratorijose, aukauja jų laiką 
išimtinai vaikams, ir nukreipi
mui vaikų ligų. Prie tų darbi
ninkų skaitome gydytojus, 
slauges, dentistus ir laborato
rijos ekspertus. Jie daro ban
dymus, immunizuoja, sveikatą 
apžiūri ir gydo mokyklos me
tų ir jaunesnius vaikus.

Projektai yra trijų generalių 
rūšių — mokslai ir kūniški iš- 
jieškojimai nurodymai reika
lingumo dėl tūlų patarnavi
mų; medikališki, dentistiniai 
ir psychiatriški išegzaminavi- 
mai; ir aktuališkas patarnavi
mas gydytojų, dentistų ir slau
gių; kurį patarnavimą galima 
ar negalima surišti su pirmoms 
rūšims.

Nekuriuoše atsitikimuose, 
kur WPA projektas parodo, 
kad reik kokio kito medikališ- 
ko patarnavimo, kokio pro
jektas neaprūpina, tai reika
linga pagelba gauta per koo
peraciją vietinių gydytojų ar
ba specialistų, kurie aukauja 
savo laiką, arba kurie siūlo pa
gydymą už mažiausią mokestį.

Nėra galima paduoti skait
lių vaikų, kuriuos WPA svei
katos programos pagelbėjo, 
tik galima sakyti, kad jų skai
tlius pasiekia niilionus.

Įvairūs atlikti patarnavimai Į 
įima gydymą dantų, akių, au
sų, tonsilų; paprastą fizišką iš- 
egzaminavimą; immunizavimą 
nuo užkrečiamų ir limpančių 
ligų, pagelbą paliegėliams vai
kams ir įsteigimą sveikatos 
centrų, kaip tai “day camps” ir 
sveikatos centru džiova sergan
tiems.

Šitie patarnavimai yra visai 
kitoki nuo netiesioginės sveika
tos pagelbos, WPA įsteigtos 
kaipo pasilinksminimo progra
mų, kurios vaikams' neša gero 
per padąiigintąs progas fiziš
kam išsivystymui, besimankšti- 
nimui ir dalyvavimui sporte.

Valstijų arba vietiniai svei
katos vedėjai, Apšvietos Ko-

vaikai 254 mokyklose buvo 
peržiūrėti ir WPA akių ban
dytojai įsteigė klinikas moky
klose, kur svarbus pataisos 
darbas atliktas.

New Yorko mieste net 750,- 
000 mokinių viešose ir parapi
jinėse mokyklose gavo ausų 
peržiūrėjimą. Daug iš tų buvo 
gydomi.

San Francisco j dantys 55,- 
000 vaikų peržiūrėta.

Kliniški jieškojimo mokslai 
gal toliausia siekiantieji ir 
svarbiausi iš visų projektų. Jie 
išgelbės didelį skaitlių vaikų 
ateityje. Tarpe svarbiausių 
yra vedami mokslai New Yor
ko mieste su kraujavandeniu 
(serums) ir “vaccines,” įimda- 
mi daug ir įvairių užkrečiamų 
ligų ir eksperimentai daromi 
New Yorke ir Grand Rapids, 
Michigan valstijoje su tūlu 
“vaccine” kuris, tikima, apsau
gos vaikus nuo kriokulio.

Kitas svarbus darbas, kuris 
dabąr vedamas tai yra su taip 
vadinamu “infantile paralysis 
spray.” Eksperimentai Alaba
ma valstijos sveikatos projekto 
parodė stebėtinas pasekmes. 
Kad nors eksperimentai dar 
neužbaigti, bet vistiek parodo, 
kad vartojimas tos “spray” 
neturi blogų pasekmių po var
tojimų. Toliaus, jos vartojimas 
žyjniai sulaikė išsiplėtojimą li
gos laike epidemijos pietuose 
pereitą vasarą.

WPA Informacijų Skyrius.

Rochester, N. Y.

• bihinkąi suprastų reikšmę. CIO (Komi
teto Industriniam drgariižavimuisi) ir 
stotų į pramoninę- uniją,' susirišusią su' 
CIO. Tas dikčiai padėtų ne tik patiems 
tos pramonės darbininkams ir tarnauto
jams išsikauti didesnes algas ir žmoniš

kesnes darbo sąlygas, bet padėtų visiems 
Amerikos’ daH)b žmonėms laimėti žriib-

- ritškesriį gyvenimą. Pagaliau, jei toji 
pramonė būtų’ organizuota, tai ji atsisa
kytų gaminti tokius veikalus, kurie griež
tai nukreipti už fašizmą.

‘. . -- ------ 7 ...  ........ .....

Mūsų Naujienos.

Iš priežasties miesto admi
nistracijos kliūčių rengtam 1- 
mos Gegužės paradui, para
das buvo silpnas, dalyvavo ko
ki 400 žmonių. Prakalbose 
veik visi kalbėtojai nupeikė 
miesto administracijos pasiel
gimą. Prakalbose buvo renka
mos aukos, surinkta 25 dole
riai. Likusius nuo padengimo 
lėšų, garsino, priduos Ispanų 
Gelbėjimo Komitetui.

Lietuvių visai mažai daly
vavo Gegužiniam apvaikščio- 
jime. Lietuvių draugijos suren
gime Gegužinės aukomis prisi
dėjo pagirtinai, bet papeiki
mas už silpną prisidėjimą ap- 
vaikščiojime. Rochesterio lie
tuviams ateinančią pėtnyčią, 7 
d. gegužės, bus gera proga 
pasilinksminti surengtam “Vil
nies” pasveikinimo vakare, 
Gedemino svetainei. Komisija 
giriasi daugelį išplatinus ti
ki etų. Girdėtis, pardavinėjimas 
platus. Rochester’iečiai nėra' 
paskutiniam laipsnyj spaudos 
rėmime. Komisija surengimo 
pilna vilties, kad laikraščių 
skaitytojai, o ypatingai pro
gresyviai žmonės tą' vakarą 
prisidės prie “Vilnies” pasvei
kinimo.

Verta priminti, kad Gede
mino Choras uoliai dirba del 
rengiamo koncerto 15 gegužės 
(May). Plakatai paskleisti, 
programa paduota į spaudą, 
tikietai platinami, ir naujas 
dainas praktikuojant, kliūčių 
neturi. Gavęs pilną programą 
rengiamo vakaro, pranešiu per 
spaudą. M. D.

4;000 FAŠISTŲ PAKLIŪ- 
VO Į SLĄSTUS

Baskai' r e s p u b likiečiai 
faktinai apsupo 4000 italų 
ir ispanų fašistų arti Ber
meo kaimo; daUg priešų nu
kovė ir vydamiesi juos pa
grobė apsčiai ginklų' ir am- 
unidijoš. Tų kaimų užimda
mi be pasipriešinimo, faši
stai papuolė į siųstus.
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Puslapis Trečias

Darbininkė ir Šeimininke
AUKSO ŽVAIGŽDĖS IR GĖLES Dar Proga Padirbėti 

AIDED. Vajuje
AR JOS ATNEŠA MOTINOMS UŽMIRŠTI MIRUSIŲ SŪNŲ? 
MOTINŲ DIENA VYSTOSI J MOTINŲ DIENĄ Už TAIKĄ.

galime diskusuoti motinų pen
sijų, geresnių namų, motinys
tės apdraudos, geresnių moky
klų reikalavimus ir vis dar ne
nukrypti nuo temos. Tačiau 
akyvaizdoje nusivylusių mote
rų, kurios buvo motinomis 20 
metų atgal, geriausia dovana, 
ką mes galime joms suteikti 
tą dieną, bus užtikrinimas, kad 
joms nereiks matyt jų darbą 
žuvusiu ir jų pasiaukojimus 
nuėjus vėjais. Vardan pasau
lio labo jos neturi prarast pa
sitikėjimo.

Mes aplink, lėtai, prieina
me prie fakto, kad Motinų 
Diena, jeigu jai norim priduot 
tikrą reikšmę, turi būt diena,

nusista- 
taip la- 
proceso. 
motinos

Daug žmonijos nuostolių ka
ruose lieka neapsakyta. Mir
tis, nuoskauda, suardyti namai 
yra naturalė pasėka karo ir 
tai yra atkartotinai atpasakota 
apysakose, poezijoj, statistiko
se. Bet dar yra kas nors ar
šiau mirties, nuoskaudos, su
ardytų namų. Tai yra neteki
mas pasitikėjimo vertingume 
tikslo.

Kada’iškilo Pasaulinis Ka
ras, motinoms skaudėjo šir
dis matant sūnus išmaršuojant. 
Nei viena, su kuriomis kalbė
jau, nejautė saugumo, kad 
“Mano vaikui nebus pavojaus”. 
Jos nujautė, kad bile diena 
gali atnešt blogas žinias. Jos
bijodavo eit namo po pabūvi- kurią žmonės išreikš savo pa- 
mo išėjus, kad nerast laukiau- garbą motinoms padarymu 

Motinų Dienos taikos apvaikš- 
čiojimo diena.

Yra daug būdų padarymui 
: taikos galimybe. ■ Aš žinau, 
‘kad daugeliui atrodysiu seno
viška, kuomet aš pradėsiu kal
bėt apie visuomenės 
tymą už taiką. Mes 
bai bijom tokio lėto 
Bet priežastis to, kad
davė savo sūnus karui pora 
desėtkų metų, atgal buvo ta
me, kad apmokami propagan
distai sudarė visuomenės nusi

statymą už karą. Šalis supra
to, kad liaudis nekariaus ir ne- 
jduos savo vyrus karui, jei ne- 
'bus įtikinta, kad ji turi už ką

Tikslas buvo netikęs. Ir .kariauti. Jūs negalite turėt 
sėkmingo karo, jei žmonės ne
nori karo. Iš to gaunasi išva
da, kad jūs negalite turėti tai
kos, jei žmonės nebus nusista
tę už taiką. Ir tie žmonės ne
turi būt palikti jų pačių natu- 
rališkai neapykantai karo va
dovauti juos. Tai bus perdaug 
rizikinga kaip tik priešingoji 
pusė pradės veikti. Mums rei
kia naudoj kiekvienos rūšies 
propagandą išlaikymui Jung
tinių Valstijų žmonėse nusi
statymą už taiką.

Tikrasis troškimas taikos 
privalo būti išdėstomas taip 
aiškiai, kad nei vienas vaikš
čiojantis mūsų šalies gatvė
mis negalėtų nematyt.

Štai dėlko mes plojame 
Clevelandui, kuomet jis prane
ša, kad Motinų Dieną turės 
milžinišką paradą už taiką. 
Tai dėlto mes pasitenkinę pra
nešimais, jog po 
kininkų grupės 
nius mitingus tą 
labui. Ir gerai,
lininkai iš sakyklų kalba už 
taiką.

žinoma, mes mylime matyt 
motinas gaunant gėlių, saldai
nių ir laiškų tą dieną. Tūloms 
iš jų tai vienintelė metuose

čio pranešimo. Jos negalėda
vo miegot naktimis nuo dū
mojimo, kas dedasi anapus 
vandenyno. Jos bijodavo pirkt 
laikraščių “ekstras”, kurie bū
davo dalimi civilių gyvenimo 
tomis dienomis ir bijodavo 
nepirkt baimindamosios pra
leisti ką svarbų nesužinojusios.

Vieninteliu džiuginančiu da
lyku buvo tas, būk jų sūnūs iš
ėjo kovot už tikslą, kuris pa
gelbės pasauliui. Juk jie da
rė pasaulį saugiu demokratijai 
ir geresniu ateities vaikams.

