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Krislai
Čechoslovakiją 

Nepasiduos.
Lenkija vis Mandravoja.
Ispanija Turi Viltį.
Gegužinės Demonstracijos
Jaunuolių Pareigos.
Mūsų Suvažiavimai.
Lapeliai Berlyne.

Rašo D. M. š.

Vokietijos naziai šaukia, kad 
jie davė “paskutinį” čechoslo- 
vakijai persergėjimą. Gi tie 
“persergėjimai,” tai yra reika
lavimai, kad čechosjovakija pa
siduotų geruoju, laipsniškai, 
kaip padarė Austrija. Vargiai 
naziai to sulauks. Dvylika mi- 
lionų cechų ir slovakų per 300 
metų kentė vokiečių pavergėjų 
jungą. Jie jokiu būdu geruoju 
nepasiduos.

*
Lenkijos 

skraidė virš
Čechoslovakijos kareiviai jį ap
šaudė ir privertė nusileisti. Du 
lenkai žvalgai areštuoti. Pas 
juos rasta paveikslų traukimo 
prietaisai ir 
fijos.

fašistų baliūnas 
čechoslovakijos.

pasienio fotogra-

* *
liaudies užsienioIspanijos 

ministeris Alvarez Del Vayo sa
ko, kad Ispanijos liaudis turi 
užtektinai jėgų dar mėnesius 
kautis už savo laisvę. Ji nenu
stojo vilties karą laimėti. Jis 
sako, kad po ištiso mėnesio ne
pasisekimų 
kovingumas

padidėjo liaudiečių 
fronte ir užfrontėj. 
* * *
dienų vėl viso pa

kas 
visi

Už kelių 
šaulio darbo žmonės, visi, 
myli laisvę ir progresą, 
taikos šalininkai, demokratijos
gynėjai ir kas tik stoja už 
šviesesnį, smagesnį, malonesnį 
gyvenimą, už panaikinimą iš
naudojimo žmogaus žmogumi, 
išsilies . į miestų gatves. Tai 
bus Pirmos Gegužės demonstra
cijos. Šiemet jos turi būti gy
vesnės, didesnės ir energinges- 

b nes, kaip bent kada pirmiau. 
* * *

New Yorke Pirmos Gegužės 
demonstracija būna didžiausia 
kapitalistiniame pasaulyj. Pra
eitais metais net kapitalistinė 
spauda davė 250,000 demons
trantų skaičių; tikrumoj jis bu
vo kur kas didesnis.

Ateivių organizacijos maršuo- 
ja pabaigoj. Seniau išstovėda
vome susikuopimo vietoj bent 
po 6-7 valandas, šiemet, kad 
to išvengti, tai atskirų prgani- 

♦ zacijų nariai šaukiami skirtin
gu laiku. Todėl liuosu laiku 
galės būti demonstracijų gatvė
se ir matyti kitas grupes mar- 
šuojant. 

* * *
Jaunuoliai džiaugiasi išleidę 

pirmą numerį žurnalo “The 
Voice of Lithuanian Ameri
cans.” žurnalas gražus ir ge
ras. Dabar turi būti žurnalas 
platinamas.

ALDLD kuopos nemažai pri
sidėjo prie žurnalo išleidimo 
aukomis ir prenumeratomis. Aš 
tikras, kad jos padės jaunuo
liams jį ir platinti. Bet 
giausiai platinimas guls 
lietuvių jaunimo. 

* * *
Už dviejų mėnesių laiko įvyks 

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos Suvažia
vimas. Jis bus kaip tik tuo 
laiku, kada įvyks “Laisvės” 
metinis piknikas ir Lietuviu 
Komunistų Frakcijų Suvažiavi
mas. Reikia, kad kuo daugiau
siai atvyktų delegatų. 

* * *
Vokietijos naziai negali už

smaugti darbo žmonių judėji
mo. Kada padidėjo jų užpuoli
mai ant čechoslovakijos, tai 
Berlyne plačiai pasklydo lape
liai, kurie, tarpe kitko/ rašė: 
“Perduokite žodžiu viens ki
tam . . . Kodėl Hitleris nepro
testuoja prieš Mussolinį, kuris 
Pietų Tyrolyj laiko pavergęs 
vokiečius? Kodėl Hitleris puo
la čechoslovakiją, kur vokiečiai 
turi daugiau laisvės, kaip dar
bo masės Vokietijoj?”

dau- 
ant

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Rey 

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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Kongreso Priimt Algų- 
V alandų Sumanymą

Federacijos Vadai Jau Remia Darbo Algų-Valandų Nustaty
mo Bilių, Nors Pirmiau Jie Kovojo Prieš Jįjį; Net Dalis 

Atžagareivių Būsią Priversti Balsuot Už Šį Bilių

Hendaye, Franc. -’Ispani
jos pasienis.—Gen. Franco 
siunčia tris syk daugiau 
bombinių lėktuvų iš Major
ca salos ir kitur į rytinį Is
panijos pajūrį prieš liaudie- 
čius tarp Albocacer ir Al
cala de Chivret. Nes fašis
tų armija tenai jau nieko to
liau negali paveikti prieš 

Bet kad liaudiečius.
ja ir CIO jau sutartinai . Italijos ir. Vokietijos ka- 
reikalauja priimt šį suma- į J‘imai orlaiviai dabar susi-

‘ • ■> t į reak- bursją į Vinaroz ir Valder-
politikieriu turėsią r°bres nuolatiniais, daug-

.......  • meniskais b o mbardavimais 
kongSus bandysią sudaužyt “labai at- 

I kaklų pasipriešinimą liau- 
|diečių tame pajūryje.

NAZIAI TYKOJO NUŽU
DYT BUVUSĮ SAVO 

AMBASADORIŲ

Washington. — Prezid. tam sumanymui.
Rooseveltas ragina kongre- Amerikos Darbo Federaci-;
so taisyklių komisiją, kad 
patartų kongresui priimt
bilių dėlei darbo savaitės
apribojimo ir būtinos algos 
nustatymo, neatidėliojant to 
biliaus iki kitai sesijai.

Šis bilius yra kongres- 
mano Nortono sumanymas, 
reikalaujantis nustatyt dar
bo savaitę ne daugiau kaip 
44 valandų ir ne mažiau 
kaip po 25 centus algos va
landai iš pradžios, o toliau 
per trejetą metų laipsniškai 
kelti mažių-mažiausią algą 
iki 40 centu valandai.

