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Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Čekoslovakijoj pasireiškė ne
ramumų. Hitlerio palaiminti 
naziai pradėjo jau išstoti su de
monstracijomis miestų gatvėse 
ir daužyti žydiškų įstaigų lan
gus.

Vadinam, hitleristai ten pro
vokuoja civilini karą.

Kas liekasi daryti Čekoslova
kijos demokratinei vyriausybei? 
Vienas iš dviejų: arba nazius 
suvaldyti, arba nusileisti, duoti 
jiems progų elgtis taip, kaip jie 
elgėsi Austrijoj ir, žinoma, lai
mėti.

Pragos vyriausybė turi jėgų 
ir ji gali nazius suvaldyti. Tik 
ji privalo vartoti griežtą tak
tiką; neglostyti banditus, bet 
suimti ir juos bausti.

Vienos knygynas buvo žino
mas kaipo vienas turtingiausių 
ir seniausių Europos knygynų. 
Milžiniški kultūros turtai ten 
buvo 'sukrauti.

Dabar hitleristai pasirįžo 
daugybę jiems nepatinkami] 
knygų sunaikinti; senų, brangių 
knygų. Nėra abejonės, kad jie 
tai padarys. Kiek daug pasauli
nių autorių knygų jie sudegino 
Vokietijoj!

Palyginkit darbininkišką kul
tūrą su fašistiška: Sovietų Są
jungoj kiekviena seniena, kiek
viena knyga bei dokumentas, 
nepaisant, kad jis buvo paga
mintas ir didžiausių darbo žmo
nių priešų, saugojamas. Moksli
ninkai studijuoja, pavyzdžiui, 
visus caristinės valdžios archy
vus, visas senesnes liekanas. Iš 
to daro atatinkamas išvadas.

O fašistai naikina kiekvieną 
jiems nepatinkamą knygą!

Mussolinis, sakoma, uždrau
dęs Italijoj vaidinti vieną žy
miausių kompozitoriaus Verdi 
operų “Aidą.” Kodėl? Todėl, 
kad toje operoje eina dalykas 
apie ethiopietę, paimtą į Egypto 
valdonų nelaisvę.

Mussolinis šiandien pavergė 
Ethiopiją. Kiekvienas gražesnis 
apie to krašto žmones žodis to
dėl yra slopinamas, neleidžia
mas Italijos žmonėms išgirsti.

Kokia bjauri toji fašistiška 
“kultūra”!

Juozas Tysliava, sakoma, da
bar važinėjąs po Ameriką ir 
jieškąs sau darbo. Jam labai 
norisi gauti “Sandaros” redak
toriaus vieta. Vaidylą Tyslava 
nori išėsti iš “Sandaros” pana
šiai, kaip jis išėdė Joną Valaitį 
iš “Vienybės.”

Tegu jie ten sau ėdasi. Anot 
to žmonių posakio: ne mūsų 
kiaulės, ne mūsų bulvės.

Sekantį sekmadienį, Gegužės 
Pirmąją, Philadelphijps drau
gai ruošia didelį “Laisvės” nau-

* dai bankietą. Prašome visų 
apielinkių draugus, kuriems yra 
galima, atsilankyti, pasilinks
minti ir paremti savo dienraštį.

“Laisvė” šiandien reikalin
ga finansinės paramos.

Įdomu, kiek mūsų skaitytojų 
skaito dabar “Laisvėje” tąsomis 
telpantį rašytojo Zoščenkos 
veikalą “Melsvoji Knyga”? O 
tai puikus rašinys. Tai graži 
gyvenimo pašaipa!

šis veikalas galima bile kada 
pradėti skaityti, kad ir ne iš 

. pradžios, nes tai rašinys be in
trigos, atskirais straipsniais 
mūsų gyvenimą pašiepia.

Drg. Pruseika išvyko iš Chi- 
cagos porai savaičių į vakarus. 
Jis lankysis Iowa ir Nebraska 
valstijose. Ten yra nemažai lie- 
tuvių.

Aplankę tenaitines lietuvių

Nazių Gyvuliški Pasityčioji
mai iš Žydų Austrijoj

Vienna. — Nazių smogi
kai su panieka varinėja gat
vėmis austrus, bet ką per
kančius iš žydų. Tokiem už
kabinta plakatai su stam
biais užrašais: “Aš esu kiau- 

žydų krautuvės.”
Naziai stato žydaites prie 

savo tėvų krautuvių ir žiau
riais grūmojimais priverčia 
jas garsiai šaukt praei
viams: “Nieko nepirkite iš 
žydų!” 

'Barcelona, Ispanija.— At
plaukia didžiausias Anglijos 
karo laivas “Hood”; kviečia 
visus Anglijos piliečius iš 
Barcelonos plaukt namo.

AIRIJOS SANTAIKOS SU
TARTIS SU ANGLIJA

London. — Anglija pasi
rašė trejų metų ’ draugišką 
prekybos sutartį su Airija. 
Vieno krašto įvairūs pro
duktai paliuosuojami nuo 
muitų įvežant į antrą kraš
tą.

Airijos ministeris pirmi
ninkas E. de Valera priža
dėjo, kad jo valdžia sumo
kės $50,000,000 už atimtas 
žemes-dvarus iš Anglijos 
piliečių.

Anglija ketina visai nesi- 
kišt į vidujinius Airijos rei
kalus ir sugrąžina Airijai 
preplaukas Bere Haven, 
Cobh ir Lough Swilly. An
glija nelaikysianti jokių sa
vo armijos ar laivyno jėgų 
Airijoj, ir perveda jai visus 
karinių medžiagų sandėlius 
ir fortus. Bet suprantama, 
jog kilus karui tarp Angli
jos ir kokios kitos ' šalies, 
Airija leis Anglų karo lai
vynui naudotis Airijos prie
plaukomis.

Tik vienų dalyku Airijos 
patriotai dar nepatenkinti, 
tai kad šiaurinis protesto- 
niškas Airijos kampas vis 
dar liekasi atskiras nuo Ai
rių respublikos ir rokuojasi 
tik su Anglija.

Australijos Laivakroviai Ne
krauna Karo Medžiagų į Ja

ponų ir Nazių Laivus
Sydney, Australija.—Lai

vakroviai šičia ir Melbour
ne atsisako kraut seną ge
ležį ir ciną į laivus, plau
kiančius Japonijon, nes tas 
metalas gali būt panaudotas 
amunicijai prieš Chiniją. Jie 
taipgi nekrauna lajaus į Ja
ponų laivus, kadangi jis ga

ilėtų būt pavartotas gamini
mui nitroglycerino, sprogs
tamosios medžiagos.

Australijos 1 a i v akroviai 
atsisakė kraut seną metalą 
į Vokietijos laivą, plauk
siantį į “Belgiją.” Jie su
pranta, kad tas metalas į)ū- 
tų pervežtas Vokietijon 
amunicijai dirbti.

kolonijas, d. Pruseika sugrįš 
Chicagon pirm “Vilnies” bend
roves šėrininkų suvažiavimo.
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NAZIAI “GREIT” IŠTAŠKYSIĄ ČECHOS 
LOVAKIJA-REIKALAUJA PANAIKINT 

SUTARTIS SU SSRS IR FRANCIJA
Čechoslovakijos Valdžia Atmetė Naziu Reikalavimą Duoti 
Jiem Visišką Savivaldybę — Nesileis Diktuoti Henleinui 

—Laikysis Apsigynimo Sutarčių su Francija ir Sovietais

c

Praga. — Čechoslovakijos 
valdžia atmetė reikalavimą 
Henleino, vokiečių nazių va
do Čechoslovakijoj, tuojaus 
duot jiem pilniausią savival
dybę ir atsimest nuo tarp- 
savinio apsigynimo sutarčių 
su Sovietų Sąjunga ir Fran
cija.

Kas liečia vokiečių tauti- 
ės mažumos' teises, tai Če- 

o s 1 o vakijos valdininkai 
nur ,"“kad jas užtikrina 
naujasis įstatymas, išleistas 
mažumu naudai.

Č e choslovakijos užsienių 
reikalų ministerijos atsto
vas pareiškė: “Tai neleisti
nas dalykas, kad Henlein 
diktuotų, kokią politiką Če
choslovakija turi sekti.”

Vienna. —. Hitlerio val
džios įkvėptas, nazių laik
raštis “Reichspost” redak
ciniame straipsnyje pirmam

Liaudiečiai Kapoja Fa
šistus Šiauriniame ir
Pajūrio Frontuose

Hendaye, krane.-Ispanijos 
pasienis. — Liaudiečiai aš
triomis kontr-atakomis at
rėmė ir sustabdė fašistus, 
besigrumiančius linkon Cas
tellon de la Plana, Vidurže
mio pajūryje, ir vėl atmušė 
priešus nuo Alcala de Chiv- 
ret. Fašistai jau 4 dienos 
atgal oficialiai pranešė, būk 
jie užėmę šį pajūrinį mies
telį, už 25 mylių į šiaurius 
nuo Castellono, bet jis dar 
ir po šiai dienai tebėra liau- 
diečių rankose.
Vadinama “žuvusioji” Liau- 

diečių Divizija Kerta 
Fašistus

Praeitą savaitę fašistai 
paskelbė, kad jie apsupę 
43-čią liaudiečių armijos di
viziją Pyrenejų kalnuose, 
netoli Francijos sienos, ir 
“tikrai ją sunaikinsią,” jei
gu ta divizija nepaspruks 
Francijon trumpu laiku.

Bet vadinama “žuvusio
ji” divizija dabar iš tarp- 
kalnių nuo Montolui iki Tor 
partizaniškai užpuldinėja ir 
gilia priešus iš šonų. Praei
tą šeštadienį tie “žuvusieji” 
iškapojo 2,000 fašistų, ku
riuos staiga užklupo vienoj 
tarpkalnėj.

Šturmuot liaudiečius kal
nuose briaujasi fašistų pul
kai dviem atskirom linijom. 
Bet tarp tųdviejų fašistų li
nijų įsispraudė 1,800 val
džios atsiųstų kareivių, ku
rie ir kerta priešus vienan 
ir antran šonan.

Tariama “žuvusioji” di
vizija turi įvalias maisto, 

puslapy j užreiškia, kad “at
ėjo valanda atsiskaityt su 
čechoslovakija... jinai ne
gyvens ne vienų metų nuo 
šiol” tokioj padėtyj, kaip ji 
dabar yra.

Praga. — Kaip tik čecho
slovakijos valdžia atmetė 
naziu vado Henleino reika
lavimus (užgirtus ’Hitlerio), 
tuoj nazių govėdos puolėsi 
daužyt žydų krautuvių ir 
bažnyčių langus ir atakuot 
žydus gatvėse keliuose Če
choslovakijos miestuose.

Berlin. — Vokietijos už
sienių ministerijos organas 
“Diplomatische Korrespon- 
denz” rašo, kad jau “atėjo 
galas čechoslovakijos dery
bom” su naziais. Jos nazių 
galva Henlein, girdi, išstatė 
tokius reikalavimus, nuo ku
rių nebus daroma daugiau 
jokių nuolaidų.

Japonai Užėmę Grinų 
Miestelį; Chinai Išsker

dė Juos 2 Vietose
Shanghai, bal. 26.—Japo

nai trimis ruožtais grumiasi 
linkon svarbiojo Lung-Hai 
geležinkelio, Chinijoj, ir 
praneša, kad užėmę Tach- 
eng miestelį, 18 mylių į 
šiaurius nuo to geležinkelio, 
ir grąsina Pihsien mieste
liui, už 12 mylių nuo jo.

(Užvakar japonai buvo 
pasiskelbę, būk jiem telikį 
tik pusantros mylios iki to 
geležinkelio.)

Japonai smarkiai atakavo 
chinus šiauriniuose pakraš
čiuose Hwai ir Kwo upių. 
Po ištisos nakties atakų ir 
kontr-atakų, chinai, galop, 
kardais užpuolė japonus ir 
išskerdė visus, kiek jų ten 
buvo.

Chinai grąsina atkirst ir 
apsupt japonų pulkus, besi
veržiančius linkui Sinanche- 
no.

SKARDŽIAI KAPOJA AL
GAS AUDĖJAMS

P r o v i d ence, R. I.—Ux
bridge Worsted audimų 
kompanija paskelbė, kad 
nukerta 12 procentų ir pusę 
algas darbininkam dviejuose 
savo fabrikuose Lo welly j e ir 
viename Uxbridge, Mass. 
Tose audyklose gerais lai
kais dirbdavo iki 5,500 dar
bininkų. ,

Wanskuck Go. Providence 
numuša savo darbininkam 
uždarbius 10 iki pustrylikto 
procento, o Dunn Worsted 
Co. 12 ir puse procento.

ginklų ir amunicijos kovot 
kalnuose su priešais, kad ir 
ištisus metus. >

j

Fašistų Bombininkai Užmu
šė 100 Civilių Valencijoj
Madrid. — Nazių ir Mus- 

solinio lakūnai keliais de- 
sėtkais orlaivių įnirtusiai 
bombardavo Valenciją, Is
panijos pajūrio didmiestį, ir 
užmušė iki 100 nekariškių 
gyventojų; sužeidė 200.

Oro bombomis, tapo .su
žeisti ir trys Anglijos pre
kybiniai laivai prieplaukoj. 
Vienas jų, “Stanland,” skęs
ta. Bombų skeveldromis su
žeista trys anglų jūrininkai.

Fašistų kanuolės iš prie
miesčių vėl bombardavo 
Madridą, kur užmušė ir su
žeidė kelis desėtkus žmonių; 
Į fašistų šūvius veikliai at
sakė valdžios artilerija.

KAIP WILKES-BARRE 
MINES I-JĄ GEGUŽES

Wilkes-Barre, Pa. — Pir
moji Gegužės čia bus mini
ma šį sekmadienį, geg. 1 d., 
S. Main Street Armory pa
talpoj, kur yra vietos dau
giau kaip trim tūkstančiam 
žmonių. Programos pradžia 
7 vai. vakare.

Kalbės Pat Toohey, Ko
munistų Partijos distrikto 
organizatorius ir. kandida
tas į Jungtinių Valstijų se
natą; bus ir kitų gerų kal
bėtojų.

Philadelphijos Nau j asis 
Teatras suvaidins garsią 
d a r b i n i n k i šką komediją 
“Plant in the Sun.”

Dalyvaus delegacijos nuo 
darbo unijų,' WPA darbų 
projektų, pašalpinių drau
gijų, moterų ir jaunimo or
ganizacijų iš visų apskrities 
kampų.

ALBANIJOS KARALIUKO 
VEDYBOS

Tirana, Albanija. — Šį 
trečiadienį apsiveda Albani
jos karaliukas Zog su Ven
grijos grafiene Geraldine 
Apponyi. Iškilmėse dalyvau
ja ir Italijos užsieninis mi- 
nisteris grafas G.- Ciano.

Federacija Svarsto Carter; 
prieš Mainierių Uniją. Ne

žada Taikytis su CIO
Washington. — A merikos 

Darbo Federacijos taryba 
svarsto, ar išduot visašališ- 
ką čarterį vadinamai “Pro- 
gresyvei” Mainierių Unijai, 
kurios pirmininku yra Joe 
Ozanic. Tada jinai pradėtų 
ardančią kovą prieš didžiąją 
Jungtinę Mainierių Uniją 
(CIO) visose angliakasyklų 
srityse. Ozanico agentai jau 
pasižymėję te r o r istiniais, 
g e n g s te riškais veiksmais 
prieš Jungtinę Mainierių 
Uniją.

Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green dabar į 
savo tarybos posėdį pasišau
kė ir Ozanicą. Green sako 
šiuo tarpu nematąs vilties 
susitaikyt Federacijai su 
CIO (Industrinių Unijų Or
ganizavimo Komitetu).

PREZ. ROOSEVELTAS REIKALAUJA AP- 
TAKSUOT SAVININKUS VISU VALDIŠ
KU BONU IR VISU VALDININKU ALGAS
Bankai, Fabrikantai ir Kt., Pirkę Valdiškų Bonų už 56 Bi
liūnus, Gaudami po $1,860,000,000 Metinio Pelno iš Jų, 

Iki Šiol Nemokėjo nė Vieno Cento Taksų Valdžiai
Washington. — Preziden-|bonų paliuosavimu nuo tak

tas Rooseveltas atsišaukė į sų, veda ir pramonės-biznio 
kongresą, kad greitai išleis- streiką prieš Naująją Daly

bą; perka sau tokius bonus, 
nemoka už juos mokesčių ir 
ramiai sau traukia didelius 
pelnus.

