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Darbo Žmonių 
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Krislai
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Draugams?
Demokratinis Frontas.
Priešo Bučkis.
Pagaliau!

Rašo A. B.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

r
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Atsimenate, chicagiečiai pa
sveikino “Laisvės” suvažiavimą 

su didele auka. Tai buvo .jų 
gražus, nuoširdus pasirįžimas.

Bet kaip bus su brooklynie- 
čiais? Mes turėtume chicagie- 
čiams atsimokėti tuo pačiu.

“Vilniai” finansinė parama 
labai reikalinga. Jos suvažiavi
mas, kuris įvyks gegužės 8 die
ną, turėtų tą paramą suteikti.

šitie pora mėnesių spaudai 
yra sunkiausi, žieminiai paren
gimai pasibaigė, o į laukus 
svietas dar neišsikraustęs. Už 
vasarinių parengimų darbus 
draugai žada atsilyginti tiktai 
po to, kai jie įvyks.

Gerai. Bet kaip gali verstis 
“Laisvė” ir “Vilnis”?

Todėl kuopos ir draugijos, 
kurios ištęsi, turėtų už plaka
tus, tikietus ir kitus vasarinius 
darbus užmokėti taip greitai, 
kaip juos gauna.

Amerikos Komunistų Partija 
rimtai svarsto būsimų kongresi
nių rinkimų problemą.

Kas laimės? Reakcionieriai, 
ar pažangieji? Juk kaustosi Re- 
publikonų Partijos ir Demokra
tų Partijos reakcionieriai. Jau 
dabar kongreso didžiuma 
tu stoja prieš Roosevelto 
rališką politiką.

pies- 
libe-

galoŠie rinkimai bus be 
svarbūs.

Komunistų Partija siūlo vi
sur sudaryti bendrą demokrati
nį, frontų. Visos spėkos, kurios 
prieš reakciją ir fašizmą, gali 
ir turi išstatyti bendrą kandi
datu surašą.

Didžiųjų kapitalistinių laik
raščių savininkai visu frontu 
puola Laikraštininkų Gildiją. 
Jie tam leidžia savo laikraštį, 
pavadintą “Editor and Pub
lisher.”

šio laikraščio redaktorium 
yra tūlas Arthur Bobbs. Nese
nai jis Gildijos narių susirinki
me debatavo Gildijos preziden
tą Broun.
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Chinai Atėmė iš Japo
nų Ilgą Eilę Miestų;
Veja Juos iš Shansi

_____ . H----------------------------------------------------------

CIO IR DARBO FEDERACIJOS UNIJOS REMIA 
PREZIDENTO ROOSEVELTO PLANĄ KO

VAI PRIEŠ KR1ZĮ IR NEDARBĄ

Japonai Jau Veikia Nuodin
gomis Karo Dujomis

Kongreso Pažangieji Šaukia 
Boikotuot Užpuolikus

su-
bei 
ko-

Hankow, Chinija, bal. 19. 
—Chinai atėmė iš japonų 
Shihlou, Taning, Yunglo, 
Shihsien, Puhsien, Wukiang 
ir kelis kitus miestus ir mie
stelius vakarinėje ir rytinėj 
dalyse Shansi provincijos,' 
vakarinėj Chinijoj, iš kup 
japonai plačiu frontu šluoja
mi laukan.

Vejami iš miestų, japonai 
išžudo visus chinus gyven
tojus, kuriuos tik gali 
čiupti, ir susprogdina 
sudegina visus namus, 
kius tik paspėja.

Chinai sumušė japonus ir 
persikėlė per Geltonąją upę 
į rytus nuo Tungkwano, iš 
kur grasina sunaikinti ja
ponų būrius pietinėje Shan
si.

Mūšiuose prie Wukiango 
japonai paleido daugį nuo
dingų karo dujų prieš chi
nus, bet kad vėjas pūtė ki
ton pusėn, tai nuodingieji 
gesai nepadarė chinam jokių 
nuostolių.

Japonai siunčia didelių 
pastiprinimų s a v i š k iams, 
kuriuos chinai atakuoja prie 
Tailingo ir sykiu šturmuo
ja apsiaustus japonus Yih- 
siene ir Tsaochwange, pie
tiniame Shantunge. • Keli 
tūkstančiai apgultų japonų 
dar laikosi akmeniniuose 
Yihsieno fortuose.

Chinai atkariavo nuo ja
ponų Hanchwangą, po žiau-

Washington. — Kongres
manas B. N. Scott, demo
kratas, remiamas kitų pa
žangesnių k o n g r e s manų, 
įnešė reikalavimą, kad pre
zidentas Rooseveltas oficia
liai paskelbtų, kurios šalys 
sulaužė tarptautines sutar
tis.

Sekamas žingsnis bus rei
kalaut, kad Amerika boiko
tuotų tokias šalis (Japoni
ją, Italiją ir Vokietiją) ir 
veiktų išvien su kitomis tai
ką mylinčiomis valstybėmis 
prieš tuos. fašistinius už
puolikus.

—.... .......... ..................... . ................

Angly Sutartis su Roma 
Stiprinanti Fašizmą

Pittsburgh, Pa.—CIO ir Į prezidento Roosevelto rei- 
Amerikos Darbo Federaci
jos unijos užgiria preziden
to Roosevelto reikalavima v 
paskirt iš šalies iždo $3,000,- 
000,000 viešiem darbam ir 
kovai prieš krizį apskritai.

New York. — Amerikos 
Darbo Federacijos statybos 
darbų unijų centras parėmė

kalau jamas sumas pinigų 
pašalpiniams darbams ir ša
lies ūkiui gaivinti.

Philadelphia, Pa. — CIO 
ir Amerikos Darbo Federa- 
jos unijos mušė telegramas 
prezidentui Rooseveltui, pa- 
sižadėdamos remt jo viešų 
darbų ir pramonės gaivini
mo programą.

Liaudiečiai Tebegina 
Tortosą; Pervijo Fa
šistus per Segre Upę

Nepasitvirtina Fašistų Gandai Apie 20,000 Liaudiečių 
Apsupimą Rytuose Nei Apie Fašistų Pergalę Tarpkalnėj.

Sukniasiuvitį Vadas Ge- 
rinasi Federac. Vadams

Popiežius Karštai Lai
mina Generolą Franco

Bobbs sako: Gildija perdaug 
kairi. Ot, jeigu jie gražiuoju 
kalbėtųsi su savininkais, tai vi
skas būtų gerai.

Taip, taip, gražiuoju! Atšovė.raus mūšio su dideliais nuo- 
jam BFoun.
organizacija ir bandė geruoju 
viską išrišti. Net buvome pa
kvietę savininkus į balių ir ge
rai “užfundijome.”

Savininkai mus pagyrė, taip 
sakant, pabučiavo. Bet kas iš 
to? Po bankieto kai pradėjo 
mus skusti, tai net vilnos dul
kėjo.

Tada mes pažinome priešo 
bučkį ir pradėjome organizuotis 
kovai, o ne šampano gėrimui. • 
Dabar kas kita.

Taip Broun paguldė savinin
kų atstovą Bobbs.

Is pradžios mūsų stoliais iš abiejų pusių.

Japonų Lakūnai Nužudė 200 
Nekariškių Chinų Kantone
Kanton. — Japonų lakū

nai, išnaujo bombarduodami 
Kantoną, pietinės Chinijos 
didmiestį, užmušė per 200 
nekariškių chinų, daugiau
sia moterų ir vaikų, ir su
žeidė apie 300.

Rooseveltas Atleido Bausmę 
Senių Pensijų VaduiTai jau suskambės mūsų jau

nimo balsas. Jų planuojamas 
“The Voice of Lithuanian Ame
ricans”, jau kaip ir gatavas ir 
už dienos kitos išgirsime, pama
tysime.

Labai didelis darbas jauni
mo atliktas. Dabar bus klausi
mas žurnalo išlaikymo. Tai irgi 
be galo svarbus klausimas.

Senimo pagelba jaunimui bus-misijos šaukimą ateit ir at- 
reikalinga. Dar stebėtinai daug1 
ekonominiai ir visaip kaip jau
nuoliai priklauso nuo savo tėvų.

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas dovanojo 30 die
nų kalėjimo bausmę senių 
pensijų judėjimo vadui kon- 
gresmanui Townsendui.

Townsend buvo nuteistas, 
į kad paniekino kongreso ko-

sakyt j klausimus apie • su
renkamas aukas ir išlaidas.

UŽPUOLIKAI NUŽUDĖ 
9 BERNUS

Queretaro, Mexico.—Bū
rys užpuolikų užmušė devy
nis bernus generolo E. Acos- 
tos dvaro. Pats generolas 
užsibarikadavęs name ir at
sišaudydamas nukovė vieną 
užpuoliką. Tada kiti pabėgo.

Japonija Reikalauja “Bilos” 
Už Nuskandintą USA Laivą
Washington. — Japonija 

jau pirmiau žadėjo atsiteist 
Amerikai $2,214,000 už šios 
šalies karinį laivuką, “Pa- 
nay”, kurį japonų lakūnai 
bombomis paskandino per

Berlin. — Nazių spauda 
džiaugiasi, kad Anglija pa
darė “draugiškumo” sutar
tį su Italija; sako, kad ta 
sutartis nesilpnin^a Vokieti- 
jos-Italijos frontą, bet dar, 
girdi, stiprina jį.

Hitlerininkų laikraščiai 
sveikina Mussolinį, kad jis 
vaidino “viešpataujančią” 
rolę derybose su Anglija ir 
privertė ją padaryti Italijai 
įvairių nusileidimų. z

Nazių vadai išsireiškia, 
kad jeigu Mussolinis nebūtų 
artimai susirišęs su Hitle
riu, tai Anglija nebūtų pa
darius.. Italijai tokių nuolai-

Reikalauja “Pataisyt” New 
Yorko Konstituciją prieš 

Komunistus

Albany, N. Y., bal. 19.— 
Konstitucinio suvažiavimo 
delegatas J. D. Nunan, atža
gareivis demokratas, įnešė 
įrašyti į New Yorko valsti
jos konstituciją, kad jokion 
valdžios vieton neturi būt 
skiriamas ar renkamas joks 
asmuo, kuris skelbia vald
žios nuvertimą “prievarta 
ar jėga.” Įnešimas atkreip
tas stačiai prieš visus Ko
munistų Partijos narius ir 
pritarėjus.

Iššoko iš Viešbučio ir Užsi
mušė Nuoga šokikė

New York, bal. 19.—Visai 
nuoga iššoko Thais Giroux 
per langų iš viešbučio Lin
coln penkto aukšto kamba
rio ir užsimušė. Ji buvo 26 
metų amžiaus ir savo laiku 
pagarsėjus nuogalė šokikė.

nai gruodžio 12-tą dieną. 
Bet dabar Japonijos val
džia prisiuntė reikalavimą, 
kad Amerikos vyriausybė 
smulkmeniškai išdėstytų, už 
ką būtent nori gaut tuos 
$2,214,000.

Philadelphia, Pa. — Suk- 
niasiuvių Unijos pirminin
kas David . Dubinsky vėl ne
teisingai kaltino CIO, būk 
jinai “nenorinti” susitaikyti 
su Amerikos Darbo Federa
cija. O jam turėtų būt žino
ma, jog tai Federacijos de
šinieji vadai atsisakė pripa
žint ir priimt į savo organi
zacijas didžiąsias CIO iš
vystytas unijas, kaip kad 
automobilių, gumos, plieno, 
alumino, cemento ir kt. dar
bininkų.

Dubinsky, svirdamas pu
sėn dešiniųjų Federacijos 
vadų, pareiškė, kad jeigu 
CIO galutinai įsisteigs kaip 
unijų organizacija šalia 
Darbo Federacijos, tai jis 
“išvesiąs” Sukniasiuvių Uni
ją iš CIO ir laikysiąs ją “ne
priklausoma.”

Vatikanas.—Ispanijos fa
šistų galva gen. Franco at
siuntė telegramą, kurioj 
“panaujino savo ištikimybės 
prižadus” popiežiui ir išreiš
kė padėką, kad popiežius 
dabar pakėlė į šventuosius 
ispaną misionierių, S. da 
Hortą, gimusį Katalonijoj 
1520 metais.

Popiežius telegrama atsa
kė gen. Franco’ui: “Mes 
esanj laimingi, kad jūsų au
kštenybė virpa katalikiškos 
Ispanijos senuoju tikėjimu, 
ir iš širdies siunčiame jums 
apaštališką p a 1 a i m inimą, 
dieviškų malonių teigėją.”

Roma, bal. 19.—Mussoli- 
nis tikisi greitu laiku pada
ryti “draugiškumo” sutartį 
su Franci j a,, panašią kaip 
naujoji Italijos sutartis su 
Anglija.

Pikietininkai Nepraleidžia 
Darban Prastų Unijistų, . 
Ilgai Užvilkusių Duokles

Siūlo, Kad Kūba Pasveikintų 
Meksiką už Svetimšalių Ži

balo įmonių Užėmimą
Flint, Mich. — Pikietinin- 

kai, Jungtines Automobilių 
Darbininkų Unijos nepralei
do darban į General Motors 
Fisher Body No. 1 fabriką 
ir j Buick automobilių su- 
budavojimo dirbtuvę neuni- 
jistų ir tokių unijistų, kurie 
perilgai užvilko savo meti
nes duokles. Dėl to laikinai 
buvo priversti apsistoti dar
bai, kur dirbo 5,000 žmonių.

Suėmė 2,000 Rumunų Naziy

Bucharest, Rumunija. — 
Tapo areštuota jau 2,000 
Rumunijos naziškų fašistų 
iš “geležinės gvardijos” su 
C. Z. Cordeanu priekyje. Jie 
ruošėsi gegužės 1 d. nuverst 
“perminkštą” karaliaus Ka
rolio ir patriarcho Cristeos 
fašistų valdžią.i

Hitlerininkai Registruoja 
Austrus Anglijoje

London. — Vokietijos val
džia reikalauja, kad visi bu
vę Austrijos piliečiai, dabar 
esantieji Anglijoj, užsire
gistruotų pas Hitlerio kon
sulus kaip Vokietijos pilie
čiai; bet daugelis jų nesire- 
gistruoja.

Hendaye, Franc. — Ispa- 
ifijos pasienis.—Respublikos 
armija per dvi savaites buvo 
visai sustabdžius italų juod- 
marškinių divizijas už 8 my
lių į vakarus nuo Tortosos 
miesto, esančio už 20 mylių 
nuo rytinio Ispanijos pajū
rio.

Apiplaut nuo* tos gėdos 
Mussolinio “juodosios strė- 
los” pulkus, Ispanijos fašis
tų generolas Valino atsiun
tė jiems talkon daugį mau
rų raitelių, ispanų fašistų ir 
būrius tankų. Tuo būdu res
publikiečiai tapo priversti

pasitraukt iš vakarinio Tor
tosos priemiesčio per Ebro 
upę į patį miestą, rytinėje 
jos pusėje.
Tvarkus Liaudiečių Pasi

traukimas per Ebro Upę
Respublikiečiai pasitrau

kė geroj tvarkoj su visais 
ginklais ir amunicija ir su
sprogdino tiltus. Įsitvirtinę 
antroj upės pusėj, jie da-^J 
bar gina patį Tortosos mie-

Japonų Premjeras Sle
pia Valdžios Krizį

Tokio, bal.. 19.—Per tris 
savaites Japonų ministeris 
pirmininkas kunigaikštis F. 
Konoye buvo apsimetęs .“li
gą”, kad nereikėtų viešai 
pripažint, jog krizis ir ki- 
virčiai krato Japonijos val
džią dėlei jos nelaimių Chi- 
nijoj.

Respublikiečiai su visais 
karo reikmenimis taip pat 
pasitraukė per Ebro upę ry- 
tinėn pusėn nuo Chertos ir 
Ampostos miestelių. Nes 
laikytis vakarinėj upės pu
sėj, kuomet fašistai atakuo
ja iš vakarų, tai būtų rizi- 
kuot apsiautimu ir papuo- 
limu į spąstus.

Fašistai jau pirmadienį 
buvo pasigarsinę, būk apsu
pę ir paėiųę į sląstus 20,000 
respublikos z gynėjų tarp 
Valderrobres, Morelia \ ir 
San Mateo miestelių. Bet 
nė vienas Amerikos kores
pondentas nepatvirtina to-

Eilė ministerių reikalau- į ki° pavojaus respublikie-
ja panaudot aštriausios mo
bilizacijos įstatymą, gro
biant net privačią nuosavy
bę opiem reikalam karo su 
Chinija.

Havana. — Atstovas J. A. 
Pascual įnešė Kubos kon
gresui sumanymą pasiųsti 
sveikinimą Meksikos prezi
dentui Cardenas’ui už tai, 
kad jis paėmė savo šalies 
nuosavybėn amerikonų, an
glų ir kt. svetimšalių žiba- 
lo-aliejaus kompanijas Me
ksikoj.

Tas Kubos kongresmanas 
vadina Cardenaso žingsnį 
“patriotiškai - didvyrišku ir 
vedančiu prie ekonominio ir 
politinio Meksikos paliuosa- 
savimo” nuo svetimšalių.

žmogžudis Policininkas Įka
lintas 20 Metų

New York, bal. 19.—Po- 
licmanas A. W. Chalmers 
tapo nuteistas 20 metų iki 
gyvos galvos kalėti už nu
žudymą Irmos Pradier, na
mų tarnaitės, kurią jis lytiš
kai išnaudodavo.

Bishop, Calif. — Atsivė
rė nauja karšto vandens ir 
garo versmė-geizeris, kurio 
vanduo tryška 80 pėdų auk-

Fašistų Paskalai apie “Su
kilimą” Barcelonoj

Perpignan, Franci j a, 
19.—Ispanijos fašistai 
kleidė girdus, būk apie
kareivių ir oficierių sukilę 
Barcelonoj, atsisakydami 
kariaut prieš fašistus.

bal. 
pa- 
800

Žuvę “Tik 204” Italijos 
Kareivių Ebro Fronte?..