Paskiau pasibaigė karas, bet 
pasaulis nebuvo geresniu. Jos 
atidavė sūnus už tą, ko nebu
vo,
jos neteko pasitikėjimo.

Gerai. Sakysite atrodo sen- į 
timentališka kalbėti apie ne
tekimą pasitikėjimo kaipo di
džiulį nuostolį kare. Bet nu
sivylę žmonės yra bejėgiai 
žmonės. Tai yra žmonės, ku
rie negali nieko veikti dėl sto
vinčio jų mintyje klausimo: , 
“Kam iš to nauda?”

Pas motinas buvo gilesnis 
jausmas “pardavimo” dėlto, 
kad didesnę dalį savo gyveni
mo jos paaukojo gimdymui ir 
auklėjimui vaikų, kurie tapo 
taip betiksliai paaukauti. Jos 
ne tik prarado mylimuosius; jos 
prarado vaisius savo darbo. 
Metų metai jų darbo ir pasi
aukojimo nuėjo niekais.

Gegužės 9-tą mes apvaikš- 
čiojame Motinų Dieną. Mo
tinų Diena galbūt likosi vie
nintele diena mūsų kalendo
riuje, nacionaliai apvaikščio
jama, bet nepagrobta milita- 
ristų. Paliaubų Diena, Atmi
nimų Diena, mūsų tautos did
vyrių gimtadieniai, net šv. Pa- 
tricko Diena būna 
jama uniformose 
trenksmu.

Iki šiol kariškai 
įgnoravo Motinų Dieną. Jie pa-x diena, kurią jos pripažįstama 
liko pirkliams, gėlininkams ir 
telegrafo kompanijoms žiūrėti, 
kad motinos gautų savo. Ret
karčiais pamokslininkai yra ati
davę pagarbą narsioms moti
noms, kurios jau nukeliavo “še
šėlio klonin” dėlto, kad mes 
galėtume gyvent. Ir iš to at
virutėmis prekiautojai yra su
darę pigių, sargdinančių senti
mentų.

Bet nežiūrint visų tų graudi
nančių kalbų yra tiesos didvy
riškume motinų—tiek daug 
tiesos, kad diena jų pagarbai 
atrodo naturališku dalyku. Pa- 
vyzdin: Jungtinėse Valstijose 
yra pavojinga tapti motina. 
Kartą pagimdžius kūdikį yra 
ekonominė rūpestis: “Kaip aš 
kitą burną pripenėsiu ?” Kaip 
moterys per amžius priimda
vo tokį likimą, yra vienas iš gy
venimo stebuklų.

Minint Motinų Dieną yra 
daug tinkamų klausimų. Mes

visą šalį tai- 
laikys masi- 
dieną taikos 

kad pamoks-

apvaikščio-
ir benų

mąstantieji

prisidėjusiomis prie sutvėrimo 
šalies turto ir gerovės. Bet tas 
kitas minėjimas turi eiti gre
ta jausmingumo. Tai yra vie
nas būdas sugrąžinti motinų, 
kaipo darbininkių, savigarbą. 
Tai yra vienas būdas užtikri
nimui joms, kad jų triūsas ne- kad iki 15 d. šio mėnesio dar 
bus sudaužytas į šipulius dėl galima prirašyti narius į Drau- 
kokios nors ekonominės pai-'giją nemokant įstojimo 
niavos, į kurią pasaulis gali 
įsinarpliot. Tai yra vienas bū
das palaikymui vertės žmo
gaus gyvybės pasaulyje, kuris | 
atrodo grimstančiu į barbariz- 
ma. Ir tai tėra tik 
kelias sugrąžinimui 
mo, be kurio mes 
veikt negalėsime.

Dorothy McConnell.

ir šiltos kavos. Visi 
susėdo aplink stalus, 
prakalbą išklausė, 
valgė. Viso gal buvo 

Buvo gar-

Am. Liet. Darb. Literatūros
Draugijos Centras paskelbė,

I
kyt, ką jum vienom pasaky
čiau.”

Jos turėjo prirengusios už
kandžių 
ir visos 
Pirmiau 
Paskiau
apie 60 žmonių, 
sinta, kad bus tik moterų pa
sikalbėjimas, todėl daugelis 
moterų ir neatėjo.

E. Vilkaite.
(Daugiau bus)

vienintelis 
pasitikėji- 
nieko nu-

So. Boston, Mass
Bostonietes Gauna Naujų 

Narių

(tik 
metinę mokestį) ir kad su ta 
diena atsiųstieji nauji nariai 
bus priskaityti vajaus kreditui.

Mums reiktų tą progą pa
naudoti gavimui daugiau drau
gių į savo eiles.

Liaudies Motinoms

Kalbėk Lietuviškai

Am. Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 2-ros kuo
pos moterų susirinkimas, įvykęs 

i21 d. balandžio, buvo skaitlin
gas. Išduoti raportai iš atsibu
vusių su d. E. Vilkaite trijų pa
rengimų, kurie jau buvo pir
miau aprašyti.

Išduotas raportas 21 d. kovo 
parengimo palaikymui Ateities 
žiedo vaikų mokyklėlės. Pelno 
liko $7 su centais.

Drg. B. čiuberkienė išdavė 
raportą nuo “margo” vakaro, 
kuris buvo 18 d. balandžio 
“Daily Workerio” naudai. Pel
no liko $11.59. Pinigai pasiųsti 
“Daily Workeriui.” Dėl šio pa
rengimo nekurios draugės au
kavo daiktų—dd. Kvedaravičie
nė ir Jasienė aukavo po sūrį. 
Taipgi ačiū d. Žukauskui, kuris 
mūsų parengimuose mums vi
suomet pagelbėja. . .j • • ■1 c

Išduotas raportas iš 4 d. ba
landžio įvykusio ‘Laisvas” skai
tytojų susirinkimo, kur kelios 
ALDLD Moterų Skyriaus narės 
pasitarusios paaukavo '$2 svei
kinimui “Laisvės” šėrininkų su
važiavimo. Dar nuo savęs au
kavo draugė A. Kvedaravičie
nė $2. Po $1 aukavo A. Sabu- 
lienė, P. Antanuk, K. Zinskienė. 
Viso “Laisvės” sveikinimui pa- 
siuntėm $7.

Gegužinės Pirmos agitacijai 
paaukavom $2.

ALDLD naujų narių gavime 
mūsų draugės gerai darbuojas, 
A. Kvedaravičienė prirašė vie
ną naują narę, A. Sabulienė— 
3, H. Tamošauskienė—4; viso 
šiame susirinkime 8 naujos 
rėš.

na-

d.

9

Po susirinkimo buvo su 
Andruliu pasikalbėjimas.

Neįvyks
Mūsų agitacijos vakaras

gegužės minėjimui Motinų Die
nos neįvyks, nes Laisvės Cho
ras tuo pačiu laiku rengia juo
kų vakarą.

Mes, amerikiečiai lietuviai, 
parvažiavę į Lietuvą, pasijusi- 
me, kad jau nesusikalbame lie
tuviškai. Užpereitą sekmadienį, 
So. Brooklyne, viena mergina, 

I nesenai atvažiavus iš Lietuvos, 
man sako: “Aš kaip atvažia
vau iš Lietuvos, tai mano mo
tina sakydavo—Ar tu negali 
žmoniškai kalbėti, kad galima 
būtų suprasti. Kur tik aš nė
jau, tai vis iš mano kalbos juo
kės. Dabar jau išmokau Ame
rikos lietuvišką kalbą.”

Man tuojau parūpo pasitei
rauti, kaip dabar Lietuvoj mo
kyklose mokina lietuviškai. Su
siradau Lietuvoj išleistą žurna- 

|lą, kuris vadinasi “Gimtoji Kal
yba.” Iš jo paduosiu keletą žo
džių, kurie yra tikri lietuviški 
arba kuriuos dabar Lietuvoje 
vartoja mokyklose:
Lietuviški iš Rusų Kalbos 

' buožė ....................... bezmėnas
j čiužinys ..................... šienikas
derva ............................  smala
drebutiena ............... košeliena
dubuo,-ens ...........  bliūdas,-dai
lagaminas ............. čemodanas
lėkštė ....................  torielka
mirkalas ..................... rašalas
prieskonis ......... prismo.kas 
riestė ....................... kringelis
sultinis ..................... buljonas
sunkienė....................... kisielius
vąšelis .........   tamburka
virtuvas ............... samavoras
tepalas ......................... mostis

Iš Lenkų Kalbos 
gira ............................ kvasas
kruvienė ......................... juka
kumpis ........................... šinka
laųralapiai ......... babkavi lapai
maltiniai ..................... kotletai
padažas ........................... sosas
pūnė .......... pūčka (kiaušinio)
rūsys, pogrindis..........skiepas
sklindis ......................... blynas
šakutė ..................... videlcius
sausainiai ...............  sucharkai
narstytiniai ............... chrustai
traukas ................... pleisteris
trinti........................... tarkavoti
troškinti........................... tušyti
velėtuvė ......................... bale j a
žvakidė......... liktorius (gud.)
grietinė ..................... Smetona

Man bestudijuojant šiuos žo
džius atėjo į galvą, .kad Lietu
vos prezidentas turėtų sulietu
vinti savo pavardę: vietoj Sme
tona, turėtų vadintis Grietinė.

Motinų Diena buržujėms reikš dar vieną puotą, prie
augi; lašinių ir tarnaitei su masažistu daugiau prakaito.

Darbo moterys Motinų Dieną pašvenčia darbuotei už 
taiką, už geresnę ateitį vaikams, prieš fašizmą.

Mano Pirmas Maršrutas Mass. Valstijoj
■ ■ į

MALDAUJA UŽ SAVO ŠEIMYNĄ

Tėvui Thomas Scarpone gręsia deportacija už prasižen
gimą, kurį jis papildęs jaunystėje, 26 metai atgal. Po to 
buvo kare. Gyveno J. V. nuo 1906. Jis nuvyko į Wash- 
ingtoną maldauti, kad jį neatskirtų nuo žmonos ir 7 vai
kų, iš kurių šeši gimę Jungtinėse Valstijose.

Moterys Pro Langus 
Išmėtė Fašistus

’ Gegužės 3 dieną kovingos 
baskų moterys Ispanijoj sulošė 
didelę rolę apvalyme žvejų 
miestelio nuo Mussolinio fašis
tų kariuomenės.

Baskai, kurie išvien kovoja 
su Liaudies Fronto valdžia 
prieš fašistus, pasiryžo išva
ryti fašistus iš žvejų miesto 
Bermeo, kurį užėmę italai. Ba
skų žmonos irgi išėjo Bermeo 
gatvėsna ir žiaurioj ranka ran- 
kęn kovoj pergalėjo.

Pačiam čiukure kovos italai 
pradėjo bėgti į visas puses. 
Moterys kartu su vyrais gaudė 
bėgančius fašistus ir metė į 
Biskajaus įlanką. Apvalius ga
tves, jos pasileido po namus, 
kur slapstėsi italai fašistai, 
gaudė juos ir stačia galva tvo
jo pro langus.

Kiekvienam mum brangi 
savoji mama, kuri ištisomis 
dienomis ir naktimis budėjo ir 
svaigo darbuose, kad suteikti 
mums ką geriausio turėjo jos
ranka ir mintis. , __

Tačiau ne nuo jos vienos, 
bet nuo visų darbo žmonių 
priklauso Imūsų Šiandieninis 
būvis ir ateinančių gentkarčių 
likimas. Dėlto darbo klasei 
gerovės trokštanti, už jos lai
svę kovojanti motina yra kil
niausia motina.