Kad praeita kongreso se
sija nepriėmė darbo valan- 
dų-algų nustatymo bilių, 
tuom dalinai buvo kalti va
dai Amerikos Darbo Fede
racijos, kurie tada
priešinosi. Bet dabar Fede
racijos prezidentas Wm. 
Green jau reikalauja pri
imt šį bilių. Jis žada net ra
gint rudens rinkimuose dar
bininkus balsuot prieš to
kius kongresmanus ir sena
torius, kurie dabar išstos 
prieš algų-valandų bilių.

CIO unijų vadovybė nuo 
pat pradžios rėmė preziden
to Roosevelto reikalavimą 
išleist įstatymą, apribojantį 
darbo savaitę ir nustatantį, 
kiek samdytojai būtinai tu* 
ri mokėt algos savo darbi
ninkams.

Eilė atžagare ivių de
mokratų, kaip kad Cox ir 
W. W. Smith, ir atgaleiviai 
republikonai vis priešinasi

nymą, tai dalis ir 
elnių ;
pritart jam, atsižvelgdami 
į ateinančius ' 
rinkimus šį rudenį.

jam

KODĖL AMERIKOS VAL
DŽIA NEĮVARDINA NA- 
ZIUS KAIP UŽPUOLIKUS

Washington. — Pažangus 
demokratas k o ngresmanas 
B. N. Scott įnešė kongresui 
rezoliuciją, kad valdžia pa
sakytų, kokios šalys laužo 
tarptautines sutartis. Vei
kiantysis valstybės sekreto
rius Welles į tai laišku at
sakė, kad Italija (užėmus 
Ethiopiją) ir Japonija (ve
danti karą prieš Chiniją).

Bet kodėl Welles nepasa
kė, jog sutarčių laužytoja ir 
užpuolike yra taipgi Vokie
tija, kuri užgrobė Austriją 
ir išvien su Italija kariauja 
prieš Ispanijos respubliką? 
—užklausė k o n g r esmanas 
Scott kongresinėj užsienių 
reikalų komisijoj.

Hankow. — Chinai politi
niai lavina 700 suimtų japo
nų kareivių iš Shensi pro
vincijos. Tie imtiniai yra 
auklėjami veikt prieš Japo
nijos valdovų žmogžudišką- 
grobikišką politiką.

Kitas naziu ir italu bom- 
bininkų būrys siunčiamas į 
centralinį Katalonijos fron- 
'tą ties Lerida, kur per ke- 

'New York, bal. 27.—Ame-:lias paskutines dienas liau- 
diečiai atmušė visas fašistų 
atakas.

Patys fašistų komandie- 
riai praneša, kadjiem “per
nelyg” yra sunki, kova prieš 
respublikos kariuomenę, įsi
tvirtinusią kąlnuose tarp 
sniegų iki pat Francijos sie
nos.

Barcelona, Ispanija.— Re
spublikos vyriausybė paro
do, kad fašistai tapo sustab- 
. --------------

rikietė rašytoja Dorothy 
Thompson per radio patvir
tino, kad Vokietijos hitleri
ninkai taikėsi nužudyt bu
vusį savo ambasadorių Aus
trijai, kataliką von Papeną.

NAZIAI NEDALYVAUS PA
SAULINĖJ N. Y. PARODOJ
Washington. — Vokietijos 

valdžia atsisakė dalyvaut 
busimoj pasaulinėj parodoj 
New Yorke; aiškinasi, kad 
“neturinti lėšų”; bet su
prantama, jog bijo ir ame
rikiečių demonstracijų ir 
boikoto prieš nazius.

Albanijos Mahometono Ka
raliaus Vedybos su Pus-Am- 

erikiete Katalike

Tirana, Albania, bal. 27.— 
Civiliai susituokė Vengrijos 
grafaitė katalikė Geraldine 
Apponyi, duktė amerikietės 
G. V. Stewart ir grafo Ap
ponyi, su mahometonu Al
banijos karalium Achmedu 
Zogu. Atsiuntė jiem dovanų 
Hitleris ir Mussolinis.

Bus {rengta Jersey City Plau- 
kykla Kenčiantiems Nuo

Kūdikių Paralyžiaus
Trenton, N. J. — Prezi

dentas Rooseveltas užgyrė 
paskyrimą $50,000 budavo- 
jimui ir įrengimui sveikatiš- 
kos plaukyklos - maudyklos 
raišiem vaikam, ypač ken- 
čiantiem nuo kūdikių para
lyžiaus.

Ta plaukykla bus įtaisyta 
prie Moore mokyklose Jer
sey City, N. J. Jinai būsian
ti geresnė net už pagarsė
jusią Warm Springs, Ga., 
plaukyklą, jau keli metai 
tarnaujančią paliestiems kū
dikio paralyžiaus. O tokių 
vien New Jersey valstijoj 
yra tūkstančiai.

ORAS
Šiandien bus apsiniaukę 

ir vidutiniai šilta.—N. Y. 
Oro Biuras.

dyti visu frontu nuo Torto- 
sos, netoli Ebro upės žiočių, 
iki Pyrenejų priekalnių, 
Francijos pasienyj.

Per paskutinę savo ofen
syvą generolas Franco pra
rado tiek kariuomenės, kad 
jis jau neturįs gana karei
vių toliau varyt savo ofen
syvą prieš Barcelona, sako 
valdiškos žinios.

Liaudiečių apsigynimo li
nija kalnuose nuo Trempo 
šiaurėj iki Ebro upės pajū
ryj, pietiniame Katalonijos 
fronte, yra “kur kas stip
resnė net negu Madrido 
tvirtumų lankas.”

Fašistai liko jau apstab- 
dyti ir Teruel srityj. Dabar 
jie telkia ten didelius dau
gius savo ir Italijos armijos 
ir eibes Hitlerio ir Musso- 
linio amunicijos panaujint 
ofensyvą, idant “išlygint Te- 
ruelio kampą.”

FORDAI PAS PREZIDEN^ 
TĄ ROOSEVELTĄ

Washington, bal. 27.— 
Automobilių fabrikantas H. 
Fordas ir jo sūnus Edsel 
pietavo su prezidentu Roo- 
seveltu Baltajame Rūme. 
Jiedu atsilankė neva su pa
tarimais kaip atgaivint pra
monę.

