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kių dienų, šeštadienį New Yor
ke žada būti tokia darbo žmo
nių demonstracija, kokios šis 
miestas nėra matęs. Demonstra
cijoj dalyvaus visokiij krypčių 
žmonės, apart socialistų ir troc- 
kistų.

Lietuviai turės savo būrį, ku
riame visi linksmai maršuos, su 
savo dūdų orkestrą.

Kituose miestuose demonstra- 
bjjos taipgi bus didelės.

Kiekvienas lietuvis darbo 
žmogus privalo dalyvauti jose!

“L. žinios” išspausdino se
kančias vieno latvių poeto, 
Andriaus Kurcijo, eiles:
Nusibodo dainuot apie žiedelį, 
apie tą, kuris pražydo rytą, 
apie širdies malonųjį švelnumą 
ir visą likimo kvailybę . 
klasiškuos posmuos surašytą— 
gana! >
Gana neryžtumo latakais 
taškyti pasienius!
Geriau suimti dūšią ir tylėti, 
išeiti į gatvę ir užstoti 
kiauliškumo triumfui kelią 
su pakelta ranka: 
gana!

“Kiauliškumo triumfas” reiš
kia fašistų triumfas. Poetas tei
singai sako, kad jam reikia pa
stoti kelią ir pasakyti: gana!

Nedarbas dar vis plečiasi. 
Daugybė “Laisvės” skaitytojų 
yra bedarbiai ir ’neturi kuo už
simokėti už prenumeratą. Kas 
daryti? Jie prašo palaukti — 
kai dirbs, atsiteis.

Bet laikraščiui reikalinga po- 
piera, reikalinga daug daiktų. 
Be įeigų, dienraštis negalėti) 
išeidinėti.

Todėl tie draugai, kurie dir
ba, padėkit savo dienraščiui. Jei 
galit, paaukokit dolerį-kitą.

Be to, visi privalome rūpintis, 
kad dienraščio naudai ruošia
mos pramogos turėtų juo dides
nio pasisekimo ir duotų dien
raščiui gausesnės paramos.

Fašistams tai gerai. Kai jų 
laikraščiui prisieina riestai, tai 
jie siunčia savo “ambasadorių” 
pas “tautos vadą.”

Šiuo tarpu Kaunan išvyko p. 
Trečiokas. Sakoma, nuo jo mi
sijos pasisekimo ar nepasiseki
mo priklausys fašistinės “Vie
nybės” ateitis.

Uruguajaus lietuvių laikraš
tis “Darbas” daro gorą progre
są. štai turiu po ranka to laik
raščio numerį 6, š. m. Gražus, 
aštuonių puslapių laikraštis. 
Technika gera. Turinys įdo
mus. Turi ir skelbimų.

Nors ir dideliais vargais, bet 
visvien draugai uruguaj iečiai 
įriasi pirmyn, drąsiai žiūrėda
mi į ateitį.

Katalikų “Amerika” rašo:
“Lietuvos vyriausybės kon

troliuojamas Talkos Spaudos 
Biuras savo naujausiuose pra
nešimuose ragina lietuvius 
amerikiečius būti vieningus, 
kaip kad kovo 17-19 dd. įvykių 
metu. Tie ponai iš Lietuvos mo
ka saldžiažodžiauti užsieny gy
venantiems lietuviams, bet Lie
tuvoje kitką daro. Kai po lenkų 
ultimatumo negarbingo priėmi
mo buvo geriausia proga sutel
kti visas tautos geriausias pa
jėgas, tai to nepadaryta.” <

Tai teisinga. Tik dar reikėjo 
pridėti, kad ^daugelis tą pačią 
poną krizio valandą bėgo pas 
lenkus ir sakėsi esą lenkai; pra
šė priimti/į lenką organizaciją 
“Pochodni/a.”

Amerikoj tokių smetoniškų 
sutvėrimų surasim tiek ir tiek.

KONGRESO KOMISIJA UŽG1RIA ALGŲ 
IR DARBO VALANDŲ NUSTATYMĄ ffl-
Washington. — Kongreso 

komisija darbo reikalais,pa
tarė, kad kongresas priimtų 
sumanymą apribot, kiek va
landų darbininkai per savai
tę turėtų dirbti, ir nustatyt, 
kiek algos samdytojai būti
nai turėtu darbininkam mo
kėti.

Kongresinė komisiją sa
ko: iš pradžios turėtų būt 
nustatyta ne mažiau kaip 
25 centai už valandą ir ne 
ilgesnė kaip 44 valandų dar
bo savaitė; bet būtinoji alga 
turėtų būt laipsniškai kelia
ma ir darbo laikas trumpi
namas taip, kad gale trijų 
metų nuo šiol būtina alga 
jau siektų 40 centų valandai 
ir darbo savaitė neviršintų 
40 valandų.

Hitlerio Gengsteriai Nužudę 
Austrijos Patriotų ,

Berlin. — Pranešama, kad 
naziai Austrijoj pagrobė 
baroną von Kettelerį, sekre
torių ir asmeninį z draugą 
buvusio Vokietijos ambasa-\ 
doriaus von Papeno Austri
joj; išvežė jį miškan, su
šaudė ir nežinia kur nudėjo 
jo lavoną.

Ketteleris smarkiai prieši- 
nosi-Austrijos prijungimui 
prie Vokietijos.

Pačiam von Papenui grę- 
sia mirtis nuo Hitlerio gen- 
gsterių.

Chinų Partizanų Laimėjimai 
Keliuose Frontuose

Shanghai. — Chinų parti
zanai atėmė iš japonų Tsun- 
gteh miestą, 20 mylių į šiau
rius *nuo Hangchow, ir Puh- 
sieną vakarienėj Shansi pro
vincijoj, ir atmetė atgal 600 
japonų, kurie mėgino persiu 
kelt per Geltonąją upę ties 
Fengkiu.

Chinų partizanai smar
kiomis atakomis atmušė ja
ponų .bandymus žygiuot iš 
Nankingo linkon Suchowo, 
geležinkelių centro J

Fašistai Suėmę Šimtus Be-
- plaukiančių Liaudiečių
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis.—Pranešama, 
kad šimtai liaudiečių karei
vių ir oficierių <žvejinėmis 
valtimis plaukė iš Kataloni- 
jos į centralinę Ispaniją ir 
kad fašistų karo laivai, juos 
užklupdami, kanuolių šovi
niais paskandinę kelias vai

kis su kariškiais, o kitus su
ėmę nelaisvėn.

Hankow. — Chinijos val
džia išleis antrus karo pa
skolos bonus už 500 milionų 
dolerių.

Jau ir dabar t. v., “šimtapro
centiniai patriotai” laižinėjasi 
prie lenkiškų ponų. Jie pasiruo
šę daryti viską, kad tik jų kai
liui būtų sveikiau.

Japonu “Bangžuvinis” Lai
vynas Filipinų Vandenyse
Manila, Filipinai. — Pas

kutiniu laiku netoli Filipinų 
salų buvo pastebėta keno tai 
slaptingas laivynas. Many
ta, kad tai būsią kariniai 
Japonijos laivai.

Dabar japonai praneša iš. 
Tokio, kad tai buvę tik 17 
jų feivukų “medžiojančių 
bangžuvis.” Bet Amerika 
žino, kad japonų bangžuvi
niai ar šiaip žvejybos laivai 
Filipinų vandenyse ir Ame
rikos pakraščiuose lengvai 
gali būt paversti torpedlai- 
viais ir kitais kariniais lai- 
vukais.

Net iš Vokietijos Chinai 
Pirkę Rombinių Lėktuvų
Hong Kong. — Praneša

ma, kad Chinija paskutiniu 
laiku gavo pirkt tam tikrą 
skaičių bombinių orlaivių 
net iš Vokietijos.
\ Nors naziai turi glaudžią 
prieš-sovietinę, prieš-demo- 
kratinę sutartį su Japonija, 
bet biznis tebėra biznis.

Mirė Upatjev, Kurio Name
Buvo Sušaudytas Caras

Praga, Čechoslovakija. — 
Mirė N. N. Upatjev, kurio 
name Ekaterinburge buvo 
įkalintas ir sušaudytas ca
ras su šeimyna. 1917 m. Up
atjev buvo karštas caristų 
rėmėjas prieš Sovietus. Jam 
pavyko pasprukt užsienin.

Naziai Apgrobia ir Ištremia 
Žydus iš Viso Austrijos 

Pasieninio Ruožtų
Praga. — Pranešama, jog 

pagal Berlyno slaptos polici
jos įsakymą bus išvyti visi 
žydai, iš Burgenlando 30 
mylių pločio Austrijos pa
sienio ruožto, kuris rube- 
žiuojasi su Čechoslovakija; 
išgujami net tie žydai, ku
rių bočiai prabočiai ten gy
veno per 500 metų.

. Naziai grūmojimais pri
verčia žydus pasirašyti,'kad 
jie “liuosu noru” atsisaką 
nuo viso savo turto tame 
ruože ir veja juos laukan.

20,000 Austrijos žydų 
kreipėsi į Anglijos konsula
tą, kad duotų jiem praleidi
mus į Australiją.

Sesuo Nunuodijo Du Broliu
Astoria, L. L, N. Y. — 

Elizabeth Wagner’iute, 22 
metų, areštuota prisipažino, 
kad jinai įpylė aršeniko į 
orindžįtfsunkos stiklus savo 
broliam Charles’ui, 14 me
tų, ir Henry’ui, 21 metų, ir 
taip nunuodijo abudu. Hen- 
ry’o jinai nekentė, nes jis 
jai išmušęs keturis dantis; 
Charles’ą gi mylėjus ir ne
žinanti, kodėl jį nužudžius.

Roosevelt Pripažįsta, 
Kad Amerikos Ginklai

Eina Gen. Franco
Washington. — Laikraš

čių korespondentai užklausė 
prezidentą Rooseveltą, ar 
Amerikos “bepusiškumo” įs
tatymas neveikia naudai Is
panijos fašistų prieš liau
dies valdžią ir ar jis netar
nauja Japonijai prieš Chi
nija.

Prezidentas vengė aiškaus 
atsakymo, bet pripažino, 
kad “pašalinės valstybės” 
galėjo ir gali pirkti karo 
reikmenis iš Amerikos ir 
perleidinėt juos Ispanijos 
fašistams, nežiūrint bepu
siškumo įstatymo.

Kai korespondentai pasta
tė klausimą, ar Amerika ne
galėtų sustabdyti pardavinė
jimą ginklų ir amunicijos 
Vokietijai ir Italijai (kurios 
persiuntinėja juos genero
lui Franco’ui), tai Roosęvel- 
tas iš savo pusės užklausė, 
ar ši šalis galėtų sustabdyt 
karo reikmenų pardavinėji
mą Anglijai ir Franci j ai, ir 
pats atsakė, kad ne. Vadi
nasi, Amerika taipgi “nega
linti”, pagal savo bepusiš
kumo įstatymą, sulaikyti 
Italiją ir Vokietiją nuo gin
klų pirkimo Amerikoj.

Bet juk prez. Rooseveltas 
dar nedarė pastangų patai
syt tokį neteisingą “bepu- 
siškumą.

Chinai Sulaiko Japonų 
Ofensyva Lini ir Kitur

Shanghai, Chinija. — 
Trejetą dienų pirmiau bū
riai japonų lėktuvų, dau
gybė kanuolių ir tankų ir 
naujos kareivių divizijos 
šturmavo chinus Lini mies
te pietiniame Shantunge ir 
privertė juos pasitraukti. 
Bet šeštadienį chinai tiek 
atsigriebė, kad vėl atmetė 
japonus atgal iki Lini skver
nų ir įnirtusiai atakuoja 
juos Linr priemiesčiuose.

Japonai buvo paskelbę, 
būk chinai “per dieną ir 
naktį tik bėgę” nuo japonų 
tame fronte. Bet Associated 
Press dabar praneša, kad 
japonam čia dar nė viename 
punkte nepavyko pralaužti 
chinų linijos.

Šeštadienį chinai dar te- 
bešturmavo japonus Yihsien 
mieste, nors diena pirmiau 
japonai pasigarsino, būk nu
viję chinus nuo Yihsieno ir 
išlaisvinę 5,000 savo karei
vių, kuriuos chinai ten per 
dvi savaites laikė apgulę. 
Patys japonų, komandieriai 
dabar nesako, kad “visi” ap
gultieji ištrūkę iš Yihsieno.

Siaučia žiaurūs mūšiai 
prie Tsaochwango ir Han- 
chwango, pietiniame Sham 
tunge, nors japonai buvo 
pasigyrę, kad ten kirtę “di
džius smūgius” chinus ir nu
viję juosius tolyn.

Lietuvių Kablegrama 
Angly Konferencijai 

Gelbėt Ispanijai
Brooklyn, N. Y., bal. 23. 

—Pasiųsta sekanti kable
grama Nacionalei Anglų 
Konferencijai, dėlei Ispani
jos Gelbėjimo, 125 New 
Bond St., Londone, Angli
joj:. /

“Darykite viską, ką tik 
galite, įtikint savo valdžią 
pa reni t Ispanijos demokrati
ją. Mes darbuojamės, kad 
būtų nuimta Jungtinių Val
stijų embargo nuo Ispani
jos respublikos (ir būtų pra
leidžiama jai ginklai ir amu
nicija).

LIETUVIŲ KOMITETAS
Remti ispanuos

DEMOKRATIJAI.

Gen. Franco Priverstas “Ati- 
dėt” Savo Ofensyvą

Hęndaye, Franci j os-Ispa- 
nijos pasienis.—Katalonijos 
liaudiečių armija įsitvirtino 
stipriose apsigynimo linijo
se. Toliau užfrontėje jie tu
ri drūčiai įrengtų fortų ei
les.
. Pačiame mūšių fronte 
liaudiečiai taip sutvirtėjo, 
kad generolas Franco “ke
lioms dienoms atideda” savo 
ofensyvą.

Japonijai Trūksta Gele
žies, Vario, Gumos
Tokio. — Japonijos val

džia praeitą šeštadienį už
draudė net seną, atmatinį 
varį naudot dirbimui daiktų, 
vartojamų k a s d i e niniams 
reikalams; griežtai aprėžė 
geležies naudojimą namų 
statymui bei įrengimui; la
bai suvaržė gumos, vartoji
mą paprastiem daiktam ir 
gazolino bei aliejaus naudo
jimą privačiams automobi
liams.

Japonų valdžia tas med
žiagas šykščiai taupo karo 
reikalams. Buvę išanksto 
sukaupti karinių medžiagų 
sandėliai išsisemia, kaip jau 
pirmiau pranešta. Dabar 
Japonijos karo mašina dau
giausia priklausys nuo įve
žimų iš- užsienių.

Ispanijos Fašistai Vėl Buvo 
Suėmę Sovietų Laivą

Maskva; — Fašistų kari
niai laivai buvo suėmę So
vietų prekybos motorinį lai
vą “Kuban” Gibraltare ir 
nusivarę jį į Ispaniškos Mo- 
rokkos prieplauką Ceutą. 
Ten jie išlaikė “Kuban” 11 
valandų ir paleido.

“Kuban”, vežė į Batumą 
2,000 tonų krovinį, skiriamą 
Iranui (Persijai).

Phenix City, Alabama. — 
Grūvant senam namui, už
mušta 24 negrai jame.

PREZID. ROOSE VELTO TAKSU PRO
GRAMA DALINAI LAIMI KONGRESE
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Daugiausia Chinijos Lakūnų 
Dabar Patys Chinai

Hong Kong./— Karo pra
džioj Chinijai tarnavo dau
giausia svetimšaliai lakūnai 
iš Sovietų, Francijos, Ang
lijos, Amerikos ir kitur. Da
bar jau milžiniška dauguma 
Chinijos lakūnų yra patys 
chinai, išlavinti Kwangsi ir 
Yunnan orlaiviu inkystės 
mokyklose su pagelba sovie
tinių instruktorių, francū- 
zų ir kitų. Tik didžiausiais 
sovietiniais bombininkais 
kol kas dar sykiu veikia chi
nai ir Sovietų orlaivininkai, 
kaip praneša N. Y. Times 
korespondentas.