Ir pas mus tokių daug. Kuo- 
gi, kad ne kilnumu, išaiškinti 
jaunutę motiną, kuri po dar
bų darbelių, su mažyčiu kū
dikiu, eina budavoti organiza
cijų, ginti darbo žmonių rei
kalus pikiete, demonstracijoj, 
suteikt pagelbą klasių kovos 
kaliniui ar demokratijos gy
nėjui.

Laisvę mylinčios ' motinos 
šiandieną su ginklais rankose 
kovoja prieš įsibriovusį tarp
tautinį fašizmą Ispanijoj. Jos 
šaukia: “Fašizmas nepraeis!” 
Kitų šalių tokios pat motinos 
su šypsą ant veido išleidžia 
kovon prieš fašizmą išeinan
čius sūnus, kad žmonija būtų 
laisvo.

Tai toms liaudies motinoms
(Mot. Skyr. tąsa 4 pusi.)
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Vakare pas vieną mūsų vei
kėją paklausiu: “Kaip gi ši 
čeverykų dirbtuvė nesuban- 
krutino, kuomet kitur suban- 
krutino.” Jis man sako: “Ši 
kooperacija yra kontroliuoja
ma progresyvių žmonių, kuo
met kituose miestuose buvo 
kontroliuojama tautininkų. Jie 
žiūrėjo tik save, sau pelnus 
grobė ir į kišenius dėjo. Tar- 

1 pe progresyvių mažiau yra to
kių žmonių.”

Bridgewaterieciai turi jau- ( 
kuriame yra 

Turi LDS kuo- 
iš -pą, kurioje yra taipgi virš 40 

burnos ir kala į čeveryką. Vie-j narių. ALDLD kuopoje turi j 
virš 20 narių. Nors veikėjų 
nedaug yra, bet tie, kurie yra, i 
širdingai ir energingai veikia. 
Pas juos lietuvių bažnyčios nė
ra. Ir tikintieji mano, kad 
jiem nereikia bažnyčios. Ku
rie ir myli kaip kada pasimels
ti, tai jie nueina į amerikonų 
bažnyčią. Bet jie visada lan
ko progresyvių parengimus ir 
prakalbas.

Na, jau 7 vai. vakaro, tu
riu važiuot į Montellą. Mon- 
telloje įėjus į svetainę apsidai
riau ir misliju sau: “Čia tik 
Browderio prakalbos šią mil
žinišką puikią lietuvių svetai
nę žmonių pripildytų.” Bet 
vistiek apie pusė svetainės pu
blikos prisirinko.

Antrą vakarą turėjau kalbė
ti vienom moterim. Virš šimto 
moterų prisirinko nepaisant 
šalto ir sniegingo oro. Rengė
jos ėmė įžangą, rinko aukas, 
paduškutę leido ant išlaimėji- 
mo ir dar moterys užsirašė 20 
“Virėjų”, čia man atrodė— 
moterys myli prakalbas ir į 
jas lankytis. Bet kiek man bu
vo matyt, tai čia yra labai ma
žai veikėjų. Jeigu Montello 
progresyvės moterys sukon
centruotų visas spėkas, jos 
daug naudos padarytų progre- 
syvėm organizacijom. Mon
tello turi daug prasilavinusių 
moterų, tik jos biskį ilsis.

Ant rytojaus su draugais 
'Baniuliais važiuoju į So. Bos
toną. Tai buvo subatos diena. 
Čia pirmiau turėjau kalbėti druskos, 
tik vienom moterim, bet vyrų Į Pirmiausia pamerk mieles j 

(daugiau prisirinko, negu mote- biskelį Šilto pieno, paskiau sū
rų. Aš sakau, “mano prakal- maišyk viską kartu (apart da
ba yra prirengta tik vienom tūlių). Leisk tegu pakyla kelias 
moterim.” Oras buvo labai šal- valandas.
tas. Bostonietės sako: “Gaila 
būtų vyrus išvaryti į šaltą orą,

(Tąsa)
Kiekvienas darbininkas dir

ba tik vieną dalelę čeveryko. 
žingeidu buvo prie kiekvienos 
mašinos sustoti ir pažiūrėti, ko
kią dalelę čeveryko jis dirba. 
Vieno klausiu, “Ar tu per dienų 
dienas tik kraštukus čeveryko 
žibini?” Jis man sako, “Ar tu 
žinai, kad mes 75-kiese vieną 
čėveryką dirbam.”

Vienam šone būrys vyrų dir
ba su išpūstais žandais. Pamis- 
lijau, tai čia yra lietuvių, kurie
myti čiutabokę čiulpti, žiūriu, nuolių chorą, 
kad kiekvienas su tokiu miklu-j apie 40 narių, 
mu ima mažytes viniukes i ’

VALGIU GAMI

no klausiu: “Argi tu nebijai, 
kad nurytum keliata tų smai
lių cvekiukų?” Jis atsako, “Mes 
pripratę, liežuvis ir lūpos grei
čiau atskiria, kaip kad pirštai 
ir liežuvis juos taip saugo, kaip 
piemuo, kad Jie toliau iš žando 
neitų.” Betgi sakau: “Dantys ir 
smegenyš\^ gali užsinuodyti?” 
“Yes; seniau kaip kurie užsi
nuodydavo, bet dabar vinys 
yra taip padarytos, kad nuo jų 
negali užsinuodyti.”

Vidury dirbtuvės šimtai vy
riškų čeverykų prikrauta. Visi 
labai gražiai atrodo.

Einam į kitą -fliorą Bridge- 
■ waterio kooperatyvės čeverykų 1 
dirbtuvės, kur dirba daug mo
terų ir merginų, čia mažiau tu
rėjau laiko tėmyti darbą, nes 
čia kiekviena mane pažino. Pro 
kurias tik ėjau, tos susistabdė 
mašiną ir užkalbino. Vienos 
klausė apie sveikatą, kitos pra
šė tam tikrų knygučių. Aš bi
jodama, kad mane bosas už kal- 
nieriaus iš dirbtuvės neišmestų, 
sakiau, kodėl jūs mane vakar 
prakalbose neklausėt? Viena ki
ta atsakė, kad buvo nedrąsu 
prie daugelio klausti.

Baigiant eiti iš dirbtuvės 
taip su nekurtom susipažinau ir 
išsikalbėjau, kad jaučiaus kaip 
su savo senom pažįstamom. Ne
kurtom pasakiau: “Aš turiu 
skubinti nuo jūsų eiti, nes jumis 
labai sugaišinsiu.” “O, nepai
syk, mes čia dirbam ant kaval- 
kų. Mums čia niekas nieko ne
sako; kiek užsidirbam, tiek ir 
turim.”

Einant namo sakau savo 
draugėm: “Man atrodo, kad 
čia darbininkai linksmus ir dir-t 
ba nieko nebijodami. Jaučiasi 
kai savo stuboje.”

Viena man atsako: “Ši dirb
tuvė yra kooperacijos dirbtuvė. 
Nors visi ne-po daug uždirba, 
bet nebuvo sustojus nei depresi- ar jūs negalėtumėt kalbėt, kad 
jos laikais. Kaip daugiau pini- tiktų ir vyram ir moterim.” 
gų įeina, tai tada ir darbinin 
kam daugiau moka.”

Džiovintų žirnių Sriuba
Pamerk 2 puoduku geltonų 

'džiovintų žirnių per naktį. Ant 
rytojaus užpilk dvi kvortas šal
to vandens, įdėk didoką kaulą 
nuo likusio kumpio (rūkyto), 
1 šaukštuką cukraus, 1 smulkiai 
supjaustytą cibulį, druskos, pi
pirų ir 1/2 puoduko sukapotų 
selerių, ir virink iki žirniai bus 
visai minkštučiai. Atskirai iš
maišyk 3 šaukštus miltų su 2 
šaukštais sviesto ir supilk sriu
bom 
dūką 
duok

Užvirink. Įpilk 1 puo- 
saldžios grietinės ir pa
su krekėm.

B. E. Senkevičienė, 
Easton, Pa.

Kepta Mėsa su Ryžiais
iy2 (pusantro) puoduko ry

žių.
11/2 svaro maltos jautienos ir 

biskį kiaulienos.
1 puoduką duonos trupinių.
1 puoduką pieno.
1 kiaušinį, 2 cibuliu, 2 šaukš

tuku druskos, biskį pipirų.
Pirmiau išvirk dubeltavame 

puode ryžių ir sudėk į sviestuo
tą blėtą kepimui. Pamirkyk < 
duonos trupinius piene, sudėk 
viską prie mėsos ir gerai išmai
šius sudėk ant viršaus ryžių. 
Jei turi lašinukų, tai papjaustyk 
ir apdėk ant viršaus. Kepk pe
čiuje apie valandą laiko.

Datulių (Dates) Bandukės
6 puodukus miltų.
11/2 puodukų pieno.
1 puoduką cukraus.
1/2 puoduko sviesto.
1 plytukę mielių.
3 kiaušinius, datulių, bisk|

Dabar paimk po gabaliuką 
tešlos ir ant lentos pakočiojus 
uždėk datulių, aplenkus tešlą 
apspaudyk, kąd suliptų, ir kepk 
pakol gražiai pagels.“Taip, sakau, “galėsiu, bet pakol gražiai pagels, 

daug dalykų negalėsiu paša- | E. V.—Johnson City, N. Y.
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LAISVI Trečiad., Gegužės 5, 1937

UŽ KULISŲ
(Pabaiga)

Tai pasakęs, skubiai pradėjo rengtis, 
Anelkaitė jam prigelbėjo. Aš, matyda
mas, kad man nei šis, nei tas čion pasi
likti, atsistojau ir pareiškiau:

“Na, Stasiuk. Ačiū už vaišes, duok 
lopų ir likis sveikas.”

“O ne! Jūs turite pasilikti čia ir neiš
eiti iki aš sugrįšiu... Sugrįžus, jeigu kas 
šauks, pasakysime, kad kunigo nėra na
mie j e. Po tam nuvešiu iš kur paėmiau, 
o jei nieko neturi prieš, galėsi ir pernak
voti. Aneliuk, tu žiūrėk, kad viskas bū
tų tvarkoje ir nesivaržykite. Sudie.”

Tai pasakęs, skubiai išėjo pro duris, 
pasiėmė kas reikia iš bažnyčios, sėdo į 
automobilį ir išvažiavo. Mudu likę du- 
vieni, lig ir laukdami, kuris pradėsime ‘ 
kalbėti—tylėjova. Aš vaikščiojau po 
kambarį, o ji, stovėdama ties langu ir 
truputį praskleidus kortinas, lydėjo iš
važiuojantį kunigų. Paskui atsisuko ir 
paprašius mane sėsti, pripylė du stiklus 
alaus, atsisėdo, pakėlė savo stiklų ir pra
dėjo deklamuoti:

“Išsigerkim mielas drauge, 
Tylutytės praeities;
Pakalbėkim kartu augę,
Tenurimsta ant širdies.”

“Na o kaip jums,. Anelkait? Užganė- 
, dinta esate gyvenimu?”

“Abelnai imant, rodosi, kitaip ir būti 
negali. Visko pilna, pasirėdžius ir išsi
miegojus. Jis mane my....

Čia ji tik iki pusės tų žodį “myli” da- 
tarus susigriebė, nutraukė ir, tarsi no
rėdama ir ta pusę žodžio sugražinti atgal 
į burnų, pridėjo galus pirštų sau prie 
lūpų ir nutilo.

“Jūs neprivalote varžytis. Juk jūs ne
išbėgsite iš moteriškės, kaip jis neišbėgs 
iš vyriškio. Ar ne tiesa, Anelkat?”