130 Kompanijų N e v a 
Sutinka ‘Padėt’ Valdžiai

Anglijos Taksai Pake
liami Iki 27 Procentų
London. — Bus pakelta 

taksai Anglijos gyvento
jams, gaunantiems daugiau 
kaip po $675 metinių įplau
kų, nuo dabartinių 25. pro
centų iki 27 procentų ir pu
sės, — pareiškė seimui šaT, 
lies iždo ministeris John 
Simon. Tokių aukštų taksų 
reikalauja pasmarkintas ša
lies ginklavimas, sakė jis.

Be kitko, bus po keturis 
centus aptaksuotas ir kiek
vienas perkamas svaras ar
batos. Taksai už gazoliną 
turėsią būt pakelti iki 18 
centų kiekvienam galionui.

Darbiečiai seimo atstovai 
sukėlė protestus, ypač prieš 
taksavimą tokių kasdieninių 
reikmenų kaip arbata.

Anglijos valdžia, neatsi- 
klausdama seimo, pripirko 
kviečių, cukraus ir kitų mour skerdyklų kompani- 
maisto produktų, kad “už- jos, ir eilė įvairių kitųi stam- 
tektų bent keliem pirmiem bių bankininkų ir fabrikan- 
mėnesiam karo.” tų.

Washington. — Pas pre
zidentą Rooseveltą atsilan
kys H. Ford, automobilių 
fabrikantas, pasitart apie 
būdus šalies pramonei gai
vinti.

Šešiolika trustų ir kompa
nijų atstovų viršininkų at-f 
siuntė prezidentui pareiški-' 
mą, kad jie norį su juom 
“pilnai bendradarbiaut” dė
lei pramonės pakėlimo ir ša
lies ūkio gaivinimo abelnai. 
Bet jų pareiškimas pirmoj 
vietoj kalba apie pelnų už
tikrinimą privatiniams ka
pitalistams.

Tie šešiolika kapitalo tū
zų atstovauja daugiau kaip 
130 kompanijų. Tarp jų yra 
A. L. Aiken, prezidentas 
Metrop. Life Ins. Co.; R. H. 
Cabbell, prezidentas Ar-

Naziai Grobtų Čechos
lovakiją, Tiktai Bijo 
Sovietų ir Francijos

Tatai Pripažįsta Organas Pačios Hitlerio Ministerijos; Na
ziai Reikalausią Balsavimų Čechoslovakijos Vokiečiam, Ar 

Jie Nori Prisijungti Prie Vokietijos Ar Ne.
Berlin. — Kaip tik praeis 

rinkimai į Čechoslovakijos 
miestų valdybas (geg. 22— 
birž. 4d.), tai Čechoslovaki
jos vokiečių nazių vadas 
Konrad Henlein pareikalau
siąs, kad Čechoslovakijos 
valdžia paskelbtų visuoti
nus balsavimus to krašto 
vokiečiams nuspręst, ar jie 
nori, kad “jų” plotas ir to
liau pasiliktų Čechoslovaki
jos dalim ar kad jis būtų 
prijungtas Vokietijai.

Henlein rengėsi jau pra
eitą sekmadienį, laike Če
choslovakijos nazių suvažia
vimo Karlsbade, paskelbt, 
kad jie pasiduoda tiesiogi
nei Hitlerio vadovybei. Bet 
Hitleris dar sudraudęs Hen-

CHINAI ATSIGRIEBĖ IR VĖL 
ATMUŠĖ JAPONUS

Katalikių Vadovė Peikia Roo- 
seveltienę, kad Jinai Pri

pažįsta Perskyras
Boston, "Mass.— Katalikių 

Sąjungos pirmininkė C. Fee- 
hanienė jų ' susirinkime pei
kė prezidento Roosevelto 
žmoną už tai, kad jinai pri
pažįsta perskyras ir gerai 
atsiliepia a^ie judamuosius 
paveikslus, parodančius kaip 
gema kūdikis.

Rooseveltienė į tai atsa
kys, kalbėdama šį penkta
dienį Symphony svetainėje.

Anglijos Ex-Ministeris A. 
Eden Kritikuoja Valdžią už

Pataikavimą Fašistams
London. — Anglija turi 

saugoti demokratines pilie
čių laisves namie ir žiūrėti, 
kad būtų vykdoma tarptau
tiniai įstatymai, sakė buvęs 
Anglijos užsieninis ministe- 
ris Anthony Eden, kalbėda
mas Šv. Jurgio Draugijos 
bankiete.

Tuomi jis netiesioginiai 
kritikavo dabartinę Angli
jos valdžią, kad jinai nusi
leido Mussoliniui ir patai
kauja Hitleriui.

Shanghai, bal. 27. — Ja
ponai buvo- įlenkę chinų 
fronto liniją ties Hsiaowan- 
gu, bet chinai, gavę daugiau 
pastiprinimų, vėl atmušė 
japonus.

Associated Press praneša, 
kad nors japonai labai pa
smarkino savo ofensyvą vi
su pietinio Shantungo fron
tu, verždamies linkon Lung- 
Hai geležinkelio, tačiau per 
kelias paskutines dienas 
chinai abelnai atlaiko tą pa
čią savo fronto liniją.

Japonų padarytos atakos 
į pietus nuo Tientsin-Pu- 
kow geležinkelio nedavė 
jiem jokių laimėjimų.

Būrys japonų pėstininkų 
persikėlė per Didįjį Kanalą 
pietinėn jo pusėn. I

Japonai Priversti net Kanuo- 
lemis Gintis nuo Chinų 

Partizanų Atakų.
Peiping. — Shansi ir Ho

peh provincijose labai ener
gingai veikia chinų partiza
nų būriai prieš japonus. Jie, 
be kitko, užpuolė ir išžudė 
daugelį japonų kareivių 
Mentoukuo, netoli Peipingo, 
o likusieji japonai kariai 
vos paspėjo pabėgt, per
plaukdami per Yungtin upę. 
Chinai partizanai taipgi su
degino japonų angliakasyk- 
las ir jų armijos patalpas 
toj srityj.

Japonai, keršydami už tai, 
per keturias dienas kanuo- 
lių šoviniais naikino chinų 
kaimus apylinkėje.

Nuolatiniai japonų ka- 
nuolių trenksmai vis girdėt 
Peipinge, senojoj Chinijos 
sostinėje. Japonų artilerija 
bombarduoja chinų partiza
nų pozicijas kalnuose už po
ros desėtkų mylių nuo Pei
pingo.