Simpson-Windsoriene Mau- 
dysis Auksinėj Vonėj

Cannes, Franci ja. — Bu
vęs Anglijos karalius, da
bartinis kunigaikštis Wind
sor su amerikiete savo žmo
na (buvusia Simpsoniene) 
pasisamdė la Croe palocių- 
pilį dviem metam, po $16,- 
000 nuomos per metus.

Be kitų prašmatnumų, 
palociuje yra ir 20 karatų 
aukso vonė, o jlvare prie pa- 
locių 200 pėdų ilgio plau- 
kykla-maudynę.

Nesenai ko les tai plėšikas 
išsikirto ir išsinešė gabalą 
aukso iš tos vonės.

Būk Tik 2,000 Italų Fašistų 
žuvę Ispanijoj

Roma. —Mussolinio val
džia skelbia, būk tik 2,000 
jos kareivių užmušta ir 8,- 
000 sužeista Ispanijos kare.

Liaudiečiai Nušlavė 2,000 
Fašistų, o Fašistai Suėmę 
“Tūkstančius” Liaudiečių 
Rilio, Ispanija. — Fašis

tai sako, būk jie apsupę ir 
suėmę “bent 10,000” laudie- 
čių Montalban-Teruel srityj.

Bourg-Madame, Franc. - 
Ispanijos pasienis. — 80 
liaudiečių s kulkasvadininkų 
nuo Maladetta kalno, arti 
Francijos rubežiaus, iškapo
jo, sužeidė bei išblaškė 2,000 
fašistų, kuriuos užklupo 
tarpkalnėj.

Japonai Atakuoja, o Chinai 
Atkariavo 15 Miestelių

Peiping. — Japonai iš Li
ni atakuoja chinus, briau- 
damiesi linkon Lung-Hai ge- 
ležinKelio; sako, būk 20,000 
chinų traukiusi atgal.

Shanghai. — Chinai per 
keturias paskutines dienas, 
veikdami partizantiškais bū
riais, atėmė iš japonų 15 
miestelių Shansi, Honan ir 
Hopeh provincijose.

New York’o Chinų Skal
byklų Sąjunga pasiuntė pen
kis ligonvežimius Chinijai.

Washington. — Senatorių 
ir kongresmanų atstovai per 
konferenciją nutarė ir to
liau imt taksus nuo kompa
nijų nepadalintų šėrininkam 
pelnų. Tai yra nusileidimas 
iš senato atžagareivių pu
sės. Jie iki praeito penk
tadienio šaukė visai nuimt 
bet kokius taksus nuo nepa
dalintų pelnų.

Šis senatorių nusileidi
mas yra Roosevelto taksų 
programos laimėjimas, nors 
jie su kongresmanų atsto
vais žymiai sumažina tak
sus nuo nepaskirstytų pel
nu.

Pagal dabartinį kongres- 
manu ir senatorių susitari
mą, tai kompanijos, gau
nančios daugiau kaip $25,- 
000 pelno per metus, turė
tų mokėt 16 ir pusę procen
to paprastų taksų ir pustre
čio procento už laikomus ne
padalintus pelnus.

Kapitalo pelnai laikomi 
mažiau kaip 18 mėnesių bū
tų taksuojami tik kaip pa
prastos įplaukos; toliau iki 
dviejų metų būtų taksuoja
mi bendrais 20 procentų 
mokesčiais, o po dviejų me
tų—15 procentų.

Tokie taksai veiktų tik 
šiais ir 1939 metais. Paskui 
kongresas turėtų išnaujo 
svarstyt taksų klausimą.

Nepadalinti pelnai iki šiol 
buvo taksuojami 32 procen
tais ir 4 dešimtadaliais.

Gręsia 20,000 Auto. 
Darbininkų Streikas
Flint, Mich. — 20,000 dar

bininkų, CIO unijos narių, 
nubalsavo streikuot prieš 
Buick ir General Motors 
Chevrolet fabrikus, jeigu 
negalima bus gražiuoju su- 
siderėt su bosais.

Streikas nubalsuotas ypač 
todėl, kad tos kompanijos 
paleidinėjo senesnius darbi
ninkus, gerus unijistus, o 
davė dirbt parinktiniem bo
sų pataikūnam.

Lietuvos Valdžia Pripažino 
Italijai Ethiopiją

Kaunas. — Smetonos val
džia taip pat pripažino Ita
lijai Ethiopiją. Tai jau 22- 
ras “kraštas” užgyrė tą 
Mussolinio grobį.

Kasyklos Eksplozijoj Žuvo 
Daugiau Kaip 45 Mainieriai

Grundy, Virginia. — Jau 
45 mainierių lavonai išim i 
iš Keen Mountain angliaka- 
syklos po dulkių eksplozijos. 
Bet; būsią ir daugiau žuvu
sių.

ORAS
Šiandien tarpais būsią lie

taus. — N. Y. Oro Biuras.
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Ateivių ir Revoliucionierių Ainiai
Gerą kalbą prezidentas Rooseveltas 

pasakė “Amerikos Revoliucijos^Dukterų” 
suvažiavime Washingtone, pereitą ketvir
tadienį. Jis užvažiavo joms trumpai, bet 
storai.

“Jūs ir aš esame ateivių ir revoliucio
nierių ainiai... ” ,T pabrėžė jis. Toliau: 
“Mes darome, kas mums atrodo geriau
sia, bet mes dar geriau darytumėm, jeigu 
savo berniukams ir mergaitėms skiepy- 
tumėm pamatines idėjas, kurios atvedė 
mūsų bočius į šią šalį, ir tas priežastis, 
kurios privertė mūsų revoliucinius pro- 

x tėvius nuversti fašistinį jungą.”
Ką gi prezidentas tuo sako? Jis būtent 

leptelėjo tiesiai į murzas tų, kurie šiuo 
tarpu varo bjauriausią propagandą prieš 
ateivius ir su revoliuciniais principais 
žmones. Daugiausia ateivių ir revoliuci
niai mąstančių žmonių puolimu užsiima 

v. “Amerikos Revoliucijos Dukterų” 
organizacijos narės,—susenėjusios leidės, 
sustoržievėjusios ir sureakcionėjusios po
nios. Prezidentas, netiesioginiai, pasakė., 
kad mes ateivius turim gerbti, nes visi 
amerikiečiai yra ateivių vaikai; skirtu
mas tik tam tikram laikotarpyj. Antra, 
jis pasakė, kad amerikiečiai turi , kovoti 
prieš fašizmą, prieš reakciją, prieš tores, 
o ne prieš tuos, kurie Amerikos revoliu
cijos tėvų principus taiko ‘20-to amžiaus 
sąlygoms.

Paklausę šitos prezidento kalbos, čiau- 
dės ne vienas Amerikos reakcininkas.

Kanadiečių Susišelpimo 
Organizacijos Padėtis

Tas, kas Jungtinių Valstijų lietuviams 
yra Susivienijimai, Kanados lietuviąms 
.yrą Sūnų ir Dukterų’Kanados Savitar
pinės 'Pašalpos Draugija /(vardas, mūsų 
nuomone, perilgas ir nelabai tobulas). Ši 
Draugija turi savo kuopas po visą Ka
nadą. Josios padėtis 1937 metais, pasak 
Centro Komiteto buvo sekanti:

“Draugija tuomet (1937 m.) turėjo 
646 narius. Sirgo 117 narių, išsirgdami 
574 savaites. . Jiems išmokėta $4,532.52 

A pašalpų. Skyriais išmokėta sekančiai: 
pirmo skyriaus ligoniams išmokėta už 
26 savaites; antro skyriaus ligoniams 
išmokėta pilna pašalpa už 332 savaites 
ir piišę pašalpos už 29 savaites; trečio 
skyriaus pilna pašalpa išmokėta už 149 
savaites ir po pusę pašalpos už 38 sa
vaites.”
Pereitais metais daug narių sirgo ir 

dėlto pašalpų fondas turėjęs apie $22.84 
deficito. Pereitais metais, beje, mirė še
ši draugijos nariai. Su gruodžio mėn. 
pabaiga, 1937, šios draugijos finansinė 
padėtis buvo sekanti: ,

Pašalpos Fondas
Iš 1936 metų- liko......... .  $2,522.92
1937 metais įplaukė.............$4,130.37

pabėgėliai, pasprukę isCiviliniai
Franko galvažudžių užimtų Ispanijos dalių, bėga per 

kalnus Francijon. ~x

Į Teroro Pusę

Pataikauja V oldemarininkams
Net per du numeriu “Tėvynė” spaus

dino tūlo Klingos straipsnį, agituojantį 
už tai, kad Voldemaras būtų Lietuvos 
“tautos vadas.” Klinga vadina Voldema
rų “herojišku vadu” ir “teisėtu premje
ru.” Tasai galvočius rašo, būk dabar rei
kią skubiai darbuotis, kad Lietuvai nau- 

• ją valdžią sudaryti ir “turi būti ūmai 
sugrąžintas Lietuvos premjeras Volde
maras.”

Toliau:
“Tokią valdžią sudaryti, turi būti 

ūmai grąžintas Lietuvos premjeras 
Voldemaras. Antras skubus dalykas,. 
tai pakeitimas Lietuvos užsienio politi
kos. Tautų Sąjunga yra numiręs kū- 
nasyRusija sucįemoralizuota ir nežinia 
kada beatgaus savo prestižą. Tas pats 
su Francija. Galiaus pati demokrati
jos “mama” Anglija ant kompromisų 
svarstyklių deda didelius savo intere
sus, pakeitė savo .užsienio politiką ir 
tariasi su fašistinio bloko agresingom 
valstybėm. Lietuvai pasilikti prie miru
sio demokratinio bloko kūno (? !— ' 
Red.) ir bandyti išgelbėti Europos de
mokratijas, būtų beprotystė. Tai ban
dymas su kakta mūro sieną piUmušti. 
Dėlto reikia susitarti 'su vokiečiais ir 
visu fašistiniu bloku. Buvo laikui, ka
da prisiėjo nenoromis taikintis su kri- 
:kšČioni§komis valstybėmis, dabar yra 
;Įaikąs, Jkada nori ar nenori, yrą iš- 
skaitliaVimo tartis su fašistinėmis val
stybėmis.”
Vadinasi, priplepėjęs niekų apie “mi

rusio demokratinio bloko kūną,” apie 
“sųmoralizuotą Rusiją,” ir kt., Klinga 
siūlo Lietuvai dėtis prie fašistinių vals
tybių, Vokietijos ir kitų t Voldemaras, 
jo nuomone, Lietuvą ten kaip tik ir nu
vestų, nes jau senai žinoma, kad tasai 
žmogus yra uolus pro-hitleristas.

Kodėl “Tėvynės” redakcija matė rei- • 
kate spausdinti .tolęį Klingos pro-pązišką 
sapaliojimą, mums neaišku. Turbūt dėl 
per nelyg didelės tautai meilės!

Sudėjus krūvon...................... $6,653.29
Išleista per 1937 metus .... $4,548.75

Liko 1938 metams ........ $2,104.54
Pomirtinės Fondas

Iš 1936 metų liko......... .  $2,937.96
1937 metais įplaukė ............... $974.60

i ------ .__
Sudėjus .krūvon .. . .............. $3,Q>12.56
Išleista per 1937 m......................$664.04

% ____________ ______________

Liko 1938 metams...................$3,248.52
Atsargos Fondas

Iš 1936 metų liko ..................  $117.78
1937 metais įplaukė....... .  $338.19

Sudėjus krūvon ...................... $455.97
Išleista per 1937 m. ........ $£53.92

Liko 1938 metams.....................$202.05
Apšvietos Fondas

Iš 1936 m. liko ..........................    $82.31
1937 metais įplaukė...............i $118.18

Sudėjus krūvon ...................... $200.49
Išleista per 1937 m................ $117.47

Liko 1938 metams .................. $83.02
Iš paduotų skaitlinių matos, kad per 

pereitus metus pašalpos fondas nupuo
lė $418.38, pomirtinės fondas paaugo 
$310.66, atsargos fondas paaugo $84.27 
ir apšvietos fondas paaugo fl centu.

Gruodžio 31 dieną, 1937 m. draugi
jos pinigų.'banke buvo $5,711.83 ir pas 
iždininką $126.30.

Mūsų nuomone, kanadiečiai turėtų dau
giau rūpintis šią >organizaciją auginti. 
Progų ten dar yra, nes, viena, konkuren
tų neturi, antra, lietuvių Kanadoje ran
dasi tūkstąnčiai. Kanadiečiai įsisteigė 
gerą laikraštį, “Liaudies Balsą”, jie turi 
energingų ir sumanių veikėjų. Todėl ir 
ši savišalpos- ir apdraudos draugija tu
rėtų sparčiau augti.

Vienybės Frontas .Austrijoj
Austrijos komunistų partijos ir Aus

trijos socialdemokratų partijos centro 
komitetai išleido bendrą atsišaukimą į 
visus Ąųstrijos gyventojus. Tame atsi
šaukime kviečiami gyventojai balandžio 
10 . dieną i balsuoti prieš Hitlerį. Čia pa
duodame ištisai tą atsišaukimą:

Austrijos piliečiai,
darbininkai, viąi darbo žmonės!
Trečiasis Reichas Austriją aneksavo 

per prievartą užimdamas šalį milžiniškos 
vokiečių kariuomenės, dešimties tūkstan
čių SS—SA narių ir policijos pagelba; 
vokiečių nacių diktatūros rankose dabar 
randasi įstaigų ir valdžios aparatas.

Kada prigrūsti kalėjimai ir ‘koncent
racijos lageriaL Hitlerio paskelbtas “tau
tos atsiklausinjias” yra tik kruvinas aus
trų tautos apsisprendimo teisės išniekini
mas.

Trečioj^ Reicho užpuolikai verčia jus,

. (Mūsų specialio koresp. Lietuvoj)*
Lenkų užpuolikų ultima

tumas išjudino Lietuvos 
gyventojus ir privertė juos 
vienokiu arba kitokiu būdu 
prašnekti, pasakyti savo 
nuomonę dėl šalieš likimo. 
Tačiau tautininkų valdžia 
kiekvienu tokiu pasisakymu 
labai nepatenkinta, nes gy
ventojai yra pasiryžę gintis

lį ie mato prieš save ne pa
smaugtą, o gyvą gyventojų 
opozicijos milžiną. Baimė 

i turi dideles akis ir todėl 
j tautininkai per Lietuvos 
iAidą sako: “Ir valstybiškai 
|galvojančioje v i suomenėje, 
o tokios yra didelė daugu
ma, negali rasti pritarimo 
tie balsai, kurie reikalauja 
šiuo momentu pagrindinio

ir reikalauja, kad vyriausy- valstybės struktūros per- 
be būtų .perorganizuota, kad tvarkymo sroviniais ar as- 
ji būtų gynimosi vyriausy-i meniniaisj>agrindais. Rei- 
bė, kuri turėtų daugumos ];įa many$, kad ta mintis
gyventojų p a s i t i k ė j imą. 
Klausimas yra trumpas ir 
aiškus. Šia proga tautinin
kai pamatė, jog gyventojai 
nepatenkinti siaura jų par
tijos diktatūra, kuri neturi 
teisės kalbėtu visos tautos 
vardu. Gyventojai reikalau
ja vienybės 
Nežiūrint į 
raminimus, 
mas tebeina 
per visą Lietuvą.

