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Krislai
Thaelmannas.
Apie Walt Whitmana.
Tebemeluoja!
1,500 Brangių Knygų.
Didįjį Penktadienį.
Lapeliai Japonų

Kišeniuose.
Rašo R. Mizara

Balandžio 17 d. sukako 52 
metai amžiaus Vokietijos darbo 
žmonių mylimajam vadui d. 
Thaelmannui.

Per 36 metus šis darbininkų 
klasėj sūnus ir kovotojas dar
bavosi savo klasei išlaisvinti.

Virš penkeris metus Thael- 
mannas sėdi Vokietijos fašistų 
kalėjimuose. Sėdi be jokio ap
kaltinimo, be jokio teismo.

Kelkime savo balsus už Tha- 
elmanno išlaisvinimą. Reikalau
kim išlaisvinti tūkstančius kitų 
anti-nazių, kenčiančių Vokieti
jos kalėjimuose-

knygos 
poetą

parašė

apie garsųjį
Walt Whit-

Esther Shep-

šiomis dienomis teko skaityti 
apžvalgą 
Amerikos
maną.

Knygą
hard. Pasak autorės, Whitma
nas nebuvęs originalus poetas, 
bet plagiriuotojas. Girdi, jis su- 
plagiriavo tūlą Francijos rašy- 
tojos-novelistės George Sand 

f knygą.
Be to, esą, Whitmanas buvęs 

didelis savemylis, savęs garbin
tojas; pasislėpęs įvairiais pseu
donimais, girdavęs spaudoj sa
vo poeziją.

Kiek turi tiesos tie kaltini
mai, nesiimu spręsti. Pasakysiu 
vieną: Walt Whitmanas šian
dien yra ne tik amerikinis poe
tas, bet pasaulinis. Nepaisant, 
kaip dideli jo siu dienų kritikai, 
nuimti nuo poeto galvos vainikų 
jiems nepavyks.

“Naujienos” ir vėl rašo, būk 
“Mizara New Yorke” agitavęs 
“už aukų siuntimą į valdžios 
ginklų fondą ...”

Tai bjaurus “Naujienų” re
daktoriaus melas. Kokiu tikslu 
jis tai daro, nesuprantu.

Ispanijos respublikos vyriau
sybė padovanojo Sovietų Są
jungai 1,500 tomų įvairių is
paniškų klasiškų knygų, išleis
tų viduramžiais ir vėlesniais 
laikais, iki 19-to šimtmečio.

Gerai padarė; Sovietų Sąjun
goj jos bus pilnai išsaugotos ir 
pasitarnaus žmonijos progresui.

Pereitas penktadienis — ka
talikams buvo Didysis Penkta
dienis. Tą dieną jie švente kai
po Kristaus mirimo dieną.

Ispanijoj tų dienų banditas 
Franco'ant Tortosa miesto už
siundė daugybę orlaivių su vis- 
kų naikinančiomis bombomis ir 
apskaldė še. Rosario katedrų; 
daug katalikų išžudė.

Gal dėl to popiežius 
dienomis pasiuntė gen. 
palaiminimą.

šiomis
Franco

JaponųChinijoj šiuo tarpu 
imperialistams gerai duodama į 
kailį. Matyt, daug japonų ka
rių atsisako kariauti.

“Sunday Workerio” kores
pondentas praneša; kad pasta
ruoju laiku užmuštų kare japo
nų karių kišeniuose randama 
lapelių.

“Netgi jei Japonijai ir pavy
ktų laimėti Chinijoj,” sako la
pelių turinys, “tai to krašto 
žmonės nepasinaudotų. Tai eitų 
naudon tik Japonijos kapitalis
tams ir militariškai klikai.”

Pasirodo, kad lapeliai dalina
mi organizacijos, pasivadinu
sios : “ Anti-Karinis Susivieniji- 

. mas Japonų Armijoj.”
Lapeliai dažnai suvaidina ry

škesnį vaidmenį, negu kulipko^. 
Tą gerai žino bolševikai.

Ar jūsų organizacija, kliubas 
bei draugija jau pasiuntė savo 
senatoriui bei kongresmanui 
reikalavimą, kad jis pasisakytų 
pŽ prezidento Roosevelto reika-
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ŠIMTAI TŪKSTANČIU MAŽU BIZNIERIŲ 
REMIA ROOSEVELTO PLANĄ KOVAI 
PRIEŠ NEDARBĄ, UŽ ŪKIO GAIVINIMĄ
Prezidentas Dėkoja Unijom 

Už Pritarimą Jo Tikslui
Ateinanti 1,500,000 Armiją 

Kova Chinijoj

New York. — šešios or
ganizacijos mažųjų krautu
vininkų, nekilnojamojo tur
to verteivių ir kitų nedide
liu biznierių New Yorke ir 
Brooklyne užgyrė preziden
to Roosevelto reikalavimą, 
kad kongresas paskirtų $3,- 
012,000,000 viešiems dar
bams ir paskoloms pramo- 
nei-bizniui gaivinti.

Tūli mažieji biznieriai, 
kaip kad Irv. Stoppick, pir
mininkas Belmont Ave. Ver
slininkų Sąjungos, nurodo, 
kad jų apylinkėse net iki 60 
procentų visų darbininkų 
yra bedarbiai.

Philadelphia, Pa. — Ap- 
klausinėjus vadus 90 smul
kiųjų biznierių organizaci
jų, turinčių 40,000 narių, 
buvo patirta, kad milžiniš
ka dauguma jų remia pre
zidento Roosevelto planą 
paskirt virš 3 bilionų dole
rių viešiem pašalpiniam 
darbam ir šalies ūkio gai
vinimui apskritai.

Chicago. — Ne tik CIO 
unijos, bet ir Chicagos 
Darbo Federacija karštai 
pritaria prez. Roosevelto 
programai kovoj prieš ne
darbą ir už pramonės-biz- 
nio gaivinimą.

Boston, Mass. — Jungti
nė Čeverykų Unija užgyrė 
prezidento Roosevelto planą 
bedarbiams šelpti viešais 
darbais ir biznį gaivinti.

Washington. — Prezid. 
Rooseveltąs per savo sekre
torių McIntyre laiškais dė
koja toms unijoms, kurios 
paremia jo viešų darbų pro
gramą ir jo pastangas ša
lies ūkiui gaivinti.

Shanghai, bal. 20. — Ja
ponai sako, kad jie atėmę iš 
chinų Lini miestą, 80 mylių 
į šiaurių rytus nuo Sucho- 
wo.—O pora savaičių atgal 
japonų armija buvo tik už 
25 mylių nuo Suchowo, ge
ležinkelių mazgo. Taigi chi- 
nai juos tuo tarpu atmušė 
55 mylias atgal.

Japonai dabar atsigabeno 
60,000 daugiau armijos ir 26 
laivus naujų ginklų ir amu
nicijos. Jie dėsią paskučiau
sias pastangas, idant at
griebt “karinę garbę”, ku
rią chinai sutrempė ištaš
kydami japonus Taierhch- 
wango srityj, pietinėj dalyje 
Shuntango provincijos. Bet 
karščiausias japonų žygis tai 
būsiąs išvaduot tūkstančius 
saviškių, kuriuos chinai lai
ko apgulę Yihsien mieste ir 
neatlaidžiai juos naikina.

Japonai žada briautis ir 
vakarinėn Chinijon, idant 
ten užkirst kelius, kuriais 
chinai gauna ginklų ir amu
nicijos iš Sovietų.

Gręsia didžiausi mūšiai 
Azijos istorijoj; dalyvausią 
iki pusantro miliono kariuo
menės iš vienos ir antros 
pusės.

Chinų partizanai smarkiai 
atakuoja japonus priekin ir 
užpakalin * visame tuzine 
frontų.

Ar Lietuva Klausys Smetonos?

Klaupk

Gen. Franco Giriasi, 
Būk “Laimėjęs Karą”

WM. GREEN SAKO: USA 
DARBININKAI PRIEŠ 
FAŠIZMĄ IR KARA

Ispanijos Skundas Ly
gai Prieš Nazius, Romą

įkaitintas už Lėktuvų 
Perleidimą Ispanijai

derails prisaikintųjų teis
mas įkaitino Fritzą Bielerį 
už tai, kad jis bent keturis 
lėktuvus pirkęs ir be leidimo 
persiuntęs juos per Meksiką 
Ispanijos respublikai. Tai 
buvę tokie keleiviniai lėktu
vai, kad juos lengvai galima 
paverst kariniais, bombinin- 
kais. Tuomi Bieler sulaužęs 
Jungtinių Valstijų bepusiš- 
kumo įstatymą.

Lėktuvus Ispanijai jis 
pirkdavęs pinigais padėtais 
ant Meksikos Nacionalio 
Banko čekių New Yorko 
bankuose. Amerikos vald
žios agentai nužiūri, kad 
jis ir daugiau ' slapta per
siuntęs lėktuvų iš šios šalies 
per Meksiką Ispanijos liau- 
diečiams. Dabar Bieler 
esąs Meksikoj, ir būsiąs su
imtas, kaip tik sugrįšiąs.
lavimą paskirti tris bilionus do
lerių visuomeniškiems darbams 
dirbti? Jei ne, kodėl ne?

LIAUDIEČIAI AT
MUŠA FAŠISTUS 
NUO TORTOSOS

Fašistai Užkariavę Keletą 
Miestelių Rytuose

Bet Pripažįsta, kad Bruzda 
žmones Fašistų Valdomame 

Plote
Burgos, Ispanija. — Vy

riausias fašistų komandie- 
rius gen. Franco per radio 
paskelbė, būk jie jau “lai
mėję” karą prieš “raudo
nuosius,” tai yra, prieš liau
dies valdžią. Jis šaukė liau- 
diečius pasiduoti, nes, girdi, 
jiem “nesą jokios vilties” 
laimėti.

Sykiu Franco užsimerkęs 
melavo, būk liaudiečiai “iš- 
žudę 400,000 žmonių tik to
dėl, kad jie tikėjo į dievą ir 
savo šalį.”

Jis pasmerkė tuos ' savo 
valdomo ploto gyventojus, 

NIEKAS NEPRIIMA 51-no‘kurie “skleidžia gąsdinan- 
IšTREMTO Iš AUSTRIJOS

ŽYDO
čius girdus ir stengiasi at
skirt armiją nuo žmonių,”]

Washington. — Amerikos 
darbo Federacijos pirminin
kas Wm. Green kalbėjo per 
radio į Anglijos darbinin
kus; užtikrino, kad Jung
tinių Valstijų darbininkai 
yra nušistatę prieš fašizmą 
ir karą ir kad jie visada 
“siekia ir sieks įsteigti ir iš
laikyti pramoninę ir politi
nę demokratiją Jungtinėse 
Valstijose.”

Wm. Green užgyrė prezi
dento Roosevelto daromas 
pastangas kovoj prieš ne
darbą ir už šalies ūkio at
gaivinimą. Jis pareiškė, kad 
Amerikos darbininkai susi
jaudinę tokiais fašistinių už
puolikų žygiais, kaip Ethio- 
pijos ir Austrijos užgrobi
mas ir dabartiniai karai

kaip praneša N. Y. Times Pr.ieš Chiniją ir prieš Ispa-

Francijos Derybos su Mus- 
soliniu Atsiduria Keblion

Padėtin
Geneva. Ispanijos užsieni

nis ministeris J. A. del Vayo 
įteikė reikalavimą Tautų 
Lygos Tarybai, kad jinai 
svarstytų “vis didėjantį Ita
lijos ir Vokietijos įsikišimą 
karan prieš Ispanijos respu
bliką.” Lygos Tarybos po
sėdis susirenka gegužės 9 d.

Respublika reikalauja ne
atidėliojant ištraukt Italijos 
ir Vokietijos armijas iš Is
panijos. O pagal Italijos su
tartį su Anglija Mussolinis 
tik tada atšauks savo divizi
jas iš Ispanijos kai pasi
baigs ten karas.

Prasidedančiose 
dėlei sutarties su 
Mussolinis taipgi
sąlygą, kad jo .armijos pa
siliks Ispanijoj iki karo pa
baigos. Ir, kaip rašo Asso
ciated Press, Francijos val
džia sutiksianti su tuom.

Francijos atstovai Tautų 
Lygių paremsią Anglijos su
manymą pripažint Italijai 
Ethiopiją.

derybose 
Franci j a 
stato tą

Praga, čechoslovakįja, 
bal. 20.—Naziai ištrėmė 51 
žydą iš Austrijos, pirma at
imdami iš jų pinigus ir kito
kią nuosavybę. Tremtiniai 
dabar užstrigę ant Duno
jaus uolos, nes nei Vengrija, 
nei Čecho 
nepriima. DuSjau nusižudė.

akija jų vis

ŠAUKIA TARDYMAN 
MORGANĄ RYŠYJ SU

ŠĖRŲ ŠMUGELIU 
Washington, bal. 20. —

Kongreso komisija šauks 
tardyman ir J. P. Morganą, 
didžiausią Wall Stryto ban
kininką, ryšyj su Šerų va
gišku šmugeliu, kurį varė 
Whitney. Pastarasis jau 
įkalintas.

SMARKIAI DIDINA 
FRANCIJOS ORLAIVYNĄ

Paryžius, bal. 20.—Fran
cijos vyriausybė suplanavo 
pridėt dar 1,500 iki 2,000 
naujų lėktuvų prie savo 
rinio orlaivyno.

ka-

ORAS
Šiandien bus giedra ir vė

siau. — N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 85. 

Saulėtekis 5:11; saulėleidis 
6:39.

korespon dentas. — Šičia 
Franco netyčia išdavė, kad 
ne viskas gerai pas jį “na
mie”, ir trūksta pasitikėji
mo fašistais.

Franco žadėjo daryti per
mainas žemės nuosavybėje, 
apribot rendas ir kainas, iš
leist civilių vedybų ir per
skyrų įstatymą, ir įvest “vi
durio santvarką, kuri bū
sianti nei kapitalizmas nei 
socializmas” (bet tikrumoj 
tai hitlerizmas-mussoliniz- 
mas).

Fašistai Užėmę Aran Klonį 
Francijos Pasienyj

Perpignan, Franci j a.—Is
panijos fašistai skelbia, kad 
jie užėmę Viella miestą, 
Aran apskrityj, arti Fran
cijos rubežiaus; sako, būk 
liaudiečiai ten “pasidavę” ir 
fašistai užvaldę visą Aran

Uždrausta Pašalint Farme- 
rius iš Kolektyvų už Mažus 

Nusikaltimus
Maskva, bal. 20.—Sovietų 

vyriausybė,. pagal Stalino 
reikalavimą, įsakė sustab
dyt farmerių mėtymą iš ko
lektyvių ūkių už nedidelius 
nusikaltimus.

nijos liaudį.
Darbo' Federacijos pirmi

ninkas Green pareiškė Ang
lų darbininkam, jog Ameri
kos darbininkai trokšta vie
nybės, bet, girdi, CIO vadai 
vis dar palaiko atskirą savo-, 
organizaciją ir dėl to įvyks
ta “apgailėtinų” susidūrimų 
tarp CIO ir Federacijos na
rių. (Šis Greeno kalbos 
punktas neteisingas. Nes 
CIO vadovybė darė ir daro 
viską, kas tik galima, idant 
atsteigti vienybę darbo uni
jų judėjime; tik reikalauja, 
kad Federacija priimtų 
unijas, kaip lygiateisės ir 
stambiosiose pramonėse pri
pažintų didžiąsias industri
nes unijas. O Green ir kiti 
Federacijos dešinieji vadai 
užsispyrę, kad jos turi be
sąlyginiai, vergiškai 
duot ant jų valios.)

atsi-

BŪSIĄ IR TOLIAU 
MI TAKSAI NUO NEPA- 

' DALINTŲ PELNŲ

IMA-

Washington, bal. 20.— 
Pranešama, kad senatas ir 
kongreso atstovų rūmas, 
galų gale, vis tiek nutarsią 
imt taksus nuo kompanijų 
laikomų didžiųjų pelnų, ne
paskirstytų šėrininkam.