Antras prezidento Roose- 
velto atsišaukimo punktas 
į kongresą dėl taksų — tai 
apdėt mokesčiais visus fede- 
ralius, valstijinius ir mies
tinius valdininkus bei tar
nautojus. Rooseveltas sako, 
nėra priežasties, kodėl val-

tų įstatymą, kuris įvestų 
taksų mokėjimą už šalies, 
valstijų ir miestų bonus 
kaip šalies vyriausybei, taip 
vietinėms valdžioms. Tie ber
nai iki šiol buvo laisvi m 
bet kokiu taksu, v

Wall Stryto bankai, 
poracijos ir šiaip tulžiai bei 
privačios šeimyn 
ke federalį 
miestinių 
000,000 i Iž juos per me-'džios tarnautojai neturėtų 
tus gauXa nuošimčių-pelnų' mokėt tokių pat taksų, kaip 

0,000, kaip skai-'ir žmonės, dirbantieji pri- 
. Y. Times finansi- vatiniame biznyje bei pra- • 
as G. Nelson. Bet monėje.

or-

įįiųrtiž $56,000,- fxz •

$1,860,
čiuoja
nis ži
jie iki šiol nemokėjo val
džiai nė vieno cento nuo tul 
didžių pelnų.

Fabrikantai ir bankinin-

Prezidentas nurodo, kad 
Ų nereikia jokio naujo šalies 

konstitucijos pataisymo ap-» 
taksuot valdiškų bonų savi-kai, naudodamiesi valdiškų ninkus h. valdininkuS) nes

PER 4 METUS BŪSIĄ PA
ŠALINTI VISI ŽYDAI Iš 

VIENNOS

Vienna, bal. 26.—Hitlerio 
organas “Voelkischer Beo- 
bachter” rašo,'kad iki 1942 
metų visi žydai turės būt 
panaikinti iš Viennos, buvu
sios Austrijos sostinės. Ne
būsią žydam leista užsiimt 
jokiu bizniu nei profesija 
tarp kitų žmpnių, kaip tik 
tarp pačių žydų.

Tas Hitlerio laikraštis lie
pia žydam išvažiuot į Afri
kos salą Madagaskarą ar į 
laukines vietas Pietinėj Am
erikoj.

ANGLIJOS PROTESTAS 
PRIEŠ JOS PILIEČIŲ 
AREŠTUS SOVIETUOSE

Maskva. — Anglijos am
basadorius Chilston užpro
testavo Sovietam, kad jie 
suėmę tam tikrą skaičių An
glijos piliečių ir nepranešę 
Anglų ( valdžiai apie tai. 
Grasina, kad jeigu Sovietai 
ir toliau taip darysią, tai 
turėsią pablogėt santikiai 
tarp tųdviejų šalių.

Anglijos valdžia ypač pro
testuoja,. kad paskutinėmis 
dienomis Sovietuose liko su
imta Rožė Cohen, sakoma, 
kaip įtariama šnipė. Nors 
pati areštantė pareiškė, kad 
jinai atsisakė nuo Anglijos 
pilietybės, o tapo Sovietų 
piliete, bet Anglijos valdžia 
smeigiasi su savo “patarna
vimais” jai, ir gana.

ORAS
Šiandien bus apsiniaukę, 

tarpais lys ir bus vidutiniai 
šilta.—N. Y. Oro Biuras..

Vakar temperatūra 65. 
Saulėtekis 6:03; saulėleidis 

jau 16-tas konstitucijos pa
taisymas duoda teisę kon
gresui taksuot įplaukas, ‘ne
žiūrint iš kokio šaltinio jos 
būtų gaunamos.’

Tačiaus yra kai kurių ne
lygumų, kuriuos šalies Vy
riausias Teismas turėtų iš
lyginti, pavyzdžiui:

Šalies valdžia jau dabar 
gali taksuot visas įplaukas 
federalių tarnautojų, apaęt 
federalių teisėjų, paskirtų 
iki 1932 m., bet jinai negali 
taksuot valstijų ir miestų 
valdininkų. Valstijos turi 
teisę taksuot savo valdinin
kus-tarnauto jus, bet negali 
taksuot federalių valdinin
kų algų, šalies valdžios bo- 
nų, o šalies valdžia negali 
taksuot valstijinių bonų.

Bet tokios išimtys nėra 
padarytos pagal šalies kons
tituciją, o tik pagal teismų 
tarimus. Prezidentas, todėl, 
tikisi, kad teismai, atsi
žvelgdami į skirtingas šių 
laikų sąlygas, atitaisys tuos 
netikslumus, padarytus se
nesniuose savo sprendimuo
se.

R e p ublikonas senatorius 
Borah ir tūli kiti politikie
riai kongrese, tačiaus, pla
nuoja trukdyt teisingą pre
zidento reikalavimą, kas 
liečia taksus iš visų.

Dionne “Penkiukių” Tėvas 
Reikalauja Paliuosuot Jas 

Nuo Dr. Dafoe

Ottawa, Canada. — Gar
sių “penkiukių” mergaičių 
tėvas O. Dionne teismiškai 
reikalauja paliuosuot jo 
dukteris iš dr. Dafoe ir tei
sėjo Valino globos.

Daktaras Dafoe sako, kad 
tėvui rūpi tie $600,000, ku
rie suplaukė į “penkiukių” 
fondą už jų vardų ir pa
veikslų naudojimą garsini
muose ir judžiuose.
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Vis Bando Dumti Žmonėms Akis
Andai “Naujienos” paraše, būk Miza- 

ra New Yorke agitavęs aukoti į Lietuvos 
ginklų fondą. Kai į tai buvo atsakyta, 
kad “Naujienų” redaktorius, šitaip ra
šydamas, meluoja, tai jis ve kaip bando 
aiškintis:

Balandžio mėn. 1 d. “Laisves” redakcijos 
straipsnyje po antrašte “Veidmainiai” buvo 
kalbama apie ginčus, kilusius bendrame ko
mitete dėl paskyrimo aukų, surinktų Cooper 
Union salėje. Tuose ginčuose Strazdas siū
lęs siųsti aukas ne ginklų fondui, bet Lietu
vos universitetui. Toliau tame “Laisvės” 
editoriale sakoma:

“ ‘Laisvės9 redaktorius su tuo nesutiko. 
Jis ‘pareiškė, kad tai būtų tik savęs apsiga
vimas ir tos visuomenės, kuri aukojo ginklų 
fondui.”

O tas “Laisvės” redaktorius, kuris šitaip 
kalbėjo, buvo pats Rokas Mizara! Jisai čia 
aiškiai pasako, kad jisai įrodinėjo, jogei au
kos negali būti skiriamos niekam kitam, 
kaip tik ginklų fondui. (“N.” iš bal. 23 d.)

Jeigu “Naujienų” redaktoriui būtų rū
pėję dalykų nušvietimas, o ne jų aptem- 
dymas, tai jis būtų pacitavęs iš paminė
tojo “Laisvės” editorialo tai, su kokiu 
pasiūlymu “Laisvės” redaktorius nesuti
ko. Jis nesutiko, būtent, su Strazdo veid
mainyste. Strazdas, norėdamas pasiro
dyti “kairiu,” sakė, pasiųskim paminė
tas aukas Universitetui, o iš ten tegu sau 
.Smetonos valdžia jas pasiims ginklams 
pirkti. Ve, kur toji veidmainystė ir tasai 
trockistinio socialisto kreivumas. Dau
giau: tas pats Strazdas siūlė sumany
mą, kad Grand Paradise svetainėje (kur 
įvyko masinis mitingas, suruoštas ,LDS, 
ALDLD ir Centro Biuro) surinktos au
kos turi būti pasiųstos ginklų fondui! 
Grand Paradise svetainėje gi aukos buvo 
renkamos ne ginklų fondui, bet padengti 
lėšoms prakalbų ir demonstracijos ties 
Lenkijos konsulu New Yorke. Prie tų 
pinigų Strazdas, žinoma, neturėjo jokios 
teisės kibti, bet jis, kaipo. “labai kairus” 
Grigaičio šalininkas, turėjo"z drąsos siū
lyti tuos pinigus siųsti ginklų fondui, 
kuriam jis neva esąs priešingas! Ką tai 
parodo, ar ne to žmogaus veidmainystę?! 
Kur tuomet atsiduria “Naujienos” to
kius veidmainius gindamos?

- Čia tenka paminėti, kad Grand Para
dise svetainėje surinktų aukų atliko nuo 
ruoštos demonstracijos $41 su centais ir 
jie buvo pasiųsta Lietuvos politinių anti
fašistų kalinių šeimoms sušelpti. Tai su
ma, kurią Strazdas siūlė paskirti ginklų 
fondui.

Kam Aukos Buvo Renkamos?
Pirmas visų penkių laikraščių redak

torių susirinkimas įvyko kovo 18 d. po 
pietų. Buvo aišku, kad tuo tarpu Lietu
vai grūmojo mirtinas pavojus, kadangi 
Lenkijos ultimatumas jau buvo žinomas, 
bet nebuvo žinoma, ką darys Lietuva. 
Ginkluotas susirėmimas tarpe tų kraštų 
galėjo prasidėti bile kada. Sudarytas Lai
kinas Komitetas Lietuvai Ginti. Nutarta 
sekmadienį suruošti masinis mitingas 
Cooper Union svetainėje. Nutarta rinkti 
aukas ginklams pirkti. Nutarta pakvies
ti kunigą Balkūną arba kun. Pakalnį pa
prašyti aukų. Nei vienas susirinkimo da
lyvis tam neprieštaravo.

Masiniame mitinge kalbėjo kun. Bal- 
kūnas. Jis prašė aukų ginklams, ragino 
stiprinti ginklų fondą. Po jo kalbos buvo 
renkamos aukos (Strazdas pats dolerį 
davė). Vadinasi, patsai masinis mitingas 
savo aukojimu nutarė, kam tie pinigai 
turi būti skiriami. Mizarai nereikėjo 
“agituoti” už ginklų fondą, kadangi jis 
kalbėjo po kun. Balkūno.

Šitaip dalykai dėjosi.
Jeigu po to atsirado žmogus, kuris 

Cooper Union surinktas aukas siūlė pa

siųsti Universitetui (o iš ten tegu Sme
tona pasiims ginklams), gi surinktas au
kas Grand Paradise tas pats žmogus siū
lė pasiųsti ginklų fondui, tai tas tik pa
rodo, ant kiek tas žmogus yra veidmai
nys, ir kad su tokiais žmonėmis bendras 
darbas nėra galimas.

Jei “Naujienų” redaktoriui rūpėtų tie
sa, tai jis turėtų savo kolegą Strazdą už 
tokią veidmainystę pasmerkti. Deja, jam 
tiesa nerūpi. Jam rūpi, kaip čia kitokio 
politinio nusistatymo žmogų pašmeižti. 
Na, tegu jis tai sau ir daro!

Gegužės 1 ir 8 dd. Chicagoje
Kaip jau žinia, gegužės mėn. 8 d., š. 

m., įvyks metinis “Vilnies” b-vės dalinin
kų suvažiavimas. “Mūsų šis suvažiavi
mas,” rašo “Vilnis”, “bus svarbesnis už 
pirmesniuosius, tai rengkimės prie jo 
uoliau, geriau. Kas galite dalyvaukite. 
Kiti siųskite patarimus, pasveikinimus.”

Be to Chicagos dienraštis primena, kad 
“šiais sunkiais laikais finansine parama 
dienraščiui labai reikalinga.”

i

Iš vakaro, gegužės 7 d. įvyks LietuvĄ 
Komunistų V i d u r v a k a rinių Valstijų 
Frakcijų konferencija. Biuro sekretorius 
d. F. Abekas rašo:

Mes visuomet prieš “Vilnies” šėrininkų 
suvažiavimą turėdavome Vidurvakarinių 
Valstijų: Ohio, Michigan, Indiana,-Wiscon
sin ir Illinois Lietuvių Komunistų Frakcijos 
atstovų konferenciją. Tik pernai tokios kon
ferencijos nešaukėme, o turėjome “Vilnies” 
korespondentų pasitarimą. Tačiaus daugelis 
partiečių yra ir mūsų dienraščio korespon
dentai. Todėl Biuras ir nutarė, kad šierhet, 
prieš “Vilnies” šėrininkų suvažiavimą šauk
ti Frakcijos konferenciją.

Konferencija įvyks subatoj, gegužės 7 
dieną, 2 vai. po pietų, “Vilnies” svetainėje, 
3116 S. Hoisted St., Chicago, Illinois.

Draugai, yra keletas svarbių klausimų, ką 
reikia apdiskusuoti. Svarbiausi yra šie:

1. Dienraščio “Vilnies” platinimas ir ben
dradarbiavimas.

2. Mūsų organizacijų stiprinimas ir augi
nimas.

3. Bendro fronto auginimas ir cementavi- 
mas turint prieš akis Lietuvos, nepriklauso
mybės gynimą ir Vilniaus klausimą.

4. Auginimas Komunistų Partijos; gavi
mas naujų narių ir lietuvių kalba kuopų 
įkūrimas.

Dabar mūs darbas yra daug platesnis ir 
didesnis, negu jis buvo du metai atgal. Per 
pereitą mūsų Partijos naujų narių vajų žy
miai praplatinome savo eiles: Vidurvakari- 
nėse Valstijose gavome apie 200 naujų na
rių. Steng.kimės, kur galima, kad tų narių 
atvyktų į Frakcijos konferenciją. Ypač 
svarbu, kad būtų tokių draugų, kurie veikia 
CIO unijose, kurie darbuojasi bendro fronto 
budavojimui; taipgi, kad atvažiuotų darbš
čių “Vilnies” platintojų.

Typiškas Amerikietis
Buržuazinis dienraštis “Herald Tri

bune” pasiuntė Ispanijon savo jauną ko
respondentą, James P. Lardner, aprašyti 
einamąsias tarpe respublikos šalininkų ir 
fašistų kovas. Padirbėjęs truputėlį kaipo 
korespondentas, Lardner nutarė įstoti į 
respublikos armiją ir kovoti prieš fašis
tus.

“Ši kova turės būti laimėta' anksčiau 
ar vėliau/’ sakė jaunas kovotojas. “Jei 
fašistai nebus išvyti iš Ispanijos šiais me
tais, tai reikš juo didesnį kraujo pralie
jimą ateityj.”

Šituo vedinas, jaunas korespondentas 
ir pasirįžo stoti respublikos armijom Rei
kia pažymėti, kad James P. Lardner yra 
sūnus nelabai senai mirusio žymaus Am
erikos humoristo Lardnerio, kuris buvo 
pažangus vyras. Lardneris pasielgė kaipo 
typiškas amerikietis anti-fašistas!

Vargas Šnipams
Pastaromis dienomis Sovietų Sąjungoj 

buvo suimta keletas dvasiškių — popų, 
tarnavusių šnipais fašistinėms valsty
bėms. Susispietę į šnipišką organizaciją, 
šitie nenaudėliai ne tik buvo susirišę su 
Sovietų Sąjungos neprieteliais užsienyj, 
bet jie buvo nusitarę, kad, laike karo, į 
kurį būtų įvelta Sovietų šalis, jie praves 
krašte sabotažą. Kitais žodžiais, kai fa
šistai paskelbs Sovietų Sąjungai karą, tai 
jie iš vidaus ją ardys, griaus, silpnins.

Kad popai panašiai darė, nereikia nei 
stebėtis. Dvasiškija visą laiką kovojo 
prieš Sovietų Sąjungą dėlto, kad Sovietų 
vyriausybė apkarpė jai sparnus, panai
kindama tąsias privilegijas, kurias ji tū
rėjo carizmui viešpataujant.

Demokratiškai -- Reiš- 
t

kia: Neišsižadant Savo
Teisių ■

kitam, tai į jį žiūriu, kaip į 
išdykusį vaiką, nepilno pro
to žmogų, kuris nepajėgia 
suprasti, jog nesavo daikto 
ėmimas yra pasižeminimas 
savo asmens vertės.

Praktikos turiu gana. 
Vieną tik dalyką paminėsiu. 
Pittsburghe yra vad. Drau
gijų Sąryšis (“bendras 
frontas”). Partyviški žmo
nės — komunistai, socialis
tai vadovavo. Aš ir kiti kai
po nepartyviai progresistai 
taip pat po truputį vadova- 
vom. Sąryšio suvažiavimas 
nutarė apvaikščiot Lietuvos 
n e p r i k 1 a usomybės dieną 
1937 m. Vienas delegatas 
sako, kad iš pereitų metų li
kęs komitetas, kuriam pa
vesta ir šitą apvaikščiojifhą 
surengti. Vienas komunistų 
vadovas pasisakė, kad ir jis 
esąs tame komitete; tai ga
lim kartu rengti. Nutarta: 
du komitetai rengs vieną 
apvaikščiojimą. Komi tetai 
susirenka. Senasis komite
tas atsiveda porą narių 
daugiau. Tautininkai sako: 
mūs dauguma, mes darysim 
viską kaip mums patinka. 
Toks buvo atsakymas į 
klausimą, kas čia šitą susi
rinkimą ves.