Įeiną nuo tokio pareiškimo 
kaipo , “perankstyvo.” Tad 
Henlein pasitenkino tuom, 
kad iš savo suvažiavimo pa
siuntė Hitleriui pasveikini
mą.
čechoslovakijos Naziai Iš

troškę Laukia Hitlerio
Pačiame suvažiavime Če

choslovakijos nazių vadai 
pasikalbėjimuose i š r e iškė 
“giliausią troškimą,” kad 
“vokiška” Č e c hoslovakijos 
sritis būtų prijungta Vokie
tijai. Vienas žymiausių na- J 
zių vadų, tačiau, sakė, jog 
bandymas prijungt tą Če
choslovakijos plotą Vokieti
jai “galėtų reikšt karą, ir 
jis galėtų būt labai didelis.” 
Todėl, girdi, naziai kol kas a 

reikalausią tik pilniausios 
savivaldybės “vokiškai sri- i' 
čiai” Čechoslovakijos ribose.
Hitleris Laukia Priekabes

Užpult čechoslovakiją
Praga. — Bijoma, kad kai 

Čęchoslovakija atmes nazių 
reikalavimą leist’ Čechoslo
vakijos vokiečiams balsuot, 
ar prisidėt prie Vokietijos 
ar pasilikt prie Čechoslova
kijos, tai Hitleris galėsiąs 
pasinaudot ta priekabe ir 
pasiųst savo armijas į “vo
kiškąją” Č e c h o s 1 ovakijos 
dalį.

Berlin. — Hitleris gal tū
lą laiką paliktų Čechoslova
kiją ramybėje, jeigu Čecho- 
slovakija panaikintų savo 
demokratinę tvarką ir eitų 
išvien su Vokietija užsieni
nėj politikoj, kaip praneša 
United Press.

Vokietijos h i 11 e rininkų 
laikraščiai piktai urzgia 
prieš Čechoslovakiją, kad ji
nai pasiduodanti Sovietų in
takai. Nazių spauda užsi- 
puldinėja čechosldvakų vai- . 
džią, kad ji leidžia rodyt 
sovietinius judamuosius pa
veikslus vardu “Aš Prisie
kiu.” Šie judžiai vaizduoja, 
kaip Sovietų jėgos atmuša 
nazių bombininkus, paženk
lintus svastikiniais kryžiais.

Kada pasirodo nazių bom- 
bininkas, tai publika nieki
nančiai baubia ir švilpia, 
bet kai pamato Sovietų or
laivius, karštai juos sveiki
na delnų plojimais, — išme
tinėja Berlyno nazių spau
da.

Vokietijos užsienių minis
terijos organas “Diplomatis- 
che Korrespondenz” rašo, 
jog čechoslovakijos valdžia 
būtų jau senai , pasidavus 
Hitlerio reikalavimams, bet 
kad jinai pasitiki “tūlomis 1 
didelėmis šalimis” (Sovie
tais ir Francija), tai, girdi, 
tik todėl nenusileidžia Vo
kietijai.
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Juo Greičiau, Tuo Geriau
“Daily Workerio” korespon dentas 

Washingtone praneša, kad sekantį ket
virtadienį J. V. kabinetas susirinks, be 
kitko, svarstyti klausimą nuėmimo em
bargo nuo ginklų Ispanijai.

Sakoma, visa eilė žymių prezidento 
Roosevelto kabinete žmonių stoja už em
bargo nuėmimą. Jie puikiai žino, kad 
uždraudimas parduoti Ispanijos respubli
kai ginklų pasitarnauja fašistams. Fašis
tams, mat, ginklų priperka Vokietija ir 
Italija ir juos siunčia Ispanijon respubli
kai naikinti. Vadinasi, demokratinė Ame
rika savo tokia keista taktika remia fa
šistinius kraštus.

Mūsų dienraštis ir visa pažangioji 
Amerikos visuomenė jau senai stoja už 
tai, kad embargo būtu nuimtas. Jeigu to 
prezidento Rooseyelta^vyriausybė nepa
darys, tai Pirmosios Gegužės demons
tracijose vienu iš vyriausių šūkių turi 
būti: “Nuimti embargo nuo ginklų Ispa
nijos respublikai!”

Bjaurūs Žmonės
“Vilnyj” rašo vienas Pakruojietis, kad 

Chicago j esama bjaurių žmonių. Jis žy
mi:

Iš Bridgeporto, kur daug lietuvių gyvena, 
lietuvė A. Nausėdienė statė kandidatūrą į 
valstijos senatorę iš 9-to senatorinio distrik- 
to. Ji kalbėjo, prašė per-dajįraščius, kad 
paremtų. Džiaugiausi manydatnas, kad bent 
viena iš lietuvių Bridgeporte eina į vald- 
vietę. Tikėjausi tikrai, kad ji pateks į ru
deninius rinkimus kaipo kandidatė, o paskui 
bus išrinkta į Springfield. Pagaliaus, jeigu 
ir nevyktų tas, tai maniau mažių-mažiausia 
gaus bent tris-keturis tūkstančius balsų.

Bet pasirodo, kad būta lietuvių išgamų, 
kurie ne tik Nausėdienės, kuri turėjo pažan
gų programą, kandidatūros nerėmė, bet dar 
paskleidė melų lapelį būk Nausėdienė į se
natą nekandidatuoja. Tokis darbas bjaurus, 
jis pavydo melu grystas! Melų keliu suma
žino jai balsų kiekį. Kiti sako, kad daug jos 
balsų nepriskaitė. Rezultatai—gavo 726 bal
sus.
Tais bjauriais žmonėmis, straipsnelio 

autorius sako, yra “save patriotais pasi
vadinę, pavydu serganti” sutvėrimai.

Kodėl Karo Stovis?
Tūli smetoniško seimo (Lietuvoj) nariai 

užklausė naujojo vidaus reikalų ministe- 
rįo Leono, “kuo pateisinama karo padė
tis ir kada vyriausybė tą nepakenčiamą 
padėtį mano panaikinti.” Į tai vidaus rei
kalų ministeris, pasak “L. Aido,” atsakė:

Lietuva, kaip ir kitos valstybės, gyvena 
valstybinio režimo pertvarkymo laiko tarpą. 
Režimo pradžioje, 1926 m., buvo įvesta ką-

ro padėtis. Ji buvo įvesta patikrinti Valsty
bės saugumą to laiko vidaus įvykių pasėko
je, kadNjestruktyvinių elementų veikimą pa
statyti į Valstybės santarvės rėmus.