Prieš tautininkus stovi 
klausimas: arba atsižvel
giant į šalies interesus bent 
dalinai prieš šiuos reikala
vimus ■ nusileisti, arba imtis 
prieš opoziciją dar griežtes
nių teroro priemonių, nes 
opozicija neapsakomai spar
čiai auga. Nors Lietuvos 
Aidas ir .paskelbė, kad “vi
duje raminamai paveikė vi
suomenę ir naujosios vy
riausybės sudarymas,” ta
čiau tai yra netiesa. Kunigo 
Mirono kabineto sudary
mas gyventojų ne tik nenu
ramino, bet dar labiau pri
vertė susirūpinti. Nes šito- 
kios vyriausybės sudarymas 
aiškiai liudija, jog tauti
ninkai nesiskaito su gyven
tojų nuomone ir prieš au
gančią opoziciją griebsis vi
sų fašistinių teroro priemo
nių. Tautininkai 12 metų 
skelbė, kad Lietuvoj vieny
bė buvo įgyvendinta 1926 
metų perversmu, kad Lietu
voj jokių partijų ir jokios 
opozicijos nėra ir štai dabar

šalies viduje, 
visus valdžios 
tas reikalavi- 
iš lūpų/į lūpas

buvo mesta neapgalvotai, 
užmirštant visus tuos veik
snius, apie kuriuos kalbėjo
me aukščiau. Jei audros 
'metu praversi kambario du
ris, tai nesi garantuotas, 
kad išlaikysi audros spaudi
mą ir kad audra neįsiverš 
į vidų. Svarstant valstybės 
reikalus ypač jos pagrindi
nius reikalus reikia numa
tyti visus galimumus.” Apie 
kokią audrą čia kalbama? 
Apie audrą, .gręsiančią Lie
tuvos nepriklausomybei iš 
lenkų ir vokiečių puses? Bet 
jiems durų niekas neprašo 
atidaryti, o atvirkščiai opo
zicija reikalauja kaip tjk 
tai audrai duris uždaryti 
sudarant tokią vyriausybę, 
kuria gyventojai pasitikėtų. 
Valdžios ir gyventojų vie
nybė yra stipriausias gink
las. Bet ne čia pakastas šuo. 
Tautininkai bijo praverti 
valdžios duris kitų politinių 
pažiūrų žmonėms, bijo to 
liaudies balso, kuris dabar 
labai plačiai pasklidęs po 
Lietuvą, nes tas susilpnintų 
jų partijos diktatūrą ir 

’valdžios biznis iš jų rankų 
išslystų. O vienokia arba ki
tokia valdžios darbų kontro
lė'gali iškelti aikštėn netei
sėtus ir nusikalstamus val
džios melžėjų darbus, o tai 
ir būtų audra. Todėl tauti
ninkai pasiryžo: kas rėkia 
tegul rėkia, o mes boba va
žiuokim. Rėksniam ir viso- < 
kiem opozicionieriam pa-

kad jūs patys pripažintume te savo ver- * 
giją, teisių netekimą, Trečiojo Reicho 
primetamą kruvinąjį terorą, panaikini
mą visų jūsų organizacijų ir visų jūsų 
teisių įmonėse.

Jie verčia jus pačius pripažinti, kad 
Austrijos žmonės, Austrijos žemė, Aus
trijos* gamtos turtai turi tarnauti Tre
čiojo Reicho karo politikai, kuri visu 
spartumu ruošia naują pasaulinį karą.

Mes neturime jokių įliuzijų dėl to, kad 
vokiečių narių sudarytos balsams skaity
ti komisijos nebus niekeno kontroliuoja
mos, ir todėl jie balsus skaitys taip, kaip 
jiems patiks. Mes žinome, -kaip jie pa
saulį apgaudinės ir “balsų skaičiavimo” 
rezultatus jau iš anksto dabar 
pasakyti.

galima j

kaks vietos kalėjime ir kon
centracijos stovykloj. Tauti
ninkai dar kartą ryžtasi 
opoziciją likviduoti.

Kokią opoziciją? Juk Lie
tuvoj partijų nebėra, jos 
likviduotos, yra tik viena 
tautininkų partija. Nebėra 
ko dar kartą uždaryti ir lik
viduoti. Šį kartą lietuviška
sis fašizmas savo kruvinus 
nagus atgręžia į spaudą. 
Nes ir Lietuvos Žinios ir 
XX Amžius neoficialiai at
stovauja opoziciją. Apie ši
tuos dienraščius, o taip pat 
ir prie jų einančius savait
raščius arba žurnalus buria
si skaitytojai ir bendradar
biai. Nors šitie dienraščiai 
nieko opozicinio negali ra
šyti, tačiau visi gyventojai 
žino, kad už šitų laikraščių 
nugaros stovi kitokio nusi

statymo masė 'žmonių. To
dėl tautininkai sukdami dar 
didesnio teroro keliu ryžta
si ir šios rūšies opoziciją 
likviduoti, paversti šituos 
laikraščius tautininkų agi
tacijos tribūna. Nepakanka 
to, kad jau dabar ir L. Ž. ir 
XX A. po vieną pusi, atiduo
da tautininkų partijai, ruo
šiamas naujas įstatymas tu
rės priversti šituos laikraš
čius ne vienam, o visuose 
puslapiuose giedot fašistinę 
tautininkų giesmę. Oficialiai 
yra paskelbta, kad prie Vi
daus reikalų ministerijos 
yra organizuojamas spaudos 
ir propagandos biuras, ku
rio tikslas būsiąs tvarkyti 
spaudą ir parūpinti infor
maciją. Nieko prieš negali
nga būtų turėti prieš tokį 
biurą, jeigu už jo nugaros 
nesislėptų. Goebelso propa
gandos ministerijos kopija. 
Tautininkai griebiasi piješ 
opozicinę spaudą Geobelso 
priemonių. Tas biuras pa
ruoš straipsnius ir infer- kad viską man atiduotų, 
macijas, o laikraščiai turės 
spausdinti, kaip dabar spau
sdina ministerių ir direkto- i 
rių agitacines kalbas. Ir jei- dėlto, pasilieka geriausios
gu šis pasikėsinimas prieš7dovanos, ir mano motina 
spaudą bus įgyvendintas, per kiekvieną mano gimimo 
Lietuvos istorijoj bus \at-| dieną padovanoja mąn po 
verstas dar vienas .tamsios 
reakcijos puslapis.

Interesų Priešingumas
Svečias: — Mieloji ponia, 

mes būtumėm labai dėkingi, 
jei Tamsta savo vyrui pa
tartum įstoti į mūsų drau
gijos amžinųjų narių eiles. 
Tai kainuos tik $5.

Šeimininkė: — O kokia 
jūsų draugija?

Svečias: ■— Sąjunga nusi
kaltėliams išnaikinti.

Šeimininkė: — O, ne, ma
no vyras jūsų drahgijbs 
nariu negalės būti. Iš ko 
mes gyventumėm?

Svečias: — Bet juk jis ne 
nusikaltėlis!

Šeimininkė: — Ne nusi
kaltėlis, taip! Bet užtat sek

Įrodymas
Tėvas: — Ar tau Juozas 

pakankamai įrodė, kad jis 
prie tavęs yra prisirišęs.

Duktė: — Taip, tėveli. Jis 
yra man sakęs, kad jo šir
dis tiek smarkiai liepsno
janti, kad.net cigarai lieme
nės kišenėje ima degti.

Tėvas: — Taip gali kiek
vienas pasakyti. Bet tai dar 
neįrodymas.

Duktė: — Bet jis man ir 
tuos pusiau nudegusius ci
garus rodė!

Idealusis Vyras
Marytė: — Kaip tu ma

nai, koks turi būti tavo iš- 
rinktasai vyras ?

Katrė:*— Jis turi būti la
bai protingas, dąug pinigų 
uždirbti ir būti tiek kvailas,

Tarp Draugių
Pirmoji: — Knygos, vis

grūžią knygą. «
Antroji: — Tai tu turi 

turėti jau didžiulę bibliote-

Tokio, bal. 22.—Japoni
ja atmokėjo Amerikai $2,- 
214,007 už savo bombinin- 
kų nuskandintą kkrinį lai- 
vuką “Panay” ir tris Stan
dard Oil Co. laivus. 1

Iš šen-Išten.

Paryžius. — Francijoj gy
vena 2,500,000 ateivių, tarp 
jų 887,732 italai. Valdžia 
tėmija ypač italų fašistų 
veiklą.

Klausimai ir Atsakymai
Kas reikėtų daryti, idant 

išvengus žmonių pravardžių 
iškraipymo? Mes dažnai 
kalbame ir nežinome, kas 
kaltas — korespondentai, ar 
“Ęaisvės” redakcija. Iš mū
sų miesto tokie iškraipymai 
dažnai pasitaiko.

;Pittsburghietis.

Nežiūrint į tai mes raginame jus bal
suoti su “Ne”.

Tuomi pareikšįte jūs t savo pasiprieši
nimą prieš Austrijos pavergimą, prieš 
Trečiojo Reicho valdovus, savo sąjungą 
su Hitlerio pavergta vokiečių tauta, savo 
pasipriešinimą .prieš Hitlerio karo pla
nus} savo pasiryžimą tęsti liaudies išsi
laisvinimo kovą toliau, savo ištikįmybę 
savo socialistiniams įsitikinimams.

Austrijos piliečiai darbininkai, visi.dar
bo žmonės! Šitąja prasme balsuodami pa
sakykit savo Nę!

Austi’ijos^RevęlįucipįųySoęiaJilemokratų

Austrijos {Komunistų Partijos

Atsakymas:
Pravardžių iškraipymų 

pasitaiko daug ir dažnai. 
Šiame atsitikime tik labai 
retąi pasitaiko, kad redak
cija padaro klaidą. Didžiau
sias vargas su pravardžių 
įskaitymu. Tūli draugai taip 
nepaisančiai jas parašo, jog 
korespondencijų taisytojas 
kartais ir šiaip galvoja, ir 
taip galvoja ir negali su
prasti, kaip tas žmogus va
dinasi. O ypatingai didelė 
nelaimė su svetimtaučių 
pravardėmis. Dažnai drau
gai rąšo taip, kaip jie nu
girsta tariant, bet išeina vi
sai kitąs žmogus.

Todėl mes labai nuošird
žiai prašome mūsų kores
pondentus visas pravardes 
rašyti su didžiausiu atsar
gumų. Parašę patys per- 
skąįtykiįe įr žiūrėkite, ar 
teisingai parašėte.

kad.net


Pirmadienis, Bal. 25, 1938

ALDLD Knyga už 
1938 Metus

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos Centro Komitetas nuta
rė už 1938 metus išleisti drg. 
Rojaus M i z a r o s:Rasodos 
naują apysaką “ŪKANOS” 

tiš Amerikos lietuvių gyve
nimo, iš darbininkų santikių 
su profesionalais.

Apie autorių jau nereikia 
kalbėti. “Sliakeris”, “Povi
las Jurka,” “Mortos Vilkie
nės Divorsas” ir eilė kitų jo 
veikalų kalba už save. 
“Ūkanos” bus didelis ir nau
jas lengvosios literatūros 
įdėlis į lietuvių literatūrą. 
“Ūkanos” bus gaudomos ir 
godžiai 
didelė, 
knyga.

skaitomos; tai bus 
virš 300 puslapių,

Drg. Mizara-Rasoda jau 
paruošė rankraštį. Neužilgo 
jis bus atiduotas spaustu
vei. Reikia žiūrėti, kad 
ALDLD nariai stengtųsi 
gauti daugiau lietuvių j 
mūsų kultūros ir apšvietos 
organizaciją. Reikia, kad 
visi greičiau pasimokėtų 
duokles, kad dėl priežasties 
finansų stokos nesusitruk- 
dytų knygos išleidimas.

“Ūkanos”, tai jau bus 
43-čias ALDLD leidinys. 
Nors šios knygos vardas ir 
yra “Ūkanos,” bet ji dau
geliu klausimų išsklaidys 
tūkstančiams lietuvių ūka
nas ir parodys giedrią gy
venimo padangę.

ALDLD Suvažiavimas
ALDLD šaukia kuopų de

legatų suvažiavimą liepos 
1 ir 2 dienomis, Brooklyne. 
S u v a ž‘i a v i mąs atsidarys 
penktadienio vakare^ liepos 
1 d. Atidaromas vakare, kad 
iš artimesnių kuopų delega
tai galėtų atvykti po darbo. 
Iš tolimesnių kolonijų jau 
vis vien teks išlikti tą die
ną ar pusdienį iš . darbo. 
Prie to, apie liepos pradžią 
daugelis fabrikų mažiau 
dirba, mat laukia 4-tos lie
pos. Šeštadienį turėsime tris 
sesijas. Rytinė ir popietinė 
bus pašvęstos bendriems or
ganizacijos reikalams, o va
karinė—darbui tarpe mote-

Ant rytojaus gi įvyks 
“Laisvės” dienraščio metinis 
piknikas. Čia delegatai tu
rės progą susieiti su dauge
lio kolonijų svečiais. Liepos 
4 ir 5 dd. Brooklyne įvyks 
Lietuvių Komunistų Frak
cijų Suvažiavimas. Galimas 
daiktas, kad daugelis tų 
pat delegatų bus atstovais 
abiejų suvažiavimų. Suva
žiavimo dienotvarkis ir šau
kimas tuojaus tilps spaudoj 
ir prasidės dienotvarkio 
klausimu diskusijos.

“šviesos” Reikalai
“Šviesos” No. 2 jau ruo

šiamas spaudai. Neužilgo jis 
bus gatavas ir išsiuntinėtas 
nariams. Šiame numeryj bus 

- pabaiga Dr. A. Petrikos 
straipsnio apie Dr. Kudirką 
ir visa eilė kitų labai svar
bių straipsnių.

Tenka pastebėti, kad na
riai gerai skaito savo žur
nalą. Jeigu kuris negauna 
vieno ar kito numerio, tai 
tuojaus reikalauja prisiųsti. 
Centro Komitetas visada 
išsiunčia “Šviesos” nume
rius ir naujienas nariams. f 

Jeigu kurie nariai persi- mūsų tėvynės sūnų gyvybių, 
kelia į kitą vietą gyventi, Buvo pilamas sutrintas stiklas 
tai prašomi tuojaus praneš-' į sviestą, buvo naikinami gyvu-

ti savo seną ir naują antra
šą.

Knygų Platinimas
Dabar skelbiamas ALD 

LD knygų išpardavimas nu
pigintomis kainomis. Skel
bimas eina “Laisvėj” ir 
“Keleivyj.” Iš kuopų per- 
mažai gauname užsakymų. 
Taip iš žmonių ateina užsa
kymų. Per tris šių metų 
menesius p a r d a v e m e už | D. M. šolomskas,
$110.00 knygų. Būtų galima. ALDLD CK Sekretorius.

SSRS Teismas Išpildė 
Liaudies Va 1 i ą
giliausiu pasitenkinimu1 liai. Suvelneję buržuazijos sam

diniai siekė įstumti mūsų tėvy
nę į kruviną verpetą, įvesti jo
je fašistinį teroro ir tamsybės 
režimą, išpjauti visą mūsų liau
dies žiedą.

Sunkių prasikaltimų grandi
nė tęsiasi per dvidešimt metų. 
Jeu 1918 metais Bucharinas, 
Trockis ir j’ų pakalikai suda
rė sąjungą su eserais, išpra- 
džių su “kairiaisiais,” o paskui 
ir su dešiniaisiais. Kartu su 
Azefų ir Savinkovų partija jie 
planavo ir ruošė baisų prasi
kaltimą: nužudyti Leniną', Sta
liną ir Sverdlova.