Per jos veidų nušliaužė raudonesnio 
kraujo bangelė. Ji nuleido,..akis ir pašio- 
dama savo priekaištėlės atsikniojusį siū
lelį, vos girdimai prakošė:

“Ar jis jums apie tai kiek prisiminė?”
“Kam čia to prisiminimo? Argi jūs, 

dar nei nesapnuodama būti kunigo gas- 
padine, nežinojote kokias pereigas kuni
go gaspadinė eina?”

Pastačius jai tokį klausimų, ji nieko 
neatsakė, tik prisišliejo prie mano peties, 
prisidėjo nosinę prie lūpų ir pradėjo 
verkšlenti. Galima daleisti, kad ji, prisi
minus praeitį, jausdamosi skolinga tai 
idėjai, su kuria ji buvo sutapus ir prigi
jus—susigraudino. Bet galima buvo da
leisti ir tai, kad ašaras galėjo iššaukti, 
jau pradėjęs jos kūne šumyti alutis ir 
degtinėlė.

Vienok ji verkė, o man prisiėjo ra
minti, guosti ir net pateisinti jos prasi
žengimų socialistinei idėjai. Ji nusirami
no, nusišluostė ašaras ir ištuštinus jau 
nugertus stiklus alaus, ji ir vėl pralinks
mėjo ir pradėjo kalbėti:

“Taip, drauge. Nors mano gyvenimas 
yra minkštas kaip vilna, bet gailiuosi jau 
nesugrąžinamos praeities, jaučiuosi pra
sikaltus idėjai ir bijau ateities. Mano at
eitis klaiki, miglota, neaiški. Aš bijau, 
kad ant mano galvos, kuomet ji pradės 
šarmoti, nenukristų tik prisiplakėlės li
kimas... Nereikia toli jieškoti kunigų, 
kurie taip lengvai išmaino savo senesnę 
gaspadinę ant jaunos, kaip čigonas ark- 

’ lį. Jei primetė kiek, tai džiaugkis, o jei 
išvarė be nieko—raudok šunį apsikabi
nus.

“Kunigai,” tęsė ji, “nors kitiems šliū- 
bus ir duoda, bet patys be šliūbų, kaip 
ženoti gyvena ir nei divorsai, nei ali- 
monijos jiems galvų nekvaršina. Juk ku
nigo gaspadinė, tai nei šis, nei tas: nei 
mergina, nei moteris, nei našlė, nei gy
vanašlė. Tai gyvūnas, kuris niekam ne
priklauso ir niekas jo nepaiso. Tiesa, jis 
mane myli, bet kas gali užtikrinti, kad 
įsisukus žilei galvon, neįsisuks kipšas 
vuodegon?”

Tai pasakius, truputį nusišypsojo, pri
pylė stiklus alaus, truputį nugėrė ir vėl 
pradėjo:

“Vyrų, nors ir kaž-kaip mylėtum, bet 
|g turėt jį tik lovoj, sielai badas ir kančios 

tragedija. Moteries siela pageidauja ir 
vyro ir širdies draugo. Moters siela rei-
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kalauja su savo mylimu draugu išeit į ga
tves, į teatrus, koncertus, išvažiuot į lau
kus ir pasigrožėt vasaros grože.O kunigo 
gaspadinei svietas tatai užgina. Jai neva
lia išeit nei su kunigu, nei su kitu vyriš
kiu. Ji, žmonėms matant, turi būt nepa
liečiama, kaip koks be jausmų, be kraujo, 
bet krutantis gyvūnas. Kunigas ir jo 
gaspadinė visuomet turi būti veidmainių 
rolėse ir, žinoma, nėra jau taip sunku, 
kuomet tokioj rolėj prisieina gyventi.”

Tai baigus, atsiprašė ir ant valandėlės 
prasišalino. Dabar tik aš supratau, kų 
tai reiškė kunigo per tarpkambarinį te
lefonų paklausimas—“Ar viskas tvar
koj?” Tai klebonijos sekretas, kas atvi
rai kalbant reikštų: “Ar nieko svetimo, 
ypatingai ilgaliežuvės davatkos, nesiran
da klebonijoj?”

Jai sugrįžus ir pabaigus ištuštinti vėl 
pripiltus stiklus, įėjo ir kunigas, papjau
ta ir gražiai nuplikytų paršų nešinas. 
Paršų padėjęs jai ant kelių ir vilkdama
sis apsiaustų, juokavo:

“Žygis ne darmai atliktas. Kunigui į 
pilvą, o dievui ant garbės, paršelis kaip 
aniuolėlis.”

Vėl prasidėjo girkšnojimas, užkan- 
džiavimas, kalbos ir juokai. Visiems ge
rai įkaitus, kreipiausi į kunigą su klau
simu, kuris visą laiką mane jušino:

“Nors aš nemanau eiti į kunigus, bet 
pasakyk man, Stasiuk, kokio velnio gun
domas, įsmukai į kunigo skūrą?”

“Teisingai ir trumpai atsakius klausi
mą, tai prakeikto pilvo verčiamas. Ži
nok, Vincentai tą tiesą, kad bile gyvūno 
pilvas privers jį stvertis bile išeities, kad 
tik pilvui būtų gerai.

“Turiu prisipažinti,” tęsė jis, “kad aš, 
kaip sunkaus darbo nematęs inteligent- 
palaikis, darbo bijojau labiau, negu da
vatka velnio. Norėjau būti daktaru ar 
advokatu, bet pinigų kaip iššluota, o 
mokslo—marįos! Ir štai, kaip aklai vištai 
grūdas, man1 pasiseka susipažinti su 
kvailą, bet gerai pasiturinčia ir neblogai 
uždirbančia davatka. Iš karto ji mane 
šelpė kaip bedarbį. O kada tas jai atsi
bodo, ar pamatė, kad iš manęs darbinin
kas vistiek neišeis, užsimanė išleisti į 
kunigus su ta išlyga, kad parapiją gavęs, 
duosiu jai kunigo gaspadinės džiabą.”

Tai baigęs, padarė pertrauką, užsikūrė 
cigaretą, išgėrėm po stiklą alaus ir kuni
gas, labai užsiganėdinančiai, vėl pradė
jo:

“Na ir kas? Sėdyne patryniau semi
narijos suolus, išmokau skėtriotis, tur- 
sytis ir lotyniškai poterius arbuoti, o 
pamokslus sakyti jau mokėjau, ir kuni
gas. Tai pelningiausias biznis! Nei tau 
svert, nei mieruot—perka nuo tavęs 
NIEKĄ, pinigus moka ir dar į ranką pa
bučiuoja!”

Pakėlęs balsą ant paskutinio žodžio, 
užbaigė ir gardžiai nusikvatojo. Dantu
kus rodė ir širdingai juokdamosi Anel
kaitė. Kada juodu nustojo juoktis, aš vėl 
paklausiau:

“Na, o kur ta davatka dingo, kuri jus 
finansavo?”

“Man ant laimės, kaip tik aš įsišventi
nau į kunigus, ją dievulis pašaukė pas 
save.”

“Ar randasi tokių kunigų, kurie tiki į 
dangų, pragarą ir žmogaus dūšią?”

“Taip.... Bet tai tik tokie, kuriems ko 
nors trūksta, arba susidarkę save sau- 
žagiai. Ypatingai pastarieji, pirmiausia 
praded bijoti moterų ir net neapkęsti jų, 
vengia žmonių ir užsidaro savyje. O kuo
met žmogaus siela pasilieka nesudarkyta 
ir trokšta ką nors mylėti, jie įsimyli į 
barzdotą dievų, myli, garbina jį, tiki į jo 
esybę ir neapkenčia jo priešų. Tai nepa
taisomi, akli fanatikai.”

Man paačiavus ir pareiškus, kad jau 
laikas ir gardu radus pamesti, sudrožus 
dar alučiui bei degtinėlei ir pradėjus 
man rengtis, Anelkaitė vėl pradėjo 
žliumbti. O kada ištiesiau jai rankų, kad 
atsisveikinti, ji užsikorė abiem rankom 
man ant kaklo, bučiavo ir vis kartojo: 
“Neleisiu, neleisiu, neleisiu.”

Bet čia jau aiškiai matėsi, kad ne 
Anelkaitė verkia, bet alutis ir degtinėlė. 
Nenorėdamas jų nuo savęs grubi joniš
kai atstumti ir bijodamas, kad nepasta
tytų žagrę čia pat, po akių—prišiiriąu 
atbulas prie krėslo ir pasodinau. Bet ji prenumeratų

i mano kaklo vistiek nepaleido.
, ‘ “Ar- tankiai jai .taip užeina?” Paklau
siau galvą pasukęs kunigo link.

į “Kada tik pasigeria,” trumpai atsakė 
jis.

“Tai vesk ją į lovą.” •
“O ne... Tol laikysiu, kol jūs mane ne- 

nuvesite ir nepaguldysite.”
“Tai einam.... Stasy, kur jos lova?”
Kunigas pirma, o mudu iš paskos, 

šiaip-bė-taip užsirabazdinome laiptais 
ant antro aukšto ir pavertus ją ant lovos, 
boba visai suvarijavojo! Nusviedė nuo 
kojų batukus, išsinėrė iš dresės....

** Aš pasijutau tokioj padėtyj, kad—nei 
bėgt, nei rėkt. Vienok, pasirinkęs pirmąjį 
—nėriau pro duris. Bet tuoj pasijutau, 
kad ir ją velkuosi įsikibusią į mano palto 
perjuostę ir vis kartojančių:

“Neleisiu, neleisiu.... Kad ir pekla 
degs!—neleisiu.... Jūs turite sėdėti ant 
mano lovos iki aš užmigsiu... Kidnapinu 
jus, suprantate?—kidnapinu!”

Jos kūnų dengė tik, nei fygos lapo 
vietos nesiekianti, siaurutėmis petnešai-

tems ant pečių pakarti, marškinukai, jei
gu juos taip galima pavadinti? Ir šil
kinės pančiakaitės ant kojų, tai ir vis
kas. Man metus klausimo žvilgsnį į ku
nigą, jis tik rankoms skėstelėjo, pečiais 
truktelėjo ir nušlevendravo į kitą kam
bario galą. ,

Vienok, džentelmaniškai man su ja ap
sieinant, davėsi paguldyti ir užklostyti. 
Tačiaus sugriebus mano vieną ranką, 
prisispaudė sau prie širdies ir nepaleido. 
Jos širdis daužėsi krūtinėje ir alsavimas 
buvo trumpas ir net sukliūvantis. Iš že
mutinio^ kambario pasigirdo telefono 
burzgėsis ir kunigas, pusėtinai šlitiniuo
damas, pasinešė durų link.

“Ar tu, kunige, pasiutai?! Tu negali 
čia mane vieną palikti.”

“Tu ne vienas, bet du.” Atsakė labai' 
šaltai, nusirabazdino laiptais žemyn ir 
durų šlamštelėjimas, palydėjo jo sunkius 
žingsnius.

“O ne! Kad ir klebonija degs, jūs bū
site čia iki aš užmigsiu,” dadėjo ji.

Sausis, 1937, Gibbstown, N. J.

sėtkus nekariškių gyvento
jų. Ta diena buvo Ispani
jos tautine šventė, mininti 
karžygiškas ispanų kovas 
prieš įsiveržėlį Napoleoną 
1808 m.

SIMPSONIENĖ GAVO 
GALUTINĄ DIVORSĄ

London, geg. 3.—Teismas 
davė galutinas perskyras 
W. W. Simpsonienei nuo jos 
vyro. Taigi buvęs Anglijos 
karalius Edward dabar ga- 
lėsiųs bile kada su ja susi
tuokti, bet palauksiųs, iki 
bus apkarūnuotas naujasis 
Anglų karalius Jurgis šeš
tas.