Roma. — Italijos valdžia 
skelbia, kad “204”' jos karei
viai likę užmušti Ebro upės 
fronte Ispanijoj nuo kovo 9 
d. iki šiol.—Bet aišku, jog 
ten žuvo bent kelis kartus 
daugiau Italijos juodmarš- 
kinių.

Nazių įkalinti ir Persekioja
mi Protestonų Kunigai

iandien būsią apsiniaukę 
Ir vidutiniai šilta. N. Y. Orę 
Biuras.

Berlin. — Konfesionalų- 
protestonų religijos virši
ninkai pranešė, kad naziai 
laiko 10 jų kunigų kalėji
muose, 161-nAm uždraudė 
pamokslus ir ' pamaldas ir 
34-ris laiko po “laisvu areš
tu” jų namuose.

Pradedant pamaldas pro
testonų bažnyčiose, yra už
gesinama altoriaus žvakės 
kaip ženklas liūdesio dėl įka
lintų bei į koncentracijoš 
stovyklas suvarytų tos reli
gijos kunigų.

ciams.
Atmetė Fašistus Atgal prie 

Balaguer
Centraliniame Katalonijos 

fronte fašistai buvo prasi
mušę rytinėn pusėn Segre 
upės prie Balaguer, apie 70 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Barcelonos, bet valdžios ar
tilerija ir lėktuvų ugnis per- 
vijo fašistus atgal vakari- 
nėn upės pusėn.
LIAUDIEČIAI IŠKAPOJO

1,500 FAŠISTŲ 
TARPKALNĖJ

Toulouse, Franci j a. — Fa-_ 
šistai pasiskelbė, kad jie už-. 
ėmę Bonaigua tarpkalnę, 
šiaurėj, tarp Franci jos sie
nos ir miestelio Sort.

Madrid. — Ispanijos val
džia užginčija fašistų laimė
jimą Bonaigua tarpkalnėj; 
sako, fašistai šturmavo jąją, 
bet liaudiečiai juos atmušė 
ir nukovė 1,500 priešų, kaip 
praneša Associated Press.

Salamanca, Ispanija. — 
Fašistai garsinasi, kad savo 
oro bombomis jie paskandi
nę vieną respublikos karinį 
laivą ir sužeidę keturis ki
tus, išmesdami 80 tonų bom
bų į Cartagena prieplauką.

Madrid. — Ispanijos vy
riausybė sako, kad 30 fašis
tų orlaivių bombardavo Car
tagena miestą ir prieplauką, 
bet liaudiečių prieš-orlaivi- 
nės kanuolės juos greit ša
lin nuvijo, kad fašistų la
kūnai nepaspėjo padaryti 
jokių didesnių nuostolių 
miestui nei laivam prie
plaukoj. . b
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“Vilnies” Bendrovės Šėrininkų 
Suvažiavimas

“Vilnyj” telpa mūsų chicagiškio dienraš
čio bendroves direktorių atsišaukimas, 
po kuriuo pasirašo pirm. B. Salaveiči- 
kas ir sekrt. St. Butkus. Be kitko, “Vil
nie” direktoriai sako:

“Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiemet įvyksta ‘Vilnies’ Bendrovės šė
rininkų suvažiavimas. Jis įvyks gegu
žės mėnesį 8 dieną, 1938 m., Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted st., Chi
cago, Ill. Prasidės lygiai nuo 10:30 
valandos ryto.
“ ‘Vilnies’ Bendrovės Direktoriai šiuo 
atsišaukimu kreipiamės į Jumis, drau
gai šėrininkai ir organizacijų atstovai, 
kad dalyvautumėt suvažiavime. Kiek
vieno Jūsų, ar tai pavienio šėrininko, 
ar organizacijų atstovų dalyvavimas 

yra būtinai reikalingas.
“Gegužės 8 diena bus nepaprastai 

svarbi diena visų vilniečių,—visų dien
raščio ‘Vilnies” rėmėjų ir budavotojų. 
Tą dieną šėrininkai suvažiavę pašvęsi- 
me laiką apkalbėjimui, nutiesimui pla
nų dar spartesniam budavojimui dien
raščio ‘Vilnies’.

“ ‘Vilnies’ Bendrovės Direktoriai jau 
kiek anksčiau išsiuntinėjo laiškus pa
vieniam šėrininkam ir organizacijom, 
kurios turi Šerus, draugai, pasirūpin
kite dalyvauti visi. Organizacijos iš
rinkite atstovus šiam suvažiavimui. 
Yra labai svarbu, kad šis suvažiavimas 
būtų skaitlingas, nes to reikalauja ab- 
elnas mūsų darbininkiškas judėjimas 
ir ‘Vilnies’ gerovė.

“Vykdami suvažiaviman turėkite su 
savim šėrus; organizacijų atstovam 
įteikite mandatus.

“Tikimės, draugai šėrininkai, kad 
Jum rūpi ir finansinė ‘Vilnies’ padė
tis ir Jūs neatsisakysite skirt išgalimą 
dalį aukos pasveikinimui suvažiavimo. 
Ypač organizacijos, tikime, širdingai 

' atsilieps į šį klausimą.”
Andai Komunistų Partijos Lietuvių 

Centro Biuras išleido atsišaukimą, ragi
nantį visus lietuvius darbininkus paremti 
“Vilnį”, nes ji šiuo tarpu randasi silp
nesnėj finansinėj pozicijoj.

\ Mes manome, kad ir rytinių valstijų 
lietuviai, pavieniai ir organizacijos, “Lai
svės” skaitytojai, pasiųs vilniečių suva
žiavimui sveikinimų ir finansinės paspir
ties.

Anglijos-Italijos Sutartis
Pereitą šeštadienį Romoje buvo pasi- 1 

rašyta naujai iškeptoji tarpe Anglijos ir 
Italijos sutartis. Žinios skelbia, kad Ita
lijos fašištų spauda reiškia nepaprastą 
džiaugsmą dėl šitos sutarties padarymo. 
^Reiškia džiaugsmo ir Anglijos buržuazi
nė spauda. Tam pritaria ir Amerikos 
stambaus kapitalo spauda.

Jau tik šitie faktai rodo, kad ši sutar
tis nebus naudinga demokratijai, nebus 
naudinga taikai.

Sutartis nusako kai kuriuos specifiš
kus dalykus: Britanija, pav., pripažįsta 
Italijai Ethiopiją, o Italija, grąžon, už
tikrina nesikišimą į Britanijos valdomas 
teritorijas Afrikoj. Sutartis garantuoja 
abiem imperijom lygias teises Vidurže
mio jūroje; Italija sutinkanti ištraukti 
“savanorius” iš Ispanijos ir nesikišianti , 
į vidujinius Ispanijos tvarkymosi reika
lus. Paviršutiniškai žiūrįnt, sutartis atro- f 
do nieko sau. Bet žvelgiant giliau, ji pa
rodo, būtent, tą faktą, kad Anglijos re
akcininkai su Italijos fašistais pasiruošė 
užduoti mirtiną demokratijai smūgį Is

panijoj ir sukonsoliduoti reakcines pajė
gas prieš Sovietų Sąjungą.

Italijos fašistai jau ne kartą pažadė
jo ištraukti iš Ispanijos “savanorius” ir 
neremti Ispanijos fašistų ginklais. Deja, 
iki šios dienos jie to savo žodžio nepildė 
ir nepildys. Atpenč, jie remia ir, atrodo, 
pasiruošę remti Franco budelius tol, kol 
Ispanijos demokratija bus pasmaugta ar
ba ji, sustiprėjusi, išvys įsiveržėlius lau
kan ginklu.

Dabar aiškiai pasirodo, kad Anglijos 
imperialistams rūpi kiek galint sustiprint 
fašistinius kraštus, o silpninti demokrati
nius. Sakoma, Mussolinis, kaipo nagradą, 
greit gausiąs geroką sumą pinigų iš 
Londono pavydale paskolos.

Dabar Anglijos ir Italijos imperialis
tai darys viską gavimui savo sutarčiai 
užgyrimo Amerikoje. Jie leis sumas pi
nigų propagandai, aiškinančiai, būk jų 
sutartis yra- taikai palaikyti.

Dėl to už taiką nusistatę Amerikos žmo
nės neturi tai propagandai pasiduoti, bet 
turi budėti ir darbuotis už sekančius:

1. Juo energingiau remti Ispanijos de
mokratiją, kad neprileidus fašistams (su 
pagelba Anglijos torių) ją nugalėti.

2. Padidinti kampaniją už nuėmimą 
embargo ant ginklų Ispanijos demo
kratinei vyriausybei.

3. Reikalauti Jungt. Valst. kongreso ir 
prezidento Roosevelto pertaisyti t. v. ne
utraliteto įstatymą, kuris, kaip gyveni
mas parodė, gelbsti ne užpultiesiems 
kraštams, o užpuolikams.

4. Tęsti ir plėsti reikalavimą, kad bū
tų sudarytas kolektyviškasis saugumas 
(collective security) visų demokratinių 
pasaulio valstybių, įskaitant Sovietų Są
jungą.

Amerikos žmonės privalo daryti viską 
padėti Anglijos žmonėms kovoti prieš sa
vo reakcininkus ir jų pagelbą, teikiamą 
fašistiniams kraštams.

Žygiuoja Pirmyn!
Net ir buržuazinės spaudos korespon

dentai pripažįsta, kad po to, kai Sovietų 
vyriausybei pavyko išgaudyti trockisti- 
nius-bucharinistinius šnipus, SSRS pra
monės gamyba ūmai pakilo. Per pirmuo
sius šių metų tris mėn. sunkiojoj pramo
nėj gamyba pakilo 7 nuošimčiais, paly
ginti su pereitų metų tuo pačiu laiko
tarpiu, o maisto pramonėj pakilo net 
9.4 nuoš.

Metalo, anglies ir geležinkelių pramo
nėj dažnai (tam tikromis dienomią) iš
pildoma daugiau, kaip 100 nuoš. paskirto 
plano.

Einant planu, šiais metais Sovietų Są
junga turi pagaminti:

Spyžo 16,280,000 tonų
Plieno x 20,217,000 tonų
Roliuoto metalo 15,086,000 tonų v

Tai milžiniški skaičiai,. tačiau nelieka 
abejojimų, kad jie bus pasiekti. Apsiva
liusi nuo šnipų-žalotojų, Sovietų visa pra
monė, visas socialistinis ūkis kils dar 
negirdėta pasaulyje sparta.

Reikia atsiminti, kad Sovietų pramonė 
kilo sparčiai ir pirmiau, nepaisant, jog 
neprieteliai bandė ją griauti, ardyti, sa- 
botažuoti.

Ištikimi socializmo kraštui darbininkai 
dabar dar stipriau suners savo galingas 
rankas socializmo kraštui stiprinti.

Šiemet Sovietuose tikimasi nepaprasto 
derliaus. Jei neatsitiks kokių nors gam
tos prajovų (didelių sausrų, pav.), tai, 
menama, šiemet SSRS javų derlius bus 
dar didesnis, negu pereitais metais. Ir 
tai neįstabu: šiemet kolektyviečiai turės 
daugiau mašinų, daugiau patyrimo ir 
svarbiausia—dauguma nenaudėlių, fašis
tų šnipų, prisidengusių po partiniu bilie
tu, kurie pereitais metais darė viską, kad 
ardyti, šiemet jau tos progos neturės, nes 
jie tapo sučiupti ir atatinkamai nubausti.

Nekokį Dalykai
Pastarajam “Tėvynės” numeryje tel

pa SLA atskaita už pereitų metų pasku
tinius tris mėnesius—spalį, lapkritį ir 
gruodį. Mums į akis krito sekanti gan 
prasti daviniai:

Per tuos tris menesius mirė 58 nariai.
Per tą patį laiką į organizaciją įrašyta 

70 narių. x
Vadinasi, įrašyta tik 12-ka narių dau

giau, negu išmirė. Žinant tą faktą, kad 
per tą laiką visa eilė narių išsibraukė 
(kas tokioj organizacijoj visai natūra
lu), tai dalykai rodosi nekoki.

Tarptautinė Peržvalga
ISPANIJOS LIAUDIS 

NEPASIDUOS
o

Jau dvidešimts vienas 
mėnesis, kaip eina baisūs 
mūšiai Ispanijoj. Ispanijos 
liaudis parodė tokio didvy
riškumo, kokio daugelis ne
sitikėjo ir mūsų tarpe.

Paimkime kad ir dabar
tinę fašistų ofensyvą Ara- 
gonų fronte. Fašistai ant 
135 mylių fronto sutraukė 
250,000 Italijos, Vokietijos, 
Portugalijos ir kitų šalių 
fašistų ir maurų. Jie turi 
nemažiau 225 lėktuvų, 150 
tiankų, 228 toli šaunančias 
kanuoles, kaip praneša 
United Press. Ta baisi jė
ga užgulė ant liaudiečių. 
Fašistai daro viską, kad 
prasimušus' iki Vidurže
mio Jūrų ir liaudiečių Ispa
niją perkirtus į dvi dalis. 
Jie veržiasi penkiais ke
liais: per Trempą, Balague- 
rį, Gandesą, Zaritą ir Teru- 
elį. Jie net kelis kartus Jau 
buvo paskelbę, kad “perkir
to Ispaniją,” kad užėmė 
Tortosą, bet vis tai buvo 
melas. Tikrumoj baisūs 

onūšiai eina, nes liaudiečiai 
sutraukė daugiau jėgų ir 
didvyriškai kaunasi.

Ispanijos liaudiečiai pa
naudojo gudrią taktiką. 

, Gindamiesi Aragonų fronte 
jie perėjo prie užpuolimo į 
šiaur-ryčius nuo Madrido ir 
25 mylių fronte atmetė fa
šistus ant 10 mylių gylio. 
Jeigu jie iš čia galėtų toliau 
vystyti ofensyvą link Zara- 
gossos, tai galėtų išeiti ant 
Aragonų fronto fašistų ar
mijos užpakalinių kelių ir į 
niekus paversti visas fašistų 
pastangas prasimuši link 
jūrų.

Kitą ofensyvą liaudiečiai 
išvystė Centraliniame fron
te, apie 100 mylių į piet
vakarius nuo Madrido lin
kui Badajoz. Čia liaudie
čiai sudaro pavojų perkirsti 
fašistų valdomą Ispanijos 
dalį prasimušdami linkui 
Portugalijos. 'Fašistai tuo 
kartu baisiai bombardavo 
Madridą, kur tik į kelias va
landas paleido apie 2,500 ka- 
nuolių svaidinįų.

Tūlas niekšas Honey- 
combe pabėgęs į Franci ją iš 
amerikiečių tarpo paskelbė, 
būk Ispanijoj jau žuvo per 
8,500 amerikiečių. Vadai 
Lincolno - Washington© Ba
taliono griežtai tą užginči
jo. Ispanijoj viso buvo tik 
apie 2,000 amerikiečių ir 
niekados vienu kartu fron
te nebuvo daugiau, kaip 1,- 
000. Honeycombe nebuvo 
ištikimas kovotojas; jis bu
vo kelis kartus baustas ir 
net kalėjiman įmestas, tai 
dabar pabėgęs Franci j on ir 
davė liežuviui valią. Tiesa, 
kad amerikiečiai, kaip ir ki
tos liaudiečių dalys, skau
džiai nukentėjo dabarti
nėse kovose, bet Lincolno- 
Washingtono Bataliono nuo
stoliai neviršija 100 draugų 
užmuštais, sužeistais, pate
kusiais nelaisvėn ir dar 
esančiais giriose.

Argi Nėra Vilties?
Ispanijos liaudis sudarė 

naują valdžią. Dabar Dr. 
Juan Negrin įgavo daugiau 
galios ir atrodo, kad tas su
tvirtins apsigynimo jėgas. 
Armijoj įvesta karo komi
sarai, prie^ kuriuos kovojo 
buvęs karo minister is Prie
to. Aragonų fronto koman- 
dierius generolas Sebastian 
Pozas atstatytas iš vietos. 

Liaudiečiai griežčiau pradė

jo kovoti prieš generolo 
Franco šnipus užfrontėj. Is
panijos fašistai nutarė lik
viduoti Katalonijos autono
miją. Tas jų tarimas dau
giau paakstino Katalonijos 
gyventojus kovai už apgyni
mą savo tautinės laisvės ir 
liaudies Ispanijos. Katalo- 
nijoj mobilizuojama nauja 
100,000 armija. Pirma labai 
daug vyrų buvo namie, kada 
jie labai reikalingi karo 
frontui. Dabar naujoji val
džia ir darbo unijos šaukia 
visus nuo 31 iki 45 metų vy
rus į armiją arba frėnto 
darbus.

Balandžio 9 dieną virs* 
Barcelonos skrido pulkas po 
pulko naujų liaudiečių karo 
lėktuvų, kurių buvo iki 100. 
Liaudis karštai juos sveiki
no, šoko ir dainavo. United 
Press sako, kad tai naujai 
pribuvę iš Sovietų Sąjungos 
lėktuvai.

Taigi, atrodo, kad Ispani
jos liaudis gauna daugiau 
ginklų, daugiau jų pasiga
mina ir namie. Ji mobili
zuoja naujas jėgas, geriau 
sutvarko užfrontę. Tas vi
sas turės sutvirtinti Ispani
jos liaudies apsigynimo jė
gas.