Teisme buvo nesugriauna
mai įrodyta, kad šlykščioj troc- 
kistų, buchariniečių ir eserų 
virtuvėj gimė pasikėsinimas ant 
Lenino 1918 metų rugpjūčio 
mėnesį, kuris nupurtė mūsų ša
lį, visą dorąją žmoniją. Nema
tytos istorijoj pardavystės Kai
no ženklu pažymėti Trockis, 
Bucharinas ir visa jų gauja. 
Tai jie nukreipė į Lenino širdį 
eserės Kaplan ranką su brau
ningu. ■ r

Garbingi Sovietų žvalgai, va
dovaujami staliniško narkomo 

J drg. N. L Ježovo, sučiupo pra
sikaltimo vietoj trockistiniai- 

• bucharininius žmogžudžius, šni
pus, diversantus ir žalotojus. 
Fašistinėms žvalgyboms ir ge- 

ruošian- 
tiems karą prie SSRS buvo su
duotas didžiausias smūgis. Ban
ditai atsistojo prieš visą pasau
lį savo šlykščiam nuogume. Jie 
senai nustojo bent kokio žmo
gaus išvaizdos panašumo, mora
liai senai numirė, gyvais supu
vo dvokiančioj antisovietinėj 
palėpėj.

šunims — šuniška mirtis! — 
toks buvo vieningas reikalavi
mas ne tik visos Sovietų liau
dies, bet ir viso pasaulio doro
sios žmonijos. Nėra ir negali 
būti vietos kruviniems fašisti
niams šunims doroj sovietų že
mėj. Ištrėkšti fašistinę šlykšty
bę, nušluoti nuo žemės veido ši
tą hienų ir šakalų, lapių ir 
kiaulių maišytinę veislę! Už ne
išpasakytą niekšystę ir parda-' Europos ir Azijos pakelės plėši- 
vystę, žodžio laužymą ir išda
vystę — aukščiausia bausmė!

Su
sužinojo mūsų neaprėpiamos tė
vynės darbininkai, kolchoznin- 
kai, inteligentai apie SSR Są
jungos Aukščiausio Teismo Ka
ro. Kolegijos sprendimą antiso- 
vietinio “dešiniai-trockistinio 
bloko” byloje. Nesuskaitomuo
se susirinkimuose ir mitinguose 
darbo žmonės sveikina ir prita
ria šiam sprendimui, kuris iš
reiškia nepalenkiamą ir vienin
gą visos Sovietų liaudies valią.

Sovietų teismas — vienintelis 
pasaulyje tikrai liaudies teis
mas. Jis neturi jokių kitų tiks
lų, kaip ginti liaudies reikalus, 
gyvybę ir laimę nuo jos aršių 
priešų prasikaltėliškų kėsinimų- 
si. štai kodėl Sovietų teismo 
sprendimui pilnai pritaria visa 
daugiatautė 170-milionų SSRS 
liaudis.

Neišmatuojami trockistiniai - 
bucharininės gaujos prasikalti
mai. Jie neturi pavyzdžio istori
joj. Įžengiamasis ir teismo tar
dymas išpainiojo pačių sunkiau
sių piktadarysčių kamuolį, pa
darytų šitos gaujos vadų, ku
rių vardus kiekvienas doras 
žmogus ištaria su didžiausio 
pasibjaurėjimo jausmu. ( 

. Persiėmę aršia neapykanta 
laimingam socialistiniam gyve
nimui, sužydėjusiam mūsų ša
lyje, šitie fašistiniai žmogžu
džiai stengėsi sugrąžinti mūsųJ neraliniams štabams, 
liaudį po kapitalizmo jungu. 
Atgaivinti prakeiktą vergų san
tvarką, kurioje milionai darbo 
žmonių pasmerkti neišbrenda- 
man skurdan ir vargan, kad 
turtėtų kapitalistai, dvarinin
kai, buožės, suspausti darbinin
kus ir valstiečius į geležines 
eksploatacijos reples — toks 
buvo jų bjaurusis tikslas. Ir 
vardan šito tikslo jie prekiavo 
tėvyne, pardavinėjo ją pikčiau- 
siems priešams; neatskiriamas 
mūsų šalies dalis — Ukrainą ir 
Baltarusiją, Pamarį ir Viduri
nės Azijos respublikas, Gruziją, 
Azerbeidžaną ir Armėniją. Visą 
savo ardomąjį veikimą jie vedė 
užsieniu žvalgybų vadovaujami. 
Jie šnipinėjo ir pardavinėjo 
valsybės paslaptis, provokavo 
karą ir skubino fašistines gau
jas, žadėdami jiems “atverti 
vartus” socializmo šalin, padėti | Šie reikalavimai teismo dieno- 
diversijų ruošimu Raudonosios 
Armijos užpakalyje. Ant jų 
prasikaltėliškų rankų — ge
riausių liaudies sūnų kraujas: 
Gorkio ir Kirovo, Kuibyševo ir 
Menžinskio. Mėgindami nunuo
dyti drg. N. I. Ježovą, jie smar
kiai pablogino jo sveikatą. Jie 
ruošė pasikėsinimą prieš parti
jos ir liaudies vadovus, prieš 
mūsų partijos Centro Komiteto 
narius.

Trockistiniai - bucharininiš- 
kos šlykštybės užsiiminėjo žalo
jimu žemės ūkyje ir pramonėje, 
prekyboje ir finansų srityje. 
Tiesioginiai išgamoms Trockini, 
Bucharinui, Rykovui pavedus 
buvo ruošiama traukinių katas
trofos ir diversijos šachtose, 
kurios kainavo daugelį ištikimų

daug daugiau parduoti, jei
gu kuopos daugiau susirū
pintų literatūros platinimu. 
Dar yra tūkstančiai lietu
vių, kurie pageidauja kny
gų.

Silpnai pastatytas platini
mas 
apie u (5 -

ir “šviesos.” Tiesa, 
4,000 narių gauna 

“Šviesą” j namus. Kiekvie
nas numeris pasiekia kelis 
lietuvius ir todėl nėra labai 
didelės dirvos jos platini
mui. Bet vis vien kiekviena 
kuopa galėtų parduoti po 
kelis numerius kiekvienos 
laidos. Pabandykite platinti l 
nors didesnėse kolonijose.

mis lėkė iš visų SSRS kampų, 
ir teismas išpildė liaudies valią, 
nuteisęs 18 kaltinamųjų sušau
dyti ir tris — įvairiam laikui 
kalėti.

Baudžianti Sovietų teismo 
ranka nusileido ant gyvatiškų 
išsigimėlių galvų. Baisių prasi
kaltimų, negirdėtų piktadarys
čių kaltininkai gavo daug kaitų 
jų užtarnautą bausmę. Vokieti
jos ir Japonijos, Anglijos ir 
Lenkijos žvalgyboms parsidavu
sių lekajų vapsvų lizdas išdau
žytas.

“Sovietų teismo sprendimas 
yra grumojamas įspėjimas vi
siems tiems, kas dar galanda 
kardus prieš mūsų galingą so
cialistinę tėvynę,” . — visiškai 
pamatuotai pareiškia savo rezo
liucijoj Maskvos Stalino vardo 
automobilių fabriko darbinin
kai.

Nei vienas išdavikas ir parsi
davėlis, nei vienas niekšingas 
liaudies priešas neišvengs savo 
neišvengiamo likimo. Lai tai ži
no dar nenukaukuoti trockisti- 
niai-bucharininės gaujos* pa- 
gramdos,—lai tai žino jos šei
mininkai—fašistinės žvalgybos.

Mūsų dienomis fašistiniai ka
ro kurstytojai pasaulio arenoj 
ruošia provokacijas vieną po ki
tos? Nėra abejonės, kad įkaitin
tose avanturistų smegenyse ne
silpsta mintis užpulti ant So
vietų Sąjungos. Bet tegu žino 
ponai agresoriai: Sovietų Są
junga stipri, kaip niekuomet. 
Nematyto trockistiniai-buchari- 
niško sąmokslo sudaužymas sa
vo reikšme lygus išlošimui 
stambaus mūšio su fašizmu.

Susirinkimų ir mitingų rezo
liucijose skamba pykčio ir ne
apykantos žodžiai fašistiniems 
išsigimėliams ii’« jų užsieni
niams šeimininkams. Tose rezo
liucijose skamba iš pilnos šir
dies einantieji pasitikėjimo So
vietų santvarkos jėga ir nenu
galimumu žodžiai.

Stalino vardo fabriko (Don- 
base) domnų darbininkai savo 
rezoliucijoj sako:

“Aršūs liaudies priešai, visi 
tie Bucharinai, Rykovai, Jago- 
dos, Krestinskiai ir jų pakali
kai, tie trigubai nekenčiami 
pardavikai norėjo atimti iš mū
sų laimingą ir linksmą gyveni
mą. Nepasisekė tai jiems ir nie
kuomet niekam nepasiseks. Mū
sų fabrikai, domnos ir martenai 
niekuomet nebus kapitalisti
niais. Mes gerai atsimenam Ju- 
zo jungą, ir savo užkariavimų 
ir laimėjimų mes niekam neati- 
duosim. Mes atidengsim ir iki 
galo sudaužysim visus gyvatiš
kus pardavikų lizdus.”

Sovietų santvarkos jėga ir 
nenugalimumas — visos liau
dies pasiryžime ginti socializ
mo užkariavimus nuo visų ir vi
sokių priešų, ginti kaip akies 
lėlytę, ginti iki paskutinio 
kraujo lašo. Mūsų liaudis stip
riai, ant visados surišo savo li
kimą su socializmu. Dvi galin
gos jėgos — liaudis ir komuniz
mas — susiartino, susijungė į 
vieną vienetą. Nepalaužiama 
moraliniai-politinė mūsų liau
dies vienybė yra grasinama sie
na, į kurią susidaužys kiekvie
na provokacija, kiekviena prie
šo avantiūrą.

“Nėra pasaulyje tokios jėgos, 
kuri galėtų pajudinti mūsų tė
vynės galybę, — pareiškia savo 
rezoliucijoj Rusakovo tramvajų 
depo darbininkai.
atkakliau stiprinsim 
nes valstybės galią, 
priau sutelkim savo 
bolševikų partiją ir 
nialų vadą draugą Staliną”.

Akyliau akį, aukščiau revo
liucinį budrumą. Nėra nė ma
žiausios abejonės, kad fašisti
niai karo provokatoriai mėgins 
atstatyti savo sudaužytą agen
tūrą. šventa visų dorų Sovietų 
žmonių pareiga — ištrėkšti 
kiekvieną tokį mėginimą pačioj 
užuomazgoj, dar aukščiau pa
kelti mūsų tėvynės galybę, dar 
labiau sustiprinti jos plieno 
šarvus, kad niekas iš didžiųjų 

— Mes dar 
socialisti- 
Dar tam- 
eiles apie 
mūsų ge-

.kų neišdrįstų kišti savo kiaulėš 
snukį į mūsų sovietinį daržą.

(“Pravda”, 1938, 3, 14)

Vokietijos Generalis Štabas 
Komanduoja Ispanijos 
Fašistų Karo Veiksmus <

London. — Ispanijos res
publikos ambasadorius vie
šai parodė, kaip vyriausias 
Hitlerio armijos štabas tie
sioginiai komanduoja Ispa
nijos fašistų kariuomenės 
veiksmus šiaurinėj Katalo- 
nijoj, Franci jos pasienio sri
tyje.

Mexico City. — Anglijos 
valdžia pakartojo reikalavi
mą, kad Meksika sugrąžin
tų aliejaus-žibalo įmones an
glam buvusiems jų savinin
kam. v

LIETUVOS ŽINIOS
Batsiuvys Staliui 

Išpjovė Akį
Kupiškio vai., Plačenių km. 

gyveno neblogas stalius ir kiek 
pasiturintis ūkininkas Ribokas 
Grigalius. Jis neblogai sugyve
no su gretimu Rudilių km. gy
ventoju, taip pat amatininku — 
batsiuviu Juodišium Petru. 
Versdamiesi savo amatais, daž
nai pas vieną tą patį ūkininką 
darydavo darbo baigtuves, o 
šventadieniais drauge nueidavo 
ir į vakaruškas.

Praėjusį rudenį, po ilgoko ne
simatymo, Juodišius su Riboku 
susitiko Kupiškio jomarke. šiuo 
tuo apsi^irkę, abu likimo drau
gai užėjo į vieną restoraną pa
sivaišinti. Po stiklelio, kito,Ri
bokas ruošėsi važiuoti namo. 
Juodišius į jomarką buvo atėjęs 
pėsčias, todėl Ribokas pasisiūlė 
jį pavėžėti. Atsilyginti Juodi
šius paėmė dar dvi “pusykes” 
ir vynų bonką. Šią dožą priėmę, 
abu draugai gerokai įšilo ir nie
ko nelaukdami išvažiavo namo. 
Kiek pavažiavus, prie Smilgių 
kaimo aukštas kalnas. Kad 
lio neapsunkinus, abu iš 
išlipo. Pėsčomis beeidami, 
dėjo ginčytis dėl anksčiau 

ark- 
ratų 
pra- 
tarp

abiejų įvykusių muštynių, šis 
priminimas užgavo batsiuvio 
Juodišiaus ambiciją ir jis nieko 
nelaukdamas iš kišenės išsiėmė 
ašt^-ų darbo ^peilį, kuriuo vienu 
smūgiu staliui Ribokui perpjo
vė dešiniosios akies antakį ir iš
dūrė pačią akį. Juodišius, kaip 
nieko dėtas, pėsčias parėjo na
mo, o Ribokas grįžo į Kupiškį 
pas gydytoją. Išdurtąją akį il
gai gydė, bet regėjimo neatga
vo.

Panevėžio apygardos teismas 
Petrą Juodišių pripažino kaltu 
Baudž. Stat. 470 str. 1 d. 1 p. ir 
nubaudė 1.5 metų s. d. k. Be to, 
iš jo Ribokui priteisė 440 Lt 

Philadelpliijos Didžioji Iškilme

LAISVĖS BAN KIETAS
Koncertas ir Šokiai *

Rengia Visos Philadelphijos Lietuvių Darbininkų Organizacijos

Bus Nedelioj
"Gegužes 1 May

New Auditorium Hali
713 Snyder Ave. Philadelphia, Pa.

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

KONCERTO PROGRAMA BUS įVAlRI IR GRAŽI

1. Pasižymėjusi Rusų-Lietuvių Grupe,
kurioje dalyvauja solistų, šokikų ir 
muzikantų, i \ .

2. Šoks profesiojnale 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
Vakarienė Bus Duodama 6-tą Vai. šokiai Nuo 7 Vai. Vakare

gydymosi išlaidų ir po 130 Lt 
kas mėnuo iki gyvos, galvos 
nuolatinio atlygiūimo.

žiaurus Perkūno šposas
Simno valse. Čiurlioniu km. 

kovo 26 d. vakarą žaibas tren
kė į Dulskių gyvenamą uždarą 
namą. Namą uždegė, o šeimi
ninkę Dulskienę smarkiai suža-" 
lojo išplėšdamas iš blauzdų di
dėlius gabalus mėsų. Sužeistoji 
buyo apalpusi, tačiau vėliau at
sigavo ir yra vilties pagyti. Da
bar ji paguldyta į Alytaus aps. 
ligoninę.

53 Metų Amžiaus Moteris iš 
Pavydo Kuolu Užmušė Savo

Vyrą ir Įmetė į Nevėžį
Krekanavos vai., Panevėžio 

apskf., gyveno ūkininkai Dilki
niai. Dilkiniai turėjo du jau pa
augusius vaikus.

Dilkiniai ne labai tesugyve- 
no: Dil.kinis mėgdavęs, išgerti, o 
išgėręs padraugauti su svetimo
mis moterimis. Dilkinienė nors 
ii- 53 met. amž. moteris, bet 
buvus pavydulinga ir vyrui ker
šijo.

Vieną kartą Dilkinienė parė
jus namo iš Krekanavos radus 
namie savo vyrą begeriant na
minę degtinę. Išgėrus degtinę 
Dilkinis išėjęs pas kaimyną, o 
sugrįžęs žmonai grasinęs. Gra
sinama žmona užsilipus ant 
krosnies, o girtas vyras atsigu
lęs į lovą ir užmigęs.