Simpsonienė, g y v enanti 
Francijoj; gavo daugybę 
laiškų, grūmojančių jų nu
žudyt už “karaliaus”* Ed- 
wardo “sugadinimų.”

’^M'S
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Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis LIAUDIES MOTINOMS

Brooklynietes Minės 
Motinu Dieną

Am. Lietuvių Darb. Literatū
ros Draugijos Moterų 81-ma 
kuopa šiemet minės Motinų 
Dieną su iliustruota prelekcija 
apie vėžį ir jo gydymą, taipgi 
su prakalba apie Motinų Die
nos reikšmę. Sveikatos klausi
mu prelekciją duos Dr. Aldona 
šliupaitė, o prakalbą pasakys 
kita žymi moterų veikėja.

P r e 1 e k cija-prakalba įvyks 
Motinų Dienos išvakarėse, šeš
tadienio vakarą, 8 gegužės, 
“Laisvės” svetainėj. Brookly- 
niečiai vyrai ir moterys turėtų 
pasinaudoti šia reta proga su
žinoti daugiau apie tą pavojin
gą ligą. Ypatingai, kada .bus 
rodomi paveikslai, kiekvienam 
bus lengviau suprasti ir atsi
minti daktarės pamokas.

Aldietė.

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
mes skiriame širdingiausius 
Motinų Dienos linkėjimus.

Lai gyvuoja Motinų Di< 
kova už taiką, už laisv. 
gerbūvingą gyvenimą! Lai gy- 
yuoja prakilnios motinos, ku
rių pasiaukojimas užtikrina 
įvykdymą tų ^gražių siekių!

FOTOGRAFAS

“Virėja”
Ačiū tom draugėm, kurios at

siliepia greit į mūsų atsišauki
mą ir kurios nuoširdžiai dirba. 
Štai draugės, kurios nelaukia 
paskutinės dienos:

Chelmsford, Mass.
Gerbiamos Draugės:
Skaičiau “Laisvėje” jūsų 

garsinimą apie “Virėją”, 
siunčiu $2.25 
man prisiųsti 
kaip išeis.

ap- 
Pri-

Traukiu paveikslas familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs krajavus 
sudarau su anie 
rikoniškais. R ei A? 
kai ui esant i MB
padidinu toki 
dydžio, kokio pa 
geidaujama 

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

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

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

bus gatavos, meldžiu prisiųsti 
mano vardu visas knygas.

Draugiškai, t7. Daugirdienė.
Draugė A. Berškienė iš To

ronto praneša, kad jos baigia 
užrašyti 10, ir pareikalavo dau
giau knygelių prenumeratoms.

Kelios draugės brooklynietės 
taipgi sakėsi jau baigiančios 
knygelę pripildyti.

Gaunam daug klausimų ir pa
raginimų, kad “Virėja” grei
čiau būtų išleista. Bet mes tu
rim surinkusios tik apie 200 
dolerių, o mes knygos į spau
dą negalim duoti pakol neturė
sime virš 400 dolerių.

Brangios draugės, pasisku- 
binkit smarkiau padirbėt ir pri- 
siųst kapitalą. Mes negalime 
gauti spaustuvės, kuri be užmo- 
kesties dirbtų ir medžiagą 
mums duotų.

Nekurios draugės., kaip mūsų 
“Virėjos” redaktorė, pašvenčia 
visas savo liuesas valandas ant ' 
“Virėjos”. Nemanykit, kad dar
bininkėm moterim yra lengva 
sutvarkyti ir parašyti knygą. 
Tarpe mūsų nėra tokios moters, 
kuri galėtų pašvęsti po kelias 
valandas knygos rašymui ir 
tvarkymui. Mes turim tik to
kias moteris, kurios turi šeimy
ną ir namus apžiūrėti, ir tik 
nuliekančiom valandom prie ' 
knygos gali dirbti.

Mes, Am. Lietuvių Darb. Li- y y A* TA TA
teratūros Draugijos moterys, į \/ I ,1 1 JA J^J^ J II \l

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

enos 
a ir

Fašistai Bombardavo Mad
ridą Tautinėje šventėje

Madrid.—Fašistų kanuo- 
lės pereitą sekmadienį vėl 
bombardavo Madridą ir už
mušė bei sužeidė kelis de-

II I I T Ą HP 184 W. 54th Street 
H PH A 1 BAYONNE, N. J.

NAUJAI ĮRENGTAS KABARETAS 
lai gražiausias visoje Hudson County

Programa 
Kas Vakarą 
Čia Dainuoja 

Kostancija 
Menkeliuniutč

Penkių Kavalkų 
Orkestrą 

Kas Vakarą 

Griežia Šokiam

C. Menke] 
Savininkai šios įstaigos Yra

J. STANELIS ir S. RUTKOWSKI
184 W. 54th Street Bayonne, N. J.

centus. Meldžiu pasiėmėm didelį darbą ant savo I 
tris “Virėjas”, 
Draugiškai, 
K. Bundovis.

Cliffside, N. J.
šį sekmadienį atsikėliau ank

sčiau ir kaip 10 ryte išėjau 
rinkti prenumeratų “Virėjai”. 
Ligi 6 vai. vakaro visą knygu
tę—10 prenumeratų išplatinau. 
Štai priduodu $7.50 centų.

M. Baltulioniutė.

Alberta Canada
Gerbiamos Draugės:

Šiame laiške prisiunčiu $1.50 
centų. Meldžiu dvi knygas “Vi
rėjos” atsiųsti, kaip bus gatava.

Draugiškai, J. Raskevich.

Philadelphia, Pa.
Gerbiama Drauge:
Visas 10 knygos “Virėjos” 

prenumeratų užrašiau. Prisiun
čiu $7.50 centų. Spausdinkite 
greičiau, kad žmonės mane ne
keiktų, jog aš pinigų nepasiun- 
čiau, arba knyga per ilgai neiš
eina.

Draugiškai, J. Smithienė.
Draugė M. Laudansky, iš 

Stamford, Conn., pridavė $7.50 
už 10 prenumeratų. O Stamfor
das tik mažytė kolonija. Taip
gi pridavė draugės M. Cibirkos 
iš Far Rockaway auką 25 cen
tus ir pažadėjo išdalint knygas.

Lowell, Mass.
Gerbiamos Draugės:

Prisiunčiu $7.50 už dešimtį
“Virėjos.” Kai

pečių. Aš manau, jog nei viena 
iš jūsų nenorit, kad mūsų dar
bas prastai būtų atliktas. O kad 
“Virėja” turėtų vardą netik 
Amerikoje tarpe lietuvių mote
rų, bet ir Lietuvoj, tai priklau
so nuo jūsų visų greitos para
mos.

“Virėjos” Sekretorė,
E. Vilkaitė,

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

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor 
rhoidai ar kiti Mešlažarnės bei Lau
kan fijimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų ‘Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerkles, 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, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Krauto Tyrimai, šlapimo 
Analyzė, -X-spinduliai Serumų įleidi
mai ir Ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikog

110 East 16 St., N. Y
/Tarp 4th Ave. ir Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.,
(MES KALBAME LIETUVIftKAD
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Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
keksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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PASARGA: Dalyviams
OLD GOLD $200,000.00 Konteste

SAUGOKITĖS
KONTESTO “PRANAŠŲ”!

Išdirbėjai Dvigubai-šv elnių Old Gold Cigaretų.

Lawrence, Mass.

PRANEŠIMAI IŠ' KITUR

mm

/

/

168 Grand Street
Tel. Evergreen', 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

5Ž

Washington. — Jungtinių 
Valstijų darbo ministėre 
Perkins’sako, kad nuo 1933'

Kontestas užsidaro gegužes 15, 1937. Visi įstojimai 
bei priedai turi būt pašto paženklinti pirm ar sulink 

vidurnakčio tos datos.

ta įstojimo duoklės. Nauji nariai, 
įstodami gaus knygų, senesniųjų ir 
naujesniųjų laidų ir taip pat žurna- 
įlą1'“Šviesą.” Po susirinkimo bus 
skaitoma paskaita apie Puškino gy
venimą ir jo nuveiktus darbus. To
dėl prašome visų, kurie tik žingei- 
daujate išgirsti apie Puškino gyve
nimą, dalyvaukite šiame susirinki
me. (105-107)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadienį, gegužės 
7 d., 7:30 vvąl. vak., 3014 Yemans. 
Visi nariai būkite laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti, sykiu išrink
ti delegatai į 10-to Apskričio Kon
ferenciją ir į “Vilnies” suvažiavimą. 
Atsiveskite naujų narių. — A. V. 
Sekr. (106-108)

Nepaprastas Pranešimas.
Gegužės 9 d., ateinantį se

kmadienį, įvyks Lawrence au
dėjų masinis mitingas. Kalbės 
CIO pirriiininkas Johri# L. 
Lewis ir Amalgameitų uriijos 
prezidentas Sidney Hillnian. 
Susirinkimas prasidės 2 vai. po 
pietų ir įvyks niiesto darže 
(Comrrioil Park)^s<t

Šis mitingas bus tikrai ne- 
paprastas. Pirmu sykiu išgir- > m; iki dabar bedarbių skai- 
s.me kalbant John L. Lewis, ,«jus ga}yj sumažėjęs
kuris šiandien vadovauja or- g Q0Q' 
ganizavimui darbininkų į iii- j ’ ’
dustrines unijas.

Kviečiame ir raginame visus 
lietuvius dalyvauti.

L. K. Biuras.

gali pasirodyti pa-

jam nesant
iš ryto

Kulpmont, Pa.

geriausios

t

Drg. J. Stalinas apie Partinio Dar 
bo Trūkumus ir Trockistu ir Kitu 
Dviveidžių Likvidav. Priemones

(Tąsa)
Nenuostabu, kad šioj svaiginančioj didžia

vimosi ir pasitenkinimo atmosferoj, paradinių 
manifestacijų ir triukšmingų savitarpinių gy
rimų atmosferoje žmonės užmiršta apie kai 
kuriuos esmingus faktus, turinčius pirmaeilės 
reikšmės mūsų šalies likimui, žmonės pradė

ti da nepastebėti tokių nemalonių faktų, kaip 
kapitalistinis apsupimas, naujos kenkybos for
mos, pavojai, surišti su mūsų pasisekimais ir 
t. p. Kapitalistinis apsupimas? Juk tai nie
kai! Kokios reikšmės gali turėti kaž koks ka
pitalistinis apsupimas, jeigu mes išpildom ir 
perviršijam mūsų ūkio planus? Naujos ken
kybos formos, kova su trockizmu? Visa tai 
menkniekiai! Kokios reikšmės gali turėti vi
sos tos smulkmenos, kuomet mes išpildom ir 
perviršijam mūsų ūkio planus? Partinis sta
tutas, partorganų rinkimas, partinių vadovų 
atsiskaitymas partinei masei? Argi visa tai 
reikalinga? Ar verta aplamai užsiiminėti šio
mis smulkmenomis, jeigu ūkis pas mus auga, 
o materialinė darbininkų ir' valstiečių padėtis 
vis labiau ir labiau gerėja? Visa tai menk
niekis? Planus perviršijam, partija pas mus 

4 nebloga, partijos CK taipgi neblogas,—ko gi 
dar daugiau mums reikia? Keisti žmonės sė- 

« di ten Maskvoje, partijos CK: išgalvoja ko
kius tai klausimus, kalba tai apie kokią tai 
kenkybą, pats nemiega, kitiem neduoda mie
got. . .

Štai jums ryškus pavyzdys to, kaip lengvai 
ir “paprastai” užsikrečia politiniu aklumu 
kai kurie mūsų neprityrę draugai rezultate 
svaigulingo susiviliojimo ūkio pasisekimais!