Na, ir Sąryšio Komitetą 
jie pastūmė į šalį. Pasikvie
tė konsulį Budrį. Šeiminin
kavo kaip tinkami. Sąryšis 
dėl to neteko draugijose 
garbės, neteko spėkų; drau
gijose tautininkai palaikė 
savo prestižą. Sąryšis mer
dėjo per ištisus metus.

Kai raportavau Sąryšio 
suvažiavimui porą mėnesių 
atgal, jog mes perdaug nu
sileidom tautininkams, fa
šistams, išsižadėjom savo 
teisių, tai prieš mane suki
lo mano draugai pažangie
ji; net ir tie, kurie viešai 
mane vadina savo mokyto
ju! Vienas draugas (socia
listinės sriovės) net išdrįso 
šitaip mane mokinti (mul

“Laisvė” kovo 22 d., 1938 
m., rašo: “...pas mus vis
kas demokratiškiausia tvar
koma. Kur mes ką veikiam 
su kitais, pripažįstame ir 
praktikuojame jiems tokias 
teises, kaip ir sau, kartais, 
dėl mandagumo, daugiau 
kitiems, negu sau.”

Šitas priedas, “dėl man
dagumo,” yra tai blogas de
mokratijai padaras.

Žino visi, kad komunistai 
per kokią trejatą paskutinių 
metų neretai nusileisdavo 
teišėse, išsižadėdavo savo 
teisių, užleisdami jas kitoms 
sriovėms. Tai daroma buvo 
bendrame sriovių veikime, 
bendrame fronte.

Tai buvo daroma dėl to, 
kad įtikinus kitus, jog ko
munistai yra tikrai demo
kratiški, kad myli demokra- 
tybę. Tuo tarpu kitos srio- 
vės juos vis ujo ir uja, kad 
nėra “nuoširdūs” demokra
tijos rėmėjai. Reiškia, tuo 
nusileidimu, p r i p a ž i nimu 
teisių kitiems daugiau, ne
gu sau, negalima įtikinti ki
tų, kad esi “nuoširdus.”

Atidavimas kitiems savo 
teisių yra tai atidarymas 
durų demokratybės ligai. 
Ta liga dvilypė: 1) Savo 
pusėj demokratybės neten
ki, ji suserga; 2) Kas pri
ima tavo teises, »neturėda
mas teisės jas priimti, tas iš 
kitos pusės demokratybei li
gą įvaro.

Elgtis d e m o kratiškai — 
reiškia: elgtis, neišsižadant 
savo teisių ir nesisavinant 
kito žmogaus teisių. .

Man nesmagu čionai pa
sakyti faktą, kad tie, kurie 
netiki komunistų demokra
tiškumu, nekritikavo jų to 
“mandagumo”, bet, priešin
gai, priėmė iš jų tą dovaną 
(jų išsižadėtas teises), kaip 
savo tikrą daiktą.

Tų nesavo teisių priėmė
jas save tik pažemina. Jei
gu aš atiduodu savo teises

Raudonojo Kryžiaus tarnautojai gelbsti sužeistiems kare žmonėms.

Užsienio fašistai aprūpino dvasiški ją, 
tarnaujančią jiems, pinigais, štai “N. Y. 
Times” korespondentas praneša, kad pas 
vieną suimtąjį popą rasta dokumentai, 
įrodą, jog per metus laiko jis turėjo net 
40j000 rublių įeigų! Nereikia nei aiškinti, 
kaip jis gavo tas įeigas: iš svetimų kraš- , 
tų fašistų.

Reikia štai kas žinoti: Sovietų vyriau
sybė pasirįžo padaryti galą fašistų šnipi- 
jadai. Jinai dabar tankiomis šukomis šū- 
kuoja kiekvieną organizaciją, kiekvieną 

v y r i a u s y b ės departmentą, kiekvieną 

kinti), girdi, čia nėra fašis
tų, jie ne* tautininkai, jie 
sandariečiai.

Aš gerai žinau, kada san
dariečiai likvidavo; žinau 
puikiai ir tai, kad buvusie
ji Tautinės Sandaros vadai, 
—Vinikas, Vitaitis, — dve
ji metai atgal Clevelande 
buvo Tautininkų Sąjungos 
suvažiavimo vadais. Vitaitis 
buvo jų dvasios vadas, nes 
suvažiavimas visas rezoliu
cijas priėmė tik jo parašy
tas, kuomet seno tautininko 
kun. Liūto rezoliucijas at
metė. (Atmetė, turbūt, dėl 
to, kad buvo perlėtos).

Dabar į mane žiūri tie 
mano pažangieji draugai su 
piktumu ir, gal, su gailes
čiu, kad aš toks...

Tai taip dabar turiu “pa- 
kutavot” už savo ir kitų pa
žangiųjų “griekus” prieš 
demokratybę. Tie “griekai” 
buvo padaryti dėl “manda
gumo.”

Tautininkai be gėdos; vi
sas tavo teises sužlėbčios, 
jei tik nusileisi; jie gi nė 
per vieną jotą nenusileis. 
Jie, vienok, tiksliai elgiasi 
sulyg savo “principų:” jie 
griežti demokratybės žudy
tojai.

Išrodo, kad mano draugai 
pažangieji susipras...

Wilkes-Barre, Pa., Ame
rikos Lietuvių Kongreso 
skyriuje baisus nesusipra
timas. O dėl ko? Dėl to tik, 
kad demokratijos nepažinta, 
kad apsilenkta su jos teisė
mis. Kai kurie delegatai pa
davė rezoliuciją, kad Sovie
tų Sąjungoje taip ir taip 
yra, to ir to nėra, o turi būt 
taip ir taip. Balsuota. Di
džiuma balsų atmesta.

Rezoliucijų komisijos du 
nariai iš penkių skelbia, kad 
tai esanti mažumos rezoliu
cija ir kaipo tokią jie skel
bia. Kiti sako, kad taip 
skelbti negalima. Bet visų 
prasižengta, kada tokia re
zoliucija buvo paduota bal
savimui. Pirmoj vietoj rezo
liucijų komisija nepildė de
mokratinių teisių.
t Štai koks dalykas. Am. 
Lietuvių Kongreso pamati
nis ir, gali sakyt, vienatinis 
įstatymas yra: pagelbėti 

Lietuvos liaudžiai atsteigti 
demokratines teises Lietu
voje. Apie Sovietų Sąjungą 
Kongresas neturi nė vieno 
žodžio savo principuose, nu
tarimuose, tiksluose.

Minėto skyriaus suvažia
vimas nusikalto prieš A. L. 
Kongreso įstatymą rezoliu
cijų Komisija, duodama su
važiavimui tą nelegališką 
rezoliuciją balsuot. Rezoliu
cijų komisija renkama tam, 
kad prirengtų rezoliucijas 
tvarkingai ir pagal draugi
jos įstatymus.

Demokratija tvarkosi 
įstatymu. Kuomet nepaiso
ma įstatymo, tai demokra
tija ne demokratija, tai cha
osas, suirutė, tušti ginčai, 
peštynės. Iš to nauda tik de
mokratijos priešams.

Demokratija turi atmest 
mandagumą, kuomet j i* y ra 
žeidžiama. Turi būt niekada 
neužmirštami principai, pa
matiniai įstatymai. Na, ir 
paprasta logika.

Mes, lietuviai, perdaug di
deli apsileidėliai. Apleidžia
me savo teises liuosu noru. 
Kai prisirenka tų apsileidi
mų krūva, užsikemša gyve
nimo visuomeninė upė, ta
da rėkaujam, pykstamės, 
kritikuojamės, bet beveik vi
suomet ne iš principo.

Turime principingai pasi
taisyt !

J. Baltrušaitis.

ŠYPSENOS
Su Išrokavimu

Du bičiuliai susitinka vie
noje indų parduotuvėje. 
Vienas iš jų nusipirko eilę 
porcelianinių indų. Antra
sis, tai pamatęs, sušunka:

—Tu perki tokius bran
gius indus! Ar tau galvoj 
negera ? -

Užpultasis atsigina:—Tu 
kaip viengungis, matai, ne
supranti ! Jei aš pirkčiau pi
gius indus, tai pats ir plau
čiau ir šluostyčiau, o dabar 
manęs žmona bijo prie jų 
prileisti ir plauna pati.

Neužmirštama

—Sakyk man, ar tu už
miršai tuos 20 dolerių, ku
riuos pasiskolinai?

—Kaip tu gali taip* gal
voti,—tai priklauso prie ma
no gražiausių atsitiminimų.

Iš šen—Iš Ten.
Burgos, Ispanija. — Fa

šistai sakosi, kad suėmę 49 
amerikiečius ir 21 kanadie
tį per mūšius šiaur-rytinia- 
me Ispanijos fronte.

Klausimai ir Atsakymai

krašto kampelį ir suradusi fašistų šnipą, 
atatinkamai baudžia. Apsupta iš visų pu-, 
šių savo mirtinais priešais, Sovietų Są
junga šiandien pergyvena savos rūšies 
karo stovį. Dėlto ji budėja. Ji tūri budėti, 
jei nori gyvuoti! *

Kiekvieno fašistų šnipo suėmimas ten 
stiprina ne tik Sovietų Sąjungą, bet vis 
toliau atitolina pasaūlinį karą, vis labiau 
stiprina visą anti-fašistinį judėjimą vi
sam pasaulyj. Dėlto ir dėftiokratiniai nu
sistatę Amerikos žmonės ttio gali tik pa
sidžiaugti.

Klausimas
Pas mus žmonės plačiai 

kalba, kad Juozas Tysliava 
planuoja iš “Sandaros” iš
kraustyti Vaivadą ir pats 
ten atsisėsti? Ar tas tiesa? 
Kas tada redaguotų “Vieny
bę?”

Chicagietis.
Atsakymas

Kol kas nieko konkretaus 
tuo reikalu mes nežinome. 
Kad vienybiečiai rengiasi 
spirti laukan Tysliavą, tai ir 
čia visas svietas kalba. 
“Vienybę” redaguoti, paim
siąs Jurgėla.

Kiek teisingi tie gandai, 
kad Tysliava galvoja iš
kraustyti Vaivadą iš “San
daros,” tai irgi mes nežino
me. Tiek tik aišku, kad sme- 
tonininkų fronte vėl ne vis
kas ramu.
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Darbininke ir Šeimininke *
IR JIE TURĖJO MOTINAS, BET AR MOTINOS LYGIAI PAGERBTOS

JOS NEIŠGELBĖJO MOTINU DIENĄ
Nėra to miesto, kuriame 

pastaraisiais keliais metais ne
būtų buvę apiplėšimų. Juose 
įvyksta ir žudysčių. Mažes
nieji plėšikėliai, ypatingai 
pradiniai, jei ne pirmame plė
šime, tai kelintajame, pagau
nami ir pasiunčiami ilgiems 
metams kalėjimo. Atsitiki
muose, kur nelaimingi užpul
tieji a-P'-'P oi icistai nužudoma 
laike plėšimo, ten visi plėšimo 
dalyviai atsiduria elektros kė
dėj. Tokiame nuotikyje, atsi
dusę, pasakome: “Gerai, kad 
apvalė miestą.” Bet tankiai 
nepraėjus nei dienai išgirsta
me, kad vėl įvyko plėšimai. 
Tokia gausa plėšikų atrodo 
keistu ir bauginančiu reiški
niu, bet retas kas norime pa- 
jieškot to šaltinio, iš kur plė
šikai imasi.

Prieš išvykimą į šią šalį jis 
davė lekcijas Barcelonos Uni
versitete studentams. Jam be
kalbant į studentus fašistų or
laiviai pradėjo mėtyti bombas, 
šviesos tapo užgesintos, bet nie
kas neapleido pamokų. Berga- 
min savo lekciją pabaigė prie 
žvakės šviesos.

Nesenai įvykusiame penkių 
jaunų plėšikučių teisme, New 
Yorke, kur visi nuteista mirti 
elektros kėdėj, kapitalistinis lai
kraštis “Daily News”, kuris ne
turi specialių simpatijų bied- 
nuomenei ar kam patekusiam 
negerovėn dėl biednatvės, pa
davė trumpą nuteistųjų gyve
nimo sutrauką sekamai:

Dominick Guariglia, 18 me
tų, 219 Henry St., didžiumoj 
gyveno laužynėse ir pulrui- 
miuose.

Joseph Harvey O’Loughlin, 
23 m., 225 E.. Broadway, sir 
paprastu normalaus žmogaus 
inteligentiškumo laipsniu, bet 
“is aiškiai nepalankių namų 
sąlygų, atžymėtų skurdu.”

Arthur Friedman, 21 m., 206 
Madison St., sūnus paliuosuoto 
nuo tarnybos gatvešlavio, “la
bai piktai atsineša į visuome
nę.”

Isidore Zimmerman, 21 m., 
64 Rutgers St., penktas iš aš- 
tuonių vaikų, kurio “asmeny
bės sukrikimas arti beproty
bės.”

Philip Chaleff, '27 m., 33 
Canal St., metė mokyklą 14- 
kos metų ir išėjo ant Bowe- 
rės dirbti teatre ušeriu ir ka
sininko pavaduotoju.

Ar stebėtina, kad jie “pik
tai atsineša į visuomenę”, kuri 
dar vaikais tebesant ištraukė 
iš mokyklos, kuri nuo jų at
ėmė saulę ir žaislus, bet neda
vė darbo, nedavė duonos ir 
vos 18-27 metų sulaukus jau 
išmetė į šiukšlyną ir išbraukia 
iš gyvųjų tarpo.

Ir visi jie kada nors turė
jo motinas. Tų neorganizuotų 
motinų meilė visgi buvo bes- 
pėkė grumtis ir nugalėt plė
šikišką išnaudojimo šmėklą, iš 
vienos pusės begaliniu dolerin- 
gųjų lėbavimu viliojančią, iš 
kitos pusės biednųjų badu ir 
bevilčia grąsinančią ir stu
miančią į piktadarybių bedug
nę jų sūnus, kaip ir tūkstančius 
kitų darbo žmonių jaunimo.

Dėlto šių dienų visuomenė, 
visokių religinių ir politinių 
pažiūrų ir įsitikinimų darbo 
žmonės, yra karštai pasiryžę 
kovoti prieš tas /jaunimą žu
dančias sąlygas. Jie entuzias- 
tiškai užgiria prezidento Roo- 
sevelto programą, kuri reika
lauja paskirt iš šalies iždo 3 
bilionus dolerių viešiems dar
bams ir abelnai šalies ūkiui 
gaivint.

Ypatingai moterims reikia 
energingai darbuotis už teisę 
darbo suaugusiam jaunimui. 
Užtikrintas darbas, unijinėmis 
algomis, duotų viltį geresnei

ateities. Lygiai svarbu įrašyti 
jaunimą į darbininkiškas or
ganizacijas, įteikt jam į ran
kas darbininkišką spaudą. Lie
tuvių jaunimui šioje pastaro
joj srityj gali puikiai pasitar- 
naut naujai išėjęs žurnalas 
“Voice”. Išmokęs organizuotai 
gint savo' reikalus, jaunimas 
bus kur kas labiau apsaugotas 
nuo pražūtingo sau h' žalingo 
visuomenei plėšikavimo kelio.

N. M.

KIEK YRA DIRBANČIU MOTERŲ?
Už algas dirbančių moterų iri parėjus iš darbo dar turi

Jungtinėse Valstijose yra apie 
11 milionų ir jų skaičius nuo
lat auga. Jos sudaro apie 22°/0 
arba ketvirtadalį visų už algą 
dirbančių žmonių. Dvi iš kiek
vienų devynių moterų kur nors 
uždarbiauja, čia neįskaitoma 
23,000,000 šeimininkių, kurių 
didžiuma yra darbininkų šei
mininkės ir atlieka visą šeimos 
auklėjimo ir namų priežiūros 
darbą, tačiau už tai negauna 
jokio atlyginimo.

Iš to skaičiaus profesionalių 
moterų yra tik apie 1,500,000, 
kuomet sunkiausiuose ir ma
žiausia apmokamuos tarnaičių 
ir namų ruošos darbuos randa
si 3,180,000 moterų.