žmona, bežiūrėdama nuo kro
snies į lovoje miegantį vyrą, su
manius jį užmušti: paėmus 
ąžuolinį kuolą ir smogus mie
gančiam vyrui į galvą.

Paskui pasižadinus vaikus 
liepė jiems pakinkyti arklius, 
sukibę visi įdėjo užmuštą Dilki- 
nį į vežimą ir nuvežę prie Ne
vėžio. Lavoną išmetę iš vežimo 
ant Neries kranto, o paskui 

Jhlkinienė jį nuridinus į upę.
Apygardos teismas Dilkinie- 

nę pripažino kalta ir nubaudė 
dešimčia metų sunk, darbų ka
lėjimo.

Nubaustoji, nepatenkinta 
apyg. teismo sprendimu, pada
vė apeliacinį skundą Rūmams, 
kurie kovo 29 d. jos skundą, ap
svarstę, atmetė.

Smarkus Čechoslovakijos 
Naziu Reikalavimas

Berlin. — Čechoslovakijos 
vokiečiu-naziu suvažiavimas 
reikalauja jiem plačiausios • 
savivaldybes, panašios į ne
priklausomybę nuo čecho
slovakijos.

Australijos Lakūno Tolio 
Ir Greičio Rekordas

Lynipne, Anglija. — La- * 
kūnas H. F. Broadbent per 
5 dienas 5 valandas ir 22 
minutas atlėkė vienas iš Au
stralijos į Angliją, tai yra, 
12 valandų ir 52 minutes .

i greičiau negu Zelandijos la
kūnė Jeane Batten 1937 me- -. 
tais.

Pittsburgho Majoras Pa
sveikino IW0 Suvažiavimą
Pittsburgh, Pa. — Mies

to majoras C. D. Scully pa
sveikino suvažiavimą did
žios darbininkiškos savišal
pos organizacijos Interna
tional Workers Orderio. Su
važiavime dalyvauja 700 de
legatų ir per 3,000 svečių.

Vatikanas. — Popiežius 
išreiškė džiaugsmą, kad 
Amerikos katalikai tokie 
jam duosnūs.
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Parašė M. ZOŠČENKO Vertė V. PAUKŠTYS
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“Na, tai tau,—mislija;-—koks nesiseki- 
mas. Už septynias grivnias vėl reikės 
ant penkto aukšto lipti.”

Lipa vėl laiptais aukštyn. Įeina į kam
barius. Durys, žinoma, buvo atdaros. Ir 
staiga mato: nabašninkas Vosylius Le- 
dencovas sėdi ant suolo, batais aunasi 
ir apie ką tai su ssene ginčinasi. O senė 
palei suolą pirštais žvakes gesina. Pirš
tus paseilėja3i\gesina*.

Gydytojas labai nustebo, nuo persi- 
gandimo norėjo rėkti, bet susilaikė ir . 
kaip buvo be kaliošų—leidosi fyėgti.

Atbėgo namo, krito ant sofos ir iš bai
mės pradėjo dantimis kalenti. Paskui iš
gėrė valerijono lašų, nusiramino ir pa
skambino milicijai.

Sekančią dieną milicija išaiškino visą 
šią istoriją.

Pasirodė: agentas skelbimų rinkimui 
Vosylius Mitrofanovič Ledencovas, pasi
savino tris tūkstančius valstybinių pini
gų. Su šiais pinigais jis norėjo švariai 
nusiplauti ir pradėti naują puošnų gy
venimą.

Vienok nepavyko.
Praslinkus trims mėnesiams, po viso

kių ilgų procedūrų, pareiškimų, prašy
mų ir po visas vietas vaikštinėjimų, gy
dytojui kaliošus sugrąžino.

Bendrai paėmus, gydytojas, palygina
mai, laimingai atsikvotė ir, apart išgąs
čio ir nervų pakrikimo dėlei ilgo laiko 
kaliošų negrąžinimo, kitų nesmagumų 
neturėjo.

Ir papasakojęs man šią istoriją, gy
dytojas, atsidusęs, pridūrė:

—Turėdamas tris tūkstančius, šis gai
valas norėjo už septynias griynias iš šio 
pasaulio iššibraukti, bet medicina neda- 
leido. Štai prie ko priveda godumas 
prie pinigų.

Vienok mes žinome apie godumą link 
pinigų tokią istoriją, kuri ne taip jau 
dažnai pasitaiko.

Štai ši istorija. I
6. Pasakojimas apie Vieną Spekuliantą I

Leningrade t gyveno tūlas Sisajevas. 
Tai buvo suktas žmogus. Jis laike “pe
no,” kuomet privatininkai darbavosi, už- ; 
laikė barzdaskutyklą. Tiktai apart kir
pimo ir skutimo jis dar svetimšale valiu
ta pirkliavo ir abelnai įvairiais tamsiais 
dalykėliais užsiimdinėjo. Na, žinoma, ir 
įklimpo.

Jis įklimpo vasarą trisdešimtais me
tais. Truputėlį patupėjo kur reikia. Ir 
greitai jį, balandėlį, ištarabanijo iš Le
ningrado kur tai tolėliau. Jam ką tokio, 
na, žodžiu sakant, davė—minusas sep
tynerius, arba pliusas septynerius, arba 
aštuonerius,—velniai jį žino. Kol kas aš 
tokiuose dalykuose mažai nusimanau. 
Žodžiu, jį, kaipo spekuliantą, ištrėmė 
Narymo sritin.

Ir, reiškia, jis, nori ar nenori, išvažia* 
vo. '

O Teikia pasakyti, jis savo arešto ir 
lauke. Jo širdis buvo nerami. Už savai
tes laiko prieš areštą jis pasakė savo 
artimiems, girdi, ar kartais nevertėtų 
kur nors pasprukti.

Ir, žinoma, dėl visko, jis pasiėmė savo 
seną skurinį žiponelį, praardė atlapą ir 
ten užsiuvo dešimtį caro auksinių pinigų 
ir vieną auksinį ketvirtainį. Gal būt atsi
menate — dvidešimts ketvirtais metais 
valstybė išleido tokius auksinius ketvir
tainius dėl technikinių reikmenų.

Ve jis, reiškia, dėlei kokio nors gais
rinio įvykio ir įsiuvo į skūrinį žiponelį 
savo skarbą ir po to stačiai jis iš to žipo- 
nėlįo neišsinerdavo. Ir į kelnes įsisiuvi- 
nėjo įvairių popierinių pinigų. O tą va
liutą, kuri ilgiau dėvisi—dolerius, į batus 
įsidėjo.

Ir pradėjo lūksnoti.
Bet neilgai reikėjo lūksnoti. Po to grei

tai jį paėmė sykiu su skuriniu žiponėliu. 
Ir rudenį jis nuvažiavo kur reikalinga.

Tik nežinia, kaip jis ten gyveno. Gal 
but,, veikiausiai, ne taip jau blogai gy
veno. Tuo labiau, kad popierinių pinigų 
zopostę užtektinai turėjo. Jis ardė kel
nes ir iš ten vilko popierinius. O prie

| aukso, kol kas, neprisilietė.
Jis taip išgyveno virš metų laiko. Ir

rĮ *

staiga suserga. Jis suserga plaučių už
degimu. Jis ten persišaldė^ Darbe orvalka 
pagavo. Ir ten susirgo.

Žinoma, kosulys pradėjo kankinti, no
sis varvėti, užkimimas, temperatūra 
aukšta. Šone dieglys. Apetitas dingo. Ir 
abelnai žmogus jaučia besiartinančią 
nuosavą pabaigą.

Tuomet nakčia išsineria iš skūrinukės 
ir vėl praardo atlapus.

Jis atardo atlapus, išima auksinius 
pinigus, deda po vieną ant liežuvio ir 
per valgomąją siunčia juos į vidų.

“Kuomet aš,—mano,—numirsiu, tai čia 
kas nors pradės krapštinėtis. O man tas 
nemalonu. Lai geriau šis auksas mano 
skilvyje ilsisi, negu kas nors juomi nau
dosis.” Reiškia, taip pamislijęs ir ryja.

Tiktai jis, veikiausiai, spėjo praryti 
kokius penkius ar šešius pinigus, kaip 
staiga jo vienas prietelių tą darbą pas
tebėjo. Ten jie po septynius daikte gy
veno.

Tą pastebėjo prietelis, sukėlė lermą ir 
neleido daugiau ryti.

Nepaisantį kad ligonis priešinosi, mal
davo leisti jam likusius praryti, bet pa
starasis sako:

—Man,—sako,—ne taip aukso gaila. 
Aš auksą sau nepasiimsiu. Bet aš, — sa
ko,—negaliu leisti tau jį praryti. Tuo la
biau, kad plaučių uždegimas kartais pra
eina. Tuomet ir pinigų nebus ir skilvio 
užteršimas.

Trumpiau kalbant, ištikrųjų ligonis 
greitai pasitaisė. Jis pasveiko. Krūtinę 
atleido. Kvėpavimas sugrįžo. Bet atsiran
da nauja bėda — skilvyje dieglys, valgy
ti nesinori ir seilė nevarva.

Ir ačiū, kad ligonis ne visus pinigus 
prarijo. O tai nežinia kas būtų atsitikę.

Žinoma, galėjo ligonis gauti leidimą į 
Tomską nuvažiuoti ir ten ant stalo po 
peiliu atsigulti. Bet to jis pats nenorėjo. 
Jis, gal būt, bijojo, kad kuomet jį už
migdys, tuomet jis nematys ir gydytojai 
išvogs jo turtą, paslėptą skilvyje.

Jis tik,ėmė įvairius dėl vidurių vaistus 
ir leidosi masažuoti. \

Žinoma, įvairūs, smarkiai veikianti, 
vaistai išvarė pinigus laukan, bet sus
kaičius pasirodė jų mažiau, negu turėjo 
būti.

Čia'yabelnaį/ dalykas neaiškus. Arba 
juos nukniaukė, kuomet prietelėliš lermą 
sukėlė, arba jie skilvyje pasiliko.

Jeigu sakyti) kad skilvyje nieko nėra, 
tuomet trūksta .trijų pinigų ir vieno ket
virtainio. Tuomet, reiškia, ištikro nu
kniaukė. Ir tuomet, suprantama, reikia 
pertraukti masažą ir gydymosi.

Bet kam ant žmonių šešėlį mesti? Ga
limas daiktas, kad pinigai randasi skil
vyje. Pagaliaus, ir sveikatai tas nieko 
nekenkia. Auksas neturi teisių rūdyti ir 
todėl gali skilvyje būti neribotą laiką.

Žinoma, gaila, kad valiuta nesijudina, 
bet, kartais, gal ji jau pas kitus piliečius 
pilname judėjime.-

Kas liečia'spekuliantą, tai jis mano, 
kad auksaš laimingai ilsisi viduriuose 
užkliuvęs už kokio nors vidurinės siste
mos gamtinio užsisukimo. Bet sąžinės 
nuraminimui jis būtinai nori pasiduoti 
po peršviečiančiais spinduliais. Ir jeigu 
mokslas suras, kad pinigai viduriuose, 
tuomet jis jų nei nejudins iš tos saugios 
vietos.

Šią teisingą istoriją mes jums papasa
kojom, norėdami įrodyti, kad kartais 
meilė prie pinigų būna stipresnė ir už 
mirtį.

Bet šis pasakojimas ne taip jau žin
geidus,'kaip tas, kurį mes jums'norime 
papasakoti.

Tas pasakojimas bus apie tai, kaip vie
na stolgi bobelka, nesant pinigų, neleido 
savo vyrui nuniirti. Tokis jos elgęsis iš* 
šaukia pasipiktinimą net gi ir medicinos 
taškaregiu. ,

7. Pasakojimas apie tai, kaip žmona 
Neleido Savo Vyrui Numirti

Petrogrado šone gyveno vienas netur-' 
tingas tapytojas—Ivan Savvič Butilkin. 
Jis buvo kokioj ten, aš nežinau, naminės 
pramonės kuopoj. Jns, rodosi, dirbo. Jis 
ten rašė plakatus, piešė iškabąs, visokius 
namams numerius ir visokius nurodymus 
ir tam panašiai. *

(Tąsa bus)

LAISVI

Lawrence, Mass. Wilmerding, Pa.
Įvairios Žinios

Kur būsite gegužės 1 dieną? 
Nepamirškite, kad Lawrence 
yra ruošiamas puikus bankie- 
tas. Bankietą ruošia Komunistų 
Partijos lietuvių kuopa. Pradžia 
2 vai. po pietų. Įvyks L. U. 
Kliubo svetainėje. Visi dalyvau
kite ir apvaikščiokite gegužinę 
šventę, kurią viso pasaulio dar
bininkai švenčia 50 metų su vir
šum. O vakare bus didelės pra
kalbos ir koncertas. Bus geri 
kalbėtojai.

Gordon O’Neil, WPA troko 
vairuotojas, užmušė troku John 
Muhilly, 57 metų amžiaus. 
O’Neil tapo suareštuotas ir sa
kosi esąs nekaltas. Teismas ati
dėtas j balandžio 27 d., o O’Neil 
paleistas po $1,000 kaucijos.

Automobilistas suvažinėjo 3 
metų berniuką W. Murphy ant 
Cross St. ir pabėgo, palikdamas 
berniuką ant gatvės. Dabar po
licija jieško to šaltakraujo su
tvėrimo. Sakoma, kad tas auto
mobilistas buvo girtas.

Trys žmonės mirė nuo alko
holio. Mat, yra dar tokių žino
siu, kurie dar negali atsisvei
kinti su tokiais gėralais. Nuei
na kur nors užkampiu, pasiper- 
,ka ir geria tuos nuodus.

Ateina vasariniai parengi
mai. Pirmas didelis parengimas 
tai bus “Laisvės” piknikas, ku
ris įvyks liepos 3 d., Vose Pa
vilion parke, Maynard, Mass. 
Kasmet į “Laisvės” pikniką su
važiuoja apie dešimt tūkstančių 
žmonių. Bus daug ir šiemet. Ti- 
kietai jau gatavi. Bus net 37 
dovanos. /"Draugai ir draugės, 
platinkite tikietus. r

Antras, irgi didelisypiknikas, 
įvyks liepos 23-ŽT dienomis 

Montello, Mass., tautiškam par
ke. Jį rengia lietuvių komunis
tų frakcijos apskritis. Bus irgi 
dovanos ir kontestas chorų. Ku
rie geriausia dainuos, tie gaus 
dovaną.

Todėl, choristai, nemiegokite, 
bet ruoškitės gerai pasirodyti. 
Yra dar daug laiko, chorai gali 
išmokti gerų dainų. Ypatingai 
Lawrence Liaudies Choras tu
rėtų šį sykį pralenkti visus cho
rus.

Trečias piknikas bus rengia-' 
maš ALDLD kuopų keturių 
miestų, būtent, Lawrence, Ha
verhill, Nashua ir Lowell. Įvyks 
liepos 31 d., Bradford, Mass., 
Haverhill Gedemino Kliubo par
ke. Todėl šių kolonijų organiza
cijas prašome, nerengkite mi
nėtą '’dieną jokių piknikų, bet 
visi dalyvaukite šiame mūsų 
piknike.

žmogus ir miegodamas nuo 
banditų nėrą spakainas. Štai 
banditai išpuolė, sumušė ir api
plėšė Antonio Caco, smuklinin
ką, kuris gyvena po num. 355 
Merrimack St., Methuen, Mass. 
Užpuolimą padarė jo paties na
muose. Dabar Caco guli Gene
ral Ligoninėje.

Balandžio 20 d. buvo kitas 
apiplėšimas užeigoje Pine Ac
res Tea Room ant Durell St. 
Savininkas taipgi buvo sumuš
tas.