Rumunijos Naziai Ruo
šėsi Pagrobi Karalių
Bucharest, Rumunija. — 

Tapo suimta dar 1,500 kraš- 
utinių Rumunijos fašistų iš 

ežinės gvardijos.” Vi
daus ministerija praneša, 
kad jie rengėsi per pravos
lavų (stačiatikių) velykų ce
remonijas pagrobt karalių 
Karolį iš bažnyčios ir įvest 
grynai fašistinę (nazišką) 
savo diktatūrą.

Policija sučiupo juoduo
sius sąrašus, pagal kuriuos 
tie fašistai būtų suėmę 2,000 
dabartinių Rumunijos val
džios vadų ir vadukų.

Vyriausias nazių 
Codreanu suimtas su 
sąmokslininkais; jis dabar 
nuteistas 6 mėnesius 
už apšmeižimą buvusio mi- 
nisterio pirmininko lorgos. 
Bet dar būsiąs kitas teismas 
prieš jį, kaipo lyderį ruošto

Amposta, Ispanija. — Fa
šistai prisiartinę prie Torto- 
sos miesto iš pietų šono, bet 
jie laukia naujų sau pulkų 
iš šiaurės pirma, negu galė
sią užimt Tortosą.

Liaudiečiai dar nepasi
traukė iš viso Tortosos prie
miesčio vakarinėje pusėje 
Ebro upės, kaip buvo pir
miau pranešta. Jie ten iš ka
pinių ir kitų pozicijų vis 
bombarduoja priešus, sako 
patys fašistų koresponden
tai. Liaudiečiai taipgi pasi
likę bent vieną tiltą per Eb
ro upę ir juom važiuoja jų 
tankai ir kanuolės prieš fa
šistus.

Fašistų žiniomis, jie užė
mę Aldover miestelį vakari
nėj tos upės pusėj netoli 
Chertos, Roquetas miestelį į 
vakarus nuo Tortosos ir 
Mas dės Barberans, už 10 
mylių į pietų vakarus nuo _ 
Tortosos. ..........

Liaudiečiai išardė 35 my
lias didžio Barcelonos-Va- 
lencijos vieškelio tame pajū
rio plote, kurį fašistai sakė
si “pilnai užvaldę.” 
PERSIGANDĘ KAIMIE
ČIAI BĖGA NUO FAŠISTŲ

Barcelona, Ispanija.—Kur 
tik fašistai artinasi, nuo jų 
persigandę bėga kaimiečiai 
toliau į* respublikos žemę.
GRAŽUS TORTOSOS MIE
STAS VISIŠKAI SUNAI

KINTAS FAŠISTŲ
Tortosa, buvęs 37,000 gy

ventojų gražus miestas, jau 
visiškai sunaikintas naziųir 
italų fašistų bombomis ir jų 
kanuolių šoviniais. Neliko 
nei vieno sveiko namo, nei 
vienos nesūnaikįntos bei ne
apgriautos bažnyčios; iš 
miesto pabėgę visi gyvento
jai. Tai klaikiausia dabar \ 
vieta visoj Ispanijoj, sako 
N. Y. Times korespondentas 
H. L. Matthews.

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Centrali- 
niame Katalonijos fronte 
tęsiasi liaudiečių mūšiai su 
fašistais į rytus nuo Bala- 
guer; bet nei vieni nei kfti 
šiuo tarpu nieko nelaimį, 
kaip praneša Associated 
Press.

Savo užimtame pajūryje 
fašistai rytuose užkariavę 
Tirig ir Salsadella mieste
lius; dabar jie daugiau ten 
briaujasi į pietus linkon Va- 
lencijos negu į šiaurius lin
kon Taragonos prieplaukos.

vadas 
kitais

kalėti

Manila, Filipinai. — Nu- 
tėmyta nežinomas submari- 
nas, veikiausia Japonijos.

sukilimo prieš karaliaus ir 
patriarcho M. Cristeos val
džią.
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Nominacijos Illinois Valstijoj
Pereitą savaitę Illinois valstijoj įvyko 

nominacijos įvairių kandidatų sekamiems 
rinkimams į senatą, kongresą ir kt. vie
tas. Rašydama apie tai, “Vilnis” žymi, 
kad tos nominacijos “yra didelis smūgis 
Kelly-Nash mašinai.” Tiesa, pasak dien
raščio, “dar ji nesutaškyta taip, kaip 
New Yorko Tammany Hali. Bet jau ma
toma pradžia pabaigos jos viešpatavi
mo.”

Toliau “Vilnis” nurodo:
“Kelly-Nash mašinai labiausia rūpė

jo nušluoti teisėją Jareckį, kurį rėmė 
Darbo Nepartijinė Lyga. Bet Jareckis 
išėjo Jaimėtoju, o Kelly-Nash kandi
datas skaudžiai sumuštas. Sykiu su juo 
laimėjo nominacijose visa eilė kitų kan- 

, didatų, kuriuos indorsavo Darbo Ne
partijinė Lyga.

“Taigi, bendrai imant, progresyviai 
gali pasitenkinti nominacijų pasėko
mis. Tiesa, kandidatas į senatorius M. 
Igoe nelaimėjo. Nepartijinė Darbo Ly
ga jį taip pat buvo indorsavus, kaipo 
daug-maž progresyvį žmogų. Bet ka
dangi formaliai jis nebuvo atsiskyręs 
nuo Kelly-Nash mašinos, tai tas jam 
daugiausia ir užkenkė. Kaipo kandida- 
datas į senatorius laimėjo dabartinis 
kongresmanas Scott Lucas, kuris sako
si esąs Roosevelto politikos šalininkas, 
nors jo darbai tą nepatvirtina. Scott 
Lucas yra labiau republikonas, negu 
demokratas.”
Išvadas “Vilnis” daro sekančias:

“šie balsavimai parodė, kad piliečiai 
gali aplaužyti ragus tokiems reakcinin
kams, kaip Kelly-Nash. Tokius korup
cijos lizdus galima apgalėti. Tas turi 
priduoti ’ daugiau drąsos ateityje vi
siems progreso šalininkams.

“Šie balsavimaj parodė, kad organi- 
euoto darbo balsas turi didelės reikš
mės, j pigu organizuotas darbas veikia 
vieningai. Tiktai Green’as ir sektantiš
ka Darbo Partija išsimetė iš bendros 
talkos. Tas, žinoma, pusėtinai užkenkė 
progresyvio fronto reikalams.

“Šie balsavimai parodė, kad pietinė
je dalyje Illinois valstijos, mažuose 
miesteliuose ir tarpe farmerių, reakci
ninkai dar labai stiprūs.

“Ateityje, tuose apleistuose šios val
stijos kraštuose reikės daug daugiau 
pasidarbuoti.”

Amerikiečiai Ispanijoj
Apie 2,000 ar 3,000 amerikiečių kovoto

jų nuvyko Ispanijon kovoti už jos nępri- 
klausorpybę, demokratiją ir abelną žmo
nijos progresą prieš fašistinį barbarizmą. 
Jie kovoja, kaip liūtai, nesigailėdami nei 
savo jėgųo^i sveikatos, nei gyvasčių. 
Tam bus geriausias pavyzdis aprašyme, 
kaip Fred Keller,' politinis komisaras 
Lincolno-Washingtono Bataliono, pabėgo 
iš fašistų nelaisvės. Jis dabar yra Barce- 
lonos ligoninėj ir suteikė šias žinias.

Lincolno-Washingtono Batalionas, ba
landžio 1 dieną, skaudžiai sumušė fašis
tus ties Batea, į šiaur-vakarus nuo Gąn- 
desos. Virš 400 fašistų lavonų nuklojo 
ląijką. Amerikiečiai maršavo pirmyn ir 
prisiartino jau Villalhos. Tuo kartu kitos 
liaudiečių armijos dalys buvo sumuštos, 
atmestos ir amerikiečiai buvo apsupti. 
Jie gavo įsakymą trauktis atgal linkui 
Gandesa.

Amerikiečių Lincolno - Washington© 
Batalionas traukėsi pilnoj tvarkoj. Bet 
kada jie prisiartino prie Gandesa, tai at
rado ją užimtą galingų fašistų jėgų. Fa
šistai tiek daug išstatė kulkasvaidžių, 
kad dar jokiame piliečių karo fronte pir
ma tiek jų nebuvo. Amerikiečiai puolė

ant fašistų, kad išmušus juos iš Gande- 
sos ir atsidarius sau kelią. Bet baisi ug
nis iš priešo pusės privertė juos pasi
traukti, paliekant nemąžai savo draugų 
užmuštu. Komisaras Kęllęr su grupe ko
votojų jau buvo pasiekęs Gandesą gat
ves, bet jie buvo priversti trauktis atgal. 
Keller buvo sužeistas.

Po to amerikiečių batalionas pasitrau
kė į kalnus šiaur-vakariuose nuo Gan-

** v
desa, susijungė su ispanų Vienuolikta 
Brigada, kur galėjo atmušti visas fašistų 
atakas.

Kaip jau žinia, šioj ofensyvoj fašistai 
puolė pagelba raitarijos ir tankų, o jų 
pėstininkai užimdavo tik po to apkasus. 
Raitarija ir tankai neturėjo pasisekimo 
kalnuose. Čią susispietė apie 600 ameri
kiečių ir ispanų iš Vienuoliktos Briga
dos. Jie buvo fašistų apsupti, visiškai 
atkirsti nuo kitų liaudiečių dalių. Liau- 
diečių-ąĮnerikiečių komanda nusprendė 
prasilaužti per fašistų lanką, per Villal
ba—Gandesa kelią.

Kolumna patraukė tamsoj link savo 
tikslo. Viskas buvo tvarkoj. Žvalgai net 
dubeltavai ištyrė priešakį. Bet čia ir atsi
tiko tas, ką nei Keller, nei kiti negali 
išaiškinti. Fašistų raitarija ir tankai taip 
staigiai ir baisiai užpuolė, kad visa ko
lumna turėjo iškrikti į kalnus, kad išsi
gelbėjus. Kaip kurie didesni būriai pra- 
^ęilaužė per fašistų lanką ir pasiekė savus, 
o kaip kurie pasiliko kalnuose apsupti.

Komisaras Keller, šlubuodamas, susi
rinko kalnuose 17 draugų. Jie susirado 
tuščią namą, o kadangi, buvo baisiai nu
vargę, tai čia ir sumigo, kad atgavus 
jėgų.

Ryte jie aplenkdami Gandesa traukė 
takais. Čia jie matė, kaip maršavo galin- - 
gos fašistų kolumnos iškėlusįos vėliavas, 
benams griežiant. Tai buvo fašistų pės
tininkai, gerai apginkluoti ir aprengti. 
Liaudiečiai pasisuko kitu keleliu linkui 
Fatarella.; Ispanai valstiečiai visakuo gel
bėjo amerikiečiams. Bet čia ir vėl visi ke
liai buvo pilni fašistų raitarijos. Vienoj 
vietoj, netoli Fatarella visą valandą jojo 
fašistų raitarijos kolumna. Taip ilga ir 
galinga ji buvo!

Viena amerikiečių ir ispanų liaudiečįa 
grupė apsupta ties Ascp, buvo užpulta 
fašistų raitarijos ir sunaikinta. Keller su 
savo grupe kelis kartus išvengė mirties, 
gulėdami duobėse netoli kelio ir pro save 
praleisdami galingas fašistų jėgas. Jie 
pasiekė Ebro upę tarpe Flix ir Asco. Jie 
žinojo, kad kitoj pusėj sriaunios ir ga
lingos Ebro upės yra saviškiai. Keller 
sakė draugams, kad reikia plaukti sker
sai upę. Daugelis draugų nenorėjo nei 
pamislyti, kad galima ją perplaukti. Ta
da Keller, kuris Amerikoj būdamas buvo 
gabus boksininkas ir plaukikas, nors su 
kulka-kairiojoj kulšy j, puolė į Ebro upę 
ir perplaukė į kitą pusę. Jis iš kitos pu
sės mojo draugus, bet kiti nepasitikėjo 
savo jėgomis. Tada Keller paliko dalį 
savo drabužių ant kranto ir atplaukė pas 
draugus, kad juos padrąsinus ir pagelbė
jus plaukti per Ebro Jangas.

Čia ir vėl atsitiko nelaimė. Ant jų už
puolė fašistų raitarijos būrys, pradėjo 
šaudyti ir kapoti. Tūli draugai puolė į 
Ebro upę, kad plaukus į kitą pusę, bet 
priešo kulkos visus juos surado vandenyj. 
Keller ir kanadietis, kurio jis tik “Mark” 
vardą težino, pateko į fašistų nelaisvę.

Fašistai juos atvarė į Flix ir uždarė 
tvartan. Kadangi jis neturėjo visų dra
bužių, tai fašistai, sužinoję, kad jie liko 
kitoj upės pusėj, pasiuntė saviškius gau
ti juos. Tvartan atvarė ir daugiau liau
diečių belaisvių iš Campesinos divizijos. 
Kellęr žinojo, kad kaip tik fašistai suži
nos, kad jis oficierius ir komisaras, tai 
tuojaus jį sušaudys. Jis pradėjo galvoti 
apie išsigelbėjimą. Jis su “Mark*’ kelis 
kartus prašė fašistų sargo, kuris tik vie
nas juos dabojo, kad tą ar kitą jiems 
duotų. Kartą jis jiems atnešė maisto. 
Sulaukus nakties jie vėl prašė fašistų 
sargybinio, kad jiems ką tai duotų. Kada 
tas prisiartino, tai Keller parkirto jį ga
lingu smūgiu. Jis sako:

“Aš savo gyvenime nieko taip baisiai 
nemušiau, kaip šį fašistų sargą. Kadangi 
esu kumštininkas, tai galima suprasti, 
kokios jėgos buvo mano smūgis. Sargas, 
gavęs smūgi, sudribo, kaip maišas. Tada 
‘Mark’ pagriebė jo šautuvą ir drožė kam
bliu į galvą. Po to mes puolėme pro du
ris.” i

Kiti liaudiečiai belaisviai nusigando ir 
suklykė. Keller ii- “Mark” abu dingo

Rezoliucijos ’’Laisves” Bendroves 
Šėrininkų Suvaživimo, Įvykusio

Balandžio 3 Dieną, 1938
jeigu tie plėšikiški reikala
vimai nebus tuojaus išpil
dyti. Tokiais savo žygiais 
jinai verčią Lietuvą visiš
kai išsižadėti Vilniaus ir 

1938 m. balandžio 3 dieną, !kįas politines ir ekonomines

Rezoliucija “Laisvės” Turi
nio ir Pozicijos Klausimu
“Laisves” dalininkų šuva-

žiavimas, įvybęs Brooklyne ^7““^ ūnkilaT to- 
1938 m. balandžio 3 dieną, .kįas politines ir ekonomines 
pilnai užgina bendrą musų teises> kurios vedą Lietuvą
mylimojo dienraščio pakrai
pą. Visuose gyvenimo ver
petų iškeltuose klausimuose 
“Laisvė” orijentavosi ir ori- 
jentuojasi, nelyginant tas 
vyriausis didlaivio kapito- 
nas. Ji mums nurodo tik-' 
ruosius kelius, ji mus veda £ Otavos “liaudis“" todėl 
tais kebais, kurie eina ipa-1 jokiu būdu iduos Len. 
zangą, į demokratiją, į dar-- - r - 
bo žmonių gerbūvį. Gyveni
mas dabar verda, kunku
liuoja,—ir be tokio keliavę- liniukų suvažiavimas, įvykęs 
džio, kaip mūsų. liaudies • bal. 
dienraštis “Laisvė”, mums 
būtų klaiku, nejauku, nebū
tų atatinkamo susitarimo, 
bendrumo mūsų veikime ir 
mūsų taktikoje. “Laisvė” 
mums plačiai nupiešė visą 
tą šiurpulingą trockizmo 
niekšiškumą, tą nežmoniš
ką sabotažą ir žmogžudys
tes, kurios ėjo metų metais 
Darbininkų Respublikos ri
bose ir kitose šalyse. '

“Laisvė” bendrina mūsų 
nuotaiką milžiniškose demo
kratinės Ispanijos grumty
nėse su tuo įsiutusiu, nepa
žabotu pasaulio baisūnu fa
šizmu,—tuo šimtagalviu sli
binu, kuris yra pasimojęs 
praryt amžiais sukurtą pa
saulinę kultūrą.