Toki pavojai, surišti su pasisekimais, su pa
siekimais.

Tokios priežastys to, kad mūsų partiniai 
draugai, susivilioję ūkio pasisekimais, užmir
šo apie tarptautinio ir vidaus pobūdžio faktus, 
turinčius esmingos reikšmės Sovietų Sąjungai, 
ir nepastebėjo ištisos eilės pavojų, apsupančių 
mūsų šalį.

Tokios mūsų nerūpestingumo, užmaršumo, 
geraširdiškumo, politinio aklumo šaknys.

Tokios mūsų ūkiško ir partinio darbo trū
kumų šaknys. i

Mūsų Uždaviniai
Kaip likviduoti šituos mūsų darbo trūku

mus?
Kas reikia daryti dėlto?
Reikalinga įvykdinti sekančias priemones.
(1) Reikalinga pirmiausia pakreipti dėmesį 

mūsų partinių draugų, skęstančių tos ar kitos 
įstaigos “begamuosiuos klausimuos,” dėmesį,— 
didelių politinių tarptautinio ir vidaus pobū
džio klausimų pusėn.

(2) Reikalinga pakelti politinį mūsų parti
jos darbą tinkamon aukštumon, pastačius cent
re partinių, sovietinių ir ūkio kadrų politinio 
švietimo ir bolševikiško užgrūdinimo uždavinį.

(3) Reikalinga išaiškinti mūsų partiniams 
draugams, kad ūkio pasisekimai, kurių reikš
mė neginčijamai labai didelė ir kurių mes siek
sime ir ateityje iš dienos į dieną, iš metų į 
metus,—visgi neišsemia viso mūsų socialisti
nes statybos dalyko.

Išaiškinti, kad tamsiosios pusės, surištos su 
ūkio pasisekimais ir pasireiškiančios pasiten
kinime, nerūpestingume, politinės nuojautos 
atbukime, gali būti likviduotos tiktai tuo at
veju, jeigu ūkio pasisekimai susiderina su par
tinės statybos ir išplėtoto mūsų partijos politi
nio darbo pasisekimais.

Išaiškinti, kad patys ūkio pasisekimai, jų 
tvirtumas ir ilgalaikiškumas pilnai ir ištisai 
priklauso nuo partiniai-organizacinio ir parti
niai politinio darbo pasisekimų, kad be šios 
sąlygos ūkio pasisekimai 
statytais ant smėlio.

(4) Reikalinga atminti 
miršti, kad kapitalistinis

ir niekuomet neuž- 
apsupimas yra pa

grindinis faktas, nusakąs tarptautinę Sovietų 
Sąjungos padėtį.

Atminti ir niekuomet neužmiršti, kad kol 
yra kapitalistinis apsupimas,—bus ir kenkė
jai, diversantai, špionai, teroristai, kuriuos 
siunčia į Sovietų Sąjungos užfrončius užsie
nio valstybių žvalgybiniai organai, atminti ir 
vesti kovą su tais draugais, kurie nedakainuo- 
ja kapitalistinio apsupimo fakto reikšmės, ku
rie nedakainuoja kenkybos jėgos ir reikšmės.

Išaiškinti mūsų partiniams draugams, kad 
joki pasisekimai, kad ir kaip jie bebūtų di
džiuliai, negali anuliuoti kapitalistinio apsupi
mo fakto ir išplaukiančių iš šito fakto rezul
tatų.

Imtis reikalingų priemonių tam, kad mūsų 
draugai, partiniai ir nepartiniai bolševikai, tu
rėtų galimybės susipažinti su užsienio žvalgy
binių organų kėnkybiniai-dlvdrsinio ir špioriiš- 
ko darbo tikslais ir uždaviniais, su praktika 
ir technika.

, (5). Reikalinga išaiškinti mūsų' partiniaiilš 
draugams, kad trockistai, kaipo aktingi užsie-

nio žvalgybinių organų diversinio-kenkybinio 
ir špioniško darbo elementai, seniai jau nu
stojo būti politine srove darbininkų klasėje, 
kad jie seniai jau nustojo tarnauti kokiai nors 
idėjai, sutampamai su darbininkų klasės in
teresais, kad jie pavirto beprinčipine ir beidė- 
jine gauja kenkėjų, diversantų, špionų, žudikų, 
dirbančių samdiniais užsienio žvalgybiniuose 
organuose.

Išaiškinti, kad kovoje su dabartiniu trockiz- 
mu reikalingi dabar ne seni metodai, ne dis
kusijų metodai, o nauji metodai, su šaknimis 
išrovimo ir sudaužymo metodai.

(6) Reikalihga išaiškinti mūsų partiniams 
draugams skirtumą tarp šiuolaikinių kenkėjų 
ir šachtinsko periodo kenkėjų, išaiškinti, kad 
jeigu šachtinsko periodo kenkėjai apgaudi
nėjo mūsų žmoiies technikoje, išnaudodami 
jų technišką atsilikimą, tai šiuolaikiniai 
kenkėjai, turinti partinį bilietą, apgaudi
nėja mūsų žmones politiniam pasitikėjime 
jiems, kaipo partijos nariams, išnaudodami 
politinį mūsų žmonių nerūpestingumą.

Reikalinga papildyti senas obalsis apie 
technikos užvaldymą, atitinkamas šachtinskų 
laikų periodui, nauju obalsiu apie politinį kad
rų auklėjimą, apie bolševizmo užvaldymą ir 
mūsų politinės pasitikimybes likvidavimą, 
obalsiu, pilnai atitinkančiu dabar gyvenamam 
periodui.

Gali paklausti: argi negalima buvo prieš 
dešimtį metų, šachtinskų laikų periodu, duoti 
kartu abu obalsius, ir pirmą obalsį apie techni
kos užvaldymą, ir antrą obalsį apie politinį 
kadrų auklėjimą? Ne, negalima' brtvo. Pas 
mus Bolševikų Partijoj taip dalykai nudaromi. 
Revoliucinio judėjimo pasukimo momentais vi
suomet iškeliamas vienas koks nors pagrmdi- 
nis obalsis, kaipo mazgas, tAm, kad įsikibus 
į jį, ištraukti per jį visą retežį. LėriinaS taip 
mokino mus: raskite pagrindinę grandį mūsų 
darbo retežyje, įsikibkite į ją ir traukite ją 
tam, kad per ją ištraukus visą retežį eiti pir
myn. Revoliucinio judėjimo istorija rodo, kad 
ši taktika yra vienintelė teisinga taktika. 
Šachtinsko periodo mūsų draugų silpnybė glū
dėjo techniškam jų atsilikime. Ne politiniai, 
o techniniai klausimai sudarė tada mums 
silpną vietą. Kas liečia mūsų politinį atsineši- 
mą į tuolaikinius kenkėjus, tai jis buvo visiš
kai aiškus, kaip bolševikų atsinešimas į poli
tiniai svetimus žmones, šitą mūs technišką 
silpnumą mes likvidavome tuomi, kad davėme 
obalsį apie technikos užvaldymą ir išauklėjo- 
me pastaruoju periodu dešimtis ir šimtus 
tūkstančių techniškai pakaustytą bolševikiškų 
kadrų. Kitas reikalas dabar, kada mes' jau 
turime techniškai pakaustytus bolševikiškus 
kadrus ir kada kenkėjų rolėje išstojo ne atvi
rai svetimi žmonės, neturinti jokių techniškų 
pirmenybių palyginant su mūsų žmonėmis, 
o žmonės, turinti partinį bilietą ir besinaudo
janti visomis partijos nario teisėmis. Dabar 
mūsų žmonių silpnybę sudaro ne techniškas 
atsilikimas, o politinis nerūpestingumas, aklas 
pasitikėjimas žmonėms, atsitiktinai gavusiems 
partinį bilietą, stoka patikrinimo žmonių ne 
sulig jų politinėmis deklaracijomis, o sulig 
jų darbo rezultatais. Dabar centraliriis mūsų 
klausimas yra ne techniško mūsų kadrų atsi
likimo likvidavimas, nes jis pagrinde jau lik
viduotas, o politinio nerūpestingumb ir politi
nės patikimybės kenkėjams, atsitiktinai gavu
siems, partinį bilietą, likvidaVimas.

Toks pagrindinis skirtumas tarp centralinio 
klausimo kovos už kadrus šachtinskų laikų pe
riodu ir pagrindinio klausimo dabartiniu pe
riodu.

štai kodėl mes negalėjome ir nėpi’įvąlgjomė 
prieš dešimt mėtų duoti kartu abu obalsius, if 
obalsį apie technikos užvaldymh, ir obalsį apie 
politinį' kadi'ų auklėjimą.

štai kodėl senasis obalsis apie technikos už
valdymą reikalinga dabar papildyti nauju obal
siu apie bolševizmo užvaldyiną, apie politinį 
kadrų auklėjimą ir mūsų politinio nerūpestin
gumo likvidavimu.

7) Reikalidga sumušti ir atmesti supuvusią 
teoriją apie tai, kad su .kiekvienu mūsų pa- 
žengimu pirmyn klasinė kova pas muš turi, 
būk tai, vis labiau ir labiau užgesti, Jkad atitin
kamai mūsų pasisekimams klasinis priešas 
būk tai tampa vis labiau ir labiau prijaukintu.

Tai—ne tiktai supuvus teorija, bet ir pavo
jinga teorija, nes ji užmigdo mūsų žmonės, 
nuveda juos į sląhtus, o klasiniam priešui duo
da galimybės atsigauti .kovai ptieš Sovietų" val
džią.

Priešinga-, juo labiau pažengsim pirmyn, 
juo daugiau turėsime pasisekimų, tuo labiau 
nirš sumuštų eksploatatoriškų klasių likučiai, * 
tuo greičiau jie griebsis aštresnių kovos for
mų, tuo daugiau jie darys piktenybių'' Sovietų 
valstybei, tuo labiau jie griebkis pačių- įiiiršiau- 
sių kovos priemenių, kaipo pasmerktieji pasku
tinių priemoriiŲ. 

i w . - » %
(Daugiau bus)

Nedėkite Savo Pinigų ar Pasitikėjimo į Tuos 
“Sprendėjus,” Kurie Skelbiasi Duosią 

Išrišimą Old Gold Mįslių
IEKVIENAME svarbiame prizų konteste 
išstoja priekin asmenys su pasiūlymais 

parduoti kontesto išrišimus, atsakymus ir pa
tarimus. Tas atsitiko OLD GOLDO $200,000.00 
MĮSLIŲ KONTESTE. OLD GOLDO Mįslės yra 
siūlomos pardavimui įvairiose vietose po visą 
šalį.

Mes norime pabriežti, kad P. Lorillard Kom
panija jokiu būdu nėra atsakominga už tokius 
išrišimus ir kad tie asmenys, siūlantieji tokius 
išrišimus šių Mįslių, neturi ryšių su šiąja Kom
panija nei jie turi bi-kokį vidujinį žinojimą 
apie tikrus atsakymus.

Kontestantas, kuris aklai perka ir naudojasi 
tokiais išrišimais, tai kaip šalin meta savo pro
gas šiame konteste. Elgkitės teisingai patys

apiplėšimas. Kiek laiko atgal 
jį buvo plėšikai užpuolę na
muose ir labai sumušė. O da 
vienu tarpu' buvo išvežę sau
gumo šėpą ir kitokio turto. 
Bet vis jam pasiseka prarastus 
dalykus susirasti, susirado ir 
dabar.

J. K. yra nevedęs' ir gyve
na vienas pats sau atskirai.

Bori Ami.

su savim ir su kitais kontestantais. Verčiau pa
sitikėkite patys savo išmanymu, negu pranašam.