Serga drg. Ig čulada, mūsų 
veikėjas ir “Laisvės” užrašinė
tojas. Tai vienas iš mūsų vei
kėjų, kuris niekados nesiskun
džia, nors ir sunkiai darbuojasi. 
Visados sako: “Jeigu mes ne
dirbsime, tai kas gi dirbs? Jei
gu mes esame darbininkai, tai 
ir turime kovoti už darbininkų 
reikalus.”

Linkime drg. čuladai greitai 
pasveikti ir vėl darbuotis su vi
sais draugai. Katrie galite, ap
lankykite sergantį draugą.

L. K: Biuras.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytolų.

ALDLD 180 Kuopa Išbudo, 
O Gal Pavasaris Paveikė

Balandžio 15 d. buvo sušauk
tas skaitlingas susirinkimas. 
Vieni kitus apkaltinome apsilei
dime. Draugiškai pasirokavome 
ir pasižadėjome veikti sutarti
nai. Paaukauta Ispanijos liau- 
diečiams $2.50, Liet, polit. ka
liniam $2.50, “Vilnies” šėrinin- 
kų suvažiavimui pasveikinimas 
ir auka $3.55.

Tai geras darbas.
Gegužės 15 d. Pittsburgho 

Jaunuolių Teatro Grupė kvie
čiama sulošti veikalą pas mu
mis.

Pikniko Komitetas darbuosis, 
kad išvažiavimas šią vasarą bū
tų sėkmingas.

Tai taip, draugai, budėkjm, 
stokime vienas už kitą, neleis- 
kimę priešam užpuldinėt ir ko- 
liot mūsų kuopos narius. Tad ir 
ant toliau veikimas bus našes
nis.

180 Kuopos Rašt. Stan-Ivan.

nelaimių per neatsargumą vai
ruotojų. Nėra tos dienos, kad 
ką neužmuštų arba nesužeistų. 
Tarpe atsargiųjų automobilių 
vairuotojų yra ir tokių, kurie 
draivina savo mašinas visai bū
dami girtais. Tokie vairuotojai 
laksto su savo mašinom, kaip 
šunes pasiutę.

Balandžio 20 dieną senelis 
Sidney Hill, 45 So. 6th St., prie 
pat savo stubos buvo automobi- 
liaus partrenktas ir sulamdytas, 
išnarinti rankų pirštai. Nelai
mingasis nuvežtas ir patalpin
tas į miesto ligoninę. Buvo 
šiurpulingas vaizdas.

Laikui bėgant gal ir nosies 
nebus galima iškišt pro duris.

V. J. Stankus.

Easton, Pa.
.Prasti Pyragai Chicago j, UI.

Mūsų mieste bedarbė siaučia 
visais garais, bet kitur nuva
žiavus, su darbais dar prasčiau. 
Mūsų miesto senas gyventojas 
drg. Vladas Unikauskas su savo 
moterim buvo pamasintas savo 
brolio važiuoti pas jį į Chica- 
gą. Pereitą rudenį išpardavė 
visus savo rakandus ir nuvažia
vo pas brolį. Bet Chicagoj lai-'' 
mės neatrado. Darbai, į kuriuos; 
brolis norėjo įprašyt, visai su- 
slabnėjo. Vladui prisiėjo sun
kiai ir beveik veltui padirbėt už 
dženitorių, kuriant pečius, o vė
liaus padirbėt skalbykloj už $10 
į savaitę.

Vladas man pasakojo, kad 
norint Chicagoj darbą gauti, tai 
jį reikia nusipirkt nuo tam ti
krų raketierių, kurie yra prisi
dengę visokiais unijų vardais, 
ir vadinasi darbo agentais. Pats 
Vladas buvo priverstas tokiai 
raketieriškai unijai sumokėt 
$40 už nepakenčiamai sunkų 
darbą, kurį vėliaus jis pats pa
metė, prarasdamas savo 40 do
lerių. Už geresnius darbus rei
kia mokėt daug brangiau ir 
siekia net iki kelių šimtų dole
rių.

Ir policmonai perkasi sau 
darbus, už kuriuos sumoka iki 
$700.

Chicagoj, Vladas sako, prie 
WPA darbų moka tiktai po $45 
į mėnesį, kuomet Eastone mo
ka po $15 į savaitę. Tokiu būdu 
mūsų draugas Viadukas balan
džio 17 dieną sugrįžo į Eastoną 
ir gerai padarė. Taipgi parvežė 
visiem buvusiem sklokininkam 
labų dienų nuo drg. L. Prusei- 
kos.

Dabar bus gera lekcija ir ki
tiem bedarbiam, kurie yra pasi
rengę važiuot kitur darbų j ieš
kot. Tūnokite, draugai, ant vie
tos, nešelpkite geležkelio turtin
gų kompanijų, nes tiktai ten 
gerai, kur mūsų nėra.

Surado Skenduolį
Kaip jau buvo “Laisvėj” ra

šyta, Lafayette kolegijos stu
dentas Carter Dawson, 18 me
tų, nušoko nuo seno tilto į De
laware upę ir prigėrė. Tai da
bar, balandžio 19 dieną, buyo 
surastas už pusės kilometro nuo 
tilto. Po vandeniu išbuvo 32 
dienas. Už jo suradimą buvo 
siūloma $25>j Dabar per grabo- 
rių tapo išsiųstas į savo tėviškę, 
Parkersburg, W. Va.

Apkaltintas Raketieyius
Balandžio 19 dieną, Earl Ma

son, raketierių čyfą, apskrities 
teismabutyj, prisaikintųjų suo
las (Jury) pu dviejų vaįandų 
atrado kaltu. Masonas su savo 
šaika agentų pardavinėdamas 
loterijų tikietus, apgavo tūks
tančius lengvatikių darbininkų, 
o kartu ir lietuvių.

Automobilių Nelaimės
Mūsų apielinkėj daug įvyksta

Binghamton, N. Y.
MARGUMYNAI

ALDLD 20-tos Kuopos susi
rinkime šį mėnesį išduotas ra
portas iš nesenai įvykusios 
vakarienės. Nors vakarienei! 
nedaug tesuėjo publikos, bet 
apsimokėjus išlaidas liko dar 
su virš $5 pelno. Vakarienės 
primosime daugiausiai pasi
darbavo A. Tvarijonienė, H. 
Pagiegalienė ir M. Bekerienė.

Labai peiktinas dalykas — 
tai kad vienas rengimo komi
sijos narys ne tik niekuo ne
prisidėjo į tąjį darbą, bet nei 
vakarienei! neatėjo!

ALDLD narių duoklių mo
kė jimasis eina nesmarkiu 
tempu. Iki šiol yra užsimo
kėjusių tik 26. Tie nariai, ku
rie nelankote susirinkimų, ga
lite asmeniškai užsimokėti 
kuopos finansų sekretoriui S. 
Jasilioniui.

Ateinančiame LDS 6 kuo
pos susirinkime, gegužės 2 d., 
bus skaityta įdomi paskaita te
moje “Nutukimo Reikšmiė,” 
parašyta dr. Margerio. Nariai 
prašęmi nesįyėluoti į susirin
kimą ir atsivesti savo drau
gus !

Nesenai vienas lietuvis, Le- 
cikonis, susivaidijęs su J. 
Raščiku, irgi lietuviu, pavar
tojo peilį, gerokai sužeisda
mas Raščiką. Dabar vienas 
guli ligonbutyj, kįtas-*-kalėji- 
me. *-■

LDS nariai vieningai kal
ba, kad LDS centro valdybos 
nominacijose statyti dak.tar.u- 
k votė j u savo kuopos narį dr. 
Joną J. Breivį. Jį vertėtų iš
rinkti į LDS CV ne tik tuo 
sumetimu, kad jis gyvena 
daug arčiau nuo centro buvei
nės, negu dabartinis dr. Pale- 
vįčius, ir kad mažiau susieik- 
votų laiko ir išlaidų važinė
jant į posėdžius, bet ir tuo, 
kad įtraukimas tinkamo žmo
gaus į platesnį organizacinį 
darbą turi daug teigiamos 
reikšmės! Nominuokime jį!

Sirgęs vėžio liga, numirė 
Kazys Tribinevičius, 47 me
tų amžiaus, iipvedęs, kilęs iš 
Norgėlų kaimo, Joniškėlio pa
rapijos. Palaidotas balan
džio 20 d., Glenwood kapinė
se, be bažnytinių apeigų. Jo 
giminės pakvietė laidotuvių 
dalyvius pietums, kurie buvo 
suruošti Lietuvių Svetainėje.

J.

Politinis “Naujienų” Kapitalas

Binghamtoniečiai prisimena 
bedievį kunigą M. Mockų. Jis 
čia yra buvęs bent kelis sy
kius. Dabar kun. Mockus 
serga ir randasi prieglaudoj.

Tie žmonės, kurie jį atsimena, 
nesenai Amerikos Lietuvių 
Kongreso skyriaus konferen
cijoj sumetė $4 aukų, kad 
pašelpti Mockų. Pinigus pa
siuntė skyriaus sekretorius 
Kaminskas per “Naujienas.” 

“Naujienos” (kovo 16 d.) 
rašo: “J. A. Kaminskas, veik
lus naujienietis Binghamtone, 
N. Y., prisiuntė ‘Naujienų’ 
redakcijai $4.00 auką kun. M. 
X. Mockaus šelpimo fondui.”

Štai tau, kad nori! Išeina 
taip: jei nebūtų “Naujienų,” 
jei nebūtų veiklaus naujienie- 
čio Kaminsko, tai Mockui ne
būtų tekę $4. Kraunasi “Nau
jienos” politinį kapitalą, o Ka
minskas tyli. Jis net nepa
sako, kad tie keturi doleriai 
yra sudėti žmonių (ne paties 
vieno Kaminsko), ir kad su
dėti Amerikos Lietuvių Kon
greso skyriaus konferencijoj, 
kuriai, ištikro, ir priklauso 
kreditas nž Mockaus sušelpi- 
mą, o ne “Naujienoms” su jų 
“veikliu naujieniečiu”!

j Aukotojas.

Hampton, Va.* — Prezi
dento Roosevelto žmona, 
kalbėdama negrų institute, 
ragino šviestis, idant juo 
geriau palaikyti demokrati
ją.

“Laisvės” Naudai

Pikqikai 
Išanksto apsirūpinkime bu- 
sais ir išanksto organizuoki
me keliauninkus į šiuos dien-: 

raščio “Laisvės” naudai 
piknikus.

BALTIMORE, MD. :
Piknikas įvyks Sekmadienį 

GEGUŽĖS 29 MAY 
Piniginės dovanos prie įžangos 

bilieto '
Pirma dovana $20.00 
, LIBERTY PARK 
Eastern & Moffett Avės.

•
NEW YORKO 
APYLINKĖJE 

Intertype 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 lietuvių^ 

piknikas rytuose
Dovanos prie Įžangos 

Pirma dovana $100
LIEPOS 3 JULY

Visuose piknikuose bus 
duodama puiki dailės 

programa.

CHARLES
UP to-Ijate

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telefonas: Humboldt 2-7964DR. J. J. KASKIAUC1US
530 Summer Ave., irti Chester Avę. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Pirmadienis,“ Bąl. 25, 1938

f.
4



Pirmadienis, Bal. 25, 1938 E AI S V fl R

So. Boston, Mass.
) ALDLD 2 kuopos susirinki

mas atsibus tre'čiadienį, balan
džio 27 d., 8 vai. vakare, Lie
tusių Piliečių Kliubo svetai
nėj, 376 Broadway.

Po susirinkimo bus diskusi
jos dienos klausimu, nes da
bar yra daug įvairių įvykių, 
su kuriais mums reikia būti
nai susipažinti. Taigi, drau
gai, ateikite į susirinkimą, 
svarstykime savo bendruosius 
reikalus, nes jų yra daug ir 
svarbių.

J. Masteika.

Laukaitis—Viduramžių 
Teisėjas

Niekad nemačiau laikraš
čiuose paaiškinimo to, ką 
paskilbęs “supreme justice”, 
Baltimorės važiuotės (tra- 
fiko) policijos teisėjas Lau
kaitis parašė apie savo 
principus. Apie vieną nusi
kaltėlių rūšį jisai parašė:

“šiuo atveju atsižvelgia
ma i nusikaltėlio tikėjimą 
arba tikybinę profesiją”. 
(“Vienybė”, spalių 5 d. 1937 
m.).

Taip jisai parašė ir už
baigė. O kiti teisių žinovai 
taip pat nieko nepaaiškino. 
O čia išrodo, kad jau Bal
timore j e yra sugrąžinti vi
duriniai — tamsieji amžiai, 
—jeigu ne visoj Baltimorėj, 
tai bent teisėjo Laukaičio 
ofise.

Štai pažiūrėkime į du nu
sikaltėliu. Vienas įvažiavo į 
kito žmogaus automobilių. 
Per bloką toliau kitas įva
žiavo ir tą pat padarė. Abu
du lygiai nusikaltę. Bet tei
sėjas Laukaitis klausia vie
no:

—Ar tu tiki į dievą?
—Tikiu, ponas teisėjau.
—Ar gal turi tikybinę 

profesiją—esi kunigas, vie
nuolis?

—Taip, esu kunigas.
Aš manau, kad teisėjas į 

tai atsako:
—Tai da geriau. Tau bau

smė tik per nago juodymą! 
< Antrojo nusikaltėlio pa
klausia :

—Ar tu tiki į dievą?
—Netikiu.
—Gal esi šiaip geru ku

nigu?
—Ne.
—Na, kad taip, tai tau 

bausmė per visą nagą ir da, 
su visų įstatymų priedu!

Tai toks viduramžių tei
sėjo teisingumas. (Dabar 
viduramžiai—tamsybės am
žiai yra atgaivinti visur to-- 
se šalyse, kur tautininkai-, 
fašistai viešpatauja).

Da navatniau. Vienas nu
sikaltėlis prasčiokas groser- 
ninkas, nemokąs nė skai
tyti, nė rašyti, įsigėręs savo 
automobilium įčerškėjo į ki
to žmogaus mašiną. Bet kad 
pas mūsų garsųjį teisėją ji
sai tiki į dievą,’ tai jam bau
smė, atsižvelgiant į jo tikė
jimą, visai menkutė. O kitas 
nusikaltėlis yra daug sykių 
sunkiau baudžiamas — už 
ką? Už tai, kad yra bedie
vis, laisvamanis.

Mūsų gadynėj (kol da fa
šizmo nebuvo) tankiai, bū- 

• davo, teismai pasielgia ne
teisingai, taip, kad už tokį 
pat nusikaltimą darbininkas 
yra sunkiai baudžiamas, o 
turčius beveik be bausmės 
išeina. Tai bloga. Bet Lau
kaičio įvestas į teisiamybę 
dievo mastas nė kiek nėra 
geresnis, gal būt da bloges
nis. Nevažinėkime automo
biliais Baltimorės mieste,

lizabeth, N. J.
Lietuvių Organizacijos Reika

lauja Praleist Ginklus 
Ispanijos Liaudžiai

Elizabetho lietuvių organi
zacijos ir pavieniai nariai su
judo, subruzdo rūpintis pa
skutiniais Ispanijos įvykiais.

Aušros Draugija 14 d. ba
landžio susirinkime vienbal
siai nutarė išnešt rezoliuciją, 
reikalaujant, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia tuojau panai
kintų embargo ant ginklų ir 
amunicijos dėl draugingos, le- 
galės ir demokratinės Ispani
jos valdžios jos apsigynimui 
nuo fašistinių Italijos ir Vo
kietijos valdžių intervencijos.

Panašią rezoliuciją vienbal
siai išnešė ir Bangos Choras 
19 d. balandžio susirinkime.