Tūli net ir labai geri mū
sų draugai daro klaidą, ka
da jie mano, kad vis vien ga
lų gale Ispanijos liaudis tu
rės pralaimėti, nes prieš ją 
atvirai karą veda galingos 
fašistų valstybės: Italija, 
Vokietija ir dar generolui 
Franco gelbėja Portugalija, 
Lenkija ir kiti liaudies prie
šai. Tiesa, kad Ispanijos 
liaudies < kova sunki, bet 
anaiptol ji nėra beviltinga. 
Italijos ir Vokietijos fašis
tai taipgi laipsniškai silp
nėja toj kovoj. Tų šalių 
liaudis daugiau įsitraukia į 

i kovą prieš fašizmą. Tarp
tautinė padėtis gali persi
keisti Ispanijos liaudies 
naudai. Ispanijos liaudis 
ūpo ir pasišventimo kovai 
turi. Todėl iš priežasties 
paskutinių nepasisekimų ne
galima nusiminti ir rankas 
nuleisti. Atminkime, kad pa
saulyj yra Sovietų Sąjunga, 
yra revoliucinė darbo žmo
nių klasė, kuri stovi su Is
panijos baudžia.

, Chinai Muša Japonus
Jau devyni mėnesiai, kaip 

eina karas Chinijoj, Kada 
jo pradžioj mes sakėme, kad 
Chinija didelė, jos liaudis 
skaitlinga ir galinga ir ji 
pagelba liaudies bendro 
fronto mokės krušinti Japo
nijos imperialistams dan
tis, tai daugelis sakė: “Ką 
žmogus padarys prieš maši
nas? Japonija galinga ir 
sumuš chinus.”

Taip, kova yra sunki. Ji 
daug prarijo ir dar prarys 
Chinijos žmonių gyvasčių. 
Bet ji turės baigtis Japoni
jos pralaimėjimu ir Chinijos 
liaudies laimėjimu. Tą ga
lime matyti.

Japonija užėmė apie vieną 
dešimtą dalį Chinijos. Bet 
įr “užimtoj” Chinijos daly 
Japonija vos laikosi. , Ten 
išsivystė galingas partizanų 
veikimas ir net susikūrė 
partizanų-komunistų valsty
bė. Dabar chinai skaudžiai 
sumušė japonus pietinėj da
ly j Shantungo provincijos. 
Ties Taierhchwangu virš 
6,000 japonų kareivių lavo
nų nuklojo laukus. Chinai 
sumušė virš 20,000 japonų. 
Jie pagal Associated Press 
pranešimą nuo 9 d., balan

džio toj kovoj suėmė 30 tan
kų, 900 kulkasvaidžių, 10,- 
000 šautuvų, 77 lauko ka- 
įmolįų ir japonams padarė 
apie ii,000 nuostolių. Tai di
delis laimėjimas.

ChinaDsupa Tsinano mies
tą ir grūmoja išgrūsti japo
nus iš Shantungo provinci
jos. Chinų orlaivynas sti
prėja, armija geriau pasi
ruošia, apsiginkluoja. Tsi- 
nane Japonijos imperialistai 
buvo sudarę sau prielankią 
“Chinijos valdžią” ir jos ar
miją, bet ir ten kareiviai su
kilo prieš japonus. Žinoma, 
Chinijos liaudies kovos dar 
nebaigtos. Ji turės dar ne
mažai ir pralaimėjimų, bet 
galų gale jai yra lemta iš
vyti Japonijos imperialistus 
iš savo mylimo krašto.

Karo žaibai Kitur
Japonijos imperialistai bu

vo pagriebę du Sovietų lai
vus. Sovietai griežtai už
protestavo. Japonija po 48 
dienų išlaikymo paliuosavo 
Sovietų laivą “Kuznecstroj.” 
Sovietai įteikė Japonijai ir 
jos padarui Manchukuo pro
testą, kurios bando susukti 
apie 6,000,000 jenų Sovie
tams priklausančių pinigų 
už Rytų-Chinų Gelžkelį, ku
rį SSRS pardavė Japonijai 
prieš kelis metus. Japonijos 
imperialistai protestavo 
prieš SSRS, būk Sovietai 
siunčia savo armiją Chini- 
jai į pagelbą ir todėl japo
nams nesiseka. Sovietai at
metė tą protestą, pareiškė, 
kad armijos nesiunčia, o 
ginklų gali tiek Chinijai 
parduoti, kiek Chinija no
rės.

Francijoj ir vėl valdžios 
krizis. Liaudis reikalavo 
paleisti reakcinį senatą, bet 
reakcininkai laimėjo ir Blu- 
mo valdžia griuvo. Susidarė 
nauja buržuazinė valdžia su 
Daladier priešakyj. Vargiai 
ji ilgai išsilaikys, nes Fran- 
cijos liaudis kairėja, reika
lauja kovos prieš karo agre
sorius ir paramos Ispanijos 
liaudžiai. Franci jos karo 
vadaį bijosi Vokietijos ir 
Italijos, kurios po pavergi
mo Austrijos bendrai suda
ro 130,000,000 gyventojų ir 
gali išstatyti iki 15,000,000 
armiją.

Vokietijos fašistai dikta
tūros pagelba privertė Aus
trijos liaudį balsuoti už su
sidėjimą su Vokietija. Pir
ma šalį užėmė, armijos pa
gelba pavergė, o paskui da
vė balsavimus. Vokietijos 
fašistai kursto Finlandiją, 
kad ji ginkluotų Alandiškas 
salas. Tai būtų laužymas 
sutarties su Sovietų Sąjun
ga ir padidinimas karo pa
vojaus.

Lenkijos fašistai prieka- 
biauha prie Čechoslovakijos 
ir reikalauja, kad ji .pultų 
komunistus. Tuo kartu jie 
iškėlė kampaniją už kolo
nijas Lenkijai. Mat, fašisti
nė Lenkija yra pavergus

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Aš važiuoju į Lietuvą ap
silankyti sveciuosna. Jau 
gavau leidimą iš Amerikos 
valdžios, kad galėsiu sugrįž
ti į Ameriką. Malonėkite pa
tarti pA’ “Laisvę,” ar ne
gresia sugrįžimui pavojus iš 
priežasties karo? Iš anksto 
tariu ačiū.

“Laisvės” Skaitytojas.
Atsakymas

Į šį klausimą- labai sunku 
atsakyti. Pranašais gi mes 

daug kitų kraštų, bet dar 
to jai negana. Matyti, kad 
kolonijų reikalavimai bus ir 
nauji pasikėsinimai ant 
Lietuvos nepriklausomybės.

D. M. š.

ŠYPSENOS
Per Vėlai Tepatirta

Senas mokytojas užei
na pas dantų gydytoją. Kai 
gydytojas ištraukia skauda
mą dantį, mokytojui kažkas 
dingteli galvoje. J

—Ar tamsta, pone gydy
tojau, nesi tik p. Kiaulokas? 
— klausia mokytojas. — Ar 
Tamsta nelankei mūsų mo
kyklos ir ar tik ne per ma
ne Tamsta buvai už per di
delį išdykavimą išmestas iš 
mokyklos ?

Gydytojas, lyg apgailes
taudamas, nusišypso:

—Gaila, gaila, kad aš per 
vėlai apie šį dalyką tepa- 
tyriau...

Abipusis Dėkingumas...
Vienas linksmas studen

tas savo aštriu sąmojum ir 
smailu liežuviu priviliojo 
vienam restoranininkui 
daug svečių, ir šis turėdavo 
gražių pajamų. Kai studen
tas rengės išvykti, ręstora- 
nininkas, laikydamas sąs
kaitą rankoje, kreipėsi į jį: 
“Kad tamsta matytum, kad 
aš savo geram bičiuliui esu 
tikrai > dėkingas, štai nu
braukiu pusę sąskaitos.”— 
“Ir kad tamsta matytum, 
pone šeimininke, kad aš 
tamstos tikrai neužmiršiu, 
aš nubraukiu antrąją sąs
kaitos pusę”, atsakė studen
tas. Ręstoranininkas, paten
kintas studento sąmojum, 
su tuo sutiko.

v---------Radijo Prekybininkas
Radijo imtuvų r pardavė

jas giria susiriesdamas vie
nam pirkėjui padėvėtą radi
jo aparatą. Kitas pirkėjas, 
išgirdęs tokį gyrimą, prieina 
prie pardavėjo ir taria:

—Jei šis ponas neperka, 
tai imtuvas bus mano.

—O kur ponas gyveni?— 
klausia pardavėjas.

—Alpių 6,—atsako šis.
—Ne, to imtuvo tamsta 

negausi, — atsako pardavė
jas.

—Kodėl? — supyksta pir
kėjas.

—Tamsta, pasirodo, esi 
mano artimas kaimynas, ir 
mano namiškiai ir aš pats 
turėtumėm daug nemalonu
mo.

Iš šen—iš ten.
Bombay, fndija. — 4 as

menys tapo užmušti ir 68 
sužeisti per mahometonų fa
natikų susikirtimą su indų 
religijos sekėjais.

Manila, Filipinai. — Japo
nų kariniai laivai vis tebes
lankioja netoli Mindano sa
los.

1

nenorime būti. Kad naujo 
pasaulio karo pavojus grū
moja, tai kiekvienas pro
taująs žmogus mato. Tačiau 
ar jis kils neužilgo, tai ki
tas klausimas. Gal jo dar 
nebūti kelius mėnesius, ar 
kelius metus. Tai priklausys 
nuo daūgfelio faktorių, o vi
sų pirma nuo to, ar demo
kratinės valstybės norės ir 
mokės susivienyti ir fašisti
nius karo ruošėjus suvaldy
ti. Iki šiol Jos to nebandė 
padaryti.
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Darbininkė ir Šeimininkė
Tarnaičių Kankinimai

Tūla draugė, Lietuvoj buvu
si tarnaite, kartą išsireiškė, kad 
ji bevelytų savo mergaites ma
tyt mirusiom, negu Lietuvoj 
tarnaitėm. Kai kam iš mūs at
rodė neapgalvotu jos išsitari
mas. Tačiau ganėtinai šiurpu 
darosi vien tik pažvelgus i že
miau paduotą “L. ž.” korespon
dento apibudinimą Lietuvos 
tarnaičių beteisės ir valdžios 
teisdarybės nuolaidumą • tarnai
čių kankintojams:

Iš TEISMO SALĖS
Tūlam Stačiūnų kaime, Pa

svalio valsčiuje gyveno pasitu
rinti ūkininkė Morta Rauduvie- 
nė. žemės ūkio darbams netu
rėdama savo šeimos, samdėsi 
net kelis tarnus, kuriais pasiti
kėjo ir juos laikė kaip savo sū
nus ir dukras.

Kartą Rauduvienei iš spintos 
dingo 100 Lt. Moteriškė įtarė, 
kad tą šimtą litų bus pavogusi 
prieš keturis metus pasamdyta 
ir iki šiol ištikima buvusi tar
naitė Ona Stankevičiūtė. Rau- 
duvienė mergaitę įkalbinėjo pri
sipažinti ir pinigus grąžinti, 
bet pastaroji tik teisinosi. Rau- 
duvienė, matydama, kad pati 
viena pinigų nesuras, 1937 m. 
kovo 5 d. apie 100 Lt. dingimą 
pranešė Pasvalio policijai. Kovo 
6 d. pas Rauduvienę atvažiavo 
Pasvalio policininkas Povilas 
Lapienis su seniūnu Bieliausku. 
Rauduvienė svečius pirmiausia 
gerai pavaišino, o šie, prisisoti
nę pradėjo “kvotą”: į kambarį 
atvedė įtariamąją Stankevičiū
tę, kuriai tuojaus pasiūlė geruo
ju prisipažinti, šiai kaltumą 
paneigus, Lapienis Stankevičiū
tę čiupo už plaukų, galvą palen
kė ir suspaudė tarp kojų ir, iš
sijuosęs platų šikšninį diržą, 
pradėjo skaityti smūgius. Bie
liauskas iš lauko atsinešė storą 
pantį, kurį suvilgęs, stojo La
pienių! į talką. Mušamoji tik 
klykė ir šaukėsi šventųjų pa
galbos. Kai mušimas nedavė 
jų norimų rezultatų, Bieliaus
kas surado kietas vadeles, ku
rias suvilgė vandenyje ir jomis 
vėl pradėjo mušti Stankevičiū
tę. Mušė abu pakaitomis. Mer
gaitė nuo smūgių pradėjo alpti 
ir “prisipažino”. Vos paeida
ma, mušeikas nusivedė į tvartą 
ir sakėsi, kad čia 100 Lt paslė
pusi, dabar negalinti rasti. Mu
šeikos paknaišė mėšlą, bet 100 
Lt nerado. Qrįžo į vidų ir vėl 
pradėjo mergaitę mušti kol pa
staroji visai apalpo.

Mergaitės riksmą girdėjęs 
ir jos kančių sujaudintas tar
nas Kraujelis apie įvykį prane
šė kaimynui prašydamas, kad 
pastarasis apie tai praneštų 
mušamosios tėvams. Mušeikos

Garsi Chinų Karžygė
Chinijoj ir už jos rubežių 

pasklido žinios apie sidabra- 
plaukę kovos būrių organiza
torę ir partizanę Feng Wen- 
kou, garsaus kario, Chao Tung, 
motiną. Apie ją, kaipo apie Jo
aną Arkietę, paskilbusiąją Or
leano Mergelę, pinasi legendos 
tarp dėkingos jai Chinijos liau
dies ir išgąstingų priešų.

Kada japonai užėmė Pei- 
pingą, Komunistų Partija jos 
sūnų, Chao Tung, pasiuntė į 
Mentowkow’ą.

Mentowkow’e buvo mainie- 
rių ir studentų, kurie buvo pa
bėgę iš Peiping’o japonams 
ateinant, ir ten taip pat buvo 
karių įš 19-tos armijos. Kariai 
turėjo ginklų.
' Chao suorganizavo mainie- 
rius, karius, studentus į bū
relius kovotojų. Būrelius su
jungė į kompanijas.

Iš karto jie tik naktimis 
užklupdavo japonų sargybi- 

po savo to šlykštaus darbo vėl 
vaišinosi ir po to Lapienis nu
ėjo gulti į Rauduvienės lovą, o 
Bieliauskas sukrito užstalėj ant 
suolo. Abu gerai numiegoję, 
grįžo į namus.

Sekantį rytą į Stačiūnų kai
mą pas Rauduvienę atvyko su
muštosios mergaitės tėvas Stan
kevičius, kuris atrado čia vėl 
grįžusius Lapienį ir Bieliauską. 
Stankevičius savo nukankintą 
dukterį norėjo vežtis namo, bet 
Lapienis net nedavė su dukteri
mi pasimatyti,—esą ji pavogė 
šeimininkės 100 Lt, o už tai jis 
ją areštuojąs. Stankevičius ke
lias valandas palaukęs, pamatė, 
kad Lapienis su Bieliausku iš
važiavo be areštuotosios, pasi
ėmė savo dukterį ir nuvežė pas 
Pasvalio gydytoją Baumšlaką. 
Gydytojas sumuštąją apžiūrėjęs 
konstatavo, kad sumušimas yra 
didelis, mėlynės apima visą sė
dimąją vietą ir tęsiasi iki kelių. 
Toks sumušimas suardęs nuken
tėjusios nervus, bent trims sa
vaitėms ji negalinti atsisėsti ir 
ant sumuštosios vietos gulėti. 
Teismo medicinos apžiūrėjimas 
buvo padarytas tik po trijų sa
vaičių, kuri rado tas pačias su
mušimo žymes, tik jau pakitė
jusios spalvos.

Byla atsidūrė pas teismo tar
dytoją ir prasidėjo nuodugnus 
tardymas.

Panevėžio apyg. teismas iš- 
važiuojamoj sesijoj Pasvaly 
žiūrėjo šią bylą. Kaltimasis La
pienis kaltu neprisipažino, o pa
siteisinimui davė tokių parody
mų :

—Ponai teisėjai, Stankevičiū
tės aš nemušiau, o tik apklau
siau. Kalta ji prisipažino. Su
rašiau protokolą. Rytojaus die
ną į Stačiūnų kaimą atvažia
vau kitais reikalais. Tada Rau
duvienė mane pakvietė nušauti 
jos pasenusį šunį. Į šunį pa
leidau net kelis šūvius, bet jie 
nebuvo mirtini, šuo pabėgo į 
laukus ir man teko laukti visą 
valandą kol jis sugrįžo. Kai grį
žo—pribaigiau. Tuo laiku at
važiavo Stankevičiūtės tėvas, 
kuriam pasakiau apie dukteries 
apsivogimą. Tėvas išsijuosę 
diržą ir dukteriai gerai įkir
to. Tai va, kas Stankevičiūtę 
primušė. Aš nekaltas. Aš tik 
šunį nušoviau...

Šį Lapienio parodymą žodis 
žodin pakartojo ir antrasis kal
tinamasis Bieliauskas. V-i'si liu
dininkai reikalą pakreipė tikro- 
jon pusėn. Rezultate teismas 
paskelbė sprendimą, kuriuo Po
vilas Lapienis ir Jonas Bieliau
skas nubaudžiami po pusantrų 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Teismo išlaidos uždėtos abiems 
nuteistiesiems.

nius. Tuo būdu jie gavo 
šautuvų ir granatų. Tuomet/ 
pasidarę drąsesni ir stipres
ni, jie užpuldavo japonų pa
siuntinius ir gavo dar daugiau 
ginklų. Po to jie jau atakuo
davo dienomis.

Neužilgo Chao turėjo 2,000 
kovotojų, ir netrukus pradėjo 
pas jį ateidinėt seni ir jaunuo
liai, kad prisidėt prie jo bū
rių.

Iki lapkričio jis turėjo 6,000 
vyrų, tad Japonija atsiuntė 
10,000 karių ir orlaivius prieš 
jį. Bet jie nerado Chao nei 
jo karių, neigi nors kiek jų 
atimtų iš japonų ginklų.

Jie nerado nei Yang Chu- 
lin, profesoriaus iš Peiping’o 
Universiteto. Yang turėjo su 
savim 2,000 vyrų, darbininkų 
ir studentų iš Peiping’o, o taip
gi karių iš 19-tos Armijos, ir 
glaudžiai kooperavo su Chao.