“Laisvė” pagavo mūsų 
žmonių ūpą mūsų tėviškės 
Lietuvos pavojaus momen
tu. “Laisvė” griežtai pas
merkė Lenkijos imperialis
tų žygius .prieš Lietuvos ne
priklausomybę. Podraug ji 
užgiria Lietuvos plačių ma
sių pastangas grąžinti jai 
uzurpuotą, užgriebtą demo
kratinę santvarką.

žodžiu—visur ir visame 
kame “Laisve” yra mums 
tas švyturys, tas žibintas, 
kurs mums nušviečia visą 
gyvenimo realybę ir padeda 
mums joje atatinkamai išsi
laikyti.

Tddėl “Laisvės” platini
mas, “Laisvės” vajai, “Lai
svei” bendradarbiavimas ir 
aukos turi būtį visų ųiūsų 
pirmutinė užduotis ir vy
riausia prievolė.

Suvažiavimas nuoširdžiai 
tarią savo ačiū visiems “L.” 
bendrądarbiams, korespon
dentams, vajininkams ir rė
mėjams. Jie yra mūsų pa
žangiojo judėjimo kraujas.

prie nustojimo nepriklauso
mybės.

Visiems žįųpma, kaip Lie
tuva, senovėj Lenkijos po
nų pavergta, buvo kankina
ma ir marinama. Tokio jun
go Lietuvos liaudis nebeno-

panijos liaudies valdžiai 
pirktis ginklus.

“Laisvės” suvažiavimo da
lyviai dės visas pastangas ir 
ant toliau remti Ispanijos 
kovą prieš kruvinąjį fašiz
mą. Mes raginame visus de
mokratiją ir laisvę mylin
čius lietuvius taip pat da
ryti.

LIETUVOS ŽINIOS

Rezoliucija prieš Lenkijos

Lenkijos valdžia su savo 
ultimatumu daro pirmus 
žingsnius visiškam Lietuvos 
pavergimui. Savo fašistiniai 
militarise spėka jinai grū
moja užimti visą Lietuvą,

kijos fašistų pavęrgimui.
Dienraščio “Laisvės” da-

, Grand Paradise, 
Brooklyn, N. Y., griežtai 
protestuoja prieš tokį Len
kijos valdžios grumojimą- 
pasikėsinimą ant Lietuvos 
nepriklausomybės.

Bendrai su visais laisvę 
mylinčiais lietuviais mes 
pareiškiame:

Šalin Lenkijos fašistinės 
rankos nuo Lietuvos!

Lietuva nebus antra Aus
trija!
Vilnius turi būt sugrąžin

tas Lietuvai!
Lai gyvuoja suvienyta, 

laisva, nepriklausoma Lietu
va!

Jau Veikia Telefono Susisie
kimas Tarp Kauno ir Varšuvos

Kaįp žinoma, kovo 30 d. 
turėjo būti sutaisytas telefono 
ir telegrafo vielų sujungimas 
per administracinę liniją ties 
pirmu atidarytu pereinamu 
punktu Sangrūda - Gromadziš- 
kiai. Iš abiejų pusių apie tai 
darbuotasi. Sujungimas buvo 
užbaigtas kovo 30 d. po pietų.

17 vai. po vietinių bandymų 
iš abiejų pusių linijos, 
buvo padarytas pirmas bandy
mas telefoniškai sujungti Var
šuvą su Kaunu — Kauną su 
Varšuva. Esą bandymai pa
vykę ir jau abi pasiuntinybės 
lenkų Kaune ir lietuvių Var
šuvoje gali ta nauja Kauno- 
Varšuvos telefono linija prak
tiškai naudotis.

Kovo 30, 20 vai. įvyko pu-4 
siaukelyj tarp Vievio ir Zavia- 
sų pirmas apsikeitimas paštu 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.

, „ . . .............. ,,,,
tyje vyrą pasitiko * ir nusivi
liojo į parką neva pasivaikš
čioti.

Maželienė buvo susitarus 
su meilužiu, kad ji Vyrą atsivi
lios į parką, o čia jos vyrą 
užpuls Jonuškis ir užmuš. 
Taip ir padarė: Jonuškis su 
draugais K. Zųbinų ir J. Per
minu Maželį parke užpuolė ir 
pagaliais užmušė.

Piktadariams Maželį mu
šant, Maželienė šąlia stovėjus 
ir nieko nesakius, o iš parko 
atėjus į miestą paskelbė, kad 
parke jai einant su vyru už
puolę plėšikai, įškraustę kiše
nes ir vyrą primušę. Bet šis 
“plėšimas” greit buvo išaiš
kintas ir “plėšimo” sumany
tojai ir vykdytojai suimti.

Šiaulių apygardos teismas 
dabar šią bylą sprendė ir 
Maželienę ir Žubiną nubaudė 
po šešerius metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo, Perminą ket
vertais metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo, o Jonuškį devy- 
neriais metais sunk, darbų 
kalėjimo, bet jam, kaip ne- 
visamečiui, trečdalį bausmės 
numušė.

Visi nubaustieji nepatenkin
ti apygardos teismo sprendi
mu, 
dus

padavė apeliacinius skun- 
Rūmams.

<

Rezoliucija Ispanijos 
Klausime

Mes “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimo dalyviai, susi
rinkę balandžio 3, 1938, 
Grand Paradise svetainėje, 
318 Grand St., Brooklyn, 
N. Y., reiškiame giliausią 
užuojautą Ispanijos liaudies 
kovotojams, kurie parodė 
pasauliui dar negirdėtą iš
tvermę ir didvyriškumą sa
vo nelygioje kovoje prieš 
Hitlerio ir Mussolinio bar
bariškiausius ir keleriopai 
skaitlingesnes ginkluotas jė
gas. Gen. Franco fašistai, 
neatsižvelgdami į jokias 
tafrptautiniai n u s t a t y tas 
žmoniškumo ribas, nuož
miausiu būdu naikina šaly
je viską, kas yra brangiau
sio žmonijai, neaplenkdami 
nei civilių žmonių ir jų kū
dikių. ' .

Ispanijos liaudis despera
tiškoje kovoje šaukiasi į vi
so pasaulio demokratines 
valstybes gauti teisę pirktis 
ginklų apsigynimui nuo fa
šistinių užpuolikų. Yra ne
mažai demokratinių valsty
bių, kurios neparduoda gin- 
lų Ispanijos liaudies tieso- 
tai valdžiai. Tarpe tų vals
tybių randasi ir Jungtinės 
Valstijos.

Todėl mes griežtai reika- 
laujajnę mųsų valdžios kno- 
veįkiausiai pąnąįkjnti tokį 
drąųjimą. Reikalaujame lei
sti Jungtinėse Valstijose Iš

tamsoj ir pasislėpė krūmuose. Po kiek 
laiko jie abu susiėjo ir vėl ėjo prie Ebro 
upės, kad perplaukus ją ir pasiekus sa
viškius.

Pasiekė upę saulei tekaųt, kuri buvo 
raudona, kaip kamuolys. Saulės spindu
liuose priešas lengvai galėjo pastebėti 
plaukiančiuosius. Bet nebuvo kitos išei
ties. “Mark” nenorėjo tikėti, kad įveiks 
upę. Keller ir vėl nušimetė eilę drabužių 
ir puolė vandenin. Po ilgos ir sunkios ko
vos jis perplaukė Ebro upę. Vėl mojo

KLAIPĖPA

Pusantro Šimto Gyvačiy po 
Trobos Pamatais

Naujųjų Rugulių (Šilutės 
apskrityj) gyventojas Kuras 
šiomis dienomis nugriovė gy
venamosios trobos likučius. 
Po buvusiais trobos pamatais 
pakasęs apie 15 centimetrų, 
rado gyvačių lįfedą, kuriame 
buvo apie lOOy mažesnių ir 
apie 50 didesnių gyvačių. 
Rastas gyvates sunaikino, ta
čiau didesniąsias pardavė gy
dymo reikalams.

Ruguylių kaimo gyventojai 
savo laukuose dažnai randa 
gyvačių, tačiau tokio radinio 
dar niekas nesurado. Apylin
kės laukai žemi, durpynai flr 
vietomis jaunas miškas. Vasa
rą dažniausiai tenka pergy
venti didžiausią gyvačių slo
gą. Nors gyventojai įpratę 
saugotis, bet vis dėlto dažnai 
gyvačių apnuodijami.

Macų Kepėjai Skundžiasi

Praėftsį macų kepimo sezo
ną Jonavos macų kepyklose, 
kurios macus kepa ir Kauno 
žydams, kepėjai dirbę po 14- 
16 valandų ir gaudavę mažą 
atlyginimą. Tą nenormalumą 
pašalino Kauno apygardos 
darbo inspektprius, nustatęs 
macų kepyklose dirbti po 8 
valandas per dieną. Artėjant 
naujam macų kepimo sezonui, 
Jonavos macų kepyklų savi
ninkai savo kepyklas iškėlė į 
kitus miestelius, kur darbo 
inspektorių priežiūra yra ma
žesnė' nei Kauno apygardoje. 
Jonaviškiai macų kepėjai 
Kauno apygardos darbo in
spektoriui nusiskundė, kad 
jie palikę be darbo ir prašo, 
kad ir kituose miesteliuose 
macų kepyklos būtų stropiau 
prižiūrimos. Gal tada jęs vėl

Žmona su Meilužiu Užmušė 
Vyrą

Mąžeikių miesto gyventojas 
Dzidas Maželis 1930 m. su
situokė su to paties miesto gy
ventoja Domicėlė Liaubonaite.

' Maželiai, susituokę, persi
kėlė gyventi į Klaipėdą, kur 
vyras gavo darbo “Eksporte,” 
o žmona • tekstiles fabrike. 
Kadangi abu dirbdami gyveno 
tvarkingai, tai ir pinigų šiek 
tiek susitaupė; sutaupąs laikė 
kiekvienas savo vardu banke.

Pirėnus, antru 
želiai sugyveno 
ilgainiui jų 
nes žmona 
ka, perdaug draugaudavo su 
svetimais vyrais, mėgo laisvai 
gyventi ir visai iškrypo iš vė
žių.

Jų šeimypiniai sąntykiai vi
siškai ėmė irti, kai į tarpą įsi
maišė mažeikiškis jaunas vy
rukas Bronius Jonuškis. Ma
želienė su Jonuškiu susidrau
gavo ir įsimylėjo.

Maželių tarpe dėl to būdavo 
nuolatiniai barniai, priekaiš
tai, nesusipratimai.

Praėjusių metų rugpjūčio 
mėn. Mąželis, gavęs dvi sa
vaites atostogų, atvyko į Ma
žeikius; Maželienė jau.anks
čiau buvo atvažiavus, ji sto- persikels atgal į Jonavą.

rnetus Ma- 
eblogai, bet 

eile ėmė šalti, 
uvo lengvabūdiš-

Klausimai ir Atsakymai
Kodėl vieni rašo Suvieny

tos Valstijos, kiti Jungtinės 
Valstijos, kiti’ Suvienytos 
Valstybės, dar kiti Jungti- 
nes 
dar _________________
Suviei^tos Valstijos? Kuris 

mas yra teisingas?
G. S.

Atsakyi^as:
Ištiesų šios šalies pavadi-

merikos Valstijos ir 
i Šiaurinės Amerikos

pavadi

“Mackui”, kad plauktų, bet tuo metu ki
toj upės pusėj pasirodė daugiau liaudie
čių ir prasidėjo baisus šaudymąs—ant jų 
užpuolusiu fašistų. “Mark” smuko į krū
mus ir Keller daugiau jo nematę.

Kęller greitai pasįękė liaudiepių eiles. 
Čia jį priėmė, aprengė ir pristatė į ame
rikiečių ligoninę Bapcęlpnon.

Šitaip didvyriškai amerikiečiai ir kįti 
liaudiečiai kaunasi prįeė gąlingas fąšįstų 
jėgas, užplukusias ir naikinančias Ispa
nijos kraštą!

nimas yra įvairiai įvairių 
žmonių formuluojamas. Pa
prastoje kalboje arba pa
prastuose laikraštiniuose 
straipsniuose užtenka pava
dinimo: Jungtines Valstijos. 
Leistina rašyti ir Amerikos 
Jungtines Valstijos.

Angliškoje spaudoje taip
gi vartojama tik United 
States. Tik oficialiuose do
kumentuose rašoma: United 
States of America (Ameri
kos Jungtinės Valstijos).

Norime atkreipti mūsų 
korespondentų atydą į šį 
paaiškinimą. Yra draugų, 
kurie beveik kiekvienoje ko
respondencijoje skirtingai 
pšo šįps šalies pavadinimu, 
norą yisącĮoą psti pataisyt}. 
Visų prašome ateityje rašy
ti: Jungtinės Valstijos.

■
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Nauja Padėtis 
Ispanijoj

Balandžio 14 dieną Ita
lijos, Vokietijos, Portugali
jos ir Ispanijos fašistai pra
simušė prie Viduržemio Jū
ros, pasiekė Vinaroz prie
plauką ir tuo būdu perkir
to liaudies Ispaniją į dvi da
lis. Nuo dabar Ispanijos 
liaudies kovoj susidaro nau- i 
ja padėtis.

Barcelonos miestas su Ka-
• talonija, apie 10,000 ketvir

tainių mylių, su iki 3,500,000 
gyventojų, atkirstas nuo 
Madrido ir Kastilijos Ispa
nijos. Kastilijos krašte liau
diečiai turi apie 50,000 ket-

t virtainių mylių žemės plo
tą, kur pirma gyveno apie 
8,000,000 žmonių, o su pabė
gėliais yra daugiau.

Ispanijos liaudies valdžia 
pasiliko Barcelonoj. Kasti
lijos kraštas pavestas gin
ti generolui Jose Miaja ir 
ten sudarytam liaudies ko-j 
mitetui. Reiškia, liaudies Is
panija padalinta į dvi dalis. 
Fašistai atsiekė didelę per
galę. Jie senai ruošėsi prie 
to. Jie per kelis mėnesius 
laiko gabeno dešimtimi tūk- 

k stančių fašistus iš Italijos 
ir Vokietijos. Jie Aragonų 
fronte turėjo prieš liaudie- 
čius virš 800 karinių lėktu
vų, jų tarpe daug naujau
sios imsies, baisiai daug di
delių kanuolių, tankų ir ki
tų ginklų. Kelis kartus ga
lingesnė jėga įveikė liaudie
čių armiją ir privertė pasi
traukti, atidaryti fašistams 
kelią linkui jūros. Fašistai 
įgavo naujos drąsos ir šau
kia, kad “dabar liaudiečiams 

t nieko neliko, kaip tik iškel
ti baltą vėliavą.”

Kova Nebaigta
Bet Ispanijoj kova ne

baigta. Ispanijos liaudis ži
no, ką jai neša barbariškas 
fašizmas, ne tik baisų iš
naudojimą, pavergimą, bet 
ir Italijos, ir Vokietijos fa
šistų tautinę priespaudą. 
Ispanijos liaudis pasiryžus 
ir toliau kovoti. Ji šaukėsi 
į Franciją, Angliją, Ameri-

♦ ką, Sovietų Sąjungą, kad jai 
praleistų ginklų. Jungtinės 
Valstijos laikosi seno pra
gaištingo nusistatymo. 
Franci j a atsakė ginklų. An
glija atvirai perėjo į fašistų 
pusę. Sako, kad iš Sovietų 
Sąjungos ispanai gavo daug 
karo lėktuvų ir kitų ginklų. 
Įvyko nemažai orlaivių mū-

* šių. Balandžio 15 dieną mu- 
šėsi 150 lėktuvų. Liaudiečiai 
sumušė fašistų lėktuvus, 4 
numušė, daug sugadino. 
Liaudiečiai laimėjo ir kito-

/ mis dienomis nemažai oro 
mūšių. Bet fašistai vis dau
giau ir daugiau gauna lėk
tuvų iš Italijos ir Vokieti
jos.