Nuo pasakoto laiko ne tik pas muš, bet ir 
kitur aplinkybės taip susidėjo, kad viso val
stybės vidaus saugumo garantijos turėjo 
būti saugomos tokiais dėsniais, kad reakcija 
į nusižengimus ir Nusikaltimus Valstybes 
saugumui būtų greita ir efektyvi.

Karo padėtis, kuri ytra pas mus, varžo tik 
veiksmus, kenkiančius saugumui ir rimčiai, 
ir nevaržo lojalių piliečių ir jų veikimo lais
vės.

Jau dvylikti metai, kai Lietuvoj tebe
veikia karo padėtis neva “patikrinimui 
valstybės saugumo,” bet iš tikrųjų slopi
nimui anti-fašistinio judėjimo. Kas gi 
grūmoja Lietuvos valstybės saugumui? 
Lietuvos žmonės, kurie nori grąžinti 
kraštui demokratiją? Aišku, ne! Lietu
vos liaudis neapkenčia fašizmo, nori lais
vės tam, kad ji galėtų geriau ginti Lie
tuvos nepriklausomybę. Dėl to' Smetonos 
valdžia tąją liaudį engia, kaip įmanyda
ma. Šimtai (jei ne tūkstančiai) anti-fa- 
š-istų sukišta į kalėjimus bei koncentraci
jos stovyklas.

Štai, kam fašistam reikalingas karo 
stovis!

Sako, Kovosią Dėl Vilniaus 
Atvadavimo

Vilniaus Vadavimo Sąjungos Centro 
Komitetas paskelbė savo pareiškimą dėl 
Vilniaus. Pareiškimas baigiasi sekamai:

Išnyksta tauta, kuri pati išsižada savęs, 
savo gyvybinių siekimų, kuri dėl jų nekovo
ja.

Vilnius yra mūsų tautos gyvybinis sieki
mas. Kol tauta jo siekia, tol ji gyva.

Niekas negali musų kaltinti kienę nors 
teisių pažeidimu, kai mes giname savo tei
ses ir reikalaujame to/ kas yra mūsų. Prie
šingai, mus galėtų kaltinti, kad mes savųjų 
teisių negindami skatiname smurto ir bru
talios jėgos viešpatavimą pasaulyje.

Smurto jėga nėra teisė, o teisė gimdo ga
lią, verčiančią ir jėgą jai nusilenkti.

Abejoti dėl Vilniaus darbo tegalį tik ne
lietuviškos sąmonės žmonės arba tokie, ku
rie atsilikę nuo gyvosios lietuvių veiklos, ku
riems lietuvių tautos siekimai yra svetimi, 
kurie yra savanaudžiai d Vašios tinginiai ar
ba Sąmoningai dirbą svetimųjų valstybių 
naudai.

Kovokime su jais. Nepasiduokime sveti
moms, skaldančioms mūsų tautos vieningu
mą įtakoms. Jieškokime to, kas mus jungia, 
o ne kas skiria. Dirbkime mūsų tautos ir 
valstybės stiprinimo darbą, tas darbas yra 
ir Vilniaus darbas. Vilniaus darbui dirbti 
mūsų visuomenėje dirva nėra susiaurėjusi.

Vilnius tejungia mus, kaip ir ligi šiol. Te- 
jungia tik dar tvirčiau. Junkimės visi į 
ryžtingą, vilnietiškąjį mūsų tautos siekimų 
vykdomą darbą.

Gyvybiniame klausime vistiek galų gale 
nulems mūsų visuomenės pasiryžimas.
Žinoma, jeigu VVS mano darbuotis dėl 

Vilniaus išlaisvinimo, tai geras dalykas. 
Mums tik norisi priminti, kad josios tas 
darbas^ kaip jis buvo vedamas iki šiol, 
nenešė naudos. Sakysim, toks dalykas, 
kaip Sąjungos atstovų siuntinėjimas 
(pav. Amerikon p. Uždavinio misija) į 
kitas šalis tik eikvoja lėšas, o naudos 
jokios neduoda.

Reikia darbuotis, kad Lietuva būtų 
laisva, kad joje gyvenimas būtų geresnis, 
negu Lenkijoj arba josios užimtose sri
tyse, tuomet Vilnijos gyventojai patys 
turės noro darbuotis už grįžimą prie 
Lietuvos.

Spjaudymo Kontestas
(Feljetoniukštis)

Smetonos kavalierių ordi- 
nai-medaliai-pakabučiai bus 
tuojau beverčiai. Jei manim 
netikit, jumis laikas įtikins.

Jei Smetonos kavalieriai 
ir kavalieraitės gavo ordi
nus nei nesi jautę esą užsi
tarnavę juos, tai, aišku, ne
ilgai jie bus ir minimi.

Už ką gi tie ordinai buvo 
suteikti?—aš norėčiau pa
klausti.

Žinau, į mano paklausimą 
bus įvairių atsakymų: vieni 
sakys, kad už lietuvybės 
gaivinimą, kiti, kad už fa
šizmo skleidimą, treti—už 
kovojimą prieš bolševikus, o 
keleivinis Maikio tėvas žino, 

| kad ordinai-medaliai duoda
mi tik už “chrabrastį.”

Kiek tie' visi atsakymai 
teisingi, aš nesiimsiu dėsty
ti, nes tai ne mano reikalas. 
Aš tiek pasakau ir.iš anks
to noriu įtikinti visus, kad 
gautieji ordinai ir visi ka
valieriai su kavalieraitėmis, 
gavę juos, greitai bus už
miršti.

Progresas nesustojo ant 
vietos ir nesustos. Nes jeigu 
sustotų, tai jis nebebūtų 
progresas, o būtų .dalykas 
kitokiu vardu. Progresas 
nesustoja. Progresas eina 
pirmyn ir iššaukia visokias 
lenktynes gyvenime.

Tautininkai, susispietę fa
šizmu dvokiančioj “Vieny
bėj,” “belaužydami” savo 
smagenis, surado, kad ge
riausias kovos būdas, kokis 
iki šiol nebuvo išbandytas 
prieš bolševikus, bus spjau- 

' dymas bolševikams į akis. 
Spjaudymui medžiaga, aiš
ku, turės būti užtaisyta su 

■fašistiniais mikrobais, stip
riai veikiančiais į apspjau
tojo akis. Šis ,būdas nesenai 
jau tapo viešai paskelbtas.

Dabar, kur eisi, kur ženg
si, kur tik susitiksi porą ar 
daugiau fašistų, visur gir
dėsi kalbant šiuo “dienos 
klausimu.”