Chao palaiko ryšius su 8- 
ja Armija ir su jos koman-

—

dieriumi Chu-teh, ir su jo lau
ko komandierium Peng Teh- 
huai. Nuo jų jis gauna nu
rodymus, politinę vadovybę ir, 
retkarčiais, ginklų.

Jis taip pat palaiko ryšius 
ir su savo motina, kuri eina 
po “kaimus keldama kaimie
čius, rekrutuodama juos, kaip 
ji sako, savo sūnaus “parinkti- 
nei armijai.”

Chao motina mėgsta vadin
tis savo mergišku vardu, Feng 
Wen-kou. Jinai jau 67 me
tų. Iš po sidabrinių plaukų 
matosi šiurkštus veidas, išva
gotas giliom raukšlėm, kaip 
žemelė, kurią ji kartą dirbo 
Mandžiurijoj.

Feng Wen-kou yra žmona 
kartą buvusio pasiturinčio 
farmerio Kirin’e.

Kuomet Japonija užkariavo 
Mandžuriją, jie atėmė jos 
vyro žemę. Chao, jo žmona, 
jaunasis Chao Tung ir astuo
nios mergaitės tuomet pažino
jo alkį. Alkis juose esamą 
neapykantą Japonijai uždegė 
veiksmu: jie tapo “liuosno- 
riais” arba “banditais,” kaip 
juos vadina japonai.

( Per du metu jie buvo ne
matoma mirtimi Japonijos 
sargybiniams šiauriniame Ki- 
rine ir visi jie išmoko g-reit 
šaudyt ir šaudyt, kad užmušt.

Jaunasis Chao Tung tapo 
partizanų vadu ir įstoja Ko
munistų Partijom

Tuomet, japonams karštai 
juos sekant, jie persikėlė į 
pietinį Weihsien ant Shansi- 
Chahar rubežiaus. Visi per
sikėlė, apart Chao Tung. Jis 
likosi kariaut.

Weihsien’e jie vėl pradėjo 
farmeriaut. Feng Wen-kou 
manė, kad galop ji galėsian
ti užbaigt savo dieneles ramy
bėj. Bet vargiai spėjo jie 
suvalyt trečią pjūtį, kaip ja
ponai ir vėl užplūdo. Dar 
kartą Chao’sai buvo nuvaryti 
nuo savo žemės.

Feng >. Wen-kou tuomet su
šaukė šeimos konferenciją. Ji 
kalbėjo apie sūnų, kovojantį 
tuomet Mentowkow’e, kur 
partija jį pasiuntė, apie tikrą 
kovotoją. Ji pasakė, kad 
jiems tol nebus ramybės, kol 
japonai nebus išvyti iš jų ša
lies. Ji klausė vyro, kas dau
giau jiems beliko prarast. Ji 
kalbėjo su savo dukterimis, 
prisimindama liuosnorių die
nas Kirin’e. Ji vėl kalbėjo 
apie sūnų.

Taip ir nutarta. Jie visi 
prisidės prie kovingojo Chao 
Tung.

Senutė Feng Wen-kou yra 
galiūnas organizatorius. Jinai 
po žiurstu nešioja du Mauze- 
rio revolveriu. Ji gali juos abu 
vartoti vienu kartu. Ir ji pa
kloja vyrus.

Ji eina iš kaimo į kaimą. Ji 
‘pasakoja valstiečiams apie 
Kirin’o dienas, kaip japonai 
ateina ir kas tada atsitinka, 
apie savo sūnų, kuris kovoja 
prieš japonus.

“Negali būt ramybės,” ji 
pasakoja kaimiečiams, “kol 
japonai neišeis iš Chinijos.” 
, Valstiečiai klausosi, o pas
kiau eina su ja pas jos sūnų, 
užimdami savo vietas greta 
studentų iš Peipingo, mainie- 
rių iš Mentowkow’o ir karių 
iš 19-tos Armijos.

Feng Wen-kou gauna gin
klų kaip ir vyrų savo sūnui. 
Retai kada pasitaiko toks ja
ponų garizonas, retai praeis 
priešo paslas, apie kurį jai 
nepraneštų.

Tai tuomet, su asmeniškai 
parinktų vyrų grupe, ji pada
ro vieną iš savo taip vadina
mų “mandagumo vizitų,” su- 
grįždama ne su gėlėmis, bet 
su šautuvais ir amunicija-.

Kartą jai būnant kaime at
ėjo japonai. Ji paslėpė Mąu- 
zerius po žiurstu ir atsisėdo 
prie kelio. Japonai ją paspy
rė ir nuėjo. Jiem nereikalinga 
“sena ragana.” Bet jie jai bu
vo reikalingi ir jinai juos pa
čiupo vėliau.

Kartą ir šiaurinio Shansi 
miestelyje, kur ji šaukė masi
niai priešintis japonams, chi- 
nai kaimiečiai taipgi palaikė 
ją už seną bobelką.

“Ką tu žinai apie mūšį, tu 
sena boba?” jie šaukė pasity
čiojančiai.

Bet Teng Wen-kou neturi 
laiko ginčytis.

Dabar vakaras ir ji šaukia 
kaimiečius ją sekt. Jie eina 
užmiestin iki pamato ant kal
nelio, nusidriekusius prieš 
saulėleidį, Japonijos raitą sar
gybą, tris vyrus.

Netarus nei žodžio, ji išsi
traukia iš po žiursto Mauze- 
rius, taiko ir iššauja. Du raite
liai iš karto nuvirto. Trečias 
pabėgo.

Virš 200 kaimiečių iš to 
miestelio dabar kovoja jos sū
naus armijoj.

Nesenai ji nuvyko į Han- 
kow’a gaut partizanams dau
giau reikmenų. Ji ten važia
vo trūkyje užsikimšusiame pa
bėgėliais, jų pundeliais, jų 
vaikais, viskuo, ką jie spėjo 
išnešt prieš japonams atei
nant.’žmonės ją palaikė pa
bėgėle taipgi, nes jie juk ne
žiūrėjo po jos žiurstu ir nema
tė kabančių Mauzerių. Ir sto
tyje jos niekas nelaukė.

Bet kada grįžo, keliomis 

Hollywoodo Aktorės Naujas Velykų Paradas
Visos gėrimės Hollywoodo 

ž v a i g ž d ėmis, tačiau kaipo 
žmones paprastame gyvenime, 
už scenos, mažai jas pažįsta
me. Tūlas, ypatingai gražuo
les, tankiausiai ir įsivaizduoja
me tokiomis lėlėmis, kokiomis 
matėme, kartais, labai tuščioje 
rolėj.

Tačiau rolė savo keliu, o 
gyvenimas vėl savo. Rolė—jų 
darbas, sulyg veikalo ir sam
dytojo reikalavimų. Už scenos 
aktorės kiekviena skirtinga. 
Tarp jų rasi vėjalio blaško
mų peteliškaičįų, bet rasi dau
gelį vertų aukštos pagarbos.

Štai, kad ir Sylvia Sidney. 
Ji *paskilbus ’ savo puikiu vai
dinimu daugelyje gražių ir 
teisingų judžių. Malonų pažy- 
mėt, kad šios garsios aktorės 
teisėtumo meilė ir pažinimas 
socialės padėties nesibaigia 
nutolus nuo kameros.

Ji puikiai pasirodė kaipo 
kalbėtoja už lojalistų Ispaniją 
mitinge, kuriame Ispanijos 
ambasadorius Fernando de los 
Rios buvo garbės svečiu. Kaip 
Judžių Aktorių Komiteto pir
mininkė, ji darbavosi kalėdų 
vajuje pirkt dovanas ir medi- 
kališkas reikmenis Ispanijos 
vaikams. Buvo svočia pirmame 
to komiteto pakilyje.

Jinai su Frances Farmer 
pagelbėjo nupirkt ambulansus 
Ispanijos lojalistams. Ji taipgi 
yra garbės nare Hollywood’o 
Anti-Nazi Lygoj ir buvo viena 
pirmųjų lygos rėmėjų.

Sylvia Sidney kilus iš 
Bronxo, iš kur ji subve nuvy
ko Teatro Gildijos Mokyklon 
ir joj pasirodė pirmaeile mo
kine. Ji lošė keliuose veikaluo
se ant Broadway, o 1931 nu
vyko į Hollywood. Nuo tada ji 
atsižymėjo tokiuose veikaluo
se, kaip “American Tragedy,” 
“Street Scene,” “Jennie Ger
hart,” “Dead End,” “Fury.” 
Dabar jau turi kitą judį su 
Paramount ir Fritz Lang, di
rektoriumi veikalo “Fury.”

I Studijos biografijoj Sylvia 
■ atžymėta kaipo “New Yorko 
šaligatvių tvarinys.”

Amerikos Moterys Gali 
Baigt Chinijoj Karą
Senatorius Norris, savo išleis

tame oficialiame užgyrime šilko 
boikoto, skelbiamo per Wash- 
ingtono Pirkėjų Moterų Lygą, 
pareiškė, kad Amerikos mote
rys gali baigt Japonijos karą 
Chinijoj atsisakymu pirkt Japo
nijos šilką. ,

Boikoto priešai senatoriui pa
stebėjo, būk boikotas šilko iš
mosiąs Amerikos darbininkus iš 
darbo. Į tai senatorius atsakė:

“Ims apie tiek pat žmonių 
padaryt kojines ir šilką pava
duojamas medžiagas, jeigu ko
jinės bus daromos iš kokios ki
tos medžiagos, o ne šilko”.

dienomis vėliau, ji vyko atgal 
į šiaurius, armijos kamandie- 
riai ją palydėjo, ir, trūkiui 
pasijudinus, jie stovėjo po sa
liutu. i-

I lanko was buvo jai naujove, 
bet jos atsilankymas Hankowui 
dar didesne.

Matote, Feng Wen-kou yra 
pripratus tik prie kovotojų 
draugijos. Kaip dalykai veda
mi Hankow’e ne visai jai pa
tinka. Ją pakayiotinai kviečia 
pietų. Pietų! Tartum, kad jie, 
tame Hankow’e nebūtų girdė
ję apie karą.1 Ji atmetė visus 
pakvietimus.

Kitą kartą vėl ji pakviečia
ma į vietos moterų sušauktą 
mitingą. Iš karto kalba viena 
moteriškė, paskiau kita, ir pa
skui trečia. Galų gale Feng 
Wen-kou kantrybė išseko. 
’Ūmai pašokus ant kojų ji su
šunka :

“Taip, jūs visos žinote ko
dėl Chinija kovoja prieš Ja
poniją. Jums nebereikia apie 
tai daugiau sakyt. Bet kai
muose dar yra daug žmonių, 
kurie nežino. Kodėl jūs nei
nate tenai, į kaimus, ir nekal
bate kaimiečiams, vieton tauš- 
kusios kaip papūgos patogia
me kambaryje?”

Ponios, nustebusios, atsisė
do, užviešpatavo tyla.

R. G.

Per laikus žinoma puošnioji 
New Yorko Fifth Avenue Vely
kų dieną pavirsta į visuotiną 
madų promenadą, čion blizga 
pri^š žėrinčią pavasario saulę 
šilkiniai ponų cilinderiai, kurie 
skersai platiem riebučkiam pri
duoda pailgumo išvaizdą. O jau 
pas ponias galybė įvairybių ir 
prašmatnybių. Vienos skribė- 
laitė katiliukui panaši, kitos 
lepšei, trečios—gėlinyčiukei ir 
viskam, kas tik turi bent kokią 
formą.

čia sueina ir darbo žmonių, 
nors prabėgom pamatyt, kaip 
atrodo tų garsių keturių šimtų 
šeimos, kurios nieko nedirba, 
bet daug pelno; labai daug iš
leidžia, bet1 vis turtingąja.

Šiemet paradan pasisuko 50 
gražiai pasirėdžiusių moterų, 
kurios skyrėsi nuo kitų. Ant 
rankovės jos dėvėjo juodą raiš
tį—tai liūdesio išraiška japonų 
nužudytiem chiniečiam, žuvu
siom Japonijos imperialistų įsi
veržime Chinijon.

Tos moterys, Amerikiečių 
Chinijos Liaudies Draugų na
rės, per dvi valandas vaikščio
jo aukštyn ir žemyn 5th Ave
nue, nešė obalsius ir rinko au
kas nukentėjusiems nuo Japoni
jos įsiveržimo Chinijon.

Maršuotojoms vadovavo žymi 
demokratijos ir taikos gynėja 
Mrs. Julia Church Kolar, taipgi 
Betty Soong ir Helen Holman.

Tarpe kitų obalsių, buvo žy
mus sekamas: “Velykų šilkas 
gal nupirks Japonijai ^kulkas ir 
bombas”.

Ištikimos savo obalsiams, 
puošniai pasirėdžiusios maršuo- 
tojos nei viena nedėvėjo šilki
nių kojinų, visų blauzdas dabi
no marškonės (lisle) kojinės, 
kurių gražutėlių ir įvairiausio
mis pavasario varsomis dabar 
galima gauti visose geresnėse 
krautuvėse. Jų kainos—kaip ir 
geresnių šilkinių, tačiau jos 
daug ilgiau laikosi ir finansi
niai atsimoka Chinijos liaudies 
simpatikėms, jau nekalbant apie 
moralį pasitenkinimą, kuris jau
čiama prisidedant prie boikoto 
ir tuomi teikiant smūgį Chini
jos užpuolikei Japonijai. 'M.

So. Boston, Mass.
ALDLD 2-ros kuopos mo

terų susirinkimas įvyks 20 d. 
balandžio (April), 7:30 vaka
re, 376 Broadway, šiame su
sirinkime bus išduotas rapor
tas iš atsibuvusio Naujosios 
Anglijos Lietuvių Moterų Su
važiavimo. Bus skaityta svar
bi paskaita moterų sveikatos 
klausimu. Po susirinkimo bus 
draugiškas pasikalb ėjimas

Lietuvių Moterų Naujos Ang
lijos Sąryšio Komiteto 

Pirmas Posėdis

Balandžio 10-tą įvyko posė
dis L. M. N. A. S. Komiteto. 
Suvažiavusios į šį posėdį su
važiavimo išrinktos narės pa
siskirstė darbais, išrinko val
dybą. Pirmininke išrinkta M. 
K. Sukackienė nuo ALDLD 
7-to Apskričio; vice-pirminin- 
ke—E. Stygienė, Birutės Pa
šai pinės Draugijos iš Montel
lo; sekretore — A. Markevi
čiūtė, Moterų Kliubo iš Law
rence ; iždininke — E. Ceikie- 
nė, Moterų Kliubo iš So. Bos
ton ; iždo globėjomis—B. La- 
zickienė, Lietuvių žinyčios 
Ratelio iš So. Boston ir Jen- 
kiavičienė, Moterų Skyriaus, iš 
So. Bostono.

Moterų Sąryšio Komitetas 
nutarė pagaminti Sąryšiui tai
sykles (konstituciją), sureng
ti Vasarinį suvažiavimą, kaipo 
pirmos pažinties, Lawrence, 
Mass. Nutarė rengtis prie pla
taus maršruto rudenį ir turėti 
šaunų žieminį parengimą at
einančią žiemą, So. Bostone. 
Nutarta susisiėkt su moterų 
organizacijomis kolonijose su 
tikslu įtraukti į Sąryšį, ir dėt 
pastangas suorganizuoti mote-
rų kliubus, kur jų nėra.

M. K. S.

Meksikos Motery Auk
sas ir Šalies Aliejus
“Laisvėj” jau buvo rašyta, 

kad Meksikos valdžia nusavi
no aliejaus šaltinius, kurie bu
vo užsienio kapitalistų išnau
dojami be jokios atodairos į 
šalies reikalus. Užsienių kapi
talistai, per savo valdžias, pa
reikalavo atlygint už koncesi
jas milžiniškas sumas pinigų.

Meksikos valdžia atsišaukė 
į šalies gyventojus aukų alie
jaus k one e s i joms išpirkti. 
Ūmai reikėjo sukelt $400,000,- 
000. Istorijoj dar nebuvo nuo-* 
tikio, kur moterys neateitų pa- 
gelbon teisėtai savo šalies val
džiai, kuri siekia šaliai gero
vės. Neatsiliko ir meksikietės.

Balandžio 12-ta paskelbta 
moterų diena, šalies preziden
to žmona Senora Cardenas ir 
kabineto narių žmonos pirmi
ninkavo iškilmėms. Gi ilgiau
sios eilės moterų darbininkių, 
valstiečių, vidurinio luomo ir 
turtingesnių šaliai ištikimų 
moterų praeidinėjo pro estra
dą ir su kilnia šypsą veiduose 
dėjo į milžiniškas dėžes šliū- 
binius aukso žiedus, karielius, 
šaukštus ir kitas vertybes, kad 
padėt valdžiai atsikratyt sve
timšalių išnaudotojų.

WORCESTER, MASS.
Moterys Veikia

Balandžio 11 atsibuvo ALD 
LD Moterų kuopos susirinki
mas. Apart nuolatinių darbų, 
šis susirinkimas buvo turtingas 
svarbiais raportais, kaip: Nau
jos Anglijos Moterų Suvažia
vimo, vajaus ir “Laisvės” šė- 
rininkų suv.

N. A. Moterų Suvažiavimo 
raportas buvo itin platus ir po 
diskusijų, klausimų, entuzias
tiškai priimtas... Tokį pat ūpą 
sudarė vajaus raportas, kurį 
pateikė draugė Balčiūnienė, 
su pastaba, kad bus gauta 50 
narių į moterų kuopą laike šio 
vajaus. Taip pat pareiškė pa
geidavimą, kad centras vajų 
prailgintų vienu mėnesiu,.kam 
susirinkimas irgi pritarė.

Dienraščio “Laisvės” rapor
tas priimtas su pasiryžimu 
ateinantį vasaros sezoną dau
giau padirbėti dienraščio pa
rengimams. Mat, delegatė pri
minė, kad dėl susidariusių 
svarbių finansinių vajų, 1937 
metais, “Laisvės” finansinės 
įplaukos buvo mažesnės.