Rezoliucijos tapo pasiųstos 
, Cordell Hull, valstybės sekre
toriui.

Pavieniai nariai irgi rūpina
si tuo klausimu, siųsdami tam 
tikras atvirutes, reikalaujant 
praleidimo ginklų ir amunici
jos Ispanijos respublikai.

Gerai, draugai, ir darote, 
nes gynimas Ispanijos nepri
klausomybės yra sykiu gyni
mas Lietuvos nepriklausomy
bės.

Pagirtinas darbas!
Bangiečiai Žengia Pirmyn

Smagu yra pažymėti, kad 
Bangos Choro nariai įgauna 
noro veikti, dirbti meno sri
tyje.

Nuo to laiko, kada draugė 
A. Klimate pradėjo Bangos 
Chorą vadovauti, viskas pra
dėjo keistis geroj on pusėn, 
pažengėme pirmyn visame ka
me.

Išnyko tas r beviltingumas, 
kad mes niekur negalime pa
sirodyti dainavime arba vei
kime.

susirinkimo, laikytam kleboni
jos raštinėj, apsvarsčius visus 
finansinius reikalus atsibuvu
sio bendro masinio mitingo 27 
d. kovo, kuriame dalyvavo be
veik visi to komiteto nariai, 
nutarta vienbalsiai šį komite
tą ir ant toliaus palaikyti, 
remdamiesi ta nuomone, kad 
Lenkija mano dar daryti agre
siją ant Lietuvos nepriklauso
mybės.
Dešimtim Biblijos Prisakymų 

Manoma Panaikint Jau
nuolių Prasižengimus

Čionai gyvuoja organizacija 
vardu “Union County Council 
for the Prevention of Crime 
in Youth,” kurioj vadovauja 
visokie valdininkai ir kunigai. 
Na, ir susirūpino tie ponai, 
kad tarpe jaunuolių padidėjo 
kriminalystės, piktadarystės. 
Bet vietoj žiūrėti, kad tos vi
sos piktadarystės paeina iš 
ekonominio skurdo ir kad pa
gerinus tėvų ir vaikų ekono
mines sąlygas, jie daro tari
mus, kurie visai nesiriša su 
sunkia bedarbių padėtimi.

Ir kaip, jūs manote, jie 
mano tą dalyką išrišti? Na 
gi su dešimtimi biblijos pri
sakymų, paprastai žinomų 
dešimtimi dievo prisakymų, 
įvedant jų mokinimą į visas 
viešas mokyklas (public 
schools), neatsižvelgiant į 
Jungtinių Valstiją konstituci
ją, kurioj aiškiai yra pasaky
ta, kad bažnyčia yra atskirta 
nuo valstybės.

Tai yra reakcioniškąs kleri
kalų pasikėsinimas užgrobti 
po savo įtaka jaunuolius. Ir 
kur kas matė arba faktais 
priparodė, kad biblijos moks
las sulaikė kriminalystės tar
pe jaunuolių bei suaugusių 
žmonių ?

Reikėtų pažangiems žmo
nėms ir jų organizacijoms šiuo 
klausimu išnešt protestus.

“L.” Reporteris.

Rodymą krutamu paveikslų su-l 
rengė Amerikos Lietuvių Kon
greso vietinis skyrius, naudai 
Friends of the Abraham Lin
coln Brigade. Judžiuose at
vaizduojama Ispanijos liaudie- 
čių priešfašistinės kovos už de
mokratiją. Tai žmogų sujudi
nanti paveikslai.

Kadangi rodymas krutamu 
paveikslų nedaug laiko užima, 
tai turėta ir kalbėtojas drg. 
Henry Grossman, iš Worces- 
terio, kuris yra buvęs per 8 
mėnesius Ispanijoj Abraham 
Lincoln Batalijone. Drg. H. 
Grossman, savo aiškioj kalboj, 
nurodė susirinkusiai publikai 
Ispanijos liaudiečių vargingą 
padėtį, ir atsikreipė į publiką, 
kad suaukautų kiek kas išgali 
paremti Ispanijos liaudiečiams, 
kovojantiems už demokratiją.

Aukų surinkta apie kelioliką 
dolerių ir virš 20 dolerių gauta 
už Friends of the Abraham 
Lincoln Brigade aplikacijas ir 
narystės ženklelius. Už įžangos 
tikietus liko pelno $28.10. Taip, 
kad viso sykiu tapo sukelta 
$69.25.

Nors tą vakarą oras buvo la
bai prastas (nes lijo), bet žmo
nių buvo prisirinkus beveik pil
na svetainė.

Didžiuma publikos buvo ki
tataučiai. O katalikų tai vi
sai nebuvo. Mat, katalikai ti
ki, ką jiems kunigai pasako
ja, kad fašistai yra “geri” 
žmonės, ir jie nekaltų žmo
nių “nežudo.” Jeigu katalikai 
būtų atėję ir pamatę savo 
akimis krutamuose paveiks
luose parodant, kiek fašistai 
išžudo nekaltų žmonių, tai gal 
tuomet ir jiems būtų pasida
ręs kitokis supratimas apie 
fašistų “gerumą.”

Darbininkų Draugas.

visur ir visų mūsų pareiga yra 
prisidėti kokiu nors būdu prie 
jų palaikymo. C. M.

Philadelphia, Pa.
Sitsiorganizavo Komitetas Gy
nimui Liet. Nepriklausomybės.

Ketvirtadienio vakare, t. y. 
21 d. bal. čia susiorganizavo 
Liet. Nepriklausomybės Gynimo 
Komitetas iš gana stambių or
ganizacijų, kaip tai: Liet. Taut. 
Pašalpinio Kliubo, turinčio apie 
vieną tūkstantį narių; North 
Side^ Liet. Republikonų Kliubo, 
turinčio apie šešis šimtus na
rių ; Richmondo Muzikališkos 
Bendrovės Kliubo, turinčio apie 
penkis šimtus narių; aldiečių, 
turinčių apie du šimtu narių ir 
.kitų smulkesnių organizacijų. 
Delegatai varde apie 2,500 na
rių nutarė remti Lietuvos ky
lančią liaudį prieš Smetonos 
valdžios režimą, kuri pasidavė 
lenkams.

Kadangi dar daug įvairių 
draugijų, bei pašelpos kliubų, 
kurie buvo pakviesti ir nepa
kviesti, neprisiuntė savo atsto
vų į šią konferenciją, tai nutar
ta šaukti kitą konferenciją 27 
d. gegužės Liet. Rep. Susivieni
jimo name, 1011 Fairmount 
Ave. ir užkviesti visas nedaly
vavusias draugystes prisidėt 
prie to taip svarbaus darbo.

To prakilnaus ir skubaus 
darbo varymui pirmyn išrinkta 
veikiantis komitetas su gabiu 
pirmininku P. Zalecku. Džiugi
nantis ir sveikinantis įvykis, 
kad tautininkų, naujagadynie- 
čių, aldiečių ir kitų organizaci
jų žmonės priėjo prie vienos 
ir bendros išvados, gint bendrai 
Lietuvos nepriklausomybę.

Delegatas.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y ■ 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duonų per paštą 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

Oregon City, Ore.
Pavyzdingas Susirinkimas

Balandžio 10, ALDLD 223
Nors mūsų pastangos 10 d. 

balandžio ‘parengime, kur bu
vo brooklyniečių sulošta dra-^ 
ma “Praeities šešėlis,” nekaip 
išėjo, nes veikiausiai turėsime 
deficito, bet vilties nenustoja
me.

Štai 19 d. balandžio Bangos 
Choro susirinkime vienbalsiai 
nutarėme kelius svarbius nu
tarimus meno srityje.

Išrinkome komisiją surasti 
lošimui operetes ateinančiam 
žieminiam sezonui. Taip pat 
nutarėme suorganizuoti atski
rą grupę dainininkų iš vyrų 
ir merginų arba moterų, pana
šią į brooklyniečių Aidbalsių 
grupę. Laimingiausio pasise
kimo šiame Bangos Choro 
darbe!

Kadangi Bangos Choro fi
nansai nelabai gerame stovy
je, tai nutarėme rengti pikni
ką 29 d. gegužės. Taipgi ne
užilgo turėsime ir šokių vaka
rą choro naudai.

Bangos Choras su savo nau
jomis dainomis pasirodys Ba-i 
yonnėj parengime 7 d. gegu-1 
žės ir 1 d. gegužės geguži
niame parengime Hillsidėj.

Neužmirškim Sergančių 
Draugų

Šiuo laiku pas mus susirgo 
du geri draugai ir abu LDS 
33 kuopos nariai.

Draugas V. K. Sheralis, mi
nimos kuopos finansų sekre
torius ir mūsų visų organi
zacijų darbuotojas, jau sun
kiai serga keletą savaičių sa
vo namuose po num. 78 Se
cond Ave., Garwood, N. J.

Šiomis dienomis susirgo ir 
draugė B. Krutienė, kuri per 
daugelį metų visada patarnau
ja visuose mūsų organizacijų 
parengimuose. Linkėkime 
jiems greito pasveikimo.

Nutarėme Palaikyti Laikiną
Lietuvos Gynimo Komitetą
10 d. .balandžio bendram

Haverhill, Mass.
Pavyko Geriaus Negu Kad 

Buvo Tikėtasi
Balandžio 3 d. š. m., Ameri

kos Lietuvių Kongreso vietinis 
skyrius turėjo surengęs prakal
bas. Kalbėjo “Keleivio” red. S. 
Michelsonas. Kalbėtojas savo 
kalboje susirinkusiems į pra
kalbas plačiai nurodė apie fa
šizmo pavojų visoms mažoms 
tautoms.

Kalbėdamas apie Lietuvos ne
priklausomybę, nurodė, kad 
Liet, nepriklausomybei išlauki
nio fašizmo pavojus gręs iki 
tol, iki kol Liet, bus fašistinė 
valdžia. Bet jeigu Liet, susida
rytų demokratiška valdžia, visų 
žmonių rinkta, tai jau tada bū
tų kas kita. Tuomet Liet, demo
kratiška valdžia padarytų su di
desnėmis demokratiškomis vals
tybėmis savitarpinio apsigyni
mo sutartis, ir tuomet Liet, ne
priklausomybei būtų geresnis 
užtikrinimas.

Kalbėtojui užbaigus kalbėti, 
buvo leista susirinkusiems sta
tyti kalbėtojui klausimus.
žmonių į prakalbas atsilankė 

skaitlingai. Kadangi kalbėtojas 
kalbėjo su pertrauka, tai laike 
pertraukos' buvo renkamos au
kos dėl padengimo lėšų. Stam
besnes aukas davė šios ypatos: 
J. Masis $L, A. Kazlauskas 50c; 
M. Matonis, P. Pečiukonis, J. 
Šilanskas, J. PretkUs, M. Mato- 
nienė, J. Valiukevičius, J. Bui- 
nickas, J. Saulėnas, J. Stanči
kas, A. Večkys, P. Overka, A. 
Račkauskienė, J. Jurelioniūtė, 
V. Račkauskas, S. Benkus, J. 
Masevičius, A. Navickas ir A. 
P. Dambrauskas po 25c. Smul
kiais $3,75. Viso sykiu $9.75.

kuopa turėjo Špecialį susirin
kimą, kad aptarus, kaip būtų 
galima kuodaugiausiai naujų 
narių gaut į kuopą. Po apkal
bėjimo visi nariai pasižadėjo 
gauti nors po vieną naują na
rį. Ir pradžia jau padaryta. 
Drg. W. Murpis jau prirašė 
du — draugus Matuzus; o 
draugė Ulckienė vieną—drg. 
Geo. Matley. Tai jau 3 nau
jus narius gavome. Jei kiti 
tą padarysime, tai turėsime 
didelę kuopą. Taigi, draugai, 
pasistengkime, ba vajaus lai
kas nebeilgiausias.

Taipgi paaukauta $4 Ispa
nijos liaudies kovoms su fa
šizmu.

Apkalbėtas suorganizavi
mas apskričio, nes jau randas 
šioj apielinkėj net 6 ALDLD 
kuopos — dvi Oregono vals
tijoj, o 4 ]Washingtono. Tai 
būtų gražus apskritis. Drau
gai washingtonieciai, ką jūs 
ant to sakote? Susirašinėjimo 
darbą atlikti apsiėmė drg. 
Murpis.

Taipgi nutarta surengti mū
sų. spaudos naudai pikniką 
orui sušilus. Visas pikniko 
pelnas bus padalintas pusiau 
—“Laisvei” ir “Vilniai.” Bu
vo gana plačiai apkalbėta, 
kokiu būdu galima sukelti 
kuodaugiausia finansų. Tuoj 
ant vietos draugai Ulckiai 
prižadėjo duoti veltui savo 
parką dėl pikniko. O drau
gės moterys, kurios čia buvo, 
pasižadėjo suaukauti įvairių 
daiktų. Vyrai ketino nepasi
duoti draugėms moterims. Jei 
bus galima, tai gausime ir 
kalbėtoją. Piknikas bus įvai
rus, nes tikimės daug svečių.

Labai prašome draugų 
washingtonieciu skait 1 ingai 
atsilankyti. Dieną pranešime

Vienna, Austrija. — Na- 
ziai užgrobė penkis dvarus 
žydo bankininko barono Al. 
Rothschildo.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo 13 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks balandžio 26 d., 8 vai. vak., 29 
Endicott St. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti. Taipgi yra kviečiami ir ne 
nariai ateiti į mūsų susirinkimus.— 
Fin. Sekr. D. Lukienė. (97-98)

Licenses
BEER, WINE, LIQUOR’

NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 4013 has been, issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1133 Flatbush Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

RUTH WISE
1133 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB4005 has been*issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 271 
Jay St.. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH BRICCA 
The • Park Tavern 

271 Jay St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
SL 24 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Foot of East 96th St., Canarsie 
Shore. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

THOS. A. KERBY
Foot of East 96th St.. Canarsie Shore 

Brooklyn, N. Y.
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Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

4

4
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ten tamsybes amžiai, ten 
lietuviškas teisėjas, su die
vo mastu!’

J. Baltrušaitis.

A. iL. K. -vietinio skyriaus 
mitetas visiems aukotojams 
ria širdingą ačiū.

“dtteart of Spain”

ko- .vėliau, nes dar nepaskirta.
ta- Į komisiją išrinkta šie drau

gai : D. Denal, D. Ambrasas ir 
Murpy. Komisija energinga; 
o mes jai visaip padėsime ir

Balandžio 9 d. š. m., Lietu
vių Svetainėje ‘buvo rodomi 
krutomi paveikslai “Heart of 
Spain” (“Ispanijos širdis”).

[pasekmės, bus geros. -Juk mes 
.visi gerai žinome, kad jokiu 
fbūdu mlūsų laikraščiai be pa-; 
ramos negalėtų išsilaikyti, tai

CHRONIŠKOS

LIGOS

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

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZIN'S
Įsisteigęs per 25 Metus '

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4th Ave.’ir Jrvingjplace

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

•>

1

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

LIETUVIU KURO KOMPANIJA j
įdedame Master-Kraft Oil Burners j Jūsų Seną į

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

TRU-EMBER FUEL C0.,4NC. į
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios
Kuriom Gatvėm Maršuos 

Gegužinis Paradas?

18 Sužeista Susidūrus 
Trokui su Gatvekariu
Skubindamas gaisro vieton, 

gaisragesių trokas smogė Bay 
Ridge gatvekario frontą ir nuo 
trenksmo abu nušoko skersai 
šaligatvį prie Bay Ridge ir 
7th Avės. Nelaimėj sužeista 
18 asmenų. Du gaisrininkai ir 
gatvekario motormanas nu
vežti ligonbutin pavojingoje 
padėtyje, taipgi kiti du gais
rininkai ir 4 keleiviai nuvežta 
ligonbučiuosna. Daugeliui va
žiavusiųjų gatvekariu ant vie
tos suteikta pirmoji pagelba 
ir pasiųsti namo. Galop, pa
sirodė, kad skubinimas ir vi
sa iš jo paėjusi nelaimė įvyko 
dėl keno nors girto ar išdykė
lio paikavimo, gaisro visai ne
būta, signalas paduota be 
priežasties.