—Kokios lūpos tinkames
nės smarkiam ir tolimam 
spjaudymui — plonos, ar 
storos?—klausia vienas.

—Kokiam asmeniui šis 
užsiėmimas labiau tinka— 
mažam ar dideliam, žemam 
ar aukštam, jaunam ar se
nam?—teiraujasi antras.

—Kurie geresni spjaudy
toj ai galėtų būti—vyrai ar 
moterys?—galvoja trečias.

Pakol vieni teiraujasi ir 
diskusuoja, kuriam asme
niui šis uždavinys geriau 
sektųsi nudirbti, tai tuo

pačiu sykiu kiti, prisiminę 
dr. Vinco Kudirkos žodžius: 
“kelkitės, kelkitės, Kelki
tės!”, šaukia Tysliavai: 
skelbkite spjaudymo, kontes- 
tą, skelbkite spjaudymo kon- 
testą! O patys, žinoma,' jau 
praktikuoja savo lūpas visu 
smarkumu. Kad veikti, tai 
veikti!

Susiduria busimieji spjau
dymo kontestantai su keblu
mais, gauna ųuo netiksliai 
apspjautų žmonių ir keikt 
ir grūmoti, bet ką tai reiš
kia! Jų mintyse vaizduojasi 
laimėjimo kova prieš bolše
vikus, o akys jau pradeda 
įžvelgti lyg per storas mig
las atplaukiantį nuo Smeto
nos, žvilgantį, tarsi švento
jo aureole, didelį-didelį me
dalį, prieš kurį dabartiniai 
kavalierių ordinai—tai tik 
kaip musės šalę jaučio. Yra

ko siekti, yra už ką pasiau
koti!

Kai kurie kontesto kandi
datai nusiskundžia, kad iš
ėję daryti pratimus į gat
ves, greit pristingą spjaudy
mo medžiagos—spjaudalų. 
Šis pratimas jiems daug ge
riau sektųsi alaijs darže
liuose, bet, deja, darželių sa
vininkai nepakenčią, netole
ruoją jų kilnaus^t&utos la
bui” pasiryžimo, nes kon- 
testantų elgėsis pykdąs ne
kaltus darželių lankytojus.

Nėra abejonės, kad galu
tini spjaudymo kontestantų 
manevrai turės įvykti rusų 
fašistų vado A. Vonsiackio 
dvare, Conn, valstijoj, nes 
Brooklyno Grand gatvės pi
liečiai nepakęs tokių manev
rų, o Litvanika aikštė— 
permaža.

Tysliava su Vonsiackiu 
susitars. O po manievrų— 
galas bolševikams!

\ Es-I)žei.

tytojo domę. Rooseveltai su 
du Pontais-giminės...

3. Šitam paragrafe pami
nėtas yrepublikonų ir demo
kratų reakcinis blokas kon
grese. Gerai. Bet II skyriu
je, gale, jau kalbama tik 
apie “pastangas reakcinių 
republikonų, veikiančių po 
progresyviškumo priedanga, 
suskaldyti šitą demokratinį 
frontą.”

Čia tinka pastaba, kad ir 
reakciniai Demokratų Par
tijos nariai tą pat daro.

Patys Demokratų Parti
jos pažangieji nariai agita
toriai to neužmiršta pasa
kyti. Teko matyt naują lei
dinį, pavidale žurnalo, “Eco
nomic Security” (No. 2, 
Harrisburg, Pa.). Pirmame 
straipsnyj rašo senatorius 
Guffey: “—whether Repub
lican bosses labeled Republi
can, or equally reactiona
ry bosses masquerading as 
Democrats.”

A. M.

SLA Balsavimai
92 Kuopų Rezultatų Sutrau

ka Rodo, kaip Eina SLA
Rinkimai

ANT PREZIDENTO:
F. J. Bagočius 2010
W. F. Laukaitis 1015
Kl. Jurgelionis 69

ANT VICE-PREZID.:
J. K. Mažukna 2069
V. Bukšnaitis 1022

ANT SEKRETORIAUS:-7
J. Miliauskas 1443
M. J. Vinikas 1407
J. Anseli 195

ANT IŽDININKO:
K. P. Gugis 1978
A. S. Trečiokas 962
B. Simokaitis 115

Paryžius. — Bemiegant 
amerikietei barono Neuflize 
žmonai, naktį plėšikai išsi
nešė iš jos kambarių $40,000 
vertės brangumynų.

Pastabos Rezoliucijij 
Projektui

ŠYPSENOS

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Ar galėtumėte plačiau iš
ryškinti, kodėl Vokietijos 
hitlerininkai pasiskyrę savo 
emblema svastiką, tą žilos 
senovės tūlų žmonių kryžių?

J. D.
Atsakymas:

A. C. Stuart savo laiške 
“New York Times’ui” (bal. 
IT d.) labai žingeidžiai aiš
kina, kodėl hitlerininkai pa
sirinko svastiką savo em
blema. Stuart sako, kad 
Sovietų Sąjungos Valstybės 
Istoriniam Muzėjuje Kijeve 
randasi kelios juodos ir bal
tos vėliavos su svastikos

ženklu. Tas vėliavas varto
jo Ukrainų juodašimčių va
das Petliura, kuris 1919 me
tais ruošė kruvinus pogro
mus prieš žydus. Stuart sa
ko, kad Hitleris veikiausia 
sužinojo apie Petliuros dar
būs prieš žydus ir pasirinko 
jojo kruvinų darbų emble
mą sau už emblemą. Mat, 
Hitleris irgi kruvinai siau
čia prieš žydus.

rankos laikoma duktė pra
voslavų arkivyskupo Athena 
Aleksandrova, kad jinai nu
sukus $23,000.00 nuo juda
mųjų paveikslų aktorės Si
mones Simon.

Aleksandrova, p a s i vadi
nus Sandra Martin, tarnavo 
kaip tos aktorės sekretorė.

RUSŲ A R KI V Y S KūPO 
DUKTĖ NUSUKO $23,000 

NUO AKTORES

Hollywood, CaL, bal. 26.— 
Areštuota ir po $10,000 pa-'

Demokratiniai Č e choslova- 
kijos Vokiečiai Smerkia

Naziį Užmačias

Piaga. — Daugelis laik
raščių demokratinių Čecho- 
slovakijos vokiečių pasmer
kė nazių vado Henleino na- 
chališkus iiĮ^grumo jaučius 
reikalavimus, kuriuos jis iš
statė šalies valdžiai.