Šis skelbimas yra išspausdintas teisingumo 
dvasioje visų tų, kurie dalyvauja šiame OLD 
GOLD KONTESTE.

1 P. LORILLARD COMPANY, Inc.
(Established 1760)

Clement Vokietaitis
LIĖTOvis ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel, Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Apiplėšė Jurgį Kalvaitį
Balandžio 23 

namie, apie 10 vai. 
įsiveržė plėšikai ir išnešė se
kamus daiktus: Register, 
brangų laikrodėlį ir, daug kitų 
smulkių dalykėlių. Jieškojo 
pinigų, bet nerado; Pinigų, 

■ariot Kalvaičio pasakojimo, 
geras pluoštas buvęs užmes
tas ant lentynos ten pat, kur 
plėšikai viską išvertė.

Plėšikai jau pagauti ir ka
lėjime uždaryti. Sugaudė juos 
į antrą, trečią dieną, Schuyl- 
kill’o County. Areštuota Jonas 

įšiurma, lietuvis, Jos Vasilews- 
iki lenkas—vietiniai ir du vy
rukai iš Locust Dale, kurių pa- 
Ivardžių nepastebėjau, nors 
laikraščiuose tas įvykis buvo 
aprašytas.

Jonas šiurrria, sūhus Miko 
Šiurmos, kuris pereitą žiemą' 
pašikdrė, buvo per porą metų 
įhamiu pas drg. Kalvaitį. Po 
.tėvo mirties Jonas Šiurma jau 
'ant vietos negyveno, trankėsi 
visut.

, Apie Jurgį Kalvaitį yra 
ntįomonė, kad jis pasiturintis. 
Mat, šis vyras kada tai seJ 
hlku buvęs biznyje, turėjęs sa- 
liūną. Dabar gyvenimą daro, 
kaip ir daugelis kitų darbiniri- 
ktį—iš butlegėrjavimo—kasa 
in parduoda anglį.

Jau ne pirmą kartą J. K.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gaukit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS; 
Kairia $1.50.

PATARUSIAI MOTERIMS 
APIĖ LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi kųy'gos parašytos paskilbųsio 
D-ro Robinsono ir aiškiai,,. {ęjsingai 
aprašyta vytų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi ręikalaį. Kiekvie
nas ir kiekviena tose. knygose ras 
daug brangių ir reikalingu pamoky

mų, sū paveikslais.
Galima pirkti' abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turįu, to
dėl ( norintieji pirkite tuojaųs. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite: 

,. J. BARkŪŠ 
111-46—128th St, 

So. Ozone Park, N. Y. i; tai

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, ge
gužės 7 d., pas drg. Kereilienę, 95 
Alber St., Johnson City, N. Y., 7:30 
vai. vak. Draugės, šis susirinkimas 
bus gana svarbus, turėsime daug 
svarbių dalykų aptart, nes ant ryto
jaus įvyks balius.. Prie progos nepa- 

1 mirškite ir naujų narių atsivesti. —
M. Kulbienė. (106-107)

CLEVELAND, OHIO.
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

6 d. gegužės-May, 8 vai. vak., 920 
E. 79th St. Nariai visi būkite susi
rinkime ir atsiveskite naujų narių, 
nes dabar laike vajaus yra nupigin-

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ Otp 

KIRPIMAS
SKUTIMAS IgC

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avė. 

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

/ ’ r ’

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis,

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
\ tonas, tai' legališkas svoris. Pristato

me gfeit 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.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graboriiis (Undertaker)

M*
Laidotuvių 6irektorius

Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veėelijomš, krikštynoms' ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(tlETUVlJŲ; ANGLIŲ KOMPĄNIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: ĖVergreen 7-1Š61
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS i|
rinkime, gaus naują knygą “Parazi- | ------
tai” parašytą Dr. A. Petrikos. Todėl 
kiekvienas narys ir nare dalyvauki-
te ketvirtadienio vakare. — L. K.

NATURAL - LAX - HERB TEA

Gegužės Pirmos Lietuvių 
Komiteto Darbuotės

Peržvalga
Sunku būtų nustatyti atski

ro žmogaus darbo vertę. Gal 
būt, vienas kitas draugų pa
dirbėjo daugiau, nuvažiavo į 
tarptautinę prisirengimo Ge
gužinei konferenciją, parvežė 
reikalingas informacijas ir 
ženklus. Kiti draugai dirbo 
prie iškabų medžiagos nupir
kimo, piešimo, prikalinėjimo. 
Dar kiti dirbo išgarsinime-su- 
traukime lietuvių darbo liau
dies į vieną vietą, informavi
me kur susirinkti ir tt.

Paėmus visų bendrą darbą, 
technišką ir literatinį, reik pri
siminti, kad mūsų dienraštyj 
“Laisvėj” šiemet šimtu pro-
centų atspindėjo Gegužinė, vi
so pasaulio darbininkų šventė. 
Mūsų visi redaktoriai savo ve
damuose skyriuose ragino ei
ti j gatves Gegužės Pirmą. 
Tad visų bendras darbas ir 
davė neblogus rezultatus.

Lietuviai šiemet turėjo dvi
gubai demonstrantų New Yor- 
ko gatvėse. Nesinori pakarto
ti to, kas buvo reporterio ap
rašyta “Laisvėj” pirmadienio 
laidoj. Tik reikia pataisyt vie
ną paklaidėlę apie muzikan
tus. Tiesa, mes buvome sam- 
dę beną iš 12 kavalkų, bet du 
nepasirodė, tad turėjome tik 
10. Tačiau buvusieji ir beno 
vadas V. Berenis gerai pūtė 
triūbas ir barabanus mušė.

Lietuviams laukiant prie 
Liet. Am. Piliečių Kliubo, po- 
licistai pravažiavo kelis kar
tus automobiliais. Nedrįso nie
ko sakyt, žmonės stovėjo ant 
šaligatvių. Pradėjus maršuoti 
ir bcnui griežti maršą tuojau 
už akių užbėgo patrolės auto 
su dviem policistais, norėjo pri
sikabinti ar išgązdinti, kad pa
skirstyti lietuvius. Reikalavo 
permito (leidimo). Kuomet 
buvo paaiškinta, kad mes H8- 
maršuojame gatve, nereikia 
gaut leidimo, tai ir netrukdė 
daugiau, pasitraukė.

Organizuojantis paradui 
prie kliubo rinkta aukos pa
dengimui lėšų prisirengimo 
Gegužinei ir užmokėt muzi
kantams. Buvo užrašomi var-

Labai Svarbus LDS 1-mos Lietuvių Am. Piliečių Kliubas 
Kuopos Susirinkimas Savo Bazare Duos Puikią

Ketvirtadienj, gegužės 6 d., 
“Laisvės” svetainėj, bus labai 
svarbus Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo susirinkimas.

Šiame susirinkime visi atsi- 
lankiusiej nariai gaus dovanai 
labai svarbią knygą, “Tūli 
Mūsų Parazitai.” Taipgi bus 
išduota raportai iš buvusių 
prakalbų ir metinio baliaus. 
Na, o svarbiausia, tai vajinin- 
kų raportai.

Visos ir visi, kuriem tik lei
džia aplinkybės — atsilanky
kite, o kurie galite, tai atsi
veskite kartu ir naujų narių į 
LDS prirašyt.

M. Stakovas,
Kp. pirmininkas.

Amerikos Jaunų Komunistų 
Lyga Auga į Galingą 

Organizaciją
šiandien New Yorke baigsis 

Jaunų Komūnistų Lygos 8-toji 
Nacionalė Konvencija, kuri 
čion posėdžiauja nuo pereito 
sekmadienio. Konvencijos pir
moj sesijoj dalyvavo 650 dele
gatų ir virš 500 svečių. Apie 
konvencijos darbus bus plačiai 
rašoma angliškame Jaunimo 
Skyriuje. Skaitanti angliškai 
ras jame daug įdomių dalykų.

Konvencijos atidarymo ma
siniame mitinge, sekmadienio
vakarą, tarsi dainuojanti ban
ga, virš 20,000 žmonių minia, 
daugiausia jaunimo, perpildė 
milžinišką Madison Square 
Garden.

Dabar Jaunų Komunistų 
Lyga yra gana stipri organi
zacija. Ji jau gali pasidi
džiuoti savų veikėjų kadrais 
aukštai prasilavinusiais vadais, 
iškilusiais iš pačių jau-' 
nų darbininkų ir studentijos. 
Lyga greitu laiku taps ta or
ganizacija, kuri bus didžiausia, 
galinga jaunimo organizacija 
Amerikoj ir kiekvienas pado
rus darbo žmonių jaunuolis 
sieks būti jos eilėse.

Lai mūsų progresyvių tėvų 
jaunimas stoja Lygon tuojau

dai aukavusių ne mažiau 25 ir tampa ankstybaisiais Ly- 
centus. Aukojusių vardai bus gos budavotojais.
paskelbti vėliau. širdingai 
ačiū aukautojams.

Gegužinės Prirengimo 
Komisija.

Demonstracija Prie Nazių 
Konsulato

Komunistų Partijos New 
Yorko Valstijos Komitetas iš
leido atsišaukimą į savo na
rius, kad visi kaip vienas da
lyvautų demonstracijoj prie 
nazių konsulato protestui 
prieš teriojimą Baskų Respub
likos Ispanijoj. Demonstraciją 
šaukia šiaurių Am. Komite
tas Gelbėjimui Ispanijos De
mokratijos.

Demonstracija įvyks šį šešta
dienį, 8 gegužės, prie Vokie
tijos konsulato, 17 Battery 
Place. Pradžia 11 vai. ryto.

Visi laisvę ir demokratiją 
mylinti žmonės šaukiami da
lyvauti patys ir kviesti kitus.

MOTINŲ DIENA
Paminėjimui Motinų Dienos 

yra rengiamos prakalbos 8 d. 
gegužės. Kalbės Dr. šliupaitė 
apie sveikatą, daugiausiA aiš
kins apie vėžio ligą, taipgi ro
dys ir paveikslus, paaiškinda
ma apie žmogaus sudėjimą. 
Kita moteris kalbės apie Moti
nų Dieną. Prašome visus atsi
lankyti į šias prakalbas, nes 
jos yra svarbu visiems, kaip 
vyrams, taip ir moterims.

Prakalbos įvyks “Laisvės” 
svetainėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 7:30 
vakaro. Rengia ALDLD Mote
rų 81-ma kuopa.

Rengimo Komisija.

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DIENRAŠTY J “LAISVĖJE”

Užbaigiame Pirmos Gegužės 
Dalykus

Pereito j draugijų atstovų 
konferencijoje likosi įgaliota 
tam tikra komisija darymui 
visų galimų ir reikiamų žings
nių prisiruošimui prie Pirmos 
Gegužės apvaikščiojimo. Kon
ferencija davė tai komisijai 
valią ir galią, bet labai mažai 
pinigų. O komisijai, vos tik 
pradėjus veikti, tuojaus reikė
jo mokėti pinigais. Kaip bema
tant, prisiėjo lysti kaikurių 
draugų kišeniuosna — prašy
ti paskolos. Bet, kaip sakoma, 
skola ne rona—neužgys. Rei
kia grąžinti paskolos. O kur 
pinigai ?

Visų pirma, draugijų atsto
vai ir šiaip asmenys, kurie 
esate paėmę Gegužinės guzi- 
kėlius pardavinėti, — greitai 
turėtumėte atsilyginti, priduo- 
dant pinigus komisijos nariui 
d. Tarui. Kol už guzikėlius 
pinigai ne visi grįžę, komisija 
negali suvesti apyskaitų ir pa
tirti, kokia proporcija prisieis 
atskiroms organizacijoms apsi
mokėti.