Kaip auga moterų darbo spė
ka matysime iš sekamų skait
linių : Nuo 1880 metų mote
rų darbininkių skaičius pasi
daugino ketveriopai, gi nuo 
1900 metų pasidvigubino. Nuo 
1920 iki 1930 metų dirbančių 
už algą moterų skaičius pašo
ko nuo 8,500,000 iki 10,750,- 
000 arba arti 11 milionų.

Imant vyrų ir moterų dar
bo spėkų daugėjimą nuošim
čiais surandame, kad moterys 
darbuose padaugėjo 26%, o 
vyrai—15%. Tas parodo, jog 
moterys atėjo industrijon, kad 
joj pasilikt ir kad jos iki tam 
tikro laipsnio užima vyrų dar
bus.

ššios kelios skaitlinės turė
tų kiekvieną įtikinti, kaip 
svarbu ne tik moterims, bet ir 
vyrams per savo unijas reika
laut aukštesnės algų skalės 
moterims, nes tame glūdi visų 
darbo masių gerovė.

Moterys Karo Industrijoj

Arti pusės miliono moterų 
dirba tiesioginėj karo industri
joj ir nuo 50« iki 60% dirba 
rayon industrijoj, kuri į 24 va
landas gali pradėt gamint ek- 
sploduojančias medžiagas ka
rui. Keleriopai daugiau mote
rų bus ištrauktos iš namų į 
fabrikus užimt vyrų darbinin
kų vietas juos pašaukus į ka
rą. Tad karas kapitalistam bus 
dvigubai pelningas. Iš vienos 
pusės, plauks auksas už karo 
medžiagas, iš kitos pusės, per
viršis pelno nuo pigaus mote
rų darbo.

Gi moterims karas reikš ne
tekimą mylimųjų, dvigubą fa
briko darbininkės ir šeimynos 
maitintojos naštą ir skurdą rei
kiant pragyvent iš mažesnės 
algos.

Moterų Darbo Valandos

Jungtinėse Valstijose nėra 
specialio įstatymo, kuris nusta
tytų moterų darbo valandas. 
Joms pritaikoma paprastas
laikas, kuris susideda iš 8 va
landų į dieną ir 48 vai. į sa
vaitę tūlose valstijose, kuomet 
kitose dirba neribotą skaičių 
valandų. Tačiau ir turinčiose 
valandų įstatymus jie apeina
ma ir moterys būna priverstos 
dirbti net iki 72 valandas į sa
vaitę.

Visai nenuostabu, kad dar
bininkė, ypatingai motina, ku-

Motinoms yra paskirta vie
na diena per metus, kad jas 
pagerbti. Ta diena gimė neva 
tam tikslui, kad pagerbti tas 
motinas, kurių sūnūs žuvo pra
eitame kare.

Puikus ir prakilnus yra dar
bas pagerbti motinas, nors sy
kį į metus. Tačiau, žiūrint iš 
darbininkiškos pusės į motinų 
pagerbimo dieną ir į visas tas 
ceremonijas, rodosi, kad jos 
nebūna taip pagerbtos, kaip 

aprūpint šeimyną, be laiko pa
sensta. Gi fabriuose reikalau
jama tik jaunų mergaičių ir 
moterų, šiandien niekam ne- 
naujiena matyt pajieškoji- 
muose darbininkų sekamą: 
“Reikalaujame jaunų merginų 
ir moterų nuo 18 iki 25 metų.” 
Reiškia, virš 25 jau persena. 
Vos tik pradeda gyvent, o jau 
galimybės gaut darbą jai re
tėja, jos laukia juoda ateitis.

Nors Amerikoj kova už 8 
valandų darbo dieną tęsiasi jau 
senai ir didžioji darbo žmonių 
šventė, Pirmoji Gegužės, kuri 
gimė kovoje už 8 vaj. darbo 
dieną, jau švenčia savo 52-rą 
metinę sukaktį, tačiau kova už 
trumpesnes darbo valandas 
dar nepasibaigė. Tiesa, dauge
lyje industrijų jau atsiekta 8 
valandos, bet prie šių dienų 
mašinerijos ir darbo našumo— 
paskubos ir tiek valandų toli 
nebereikia, kad aprūpint vi
suomenę reikalingais gami
niais. Dėlto apvaikščiojant, šių 
metų Gegužės Pirmą tebeke- 
liamas klausimas .trumpesnių 
darbo dienų.

Gegužės Pirmos demonstra
cijose ir paraduose iškeliama 
ir kiti svarbūs obalsiai, kaip 
reikalavimas lygios algos už 
lygų darbą, motinystės saugu
mo, teisės mokslo ir darbo jau
nimui, prieš mažamečių vaikų 
darbą, prieš karą ir fašizmą, 
už apgynimą demokratijos. 
Vieningas, masinis visų darbo 
žmonių išstojimas parodo dar
bo žmionių galią ir palengvina 
išgaut reikalaujamas sąlygas. 
Dėlto moterys savo dalyvumu 
Gegužinės paraduose, puikiai 
pasitarnaus savo reikalams.

A.

PROTOKOLAS
Naujosios Anglijos Moterų 

Sąryšio susirinkimas įvyko ba
landžio 10, 1:30 vai. po pie
tų, Lietuvių Piliečių Kliubo 
Salėj, 376 Broadway, So. Bos
ton.

Sekamos Sąryšio atstovės 
dalyvavo: J. Stigienė nuo Bi
rutės Pašelpinės Draugystės, 
Montello; A. Markevičiūtė 
nuo Lietuvių Moterų Piliečių 
Kliubo, Lawrence; B. Lazic- 
kienė nuo Lietuvių Moterų 
Ratelio Metodistų Bažnyčios, 
So. Boston; E. Čeikienė nuo 
Lietuvių Moterų Kultūros 
Kliubo, So. Boston; M. K. Su
kackienė nuo ALDLD 7-to 
Apskričio, Worcester; H. Ta
mošauskienė nuo ALDLD 2- 
ros Kuopos Moterų Skyriaus, 
So. Boston.

Į komitetą išrinkta: pirmi
ninke ir organizatore, M. K. 
Sukackienė; jos pagelbininke, 
J. Stigienė; raštininke, A. 
Markevičiūtė; iždininke, E. 
Čeikienė; iždo globėjomis, B. 
Lazickienė ir C. Jankevičie
nė.

Iždininkei priduota atliku-

kad turėtų būti. Toji diena 
liekasi panaudojama daugiau
siai bizniškiems išrokltvimams. 
Reikia spėti, kad tą dieną iš
parduodama daug puikių gėlių 
ir kitokių brangių dovanų, ku
riomis turtuoles yra gana gau
siai apdovanojamos, nors ge
rai žinom, kad tos pagarbos 
minėtos moterys neužsitarna
vo. ’ Juk jos apart pagimdy
mo, prie geriausių ir pato
giausių aplinkybių, prie savo 
kūdikių išauklėjimo neprisi
dėjo. Jų kūdikius turi auk
lėti ir penėti vargšės darbi
ninkės motinos. •

Dabar pažvelgkim į darbi
ninkes motinas. Kiek gėlių 
bei kitų dovanų jas aplankys 
Motinų Dieną? Darbininkės 
motinos yra žmonijos auklėto
jos ir joms turi priklausyti 
garbė ir brangios dovanos. Bet 
vieton to, darbininkės motinos 
turi kentėti didžiausį skurdą 
ir nedateklių auklėdamos sa
vo kūdikius. Kada išauklėja, 
nors ir pusbadžiai, tai paima 
jos sūnus ir išsiunčia į karo 
frontą — pašeria kanuoles ar
ba padaro amžinais invali
dais, nepaklausę jos, kaip 
brangūs yra jie. Dar šian
dieną randasi nuo praeito pa
saulinio karo tūkstančiai bai
siai sužalotų sūnų, kurie guli 
ligoninėse ir ne jie atlankys 
motinas su dovanomis, bet mo
tinos per ištisus metus lankys 
juos ir pačios kentės kartu su 
jais.

Šiandieną žūna netik sūnūs, 
bet ir pačios motinos. Pavyz
džiui paimkime Ispaniją ir 
Chiniją, kur eina baisiausios 
žudynės, tenai fašistai iš pra
gariškų tankų ir kanuolių 
griauna ir degina miestus ir 
kaimus, ten žudomos motinos, 
maži kūdikiai ir seneliai, ir 
kas tik gyvas, viskas yra su
maišoma su žeme ir griuvė
siais. Mums s.ųpku yra įsi
vaizdinti tas visas baisenybes, 
kurios įvyksta tose fašistų už
pultose šalyse.

Ar mles, darbininkės moti
nos, dar ilgai kentėsime ir 
žiūrėsime į tas visas baiseny
bes ir duosime savo sūnus į 
skerdyklą nutukusių parazitų 
reikalams ?

Ne, darbininke motina, pra
regėk nors kartą ir pasakyk, 
kad gana mums kentėti tas 
visas paniekas ir mes eisime į 
darbininkių masinį veikimą — 
protestuodamos prieš baisias 
skerdynes, prieš darbo klasės 
motinų žiaurų išnaudojimą ir 
prieš visas skriaudas.

Darbininkės moterys, ap- 
vaikščiodamos Motinų Dieną, 
turėtų pareikalauti, kad ba
das ir pavergimas darbininkų 
šeimynose būtų sustabdytas. 
Reikėtų suruošti protesto mi
tingus tą dieną ir šaukti vi
sas motinas į kovą prieš tą 
pragaištingą kapitalistinę sis
temą. i F. K.

šių aukų nuo pereito suva
žiavimo $10.80. Išmokėta ke
lionei $1.20. Iždo stovis da
bar $9.60

Nutarta pagaminti Sąry
šiui taisykles ir M. K. Sukac
kienė išrinkta šiuom dalyku 
rūpintis. ' '*

Nutarta laikyti piknikas 
rugpjūčio 21, Lawrence, 
Mass., Maple Park.

Nutarta rengti maršrutas 
rudenį ir kitus parengimus, 
sykiu siekdamos įtraukti įvai
rias moterų organizacijas į 
Sąryšį.

Susirinkimas uždarytas 3 
valandą po pietų.

A. Markevičiūtė.

Gražiai Pasidarbavo 
“Virėjai”

Smagu prisiminti, kad “Virė
jos” platinime gražiai pasidar
bavo jau gerokas skaičius kuo
pų ir atskirų draugų bei drau
gių. Tūli iš jų atsiunčia pinigus 
iš anksto, nes ų’ knygas turi iš 
anksto užsakytas. Kiti užsisako 
bargan ir neužilgo atsiunčia pi
nigus už išparduotas knygas, 
kas rodo, kad prie pastangų ga
lima išplatinti. Dar kiti rašp 
tebesidarbuoją ir neužilgo at- 
liksią sau pasiskirtą darbą.

Pasidar b av o “V ir ė j ai’ ’
Smith’ai ir Mulokiūtė Phila- 

delphijoj; A. Drobienė ir J. 
Urmonienė, Chicagoj, P. J. 
Martin, Pittsburgh; A. Verte- 
lienė, Linden; A. Pajaujis, She
nandoah ; T. Grabštas, Strat- 
fordville; K. Sanislovaitienė, 
Waterbury, H. Tamošauskienė, 
W. Roxbury; M. Grigaliūnienė, 
Kapuskasing; A. Rudzinskas, 
Somerville; J. žolynienė, New 
Haven; M. Valentą, (Cleveland; 
A. Račkauskienė, Haverhill; J. 
Jurgaitienė, Kenosha; S. Ker
šys, P. Matulaitytė ir Moterų 
Komitetas, Montreal; Moterų 
Komitetas, Toronto; L. Žemai
tienė, Waterbury, Conn.; N. 
Astrauskienė, Detroit; J. Sti
gienė, Montello; B. E. Senkevi- 
čienė, Easton; A. Giraitienė, 
Hartford; O. Pukienė, 
Los Angeles; G. Shimaitis, 
Montello; O. Baltrušaitienė, 
Brooklyn ; Mrs. Potsun, Somers- 
ville; E. Davidonienė, Worces
ter; S. Bartašienė, Baltimore; 
ALDLD Moterų 81-ma kuopa, 
Brooklyn.

Daug draugų ir draugių užsi
sakė po knygą sau arba pasiųst 
dovanom savo draugėms, nes 
tai puiki dovana. Gauname ži
nių, kad knyga gauta ir Lietu
voje. Lietuvos moterys džiau
giasi susilaukusios tokią viešnią 
iš Amerikos į savo namus. Kny
ga lengvai vartojama ir Lietu
voje, .kadangi saikai imta sva
rais ir puodukaią bei šaukštais, 
be jokių didelių skaitliavimų, 
kas darbais užsivertusiom Lie
tuvos moterim yra dideliu pa
lengvinimu.

Virš paduota gražus būrelis 
draugių ir draugų, užsisakiusių 
knygų. Be abejo, daugelyje tų 
kolonijų jiems padėjo čion ne
suminėti draugai. Tačiau dar 
yra vietų, kur knyga neplatinta 
visai, tai yra nebuvo užprenu
meruota nei dabar platinama. 
Mes prašome tose ir kitose ko
lonijose, kur dar galima, pasi
darbuoti knygos platinime.

Užsakymus adresuokit seka
mai: “Virėja,” 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. S. S as na.

SO. BOSTON.MASS.
Iš ALDLD 2-ros Kuopos Mo
terų Susirinkimo, Buvusio 20 

Dieną Balandžio

Narių atsilankė vidutiniai. 
Buvo išduotas raportas iš at
sibuvusio N. Ą. Lįet. Moferų 
Suvažiavimo. PlačiaSkedbėta, 
kokį turėti parengimą minėji
mui Motinų Dienos 8 d. ge
gužės. Nutarta surengti leng
vą vakarienę, kuriai valgius 
draugės pačios pasižadėjo su
aukoti ir visą pelną atiduoti 
'Ispanijos kovai prieš fašizmą.' 
Yra užkviesta kalbėtoja, kuri 
aiškins reikšmę Motinų Die
nos ir moterų rolę dabar, ar
tėjančio fašizmo ir karo pa
vojuje. x

Po susirinkimo buvo skaity
ta paskaita moterų sveikatos 
klausimais, kuri gerai išėjo. 
Skaitė d. B. Chuberkienė.

Ko-tė.

PIKNIKAS
ALDLD 2 kp. Moterų Sky

riaus pirmas piknikas, rengia
mas bendrai su Montellos 
draugais, įvyks birželio 6 d., 
Tautiškame Parke, Montello. 
Prašome kitų organizacijų tą 
dieną nerengti piknikų.

Rengėjos.

Brooklynietės Minės 
Motinų Dieną

Balandžio 21-mą įvykusiame 
ALDLD Moterų 81-mos kuopos 
susirinkime nutarėm Motinų 
Dieną minėt draugiškam vakare 
šešetadienį, 7 gegužės, “Lais
vės” svetainėj. Lengvus užkan
džius pasižadėjo suaukot pa
čios narės ir kaikurios ant vie
tos paaukojo pinigais. Tikimės 
turėt muziką ir atatinkamą 
trumpą, bet gražią programą. 
Įžanga bus nemokamai. Drau
gės ir draugai kviečiami rengtis 
minėt Motinų Dieną su aldietė- 
mis.

Kalbėdamos apie Motinų Die
ną, pirm visko turėjom mintyje 
motinas, kurios pasiaukojo de
mokratijos gynimui išleisdamos 
sūnus Ispanijon, tad dėsime pa
stangas ta proga'paremti Ispa
nijos gynėjus.

Nutarta protestuot prieš į 
Brooklyno Union Gas Co., .kuri, 
pasimojo pakelt gąso kainas.

MARŠUOSIM GEGUŽINĖJ
Rengiamės maršuot Geguži

nės Parade. Jam jau sukelta 
$4.50, taipgi norime sumobili- 
zuot didelį būrį moterų maršuo- 
tojų. Moterys prašomos rėdytis 
baltai, nes tai gyvina paradą. 
Tačiau, kuriom nepatogu rėdy
tis baltai, ateikite pasirėdžiu
sios taip, kaip paranku.

Lietuviai marŠuotojai susi
rinks ne vėliau 2:30 po piet, 
balandžio 30 dieną, prie Lietu
vių Am. Piliečių Kliubo, 280 
Union Avė. Dėl daugiau infor
macijų skaitykite vietos žinių 
puslapį.

Kuopon įsirašė d. Menkeliu- 
nienė. Tai jau 8-ta nauja narė 
šio vajaus metu.