Dabar paaiški, kad fašis
tai labai daug paklojo savo 
kareivių, prasimušdami prie 
jūrų. Italų fašistų dvi divi
zijos veik visai buvo sunai
kintos ties Tortosa, prie 
Ebro upės. Fašistai jas pri
versti atitraukti užfrontėn, 
kad naujais Mussolinio pul
kais papildžius. Viena divi
zija neteko per 4,000 fašis
tų. Tortosa veik virto ita
lams fašistams antra Gua- 
dalajarama. Mussolinio fa
šistus išgelbėjo tik nauji 
pribuvę fašistų pulkai. Ki
taip jie būtų vėl didžiausioj 
betvarkėj nešdinę savo ku- 

f .jdašių.

Laivynų Jėgos
Fašistų prasimušimas prie 

Viduržemio Jūros dar nenu
kerta visišką susisiekimą 
tarpe Katalonijos ir Kasti
lijos (Barcelonos-kr Madri
do) liaudiečių. Liaudiečiai 
palaikys susisiekimą pagel- 

!ba radio, orlaivių ir karo 
jūrų laivyno..

Jeigu koki metai atgal, 
fašistai būtų prasimušę prie 
jūros, tai) tada bū(ų buvus 
daug sunkesnė liaudiečių 
padėtis, nes fašistai buvo 
gan stiprūs ant jūrų. Dabar 
fašistų karo laivai be Ita
lijos ir Vokietijos karo lai
vų pagelbos negali iškišti 
nosį.

Ispanijos liaudiečiai turi mui-

plaukų, bet ir savo prieplau
kas apsaugoti nuo liaudiečių 
laivyno. Nežiūrint kiek dar 
bus sunkumų, kiek sunkių 
kovų, Ispanijoj kova nebaig
ta. Karas dar bus ilgas. 
Liaudiečiai dar turi daug 
progų sutvirtinti savo jėgas 
ir užduoti fašistams mirtiną 
smūgį.

Anglijos Fašistinis 
“Kiaušinis”

Velykose Anglijos reak
cionieriai galutinai nusi
traukė kaukę ir atsistojo 
Italijos ir Vokietijos fašis
tų pusėj kovoj prieš Ispa
nijos liaudį. Jie pasirašė su 
Mussoliniu sutartį, pagal 
kurią sutiko, kad Mussoli
nis iš Ispanijos armiją iš
trauks tik tada, kada ten 
bus karas baigas*. JReiškia, 
Anglija legalizavo Mussoli
nio armi^ūgZsiuntimą į Is- 

' pani j ą/tdxsitijes pavergi- 
aras gr gali nesibaig-1

šarvuotą ‘Jaime I’, kuris ga
li toli šauti, nes turi 12-kos 
colių gerklėmis kanuoles. 
Fašistai šios- rūšies karo 
laivų neturi. Jie turėjo tokį 
pat laivą “Espana”, bet per
eitais metais liaudiečiai jį 
nuskandino.

Liaudiečiai turi 2 kruze- 
rius “Libertad” ir “Cervan
tes”, kurie turi po 7,850 to
nų įtalpos ir 6-šių colių ger
klėmis kanuoles. Jie yra' 
greiti, smarkūs. Jie turi ir,' 
“Mende^Z Nunez” kruzerį, 
6,000 tonų įtalpos.

Fašistai turi 2 kruzerius 
“Canarias” ir “Almirante 
Cervera”. Pastarasis 
tokis pat, kaip du pirmieji I 
liaudiečių, o

ti metų metus, juk jau keli (per radio ir visi myli jo klausy
tis. Tai dabar turėsim progą 
matyt jį Nashuoj ant O’Don
nell svetainės. Tik nepamirškite 
visi dalyvauti. O dar turėsim 
ir kalbėtoją d. Howard Bailey, 
kuris buvęs Ispanijoj ir sugrį
žęs nelabm/senan^Tai jis mums 
pasakys/ką jis matė, ir kaip 
mūsų brolių darbininkų kraują 
lieja fašizmas be pasigailėjimo. 
Galėsim visi pamatyt tą drau
gą, kuris buvo nuvykęs ginti 
demokratinę valdžią. t 

Kuopds Narys.

metai, kaip Mussolinis pa
vergė Ethiopiją, o ten vis 
vien eina partizanų karas ir 
Mussolinis laiko apie 300,000 
armiją ethiopų žudymui. 
Jeigu fašistams ir pavyktų 
nugalėti Ispanijos liaudies 
valdžią, tai vis vien liaudis 
vestų partizanų kovą ir tuo 
“pasiteisindamas” Mussoli
nis galėtų laikyti armiją.

Anglijos reakcionieriai 
atiduoda poziciją po pozici
jai fašistams ir tuo pat kar
tu kasasi sau .duobę. Jie 
traukia paskui save ir Fran
ci ją. Italijos ir Vokietijos 
fašistai negali atsidžiaugti 
šiais Anglijos valdžios niek
šiškais žygiais. Anglijos 
niekšiška pozicija praeityj 
tarnavo fašizmui, o dabar
tinė dar daugiau apsunkina 
Ispanijos liaudies kovą ir 
abelnai didina pasaulyje ka
ro pavojų.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622, 

„ Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N.* Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

D. M. š.
—*—•-----

Darbo Apdranda Dvidešimts Dviejose Valstijose

Pirmu kartu Amerikos istori- stijos darbo ofisų. Po sausio 31 
joje ^bedarbės apdrauda, senai 
žinoma\Europos šalyse, jau ir 
šioje šalyje—pradės veikti, šių 
metų sausio pirmą dieną bedar
bės kompensacijos sistemos 
pradėjo veikti net 22 valstijose 
ir District of Columbia..Bedar
bės apdraudos įstatymai, su 

! ateinančiais metais, įims vigas 
šios šalies valstijas.

I Kaip Nedirbantis žmogus Gali 
R eikalauti Komp ensa c i j o s

Reikia suprasti, kad nors fe
derate valdžia kooperuoja su 

(kiekviena valstija išpildymui 
Yi bedarbės apdraudos įstatymų, 

- ' bet pats pritaikymas šitų įsta- 
“Canarias” tymų yra valstijiskas darbas, o 

greitesnis ir turi 8-nių colių ne federališkas. Nedirbantis 
gerklėmis kanuoles—toliau žmogus turi užsiregistruoti iš
šaunančias. I

Liaudiečiai turi 13 didelių 
naikintojų po 1,800 tonų 
įtalpos. Būtent: “Ulloa,” 
“Churraca,” “Lepanto,” 
“Antequera”, “Sandez”, “Jo
se Luis Diaz”, “Valdes”, 
“Gravina”, “Miranda”, “Es- 
cano”, “Alcala”, “Galiano” 
ir “Jorge Juan”. Ir du ma
žesnius “Olsedo” ir “Laza- 
ga” po 1,145 tonų.

Naikintojas “L e p a n t o” 
5 d. kovo nuskandino did
žiulį fašistų kruzerį “Bale- j 
arės”. Fašistai prieš 15 
liaudiečių naikintojų turi 
tik 1 naikintoją “Velasco”, 
1,145 tonų. Taigi, lygu “Ol
sedo” liaudiečių naikinto
jui.

Liaudiečiai turi 5 torpe
dinius laivus po 350 tonų ir 
2 kanuolinius laivus “Lava” 
ir “Tetyan”, o fašistaDprieš 
šiuos 7 laivus turi tik 3 ka
nuolinius laivus.

Liaudiečiai turi 7 pirmos 
rūšies subnwinus ir 5 se
nesnius, o fašistai neturėjo 
nei vieno submarino. Vėliau 
jiems Mussolinis “paskoli
no” 4.

Prie to, kaip viena, taip ir 
kita pusė turi bent po 50 
tavorinių ir pasažyrinių ap
ginkluotų laivų. Vis tik liau
diečių laivynas yra tvirtes
nis už fašistų laivyną. Da
bar liaudiečių laivynas rūpi
nosi apsaugojimu nuo fašis
tų užsienio laivų, kurie 
plaukdavo į Ispanijos prie
plaukas ir atgal. Ateityje 
jis turės apsaugoti ir jūro
mis susisiekimą tarpe Kas
tilijos ir Katalonijos.

Žinoma, ir ateityje Musso
linis ir Hitleris “skolins” ge
nerolui Franco savo laivus 
ir submarinus. Tame tik ir 
yra generolo Franco viltis 
ant jūrų. Jeigu ne tas, tai 
ne tik negalėtų šūkauti apie 
“blokadą” liaudiečių prie-

d., '1938 m. nedirbantieji turi 
asmeniškai atnešti kortelę j ar
čiausią vietinį darbo ofisą. 
Kiekvienas aplikantas privalo 
turėti socialūs apdraudos są
skaitos numerį.

Tik į tris savaites po padavi
mui aplikacijos apdraudos mo
kesčiai prasidės. Per tą laiką 
Employment Service stengsis 
rasti tinkamo darbo aplikan- 
tams.

New Yorko valstijoje, kaip jr 
kitose valstijose, ne daugiaus 
kaip 16 savaitinių pašalpos mo
kesčių bus išmokėta į 52 savai
tes.

Apart New Yorko, sekančios 
valstijos neužilgo pradės mokė
ti bedarbės kompensacijas — 
Alabama, Arizona, California, 
Connecticut, Louisiana, Maine, 
Maryland, Massachusetts, Min
nesota, New Hampshire, North 
Carolina, Oregon, Pennsylva
nia, Rhode Island, Tennessee, 
Texas, Utah, Vermont, Virginia 
ir West Virginia. F.L.I.S.

Francijos Teismas Įkalino 
4 Italus, 12 Tunisiečių

Tunis. — Francūzų karo 
teismas pasiuntė kalėjiman 
4 italus ir 12 Tunisijos vie
tinių gyventoju ir uždėjo 
jiem pabaudas nuo 50 iki 5,- 
000 frankų. Jie formaliai 
baudžiami už nešiojimąsi 
ginklų be leidimo, o tikru
moj už tai, kad prisidėjo 
prie maištų prieš Francijos 
valdžią. Per tuos maištus 
tapo nukauta vienas fran
cūzų žandaras ir keli tuni
siečiai.

Minimi 16 kalinių- gavo 
palyginti trumpas bausmes, 
nuo 1 dienos iki 1 metų.

Bet ateina rimtesnis^teis- 
mas vyriausiems vadams tu
nisiečių “Destour” partijos, 
kovojančios už Tunisijos sa
vivaldybę.

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

atmaliavoju Įvairiom

Ii senų p»dnran nau
jus paveikslus ir kra- 
javus sudarau su ame- 
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi

■palvom.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šęmenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, 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 Bedfęrd Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
r Lietuviai Malioriai ir Dailydės

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.

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

įtaigoj, kuri jo valstijoje yra 
paskirta pildymui , įstatymo. Ir 
jo bedarbės kompensacijos če
kiai, jeigu jam ' ' kompensacija 
priguli, bus jam pasiųsti per 
State Insurance Fund.

Pažiūrėkime, kaip šita darbo 
apdrauda veiks New Yorko val
stijoje, kur net 3 milionai dar
bininkų tuom įstatymu apdeng
ti. New Yorko bedarbės ap
draudos įstatymas liečia kiek
vieną darbdavį, kuris samdo ke
turis arba daugiau darbininkų.
1936 metuose tie darbdaviai tu
rėjo įmokėti lygią sumą su vie
nu nuošimčiu jų darbininkų al
gų, į bedarbės apdraudos fon
dą. 1937 metuose darbdaviai 
įmokėjo 2% išmokėtų algų. 
Pradedant su sausio 1 d., 1938 
m., ir po tam, rata bus lygi 3% 
visų išmokėtų algų per kalendo
riškus metus. Nėr jokių paliuo- 
savimų.

Gauti bedarbės pašalpą po 
sausio 1 d., 1938 metais^ darbi
ninkas New Yorko valstijoje 
turėjo dirbti kada nors per
1937 m., ii* suma jo algų turi 
būti lygi su nemažiaus 18 sykių 
jo pašalpos už savaitę bedarbės. 
Suma nebus daugiau, kai $25 į 
savaitę ir nemažiau $7.50 į sa
vaitę. Jeigu darbininkas laike 
1937 metų uždirbo $25 į savai
tę ir nemažiau $7.50 į savaitę. 
Jeigu darbininkas laike 1937 
metų uždirbo $25 į savaitę, jo 
savaitinė bedarbės apdrauda 
bus $12.50, bet laike 1937 m. 
jis turėjo dirbti mažiausia 9 sa
vaites, uždirbdamas nemažiau 
$225 pirm negu apdrauda bus 
mokėta.

* Pačiam darbininkui ■ nereik 
daryti jokių išrokavimų, tą vis
ką atliks New York State Em
ployment Service, kuris pildo 
įstatymą. Kiekvienas dirbantis 
žmogus turi, visų 
užsiregistruoti su 
ployment Service, 
pranešimas apie 
darbo yra pirmos 

'gu darbininkas 
saugoti. Yra specialių blankų 
tam tikslui. Galima tas blankas 
gauti nuo darbdavių, iš darbo 
unijų, arba iš 120 vietinių vai- kuris dažnai duoda .programas

*
Philadelphia os Didžioji Iškilme

pirmiausia, 
State Em- 
Ir greitas 
neturėjimą 

svarbos, jei-
nori save ap-

ikimą pas drau- 
Draugai beveik

Nashua, N, H.1t
Iš Mūšy, Kolonijos Veikimo
ALDLD 42 kp. tupėjo 10 d. 

balandžio susir 
gus, žiedelius.
visi dalyvavo ir gerus tarimus 
padarė. Drg. J. Egeris, kaipo 
organizatorius, atidarė susirin
kimą. r Paskui mūsų protokolo 
sekretorius rezignavo, tai turė
jom naują išrinkti. Tapo iš
rinktas dabartinis protokolų 
sekretorius drg. F. Buslavičius. 
Finansų sekr. drg. J. Blažonis 
ir drg. Verbickienė kasierka.

Dabar Nashua kuopa geram 
stovyj. Šiame susirinkime įstojo 
du nariai, 'J. Verbickas ir M. 
'žiedelienė. Bet tas dar ne vis
kas, mes dar išrinkom ir vaji- 
ninkus, kurie apsiėmė daugiau 
narių gauti ir mes manom, kad 
lygi kito susirinkimo gausim 
gerą skaičių naujų narių. Mūsų 
senieji draugai žada visi grįžti 
į kuopą, linksma matyt, kad 
mūsų kolonijoj draugi pradėjo 
būti veiklesni ir susirinkimus 
laiko kas mėnuo normaliai.

šiame susirinkime nutarėm 
dar surengti šokius 7 d. gegu
žės ir išrinkom komisiją iš šių 
draugų: * J. Egeris, F. Buslavi
čius ir J. Blažonis. Mes pnanom 
kad pabaigoj žieminio se
zono dar kartą pasilinksminsim 
ant svetainės. O paskui tai jau 
pasirengę rengti piknikus. Mū
sų draugai žada pasidarbuoti, 
kad subytyt savo kaimynus, ka
trie mus kritikavo, kad mes nie
ko neveikią. Tai ‘ pamatysim, ar 
ištikrųjų jie niekę neveikia.

ALDLD 42 kp. rengia “Ispa
nijos Širdos” judamus paveiks
lus 24 bal. ant O’Donnell svetai
nės, kaip 3:00 po pietų. O prieg 
tam, dAr bus d. J. Kubiliūnas,

LAISVĖS BANKIETAS į
Koncertas ir Šokiai j

Rengia Visos Philadelphiaos Lietuvių Darbininkų Organizacijos J

Bus Nedelioj •
Gegužės 1 May :

z New Auditorium Hali ;
713 Snyder Ave. Philadelphia, Pa. J

Grupę Philadelphijos merginų, kurios dainuos šiame bankete, 
vadovaujant Nellie Statkevičiūtei.