Nežiūrint to, prašome arti
miausių organizacijų susirinki
mų paskirti kiek galint Pirmos 
Gegužės išlaidų padengimui. 
Prašytume, kad finansiniai sti
presnės organizacijos skirtų 
kokį dolerį kitą daugiau, nes 
galimas daiktas, jog bus ir to
kių organizacijų, kurios bus 
per silpnos savo dalį sukelti. 
O jeigu kartais kokis doleris 
kitas ir liktų nuo vislų draugi
jų sudėtos sumos, tai tas ga
lėtų eiti į kitų metų Pirmos 
Gegužės išlaidų rezervą.

Imkimės už darbo tuojaus, 
draugai!

Liet. Org. Įgaliota Komisija.

Dainų Programą
Sekančią pėtnyčią, gegužės 

7 dieną, kaip 7:30 vakare, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube, bus puikiausių daini
ninkių ir šokikių lyriečių va
karas. Tai jaunutės čia augu- 
sios ir gimusios lietuvaitės, ku
rios puikiai išsilavinusios pa
dainuoti ir pašokti. Jų šokiais 
pasigrožėti gali kiekvienas lie
tuvis, atėjęs į kliubo bazarą 
už mažą įžangos pinigutį.

Tiesa, apart dainų ir šokių, 
gali dar išlaimėti geriausių 
daiktų, kurių Kliubo bazare 
pilna. Yra iš rūbų, žieminių 
paltų, iš pavasarinių apsiauta- 
lų, plonų ir lengvučių nešioti 
pavasario laike. Taip pat ir 
keletas ištisai čielų garnitorių. 
Viską tai galima laimėti tik 
už dešimtį centų. Daugelis 
kas jau išlaimėjo ir džiaugiasi, 
kad puikus daiktas!

Gegužės 8, taip pat kaip 
7:30, atsidarys bazaras su 
“gipsy” (čigonų) kvartetu. 
Jūs žinote čigonus; jie moka 
gražiai dainuoti, juokauti ir 
šokti. Jų karalium šiemet iš
rinktas S. Karvelis. Atkočaitis 
irgi yra koks čigonų viršyla, 
vienu laiptu žemesnis už ka
ralių. Paskui tie jų visoki pa- 
teptiniai ir palaimintieji pa- 
triarkai ir kiti paibeliai. . . 
Kas ten viską gali ii* suvaikyti 
apie čigonų tautą. Bet jie yra 
geri žmonės ir apsiėmė daly
vauti visi su savo visu vaisku 
L. A. P. Kliubo bazare atei
nančią subatą. Visiems verta 
mūsų čigonus pamatyti ir iš
girsti jų dainas, kurias didžiu
ma jų dainuoja be jokių gai
dų.

Gegužės 9 bus specialiai 
lietuvių biznierių vakaras. Ne- 
dėlioj atsidarys lygiai kaip 6 
valandos vakare. Visi lietuviai 
biznieriai tapo pakviesti į mū
sų bazarą, nes tam vakarui 
“užordelinome” specialių dai
ktų, kaip tik del mūsų lietuvių 
biznierių. Mes jų laukiame ir 
prašome, kad visi susirinktų 
ir išpirktų tuos puikiausius 
daiktus, kokius mes laikome 
specialiai tik dėl biznierių.

Kurie ir nebiznieriai ateiki
te į bazarą, nes pamatysite, 
kaip mūsų lietuviai vertelgos, 
savas “pas savą”, bizniavoja. 
Mes tikimės, kad biznieriai at
silankys skaitlingai, taip kaip 
jie skaitlingai sudovanojo pui
kaus tavoro į Kliubo bazarą.

Kviečia Komitetas.

Proletariato Masės Rems 
Komunistus

Bent keliose Europos vals
tybėse gali kilti panašus ka
ras, kaip kad jis yra šiandie
ną Ispanijoj,-—vakar “N. Y. 
Timese” rašė vienas rašytojas, 
—nes fašistai prie to veda. 
Bet, jis sako, proletariato ma
sės rems komunistus kovoje 
prieš karą ir fašizmą.

O jūs, Brooklyno ir apylin
kių darbininkai, paremsite 
Kompartijos Lietuvių Frakci
ją, atsilankydami į jos būsian
čią vakarienę, kuri įvyks šį 
sekmadienį, 9 d. gegužės, 
“Laisvės’’ svetainėje.^ Tik pa
siskubinkite įsigyti tikietus iš 
anksto, nes jų galima gauti 
“L.” raštinėj. Vakarienės 
pradžia 8 vai. vakare. Nei vie
nas neužmirškite garsinti tą 
mūsų bankietą, o jis . bus pas
kutinis ir geras, nes vasaros 
sezonas mumis išvys į laukus, 
į girias.

Visus užprašo,
Rengimo Komisija.

Brooklyniečiai Sveikins 
“Vilnies” Suvažiavimą

Gegužės 16 d. įvyksta mūsų 
broliško dienraščio “Vilnies,” 
išeinančio Chicagoje, metinis 
suvažiavimas. Brooklyno lietu
viai, darbininkai ir pažangūs 
biznieriai, yra nusistatę pasvei
kinti “Vilnies” suvažiavimą su 
šimto dolerių dovana. Iki šiol 
aukojo sekami draugai:

P. Kapickas $5, M. Liepus 
$5 ir D. M. šolomskas $3. .

Po $2 aukojo draugai: A. 
Valilionis, P. Buknys, J. Siur- 
ba, A. Bimba, V. Rudaitis ir 
J. Stanelis. $1.25 aukojo J. 

.Steponaitis.
Po $1 aukojo: P. Gustaitis, 

M. Klimas, M. Bepirščiūtė, 
Baltrušaičiai, M. Paukštienė, 
Chas. Derenčius, K. Dambrau
skas, K. Balčiūnas, J. Balčiū
nai, Purvėnų šeima, U. Sinke
vičienė, J. Kalvaitis, Ona Jo- 
kubauskienė, P. Alekna, M. 
Stakoff, T. Kapočius, J. Gru- 
bis, J. Vinikaitis, P. Rainys, J. 
Ažius, W. Keršulis, P. Palta
navičius, V. Paukštys, A. Bie
liauskienė, J. Daugėla, P. Mi
kalauskas, J. Gužas, N. Pa
kalniškis, P. Katinas, V. Sir- 
gėdas, K. Jotautas, P. Pakal
niškis, P. šolomskas, P. Taras, 
S. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, P. 
Balsys, S. Sasna, R. Mizara, 
A. Kairiūtė, seserys Vazniutės, 
M. Sinkevičiūtė, L. Kavaliaus
kaitė, J. Orman, A. Gustaitis, 
J. Kovas, P. Baranauskas, A. 
Balčiūnas, P. Baltrėnas ir J. 
Barkus.

Po 50c aukojo: F. Kazake
vičienė, A. Verkutis, A. Brie
dis, F. Bepirštis, K. Joneliu- 
nas, F. Vaitkus, K. Levanas, 
Ernest Duben, V. Meškaus
kas, M. Vasikauskienė, A. 
Švėgžda, J. Bernotas, M. 
Kraujalis, A. Jesiulaitis, J. 
Kraujalis, J. Kasiulaitis, M. 
Bushon, J. šnyras, A. Sinušas, 
Ch. Nečiunskds, A. Velička, 
Ig. Urbonas, J. Marčiukienė, 
P. Prasauskas, M. Laudanskie- 
nė, Chas. Kwarren, J. Valat
ka ir A. Mureika.

Po 25c: K. Meškėnas, A. 
Marcinkevičius, J. Lazauskas, 
J. Šimėnas, A. Višniauskienė,
M. Maželienė, S. Bittermonie- 
nė, I. Levanienė, A. Uprose, 
A. Kazakevičius, K. Briedis, 
A. Sinkus, W. Paškevičius, V. 
Guoga, Jurgis Dulkė, O. N. B.,
N. Dobilienė ir M. Aitutis. Ro
kus Vitkauskas 10c.

Viso jau esame suaukavę 
$91.85. Bet dar yra draugų 
pasižadėjusių aukoti pasveiki
nimui “Vilnies” suvažiavimo.

Drg. L. Pruseika nuo Chi- 
cagos draugų pasveikino “Lai
svės” suvažiavimą ir prisiuntė 
dovaną $109. Būtų gražu, kad 
mes, brooklyniečiai, sudarytu
me dovaną $110.00. Nors vie
nu doleriniu pralenktume Chi- 
cagą.

Drg. J. Weiss renka “Vil
nies” suvažiavimui dovanų 
Central Brooklyne. Jei ben
drai sudėsime aukas, tai tik
rai pralenksime chicagiečius.

Keletas draugų yra pasi
žadėjusių aukoti. Prašome ne
pasivėlinti. ’Aukas ir pasveiki
nimą turėsime išsiųsti sekantį 
šeštadienį. P. Buknys.

Frakcijos Vakarienes Bilietų 
z Pardavėjam
Lietuvių Komunistu Frakcijos ren

giamos vakarienes bilietų pardavinė
tojai malonėkite Šiandien pranešei d. j 
St. Balčiūnui kiek pardavėte bil’o- 
tų, nes tas reikalinga žinoti komisi- ' 
jai ir gaspadinčms. Dar neturintieji 
bilietų prašomi kaip galint greičiau 
įsigyti. — Komisija.

REIKALAVIMAI
Reikalinga viduramžė moteris dirb

ti prie namų darbo ir gyventi mažam
miestelyj. Darbas nesunkus, tik trys 
nariai šeimynoj. Dėl daugiau infor- ’ 
macijų kreipkitės: J. Sabaitis, 60-73 
Gates Ave., Brooklyn, N. Y. Arba 
šaukite telefonu: Hegemen 3-7349.

(106-108)
Reikalinga mergina prižiūrėti ke

turių metų amžiaus vaiką. Lengvas 
namų darbas. Turi mokėt virti. Rei
kalinga rekomendacijų.

78 Graham Ave., Brooklyn, N. Y. 
Lustig Candystand.

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)

Valgykite Medų
“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- 
giaUj ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

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

Tęl. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA A VE.
Prieš Forest Parkway ’ 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN

LDS 46-tos kuopos susirinkimas 
bus trečiadienį, gegužes 5 d., 7 vai. 
vakaro, 79 Hudson Ave. Visi nariai 
būkite. — Valdyba.

BROOKLYN, N. Y.
šį ketvirtadienį, 6 d. gegužes įvyks 

LDS 1-mos kuopos susirinkimas, 
“Laisves” Svet., 8 vai. vak. Visi na
riai būtinai dalyvaukite, ir užsimo
kėkite už duokles. Kurie bus susi-

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
lemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

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

R

Dar Dėl Vaidinimo “Iš 
Meilės”

Aprašyme vaidinimo “Iš 
Meilės” likosi praleista nepa
minėtas Jonas Velička, kuris 
gražiai pasitarnavo veikalui 
su savo švelniai verkiančia 
smuiką.

Vincent J. Simmon, M. D.
43 WEST 88th STREET 

New York, N. Y. 
Lietuvis Gydytojas 

Telephonfe: 'Schuyler 4-4147 
Valandos:

Nuo 12—1:30 po piet ir 
nuo 5—7 vai. vak.
Ir Pagal Susitarimą.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVer green 7-4335

12
MEDI
CINAL

HERBS
IN

1 BOX

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, čekį 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.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
0----------------------------------------

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

STREET

3

■S

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

BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 7-8886

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis 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 DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais. Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, Šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y. .

A. J. BUKENAS 
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

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

Visokių Ąutomobilių 
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

J
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