Nutarta rengtis prie nepa
prasto pokilio atžymėjimui 37 
metų darbuotės ir naujų na
rių priėmimo.

Nare.

prie užkandžių. Todėl visos 
dalyvaukite ir atsiveskite 
naujų narių. Org. H. T.

Redakcijos Atsakymai
Jos. W. Petrauskui, Cleve

land, Ohio.—Apie tuos Sme
tonos medalius iV apie jų už- 
kabinėjimo ceremonijas buvo
me gavę kiek anksčiau nuo ki
to korespondento, todėl jūsų 
netilps. Apie Smetonos-Hitle- 
rio-Becko politiką dalykėlis la
bai ištęstas, reikėtų labai su
trumpinti, bet bijome, kad ne
iškraipytumėme jūsų minties. 
Trumpas žinutes įdėsime.

Raymond, Wash. -
Labai pavyko Harry Bridges 

prakalbos. Dabar laiko su
važiavimą International Long
shoremen and Warehouse
men’s Union, Pacific Coast, 
Aberdeen, Wash., jau tęsiasi 
antra savaitė. Raymond I. L. 
W. U. lokalas surengė visiems 
delegatams oisterių vakarienę, 
balandžio 9 d. Po vakarienės 
atsibuvo prakalbos, CIO La
bor Temple. Bridges, Pacific 
Coast Longhoremen preziden
tas ir vakarinių valstijų CIO 
direktorius, yra geras kalbė
tojas ir didelis kovotojas už 
darbininkų reikalus. Publikos 
prisirinko tiek, kad net Labor 
Temple sienos braškėjo ir kita 
tiek klausė lauke, kur buvo 
garsiakalbis pritaisytas. Viso 
buvo 10 kalbėtojų. Visi pasa
kė geras prakalbas. Bridges 
kalbėjo čielą valandą, kuris 
pasakė labai gerų dalykų, 
žmonės galėtų jok albos 
per naktį klausyt ir tai nenusi
bostų. Jis liepė organizuotis ir 
būt sargyboj prisirengus prieš 
fašistus, kurie jau ir čia kelia 
galvas. Bridges labiausia ata
kavo Ku K lux Klaną, ku
rio gaujos aną vakarą sude
gino kryžių, baugindamos 
Longshoremenus dele g a t u s . 
Tai jiems čionai Bridges kailį 
gerai išvanojo. Gal niekur šie
met nebuvo taip daug prakal
bų, kaip Raymonde. čionai 
darbdaviai su Carpenters & 
Joiners of America ir .AFL 
veda kampaniją prieš CIO ir 
International Woodworkers of 
America, čia buvo 4 mėne
sius uždarę šapas, visus dar- 
.binmkus marino badu. Palei- 
do'agentus AFL, jie lakstė po 
namus ir kalbino rašytis į 
AFL, sakė, kai susirašys, tai 
pradės dirbti, žinoma, rado 
keletą lengvatikių, kurie išpil
dė kortas, bet pinigų nemo
kėjo. CIO ir nesnaudė, ren
gė prakalbas ir aiškino dar
bininkams, kaip bosai nori 
darbininkų organizacijas su
draskyti, sugriauti vienybę su 
AFL nariais.

Čionai nesenai pasakė gerą 
prakalbą Harold Prilchett, 
1WA prezidentas. Dabar jau 
kaip kurios šapos pradeda 
diųbt, bet mes tebesam CIO 
nariais. Reakcionieriai daro 
visokius skymus, bet jiems ne
labai sekasi tas darbas.

A. B.

Auto-Busu ir Gatvekarią 
Streikas Columbus, Ohio

Columbus, Ohio. — Strei
kuoja auto-busų vežikai ir 
gatvekarių konduktoriai. 
Reikalauja pripažint savo 
Darbo Federacijos uniją ir 
pakelt algas nuo buvusių 54 
—62 centų valandai iki 62- 
75 centų.

Miesto majoras Gessman 
pašaukė visą policiją prieš 
streikierius; tuo tarpu jis 
stengiasi taikyt juos su 
kompanijomis.

Pa. Unijos Užgiria Roosevel- 
to Kovą Prieš Krizj

New Kensington, Pa. — 
Allegheny Industrinių Unijų 
Taryba, atstovaujanti 20,- 
000 kasyklų, metalo, ir .stiklo 
darbininkų, širdingai užgy
nė prezidento Roosevelto 
reikalavimą, kad kongresas 
paskirtų $3,012,000,000 vie
šiem pašalpiniam .darbam ir 
šalies ūkio gaivinimui aps
kritai.



EAISVB Trečiadienis, Bal. 20, 1938

Parašė M. ZOŠČENKO ' Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
(Tąsa) 9 I

Nors Cellini, kaip jis pats rašo, paju
tęs, kad’ gavo sutrinto almazo, daug bai
mės turėjo laukdamas mirties, bet pas
kui, kaipo geras auksorius, ištyrė, kad 
maiste buvo melsvos spalvos berilas, o ne 
almazas, kuris būtų suteikęs neišvengia
mą mirtį.

Tai čia, veikiausiai, vienintelis atsitiki
mas, kur pinigai nesulošė tą rolę, kuri 
jiems buvo skirta. Bet ir čia negalima 
pavadinti pinigų pralaimėjimu. Čia, kaip 
sakoma, vagis nuo vagies lazdelę pavogė. 
Čia irgi savo rūšies pinigų pergalė.

Ir taip, gerbiamieji, mūsų istoriniai 
pasakojimai apie pinigus užbaigti.

Bet mes išdrįstame pažymėti vieną da
lyką, surištą su pinigais.

30. Mes norime keletą žodžių pasakyti 
apie didžios Romos susmukimą. Romos 
puolime pinigai taipgi sulošė tam tikrą 
rolę.

J Istorija pasakoja, kad milžiniškos pini-
• gų sumos, kurios praturtino Romos vals- 

tybę pergalėjus Makedoniją ir Aziją, su-
? teikė senatui progą romiečius paliuosuoti 

nuo įvairių mokesčių net per dvidešimt
< ketverius metus.

Didelis turtų plaukimas Romon trum
pu laiku pagimdė didžiausį dorinį nupuo
limą. Kiekvienas stengėsi dar labiau pra
turtėti. Konsulai ir pretorai, Romos val
džios pasiųsti į užkariautas vietas kaipo 
atstovai, žiauriausiais būdais lupo nuo 
gyventojų visokius mokesčius. Krovėsi 
didžiausi turtai. Turtuoliai griebėsi rizi
kingų spekuliacijų ir dar labiau spaudė 

.. biednuomenę. Roma stačiai piniguose 
paskendo. Pinigingoji aristokratija, pri
sisotinus malonumais, kėlė negirdėtas or-

• • gijas ir puotas.
Ant turtuolių stalų buvo perteklin- 

giausi valgiai. Šventės ir orgijos tęsėsi 
be pertraukų.

Ir dabar yra žinoma supurtanti frazė, 
pasakyta senate Romos cenzoriaus Por- 

;. cio Katono. Šis protingas žmogus viena 
fasavo fraze mokėjo nurodyti Romos pa- 

dėtį. Jis pasakė: “Miestui, kuriame švel- 
ni žuvelė brangesnė už kinkomą jautį,

;; jau nieku negalima pagelbėti.”
Taip ir atsitiko—Romai niekas nepa- 

*«: gelbėjo. Ir Roma greitai neteko savo pa- 
’ • saulinės reikšmės.

Tai ve ką pasakoja istorija apie pini- 
gus. i

;; 31. Ji pasakoja apie didžiausias pikta
is darystes, apie prasikaltimus ir užmušė- 

jystes. Ji pasakoja apie tautų žuvimą, 
apie išaukštinimą niekšų ir visokių svie-

M to perėjūnų, kurie naudojosi biednuome- 
m nes patarnavimais ir ją*išnaudojo taip, 

kaip tik norėjo; pasakoja apie visus, ma-
’’ žus ir didelius, įvykius, kurie sukrovė
• * žmonėms turtus.

I mes, atleiskite, netikime, kad dabar 
kitaip darosi, negu pirmiau darėsi. Mes 
esame įsitikinę, kad ir dabar taip yra. 
O kas liečia mūsų šalį, tai pas mus to nė- 
ra, ir dėlei tos priežasties mums, taip sa- 

l kant, nuo kalno toliau matosi.
\ Bet ne, mes savo filosofiją nebudavo- 
y1 jam^ ant moralybės. Mes, mielas skaity- [ 
/ tojau, neskirstome gyvenimą ir dalykus 

Į*-'J* į gerus ir piktus. Ir nesakom ok arba oi, 
! i Z kaip tas bloga. Mes savo šviesiausi gy- 

,*? venimą skirstome stačiokiškiau: į dailų 
m .ir blogą.

Ir ve, sąžiningai ir stropiu atsidavimu 
> »» perskaitę istoriją, mes pastebėjome, kad

p net ir prie tokio skirstymo dailaus buvo 
•J labai mažai, o blogo buvo užtenkamai vi

sur, kur tik nespjautum. Ir mes turime • 
kuklią nuomonę, kad tas blogas atsirado, 

i 7 veikiausiai, ne dėl pinigų, bet dėl stebė
tinos sistemos, arba, teisingiau, dėlei pa-

• skirstymo pinigų, kurie perėjo ne per 
tas rankas, per kurias jie turėjo pereiti.

t <•. Jie perėjo per vaizbininkų, spekuliantų, 
sukčių ir žmogžudžių drebančias gobšias

i J rankas.
Ne, mes apie tai nekalbame doros taš- 

I >- kažvilgiu. Bet jeigu apie tai kalbėti, tai 
tas buvo, žinoma, nedora. Bet jeigu tas 
būtų vien tik nedora, tuomet pas mus 1 
apie tai ir kalbos nebūtų. Tuomet mes ir 
nešūkautume, bet sėdėtume ramiai, ger- 

t * ’ tume kakao ir spjaudytume į lubas, nes 
£ iš tokio užsiėmimo daugiau prasmės, ne- | 

E Z gu, Įtartais, šūkavimai apie nedorumus.

■p-a* • ' <■U >J*s

Bet deja, staiga mes' matome ateities 
miglose atlaidžią ir neteisią žmogaus pa
juoką, kuris grakščiais pirštais perverti- 
nėja graudingus barbarinės istorijos la
pus, kurioje pinigai, galima sakyti, už
temdė saulę, mėnulį, žvaigždes ir pilnai 
gerbiamą žmogišką esybę. Ir net meilę, 
apie kurią mes rengiamės" jums kaip ką 
papasakoti sekamame skyriuje.

32. Bet mes nenorime užsiimdinėti be
tikslėmis prakalbomis, svarstymais ir šū
kavimais.

Pasakysime tiesiai, kad pinigai lošia 
ir loš didžiulę rolę net ir mūsų perkeis
tame gyvenime. Ir mums (sarmata prisi
pažinti) ne visai aiškios tos iškilmingos' 
dienos, kuomet to nebus. Ir mums as
meniniai netgi nežinoma ir ne visai su
prantama, kaip tas įvyks ir ką tuomet 
kiekvienas turės daryti.

Vienok mes turime pasakyti, kad pas 
mus daugelis liūdnų dalykų, surištų su 
pinigais, nesugrįžtamai išnyko. Ir mes 
netgi užmiršome, kaip tas buvo.

Ir mums lengvai kvėpuojasi. Ir mes 
pasiliuosavome nuo daugelio pavojų ir 
nepastovumų gyvenimo. Ir mes nusii
mame kepures prieš šias aplinkybes.

Bet pinigai, pakartojame, pas mus 
lošia nemažą rolę, ir dėlei jų atsitinka 
ir pasikartoja juokingos ir barbariškos 
istorijėlės, apie kurias mes rengiamės 
jums papasakoti.

Na, taigi pažiūrėsime, kokios tos is
torijėlės.

Bet pirma to pažymėsime, kad mes, 
garbus kritike, paimsime neigiamus fak
tus. O kas liečia teigiamą pusę, tai mes 
tave, kaipo šviesiausi asmenį, norintį 
per visą laiką skaityti vien tik puikius 
ir įvertintus atsitikimus, lengva širdžia 
siunčiame į penktą skyrių, kuris randa
si pas mus pabaigoj knygos.

Ir taip, prasideda mūsų jumoristiniai 
pasakojimai apie pinigus.

Mielas skaitytojau, pataupyk savo ki- 
šenius. * *

PASAKOJIMAI APIE PINIGUS
1. Kiek žmogui Reikalinga

Žinoma, mokestis lyg tai aprubežiuo- 
ja žmogų jo fantazijose. Mokestis ko
voja su pertekliais, su apsireiškimu įvai
rių tamsių pobūdžių pusių. Mokestis, 
tuo žvilgsniu, turi savo šviesias puses. Ji 
žvilgina gyvenimą'

Štai jeigu pamislyti, kad nuo ryt die
nos už važinėjimą tramvajum nereikės 
mokėti, tai, nėra abejonės, daugelis pi
liečių neteks šio pigaus persikraustymo 
iš vietos į vietą. Žinoma:, ir dabar, 
minkštai kalbant, nelabai simpatinga 
tramvajum važinėti, o tuomet stačiai bus 
neprieinama. Čia ne tik, atsiprašau, 
ant tramvajaus laiptelių važinės, bet ir 
ant elektrikinės “uodegos.”

Kai kuriam pašlemėkui visai nereika
linga važiuoti, nes viso labo tik keletas 
žingsnių. Tas jam pasivaikščiojimui 
naudinga, bet jis būtinai važiuos. Jis 
būtinai norės parodyti savo paverg
tą ambiciją. Ir jis įsiskverbs į patį 
žmonių kūnų tirštumą ir važiuos, nepai
sant, kad jį ten gali sumaigyti iki mir
ties. Tas jam nesvarbu. Jam bile tik 
važiuoti. O ten lai ir žolė neauga.

Ir jis juk, įsitėmykit, važiuos iki ga
lo, nors jam ir nereikia ten važiuoti. O 
jeigu tramvajaus kelias ratinis-apskri- 
tas, tai jis, aš taip manau, visą apskri
tumą apsuks, o gal ir du, kol prisirengs 
išlipti, kur reikia. Štai kokių žmonių 
būna. Kai kurie net ir po tris apskri
tumus pradės sukti. O kai kurių stačiai 
negalima bus iš tramvajaus iškrapštyti. 
Jie, gal būt, ten ir miegos. Jie prieis 
prie pasiutimo, jeigu paskelbsi, kad čia 
veltui.' '

Ne, mano supratimu, reikia perkeisti 
savo būdus^ Mano supratimu, čia bur
žuazinės imltūros atspindžiai. Ir prieš 
tai reikia energingai kovoti ir perdirbti 
savo psichologiją.

Ve anądien aš pats, ne pilnai perdir
bęs savo psichologiją, viename bankete, 
kas tokio, rodosi, suvalgiau apie dešim
tį puodukų šaltasmetonės. Ir paskui per 
dvi savaites negalėjau nei pasijudinti.

Aš šiuos žodžius pareiškiu asmeniniai 
viską apsvarstęs ir viską išmėginęs.

Sykį aš mačiau aikštėje nemokamą 
karusėlį. Jis buvo pastatytas kaip tik 
priešais bažnyčią. Veikiausiai, kad ti
kintieji gajėtų pasilinksminti, o bedie
viai, neužeidami bažnyčion, galėtų kul
tūringai laiką praleisti.

(Tąsa bus)

Vėliausi SLA Rinki
mų Rezultatai

Balsavimų pasekmės iš 80 
kuopų rodo, kad visi pažan
gieji atlaiko savo pozicijas. 
Dar nei vienas tautininkas ne
stovi pirmoj vietoj — didelės 
tautininkų kuopos yra įskaity

tos šiame skaičiuje.
Ant Prezidento:

F. J. Bagočius ......

i

1820
W. F. Laukaitis ........ . 917
K. Jurgelionis............. 68
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Dr. S. Biežis ............. 924
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mediją “Pusseserė Salomėja” 
Montellos Liuosybės Ratelis. 
Kas yra matę šią komediją, sa
ko, kad yra verta pamatyti, nes 
žiūrėtojai gauna skaniai pasi
juokti.

Gegužės 8-toj Jaunuolių Cho
ras su So. Bostono Laisvės Cho
ru rengia pikniką, Grange Par
ke, Bridgewater’y.

Kitos organizacijos ir neatsi
lieku: ALDLD 71 kp. rengia 
savo pikniką geg. 22-roj, tam 
pačiam parke. Tam piknike da
lyvaus netik chorai, bet ir visos 
kitos progresyvės So. Bostono 
ir Bridgewaterio organizacijos. 
Be virš minėtų parengimų yra 
daug “šaur parių”, vestuvių bei 
kitokių balių. Kaip matote, tai 
ir mažoj lietuvių kolonijoj gali
ma linksmai nuo darbo atlieka
mą laiką praleisti. Viskas būtų 
gerai, jei žmonės nejaustų to 
kapitalistinio krizio. Šiuom lai
ku “kooperacija” dirba gerai. 
Darbininkai uždirba neblogai, 
išskiriant tuos, kurie dirba ant 
darbinių šiušių, nes dėl tam su
sidariusių .kliūčių orderiai ant 
jų sumažėjo.

A. K.

Lietuvos Žinios Rochester, N. Y. r

Šias skaitlines surinko ir pa
skelbia ,

SLA Nariu Komitetas.v

Padaugėję WPA šalpos 
} Darbai Pennsylvanijoj

Philadelphia, Pa. — Pra
platinus viešus WPA dar
bus, nuo bal. 2 iki 9 d. 6,414 
sumažėjo skaičius bedarbių, 
kuriem reikalinga tiesioginė 
pašalpa. Pennsylvanijos val
stijoj dabar yra “tiktai” 
579,247 tiesioginiai šelpiami 
bedarbiai, kaip raportuoja 
valstijinė pašalpų vyriausy
bė.