KONCERTO PROGRAMA BUS ĮVAIRI IR GRAŽI
i

1. Pasižymėjusi Rusų-Lietuvių Grupė, 
kurioje dalyvauja solistų, šokikų ir 
muzikantų.

2. Šoks profesionalė scenos šokikė 
Lilija Russo.

3. Kurigos Radio Balalaikų Orkestrą.
4. Šokikės Vera ir Nadia Szipowitz.

5. Lyros Choro Merginų Grupė.

6. Visas Lyros Choras. /
7. S. Kuzmickas, baritonas 

. iš Shenandoah, Pa.
8. Prakalba, R. Mizaros 

“Laisvės” redaktoriaus.

! Koncertas Prasidės Lygiai 2:30 Vai. po Pietų •
• Vakariene Bus Duodama 6-^ą Vai. šokiai Nuo 7 Vai. Vakare •• •............. •?•••••••*........ . ........ •••••••••.........
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Parašė M. ZOŠČENKO Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNTG1
Clevelando Kronika

(Tąsa) 10
tf Pinigai

Ten labai rimti dalykai dėjosi. Dau- 
. gelis, žinoma, nežinojo, kad karusėlis 

nemokamas, todėl ir nelindo prie jo. O 
kurie žinojo, tų stačiai sulaikyti negali
ma buvo.

Aš mačiau, kaip vieną vyruką trau
kė nuo karusėlio, o jis nenorėjo atsi
traukti.

Jis kaip užsirioglino ant medinės -ku
melaitės, taip ir prilipo prie jos ir ka- 
baldojosi ant jos apie tris valandas. 
Tiktai kuomet jis visiškai aplėpo ir nu- 

• silpo, pasidarė baltas, kaip molis, jo 
draugams pavyko jį nuimti. Ir tai dar 
spardėsi, nenorėjo prisileisti, kad jį nuo 
kumelaitės nukeltų. ►

Na, žinoma, jį paguldė ant žemės, jis 
kvėpavo, kaip žuvis ir žiūrėjo į dangų, 
vargiai ką suprasdamas. Bet paskui, 
atsipeikėjęs, vėl užsirioglino ant kume
laitės ir sukosi tol, kol vėl kvaraba jį 
neapėmė. Ir po to dar ne tuoj nulipo. 
Jis nulipo tik tuomet, kuomet į “Rygą 
nuvažiavo.”

Jis noroms ar nenoroms priverstas bu
vo nulipti. Mat, publika pradėjo skųs
tis, kad karusėliui besisukant darosi nei 
šis, nei tas. Teisybė, jis pats būtų ne
nulipęs, bet sargas jį nutraukė ir dargi, 
rodosi, per snukį užvažiavo už neleistiną

I , piktadarybę.
I Po to vyrukas ilgai Įgulėjo ant pilvo, 

tikėdamasis atsikvėpus dar truputėlį pa
sisukti, bet, matomai, negalėdamas savo 
pakirstą sveikatą suvaldyti, parsivilko 
namo.

. Taigi, abelnai sakant, nežinia, kiek 
J viso labo žmogui reikalinga. Veikiau

siai, daugiau to, kiek jam reikalinga, ir
> nemažiau to, kiek jis nori. Na, o už-
I mokestis — ji truputį aprubežiuoja rei-
į kalingumą.

Šiaip viskas tvarkoj. “Lubos” randa- 
i si. Liepsningas sveikinimas jauniems
j žmonėms, perdirbantiems savo pobū

džius.
Kas liečia pasenusius žmones, tai mes 

■ • apie juos nei nekalbame. Jie, išauklėti 
praeitoj piniginėj eigoj, patys supranta 
tą dalyką ir jeigu tik kas, tuojaus grie
biasi už kišenių. Bet už tai jie nesu
pranta pinigų įgijimo būdų. Ot-čia jie 

I linkę prie kiekvieno vdarkumo.
Ve, jei norite, aš jums papasakosiu 

; apie vieną senelę, kuri šiame , dalyke 
■’ priėjo prie kraštutinybės rubežiaus iš- 
k mislo ir kiaulystės.

2. Pasakojimas apie Auklę, arba Daclc- 
damoji Šioj Profesijoj Vertybė

Žinoma, senas žmogus nevisuomet ga- 
Ii pataikyti koja kojon su nauju gyveni- ' 

” mu. /
Tas ypatingai liečia seneles. Abelnai, 

’* ši sena medžiaga, sąžiningai pasakius, 
J silpnai supranta dabartinio gyvenimo ei- 
’ gą. Priešais jų senas akis kokie tai ra- 

tai plaukioja, arba mašalos, arbaj paibe- 
., liai ten juos žino kas ir joms išrodo ne 
\ visai taip, kaip turėtų būti. Jos nela- 
•’ bai tai užsimąsto apie būsimą žmonijos 

likimą. Ir tuo labiau, jos gimnastika 
L negali" užsiimdinėti, todėl dažnai jos

• apimtos melancholijos ir ne tikybos į pro- 
L letariato tverybines jėgas.

Abelnai reikia pasakytų kad senės, 
! išauklėtos pirmoj kapitalistinėj eigoj, 

dažnai griežčiausiai atsisako perbudavo- 
' ; ti ir visiškai nenori, kad ir palengva, 

perkeisti savo sustingusią psichologiją. 
Jos posmuoja tą, kas buvo pirmiau, ir 
nesupranta to, kas yya, ir to, kO visiškai 
negali būti.

į • Ypatingai, jeigu kalba eina apie pini- 
■ ' gus. Jeigu kalba eina apie pinigus, tai 
- jau užbaigtas dalykas. Čia jau jokie

| ? patarimai nepagelbės. Senas žmogus, jis 
mėgsta uždirbti, sutaupyti, ir abelnai pa-

• mačius pinigus jų rankos pradeda dre-
• beti ir kojos linkti.

Ir, sakysime, ne tik labai sudūlėję se
nes bando keverzoti senuoju taku, bet 
ir gerokai jaunesni, kuriems, gal būt, 
apie ■eturiasdešimts penkerius, penkias- 
dešimts, penkiasdešimts penkerius me- 

Z, tus. Jie irgi veik nepasiduodanti, per- 
auklėjimui. /

Pas mus Leningrade, šiuo pagrindu, 
;; šiomis dienomis įvyko stačiai papikti- 

nantis dalykas.
Čia tūli Farforovai turėjo auklę. Jie 

paėmė ją prižiūrėti kūdikį. Jie patys ne- 
galėjo savo kūdikiui suteikti priežiūrą ir 

. glamonėsį. Jie abudu tarnavo gamy
boj. <

| >> Pats Sergiejukas Farforovas tarnavo* ;

Ir ji tarnavo. Jis, gal būt, šešiasdešimts 
rublių ėmė. Ir ji nemažiau pusšimčio 
parvilkdavo. .

Ir štai, tokioje padėtyje pas juos kū
dikis užgimsta. .

Taigi, pas juos gimė kūdikis ir kaipo 
prie tokio, suprantama, prisiėjo auklę... 
paimti. Kitaip jie nebūtų ėmę.

Tuo labiau, jie neturėjo įpratimo imti 
aukles. Jie nesuprato tokio poniškumo.

Bet dabartiniu atveju jiems buvo pel
ningiau pasiimti auklę, negu pačiai po
niai Farforovienei apleisti* tarnybą ir 
pasitraukti nuo gamybos.

Ir ve, žinoma, pas juos atsirado auk
lė.

Ne taip jau labai sena ir ne taip jau 
labai jauna, žodžiu, pagyvenusi’ ir iš 
išvaizdos pusėtinai žmonbaiminga.

Nepaisant į auklės - bjaurią išlaukinę 
išvaizdą, Farforovai pastebėjo jos gerą 
širdį. Ir taip jie negalėjo išspręsti, ko
kią angį savo antyje sušildė.

O jie, žinoma, tyčia paėmė tokią bjau
rią auklę, kad jis nesivalkiotų ir kad ne
turėtų asmeninės laimės ir kad tik vien 
prižiūrėtų jų kūdikį.

Tuo labiau jie paėmė auklę per reko
mendaciją. Ir ten jiems pasakė—gir
di, visiškai negerianti, pagyvenusi, ne
graži senė. Ir, girdi, ji myli vaikus ir 
stačiai jų nuo rankų nenuleidžia. Ir ne
paisant, kad ji senė, vienok ta senė pil
nai tinkama būti naujoje neklasinėje 
draugijoje.

Taip jiems ir pasakė. Bet jie dar ne
turėjo savos nuomonės.

Ir ve, jie paėmė šią auklę ir mato, kad 
ištikro auksas, o ne auklė. Tuo labiau, 
kad ji iš karto pamylo kūdikį. Per visą 
laiką su juomi vaikščioja, nuo rankų ne
nuleidžia ir stačiai su juomi iki nakties 
lauke išbūna.

O Farforovai, būdami pirmeiviais 
žmonėmis, to visai nepermatė. Jie su
prato, kad kūdikio laikymas lauke nau
dingas, stiprina jo jėgas, todėl manė: 
“Lai būna. Lai vaikštinėja. Tuo ge
riau, nes mes rečiau matysime jos žvė
rišką snukį.” t

Ir ve kas atsitinka.
Ryte tėvai gamyboj, o jų aukle ima 

kūdikį, ima buteliuką su karvės pienu 
ir leidžiasi pasivaikštinėti po Leningra
do gatves. Ir vaikštinėja su juomi sta
čiai iki gilumos nakties.

Vieną sykį eina gatve valdybos narys * 
Čaplinas. Jis iš namų komiteto. Vienok 
jis—viena svarbiausių valdybos figūrų.

Ir taip, jis eina gatve, mąsto, gal būt, 
apie savo slaptus meiliškus dalykus 
ba ką ten iš gyventojų, nemokančių rai>\ 
dų, užrašyti ant juodos lentos, kad visi, 
matytų. Ir staiga—žiūri—kas čia to
kio? Ant kampo stovi apsivėlus senė. 
Ant rankų laiko kūdikį. Ir nuo praeivių 
prašo išmaldų kūdikio užlaikymui. Kai 
kurie praeiviai, matydami tokį vaizdą, 
nusisuka, o kai kurie, atjausdami sveti
moms bėdoms, paduoda jai pinigą ar du 
kūdikio užlaikymui. ' Ji tokiems pasi- 
klonioja. Ir rodo kūdikį—girdi, ne dėl 
savęs renku, bet šio kūdikio užlaikymui.

Simonas Mikailovič Čaplinas jai duoti 
nenorėjo, bet šiaip sau pažiūrėjo į jos 
veidą. Išrodo veidas lyg ir pažįstamas. 
Žiūri—tai, ištikro, čia ne kas kita, kaip 
tik Farforovų auklė. . Čia apsirikti jau 
negalima, nes jos snukis tokis, kuris 
giliai širdin įsismeigia.

Valdybos narys Čaplinas jai nieko ne- : 
sakė ir nieko nedavė, bet apsisuko ir na- ’ 
m o nuėjo.

Nežinia, kaip jis vakaro sulaukė, bet
,vakare pačiam Farforovui sako:

—Aš,—sako,—neapsakomai stebiuosi, 
gerbiamas drauge, bet,—sako,—arba jūs 
savo tarnaitei algos nemokate, arba,— 
sako,—aš nesuprantu šios padėties. Bet 
jeigu,—sako,—jūs tyčia ją siunčiate, kad 
ji išmaldas rinktų kūdikio užlaikymui, 
tai jūs,—sako, — stačiai svetima įmainą 
mūsų proletariniame name.

Farforovas, žinoma, sako:
—Aš atsiprašau, kame dalykas? Apie 

ką jūs čia kalbate—aš nieko nesupran
tu. / $

Tuomet valduos narys sako apie tą, ką 
matė, ir apie tą, ką jautė tėmydamas 
panašias regyklas..

Čia įvyksta įvairios scenos. Įvyksta 
šauksmu ir šypsenų. Ir viskas išsiaiš
kina. v •.-Sližiai

Tuomet šaukia auklę. Jai s^ko:
—Kaipgi taip galima? Tu pakvaišai 

ar kas tau? Arba tu nenormalė ir ta
vo galvoje ne visi namie?

(Tąsa bus)

Pereitą trečiadienio vakarą 
Earl Browder’io; kalbos išgirsti 
prisirinko arti-pilne n^|pto au
ditorijos (Music riMl) svetainę, 
kurioje sutelpa 4,000 žmonių. 
Mitinge matėsi daug veteranų 
iš Republic Steel, Fisher Body, 
White Motor ir kitų išdirbysčių. 
Jie buvo didžiumoje pirmųjų 
Tranšėjų kariai, kuriem reikėjo 
ir tebeveikia grumtis su 

loan’ais, Girdler’iaisBlack’ais,
iu jų tarnai ub. Davey, Bur
tonais ir Ko.

Komunistų Partijos sekr. sa
vo kalboj dėstė reikalą demo
kratinėm šalim kolektyvės veik
los prieš fašistus agresorius, ši 
metodą tinka šalies ir darbo 
unijom, kaip iš CIO ir ADF ko
voja prieš Amerikos rojalistus. 
Ypač rudens rinkimuose, kad 
iššlavus streiklaužį Davey, kaip 
tik dera visoms pažangioms jie- 
goms kolektyviai susiburti ši
tam svarbiam darbui.

* ❖ *
šeštadienį atsibuvo susirinki

mas Clevelando pažangiečių 
mobilizacijai piliečių balsų už 
progresą. Visi pažangūs unijų 
ir Darbo Nepartinės Lygos va
dai susirinkę planavo dėl Ge
gužės Pirmos mitingo. Priimta 
konkretūs žingsniai, kad pasie
kus desėtkus tūkstančių cleve- 
landiečių. čia bus iššauktas pir
mas šūvis, kad iššlavus reakcio
nierius rudens rinkimuose iš 
mūsų valstijos valdviečių.

* ❖ M:
Miesto Auditorijoj yra vietų 

dėt 13,000. Joje gali sutilpti ir 
daugiaus. Tad visų demokrati
niai nusiteikusių žmonių parei
ga užpildyti ir perpildyti Pir
mą Gegužės šią didžiausią au
ditoriją. Yra jau pasižadėjusių 
kalbėtojų surašė šie žymūs as
menys*: kongresmanas Jerry 
O’Donnell , iš Montanos valst., 
senatorius Robert J. Bulkley, 
gub. Benson iš Mųmesota ir ki
ti. ’ \ ■

išaiškinti likvidavimą Vilniaus 
vadavimo fondo? Kovo 24 d. sa
vo rengiamam mitinge jis pats 
paskelbė, kad Vilniaus vadavi
mo fondas likviduojama, o jo 
pinigai pavedama ginklų fondo 
reikalams. Tad jeigu jis dabar 
yra šiur su Vilnium, tai kodėl 
buvo ne šiur vakar?

* Sjs *
Kodėl gi p. Karpius neper

spausdina p. šiliaus straipsnid 
iš “Lietuvos Aido” apie savo 

bendraminčius “ištižėlius” ir 
“susmukėlius”, kurie Lietuvos 
nepriklausomybės pavojaus va
landoje ant kelių šliaužė prie 
lenkų? O tokiais šliaužliais bu
vo ne kas kitas, kaip p. Karpio 
tipo tautininkai Lietuvoje. Jie, 
anot p. Šilio, užtraukė tikrą gė
dą Lietuvai. Bet tokie žmonės, 
kaip Karpius ir jojo bendra- 
frohtai, gėdos nepažįsta!

* * *
čia ant vietos Karpius ne- 

prastabu miškai iškoliojo adv. 
česnulį, daktarą Joną T. Vitkų 
ir kitus, kad jie dalyvavo ben
drame Clevelando Lietuvių mi
tinge gynimui Lietuvos nepri
klausomybės. Iš šito viso iste
riško elgesio Smetonos kavalie
rius išduoda save esant ne tik 
Lietuvos fašistu, bet ir Lenkų 
grobikų agentu.