Turėjom pranešimus iš “Lai
svės” šėrininkų suvažiavimo, iš 
kuopos prakalbų Lietuvos reika
lais, taipgi iš Sąryšio konferen
cijos ir A. L. Kongreso. Apskri
čio atsiųstus bilietus draugės 
jau platina ir nutarė paimt dar 
5 knygutes. Skaityta ir ALDLD 
Centro kvietimas į suvažiavimą, 
kuris įvyks 1 ir 2 liepos. Šį 
klausimą plačiau svarstysim se
kamam susirinkime. /

Gerai Platina “ Viręją”
Kuopietės gerai pasidarbavo 

užrašinėjime ir dabar sulyg iš
galės darbuojasi platinime nau
jos knygos “Virėja.” šiame su
sirinkime priduota pinigai už 
11 knygų ir sekamam žadėta 
priduot dar už 10, taipgi tūlos 
draugės pasiėmė daugiau knygų 
platinimui.

Kuopa paėmė platint ir jau
nuolių žurnalą “Voice,” kuris šį 
sykį buvo dar karštas, vos tik 
nuo preso. Kai kurios draugės 
nupirko “Voice” savo jaunoms 
dukterims.

Susirinkimą baigėm prie ska
nių užkandžių ir arbatos,* ku
riuos parūpino dd. Valilionienė 
ir Adeikienė. N. K.

Norwood, Mass.
Balandžio (April) 30 d. Lie

tuvių Svetainėje įvyks nepa
prastai puiki programa, kurią 
pildys Rusų-Ukrainų Choras iš 
Boston, Mass. Dainuos visas 
choras, duetai, baleto šokikai, 
solistai ir bus sulošta juokų ko
medija “Vyras po Girtumui.” 
Po programos bus šokiai, grie
žiant rusų orkestrai. Pradžia 6- 
tą valandą vakare. Tikietas tik 
35c.
Komunistų-Socialistų Bendra 

Gegužinė
Pasaulio proletariato šventę 

Pirmą Dieną Gegužės Norwoo- 
jdo socialistai ir komunistai ap
vaikščios bendrai. Puiki bus 
programa su gerais kalbėtojais. 
Nuo komunistų ir socialistų 
taipgi ir nuo CIO. Programa 
atsibus Lietuvių Svetainėje, 1 
d. gegužės, 7:30 vakare. Būkit 
visi, jauni ir seni. Parodykim 
savo solidarumą prieš valdan

čiąją klasę. Nežiūrint kokio esi 
įsitikinimo, Pirma Gegužės yra 
visų darbo žmonių šventė ir tą 
dieną darbo žmonės visi ben
drai turi statyti reikalavimus: 
už trumpesnes darbo valandas, 
už didesnes algas, už bedar
biams pašalpą, už taiką, už ko
vą prieš fašizmą, už demokra
tiją, už bendrą veikimą darbi
ninkų klasės. Reporteris.

Ward Kalbės Per Radio
Dr. Harry F. Ward, Ame

rikos Taikos ir Demokratijos 
Lygos nacionalis pirmininkas, - 
kalbės reguliarėj Lygos pro- ’ 
gramoj ketvirtadienį, baland
žio 28-tą, 9 vai. vakaro, iš sto
ties WMCA. Įdomu bus išgirst 
kalbą šio žymaus švietėjo ir 
taikos bei demokratijos gynė
jo.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan, Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 
sultis skilviui

Kada PERSIVALGOTE, 
PERSIRŪKOTE, 

PERSIGERIATE

ATSITAISYSITE 
Greitai su 

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS YRA PASALDINTOS“ 

Parsiduoda vaistinėse bonkomis. 
Gėrimų įstaigose ir restauracijose 

dozomis bei stikliukais 
“JŪSŲ SKILVIO LABUI” 

COSSACK PRODUCTS 
400 W. 41st Street, 

New York City, N. Y.

.... .......■ ===========

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas' 

306 Union Avenue .
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
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Parašė M. ZOščENKO

MELSVOJI
Vertė V. PAUKŠTYS

MYGA
1 Pinigai
į (Tąsa) 15

Matriona norėjo suskaityti, bet jis ne
davė.

—Neliesk,—sako, — savo nešvariomis 
rankomis. Dar trūksta.

Ant rytojaus Ivan Savvič vėl atsikėlė, 
i- Vėl pašniokštė, apsivilko ir išėjo gat

vėn.
Vakare vėl su pinigais sugrįžo. Ir taip 

pradėjo kasdien daryti—žmogus ant ko- 
f jų atsistojo. Vėliaus, žinoma, paliovė gat

vėse pinigus rinkęs. Tuo labiau, kad kuo- 
i met visiškai pasveiko, tai jo išvaizda bu- 
j vb gera ir praeiviai patys paliovė pini- 
[ gus mesti.

O kuomet praeiviai paliovė duoti, tuo
met jis vėl ėmėsi savo profesijos.

Taip jis ir nenumirė. Taip jam Mat
riona ir neleido numirti.

Tai ve ką padarė Matriona su Ivanu 
Į Savvičiu.

Suprantama, koks nors apskričio gy
dytojas, perskaitęs šį aprašymą, nusi
juoks. Pasakys, kad mokslui tokie daly
kai nežinomi ir čia Matriona nieko ne
reiškia. Gal būt ištikro mokslui tokie 
dalykai nežinomi, vienok Ivan Savvič ir 

! po šiai dienai gyvas. Ir dargi šiomis die
nomis jis užbaigė kurią ten vaizdingą iš
kabą mėsos pardavyklai.

Pagaliaus, šį įvykį galima išaiškinti 
ir mediciniškai, moksliškai. Galimas daik
tas, kad jis, išeidamas gatvėn, nuo susi- 

' jaudinimo, gerokai išprakaitavo ir su 
’ prakaitu liga laukan išėjo.

Pagaliaus, nežinia, kaip ten buvo.
Vienok faktas, kad godi bobelka, 

mėgstanti pinigus ir ačiū savo godumui, 
išgelbėjo savo vyrui brangią gyvybę. 
Kas, žinoma, apsireiškia labai retu atsi
tikimu. Dažniausia būna atbulai.

Štai žingeidus pasakojimas apie vieną 
pienininkę, užsimaniusią padidinti savo 

į pajamas.
f ’ • 8. Pasakojimas apie Vieną Gobšią 

Pienininkę
Viena Simferopolio gyventoja, dantis

tė O., iš kilmės našlė, nusprendė ištekėti.
Na, o dabartiniu laiku ištekėti ne taip 

jau lengvas dalykas! Tuo labiau, jeigu 
dama inteligentė ir ji nori prie savęs tu
rėti taipgi inteligentišką, atatinkamą 
sau, subjektą.

Mūsų, taip sakant, proletarinėj šalyj 
inteligentų klausimas — gana rimtas 
klausimas. Kadrų problema dar galuti
nai neišspręsta, o čia, aš atsiprašau,— 
jaunikiai. Aiškus dalykas, kad inteligen
tiškų jaunikių šiandien nedaug. Tai yra, 
jų, žinoma, yra, bet jie visi tai šioki, tai 
toki: arba jau vedę, arba jau turi po dvi- 
tris šeimynas, arba abelnai serga, kas, 
žinoma, šeimyniniame gyvenime ne cuk
rus.

Ir ve prie tokių apystovų Simferopo
lyje gyvena našlė, kuri pereitais metais 
neteko vyro. Jis džiova numirė.

Ve, reiškia, jos vyras numirė. Iš pra
džių ji, veikiausiai, šaltai atsinešė linkui 
šio įvykio. E-e, mano menkniekis!... Bet 
vėliaus pamatė, kad toli gražu ne menk
niekis!... Jaunikiai gniužtėrnis^'pnT pa
saulį nebėgioja. Ir, žinoma, pradėjo ai
manuoti.

Ir ve, reiškia, ji aimanuoja apie metus 
laiko ir pasakoja apie savo vargus pie
nininkei. Pas ją lankėsi pienininkė, pieną 

. nešiodavo. Kadangi jos vyras džiova nu- 
? mirė, tai ji pradėjo daugiau savimi rū

pintis, geriau maitintis. Ji pieno gėrė po 
. du litrus į dieną. Ir nuo tokio maisto ji 

stačiai ištino ir turėjo stebėtiną sveika
tą. Ir, veikiausiai, nuo to pas ją galvo
je užgimė įvairios lengvos orinės mintys 
apie ištekėjimą.

1 , Vadinasi, ji apie metus laiko geria pie- 
; ną, vis geriau atrodo ir, apart kitko, turi 
' moterišką miestelėnišką kalbą su savo 

pienininke.
Nežinia nuo ko jos pradėjo. Veikiau

siai, ji atėjo į virtuvę ir pradėjo kalbėti. 
Ve, girdi, produktai brangsta. Piėnas, 
girdi, skystokas, ir abelnai jaunikių nė
ra. Pienininkė sako: •
. —Taip, taip, tikra teisybė, ko-ko, d tų 
mažai yra! .

Dantistė sako:
—-Uždirbu neblogiausiai. Viskas yra—

kambariai, rakandai ir pinigų! Ir pati, 
sako, ne kokia ten pašlemėke. Bet ve, 
jeigu norite, antru sykiu ištekėti sta
čiai nėra galimybės. Stačiai nors per 
laikraštį garsinkis.

Pienininkė sako:
—Na, — sako, — laikraštis—tai jau 

ne kalba. Bet, žinoma, reikia ką nors 
sugalvoti.

Dantistė atsako:
—Jei kaip, — sako, — tai aš ir pinigų 

nepasigailėčia. Duočia pinigų tai, kuri, 
tikslu apsivedimo, mane supažindytų.

Pienininkė klausia:
—O ar daug jūs duosite?
—Tas,—sako dantistė,—priklausys nuo 

to, koks jaunikis bus. Suprantama, jeigu 
jis inteligentas ir mane ves, tai tris rau
donukes duočiau.

Pienininkė sako:
—Trijų permažai. Duokite penkias 

raudonukes, tuomet aš šį dalyką sutvar
kysiu. Aš turiu atatinkamą žmogų.

—O gal jis ne inteligentas,—sako dan
tistė,—gal jis prieplaukų darbininkas? 
Už ką aš jums duosiu penkias raudonu
kes?

—Na ne,—sako,—visai ne prieplaukų 
darbininkas. Jis labai inteligentas. Jis— 
montioras.

Dantistė sako:
—Jei taip, tai mane supažindykite. O 

kol-kas, štai jums raudonukė už rūpes
čius. ;

Tuomi jos ir persiskyrė?
Reikia pasakyti, kad pienininkė po 

ranka nieko neturėjo, apart savo vyro.
Bet pasiūlyta pinigų suma ją sužavėjo 

ir todėl ji pradėjo galvoti įvairius būdus, 
kaip iš dantistės tą pinigų sumą iškrapš
čius.

Ir ve ji ateina namo ir savo vyrui sa
ko: • -

—Ar žinai, Nikolajuk, kas sviete de
dasi. Galima,—sako,—be jokių rūpesčių 
ir vargų penkiosdešimts rublių uždirbti 
ir nei šilo lapė nelos.

Paskui, reiškia, išpasakoja jam visą 
dalykų stovį. Girdi, ir kas čia tokio, jei 
aš tave tyčia su'pažindysiu su ta pratur
tėjusią dantiste, o ji ims ir iš savo kvai
lumo užmokės penkiasdešimts rublių.

—Ir,—sako,—jeigu ji būtinai spirsis, 
galima apsivedimų įstaigoj užsirašyti. 
Juk dabartiniu laiku jokio sunkumo nė
ra. Šiandien tu užsirašysi, o rytoj ar po
ryt—atbulai, persiskirsi!

O šios pienininkės vyras—dailus žmo
gus, su ūseliais, taip jai sako:

—Labai puiku. Supažindyk! Aš,—sako, 
—visuomet neatsisakysiu gauti penkias
dešimts rublių, jeigu tik juos veltui ga
lima paimti. Kiti už tokią sumą čielą 
mėnesį turi dirbti, o -čia toks menkniekis 
—užsirašyti!

Na, už poros dienų pienininkė supažin
dina savo vyrą su dantiste.

Dantistė labai nudžiunga ir be jokių 
derybų užmoka pienininkei penkiasde
šimts rublių.

Dabar pasidaro ve kokia padėtis.
Pienininkės vyras, šis žinomas linbrau- 

kis su ūseliais, greitai užsirašo su dan
tiste apsivedimų įstaigoj, persikelia į jos 
kambarius ir, kol-kas, ten gyvena. »

Taip jis gyvena penkias dienas, savai
tę, ir dešimtį dienų.

Tuomet ateina pienininkė.
—Kas atsitiko, kame dalykas?—klau

sia pienininkė.
Jos vyras atsako:
—Dalykas tame, kad aš apsisvarsčiau 

ir pas tave negrįšiu, pasilieku gyventi 
su dantiste. Čia man žingeidžiau gyvent.

Teisybė, už tokį savo nelemtą pasiel
gimą gavo per snukį, vienok savo nuo
monę nepakeitė. Taip ir pasiliko su dan
tiste. O dantistė, sužinojus visą dalykų 
stovį, gardžiai pasikvatojo ir pasakė, kad 
pakol nėra prievartos, b tik laisvas pasi
rinkimas, tai visą dalyką skaito užbaig
tu.

Teisybė, pi&pininkė dar buvo porą sy
kiu atėjus, sukėlė skandalus reikalauda
ma, kad vyras grįžtų, bet nei velnias iš 
to neišėjo. Dar daugiau—išvengimui to
limesnių skandalų jai pasakė, kad nuo 
šios dienos pienė nuo jos neims.
. Taigi, dėlei penkių raudonukių šykšti 
ir gobšti pienininkė neteko gražaus ir 
inteligentiško vyro.

Ir mes labai linksmi ir pilnai paten
kinti, kad taip, o ne kitaip atsitiko.

Dabar ta durnelė, pasilikus viena ir 
įpuolus į liūdesį, gali pasvarstyti, kokią 
Idaidą padarė.

Vienok būna, kad žmonės ir nepapildo 
panašių klaidų ir abelnai ne taip jau už
sidega pamatę pinigus, bet kuomet neti-

ketai pakliūva į jų nagus pinigai, jie 
visgi didžiai susijaudina ir pergyvena tą 
patį, kaip ir ši durnelė-boba pienininkė.

Štai apie vieną tokį žmogų, kuriam 
pakliuvo į rankas pinigai, mes ir norime 
jums papasakoti.

(Tąsa bus)

Sovietai Suėmė 25 Religi
nius Fašistų Šnipus

Chester, Pa New Haven, Conn
čia, Delaware County, 

dustrinių unijų ir fraternalių 
organizacijų darbininkai ren
giasi kartu prie Gegužinės 
darbininkų šventės demonstra
cijos gatvėse balandžio 30 d. 
O kaip mūsų lietuviai ir mūsų 
organizacijos, ar išsijudinsime 
į demonstraciją? Tai čia yra 
klausimas! Lietuviai taipgi tu
rėtu demonstruoti kartu su ki
tais darbininkais, nešdami iš
kabas protesto ir obalsių prieš 
užpuolikus Lenkijos fašistus, 
kad pastarieji nedrįstų pulti 
ant mūsų tautos, ir’ padaryti 
lietuvius vergais. Už tai nesė
dėkime nė vienas lietuvis na
mie, bet dalyvaukime minėtoj 
demonstracijoj. Lapeliais bus 
apgarsinta, kur ir kaip susi
rinkti.

Taip pat čia bus gegužės 1 
d. darbininkų masmitingas. 
Kalbės iš New Yorko Vito 
Marcantonio. Taip pat bus ro
doma iš Sovietų Sąjungos vie
na iš puikiausių filmų, tai 
“Chapayev”. Už tai nepra
leiskite progos, įsigykite iš kal
no visi tikietus. Kaina tiktai 
35c.

Lietuviai Minės 1-mą Gegužės.
Visos lietuvių progresyvės or

ganizacijos nusitarė apvaikšeiot 
pasaulio darbininkų šventę Pir
mą Gegužės, sekmadienį po pie
tų, 243 Front St. Kalbės drg. 
J. Gasiūnas iš Brooklyno ir an
glų kalba vietinis.

LDS Jaunuolių Choras išpil
dys programą. Bus ir daugiau 
pamarginimų.

Visi lietuviai turėtų padėję 
viską į šalį dalyvauti ir išgirsti, 
kas dedasi pasaulyj, minint šią 
mūsų darbininkų šventę ir kas 
gali atsitikt laukiant sekančių 
metų Pirmos Gegužės. Kiekvie
nas darbo klasės žmogus turi 
suprasti reikšmę Pirmos Gegu
žės ir dalyvaut jos apvaikščio- 
jime.
L. N. B-vės Valdybos Nepateisi

nama Klaida

O kaip su Philadelphijos 6- 
to Apskričio rengiamu “Lais
vės” koncertiniu banketu, kat
ras įvyks taipgi gegužės 1 d., 
2:30 vai. po pietų NeW Audi
torium svetainėj, 713 Snyder 
Ave. ? Ar jau čia turėsime ap
leisti? žinoma, kad ne. Užtai 
įsigykite tikietus iš kalno ir 
čia. Tikietus galite gauti pas 
Antaną Lipčių.