Keršto Sumetimais Branktu 
Užmušė Kaimyną

Kruonio v. Sęvelionių km. 
gyventojas* J. Matulevičius, tu
rėdamas kerštą ant kaimyno J. 
Gatavecko, branktu jį užmušė.

Kovo 21 d. Kauno apyg. teis
mas J. Matulevičiaus bylą 
sprendė, jį pripažino kaltu ir 
nubaudė dešimčia metų sunk, 
darbų kalėjimo.

Matulevičiui Gatavecką muš
ti padėjęs Pr. Vitkauskas. Vit
kauskas nubaustas šešeriais 
metais sunkiųjų darbų kalėji
mo.

ŠIAULIAI
Didelis Gaisras Provincijoje

Kovo 13 d. Jauneikių km. 
Joniškio vi. užsidegė Marijaus- 
ko Petro kūtė, kuryje sudegė 2 
arkliai, 2 karvės, *6 kiaulės, 3 
avys, 20 vištų ir visas kitas in
ventorius. Manoma, kad gaisras 
kilo dėl neatsargumo su ugni
mi.

Tą pačią dieną Petrikonių k. 
Pašvitinio vi. sudegė Stasiukai- 
čio J. tvartas ir daržinė, čia 
taip pat ugnyje žuvo gyvi gy
vuliai: 2 arkliai, 2 karvės, 13 
avių. Gaisras kilo iš palikto 
kibiro su degančiom anglim, 
kurios buvo padėtos esą gele
žine liga sergantiems arkliams.

BIRŽAI
Neglobojami Silpnapročiai

Seredos vakare, 13 d. balan
džio, B. F. Komitetas laikė su
sirinkimą. Komiteto sekretorius 
išdavė raportą iš finansinio sto
vio. Raportas buvo priimtas; 
pasekmės patenkinančios. Ka
soj pasilieka virš septyniolika 
dolerių. Komitetas tapo perrin
ktas (tai įhrmą sykį nuo susi- 
tvėrimo). Į komitetą įėjo visi^ 
tie patys. Komisija susirinkimo 
protesto prieš lenkų valdžią už 
Lietuvai ultimatumą išdavė ra
portą, kad viskas vyksta gerai 
bei sėkmingai, suruošta ant 
penktadienio vakaro, 22 d. ba
landžio (April), atsibus Gede- 
mino Svetainėj. Plakatai aplai- 
kyta ir dalinami.

Tą patį vakarą buvo ir Gede- 
mino Choro praktikos, tai pri
sėjo išgirsti gražių 'naujų dai
nų. Choras dabar dirba uoliai, 
tai yra praktikuoja. Choro 
koncertas rengiamas šeštadie
nį, 23 d. balandžio (April), Ge- 
demino Svetainėj. Rochester’io 
lietuvių publika turėtų pasižy
mėti tą dieną, kad prisiruošti 
atsilankyti ant taip smagaus 
kultūros vakaro. Po koncerto 
trauksis šokiai. Taigi rocheste- 
riečiai smagaus laiko laukiame.

Girdėjau, kad Gedemino Cho
ras yra užkviestas į Toronto' 
ant 7 d. gegužės duoti koncertą. 
Pagirtina, kad mūsų lietuvių 
menininkai Amerikoj išeina ir 
į platesnę dirvą. M. Duseika.

Skaitytojų Balsai
Apie “L.” šėrlninku 

Suvažiavimą
Šis suvažiavimas man labai 

patiko, tik jam baigiantis, d. 
Bimba padarė didelę klaidą, 
kad giedant “Internacionalą” 
nenutraukė paveikslų, mano su- 

| pratimu, tai buvo svarbiausia.
Labai, dėkui gaspadinėm už 

gardžią vakarienę, labiausiai už 
dešras, nes aš jas tik ir val
giau ir mislinau, kaip padary
tos, kad niekad pirmiau nebu
vo tokios gardžios. Nagi atsimi
niau, kad jos turi knygą “Virė
ja,” tai išsimokino gardžiai pa
daryti valgius.

Patariu visoms gaspadi- 
nėms, katros dar neturit kny
gos “Virėja,” tai nusipirkit; 
kaina $1.00, tai ir jūs viską 
gardžiai pagaminsit kaip broo- 
klynietės.

Dabar labai dėkui drg. Dze- 
večkai už gerą širdį, už nupir
kimą vakarienei bilietą ir už 
parvežimą namo.

Draugiškai,
Ig. Kartonas.

BRIDGEWATER, MASS.
Kas Veikiama Pas Mits.

Iš mažos kolonijos, kaip mūs, 
negalima tikėtis, kad daug kas 
būtų veikiama. Kuomet veiki
mas nėra didelis, tuomet ir 
spaudoj retai teimanoma pasi
rodyt su savo naujienomis. Pa
vasariui pasirodžius ir saulei 
užšildžius vięi gyvūnai atgyja, 
mes ir nuo jų negalime pasilik
ti. čia daugumoj gyvena pro
gresyviai žmonės — progresy- 
viškai ir daro: vietoj budąvoti 
bažnyčią,, kurios čia lietuviai 
neturi, piliečių Jdiubas rengiasi 
pasibudavoti nuosavą svetainę. 
Tas yra pagirtinas daiktas. Jei 
tas planas įvyks, tuomet čia lie
tuviai turės netik savo dirbtuvę 
— pagarsėjusią kooperacinę 
šiušių šapą, bet ir vietą, kur at
liekamu laiku susiėję galės ką 
nors sau ir visuomenei naudin
go veikti.

Mūsų Jaunuolių Choras gy
vuoja neblogai. Trumpoj ateityj 
yra nutaręs padaryti du paren
gimus. Vienas atsibus balandžio 
23-čioj. Be kitų programos pa- 

į marginimų ir šokių šiame pa
dengime sulos pagarsėjusią ko-

Cleveland, Ohio
Davey ant žirgo 

i

Paskutinėse dienose pasiro
dė, kad gub. Davey smarkiai 
ruošiasi į trečią terminą. Į ma
sinius mitingus jis paliepė val
stijos darbininkams pribūti ir 
užkimšti svetaines. Nepasitikė
jimas yra net čia, nes jis skiria 
tik “ištikimiausius.” Tačiau, 
rinkimai jį neįšluos į “State 
House” trečiu kartu, nes netik 
darbo žmonės neapkenčia jo, 
bet net jo paties paskirti dar
bininkai, nieko nekalbant, kad 
Roosevelto administracija labai 
griežtai prieš jį nusistačius.

Mieste yra keletas silpnapro
čių, kuriais niekas nesirūpina. 
Jie laisvi vaikšto gatvėmis, šū
kauja, kartais net praeivius už
kabinėja ir gąsdina. Jeigu nėra 
kam jais rūpintis, turėtų šiuos’ 
nelaiminguosius su tvarkyti 
miesto savivaldybė.

Lenkai Skelbia Tris Autobusų 
Linijas Susisiekti su Lietuva

Lenkai skelbia, kad užmezgus 
Lietuvos-Lenkijos santy k i u s , 
būsiąs gyvai išplėstas susisieki
mas. Be geležinkelio, kurį gal 
Įima būsią tik vėliau sutvarky
ti, veiksiančios trys autobusų 
linijos: viena nuo Vilniaus, an
tra nuo Druskininkų, trečia 
nuo Švenčionių.

London. — Mussolinis su
tarty j su Anglija, be kitko, 
pasižadėjo verstinai neimt 
ethiopų į Italijos armiją. 
Mažai kas tiki tuom priža
du.

Buvęs policijos leitenantas 
Brady prieš teismo pradžią pri
sipažino, kad jis ėmė “kyšius”, 
palikdamas savo laimę rankose 
teisėjo Aiva R. Corlett. Tikisi 
gauti sumažintą terminą Ohio 
'“politikierių kolegijoj,” Colum\ 
jbuse.

Thos. J. Brady buvo leistas 
aplankyti savo moterį ir seserį, 
sergančias namie. Brady taip 
pat “blogoj” sveikatoj.

MARIJAMPOLĖ
Prie Kanalizacijos Darbų Žu
vęs Darbininkas Palaidotas 

Labai Iškilmingai
Kovo 16 d. Marijampolėje la

bai iškilmingai palaidotas prie 
kanalizacijos darbų žuvęs dar
bininkas St. Urbanavičius. Tra- 
gingai žuvusio darbininko kars
tą į kapus palydėjo tūkstantinė 
žmonių minia, lydima ugniage
sių dūdų orkestro. Prie vaini
kais apversto kapo buvo pasa
kyta daug kalbų.

Velionis paliko našlę ir ketu
ris vaikučius.

Jūrininkas Adomas Petkoskis 
virto plėšiku ir tapo nušautas.

Adomas, 25 m. vaikinas, nuo 
ųkio iš Montville, Ohio, norėjo 
pasidaryti “lengvą gyvenimą” 
didmiestyj, bet ant pirmo “dar
bo” gavo $56.00 Congress Cafe, 
4933 Payne Ave. Pasišaukė 
'‘taxi” ir dumia, bet policija 
pradėjo vytis ir pagavo.

Kada (detektyvas) policmo- 
nas Ray Griffin atidarė taksi 
duris ir paliepė Adomui iškel
ti rankas, tai jis griebėsi už ki
šenės, kur buvo revolveris. Bet 
policmonas paleido šūvį pir
ma ir Adomą nudėjo.

Kongreso Cafe jis gyrėsi, 
kad jis neiš ant “relief,” nes 
plėšikavimas jam patinkąs ir iš 
to “gerą gyvenimą padarysiąs.” 
Bet taip neišėjo.\

Ohio žmonės turi būti labai 
“proud” iš darbų mūsų gengės 
kongrese—visi—ir beveik vi
suomet išeina netik prieš pro- 
gresyvį luomą, bet net ir prieš 
visus' balsuotojus, ( kuomet jie 
išeina prieš prez. Rooseveltą. 
Laikas jau pakeisti juos kandi
datais iš L. N. P. Lygos. Ką 
manote!

Jos. PF. Petrauskas.

UTENA
Didelės Demonstracijos

Kovo 20 d. Utenoj sąryšy su 
paskutiniais įvykiais buvo dide
lė demonstracija. Yra nemažai 
suimtų.

Kartu reikia pridėti, kad vi
suomenė labai troškoę tokiu 
svarbiu visai valstybei 
tu savo nuoširdžios, teisingos ir 
plačios informacijos. Deja, ją 
gaudavo pavėluotai ir tai siau
rą. Todėl gaudė visokius gandus 
iš užsienio radio ir tai dar la
biau ją jaudino ir neramino.

Paryžius, bal. 18.—Prane
šama, kad fašistai pasigro
bė Ispanijos respublikos 
šubmariną, kuris buvo tai
somas Bordeaux prieplau
koj, Franęijoj.

“Laisves” Naudai

Piknikai 
I^anksto apsirūpinkime bu- 
sais ir išanksto organizuoki
me keliauninkus į šiuos dien

raščio ‘‘‘Laisvės” naudai 
piknikus.

BALTIMORE, MD.
Piknikas jvyks Sekmadieni

GEGUŽĖS 29 MAY
Piniginės dovanos prie jžangos 

bilieto
Pirma dovana $20.00

LIBERTY PARK
Easteihi & Moffett Avės.

•
NEW YORKO 
APYLINKĖJE

Inter type išmokėjimui 
piknikas įvyks 

BIRŽELIO 26 JUNE
Irgi su dovanom 

Pirma dovana $35
Bus Old Cider Mill Grove

UNION, N. J.
•

BROOKLYN, N. Y.
Tai “Laisvės” didysis x 

piknikas
dovanos prie išanksto perkamų 

x bilietų.
) BUS LIEPOS 3 JULY

Ulmer Park Music Hall 
•

MAYNARD, MASS.
Tai didžiausias lietuvių 

piknikas rytuose 
Dovanos prie Įžangos 

Pirma dovana $100

LIEPOS 3 JULY
Visuose piknikuose bus 

duodama puiki dailės 
programa.

Telefonas: Humboldt 2*7964

DR. J. J. KAŠK1AUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

? iifc mil
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Trečiadienis, Bal. 20, 1938

Linden, N. J
Nors ši žinutė būtų biskį per 

vėlu, bet mes turbūt perdaug 
nusivilame vieni ant kitų ir 
taip lieka darbas neatliktas ar
ba ir suvėlintas. 27 dieną kovo, 
1938, LDS 135 kuopa buvo su
rengus prakalbas. Kalbėjo J. 
Orman ir M. Paukštienė. Nors 
publikos atsilankė permažai, 
bet visgi reikia pripažinti, kad 
prakalbos pavyko, nes atsilankę 
buvo pilnai patenkinti. Abu 
kalbėtojai, nors trumpai, perbė
go apie paskutinius įvykius 
Lietuvoje ir taipgi mūsų orga
nizacijų reikalus. J. Orman ra
gino gauti daugiau jaunimo į 
mūsų LDS kuopą. Reikia pri
minti, kad abu minėti kalbėto
jai mūsų kolonijoje kalbėjo pir
mą kartą ir pilnai užsitarnau
ja lindeniečių pagarbos. Per
traukoje parinkta aukų lėšų pa
dengimui.

Aukavusių vardai:
‘ Po 50c: A. Krusman, J. Stra

zdas, M. Liutienė 30c; po 25c: 
S. Milevas, F. Stankus, Kazin- 
kevičius, Deivienė, J. Vertelis, 
G. Kardauskienė, A. Vertelis, 
L. Bartkienė. Su smulkiom au
kom pasidarė $4.80. Visiem au
kavusiems labai ačiū. A. V.

Susirinko daug lietuvių. J. 
Mažukna pasakė kalbą apie 
Lietuvos šiandieninę padėtį ir 
kad lenkai nori užvaldyt Lie
tuvą.

Mūsų lietuviam J. Mažuk- 
nos kalba patiko. Išneštos dvi 
rezoliucijos ir priimtos vien
balsiai. Viena rezoliucija 
Lietuvos prezidentui Smeto
nai, su reikalavimu, kad būtų 
įsteigta Lietuvoj demokratiš
ka valdžia, antra Amerikos 
prezidentui F. D. Rooseveltui 
prašymo rezoliucija, kad ne
leistų

Waterbury, Conn mano. žinoma, tai yra tiesa, ką 
jis parašė, bet tai nieko nereiš
kia, ką jis pasakė. Tai ne vieno 
darbas.

Smulkieji namų savininkai 
turėtų organizuotis, kad suma
žinti taksus ir tam reikia ko
voti. Juk aiškiai matome, kad 
stambūs biznieriai už savo nuo
savybę moka tik 57%, o smul
kūs namų savininkai, moka nep 
130%%. Reiškia smulkūs namtp 
savininkėliai, moka, 170% dau
giau taksų, negu stambūs biz
nieriai. V-kus.

Frakcij ų
lenkam paimt Lietuvos.

C. Stashinsky.

Easton, Pa
Kuo-

raportas 
suvažia- 
Senkevi- 
pri imtasbuvo

ir entuziastiš- 
mūsų spaudos 
pasveikinti či-

Vilnį” su

Connecticut Valstijos Lietuviai 
I Komunistai ir Simp atikai

Turės Suvažiavimą
Bus Liet, komunistų suvažia

vimas, balandžio 24, 774 Bank 
St., Waterbury. Pradžia 11 va
landą ryte. Bus keli kalbėtojai, 
apibudins mūsų nuveiktus dar
bus. Dalyvaus \r Komunistų 
Partijos Lietuvių
Centro Biuro sekretorius, drg. 
A. Bimba.

Visi Komunistų Partijoj pri
klausanti lietuviai iš visų kolo
nijų būtinai pribūkite ir pribū
kite laiku.

Taipgi kviečiam dalyvauti iš 
visų kolonijų ir visas ir visus 
drauges ir draugus, luirie ir ne
priklauso Komunistųx Partijoj, 
bet jos veikimui pritaria. Visų 
kolonijų parti jiečių užduotis 
pasidarbuoti, . kad dalyvautų 
kuo daugiausiai pritarėjų.

Visi dalyvaukim suvažiavime, 
apsimainysim mintimis įvai- 

I riais klausimais. Apžvelgsim 
■ nuveiktus darbus. Taip pat ir 
prieš akis stovinčius ateities 
reikalus-reikalėlius. O šiandien 
jų tiek daug ir gal ne visi juos 
pajėgiam aiškiai suprasti, tad 
visi bendrai pajėgsim išsiaiš
kinti ir suprasti. J. Ž.

New Kensington, Pa
Kovo 13 d. lankėsi su pra

kalbom iš Chicagos drg. Juke
lis. Turiu priminti, kad mū
sų miestelio lietuviai buvo 
jau pasiilgę Jukelio, už tat 
ir buvo daugiausia susirinkę 
pasiklausyt jo prakalbos.

Praslinko 18 metų nuo to, 
kaip Jukelis kalbėjo mūsų 
miestelyj ir vis dar mūsų lie
tuviai jo nepamiršo. šiuomi 
jo atsilankymu ir jo pasaky
ta prakalba visi likos užga
nėdinti.

Turiu pasakyt, kad tos pra
kalbos buvo rengiamos Pitts- 
burgho ir apielinkės lietuvių j 
komunistų.

Kalbėtojas užsiminė, kad 
dienraštis “Vilnis” rengia ba- 
zarą. Mūsų moterys pasiža
dėjo ką paaukauti bazarui, 
vyrai sumetė vieną dolerį ba
zarui.

Vėliau drg. Jukelis pasi
skundė, kad Lietuvių Komu
nistų Partijos Agitacijos Fon
das labai mažas ir negali vest 
platesnės agitacijos tarpe lie
tuvių ir paprašė aukų 
minėtam fondui, kurių ir 
vo surinkta $7.33. Ačiū 
kautojams.