E. Mikužiūte
J. Martin
S. Mockus
V. Kerševičius
J. K Urbonas
M. Soponis

ANT DAKT. KVOTĖJO:
1823
956
222

raporto
kas: Iš

ANT IŽDO GLOBĖJŲ:
1918
1432
1338

907
149
79

D r. Staneslow
Dr. Biežis
Dr. Stanulis

Reikia prie šio 
dar pridurti štai
daugelio pažangių kūdpų 
dar neturime rezultatų. Be
veik visos didelės fašistų 
kontroliuojamos kuopos yra 
šiose skaitlinėse sutrauktos. 
Prašome pranešti, kaip jūsų 
kuopoj balsavimai išėjo.

S.L.A-. Narių Komitetas,
P. Baranauskas, Sekr.,
386 So. 2nd Street, 

Brooklyn, N. Y.

“Laisvėje”, bal. 18 d. pa
skelbta K. P. rezoliucijų 
projektas, su tikslu, kad 
nariai apdiskusuotų jas 
pirm partijos suvažiavimo.

Aš jaučiu priedermę pa
duoti nors dvi diskusines 
pastabas.

1. Pirmoj rezoliucijoje sa
koma: “Šita reakcingiausią 
finansinio kapitalo dalis te
betęsia ‘sėdėjimo streiką’ 
tikslu sumušti Roosevelto 
p r o g r e s y viškus sumany
mus.”

Iki šiol neteko matyti, 
kad principų ir taktikos re
zoliucijoje būtų minima as
mens pavardė. Dedama tik 
dėsniai, teziai, principai, o 
ne asmens. Kitaip galėtų 
būt, jeigu mes norėtume 
Rooseveltą padaryti dikta
torium. Bet to nieks nenori. 
Komunistai nė negali norėt, 
nes juk Rooseveltas nėra 
darbininkų klesos ideologas; 
jis — kapitalizmo gelbėto
jas ir tik tiek mums geras, 
kiek demokratiją palaiko.

2. Toliau pamini toje pat 
rezoliucijoje “Morgano-du 
,Pont - Hearsto interesus.” 
Man rodos ir čia pavardės 
nenaudingos, nenušviečia

Pasivėlino ir Pačios Negavo 
Sena Pasakaitė

Kitą kartą dievas dalijo 
žmonėms pačias. Tarp pa
prastųjų žmonių, bėgo ir 
dvasiškiai pačių gauti. Pir
mas atbėgo protestonų kuni
gas ir sako: “Dieve, man 
reikalinga pati.”

Dievas sako: “Gerai, vai
keli, imk, kiek tik tau rei
kia. Kai pirma numirs, imk 
antrą, ir taip toliau.”

Antras atbėgo stačiatikių 
kunigas: “Dieve, ir man 
reik pačios.”

Dievas sako: “Gerai, bet 
jau tikr;viena beliko, jeigu 
ta numirs, tai daugiau jau 
negausi.”

Paskiausiai atbėgo katali
kų kunigas ir sako: “Dievu
li, ir man pačio^ęikėtų, ir 
labai reikėtų!’-^

Dievas atsako: “Pasivėli
nai, vaike, jau visas pačias 
išdalijau. Verskis, kaip iš
manydamas, glauskis, kur 
primanydamas, o * tau pa
čios nebėr.”

Pridavė Kvaišis.

Pas Gydytoją
—Pone daktare, pasaky

kite, kas man yra, tik pra
šau lietuviškai, o ne loty
niškai !

—Tamsta, tiesa pasakius, 
sergi tinginio liga.

—Dėkui, bet šį kartą ge
riau lotyniškai pavadinti,

dalyko, bet aptamsina jį J nes apie ligą reikės žmonai 
nukreipdamos nuo jo skai- papasakoti.

Grupė įvairiu amerikiečių, apsilankiusių pas prėzidentą Rooseveltą Washingtone į konferenciją apie 
palengvinimą Vokietijos ir Austrijos žydams persikelti į kitus kraštus. Iš kairės į dešinę: valstybės 
sekretoriaus padėjėjas G. S. Messersmith, rabinas Wise, Henry MoVgenthau, Samuel Cavert, kun. M. J.

Ready, darbo sekretorė Perkins ir Louis Kennedy.



Ketvirtadienis, Bal. 28, 1938

Sunkių Prasikaltimų 
Grandine

Antisovietinio “dešiniai- 
trockistinio bloko” byloj už
baigtas kaltinamųjų tardy
mas. Septynių diemi bėgy
je viešuose posėdžiuose, da
lyvaujant darbini nkams, 
kolchoznjnkams, sovietų in
teligentijos veikėjams, viso 
pasaulio akyvaizdoje, teis
mas smulkiai ir uoliai, rem
damasis dokumentaliniais 
daviniais ir teisiamųjų bei 
liudininkų parodymais, iš
tyrė sunkiausius* fašistinių 
sąmokslininkų gaujos—Bu
charino, Rykovo, Jagodos, 
Krestinskio ir kitų prasikal
timus.

Teismo tardymas įrodė, 
kad kaltinimo aktas giliai 
teisingas ir pilnai pagrįstas. 
Septynias dienas sovietų ša
lis ir viso pasaulio darbo 
žmonės su didžiausiu atsi
dėjimu sekė, kaip siūlas po 
siūlo teismas išpainiojo “de- 
šiniai trockistinio bloko” 
šnipų, ? provokatorių, žmog
žudžių, nuodytojų prasikal
timų kamuolį, kurių šlykš
tumų aprašymui trūksta žo
džių liaudies kalbos žodyne.

Niekšinga tėvynės parda- 
vystė susijungė su baisiu 
geriausių tėvynės sūnų nu
žudymu. Tiesioginiai pave
dus Trockini, Bucharinui, 
Rykovui, Jagodai buvo nu
žudyti draugai Kirovas, 
Menžinskis, Kuibyševas, nu
žudyti didžiausias rašyto
jas Aleksiejus Maksimovi- 
čius Gorkis ir jo sūnus.

Uždarame teismo posėdy
je teisiamieji Rakovskis, 
Grinko, Rozengdlcas irKre- 
stinskis parodė apie savo 
kaip išdavikų ir šnipų ry
šius su kaikurių užsienio 
valstybių kaikuriais oficia
liais atstovais.