ALDLD 30 kuopos susirin
kimas įvyks taipgi gegužės 1 
d., kaip 10 vai. iš ryto? Užtai 
draugės ir draugai susirinkite 
visi, atsiveskite kiekvienas po 
naują narį į kuopą, nes taip 
yra kuopos nutarta.

P. Šlajus.

Bayonne, N. J
Išpuolė Pro Langą.

Balandžio 21 d., 9 vai. vaka
re, išpuolė per langą Mary Feš- 
tino, 20 metų amžiaus moteriš
kė. Vyras parėjęs iš darbo ir 
neradęs savo žmonos miegama
jame kambaryje (ji ten turėjo 
būti, nes už savaitės laiko laukė 
kūdikio), pradėjo teirautis pas 
uošvienę, kur yra jo žmona. Ne
radęs pačios kambaryje, pažiūl 
rėjo pro langą ir pamatė ją gu
linčią ant cemento apie 25 pė
das žemiau.

Moteriškė tapo nuvežta ligo
ninėn. Daktaras sako, kad dar 
yra vilties jai pasveikti. j

Priežastis jos išpuolimo pro 
langą nežinoma. K. M-as.

Amerikietis Korespondentas 
Metė Plunksną, Stojo prie 
Kanuolės prieš Fašistus

į ’

Barcelona, Ispanija.—Am
erikietis J. P. Lardner, sū
nus mirusio garsaus Ameri
kos rašytojo Ringo W. 
Lardnerio, iki šiol buvo ko
respondentu New Yorko ir 
Paryžiaus “Herald Tri
bune” dienraščių. Dabar jis 
įstojo į tarptautinių liuos- 
norių brigadą, artilerijos 
skyrių, kariaut prieš fašis
tus.

“Ši kova turi būt laimė
ta anksčiau ar vėliau,” sako 
Lardner: “Jeigu fašistai ne
bus išvyti iš Ispanijos šie
met, tai reikš daug kraujo 
liejimą ateityj.”

Pora savaičių atgal lietuvių 
svetainė tapo išrandavota ko
kiai ten vokiečių “apšvietos” 
organizacijai dėl “šokių”, ar ki
tokio ten pasilinksminimo.

Išvakarėse minėto parengimo 
pasirodė vietinėj spaudoj, kad 
važią bundas turės savo muš
trus mūsų svetainėj. Patėmiję 
amerikonų ir kitų tautų orga
nizacijos ir Amerikos Legionas 
pradėjo rengtis stabdyt tą na
zių “mitingą.” Sužinojus polici
ja, įsakė svetainės prižiūrėtojui 
ir valdybai • uždaryt svetainę, 
nes gręsia pavojus, kaip na- 
ziams, taip ir jūsų svetainei.

Bet kadangi už svetainę buvo 
užmokėta išanksto ir leidimas 
iš policijos buvo gautas (žino
ma,’ klastingai), tai Bendrovės 
pirmininkui pasidarbavus, susi
rinko apie 200 nazių svastikom 
apsikabinėję ir po sunkia poli
cijos priežiūra atlaikė savo mi
tingą tie žmonijos išgamos mū
sų progresyvių lietuvių svetai
nėj !

Po tam Bendrovės mėnesinia
me susirinkime kilo protestas 
valdybai už tokį pasielgimą. 
Vietoj atsiprašyt dalininkų, kai 
kurie iš valdybos pareiškė, kad 
jie nemato nieko blogo tame, ir 
paaiškėjo, kad svetainė yra iš- 
randavota tiem naziam dar ant 
dviejų susirinkimų. Ir tik kilus 
tvirtam Bendrovės dalininkų 
protesui, tapo atsakyta svetainė 
ir rankpinigiai sugrąžinta.

Mes užprašome tuos žmones, 
kurie “nemato” nieko blogo na- 
ziuose, ateiti sekmadienį po pie
tų į Lietuvių B-vės Svetainę ir 
išgirsti, kas tie naziai yra, ku
rie suka lizdus šioj šalyj, ir ko
kis jų tikslas. Koštuvas.

Maskva. — Po pravoslavų 
bažnyčios priedanga varė 
kariško šnipinėjimo darbą 
Japonijai, Vokietijai ir Len
kijai arkivyskupas A, vys
kupas B, šeši kunigai, šeši 
vienuoliai, dvi vienuolės, 
vienas buvęs grafas, vienas 
buvęs pirklys, šundaktaris ir 
buožė-kulokas. Už tai jie da
bar areštuoti kaip šalies iš
davikai.

Suimti dokumentai paro
do, kad jie, prisidengdami 
pamaldomis ir net “stebuk
lų” darymu, plačiai organi
zavo tikinčiųjų slaptas kuo
pas ir ruošė jas sabotažui 
prieš Sovietus užfrontėje, 
kuomet fašistinės šalys už
puls Sonetus iš priekio.

Dr. Herman Mendlowhz
83 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. iš ryto

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Philadelphijos Didžioji Iškilme

LAISVĖS BAN KIETAS 
Koncertas ir Šokiai

Rengia Visos Philadelphijos Lietuvių Darbininkų Organizacijos

■ Bus Nedelioj
Gegužės 1 May

New Auditorium Hali
713 Snyder Ave.

9

Philadelphia, Pa

Jau tik kelios jlienos 
iki didžiojo bankieto ku
ris įvyks 1 dieną gegu
žės. Bus geri valgiai ir 
puiki muzikalė progra
ma. Daug bus svečię iš 
kitę mi'estę.

Šiuom momentu yra 
daug labai svarbię įvy- 
kię. Tad šiame parengi
me R. Mizara savo pra
kalboje aiškins tuos da
lykus, kurie interesuoja 
kiekvieną mastantį žmo
gų-

f

5. Lyros Choro Merginę GrėpČ. •
6. Visas Lyros Choras. •
7. S.1’ Kuzmickas, baritonas •

. iš Šhenahdoah, Pa. •
8. Prakalba, R. Mizaros •

“Laisvės” redaktoriaus. _

ROJUS MIZARA 
“Laisves” Redaktorius

KONCERTO PROGRAMA BUS įVAIRI IR GRAŽI
1. Pasižymėjusi Rusę-Lietuvię Grupė, 

kurioje dalyvauja solistę, šokikę ir 
muzikantę.

2. šoks profesionalė scenos šokikė 
Lilija Russo.

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

Koncertas Prasidės Lygiai 2:30 Vai. po Pietų -
Vakarienė Bus Duodamą 6-tą Vai. Šokiai Nuo 7 Vai. Vakare

,.,r /
M
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Dabartinė Lietuvos Jaunuomenė So. Boston, Mass. PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

(Pabaiga)
Katalikai turi “Pavasario” 

draugiją. Čia visi instrukto-, 
riai yra kunigėliai. Pavasari
ninkai turi didelę įtaką kai
me. Ten žmones yra mažiau 
kultūringi ir yra daugiau re
ligingi. šventadieniais susi
renka į bažnyčią, kur kunigė
lis per pamokslą žinias jiems 
suteikia, kas veikti, kas dary
ti. Pavasarininkai nuo jau
nalietuvių skiriasi tuo, kad jie 
aukoja visas savo jėgas pir
miausia dievui, o paskui tėvy
nei, o jaunalietuviai atvirkš
čiai — “jaunąsias jėgas pir
miausia tėvynei.” Apskritai, 
pas pavasarininkus, kaip ii 
pas jaunalietuvius mažai yra 
apsišvietusių, gerai susipratu
sių narių.

Įvairios sporto organizaci
jos mažai užsiima politika; 
nors jų viršūnės yra susiskirs- 
čiusios, bet patys sportininkai, 
kur jiems patogiau, ten jie ir 
prisirašo. Į politiką mažai 
kišasi, nors kiekvienas turi sa
vo nusistatymą.

Mūsų tautiški studentai uni
versitete Kaune irgi turi viso
kių sąjungų, kurios yra vadi
namos korporacijomis. Jos 
pasižymi daugiausia savo alu
čiais, kur studentai turi pro
gos susipažinti su aukštomis 
poniutėmis ir ponais, kurie 
paskiau įtaiso neblogas tarny
bas. Pažangieji studentai yra 
susispietę “Varpo” draugijoj, 
kuri visokiais būdais tautinin
kų yra boikotuojama. Tuo 
tarpu visokie “Neo-lithuanai,” 
“Šarūnai” yra visokiais būdais 
šelpiami. Kiekvienos korpo
racijos nariai turi savo uni
formines kepuraites.
Kaimo ir Miestelių Jaunimas

Lietuva yra- žemdirbystės 
kraštas. Todėl mieste gyvena 
daug mažiau žmonių, kaip 
kaime. Todėl ir kaimo jauni
mas vaidina Lietuvoj didelį 
vaidmenį, kuris parodo visos 

^tautos išsiauklėjimą ir kultū
rą. Lietuvoj liaudies mokykla 
yra keturiais metais užbaigia
ma, kuomet Amerikoj reikia 
eiti aštuonis. Jeigu vaikas pra
deda eiti mokyklon aštuonerių 
metų, tai dvylikos būdamas ją 
baigia. Aukštesniam mokslui 
lėšų nėra. Gimnaziją lankyti 
labai retas gali, nes ūkininkai 
labai blogai gyvena. , Tai taip 
ir palieka. Todėl kaimo jauni
mo apsišvietimas yra apgai
lėtinoj padėtyje. Kur vargas 
ir skurdas, ten tuojau atsiran
da vagystės, girtuokliavimas, 
paleis tuvavimas. Ypatingai 
yra blogai mažažemių vai
kams, kurie užaugę turi eiti 
tarnauti bernais ir mergomis 
po didesnius ūkininkus, žie
ma šiek tiek geriau, mažiau 
darbo, bet kai ateina pavasa
ris, tai iki pat rudens, diena 
iš dienos reikia dirbti nuo pat 
ryto aušros iki vakaro tamsos. 
Gauna už tą visą vargą vos 
200-400 litų metams. Už tuos 
pačius pinigus reikia dar dra
bužių nusipirkti. O kiek var
go, kol juos tau dar sumoka. 
Ne kartą tenka bylinėtis. Ir 
taip slenka niūrios* dienos. 
Kartais šeštadieniais kas nors 
kokioj grįčioj su armonika už
traukia kokią polkelę . . . Kad 
išgirsti kokia kultūringą pas
kaitą ar ką panašaus, tai ga
lima labai retai.

Miesteliuose šiek tiek ge
riau. Jaunuoliai prasimokina 
kokio nors amato: kriaučiaus, 
batsiuvio, kepėjo. Pasidaro 
laisvesni,, nepriklausomi. Turi 
daugiau laiko išeiti, daugiau 
ką pamatyti. Katras darbštus, 
tas pragyvena neblogai.

Jaunimas Mokyklose
Gimnazijas lanko daugiau

sia valdininkų ir biznierių vai
kai. Jie geriausiai gyvena. 
Valdininkai gauna geras al
gas, todėl ir jų vaikams aukš
tesnėse mokyklose yra visokių 
lengvatų. Jiems nereikia mo

kėti mokslo mokestis, bilietai 
traukiniuose jiems yra papi
ginti. Tuo tarpu ūkininkų vai
kai, nors yra gabesni ir geriau

nos. Dar blogiau. Bijosi eiti 
pas daktarą, nes žino, kad bus 
nubaustas. Po poros dienų vi
sai susirgo ir nuvežtas ligoni-

mokosi, visų tų lengvatų ne
gauna.

Mokyklose mokiniai prade
da jau skirstytis į politines 
grupes. Atsimenu, kai mokiau
si Klaipėdoj, turėjau du drau
gu, kurių vienas buvo tautiš
kai nusiteikęs, nes buvo valdi
ninko sūnus, antras, būdamas 
prūselis ir turėdamas brolį 
Vokietijoj, visą laiką jautėsi 
esąs grynakraujis hitlerinin
kas. Aš pats vis palaikydavau 
Sovietų Sąjungą. Ginčydavo- 
mės ir ’ginčydavomės, nors 
patys tiek tik suprasdavom 
apie politiką. Bet įdomu, juo 
pradėjom eiti didyn, juo ma
žiau pradėjom politinius klau
simus gvildenti. Pradėjom ne- 
bepasitikėti vienas kitu. Ge
riau tyla, ne^u byla. . . Per
daug įsitaręs, gali atsidurti už 
“švediškų gardynių,” kaip da
bar vadina kalėjimus. Prade
da viskas eiti slaptai, tiktai su 
savo tikru draugu gali atviriau 
padiskusuoti. Įdomus dalykas 
vieną kartą atsitiko per karo 
paruošimo pamoką. Taip buvo 
Kaune.

Karininkas dėstė pamokas. 
Vienas mokinys, jieškodamas 
knygų, savo pasuolėj rado vi
są pluoštą komunistinių pro
klamacijų. Net pats nusigan
do. Karininkas tai pamatęs 
net apstulpo. Pradėjo bliauti 
iš visos gerklės, kad tuojau 
kaltininkas prisipažintų, o jei 
ne, tai jis jį sušaudysiąs. Pra
dėjom visi žvalgytis po savo 
suolais,—o ką gi! Kur tik žiū
ri, visur proklamacijų prikai
šiota. Tuojau susirinko dau
giau mokytojų, prasidėjo di
džiausias tardymas. Tardė, 
tardė, bet vistiek niekas neiš
ėjo, paliko nesužinoję, kas tai 
padarė. Daug panašių dalykų 
atsitinka.

Tikybos laisvė irgi suvaržy
ta. Visi mokiniai privalo mo
kytis kokios nors tikybos. Aš, 
kaip gimęs Amerikoj, turėjau 
valstybines metrikas, todėl pa
sisakiau, kad nesu krikštytas 
ir nepripažįstu jokios tikybos. 
Todėl tikybos pamokas nieka
dos nelankydavau. Kunigėlis 
amžinai sukdavo galvą, kaip 
prie manęs prisikabinti, bet 
neturėdavo progos.

Kariuomenėj

Kiekvienas jaunuolis suka
kęs dvidešimties vienų metų 
turi stoti naujokų ėmimo ko- 
misijon; jeigu tinkamas, turi 
atlikti karo parengimo prievo
lę. Kariuomenėj reikia išbūti 
pusantrų metų. Visi eina tar
nauti nenoromis. Tautininkai 
aiškina, kad tai esąs dar už
silikęs iš senovės Rusijos pa
protys, kada visiems reikėda
vo tarnauti po penkius metus 
ir >dar daugiau. Tada visi la
bai vengdavo kariuomenės, to
dėl, ir dabar nenorį Vis dar 
eiti. Bet tai yra tik išmislas. 
Lietuvos kariuomenėj nepatin
ka niekam tarnauti, kad tenai 
yra išsivystęs didelis neteisin
gumas, vadų nesąžiningumas, 
visiškas neatsižvelgimas į pa
prasto kareivio būklę. Tuo tar
pu karininkai, gaudami di
džiausias algas, lėbauja ir gir
tuokliauja. Čia duosiu keletą 
pavyzdžių iš kariuomenės gy
venimo.

Gyveno mano mietelyj 
mano gerai pažįstamas kaimy
nas. Išėjo kariuomenėn. Iš 
pradžių viskas sekėsi gerai. 
Bet štai pradėjo jaustis liguis
tas. Nuėjo pasiskųsti pulko 
daktarui, šis apžiūrėjo, apžiū
rėjo ir tarė: “sveikiausias esi, 
tur būt apgaudinėji mumis 
nenorėdamas eiti atlikti prati
mų. Jeigu kitą kartą taip atsi
tiks, būsi nubaustas.” Šis pa
traukė pečiais ir išėjo, argi 
kariuomenėj prieš vyresnį bar
sies. Bet jaučiasi tikrai ser
gąs. Praslinko dar kelios die-

nėn greit mirė. Panašių pavyz
džių įvyksta labai dažnai. Tai 
atsitinka dėl daktarų nesu
pratimo ir nesąžiningumo. Pa
siskųsti nėra kam, nes tai įvy
ko kariuomenėj.

Spauda čia irgi labai suvar
žyta. Galimą, gauti skaityti | 
tik “Lietuvos Aidą” ir “Trimi
tą”. “Lietuvos žinios” uždrau
stos. Laiškai visi perskaitomi 
ir kontroliuojami.