Pranas Lukšas mirė 24 
vo, 
vės.
mobiliai. Palaidotas 
Kensingtono kapinėse.

Velionis buvo “Keleivio” 
skaitytojas per daug metų ir 
prieš mirtį prašė ąavo seselės 
Adelės, kad nupirktų “piečių” 
ant kapų Kensingtone ir kad 
ant jo kapo pastatytų nors ko
kį paminklą be 
ženklų. Taipgi 
palaidotų laisvai, 
mą seselė išpildė.

Velionis turėjo biskį pinigų, 
tad prašė sesers, kad apmokė
jus laidotuvių išlaidas likusius 
pasiųstų į Lietuvą tėveliams, 
kuriedu yra gyvi.

Velionis buvo vedęs, bet 
1937 m. persiskyrė dėl mums 
nežinomų • priežasčių. Atva
žiavo į šią šalį 1910, Water
bury,
metų buvo APLA 9 kuopos 
nariu, o dabar, kaip susivie
nijo, tai LDS 10 kuopos. Taip
gi velionis buvo pasauliniam 
kare, kuris tur būt sutrum
pino jo amžių. Mirė 44 metų.

Velionis paliko vieną sese
rį Amerikoj ir tėvą su moti
na Lietuvoj. Paėjo iš Lietu
vos, Kauno r., Kaišiadorių 
apskr., Kronio valsčiaus, Vieko- 
nių kaimo.

Iš namų išleidžiant pasakė 
prakalbėlę J. Mažukna iš 
Pittsburgh©, o ant kapo—ex- 
kareivis. Kareiviai buvo ir 
grabnešiai.

Ilsėkis, Pranai, ' šios šalies 
šaltoj žemelėj.

Turiu pranešti, kad LDS 10 
kuopa ir SLA\ 192 kuopa su
šaukė masinį lietuvių susirin
kimą 28 d. kovo.

Pavyzdingas ALDLD 13 
pos Susirinkimas

Balandžio 10 d. įvyko ALDL 
D 13 kp. susirinkimas, kuriame 
padaryta nemažai naudingų 
darbininkiškam judėjimui tari
mų, taipogi pirmi žingsniai pri
sirengimų prie vasaros sezono, 
tai yra, piknikų, autingų ir tt. 
Prie svarbesnių dalykėlių rei
kia priskaityti platus 
iš “Lajsvės” šėrininkų 
vimo. Išdavė d. 
čius ir raportas 
labai prielankiai 
kai. Svarstant 
reikalus nutarta
kagiečių dienraštį 
dviem doleriais.

Šiame susirinkime tapo per
rinkta sąstatas Lietuvių Kon
greso Laikino Komiteto, neš to 
komiteto pirmininkas S. Meison 
rezignavo. Jo vieton išrinktas 
S. Sharkey, jo pagelbininku V. 
Kaulius. Sekretorė ir iždinin
kas, S. Tarvydaitė ir J. šlapi
kas pasiliko eiti savo pareigas 
ant toliau.

Prisiminus apie reikalingu
mą skubios paramos Ispanijos 
kovotojams, d. Vincas Kaulius 
nieko nelaukęs ištraukė $3.10 
priėjo prie stalo ir padavė su 
surašu aukavusių.- Mat, d. Kau
lius Ispanijos kovotojų niekuo
met nepamiršta! Jis savo ini
ciatyva surinko šią sumą tarpe 
savo šeimynos narių, draugų ir 
pažįstamų. Tas paskatino ir ki
tus aukauti be didelės agitaci
jos. Tuoj aus nutarta aukauti iš 
iždo $5.00. Nariai aukavo seka
mai: L. Tilvikas $5.00. Po 50 
centų: F. Urba, M. Urba, J. 
šlapikas ir V, J. 
Po 25 centus: S. 
Švegždienė. Viso 
aukauta $12.50.

Ant d. Kauliaus
šie asmenys: Po $1.00: A. Kau- 
lienė ir P. ženčius; P. Masis 
50c; Walter Cigas 35c; A. Vai
nius 25c. Viso $3.10.

Apart viršminėtų aukų d. Ur
ba gavo $1.00 nuo Isidore 
Reich, plačiai žinomo vietinio 
laikrodininko, tad visas aukas 
sudėjus krūvon Ispanijos kovo
tojams susidarė gana stambi 
suma, $16.60. Visiems aukavu
siems didelis ačiū! Aukos pa
siųstos per North American 
Committee to Aid Spanish De
mocracy.

Tad matote, mūsų ALDLD 
13 kp. ir šiuo nedarbo laiku 
smarkiai darbuojasi kiekviena
me kalusime. Smagu būti nariu 
taip garbingos organizacijos!

Eugenija.

Baltimore, Md
Tai Yra Tiesa, Bet Tai Ne Vie

no Darbas
Pastebėjau anglų spaudoj lai

šką, kuris skamba sekamai:
“Šios dienos “Sun” aš paste

bėjau straipsnį, kuris nurodo 
numažinimą “assesment” ant 
Baltimore Trust kompanijos 
nuosavybės. Taipogi, apskaitlia- 
vimas pateiktas per Mr. Levin, 
pirmininką valstijos taksų ko- 
misionierių, kaip man atrodo 
yra tinkamas. Aš taipogi norė
čiau priduoti mano paties ir ki
tų Baltimorės mieste namų sa-

VARPO KEPTUVEvoj išlaikymui nepriklausomy
bės. 7

Pr. Jočionis, pirm.
Protest Resolution to the

, Polish Government
We, the American Lithua

nians of Detroit, Mich., USA., 
gettyfred at Mass-Meeting in 
tjie Lithuania Hall, 9th day of 

1938, protest against 
Polish government for de
manding an unjust demands 
with a threatening drastic mi
litary action against Lithua
nian government and its In
dependance.

Frank Yoshonis, Chairman.

Detroit, Mich.
Iš Masinio Susirinkimo 

Lietuvos Reikalais

d.,

neat- 
para-

tris.

Maskva. — Sovietų armi
jos organas “Raudonoji 
žvaigžde” vėl primena Lie
tuvai, kad Lenkija turi slap
tus planus prieš ją.

Paryžius.—Franci jos val
džia sparčiai rengiasi daryt 
sutartį su Italija. Nieks ne
abejoja, kad pripažins Itali
jai Ethiopiją.

Tortosa, Ispanija. — Ita
lijos ir Vokietijos bombinin- 
kai degina ir ardo Tortosos 
miestą, kurį liaudiečiąi at
kakliai gina.

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

Norint turėti skania ir pasekmingą vakariene.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
NEWARK, N. J.

Penktadienio vakare, balandžio 22 
d., 7 vai. Lietuvių Svetainėje, 180 
New York Avenue įvyksta smagus 
kortų lošimas ir šokiai. Rengia ALD 
LD 5 kp. Bus duodama gerų dovanų 
prie kortų lošimo, turėsime užkan
džių su alum. Vakarėlis rengiamas 
tikslu padaryt kelis dolerius, nes pa
staruoju laiku kuopa išaukojo Ispa
nijos reikalams, “Laisvės” ir kito
kiems geriems tikslams. Dabar rei
kės delegacija siųsti į kongresą už 
taiką ir demokratiją. Visus ir visas 
kviečiame smagiai laiką 
paremti svarbų darbą.

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

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

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

Subatoj, balandžio 9 
įvyko masm'itingas Lietuvos 
klausime, kurį surengė Ameri; 
kos Lietuvių Kongreso vieti
nis skyrius.

, žmonių buvo daug. Pirmi
ninkavo skyriaus pirmininkas 
Pr. Jočionis.

Pirmininkas pareiškė, kad 
buvo kviesta parapijos per jų 
klebonus, taipgi sandariečiai. 
Šv. Petro ir Šv. Jurgio klebo
nai buvo pažadėję raginti pa
rapijomis, kad eitų į prakal
bas ir atsiųsti nuo parapijos 
kalbėtojus. Kalbėtojų 
siuntė. O apie raginimą 
pijonų irgi nežinau.

Kalbėtojus turėjome
Nuo Civil Rights vietinio sky
riaus kalbėjo Milton Kemnitz. 
Jis nurodė fašistinių valstybių 
užpuolimą ant silpnesnių tau
tų. Antru kalbėtojum buvo L. 
Pruseika, kuris kalbėjo dviem 
atvejais. Pirmu — apie pavo
jų Lietuvai ne tik iš Lenkijos 
pusės, bet ir nazių Vokietijos. 
Pertraukoj jo kalbos buvo ren
kamos aukos. Taipgi atėjo už
kviestas kalbėti rabinas Dr. 
Frankel Frahm. Jam ir buvo 
duota kalbėti. Jis kalbėjo an
gliškai apie 20 minutų. Pasisa
kė, kad gimęs Raseiniuose, 
Lietuvoj, kad žydų tauta ga
na gerai sugyvena su lietu
viais, nes pogromų ten jokių 
neįvyksta, kaip Lenkijoj arba 
carinėj Rusijoj. Nupeikė lenkų 
ponijos žygius prieš Lietuvą. 
Ragino visus lietuvius bendrai 
kovoti prieš pasikėsinimą iš 
Lenkijos pusės, kad išlaikius 
Lietuvą nepriklausoma.

Rabinas gana gabus kalbė
tojas. Jo kalba, kurie man sa
kė, Idbai patiko jiems.

Pruseikai užbaigus antru 
kartu kalbėti, buvo duota pro
ga ir klausimus statyti. Balso 
prašė^ Visuomis, kuris ne klau
simą statė; bet "kalbėjo, ne
ilgai, tautos klausimu. x

Re j e, Visuomis turi ilgą 
barzdą ir jam. įėjus į svetainę 
daugelis manė, kad rabinas at
ėjo kalbėti, nes pirmininkas 
pradžioj mitingo pranešė, kad 
bus ir rabinas kalbėtojum.

Aukautojų vardai: Po $1 
aukavo :/J. Bruzauskis, S. Sto
roms, J 
nis; J. 
50c.: Z 
kevičius,

Connecti- Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS
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vininkų apskaitliavimus. Todėl > 
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CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

Baltimore

Tai to.kis laiškas W. F. Weid-

Senkevičius.
Urba ir M.
susirinkime

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

kiti 
170 
tak-

<>
<♦>

O

praleisti ir 
(93-95)

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

apylinkę orui atvėstant.

virš 
bu- 
au-

Morkūnas, Pr. Jočio- 
aukevičius 60c. Po 

iseliunas, M. Pra- 
M. ViVerienė, J. 
. žiogas, J. Macke-

tikėjimiškų
prašė, kad

Jo prašy-

Conn. Per keliolika

pareikšti, 
kad publikos oficialai, kurie nu
stato taksas, turėtų būt praša
linti iš vietos.

“William F. Weidman.”

< >

>

< >

o

ko-
27 d. kovo buvo laidotu- 
Į kapus lydėjo 34 auto

New

CHARLES
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BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

asšėssmentas $5,- Sruogas,
assementas hs, J. Milbris, J. Pvudzevičius,

/

Trust kompanijos nuosavybės 
pavyzdį ir mano namo reikale.

“Baltimore Trust kompanijos 
nuosavybė buvo pabudavota 
1930, tai yra 8 metų senumo, 
žemė ir budinkas originaliai 
kainavo $7,000,000. Dabartinis 
assessmentas $3,741,620. Da
bartinio assessment© nuosavy
bės “ratio” 57%.

“Mano namas, 2324 Arunah 
Avė., pabudavotas apie 1914 
metais, tai jau yra 24 metų se-' 
numo. žemė ir namas origina
liai kainavo $4,116.00. Dabar
tinis assessmentas $5,320.00; 
dabartinis assessmentas “ratio”

Pranešimas Visiems 
cut Valstijos KP Lietuviams

Nariams ir Simpatikams
Conn. Valstijos Frakcijos Konfe

rencija įvyks sekmadienį, 24 d. ba
landžio, 11 vai. ryto, 774 Bank St. 
Kviečiame draugus dalyvauti ir nuo 
savęs kviesti ir kitus jūsų kolonijos! 
partijiečius ir simpatikus dalyvauti.)

Konferencijoj dalyvaus Centro 
Biuro narys d. Bimba. Frakcijų sek
retoriai dėkite visas pastangas pada
ryti šią konferenciją skaitlinga ir 
įspūdinga.

Paskutinėmis dienomis New Ila- 
vene įvykiai verčia kiekvieną parti- 
jietį ir demokratiją mylinčius lietu
vius susidomėti ir dalyvauti šioje 
konferencijoje. — Conn. Valst. L. 
Kom. Frak. Kom. (93-94)

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTk^ GRABORIUS

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

Valgykite Medų

CIO ir Darbo Federacija 
Remia Algy-Valandy Biliy
Washington. — Praneša

ma, kad Amerikos Darbo 
Federacija ir CIO, nežiūrint 
tarpsavinių skirtumų, remia 
prezidento Roosevelto su
manymą, kad kongresas da
bartinėje savo sesijoje išleis
tų įstatymą sutrumpint dar
bo savaitę ir nustatyt algą, 
kurią samdytojai būtinai tu
rėtų mokėt savo darbinin
kam.

Nepartijinė Darbininkų- 
Lyga kovoja prieš tūlų kon
greso narių siūlymą nusta
tyt tik 25 centus valandai 
kaip būtiną algą. Sako, turė
tų būt skiriama ne mažiau 
40 centu per valandą.

“Naudojant Mr. Levin’o ir 
valstijos taksų komisibnieriaus 
metodą, palyginus Baltimore 
Trust kompanijos nuosavybę ir 
mano turėtų būti: žemė ir na
mas originaliai kainavo $4,- 
116.00, žemė ir namas po 57% 
originaliai kainuotų $2,346.50, 
dabartinis 
320.00, dabartinis 
“ratio” 227%.

“Kitais žodžiais, aš ir 
namų savininkai, moka 
nuošimčių už mūsų namų 
sus daugiau Baltimorės mieste, 
negu dideli turčiai už jų nuosa
vybes. Aš taipogi reikalauju, 
kad mano nuosavybės assess- 
m^iitas būtų nustatytas, ant to
kio pamato, kai 
Trust kompanijos nuosavybė, 
kitaip aš norėčiau

Sužeistas Operos Daininin
kas Martini Geležinkelio

Nelaimėje
New York, bal. 18.—Susi

kūlus dviem traukiniam ne
toli Hudson miestelio, tapo 
sužeistas Metropolitan Ope
ros ir radio dainininkas N. 
Martini. Be jo, sužeista dar 
10 keleivių.

J. Jočionis, J. Jokubėnas, U. 
Jurkevičienė, P. Stankus ir J. 
Smitrevičius. Po 25c: T. Am- 
brozas, D Mikėnas, R. Stepon- 
kevičienė, M. Dipkartis ir V. 
Milius.

Aukų surinkta su smulkio
mis aukomis $32.70. Išlaidas 
padengus, likusius, sakė, pa
siųs į A. L. K. Centrą dėl an
tifašistinių kalinių.

Dvi rezoliucijos priimta.
Rezoliucija Lietuvos Valdžiai

Mes, Detroito lietuviai, su
sirinkę masiniam mitinge, ba
landžio 9 d:, Lietuvių svetai
nėj, kurį sušaukė Amerikos 
Lietuvių Kongreso vietinis sky
rius, pageidaujame, kad Lie
tuvos valdžia suteiktų pilnas 
teises visoms .politinėms par
tijoms ir kartu sudarytų ben
drą 'apsigynimo jjėgą prieš 
Lenkijos bajorų pasikėsinimą 
pavergti Lietuvą.

Taipgi Lietuvos valdžia turi 
atmesti nete'isingus ir pažemi
nančius Lietuvą Lenkijos rei
kalavimus.

Mes žadame remti Lietuvą 
moraliai ir materialiai jos ko-

<t>

<!>

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

palengvina pergalėti šaltį

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

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th Si., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

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

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

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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

LIETUVIU KŪRO KOMPANIJA
įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
us ir įdės tinkamąMūsų inžinieriai išmieruos Jjąsų n 

“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios
Barcelona Neįveikiama, 

Sako J. V. Daktaras

darbą

pereito kovo mėnesį. Fran- 
bombininkai koncentravosi 

mažo ligonbučio užfrontyje. 
ištisas valandas, atrodė,

Ispanijai Gelbėt Komitetas 
pereitą pirmadienį suruošė 
spaudos atstovų konferenciją 
su sugrįžusiais iš Ispanijos 
daktaru Oscar Weissman’u ir 
poetu Neugass. Dr. Weiss
man, buvęs Jewish ir Israel 

• Zion ligonbučiuose gydytoju, 
- apleido savo gerą 

palyginamai, ramų
saugiuose New Yorko ligonbu
čiuose, kad gelbėt sužeistus Is
panijos lojalistų kovos fronte. 
Neugass, rašytojas ir poetas, 
taipgi paliko savo kūrybą karo 
fronto darbams.

Jie pasakojo spaudos atsto
vams apie ataką iš oro ant Hi- 
jar 
co’s 
ant 
Per
mirtis dundėjo žemyn iš taip 
arti, kaip 10 pėdų nuo budelių.

Viduje jų, daktaras Oscar 
Weissman, slaugė ir padėjėjas 
darbavosi nu pjaut kario sužeis
tą koją. Bombos krito, bet ope
racija buvo sėkminga.

Apie tuo pat laiku James 
Neugass, rašytojas ir poetas, 
Yale ir Oxfordo auklėtinis, įva
žiavo su savo ambulansu į Le- 
cerą, tik užpakalyj Belchite. Jis 
ten buvęs keliom dienom anks
čiau ir miestelis buvo pilnas 
žmonių ir sąjūdžio. Franco tada 
artinosi miestan.

Franco atėjo ir išėjo ir Neu
gass su savo ambulansu vėl 
{tarškėjo miestelin po dienos ar 
kiek fašistams praėjus. Bet nei 
gyvos dūšios, nei ženklo gyvy
bės, net šuns, katės ar ožkos 
negalėjai matyt.