*
Amerikos Lietuvių Kongreso 

komitetas turėtų veikti geriau 
šiuo momento klausimu. Mūsų 
kolonijos lietuviai pritaria vie
ningam veikimui dėl gynimo 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Reikėtų A. L. K. komitetui 
tuojaus imtis sušaukimo pla
taus vietos veikėjų pasitarimo 
tuo reikalu. Lūkuriuoti pragaiš
tinga, kuomet tokie gaivalai, 
kaip vietos kavalierius, dirba 
Lenkų naudai.

* ❖ *
Darbininkiška filmą bus ro

doma: bal. 28 Slovėnų Audit., 
8417 St. Clair Ave.; bal. 26 d. 
Slovėnų Namo Svet., 15335 Wa
terloo Rd.; bal. 29 d. North Ita
lian Club Svetainėj, 3121 W. 
33rd St. šituos judžius iš plieno 
darbininkų kovos ir kitus rodys 
CIO Unijų Clevelando Industri
nė Taryba. Kuriem paranku, 
atsilankykite. Pradžia 7 ir 9 v. 
vakare. M.

*

Tas žmogus pasakė gerą 
prakalbą mūsų Plaiwoodo Lo- 
kalo 2521 susirinkime. Pasakė, 
kaip AFL boikotuoja lumberį 
San Francisco, Cal, Ragino la
biau veikti prieš KKK organiza
ciją, ba tie gaivalai degino ant 
aukšto kalno didelį kryžių. Ma
no tuom H. Bridges išgąsdinti. 
Daugiau pasižadėjo mum pagel
bėti. \ ;

Čia 9 d. bal. turėjom demon
straciją, kuri maršavo prie 
Welfero ofiso ponų ir prie mie
sto majoro ofiso. Maršavo 1,500 
alkanų darbininkų. Reikalavo 
sugrąžinti panaikintą šalpą. Tai 
ir miesto majoras turėjo pasi
rodyti. Pasižadėjo storotis ap
rūpinti bedarbius. Mat, jis pa
matė didelį darbininkų spaudi
mą.

Tai bravo, darbininkai! šluo
kime niekšus iš savo judėjimo 
ir stokime visi kai vienas prie 
CIO.r M. Grybas.

SLA Balsavimai
Pažangieji Laimėjo Nanty Glo, 

Pennsylvanijoj
SLA 281 kuopoj, Nanty Glo, 

Pa. laimėjo visas SLA Narių 
Komiteto pažangiųjų kandida
tų sleitas P. T. rinkimuose. 
Balsavimo pasekmės buvo seka
mos :

izabeth, N. J.
Padėkavonė

Aš pilnai pasveikęs širdingai 
dėkavoju giminėms ir geriems 
savo draugams už skaitlingą 
manęs lankymą, man būnant 
ligoninėj ir namie. Labai ačiū 
visiems.

John S. Rossmanas.

Peter Carroll
(Petras Itaralius)
Naujau Lietuvis

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

Mūsų Įstaiga Sale Lietuvių Kliubo

10 Vernon Street
WORCESTER, MASS.

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

kur ir bile laiku.

Ketvirtadienį prezidento Roo
se vėl to pasakyta “recovery” 
programos prakalba turėtų būt 
remiama visų 100%. Ji buvo 
plačiųjų masių reikalų paleistas 
šūkis. Bet pažiūrėkime, kaip 
vietos didlapiai atsiliepė į ją. 
Mūsų miesto “openšoperių” 
kontroliuojama spauda pasisakė 
prieš prezidento patiektą planą. 

* ❖ *
. Draugijos ir pavieniai, ragin
kime savo kongresmanus ir se
natorius, kad jie padėtų prezi
dentui šitą yisą paskelbtą pro
gramą įkūnyti gyvenimam 
Kiekviename mūsų draugijos, 
unijos bei kuopos susirinkime 
nepraleiskime šio klausimo ne- 

Pasvėrę tinkamai, 
žingsnio, 
atstovus,

Ant Prezidento:
F. J. Bagočius................. 25

Ant Vice Prezidento: . v
J. K. Mažukna................. 24
V. Bukšnaitis .................. 1

Ant Sekretoriaus:
J. Miliauskas.................. 21
M. J. Vinikas............... 4
J. Anseli........................... 0

Ant Iždininko:
K. P. Gugis........................24
A. S. Trečiokas.............. 1

Ant Iždo Globėjų:
E. Mikužiutė..................... 25
J. Martin......................... 18
S. Mockus......................... 3
V. Kerševičius;............... 3
J. K. Urbonas................. 1

Ant Daktaro Kvotėjo:
Dr. Staneslow................. 24
Dr. Biežis......................... 1

—SLA Narių Komitetas.

Roma, bal. 19.—Čechoslo- 
vakijos valdžia taip pat pri
pažino Italijai Ethiopiją.

Aberdeen, Wash

apsvarstę, 
imkimės konkretaus 
spirti atžagareivius 
pareiškiant, su kuom turi rei
kalą rudens rinkimuose. 

* :!: *
Gegužės 8 d. įvyksta mūsų 

antro dienraščio dalininkų su
važiavimas. ALDLD 15-to Ap
skričio komitetas savo susirin
kime nutarė “Vilnies” suvažia
vimą pasveikinti su $10. Taip
gi išrinko komisiją rinkimui 
paramos mūsų kolektyviam or
ganizatoriui, švietėjui ir vadui 
už progresą, taiką ir demokra
tiją. * * *

Iš miesto ponų Burtonų ir 
gub. Davey malonės Clevelando 
bedarbiai Velykoms negavo 
maisto orderių. Per spaudą 
pranešė, kad penktadienį šalpos 
įstaigos “išsiuntė” bedarbių 
šeimom maisto orderius. Bet 
pasiteiravus, bedarbiai, pasiro
do, švęs Velykas be maisto. Ar 
reikia didesnio bedarbių išnie
kinimo, kaip per Velykų šven
tes jų šeimynas marinti badu? 
Negana, kad šalpą nukirto ant 
10%, bet dar ir sulaikė ją.

Vietos kavalierius ir vėl b'a- 
žijasi, kad “Vilniaus neišsiža
dėta,” priimant Lenkų ultima
tumą. Na, jeigu priimti jo pa
saką už gryną pinigąį tai kaip

Iš Medžio Darbininkų Būklės.
Darbai pas mus stovėjo per 6 

mėnesius. Stovėjo 12 lentpjūvių 
ir keletas šingelinių. Dabar jau 
trys lentpjūvės 'pradėjo dirbti 
su CIO unija, o viena Hoquiam 
Was Blegen Mill pradėjo dirbti 
su išdraskyta A. F. L. Dabar 
CIO ir AFL dirba išvien pakol 
kasdoje cįiabtuvėje. Kitos devy
nios lentpjūvės dar tebetęsia 
sėdėjimo streiką.

Plaiwoode yra trys. Dirba ne 
pilną laiką, po 4 dienas į savai
tę. Visi darbininkai priklauso 
prie CIO Lokalo 2521. Narių' 
turi 1,700. Kai kurį laiką buvo 
viskas gerai, kiek tai liečia uni
jinį judėjimą. Visi buvome už
ganėdinti. Ale neilgam. Atsibel
dė iš kur tai Greeno pakalikai 
ir ėmė per radio kurstyti, kad 
rašytųsi prie AFL. Sakė turi 
ofisą ir prie jų gali rašytis, kas 
tik nori.

Na, ir atsirado tokių šiaudi
nių elementų, kurie tų niekšų 
klauso. Pradėjo judošiaus rolę 
lošti, ardyti CIO. Tai taip vie
noj lentpjūvėj ir išardė. AFL 
kitose dirbtuvėse kalbina darbi
ninkus, kad stotų prie AFL ir 
tuoj aus pradėsią dirbti.

Tokiais burbulais jie mano 
sulaikyti savo smukimą. Labai 
negerai tie kinkadrebiai elgiasi. 
Jie eina prieš savo brolių reika
lus.

Dabar mūsų mieste yra Har
ry Bridges, longšormenų CIO, 
prezidentas. Atvažiavęs laikė | 
viso Pacifiko konvenciją, kuri i 
prasidėjo 4 bal. ir tęsės 10 die
nų. ■ " .

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
* DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8872

“Laisvės” Naudai i

Piknikai
Išanksto apsirūpinkime bu-1 
sais ir išanksto organizuoki-! 
me keliauninkus į šiuos dien-: 

raščio “Laisvės” naudai 
piknikus.

BALTIMORE, MD.
Piknikas įvyks Sekmadienį

GEGUŽĖS 29 MAY
Piniginės dovanos prie įrangos 

bilieto
Pirma dovana $20.00

LIBERTY PARK
Eastern & Moffėtt 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 

piknikas
dovanos prie išanksto perkamų 

bilietų.
BUS LIEPOS 3 JULY

Ulmer Park Music Hall 
•

MAYNARD, MASS.
Tai didžiausias betuvių 

piknikas rytuose
Dovanos prie Įžangos

Pirma dovana $100
LIEPOS 3 JULY

Visuose piknikuose bus 
duodama puiki dailės 

programa.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamėsne kaina, negu'Tcitur dabartiniu laiku 
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8910 JOS. CAMPAU DETROIT, MICH.

Ketvirto Apskričio Chorų

DIDELIS KONCERTAS
ŠOKIAIIR

Įvyks šeštadienį
23 Dieną Balandžio (April)

CAPITAL SVETAINĖJE
320 ANN STREET, HARTFORD, CONN.

Durys atsidarys 6:30 vai. vakare
Programa prasidės lygiai 7:30 vai. vakare

Prašome Nesiyėlųoti. Įžanga Išanksto 35c. Prie durų 40c. 
Programoj dalyvaus Trys chorai, iš New Haveno, Water- 
burio ir Hartfordo; Y.C.L. mišri jaunuolių Dramos Grupė 

iš New Britaino; bus kvartetai, duetai, solo 
ir kitokių kavalkų

Pirmu sykiu pasirodys ant estrados neseniai susitvėrusi.
Stygų Orkestrą sykiu grajis ir dainas dainuok. 

Vadovybėje V. Visockio.

Kaip matote gerbiamieji, koncertas »bus vienas iš ge
riausių. Todėl prašome nepraleisti progos neišgirdę šio 
programo. Po programo bus pmagūs šokiai prie geros 
orkestros. širdingai kviečia visus skaitlingai dalyvauti.

T

I
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Binghamton, N. Y Minersville, Pa
Matykite “Pusseserę Salomėją.”

Ši, trijų veiksmų, puiki ko
medija bus suvaidinta penkta
dienį, bal. 22-rą dieną.

“Pusseserė Salomėja,” yra 
puiki ir pilna juoko komedija. 
Jos vaidinime dalyvaus visiem 
gerai žinomi ir gabūs lošėjai, 
kurie jau ne vieną sykį yra pa
sitarnavę vietos organizacijoms, 
suvaidindami joms vieną-kitą 
veikalą. Būtent: L. Čekanaus
kas, A. Klimas, S. žvirblis, S. 
Dainys, T. Badgonienė ir J. Sa- 
starniūtė. Visi geri lošėjai, tin
ka į savo roles ir energingai 
mokinasi. O drg. A. žolynas^ 
kaipo, režisieris ir gi nesigaili 
savo žinojimo ir energingai re- 
žisieriauja jiem. Ir suflioris d. 
M. Bekerienė.

Mes esame įsitikinę, kad vie
tos publika įvertins šių lošėjų 
spėkas ir energiją ir atsilankys

mus, kad ginčijamus klausimus 
paduoti išspręsti Tautų Lygai, 
arba bešališkai komisijai, tagį 
parodė Lenkų valdžios grobikiš
kus tikslus, ir

Todėl mes šiaurinės Ameri
kos Los Augelio miesto lietu
viai, susirinkę į masinį susirin
kimą, bal. 10 d. protestuojame 
prieš Lenkijos valdžią už kėsi- 
(jjmiąsi pagrobti Lietuvą ir rei
kalaujame, kad nesusitaikomi ’ kinimų jaučiasi, kad tam laike 
ginčai vienos valstybės su kita, jokie pasilinksminimai 
būtų išspręsti taikos keliu. Ir

Toliaus, tariame, kad šios re- ėjimo moterų į bendrumą, pro- 
zoliucijos kopijos, būtų pasiųs- gresyvės moterys darė draugiš- 

;.ką nusileidimą.
Kovo 10 d. susirinkimas įvy

ko ir buvo pasekmingas visais 
atžvilgiais. Draugių’ susirinko 
skaitlingai. Svarstymai buvo 
rimti ir svarbūs, kas reiškia, 
kad moterys progreso keliu pa- 
sibriežę žengti pirmyn.

Nutarta paaukauti $3.00 iš 
iždo kanadiečių rengiamam Ba-

ta Lenkų valdžiai, pei’ Lenkų 
atstovybę Washingtone, D. C., 
ir spaudai.

Susirinkimo pirm.,

Iš Motery, Apšvietos Kliubo 
Darbuotės.

Gavėnios laike jokių svarbes
nių parengimų su pasilinksmi
nimais nebuvę^. Tas buvo tai
koma, kad neįždisti katalikes 
moteris, kurios, ^ulig senų įsiti-

netin-
kama.’ Todėl dėl stipresnio su-

kos nusitraukė. Bet gi, aplamai;tos tautos. Įvyks šeštadienį, 23 d. 
paėmus, viskas išėjo gerai.

Susirinkusieji, matytis, likosi fe^son" gatvių’ Bu/labaT geri kalbė-

balandžio, 2 vai. po pietų ant New 
York Avenue, tarpe Adams ir Jef- VARPO KEPTUVE

pasitenkinę programa. Komedi
jos vaidintojai prijuokino pub
liką iki valios. Po lošimui Lais
vės Choras po vadovyste drg. 
V. Visockio, sudainavo keletą 
dainų, kurios publikai labai pa
tiko.

J. Martitaičio Orkestrą grie
žė laike pertraukų. -Po progra
mos svečiai susirinko Laisvės 
Choro svetainėn, kur leido lin
ksmai laiką prie tos pat orkes- 
tros. Kaip matyti, rengėjai tu
rės pelno. Nemunas.

tojai: Henry Teigan, kongresmanas 
iš Minnesota valstijos, Harry Wen- 
drich, Steve Nelson, J. Arenas, Ispa
nijos unijos atstovas ir Neil Brant. 
Vjsus prašome dalyvaut. (94-95)

WORCESTER, MASS.
LD.S 57 Kuopa Sveikina “Vil
nies” šėrininkų Suvažiavimą

Balandžio 13 d. LDS 57 kp. 
mėnesiniam susirinkime buvo 
skaitytas laiškas nuo dienraščio 
“Vilnies,” prašantis paramos 
progą besiartinančio jos meti-

Rezoliucija Lietuvos Valdžiai, 
Lie livro s N ep riklausomy b ės 

Gynimo Reikale
Nors Lietuvos valdžia (iš 

prievartos) susitaikė su Lenki-
___  _________________  Jos imperialistine valdžia, bet zaruį su mieriu sušelpti Liau-jnio dalininkų* suvažiavimo. Sų- 

pamatyti šio perstatymo ir pa- Pav°Jus Lietuvos neprigulmybei. cjjes Balsą.
sigėrėti, kaip veikalo puikumu nenupuola. Kad apsiginti Lietu-

PHILADELPHIA, PA.
Ekstra svarbus susirinkimas., dėlei 

“Laisves” Ban|<ieto.
Ateinantį sekmadienį, 24 d. balan

džio yra šaukiama visos mūsų dar
bininkiškos organizacijos, "Laisvės” 
skaitytojai, dalininkai ir simpatikai( 
į masinį paskutinį susirinkimą prieš 
bankielą, 5-tą vai. po pietų, 735 
Fairmount Ave. Visi mūsų judėjimo 
draugai ir draugės ko plačiausiai tu
rite dalyvauti šiame susirinkime. 
Yra padaryta mums nesmagumų dė
lei Lietuvių Salės, Moaymensing 
Avė., dėlei kurios buvo priversti per
kelti bankietą į New Auditorium 
Hali, 713 Snyder Avė., ant 1 d. ge
gužės (May). Šiame susirinkime pa
aiškės. Žinokite, kad šiame.i susirin
kime bus paskutiniai raportai apie 
viską. Organizacijų nariai paėmę ti- 
kitus, turėsite raportuot apie daly
vius, nes turėsime prirengti maistą 
ant bankieto. Prašome iš apylinkės 
draugus dalyvauti ir pranešti kiek 
darbininkų paskirsit. Mums daug 
darbininkų trūksta. (94-96)

at-

20

ir juokingumu, taip ir draugais 
lošėjais, kurie savo užduotį 
liks gerai.