Jaunuolis, tarnaudamas ka
riuomenėj, jaučiasi visą laiką 
lyg kalėjime. Norėdamas būti 
laisvesnis, turi mokėti prisitai
kyti prie viršininkų, pataikau
ti jiems, svarbiausia tai gerai 
vis užfundyti. Kai paprasti 
kareiviai kenčia paniekinimą | 
ir vargą, tuo tarpu visi kari-1 
ninkai vaikščioja pasipūtę 
kaip kalakutai. Tai tikrai ka- 
žinką primena iš caristinės 
Rusijos. Kaip žinome, dabar
tinė valdžia laikosi tiktai ka
riuomenės karininkų pagelba, 
todėl jie stengiasi išlaikyti di
džiausią discipliną, kuriai su
griuvus, sugriūtų Smetonos 
valdžia, šitie pusantrų m,etų 
išimti iš jaunuolio gyvenimo 
nieko gero jam neduoda. Tik
tai sugaišina laiką norint iš
mokti kokio nors amato ar 
profesijos. Mano nuomone ka
ro parengimui pilnai užtektų 
pusės metų. Bet, žinoma, ta
da būtų daug mažesnis ka
riuomenės skaičius ir tada 
gręstų Smetonos sostui pavo
jus.

Pabaiga
Man atrodo, kad Lietuvos 

kaimas labai iš palengvo žen
gia pirmyn. Viskas priklauso 
nuo sąlygų. Pirmiausia, nėra 
laisvės, antra, nėra vietos ir 
laiko. Kaip prieš karą daugy
bė jaunimo kovojo prieš ca
rą, taip dabar kovoja prieš 
Smetonos valdžią. Fašizmas 
stabdo visur progresą. Jeigu 
paimsime jaunuolį, Lietuvoj 
baigusį liaudies mokyklą ir 
jaunuolį, baigusį Amerikoj 
liaudies mokyklą ir sulyginsi
me, tai amerikietis pralenktų 
europietį išsiauklėjimu ir iš
simokslinimu. Tai susidaro to
dėl, kad Amerikoj Public 
School mokslo programa yra 
djdesnė, kaip Lietuvoj; be to, 
takioj didelėj, laisvoj valsty
bėj, visur yra daugiau progų 
pagilinti savo žinias. Tuo tar
pu kai Lietuvoj ką išmoksta, 
greitai ir užmiršta. Šitie skir
tumai pranyks šiek tiek, kai 
Lietuvoj bus praplėsta liaudies 
mokyklų programa, šito nebū
tų J gal ima pritaikyti vieno ir 
antro krašto studentams, nes 
moksleivis Lietuvoj baigęs 
gimnaziją išeina tą pačią pro
gramą.

Mokslas visur sulygina žmo
nes. Todėl Lietuvos studentas 
moka tiek pat, kiek ir ameri
kietis; o, pavyzdžiui, svetimų 
kalbų žinojime dar daugiau. 
Daug ko galima būtų atsiekti, 
jeigu viskas nebūtų taip su
varžyta ir uždrausta. Manau, 
jeigu dabartinė jaunuomenė 
taip kovos, kaip kovojo mūsų 
tėvai prieš caro retežius, tai 
neužilgo išvysime laisvą, de
mokratišką Lietuvą.

A. Valužis.

Neišmano kaip Persekioti.
Cambridge policija kelios die

nos tam atgal sulaikė šešiolikos 
metų negrą jaunuolį ir atrado 
pas jį Jaunų Komunistų Lygos 
narystės kortą. Dabar policija 
negali išspręsti, kaip jaunuolius 
neprileisti prie Komunistų Ly
gos. Pati policija nusprendė da
lyvauti kiekvienam mitinge ir 
daboti, ar kartais nebus plati
nama '“slapta” literatūra, o 
“gudrus” majoras Lyons priėjo 
prie išvados, kad reikia rengti 
jaunuolių “pares” ir jiem duoti 
veltui “ice cream.” žinoma, kad
atitraukti toliaus nuo raudonų-
jų, bus duodamas tik vanilla ir 
šokoladas, o žemvuogių nė už 
pinigus nebus galima gauti.

Balandžio 16 d. kolonijų
draugai So. Bostone atlaikė pa
sitarimo konferenciją dėl dien
raščio “Laisves” pikniko, kuris 
įvyks liepos 3 d., Maynarde, 
Mass.

Draugai diskusuodami priėjo 
prie išvados, kad šį metą prisi
eis daugiau padirbėti, kad pla
čiau pasiekus plačiąją visuome
nę, nes dabartinė depresija pu
sėtinai kenkia parengimams. 
Gana daug laiko buvo pašvęsta 
apdisku.savimui praeitų pikni
kų, kuriuose įvyko klaidų. Bus 
dedama visos pastangos, kad šį 
metą “Laisvės” piknikas pasi
sektų visu šimtu nuošimčių.

Šioje konferencijoje dalyvavo 
ir svečias, drg. Buknys, “Lais
vės” administratorius. Gaila, 
kad drg. Buknys pas mus So. 
Bostone negalėjo pasisvečiuoti 
bent pora dienų.

žieminiai Javai Užšuto.
6 Ūkininkai Susirūpinę

šlepščiai, Biržų valse.—Nu
tirpus sniegui, kur rudenį buvo 
labiau įžėlę žiemkenčiai, u,- 
snigus sniegui ant nesušalu
sios dirvos, per žiemą iššuto. 
Dabar tik‘stovi balta dirva, 
lyg drobe apklota. Ypač la
bai išpuvę slėnesnėse vietose.

■Ūkininkai dejuoja, kad šie
met bus labai menkas žiem
kenčių derlius, nes dideli plo
tai teks išarti ir atsėt! vasaro
jumi ar apsodinti bulvėmis.

ALCA susirinkimas įvyks 27 d. 
balandžio (April), 8 v. v., savo na
me, 2806 S. 80th St. Draugai, malo
nėkite dalyvauti, nes turim labai 
daug svarbių dalykų aptarti. Gal jau 
daugelis žinote, kad rengiame balių 
Decoration Day, reikės rinkti darbi
ninkus. — Kliubiete. (98-99)

PHILADELPHIA, PA.
Dar įvyks1 susirinkimas prieš “L.” 

Bankietą, balandžio 27 d., trečiadie
nio vakare, 8 vai., 735 Fairmount 
Ave. Manom, bus parėję ir progra
mos. Visi, kurie paėmę platint tikin
tus dėlei" vakarienės, būkite ir pra
neškite. Todėl nepamirškite, daly
vaukite visi šiame visuomenės darbi
ninkų susirinkime, organizacijos na
riai ir tie, kurie surišti su šiuo pa
rengimu. — Kom.

SAN FRANCISCO-
OAKLAND, CAL.

Sąn Francisco ir Oakland ALDLD 
kuopos rengia šokius, šeštadienį, ba
landžio 30-tą, 8 vai. vak. Bus pasku
tinis šio pavasario parengimas. 1739 
Fillmor St., S. F. Įžanga 35c. Visi
San Francisco ir Oaklando apylinkės 
svečiai yra kviečiami dalyvauti, už
tikriname linksmą vakarą. Bus gera

Balandžio 19 d. įvyko komu
nistų kuopos lavinimosi vaka
ras. Padiskusavus projektą re
zoliucijų, siūlomų Komunistų 
Partijos Dešimtąja! Konvenci
jai, buvo radoma filmą “Mas
kvos Požeminis Geležinkelis.” | 

žmonių prisirinko pilna kliu- 
bo salė ir visi domėjosi diskusi
jom ir paveikslais.

Mūsų kuopa buvo nusistačius 
kvotą, kad turi gauti dvidešimt 
penkis naujus narius į kuopą 
iki gegužės pirmos. Reikia pa
sakyti, kad kvota išpildyta su 
kaupu ir dabar mūs kuopa turi 
55 narius. Būtų labai gerai, kad 
iki naujų metų pasiektume šim
tą, o tas jau ne taip labai sun
ku. Prie darbo, draugai!

■Audringai Ruošiamės Prie 
Pirmosios Gegužės

Šiemet ir pas mus Bostone 
Pirmoji Gegužės bus apvaikš
čiojama balandžio 30 d., šį šeš
tadienį. Tai bus nepaprastai di
delė demonstracija. Mat, šiemet 
demonstraciją ruošia suvienyto
mis spėkomis Komunistų Parti
ja, Socialistų Partija, darbo 
unijos ir kitos darbininkiškos 
suaugusių ir jaunų organizaci
jos.

Demonstracija įvyks ant Bos
ton Common prie Parkman 
Bandstand.

Demonstracijai pirmininkaus 
garpi liberalė panelė Florence 
Lušcomb, o kalbėtojai bus: nuo 
Shoe Workers Unijos Paul Sal
vaggio, nuo Toy and Novelty 
Workers Unijos Sam Sandberg, 
nuo Komunistų Partijos Philip 
Frankfeld, nuo Socialistų Parti
jos Alfred Baker Lewis, nuo 
italų darbininkų Salvo ir tt.

Išgarsinimui šios demon
stracijos išplatinta šimtas tūks
tančių lapelių visokiomis kąl- 
bomis.

Demonstracija prasidės 2 vai. 
po pietų. Visi lietuviai šaukiami 
dalyvauti.
komunistų Partijos Rankiotas

O balandžio 30 dienos vakare 
Komunistų Partija rengia nepa
prastai gražų ir didelį bankietą, 
kuris įvyks Ritz Plaza, 218 
Huntington Ave. Apart visko 
kito, bus ir kalbėtojas, tai yra, 
drg. Nelson, atsižymėjęs ameri
kietis kovotojas Ispanijoje, šo
kiams grajys Eddie Mandell 
Benas.

Jaunutis.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaityto  JUv

orkestrą šokiams, kuri grieš iki vė
lai vakaro.

Taipgi prašome įsitėmyti, kad se
kantis ALDLD 153 kp., S. F. susi
rinkimas įvyks, penktadienį, gegužės 
6 d., 8 vai. vak., 1886 Mission St., 
kampas 15th St. Visus narius pra
šome dalyvauti. — Kom. (99-101)

NEWARK^ N. J.
ALDLD 5 kuopos susirinkimas 

įvyks 29 d. balandžio, 7:30 vai. vak., 
Junginėj Svet., 180 New York Avė. 
Draugai ir draugės, visi lankykitės 
šiame susirinkime, nes po susirinki
mo turėsime diskusijas politiškais 
klausimais. — Sckr. (99-101)

VARPO KEPTUVE

dovanos

BUS
Ulmer Park Music Hall

“Laisvės” Naudai

BROOKLYN, N. Y.
Tai “Laisvės” didysis 

piknikas
prie išanksto perkamų 

bilietų.
LIEPOS 3 JULY

Piknilkai
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 dbvanos prie įžangos 

bilieto
Pirma dovana $20.00

LIBERTY PARK
Eastern & Moffett Avės.

NEW YORKO 
APYLINKĖJE

Iptertype išmokėjimui
piknikas įvyks

BIRŽELIO 26 JUNE
Irgi su dovanom

Pirma dovana $35
Bus Old Cider Mill Grove

UNION, N. J.

MAYNARD, MASS.
Tai didžiausias lietuvių 

piknikas rytuose
Dovanos prie Įžangos

Pirma dovana $100
LIEPOS 3 JULY

Visuose piknikuose bus 
duodama puiki dailės 

programa.’

CHRONIŠKOS 
LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, Bendras silpnumas ir 
NERVU IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio 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. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East I6thSt, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

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

T

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

Ir atsargus ir skubus kriaučiu DARBAIn 
į NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ įj$

VAR r=»o
Kep

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čiclų 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

i

r •
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New Yorko Ir pielinkės Žinios
Mirė Kazys Matūzas 

(Matthews)
Newyorkieciai neteko gan 

gero ir nuoširdaus draugo; 
Kazys Matūzas pasimirė ir ta
po palaidotas 23 d. balandžio. 
Pasimirė plaučių uždegimu. 
Paliko nuliūdime dvi dukteris, 
sūnų, dvi seseris ir brolį.

Kazys Matūzas buvo prisi
gyvenęs gan daug draugų ir 
pažįstamų, kurie nemažai jo 
pasiges. Nors buvo laisvų pa
žiūrų, tačiaus nesišalindavo ir 
nūo religinių žmonių tam tik
rais išrokavimais: norėdamas 
ir juos laisvais padaryti. Taigi 
ir tarpe religinių žmonių turė
jo gerų pažįstamų ir net drau
gu-
• Jis priklausė net keliose or
ganizacijose. Buvo nariu AL- 
DLD 23-čios kuopos; taipgi 
priklausė iki vėlesnio laiko ir 
prie Komunistų Partijos, šių 
organizacijų nariai nemažai jo 
pasiges, ypatingai ALDLD 23- 
čia kp., kuri jo patalpoje per 
beveik septynis metus savo su
sirinkimus laikydavo. Jo gy
venimo vieta buvo bile vieno 
Užeigos vieta.
'' Drg. Matūzas buvo “Lais
vės” skaitytojas per visą eilę 
metų. Kada buvo “Laisvės” 
jubilėjus, jis įsigijo jos jubilė- 
jaus certifikatą ir dikčiai juo- 
mi didžiavosi.
‘Jeigu jo nesimatė dažnai 

masėse, tai tam buvo gan rim
ta priežastis. Jo moteris mirė 
apie kokia septyniolika metų 
atgal, palikdama jį su trimis 
mažais vaikais. Jis kitos mo
ters nevedė, ale stengėsi išau
ginti vaikučius pats vienas, 
kaip geriausiai išmanė. Todėl 
jis dažnai būdavo namie. Jis 
jautėsi, jog jis turi būti ta šei
mynos ašis, apie kurią šeimy
nos gyvenimas turi suktis. . . 
Ir, kaip galima matyti, jis gan 
pavyzdingai ir gražiai, iš mo
rali© atžvilgio, išaugino vai
dus, už ką vaikai jam esti dik
čiai dėkingi.

• Kiek jis iš vaikų meilės už
sitarnavo, galima matyti ir iš 
to: Sykį šių žodžių rašytojas 
paklausė jo vienos dukters, ar 
ji nemano greitai vesti. Ji at
sakė: “Nei manyti apie tai ne
manau, kol papa gyvens”.

Drg. Matūzas buvo sunkaus 
darbo darbininkas. Jaunesnė
se dienose jis dirbo “longšor- 
manu” prieplaukose. Dabar
tiniu bedarbės laiku dirbo prie 
WPA. Dėl to jis priklausė 
ir prie Bedarbių Tarybos.

Kol gyvas jis buvo, kovojo 
prieš visokią neteisybę: religi
ją, kunigus, ir visą kapitalisti
nę tvarką. Jis kunigus vadin
davo dykaduoniais. Tačiaus 
pasimiręs... liko bejėgis. Gi
minės jo rankas surišo ražan- 
čiumi, nuvežė bažnyčion, kur, 
kaip jis pats juos vadindavo, 
“dykaduonis” atlaikė “šven
tas” mišias už jo “dūšią”, ku
riai velionis gyvendamas neti
kėjo. O kas blogiausia, tai kad 
už tas ceremonijas reikėjo už
mokėti nemažą sumą pinigų, 
kuriuos velionis gyvas būda
mas šimtą sykių verčiau būt 
paaukavęs darbininkiškiems 
reikalams, o ne tokiems be
reikšmiams dalykams, kas be
reikalingai apsunkina likusios 
Sėimynos gyvenimą.
”* Kaip buvo sakyta, d. Matū- 
ząs turėjo nemažai draugų 
priklausydamas prie darbinin
kiškų organizacijų, kurie su
prato ir žinojo jo pageidavi
mus, tačiau žmogui pasimirus, 
draugai nėr ant jo kūno gas- 
padoriai. . . Giminės, šeimyna 
turi pirmenybę prie to. To
dėl draugai tokiame* atsitikime 
nieko negali daryti, nors jie ir 
labai geistų patarnauti drau- 
gūi persiskiriant amžinai. Jie 
tik gali apgailestauti, maty
dami pažeminant mirusio

draugo pageidavimus ir įsiti
kinimus.

Visi jo draugai liūdi* nete
kę gero draugo.

* * *
Prie progos, reikia pastebė

ti tiems bereliginiams drau
gams, kurie turi religines šei
mynas ir gimines, ir kurie pri
klauso prie darbininkiškų or
ganizacijų, kad būt jiems ne- 
prošalį padaryti testementas, 
atiduoti draugijai visas teises 
palaidoti jo kūną taip, kaip 
organizacija matys tinkama. 
Tokiu būdu būt išvengiama 
nuo pajuokos numirėlis, kuris 
gyvas būdamas netik religijos 
neturėjo, ale gal dar kovojo 
prieš ją. Kaip dabar matome, 
kaip tūluose atsitikimuose yra, 
tai net ir gaila ir skaudu žiū
rėti, kaip laisvo žmogaus ir 
kovotojo prieš religijas ir bur
tus kūnas išjuokiamas ir pa
niekinamas religinių giminių, ir 
dažnai dar už tai kunigams 
užmokama iš to paties numirė
lio kišeniaus.