Tokių ir panašių vaizdų jie
du pateikė laikraštininkams. 
Jiedu buvo Teruel’yj, Belchite, 
Cordoboj ir Aragon’e. Jie buvo 
pačioj ugnyj fašistų puolimo 
Catalonijoj. Pro Weismanno 
galvą prašvilpė kulka jam pasi
lenkus egzaminuot sužeistą. 
Neugass’o ambulansas atkarto- 
tinai buvo bombarduotas jam

Saužiidysčię Vieta Telefonas FOxcroft 9-6901

Pakvietė Kongresma 
nūs į Debatus

“New Masses” redaktoriai 
pakvietė kongresmanus ir se
natorius, esančius nariais Už- 
rubežių Reikalų Komitete, da
lyvaut to žurnalo rengiamuo
se debatuose ta?*p Browderio 
ir Libby gegužės 4, Madison 
Sq. Gardene.

Debatuojama bus sekamas 
klausimas: “Ar Jungt. Valsti
jų Valdžia Privalo Stoti Ben- 
dron Veiklon Prieš Fašistines 
Valstybes?” Browderis kal
bės už, Libby—prieš.

Mirė A. Judžentienė
Pereitą šeštadienį, balan

džio 16-tą, 6 vai. vakare,
Greenpoint Ligoninėj, mirė 
Agnes Judžentienė, visiems 
žinomo buvusio aidiečio ir 
scenos mylėtojo Juozo Judžen
to žmona. Palaidota balandžio 
19-tos rytą, Šv. Jono Kapinė
se. Pašarvota buvo grabo- 
riaus Stephen Aromiskio šer
menų įstaigoj, 423 Metropoli
tan Avė., Brooklyne.

Agnes Judžentienė, po tė 
vais Makarevičiūtė, gimus ir 
augus Lietuvoj, Grigaliūniškių 
kaime, Veiverių apylinkėj, Su
valkijoj, kur ir dabar tebegy
vena jos motina, sena močiu
tė, brolis ir sesuo. Velionė 
apie trejetą metų atgal buvo 
nuvykus juos aplankyti ir 
džiaugėsi visų, o ypatingai se
nutės gera sveikata, tikėda
mosi kada nors ir vėl pama
tyt. Tačiau ši pastaroji viltis 
nutruko dėl jos pačios silp
nos sveikatos.

Velionė jau senai nesveika- 
vo, o apie penkiais pastarai
siais metais ir gana rimtai sir- 
ginėjo širdies liga. Vėliausiais 
laikais buvo visai - ligonė, ka
dangi pastojus nėščiai kilo 
naujų komplikacijų. Gydyto
jai jai patarė eit ligonbutin, 
bet jinai ligonbučių bijojo, 
dėlto nesidavė ten vežama, 
kentė namie, manydama ligas 
taip praeisiant. Ligonbutin nu
vežta tik jau visai nusilpus,

Lincolno Brigados Draugų 
Gimtadienio Pramoga

Abrahomo Lincolno Briga
dos Draugai apvaikščios šios 
organizacijos pirmąjį gimta- 
dien'į su nepaprastai iškilmin
ga programa, kurios išpildyme 
dalyvaus eilė žymių scenos 
žvaigždžių. Vėliausiu priedu 
jau ir taip šaunioj programoj 
gauta Buck and Bubbles, pa- 
skilbę negrai kom'edijantai.

Seniau buvo pasižadėję ar
tistai: Ed. Wynn, Duke El
lington, George Tobias, Paul 
Draper, Frances Farmer, 
Leif Erickson, Arthur Baron, 
Valia Valentinoff, Juanita 
Hall Choras, Victor Chenkin 
ir eilė kitų. Chenkino sūnus 
kovoja Ispanijoj.

Parengimas bus Hippo
drome Teatre, 43rd St. ir 6th 
Ave., New Yorke. Įžanga 55 
c., 83 c., $1.10, $1.65, $2.20. 
Teatrų lankytojams ir Lin
colno Brigados draugams ir 
simpatikams puiki proga1 pa
matyti tokį scenos žvaigždžių 
susibūrimą prieinamomis kai
nomis ir paremt lincolniečius, 
kovojančius už demokratiją 
Ispanijos karo fronte.

Parengimas bus bal. 23 d.

Buvo Susižeidęs Draugas 
Pr. Pakalniškis

Iš Ateities Žiedo Mo 
kyklėlės Parengimo

VllllU MUVV UVIUUGI J 11 1 | » ~ j v, ~ . - f- 1

vežant sužeistus karius į ligon- j kada pagelbėt buvo pervėlu. 
būtį. I Mirė pačiame gyvenimo

Neugass pasakojo, kaip po smagume, vos sulaukus 35 
bombardavimo Barcelonos, ka-j^Lj- Liko dideliame nuliū- 
da scenos mirusių ir mirštam! dime vyras Juozas Judžentas, 
Čių, taipgi sunaikinimas savai-į 
me šaukė apie fašistų barba
rizmą, Catalonia pakilo savo 
aukštumom

“Fašistai nelaimės. Bus kaip 
Madride. Tą obalsį iškėlė Ko- 
niunistą Partija, jis akstinama 
'Negrino. Catalonia nusistačius 

• ‘Laikytis.’” Jie nurodo, kad vi
sos aktyvės spėkos Catalonijoj, 

•UGT, CNT (unijos) komunis
tai, socialistai, anarchistai su
vienyti “kaip mūras,” kad atlai- 
kyt fašizmą.

Weissmanas gal grįšiąs Ispa
nijon, Neugass dabar vyks su 
maršrutu, kuriame svarbiausiu 
siekiu bus nuėmimas embargo 
nuo Ispanijos.

Kas Gali Sumažini Auto 
Nelaimes?

į.

Kas metai po visą šalį va
žiuotas mirčių rekordas blogė- 
j’a. Kad tai nepagerėjo 1937

* z * d ♦metais, kada buvo drąsiausia 
įriamasi pirmyn, pravedime 
trafiko įstatų ir važiuotčs sau
gumo, rodo, kad ši problema 
nesiduoda bendram išrišimui, 
bet turi būti išrišta pęr kiek
vieną atskirą asmenį.

I
Važiuotės problema yra jū
sų problema, ji paliečia jūsų 
gyvybę. Jos išrišimas 
glūdi tame, ar jūs duosit pir
menybę rizikai prieš atsargu
mą ir spėliojimui prieš sau
gumą, arba jūs protingu 
vairavimu ir vaikščiojimu pa- 
dėsit išvengt bauginančio 
skaičiaus sužeistų ir užmuš
tų asmenų mūsų gatvėse ir 
ant vieškelių.

Trafiko Stotis “K”

įsu kuriuo Agnes išgyveno ar- 
! ti 10 metų, taipgi 9 metų du
krelė Alenutė, 3 dienų nauja
gimis kūdikis ir teta Jasiūnie- 
nė.

Amerikon velionė atvyko 
1922 metais ir visą laiką gy- 

, veno Brooklyne. Buvo kata
likiškų pažiūrų, dėlto, jos no
rą pildant, ir palaidota su baž
nytinėmis apeigomis. Su dar
bininkų judėjimu organizaci
niai susirišus nebuvo, tačiau 
lankydavo svarbesniuosius pa
rengimus, ypatingai Aido 
Choro, kuriame aktyviai dar
bavosi jos draugas judžentas.

Velionės karstą ptlošė dau
gelis gyvų gėlių vainikų, tame 
skaičiuje ir nuo Aido Choro. 
Tarpe geroko būrelio vietinių 
palydovų, dalyvavo . d. Ju- 
džento sesuo /Marė Rasymie- 
nė iš New Haven, Conn.

Reiškiame gilią užuojautą 
d. Judžentui jo skaudžiame1 
liūdesyje ir linkime susirami
nimo jieškot organizaciniame 
darbe — scenoj, kuri laukia 
jūsų sugrįžtant. Rep.

Pereitą savaitę buvo susi
žeidęs pirštą drg. Pr. Pakal
niškis, “Praeities šešėlio” tri
jų rolių vaidintojas. Jam pirš
tą pagavo Intertypas ir iškan-Į 
do šmotą raumens. Dėl to 
drg. Pakalniškis keletą dienų 
nedirbo.

- Visokios nelaimės pradėjo 
pult “Praeities šešėlio” t__
rius: draugė Bagdonienė tik 
sugrįžo iš ligonbučio, draugė 
Rainienė baigia gydytis nuo 
šalčio, o dabar ir drg. Pakal
niškis gavo “savo dalį.”

Sakoma, kad- kiekvieną au
drą seka giedra. Viliamės, 
kad ir “Praeities šešėlis” po 
visko skaisčiai nušvis ateinan
čio mėnesio (gegužės) 15-tą, 
Brooklyn Labor Lyceum’e.

Girdisi, kaikurių žmonių 
gyvo susidomėjimo šia drama. 
Pavyzdžiui, viena žymi Wil- 
liamsburgo profesionalė matė 
“Praeities šešėlį” du metai 
atgal, ir jis jai taip patiko, 
kad ji ir šiuo sykiu išanksto 
užsisakė bilietus ir rengiasi 
jokiu būdu nepraleisti šio 
vaidmens.

Tai kad taip imtų ir pasek
tų jos pavyzdžiu iv kiti dra
mos mylėtojai, ypatingai 
Liaudies Teatro nariai ir rė
mėjai! Bilietai jau ’gatavi ir 
pardavinėjami. Jų pasiėmę 
yra ' draugai Bovinas, Bara
nauskas, Paukštienė, Rainie
nė, Valentis, Mikalauskienė ir 
Kuodis. Galima gaut ir; “Lais
vės” raštinėj. Kaina: rezervuo
ti po 75c, nerezervuoti po 50c. 
Dabar galima ‘Jaut pačių ge
riausių rezervuotų bilietų.

Pasiskubinkit, organizuokit 
savo kompanijas išanksto!

Entuziastas.

akto-11®;

Nusižudė Buvęs Wall St 
Tarnautojas

Brooklyniečiy Sveikata
Pereitą savaitę buvo ir da

bar dar yra nemažas pavo
jus vaikams susirgt tymais. 
Sveikatos komisionierius dr. 
Rice praneša, kad į savaitę 
Brooklyne 701 susirgo ta li
ga ir 3 mirė. Tėvam pataria 
susirgusius vaikus laikyt na
mie ir neprileist sveikų,-tuo 
būdu neleidžiant ligai plėstis. 
Sergantiems pašaukt daktarą.

Viso mirimų per savaitę bu
vo 547, iš tų 44 mirė plaučių 
uždegimu, 9 užmušta auto ne
laimėse. Viso trafiko nelai
mių aukų šiais metais jau bu
vo 78.

Gimė per savaitę 772.

Balandžio 17 d. įvyko A. ž. 
Vaikų Mokyklos naudai pa
rengimas “Laįsvės” svetainėj. 
Tai buvo velykę diena, žmo
nės svečiuose lankėsi pas vie
nas kitą. Tačiau ir čia susi
rinko skaitlingas būrelis mo
kinių tėvų, jų draugi) ir A. ž. 
V. M. simpatikų.

Motinos aukavo dėl moky
klos palaikymo! dd. Thomso- 
nienė—vyno butelį ir didelę 
lėkštę saldainių. Simonavičie- 
nė — butelį tvirtesnio už vy
ną gėrimo ir tuziną margučių, 
Adeikienė komiteto narė—da
vė tuziną margučių, Mažclic- 
nė davė didelę bulką pyrago, 
kurį pati iškepė, ir ' tuziną 
margučių; Naktįnienė, veikli 
mokyklos tvarkymo komisijos 
narė, davė tuziną margučių. 
Aukavusioms .draugėms taria
mo širdingai ačiū varde Mo
kyklėlės Tvarkymo Komiteto.

Mokinių tėvai įvertino mo
kytojų pasišventimą laiku pri 
būti mokyklai skiriamomis die
nomis—buvo įteiktos dovanos 
J. Gaičiui ir M. Ramoškaitei.

Mokyklos naudai dovanas, 
plunksną (fountain pen) ga
vo moteris iš publikos, o ca
mera—mokine Naktiniūtė.

Programoj dalyvavo Alber
tas Naktinis, Albertas Simona
vičius, Albertas Adeikis, Al
bertas Navikas ir Adelė Nak- 

i tiniūtė. Jie sakė eiles. Ant 
| gitaro skambino ir eiles sakė 
Eugene Thomsonukas. Piano 
solo skambino Lillian Milčiū-

Mokinių choras dainavo 
tris liaudies daineles, vado
vaujant M. Ramoškaitei. Gerai 
sudainavo — kreditas M. R.

Mano supratimu, atsilankiu
sieji įvertino mokinių pastan
gas ir pamatė gabumus. Atei
nantį sezoną turėtume dėti 
daug pastangų organizuoti At
eities žiedo Mokyklėles Brook
lyne ir apylinkėj. Turėti vi
sokios rūšies mokytoji). Jau
nuolius galima visko išmokin
ti ir A. ž. mokyklėles yra šal
tiniu meno jėgų.

Geo. Kuraitis.

Garner-Can we I1, buvęs Wall 
Stryto raštininkas, 45 metų, 
rastas.su žmona Anna nusi
žudę gasu savo namų virtu
vėj, 16 Norden Ave., Dongan 
Hills, Staten Island. Paliktam 
raštelyj sako: . “Išleidom iki 
paskutinio nikelio. Nebeliko 
kas daryt. Aprūpinkite mūsų 
kūnus.”

Lankėsi Brooklyne
Pirmadienį, balandžio 18 d., 

lankėsi Brooklyne Pranas 
Menkeliūnas iš Tarrytown, N. 

savo
Kad an - 
užeiti į

J. Jis svečiavosi pas 
dėdę A. Menkeliūną. 
gi svečias negalėjo 
“Laisvę,” tai paliko $1 pas
dėdę, kad jis priduotų kaipo 
auką “Laisvei.” P. Menkeiiū- 
nas užlaiko Station Plaza Bar 
& Grill Tarrytown’e,

Teisėjas Pasiuntė Negrą 
J Chain Gang

Lewis Doe Brown tapo pa
duotas dviem pietinių valstijų 
policistam ir surakintas iš
vežtas į baisiąją retežių ka
torgą (chain gang), South 
Carolina, atbaigt 3 metų bau
dą, kuri jam buvo priteista 
17 metų atgal, būk tai už pa
vogimą .eilės drabužių.

■ Jį ten pasiuntė Brooklyn© 
Aukščiausio Teismo teisėjas 
Fawcett.

Brown buvo du kartu pa
bėgęs iš retežių katorgos dėl 
brutališko su juo apsiėjimo. 
Dabar jį gynė Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas ir 
Nacionalis Negrams Kelt Su
sivienijimas, negrų organizaci
ja.

Jo byla buvo pirmiau du 
kart atidėta, laukiant, kad S. 
Carolina gubernatorius iš
trauktų reikalavimą Brown’ą 
grąžint. New Yorko valstijos 
gubernatorius Lehmanas dėl
to rašė tris laiškus S. Caroli
na gubernatoriui, bet pastara
sis nesiteikė nei atsakyt į juos. 
Teisėjas Fawcet atsisakė iš
duot kitą atidėjimą bylos ir 
vargšas negras iš teismabučio 
tiesiai išgabentas Pennsylva
nia stotim

Lankosi Drg. Būni Sovetski
Antradienį “Laisvėj” lankėsi 

Bunny Sovetskis iš Ohicagos, 
kuris nesenai sugrįžo iš kovos 
fronto Ispanijoj. Atvykęs su 
reikalais, jis aplankė ir laisvie- 
čius taipgi LDS Centrą ir 
“Voice” leidėjus. Jaunas Svečias 
pasiliks iki galo savaitės, kad 

Brigados 
iškilmėse

dalyvaut Lincolno 
Draugų gimtadienio 
Hippodrome Teatre.

MamnMMMiabuM

Pirmadienį’tik trijų valandų 
atstume viens nuo kito, du ne
pažįstami vyrai nušoko nuo 
George Washington tilto ir ant 
vietos užsimušė. Abu nukrito 
250 pėdų.

Atrodo, Wall Stryto “sėdėji
mo” streikas vis daugiau ir 
daugiau biednuomenės, taipgi ir 
daugelį turėjusių auksines viltis 
varo į beviltę ir netekę jėgų jie 
išsibrauki^ iš gyvųjų tarpo.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbo kaipo bartenderis. 

Esu patyręs tame biznyje. Kalbų ru
siškai, lietuviškai ir lenkiškai. Pra
šau kreiptis po sekančiu 
Kazys Benulis, G55 
Brooklyn, N. Y.

- antrašu:
Gth Avė.,

(91-93)

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E/ Z^rd St.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisnįuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVer^reen 7-4335

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes 

s • •
Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko.

Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 
maliavom arba išpopieruojame kambarius.

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 
patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslui familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Tel. Virginia 7-4499

16 senų padarau nau
jus paveikslus ir kra- 
javus sudarau au amo- 
rikonižkail. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
spalvom.

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

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

Barry P. Skalius 
(šalinskas) 

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po germenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

Woodhaven, L. L, N. Y.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

GARSINKITE S “LAISVĖJE
PHONE PULASKI 5-1090

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y,

OPEN DAY AND NIGHT

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOL1Ų 

sultis skilviui
Kada PERSIVALGOTE, 

PERSIRŪKOTE, 
PERSIGERIATE Managed by •

RHEA TEITELBAUM

ATSITAISYSITE 
Greitai su

COSSACK stomachic BITTERS
“JOS YRA PASALDINTOS” 

Parsiduoda vaistinėse bonkomis. 
Gėrimų įstaigose ir restauracijose 

dozomis bei stikliukais
“JŪSŲ SKILVIO LABUI” 

COSSACK PRODUCTS 
400 W. 41st Street, 

New York City, N. Y.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m.
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

ini i n » ............

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping .Accomodations.

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and

Sun. all day and night.

rastas.su