Šį vakarą rengia ALDLD 
kuopa ir Moterų Skyrius,
prašome 'visus vietos lietuvius 
nepraleisti šios geros progos 
nedalyvavę.

Po lošimui bus ir šokiai prie 
Len Girnio ir jo orkestros.

Šis lošimas atsibus Lietuvių 
Svetainėje 315 Clinton St. Pra
džia 7:30 valandą vakare. Įžan
ga 35c asmeniui, širdingiausiai 
kviečiame visus. Rengėjai.

vai nuo užpuolikų,'lenkiškų ar 
vokiškų, tai mes, Los Angeles 
lietuviai, susirinkę į masinį su
sirinkimą bal. 10 d., nutariame 
reikalauti Lietuvos valdžios, 
kad įvestų, dėl gerovės Lietu
vos gynimo, sekamas tris refor
mas : 
‘ D 
nius 
nius,

vi- 
vi- 
iš-

Nutarta balandžio' sirinkusieji sudėjo aukų virš 
23 d. surengti “kortų partiją” i 
ir šokius prie geros muzikos, kp. ižį.
Pelną, kokis liks, žinoma, mote- žiavimtai pasveikinimą ir pini- 
rys paskirstys svarbiausiems vi
suomeniškiems darbininkų rei
kalams, kurių dabartiniu laiku 
labai daug yra.

Išsirinko atstovę pasiųsti į 
būšiančią konferenciją ALDLD 
9 apskričio, kad arčiau susipa
žint su didžiulės organizacijos 
svarbesniais uždaviniais. Tuo
met ir moterų kliubo darbuotė 
eis pasekmingiau.

Reporteris.

trijų dolerių ir nutarė dadėti iš 
kp. ižąlo iki $5 ir pasiųsti 'suva-

Los Angeles, Calif
Iš Lietuvos Nepriklausomybės 

Gynimo Susirinkimo
Bal. 10 d. Lietuvių Organiza

cijų Bendras Komitetas buvo 
surengęs masinį lietuvių susi
rinkimą, kad apginti Lietuvos 
nepriklausomybę. Pirm. J. Pu- 
pis, atidarydamas susirinkimą, 
paaiškino jo svarbą ir perstatė 
L. D. Chorą sudainuoti. Choras, 
po vadovyste Valento Balič, su
dainavo Lietuvos himną- ir 
“Broliai į Eiles Sustokim.” Kal
bėjo trys kalbėtojai — A Bu
šas, M. Pūkis ir Kastėnas. Pir
mas kalbėjo apie užpuolimą 
Lietuvos; antras, kaip Lietuva 
gali apsiginti ir trečias apie 
kultūrą ir mokslą Lietuvoje. Vi
si trys gerai išaiškino sau pas
kirtus klausimus.

Paliuosuoti visus politi- 
kalinius — prieš-fašisti- 
kurie priduotų šaliai vie

ningumo;
2) Įsteigti koalicinę — iš 

sų srovių valdžią, kuri būtų 
sų piliečių slaptu balsavimu
rinkta, tas sustiprintų šalį tau
tiniai, ir

3) Kokia valdžia nebūtų, ji 
turi sudaryti apsigynimo su
tartis su ttfiką mylinčiomis ir 
demokratinėmis šalimis, kaip 
Sovietų Sąjunga, Franci j a, če- 
choslovakija, Latvija ir kitomis. 
Tas priduotų tarptautinį stip
rumą ir priešai nedrįstų pulti.

Taigi, mes ęsąpie įsitikinę,^ 
sykiu su kitais lietuviais, gyve
nančiais užsienyje ir Lietuvoje, 
kad šie trys pamatiniai punktai 
padės Lietuvai įgauti vieningu-1 
mo, stiprumo ir išlaikyti nepri- 
gulmybę.

Toliaus nutariame, kad ši re
zoliuciją būtų pasiųsta Lietuvos 
valdžiai per Lietuvos atstovybę, 
ir^spaudai.

Susirinkimo pirm. J. Pupis.

ba-

Hartford, Conn
Parengimas Pavyko 

Balandžio 9 d. atsibuvo 
liūs, kurį surengė bendrai visos
progresyvės draugijos dėl nau
dos Meno Sąjungos. Balius bu
vo pavyzdingas. Prisirinko įvai
rių pažvalgų publikos. Matėsi 
'nemažai ir jaunuolių. Girdėjau, 
kad gavę ir naujų narių Lais
vės Chorui.

Muzikantai buvo geri. Nesi
gailėjo susirinkusius linksminti. 
Pelno liko Meno Sąjungai/apie 
$13. C \

Tarpais, d. Pečiulienė su 
Zlotkiene gražiai sudainavo du
etą ir d. Levanienė — solo.

Priimta dvi rezoliucijos, (ku
rios telpa atskirai) ir tapo su
rinkta $11.01 aukų į Ginklų 
Fondą Lietuvoje. (Aukautojų 
vardai tilpo “Vilnyj”). Kadangi 
jau kiti buvo pirmiau aukavę 
dėl to tikslo, tai šį sykį susilai
kė.

Ant pabaigos buvo klausimai 
ir diskusijos, liečiančios Lietu
vos reikalus. Beje, tenka pridė
ti, kad drg. J. Babič, varde už 
Taiką ir Demokratiją organiza
cijos pasiūlė rezoliuciją embar
go klausimu, kuri tapo priimta.

Taigi, nežiūrint, kad šis susi
rinkimas susivėlavo ir vienas 
susirinkimas (p. Belskių šau
kiamas) jau buvo, bet jis pavy
ko, gerai, ir fašistų boikotas ne
pakenkė. Te uvęs.

Šios dvi rezoliucijos tapd pri

 

imtos masiniame lietuvių \usi 
rinkime, bal. 10, Los Angeles, 
Calif.

Newark, N. J.
Smagus Vakarėlis

Penktadienio vakare, balan
džio (April) 22 dieną, 7 valan
dą, Lietuvių Svetainėj, 180 New 
York Avė., įvyksta smagus kor
tų lošimas ir šokiai.

Rengia Am. Liet. Darb. Lite
ratūros Draugijos 5 kuopa. Bus 
gerų dovanų duodama prie kor
tų lošimo ir užkandžių su alum. 
Vakarėlis rengiamas tikslu pa
daryt kelis dolerius, nes pasta
ruoju laiku kuopa išaukojd, 
kaip, Ispanijos reikalams, “Lai
svei” ir kitokiems geriems tiks
lams. Dabar reikės delegacija 
siųsti į kongresą už taiką ir de
mokratiją. Visus ir visas kvie
čiame smagiai laiką praleist ir 
paremti svarbų darbą.

Komitetas.

Susirinkimas
Balandžio 11 d. atsibuvo AL 

DLD kuopos susirinkimas. Na
rių dalyvavo neperdaugiausia. 
Bet /kai visi šaltai pakeltus 
klausimus svarstė, tai nuveikė 
nemažai ir darbų. Iš raštininko 
raporto paaiškėjo, kad iždas pa-, 
augęs. Organizatorius raporta
vo, kad parengimai kas kart at
neša geresnes pasekmes kaip fi
nansiškai, taip ir morališkai.

Finansų raštininkas atsišau
kė į susirinkusius narius, pra
šydamas paraginti tuos narius, 
kurie dar yra neužsimokėję už 
šiuos metus duoklių.

Buvo skaitomas laiškas iš 
“Vilnies”, kuriame kvietė atva
žiuoti į šęrininkų suvažiavimą 
ir prašę finansinės paramos. 
Visi laišką užgynė, paskirdami 
$2.00 iš iždo. Taipgi nutarė at
sikreipti ir į kitas draugijas dėl

gus. Po 25 centus aukavo šie 
nariai: C. čirienė, M. žukienė, 
J. Raulušaitis, P. Sadauskas, F. 
Barisa, D. Jusiiis, D. Lukienė, 
ir Banionis 50c.

Ši kuopasezoną nemažai 
veikia; iš pirmos metinės visų 
narių dalyvautinos vakarienes 
J. Norvaiša išdavė atskaitą, 
kad vakarienė labai sėkminga 
buvus. Nors ir maža įžanga bu
vus, bet pelno likę virš $20. Pa
skaitas apie sveikatą ir sykiu 
prakalbas kuopa rengė dėl Lie
tuvos gelbėjimo. Skaitlingai pu
blikos dalyvavo.

“Žiburėlio,” vaikų draugijėlės 
kuopos globojamos komitetas 
A. Meliauskas, M. Kižienė ir 
Plokštis, padedant kitiems, su
rengė vakarą, irgi pelno liksią. 
Vaikų pamokos dar tebeina 
kiekvieno penktadienio vaka
rais. Su uždarymu mokyklėlės 
bus vaikučių išvažiavimas į 
Olympia Parką geg. 1 d. Tai 
yra žymėtina,, kad vaikų pikni
kas pripuola didžiausioj darbi
ninkų šventėj.

Susirinkimui išdavė gerą ra
portą D. Lukienė, kaipo kuopos 
delegatė iš atsibuvusios koilfe- 
rencijos Darbo Nepartinės Ly
gos Bostone.

Dabar, po Velykų, kuopa visu 
smarkumu darbuojasi dėl pirmo 
pavasarinio išvažiavimo į 
Olympia Parką. Tenai bus va
karienė ir orkestrą. Tai puiki 
pavasarinė tyram ore sueiga. 
Įvyks balandžio 2'4 d. Komisi- 
jon vįęina Degotienė, žukienė, 
Raulušaitis ir J. šalaviejus. Vi
si, ura, skaitlingai į pikniką!

LDS 57 Koresp. i

ELIZABETH, N. J.
Remkime Ispanijos Liaudį

Ispanijos Anti-Fašistinis Komite
tas rengia milžinišką koncertinį .pa
rengimą, sekmadienį, 24 d. balan
džio, 3 vai. po pietų. Y. M. H. A. 
Auditorijoj, 1034 East Jersey St. 
Kalbės tame parengime Ispanijos 
ambasadorius Don Fernando De Los 
.Rios. Koncertinė programa susidės iš 
24 kavalkų. Įžanga vyrams $1.00, 
moterims 50c. Dalyvaukime, parody
kime savo vienybę gelbhfr Ispanijos 
liaudį nuo fašistinės intervencijos. — 
Rengėjai. (94t95)

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 praleisti ir 
paremti svarbų darbą. (93-95)

Pranešimas Visiems Connecti
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 Ha- 
vene įvykiai verčia kiekvieną parti- 
jietį ir demokratiją mylinčius lietu
vius susidomėti ir dalyvauti šioje 
konferencijoje. —'■ Conn. Valst. L. 
Kom. Frąk. Kom. (93-94)

Protesto Rezoliucija Lenkijos
Valdžiai Dėlei Puolimo Lietuvos

Kadangi Lenkijos valdžia 
(kčvo 17 d.) neva dėl nušauto 
Lelijos kareivio Lietuvos že
mėje, pasiuntė 100 tūkstančių 
kariuomenės Lietuvos 
kad priversti spėka 
valdžią išpildyti jų 
mus, nes kitaip būtų
as, ne tik tarpe Lenkijos ir 
Lietuvos, bet ir vįsoj Europoj, 
lr>

Kadangi Lenkijos valdžia at
metė Lietuvos valdžios pasiūly-

pasienin, 
Lietuvos 

reikalavi- 
kilęs ka-

Kazokų respublika pasky
rę šiemet 25,780,000 rublių 
išbūdavo jimui ligonbučių, 
vaikams namų, jnotinystes 
namų ir kitokių mędikalių 
įstaigų.

PANEVĖŽYS 
Žiauri Motina Pametė 

Naujagimį
Kovo 15 d. anksti rytą netoli 

Panevėžio prie Paliūniškės 
vkm. praeiviai Bankauskas ir 
Medžius šalę kelio rado po me
džiu pamestą maišą. Šis radi\ 
nys jiems buvo netikėtas, o 
maišą atrišę, cjar daugiau buvo 
nustebinti, kai jame rado dar 
gyvą naujagimį. Kūdikis ati
duotas Lopšeliui, — policiją 
jieško žiaurios motinos.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Kaune Yrą 593 Pramonės 
Įmonės

Kauno m. darbo inspekci
jos surinktomis žiniomis, 
no m. praeitais metais 
593 pramonės įmonės, 
dirbo 8,337 asmenys, 
skaičiuje 1,175 kontorų
nautojai. Pagal lytį pramo
nės įmonėse dirbo 4,186 vy-

o

Kali
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CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N.Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

I
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rai, 4,016 moterų ir 135 jau
kam dienraščiui “Vilniai.”

Buvo plačiai apkalbama ir 
raginama delegatai, kurie yra 
išrinkti į Lietuvių Kongreso 
skyrių, kad; kuogreičiausia su
rengtų masines prakalbas dėl 
išnešimo protesto prieš lenkus 
ir visas kitas šalis, kurios nori 
Lietuvos nepriklausomybę su
naikinti.

Drg. J. Margait.is perstatė 
naują narį į kuopą. Jeigu dau
giau atsirastų tokių narių, kaip 
drg. J. Margaitis, tai7”Le abejo
nės, hartfordieciaį ir šiemet 
gautų pirmą dovaną vajuje.

Parengimas
Balapdžio .ĮO d. buvo sulošta 

komedija “Gyvieji Nabašnin- 
^ai.” Publikos prisirinko dau
giau, kiek buvo tikėtasi. Viępa, 
mat, Įmyp įošiąrpa tą pati ko
medija ir tą pačią dieną New 
tlavene, iConn., o antra, pasitai
kė, kaip iš nelaimes, LDS Aps
kričio suvažiavimas Waterbu- 
ryj tuo pačiu sykiu. Ir, ot, iš tų 
visų priežasčių nemažai

namečiai. Kvalifikacijos at
žvilgiu buvo 3,474 kvalifikuo
ti darbininkai, 4,611 be kva
lifikacijų ir 222 mokiniai-dar- 
bininkai.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
S. W. PHILADELPHIA, PA.

LDS 107 kp. rengia didelį Balių, 
22 d. balandžio, Rusų Švet., 8640 
East wick Ave., 8 v. v. Kviečiame vi
sus dalyvauti šiąme Baliuje, turėsi
me dvi orkestras, Bill Smith Blue 

laimėjimai 
(94-95)

Aces. Taip pat bus du 
leidžiami. — Kom.

NEWARK, N.
Masinis Mitingas antMasinis Mitingas ant Gatvės 

Rengia ispanai darbininkai if ki-

t *

Telephone Stągg 2-4409 

 

A. Radzevičius 
GRA RIUS 

(Undertaker) 
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamų kainų 

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marčy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.publi-

CHRONIŠKOS

GYDOMOS

LIGOS
I *

KRAUJO, ODOS, NERVU 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- 
rniš. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
įF jūsų liga bus jums išaiškinta.
^-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami ‘
Ųž Nebrangų Atlyginimų

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepamą 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' j kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTASĮ GRABORIUS

660 GRAND STREET, ( BROOKLYN, N. Y<

Puikfai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą< >
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Valgykite Medų
“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

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

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
sĮogom arbata su lemenu ir medum 

palengviną pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA
įdedame Master-Kraft Oil Burners j Jūsų Seną 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Lincolniečiai Atidaro 
Naują Centrą

Amerikos naujausia vetera
nų organizacija — Abrahomo 
Lincolno Brigados Veteranai— 
atidarys savo centrą 22 West 
46th St., New Yorke, šį sek
madienį, 24 balandžio. Iškil
mės prasidės 5 vai. po pietų 
ir tęsis iki vėlumos. Kviečia 
visus atsilankyt.