šiaurinėj Upėj, prie Barrow 
St., N. Y., rasta kūnas bedar
bio M. McGrath. Jis buvo 
dingęs savaitė atgal.

Piliečiu Kliubas Gražiai 
Parėmė Gegužinę

Gegužinei Prirengt Komite
tas, kuris yra išrinktas Sąry
šio konferencijoj ir veikia de- 
sėtkų vietos lietuvių organi
zacijų vardu, gavo Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo, 280 U- 
nion Avė., auką Gegužinės 
prirengimo reikalams $5. Ją 
pridavė kliubo sekretorius 
Charles Lelešius. Komitetas 
dėkingas kliubui už finansinę 
paramą ir prašo kliubiečius 
susirinkti prie savo svetainės, 
marŠavimui, 30-tą balandžio, 
11 vai. d ieną. Kom.

- Naziai Užpuolė Anti-Nazi 
Žurnalo Redaktorių; Ant

'■ Kūno Išrašė Svastikų
* Apie 8:30 penktadienio va
kare nazių mušeikos įsiveržė

, j anti-nazi žurnalo “Uncle 
Sam” ofisą, esantį ant trečio 
aukšto 130 Flatbush Ave. Jie 
ten užklupo to žurnalo redak
torių, Charles Weiss, 31 metų. 
Jie sumušė Weiss veik iki ne
tekimo sąmonės, paskiau nu
plėšė nuo jo drabužius, ant 
krūtinės ir nugaros išbraižė 
svastikas, suplėšė Amerikos 
vėliavą, išgriozdė raštinę ir 
prasišalino.

Ofisas yra palaikomas An- 
jti-Nazi ir Anti-Communist Ly- 

A gos, kuri yra nusistačius ly
giai prieš komunistus, kaip ir 
prieš nazius. Direktorius tos 
organizacijos, J. H. Kern, tuo 
tarpu buvęs išėjęs vakarie
niaut su Jan Mathias, Ameri- 

, kos Legiono Borough Park 
Posto viršininku, kuris trečia
dienio vakarą buvo žiauriai 
hžpultąš nazių mitinge York- 
villėj ir dėl to iškilusiose muš
tynėse sužeista apie 30 žmo
nių. Weiss nesąs tos organiza
cijos nariu, bet nazių neapy
kantą užsitraukęs savo raštais* 
prieš nazizmą. Ir užpuolimo 
Jaiku jis rašęs laišką apie 
Yorkvillės muštynes.

.Visi keturi užpuolikai buvę 
jauni, stambūs vyrai. Jie suė
mę Weiss’o ’rankas ir liepę 
bučiuot svastiką. Jam atsisa
kius, jie pradėjo mušt ir spar
dyt. Vienas mušęs ameriko
niškos vėliavos paparčiu (ran
kena). Paskui apvynioję pa
galį vata, sumirkę rašale ir 
išrašę ant nuogo kūno svasti
kas, aštriu pagaliu sužaloda
mi kūną. Sugrįžę, Kern ir 
Mathias rado Weiss’ą gulint 
ant grindų. Nuvežtas žydų 
Ligonbutin. Manoma, kad 
perskelta galvos kaušas ar su
krėsta smegenys, taipgi vidu
jai ir kitos kūno dalys suža
lota spardymu. A. N.

Penki Nuteista Mirt Elektros 
Kėdėj

Penkiom jauniem plėšikam, 
Arthur Friedman, 21, Dominick 
Guariglia, 19, Joseph O’Lough
lin, 23, Isidore Zimmerman, 21, 
ir Philip Chaleff, 27 m., pas
kirta bauda mirti elektros kėdėj 
už mirtį detektyvo Foley, kuris 
buvo nušautas apiplėšime res- 
taurano, 144 2nd Avė., N. Y., 
bal. 10, 1937 m.

Visi augę biednojoj East 
Sidėj, visų nelaimių ir krimi- 
nalysčių pamate buvęs skurdas 
ir nebuvimas kitokio pasilinks
minimo apart apylinkės laužy
mų ir pūlruimių.

Liet. Kriaučiai Minės 
Pirmąją Gegužės

šeštadienį, 30 d. balandžio, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Pi
liečių Kliubo, Lietuvių Kriau
čių Amalgameitų Unijos 54- 
tas Skyrius minės Pirmąją 
Gegužės, kaipo pasaulio dar
bininkų solidarumo dieną.

Vakaro programa: kalbės 
“Laisvės” redaktorius R. Mi- 
zara ir “Naujosios Gadynės” 
redaktorius J. Stilsonas. Abu
du kalbėtojai yra žmonėms 
gerai žinomi ir apie juos ra
šyti plačius garsinimus nėra 
reikalo. Jie kalba ‘ patys už 
save.

Apart prakalbų dar bus 
dainų, šokių ir muzikos: dai
nuos Aido Choras, Klimaitė, 
Kavaliauskaitė, Velička ir 
Grabauskas duetą; šoks Da
rata Bubnytė, lyraičių gru
pė ir armonikuos jaunasis Ta
mašauskas. Taigi vakaro pro
grama bus maišyta ir žingei
di. Įžangos nėra.

Lietuviai kriaučiai užkviečia 
visus dalyvauti ir išklausyti 
aukščiau jau perskaitytą pro
gramą. Prašome nesivėluoti.

J. N., Komisijos Narys.

Baltijos Amerikos Draugijos 
Vakaras

Balandžio 30-tos vakarą 
Baltijos Amerikos Draugija 
rengia koncertą ir balių Estų 
Kliubo patalpose, 310 Lenox 
Ave., prie W. 125th St., New 
Yorke. Tą pat vakarą minė- 
toj vietoj atsidarys lietuvių, 
latvių ir estų dailininkų paro
da, kuri užtruks dvi dienas. 
Koncertinėj programoj daly
vaus minėtų tautų menininkai.

Baltijos Amerikos Draugi
jai vadovauja Baltijos šalių 
išeivių tautininkų grupės ir 
konsulatų žmonės. , Rep.

Tiria Dvieju Broliu 
Nunuodijamą

Vyriausias medikalis egza- 
minierius Thomas A. Gonza
les paskelbė, kad staiga miru
sieji broliai Wagner, Charles, 
14 ir Henry, 21 metų, buvo 
užnuodyti didelėmis dozomis 
aršeniko. Jie susirgo namuose 
savo motinos, Mrs. Marie 
Wagner, 25-32 — 21st 
Astorijoj.

Broliai ūmai susirgo 8 
landžio ir vienas sekamą
na, kitas už 3 dienų mirė. 
Tuojau po susirgimo, motina 
kaltino pajų, kurį sūnūs ir 
sykiu su jais buvusi duktė 
Elizabeth valgę kokiame res- 
tauranėlyje grįžtant 
to. Duktė irgi buvo 
bet pasveiko.

Dabar vedama 
Klausinėta mirusių
sesuo ir brolis, kuris dirba 
Laivyno Ligonbutyje papras
tu darbininku. Motina kol 
kas nekamantinėta. Sakoma, 
ji apalpus, kada pranešta, 
jog vaikai mirę, ir

St.,

ba- 
die-

iš mies- 
susirgus,

tyrimas. 
vaikinų

CENTRAL BROOKLYN
Arbukcles Bros. Cukerne 

Visai Sustojo 
<r

Arbuckles Bros, cukernė jau 
nuo praeito spalio mėn. labai 
mažai dirbo. Labai retai pil
ną savaitę darbininkai išdirb
davo. Tankiai dirbdavo po 
dvi tris dienas į savaitę ir 
apie porą savaičių buvo su
stojus. Dabar jau suvis su
stojo ir gal daugiau nebepra- 
dės dirbti. Netik kad visus 
darbininkus atleido, bet atlei
do ir nekuriuos boselius, ku- 
korius ir mechanikus. Viso
kių kalbų girdima. Vieni sa
ko, kad už vieno ar dviejų 
mėnesių pradės dirbti, kiti sa
ko, kad suvis daugiau nebę- 
pradės dirbti, dar kiti sako, 
kad kai kontraktas su unija 
pasibaigs, liepos mėn., tai tada 
su numažintu atlyginimu vėl 
pradės dirbti. Bet tai vis tik 
spėliojimai, tikrai nieks neži
no kaip bus.

Vienas dalykas aišku, tai 
kad keli šimtai darbininkų ne
teko darbo. Daugelis iš jų čia 
gana ilgus metus išdirbę ir 
jau pasenę, kitur darbo bus 
sunku gauti. Rep.

Nupuolęs 40 pėdų į East 
River Tunelio atvarą prie 42 
St. ir 1st A,ye., N. Y., M. A. 
Wilkins, iš Astorijos,' ant vie
tos užsimušė.

Mr. & Mrs. John ir Mary Lu
cas, 24,7 Sumner Ave., kaltina
mi padegę apartmentą, kad iš
rinkt $1,000 rakandų apdrau- 
dos.

Alfred Mason, 51 m., 518 Ė. 
12th St., rastas pasikoręs 

Union-’Sų. Viešbutyj‘. Jis kentęs 
nuo įsivaizdavimo, kad jį kas 
persekioja. Palikęs $1,200 taup
menų. '

Iš East New Yorko 
Padangės

ALDLD 185-tos kuopos su
sirinkimas nors nariais nebuvo 
skaitlingas, bet pasižymėjo 
kuo kitu. Plačiai buvo dis- 
kusuojama rengiamas pikni
kas Huntington, L. I. Prieita 
prie išvados, kad pikniko 
rengti, nes parko sąlygos 
prieinamos, 
tarta rengti 
rest Parke 
5 dieną.

Nariai suaukavo keletą do
lerių išlaidoms apvaikščiojimo 
Pirmosios Gegužės .

“Vilnies” šėrininkų suva
žiavimui pasveikint iš kuopos 
paaukota $2 ir draugai keletą 
dolerių sumetė ant vietos, taip
gi V. Paukštys ir M. Klimas 
pasižadėjo parinkti dar dau
giau.

Pasidalinta tarp keleto 
draugų 2-ro Apskričio bilietai.

Rep.

Vieton to, 
išvažiavimą 
birželio

ne
tt e- 
nu- 
Fo-

(June)

Unijos Remia Roosevelto 
Darby-Šalpos Programą

Daugelis klausia, kuriomis 
gatvėmis eis gegužinės para
das šį šeštadienį, 30 balan
džio.

Visi prašomi įsitėmyti, kad 
platus mobilizacijos punktų ir 
eisenos linijos aprašymas bus 
šios savaitės “Laisvėj” trečia
dienio ar ketvirtadienio laido
se.

šeštadienio popietį, Center 
Viešbutyje, N. Y., įvyko antro
ji viso miesto organizacijų 
konferencija, kurioj nutarti ir 
išrinktų komisijų galutinai ap
dirbti planai bus galima gaut 
spaudai ir organizacijom tik 
už dienos kitos.

........ ........................ .................
Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
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 Brook’^n, N. Y.

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių

19 senų padarau nau
jai paveikslui ir kra- 
javua sudarau au anae- 
rikoniSkaia. Reikalui 
eaant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju JvalrioM 
apalvoM.

ir pavienių.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

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

New Yorko Laikraštininkų 
Gildijos, taipgi viešbučiuos ir 
kliubuos patarnavimo darbinin
kų unijų 14 lokalų penktadienį : 
pasiuntė prezidentui 'Roosevel-, 
tui užgyrimą jo darbų ir šalpos 
programos.

Gildija savo pareiškime sako: 
“Pripažįstant, prezidento žo

džiais, kad ekonominis saugu
mas yra pirma Amerikos deifto-; 
kratijos apsigynimo 
kad 
met 
000 
yra 
mūsų nacionalės

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

ir.
negali būt saugumo, kuo-; 
nuo 11,000,000 iki 15,000,-} 
mūsų draugų piliečių 
be darbo, ir kad apart

• į pareigos ap-.
reikėjo , rūpint tuos reikale, buvimas to- 

daktaro pagelbos ją atgaivin- ^io milžiniško skaičiaus bedar- 
ti.

šeima turi savotišką pana
šių nelaimių rekordą, šeimos 
tėvas miręs Bellevue Ligonbu- 
tyj 1930 metais. Trimis me
tais vėliau jo motina rasta 
East Upėj. Jos turtas, $7,500 
vertės namelis ir kiek pinigų 
užrašyta anūkams. šeima 
šiaip taip vertėsi motinos ir 
dukters uždarbiu. Vienas iš 
mirusių vaikinų buvo bedar
bis, kitas lankė mokyklą.

bių visuomet graso dirbančiųjų 
algų lygmalai ir darbų saugu- 

imui, mes šaukiame kongresą iš
leisti įstatymą be atidėliojimo 
ir tokioj formoj, kaip reikalau
ja prezidentas.”

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Jei Pasiskubinsi!— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS;

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskubusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie- 

mirė balandžio1 nas kiekviena tose knygose ras 
i daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
1 \

Galima pirkti abi arba bile 
kurią vieną <

Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

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

MIRTYS—LAIDOTUVES
Frances Surdis, 32 metų 

amžiaus, 783 Grand St., mirė 
balandžio 21 d., Bellevue Li
goninėj. Bus palaidota ba
landžio 25 d., šv. Jono Kapi
nėse.

Juozas Skrinskas, 45 m., 
amžiaus, 105-31 Liberty Avė., 
Ozone Park, 
22 d. Kūnas pašarvotas gra- 
boriaus Bieliausko koplyčioj. 
Bus palaidotas balandžio 25 
d., Šv. Jono Kapinėse. Paliko 
dideliam nuliūdime dukterį 
Oną Griškienę ir taip daugelį 
giminių ir pažįstamų. Duktė 
prašo visų giminių ir pažįsta
mų atsilankyti į jos tėvelio 
šermenis.

William Sievers, 46 m. am
žiaus, 646 Grand St., mirė ba
landžio 23 d. Kūnas pašar
votas namuose. Bus palaido
tas balandžio 26 d., Luthe
ran kapinėse. v

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

arp-Sulaukus 63-čius metus 
žiaus prie sunkių darbų ir tų 
nebetekus, Mrs. Hannah Lind
quist, bedarbė tarnaitė, pasiko
rė savo kambaryje, 247 E. 6th

ATSIŠAUKITE
Mary šeštokas, susirašinėk su sa

vo vyru, Andrew šeštokas, 217 Ha- 
vemeyer St,, Brooklyn, N. Y., c.o. 
Cullen. (96-98)

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1-3 dieną ir nuo 7—8 vak. 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto'

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

FRANK DOMIKAITIS
REST AVRACIJ A

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta p arši e-

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

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

PHONE PULASKI 5-1090

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3872

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 

sultis skilviui
Kada PERSIVALGOTE, 

PERSIRŪKOTE, 
PERSIGERIATE

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

ŠIANDIEN IKI TREČIADIENIO 
šeštadienį, Sekmadienį, ir Pirmadienį 

Balandžio 23, 24, 25 ir 26 
Sovietu Judžių Pažiba 

PETER I
Prieinamos Kainos M

' Rodoma bo pertraukos
IPII/DI K,n8® Highway pas Ju W L L Ocean Parkway, Brooklyn

ATSITAISYSITE*
Greitai su

COSSACK stomachic BITTERS
“JOS YRA PASALDINTOS” 

Parsiduoda vaistinėse bonkomis. 
Gėrimų įstaigose ir restauracijose 

> dozomis bei stikliukais 
“JŪSŲ SKILVIO LABUI”

i 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.

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and
Sun. all day and night.

GARSINKITE^ “LAISVĖJE"

o