Jeigu religiniai žmonės būt 
biskį sąžiningesni, jie to ne
darytų, ką jie dabar daro. Jie 
bedievio kūną veža į bažny
čią ir moka kunigui kelias de
šimt dolerių, tokiu būdu norė
dami papirkti dievą, idant jis 
atleistų nuodėmes “griešnam” 
bedieviui ir priimtų jį į dan
gaus karalystę. Bet jie turėtų 
suprasti tą^ Jeigu dievas ir 
yra, tai jis visgi negali būti 
panašus kokiam Lietuvos val
dininkėliui, kurį būt^ galima 
kyšiais papirkti per kunigo ki
šenių. Tokiu būdu, tikintieji 
turėtų suprasti, kad jie gal 
tik nusideda savo dievui to
kiais darbais. Kokiuo žmogus 
gyveno, tokiuo turėtų būti ir 
palaidotas.

Kalbant apie tai, reikia pri
minti, jog bereliginiai-bedie- 
viai žmonės elgiasi tuo atžvil
giu mandagiau. . . Jeigu jų gi
minaitis numiršta ir, pirm mir
ties, reikalauja palaidoti su. re
liginėm apeigom, tai bedieviai 
jo giminės jo pageidavimams 
nesipriešina—nemėgina pamo
kinti numirėlį-palaidoja, kaip 
pageidavo. Ot, už tai bereli- 
giniai žmonės ir sąžiningesni, 
teisingesni. A.

Lietuviu Komunistų Vakare 
Tikimasi Įdomybių

Lietuvių komunistų pramoga, 
kuri buvo nukelta iš 10-tos ba
landžio, įvyks rytoj vakarą, 28 
balandžio, “Laisvės” Salėj. 
Pirktieji 10-tai balandžio bilie
tai bus geri įžangai rytoj. Bilie
tai 10 centų. Prie įžangos duo
dama dvi piniginės dovanos $3 
ir $2, taigi, du iš publikos tu
rės smagų vakarą ir dar parsi
neš po dovaną.

Programoj — Velička, Pakal
niškis, Grabauskas. Ir dar tiki
masi didelės įdomybės, apie ku
rią tikrai galėsime pasakyt tik 
ryt dienos “Laisvėj.”

Kurie turite paėmę platini
mui tikietų, ateidami į vakarėlį 
atsineškite juos ir atsiteiskite 
su komisija. Komisija.

Brooklyniečiai Nori Knygų, 
Kurias Naziai Degins

Y '

Brooklyn© prezidentas Ray- 
mon V. Ingersoll pirmadienį pa
reiškė Austrijos viršininkams, 
kad Brooklyn© Viešasis Knygy
nas džiaugtųsi gavęs į savo 
lentynas visas tas knygas ir 
rankraščius, nesenai nazių įsa
kytus sudegint.

Viennos vyriausiam knygi
ninkui jis pasiuntė telegramą, 
kad Brooklyno Knygynas sutin
ka apmokėt persiuntimo lėšas ir 
apsaugoti tuos vertingus litera- 
tinius kūrinius.

Pirmu Kartu Gegužinė 
Be Policijos
• 5

šeštadienį, balandžio 23 d., 
Center Viešbutyj, N. Y., įvyko 
antra iš eilės viso miesto or
ganizacijų atstovų konferenci
ja. Erdvi salė buvo perpildy
ta delegatai^.

Komitetas, ruošimui Pirmos 
Gegužės demonstracijos', ra
portavo iš savo darbuotės ir 
pateikė planus mobilizavimo 
punktų paradui. Planai užgir- 
ta ir pasisakyta kuoenergiš- 
kiausiai ruoštis demonstraci
jai, kad ją padarius visu šim
tu nuošimčiu sėkmingą.

Demonstracija, kaip rapor
tai liudija, bus didelė ir skir
tinga nuo visų kitų buvusių 
Pirmos Gegužės apvaikščioji- 
mų. Tarpe kitų dalykų, čia 
vienas tenka atžymėti, tai iš
gavimas pavelijimo nuo miesto 
policijos patiems tvarkyti pa
rado eiseną ties Union Square 
apylinke. Tvarkdarius turė
sime paskirtus nuo pačių or
ganizacijų, kurie eis policijan- 
tų pareigą. Gražus dalykas, 
ar ne? Guzikuotų “urėdnin- 
ku” nereikės. Tačiaus toles
ni eisenos punktai-skersgatviai 
bus tvarkomi policijos, nes 
įvairus svietas eina paraduo
jančių žiūrėt, tai parado ko
mitetas nesiima būt atsako- 
mingas pašalinius tvarkyti...

Kaip manyta, konferencija 
turėjo visą eilę kalbėtojų, ku
rie įvairių minčių pareiškė ir 
pabrėžė: šių metų demonstra
cija bus viena tų, kokios dar 
šis miestas nėra matęs savo 
istorijoje; joje darbo masės 
vieningai pareikš savo galingą 
balsą išnaudotojams, pasisa
kys už visokių pažiūrų ir įsiti
kinimų darbininkų vienybę, už 
embargo įstatymo panaikinimą 
Suvienytų Valstijų prieš Ispa
nijos liaudies valdžią, prieš 
karą ir fašizmą, prieš japoniš
kus plėšikus Chinijoje, už tri
jų dešimčių valandų darbo sa
vaitę, už paliuosavimą Tom 
Mooney ir kitų politinių kali
nių, už pašalpą bedarbių . . .

Pagal pateiktus planus, tai 
mobilizavimo punktai bus tar
pe 11-tos—10-tos—9-tos Ave
niu ant 56-tos/gatvės ir žemyn, 
o demonstracija prasidės ant 
Aštuntos Avenės ir baigsis 
Union Square aikštėje.

Mes, lietuviai, balandžio 30 
dieną mobilizuosimės pas Liet. 
Am. Pil. Kliubą, 280 Union 
Avenue, kaip 2:30 po pietų, o 
iš čia visi beno palydimi trauk
sime į New Yorką į mums 
skirtą punktą. Todėl, Brook- 
lyno-New Yorko apylinkės lie
tuvi, ir tu nepasilik namie, o 
kartu su šimtais tūkstančių ki
tų tautų darbo klasės žmonių 
—į gatves, į demonstraciją!

Delegatas.

nei seno negrąžina, arba pats 
pirma apsižiūrėjęs turi jį su
naikinti.

Tūlas mažų namų savinin
kas gavo rendos falšyvą penk- 
dolerinę ir su kitais pinigais 
nunešė užmokėti taksus už sa
vo bakūžę. Pinigus su doku
mentais padavė taksų priėmė
jui. Tas pastebėjęs falšyvą 
penkinę, piktai sušuko, klaus
damas: “Kur tu gavai šią ne
gerą penkinę?” Nusigandęs, 
savininkas pasisakė už rendą 
gavęs. Ant vietos jį pakamam 
tin ėjus, kaltės nesuradę, pa
leido, tik nelaiminga penkinė, 
gavus ant abiejų šonų ant
spaudą, pasiliko raštinėj, pri
dėta prie nemažo pluošto to
kių pat penkinių, dešimtinių ii 
dvidešimtinių, atėjusių per 
taksų viršininko raštinę. Raš
tinėj jam davė paliudymą su 
penkinės numeriu D 51630356 
B, patardami nueit į policijos 
nuovadą, paimti slaptą policis- 
tą ir jieškoti kaltininko, vaikš
čioti “nuo Ainošiaus pas Kaipo-
šių.” Matydamas, kad jo penki
nė ž u v o, senelis, apsi
šluostęs ašaras, parėjo namo. 
Tai tik vienas iš tūkstančių 
apiplėštų fašyvų pinigų sklei
dėjais. Kaimietis.

ŠIANDIEN STUDENTŲ 
TAIKOS STREIKAS

FALŠYVI PINIGAI

Kongresmanas John T. Ber
nard sutiko kalbėt Bendroj Ge
gužinėj, Union Square.

Amerikoj falšyvi popieri
niai pinigai labai išsiplėtoję, 
todėl reikia būti atsargesniem 
mainant popierinius pinigus. 
Labai daug priviso falšyvų 
penkinių, dešimtinių ir dvide
šimtinių, kaip naujų, taip senų.

Į naujus pinigus žmonės 
daugiau kreipia domės, bijo
dami, kad neapsigautų, todėl 
naujų Jalšyvų pinigų savinin
kui yra sunkiau apgauti klF 
jentą. O į nudėvėtą, seną po
pierinį pinigą mažai kas krei
pia domę, manydami, kad se
nas, tai ir geras, ba jis yra 
perėjęs nemažai rankų. Se
nas falšyvas pinigas tik tada 
prilipa liepto galą, kada visai 
nuplyšta, niekas neima ir pri
sieina nešti į banką ir išmainy
ti ant naujo pinigo. Tada pa
skutiniam to nelemlto pinigo 
savininkui prisieina nukentėti: 
ar banko kasierius, paduotas 
tokį pinigą, neduoda naujo

Morris Aplankė Nazių 
Mušeikų Auką

Veikiantis miesto majoras ir 
Miesto Tarybos prezidentas 
Newbold Morris pirmadienį ap
lankė žydų Ligonbutyje gulin
tį dr. Charles S. Weiss, kurį na
zių <mušeikos sumušė-sužalojo 
pereitą penktadienį. Morris 
tuojau po nazių iškeltų mušty
nių Yorkvillėj, balandžio 20-tą, 
įsakė policijai nuodugniai daly
ką ištirt.

Morris pats savo akimis no
rėjo pamatyt ir išgirst nukentė
jusi. Weiss’o sveikata, sako 
Morris, taisosi. Jis buvo žvėriš
kai sužalotas: sumušta galva, 
suspardyta viduriai ir lytiniai 
organai, kūnan įrėžta svastikos 
ir nulaužto Amerikos vėdavos 
stiebo galas įgrūsta išeinamo- 
jon.

i Weiss buvo užpultas “Anti- 
Communist, Anti-Fascist, Anti
Nazi Lygos” raštinėj, 130 Flat
bush Avenue. Tas faktas, kad 
Weiss’as nusistatęs prieš komu
nistus, neišgelbėjo jį nuo fašistų

i žvėriškos atakos.

East Side gyventojai antra
dienio vakarą suruošė maršavi- 
mą prie City Hali protestui 
prieš perplanavimą apylinkės, 
kol nepaskirta žemė pigių na
mų projektam.

GEGUŽINEI PRIRENGTI 
FINANSINE PARAMA

Gegužinei Prirengt Komiteto j 
.pirmininkei A. Pakalniškienei 

mokyklose ir kolegijose studen- j atidarius komiteto susirinkimą, 
tai pertrauks pamokas ir išeis 
į • masinius mitingus. Lygiai 
11:35 visuose mitinguose trimi
tai paskelbs gedulį už Ameri
kos liuosnorius, padėjusius gy-

Vienuolikta valanda trečia- v v
dienio ryto miesto vidurinėse

pereitą pirmadienį, pirmu klau
simu ant dienotvarkio buvo 
peržve'lgimas finansinio stovio.

vastį už demokratiją Ispanijoj.
Visuose mitinguose bus par

duodama atvirutės per studentų 
“Post Card Brigades” ir šiaip 
renkama aukos. Studentai iškė
lė obalsį, kad tą dieną apsieit 
be užkandžio ir tais pinigais 
suteikt skubią pagelbą Ispani
jai. Šis bus 5-tas metinis Taikos 
Streikas. Jame reikalaus nuimt 
embargo nuo Ispanijos.

Gegužinės Parade, TDA par
davinės gėles, kurių pelnas eis 
klasių kovos kaliniams remt.

Užgrobimas Austrijos Tik 
“Didžiulis Vaidmuo”

Kaip naikinimas bombomis 
beginklių ethiopų Mussolinio 
sūnuj buvo “žavintis sportas,” 
taip nazių šului Fritz Kuhn, 
mušeikiško Bund vadui, Hitle

rio užgrobimas Austrijos buvęs 
tik “didžiulis vaidinimas,” — 
taip pareiškė Kuhn pribuvęs į 

New Yorką. pereitą pirmadienį.

Šaukia Suvaldyt Nazius
Visuose pažangiuosiuose 

sluogsniuose pasireiškė pasipik
tinimas nazių kruvinu siautimu 
Yorkvillėj ir Brooklyne. Ameri
kinė Taikos ir Demokratijos 
Lyga šaukia nepaprastą konfe
renciją šį vakarą tikslu aptart, 
kokių žingsnių imtis suvaldyt 
nazių kruviną terorą prieš de
mokratiją mylinčius žmones.

Konferencija bus bal. 27-tos 
vakarą, 112 E. 19th St., Room 
704, N.'Y.

u --------------------- I

Workers Alliance nusistatė į 
tris dienas surinkt 100,000 pa
rašų po peticijomis, reikalau
jančiomis kongresą priimt Roo- 
sevelto darbo-šalpos programą.

Norintieji gerai matyt Gegu
žinės Paradą arba turėt pirmą 
bandymą skrist orlaiviu^ gali 
tai padaryt užsisakydami vietas 
parado orlaiviuose po $4 į va
landą.

Gegužinės Parade bus tokių 
“float’ų,” į kuriuos įlipt reikia 
gerų kopėčių. t

■■ ■ ■ ......................................... —

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malįoriai ir Dailydes

• •
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,'m, N. Y.

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių

II sent) padarau nau
jai paveikslui ir kra- 
javui sudarau su atne- 
rikonižkali. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
spalvom.

ir pavienių.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(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. L, N. Y.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

čion paduodama organizacijos, 
kliubai, chorai ir kuopos, kurios 
jau prisidėjo su finansine pa
rama :

ALDLD Moterų 81 kp., Broo
klyn, auka $2 ir už guzikučiiįis 
$2.50. 1

LDS 1-ma kuopa, $2.
LDS 14 kp., Maspeth, $5.
Aido iChoras, Brooklyn, $5. 
Piliečių Kliubas, $5.
Dr. M. Luther D-ja, Brook

lyn, iš iždo auka $5 ir ant blan- 
kos $6.30.

Girdėjome, kad ir daugelis 
kitų organizacijų paskyrė tam 
tikslui aukų. Draugų ir drau
gių, kurie turite paėmę Gegu
žinei Prirengt Komiteto aukų 
rinkimo blankas, prašome pri
duoti jas. Mums reikalinga su
vesti sąskaitą, taipgi reikia pi
nigų apmokėt bilas, nes priren- 
gimas padarys daug išlaidų. 
Galite priduot “Laisvės” rašti
nėj, 427 Lorimer St. Taipgi, ku
rios organizacijos ar pavieniai 
dar norėtų prisidėti su finansi
ne parama, prašomi ją priduot 
nurodytu antrašu.

Gegužinės Komiteto Narys, 
G. Kuraitis.

Bronxe siaučiantis padegėjas 
vėl padegęs vaiko vežimėlį 
apartmento koridoriuje, 799 E. 
163rd St. Ugnis pastebėta laiku 
ir užgesinta.

Goliath Messiah, 72 metų? 
esąs įsitikinęs, kad sveikata pa
eina iš mankštymosi. Dėlto jis 
saVo 72-rą gimtadienį bėgo 3 
mylias Bronx Parke.

Garsinkite savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėj.”

^AJIEŠKOJIMAI
Pajieškau kambario pas rimtus 

lietuvius be šeimynos. Pageidauju 
kad būtų galima gauti ir valgis ant 
vietos. Norėčiau turėti atskirą kam
barį, ir kad transportacija nebūtų 
labai toli nuo namų. Kas turi tokį 
kambarį išrandavojimui prašau rašy
ti sekančiu antrašu: L. Chase, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(99-101)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių 54-to skyriaus ekstra su
sirinkimas įvyks balandžio 27 d., 
7:30 vai. vak. Kliube, 280 Union 
Avė. — Ch. Nečiunskas.

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, užėįimui su 
moterimsy/-N<dė^ 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

^oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooę

FRANK DOMIKAITIS
REST/1UR/4CIJ^

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

PHONE PULASKI 5-1090

RUSSIAN and TURKISH BATHS,
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN,

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

SPECIAL RATES

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

Inc

PER WEEK

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

Sun. all day and night.

GARSINKITES “LAISVĖJE