Šiuo tarpu Amerikoje yra 
apie 250 lincolniečių, kurie 
sugrįžo iš Ispanijos po dauge
lio mėnesių kovos fronte, kur 
jie buvo sužeisti. Sugrįžę, jie 
įsisteigė nacionalę organizaci
ją, kad tęst kovą už tuos pa
čius principus, už kuriuos jie 
vyl^o Ispanijon, būtent — už 
taiką ir demokratiją.

Kas Yra Poezija? Oi Tas Pinigas!

PATAISA
“Laisvės” 93-čiam. numery, 

balandžio 20 d., buvo paskelb
ta, kad lankėsi Pranas Men- 
keliūnas iš Tarrytown, N. J. 
Tai yra klaida; turėjo būt iš 
Tarrytown, N. Y. Atsiprašo
me.

• Iš A. Judžentienes ' 
Laidotuvių

Balandžio 19-tos rytą, iš 
graboriaus Aromiskio šermeni
nės, brooklyniečiai išlydėjom 

įdar vieną gana jauną lietuvę, 
Agotą (Agnes) Judžentienę, į 
jos paskutinio pasilsio vietą— 
Šv. Jono Kapines. Judžentai 
gyveno 36 Marcy Ave., Brook- 
lyne.

Velionės palydėt susirinko 
daugelis visokių pažiūrų žmo
nių, kaip asmeniškų draugų ir 
pažįstamų, taip ir iš organiza
cijų, kuriose velionės vyras 
Juozas Judžentas yra daug 
darbavęsis. Lydėjo ilga eilė, 
gal keletas desėtkų mašinų. 
Palikę kapą apstatytą gėlė
mis, palydovai liūdni grįžo 
namo.
•. Gėlių buvo nuo sekamų: 
Aido Choro, Liet. Atletų Kliu- 
bo, Mr. & Mrs. Narkauckas, 
JakŠtonių šeimos, Slėnių šei
mos, Mr. & Mrs. Babarsky, 
ir nuo šeimos. “L.” Rep.

Lietuvių Meno Sąjunga šį 
pavasarį ruošia eilę prelekci- 
jų poezijos, literatūros, ir bė
gamais mūsų meno klausi
mais, taipgi apie žymius li
teratūros ir meno kūrėjus. •

Šį sekmadienį išgirsime pui
kią paskaitą apie Adomą 

! Jakštą-Dambrauską. Paskaitą 
: paruošė ir skaitys daktaras 
A. Petriką, žymus lietuvių li
teratas ir visuomenininkas.

Ypatingai poezija, ta gra
žiausia literatūros meno for
ma, lietuvių tarpe yra mėgia
ma, skaitoma ir rašoma. Vai
kučiai dažnai sako eiles mū
sų parengimuose, poetų su
kurtas dainas dainuoja mūsų 
solistai ir chorai.

Bet pačią poezijos teoriją, 
jos grožį, taisykles ir vertin
gumą labai didelė dalis mū
sų visuomenės pilnai nesu
pranta. Tad, kad supažindin
ti publiką su poezija, Pranas 
Pakalniškis, kuris yra ir au
torius daugelio poezijos kūri
nėlių, paruošė prelekciją te
moje: “Poezija ir Jos Reikš
mė.” ši prelekciją bus skai
toma sekmadienį, balandžio 
24 d., 7 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėj. Visi kviečia
mi dalyvauti' įr išgirsti labai 
gabiai paruoštą prelekciją 
apie poeziją.

LMS Švietimo Komisija.

Nubaudė Kontraldorius

PADĖKA
4 Reiškiu širdingą padėką vi

siems suteikusiems paskutinį 
patarnavimą mano draugei- 
Žmonai Agnes Judžentienei. Dė
koju visiems lankiusiems ją il
goje ligoje ir tuomi teikusiems 
jai džiaugsmą, taipgi gėlėmis ir 
kitais būdais išreiškus užuojau
tą. jai mirus. Dėkoju visiems at-

Astuoni mašinšapių kon- 
traktoriai, kurie norėjo apeit 
valstijinius darbininkų kom
pensacijos įstatymus ir sukti 
tan fondan mokamus mokes
čius, Generalių Sesijų Teisme, 
Brooklyne, nuteisti užsimokėt 
baudas. Jie padavė mažesnes 
Sumas išmokamų algų, negu 
ištiesų išmokama.

Nathan Fialkoff, 652 Sara
toga Ave., nubaustas užsimo
kėt $500 baudos, nes jis stam
biausia melavo. Jis sakė iš
mokąs algorriis $1,500, o iš
mokama $7,000. Kiti mažiau 
melavo, mažiau ir bausta. Po 
$250 užsimokėt priteisė seka- 
miem: William Schwartz, 465 
E. 95th St.; Joseph Friedman, 
667 Hemlock St.; Nathan 
Sleifing, 253 E. 93rd St.; Louis 
Kaufman, 1825 — 66th St.; 
Jack Levy, 2172 — 7th St.; 
Abe Kaplinsky, 260 E. 92nd 
St., ir Morris Wasserman, 
612 Saratoga Ave., visi Brook
lyne.

Teisėjas Pecora patvarkė, 
kad teismui raketieriaus Di
xie Davis būtų sušaukta pa- 
rinktinė “džiūrė,” kuri, anot 
distrikto prokuroro padėjėjo 
Gelb, turėsianti būt nepapras
tai “inteligentiška.”

Šliaukiusiems į jos šermenis ir 
i palydėjusiems į kapus. Jūsų vi- 
' sų širdinga užuojauta palengvi- 
£ na pergyvent šį liūdesio mo

mentą. Juoz. Judžentas.

Gavo Socialio Saugumo 
p Mokestis

Anna M. Rosenberg, So
cialio Saugumo Tarybos direk
torė šiai apylinkei, praneša, 
kad kovo mėnesį 2,535 New 
Yorko gyventojai gavo mo
kestis iš Socialio Saugumo 
fondo. Bendrai parėjo po 
$45.12 asmeniui, po $6 virš 
įšmokesčių vasario mėnesį ir 
$7 daugiau už abelną nacio- 
lialę sumą, kuri yra $38.29 į

MONEYSAVER
EXCURSIONS

i mėnesį.

Keliaukite saugiai traukiniais, greitai 
ir patogiai. Taupinkite trafiko vėlini- 
mus, taupinkite pinigus, ant šių žemi) 

kainų ekskursijų.

MAINĮ) SRITYS !3««
SEŠTAD., BALANDŽIO 23

Kelionė i Mahanoy City, S3.00; 
Gilberton, $3.05; Mahanoy 
Piane, $3.10; Girardville, 
$3.15; Ashland, $3.20; She
nandoah, $3.20; Gordon, $3.25; 
Mt. Carmel Jet., $3.40; Mt. 
Carmel, $3.45; Shamokin, 
$3.55. įeina iš New Yorko 
nuo Liberty St.11:35 vak.
PASTABA—Išeina šeštadieni 
Standard laiku — ne nauju 
laiku.

ROUND 
TRIP

Kitos Ekskursijos Balandžio 24, j 
Philadelphia, Pa.: Freehold, N. J.; 
Toms River, N. J.; Barnegat, N. J.; 
Asbury Park, N. J.; Long Branch, 
N. J.; Atlantic Highlands, N. J.; 
Seabright, N. J,; Lakewood, N. J.
Dėl tolimesnių informacijų ir dėl nenu
statyto traukiniams laiko aukščiau, tar
kitės su bilietų agentais ar telefonuokit 

BArciay 7-9670

Tūlas laikas atgal mirę/ 
Juozas Genis. Velionis buvo 
pasiturintis žmogus, tai, su
prantama, atsirado nemažai ir 
prietelių, kurie pasiskubino su 
paskutiniu patarnavimu, su
darydami už tai stambokas 
sąskaitas. Lietuvos konsulatas 
rado reikalingu protestuoti 
prieš testamento vykdytojo 
padarytas išlaidas ryšy su ve- 

I Homes laidojimu. To pasėko
je, kaikurios sąskaitos buvo 
numažintos, o kitos atmestos, 
iš viso paveldėtojams sutau
pyta apie $500.

Ryšy su šia velionio Juozo 
Genio byla kaikurie sąskaitų 
pridavėjai reiškia nepasiten
kinimo, nes, anot jų, no visiem 
lygiai numažinamos sąskaitos. 
Esama ir tokių, kurie už men
kos vertės patarnavimą paė
mę po $75 ir daugiau, bet jų 
sąskaitos neprotestuoj a m: o s . 
Tokį pareiškimą šių žodžių 
rašytojui davė pilietis Anta
nas Mackevičius, gyvenantis 
125 Thames St., Brooklyne. 
Jis sakė, jei būsiąs reikalas, 
tai net spaudoje apie tai pra
bilsiąs. Reporteris.

Laimėjo “Daily Worker” 
Vajaus Dovaną

Komunistų Partijos 18-tas 
Assembly Distriktas smarkiai 
pasiįrė pirmyn “Daily Work
er” platinime, nuo 145 kopijų 
į savaitę šeši mėnesiai atgal 
dabar nuolat išplatina virš 
1,000 kopijų į savaitę.

Už pasižymėjimą distriktas 
gaus specialį atžymėjimą. Jį 
įteiks Kings County komunis
tų vadas Peter Cacchione dis
trikto pramogoj šio šeštadienio 
vakarą, 1530 Pitkin Avenue, 
Brooklyne.

Moterys Rengiasi Motinu 
Dienai

Williamsburgo moterys suju
do rengtis Motinų Dienai, kuri 
jau nebe už kalnų. ALDLD Mo
terų 81-ma kuopa, kuri specia
liai rūpinasi moterų reikalais, 
dar prieš naujus metus užsire
gistravo dieną Motinų Dienos 
minėjimui. Paskutiniai planai 
tos dienos apvaikščiojimuj bus 
padaryti šį vakarą, 21 balan
džio įvyksiančiame susirinkime, 
“Laisvės” Salėj, 419 Lorimer 
St. Pradžia 8 vai. vakaro. Į su
sirinkimą kviečiamos ir ne na
rės, kurios tik suinteresuotos 
moterų veikimu.

Čia bus galutinai prisirengta 
ir Pirmos Geg'itžės paradui.

Apart virš minėto, (bus kai 
kas praktikuojama iš naujos 
knygos “Virėja,” taipgi kiti 
įvairumai. ' N.

Astorijoj, du broliai Wag- 
neriai mirė nuo nežinomo ap
sinuodijimo. Jų mirtis tiria
ma.

Greenpointėj sulaikyti šeši 
jauni vyrai: J. Romenick, H. 
Stiehler, Ed. Samas, W. We
ber, A. ir R. Stasso, kuriem 
priskaitoma bent 50 plėšinių.

PRAMOGOS
S. BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kp. moterų skyrius rengia 
bankietą ir koncertą, kuris įvyks 23 
d. balandžio, Community Club, 723— 
5th Avė. Įėjimas ant 23 gatvės. Šo
kiams grieš Kazakevičiaus Orkestrą. 
Bus graži muzikališka programa: A. 
Velička ir P. Grabauskas; Felix Le- 
pinsky, Max Zigūnas, Chaliapin, Jo
nas Juška ir Aldona Klimaitė. Įžan
ga* koncertui ir bankietui $1.00, šo
kiams 35c. Pradžia 6 v. v. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti. (94-95)

Paskutinę nuo įplaukų taksų 
mokėjimo dieną, pirmadienį, 
virš 10,000 gyventojų pasimo
kė jo.

SUSIRINKIMAI
NAMŲ SAVININKŲ 

DĖMĖSIU!
Lietuvių namų savininkų organiza

cijos svarbus mėnesinis susirinkimas 
įvyks šį penktadienį, balandžio 22 d., 
7:30 v. v. grab. Barry. P. Shalins- 
Šalinsko salėje, 84-02 Jamaica Ave
nue, Woodhaven, N. Y. Visi namų 
savininkai, nariai ir norintieji prisi
dėti prie organizuoto veikimo, malo
nėkite būtinai dalyvauti- minėtame 
susirinkime, kuriame tikimasi turė
ti ir svočių kalbėtojų. Išgirsite įdo
mių ir naudingų pranešimų. — Val
dyba. (94-95)

PAJIEŠK(jJIMAI
Pajieškau Joe Zujus. Kiek esu gir

dėjus, tai paskutinį kartą dirbo prie 
krutamųjų paveikslų, kaipo mašinis
tas New Yorke ir gyveno Bayonne, 
N. J. Apie 30 m. atgal, jis buvo var
gonininkas Lietuvių bažnyčioj, Pitts- 
tone. Tūlą laiką gyveno ir Scranto- 
ne. 1905 metais jis buvo pabrolis sa
vo draugui Waclow Franukevičiui. 
Beje, Franukevičius turėjo pažįsta
mus Jersey City, N. J. po pavarde 
Lukinavičiai, jei jie dar gyvi, mylė
čiau kad ir jie atsišauktų.

Man yra labai svarbu Sužinoti, kur 
randasi Zujus, Waclow Franukevi
čius ir Lukinavičiai. Jeigu kas žino
te apie juos, malonėkit pranešti 
man arba tegul patys atsišaukia, už 
ką būsiu labai dėkinga. Mrs. Daniel 
Norton, Roar, 1121 Prospect Ave., 
Scranton, Pa. (94-95)

Pajieškau darbo kaipo bartenderis 
.arba porteris, esu patyręs šioje lini
joje. Kreipkitės pas Vincą Višniaus- 
ką (Bar & Grill), 411 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. (94-96)

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europisko 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.

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.

i g

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėįimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

KLAUSYKIT, ŽMONES!
' Sužinokite Tiesą 

apie Šviežius, Cigaretus
L^UCskakykiteV

Šviežias cįgaretas nevien tik turi 
geresnį skonį... jis yra geresnis 
dėl jūsų, šviežias cigaretas dega 
išlengvo, nes jis turi drėgnumo. 
Nuvėsę cigare tai dega greit ir 
karštai, nes jie yra sausi.

yra jums garantuotas per specialį 
būdą jų supakiavimo. Kiekvienas 
pakelis yra dvigubai-užklijųotas— 
padaromas visiškai neperleidžian- 
tį-orą su ekstra Cellophane užval
kalu.

Švieži cigaretai yra vėsesni rūkyti, 
nes rūkytojas netraukia karščio į 
savo burną. Nėra progos gerklės 
erzinimui. Be to, jūs gaunate il
gesnį rūkymą, nes cigaretas lėčiau 
dega. .
Šviežumas palaiko slaptybę koky
bės. šviežumas Old Gold Cigaretų

Old Gold Cigaretai daromi vien tik y
iš Prizinio Derliaus tabako, išrink
to, susendinto ir sumaišyto su gar
bumu įgyti iš 178 metų patyrimų. 
Pristatomi jums Visados Švieži, 
kaip tik tinkamame drėgnume bi
le klimate, bile kur. Leiskite Old 
Gold išbandomam pakeliui pasa
kyti jums plačiau apie save.

DVIGUBAI
ŠVELNIAIS

PRIZINIO

DERLIAUS
TABAKAI

Padaro juos

Copr., 1938
by P. Lorillard Co., Inc.

2 UŽVALKALAI

DUBELTAVO
“CELLOPHANE

Palaiko juos

FABRIKINIAI
ŠVIEŽIAIS

Išlaukinis Užvalkalas 
Iš "Cellophane" 

atsidaro Iš APAČIOS

UŽSISTATYKITE Kadio j 
Old Gold Hollywood Ju- 
džių Naujienybių Antra
dienio ir Ketvirtadienio va
karais. Columbia Network, 
nuo Kranto iki Kranto.

Vidujinis Užvalkalas 
iš "Cellophane" 

atsidaro iš VIRŠAUS

B

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. 28rd St

v

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8. 

Nėra valandų sekmadieniais.

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

R Kas Yra COSSACK?
A KARČIAŽOLIŲ

sultis skilviui

Kada PERSIVALGOTE, 
PERSIRŪKOTE, 
K 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.

SPECIAL RATES

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

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

Sleeping Accomodations. .

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

PER WEEK

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

Sun. all day and night.