Teisme buvo tiksliai nu
statyta, kaip tie atstovai, su 
kuriais buvo susirišę aukš
čiau minėti sąmokslininkai 
iš antisovietinio “dešiniai- 
trockistinio bloko”, taip ir 
jų atstovaujamos valstybės 
padėdavo sąmokslininkams.

Įžengiamasis ir teismo 
tardymai nesugriaunamai 
įrodė, kad prasikaltėliška 
gauja, vadovaujama Troc
kio, Bucharino, Rykovo ir 
kitų niekšų, manė suruošti 
priešingų valstybių užpuoli
mą ant sovietų šalies ir ka
ro atveju ruošės atidaryti 
frontą fašistinių agresorių 
armijoms. Tam tikslui tar
navo špionažas, diversijos, 
teroristiniai aktai.

Aršioj neapykantoj dar
bininkų klasei, kolchoznin- 
kams valstiečiams “dešiniai- 
trockistinis blokas” suvieni
jo savo eilėse visokius niek
šus: menševikus, eserus, zi- 
novjeviečius ir kitus. Jie 
ruošėsi išnaikinti milionus 
darbo žmonių, išpjauti so
vietų jaunimą, visą sovietų 
šalį aplieti krauju, kad ant 
darbininkų klasės ir vals
tiečių kaulų atstatyti kapi
talistinę santvarką. Jie ruo
šėsi sumindžioti visus užka
riavimus, visus sovietų liau
dies atsiekimus.

Teisme nesugriaunamu ai
škumu įrodyta, kad šitie de- 
šiniai-trockistinių šnipų, iš
davikų,. provokatorių prasi
kaltimai neatsitiktini. Jų 
purvinų sąmokslų grandinė 
tęsiasi per visus dvidešimt 
proletarinės socialistinės re
voliucijos metų. Teismas nu
švietė aplinkybes sąmokslo, 
kurį organizavo Trockis ir

niekšin-

Bucharinas, kartu su ‘kai
riaisiais” eserais 1918 m., 
Brastos taikos sudarymo 
periode. Šiuo sunkiu jaunai 
sovietų respublikai laiku iš
davikai Bucharinas ir Troc
kis provokatoriškais obal- 
siais mėgino atidaryti duris 
Vokietijos imperialistams ir 
Rusijos buržuazijai. Jie bu
vo sumanę ir ruošėsi nužu
dyti socialistinės revoliuci
jos vadus—Leniną, Staliną, 
Sverdlova. Tiktai
giausi buržuazijos lekajai, 
tiktai šlykštybės 
pavydale galėjo sugalvoti šį 
baisų prasikaltimą. Tiktai 
šnipų ir provokatorių sme-| 
genyse galėjo gimti ši niek
šinga mintis!

Niekšingų Bucharino ir 
Trockio sumanymų 1918 me
tais šviesoj atsistoja tikroj, 
baisioj išvaizdoj ir vėlesnis 
trockistiniai-bucharinistinių 
šnipų sąmokslas prieš bolše
vikų partijos ir sovietų vy
riausybės vadovus. Ruoši
masis nužudyti 1918 metais 
Leniną, Staliną, Sverdlova 
pilnai nušviečia ir Sergie- 
jaus Mironovičiaus Kirovo 
nužudymą, ir baisų draugo 
Kuibyševo, draugo Menžins- 
kio, Aleksiejaus Maksimovi- 
čiaus Gorkio nunuodijimą.

Sovietų respublikos pra
laimėjimas kare ir buržua
zijos laimėjimas—štai kas 
buvo trockistinio bucharini- 
nio pardavikiško sumanymo 
1918 metais pagrinde. Da
bar jau visiškai aišku, kad 
Trockis ir Bucharinas daly
vavo kairiųjų eserų maišto 
paruošime, piktadariškam 
teroristės Kaplan pasikėsi
nime ant Lenino gyvybės. 
Byla įrodė, kad 1920 metais 
Trockio tarnai organizavo 
pasikėsinimą ant draugo 
Stalino gyvybės.

Dešimtmečių bėgyje troc- 
kistiniai-bucharinistiniai są
mokslininkai, išdavikai, šni
pai neperstojo vedę pačios 
šlykščiosios kovos su Leni- 
no-Stalino partija, su sovie
tų vyriausybe. Kaukuoda- 
miesi, slėpdami savo šlykštų 
šnipų veidą, jie visuomet 
siekė vieno ir to paties tiks
lo: nuversti Sovietų vyriau
sybę, nužudyt partijos ir 
vyriausybės vadovus, -teikti 
šnipinėjimo žinias užsienio 
valstybėms, atstatyti kapita
listų ir dvarininkų valdžią.

Ne atsitiktinė visa “deši- 
niai-trockistinio bloko” po
litika ardyti socialistinę sta
tybą, ardyti žemės ūkio ko
lektyvizaciją, žaloti visose 
socialistinės statybos srity
se. Ne atsitiktinas nacional- 
fašistinių gaujų organizavi
mas, imperialistinių grobuo
nių ruošimasis suskaldyti 
Sovietų Sąjungą ir pavergti 
ją-

Taip nekęsti sovietų ša
lies, taip nekęsti geriausių 
jos žmonių, tokiu velnišku 
šaltakraujiškumu žudyti, 
nuodyti didžiausius, kilniau
sius liaudies sūnus, taip žvėr 
riškai nukankinti Gorkį ga
lėjo tik aršūs liaudies prie
šai, tik sužvėrėjusios bur
žuazijos tarnai ir lekajai, 
tik fašistinių žvalgybų sam
diniai, tik šlykščiausi šnipai 
ir provokatoriai.

Nuo pat revoliucijos pra
džios šių banditų vadai pil
dė kontrevoliucinės buržua
zijos valią. Šnipų ženklai iš
deginti ant jų kaktų. Jie 
dirbo savo šlykščius darbus,

zmogaus

kad džiaugtųsi jų šeiminin
kai iš užsienio žvalgybų ir 
generalinių štabų. Jiems 
pasisekė pridaryti mums ne
maža bėdų. Jiems pasisekė 
išplėšti iš mūsų tarpo pui
kius žmones, • ugningus re
voliucionierius, kilniausius 
bolševikus. Bet jų provoka
ciniai sumanymai paruošti 
karą ir Sovietų Sąjungos 
pralaimėjimą nukaukuoti, jų 
pamatiniai lizdai sudaužyti, 
jų vadai, sovietų liaudies 
pėdos ištrėkšti, dvesia vie
nas po kito.

Piktai žiūri fašistinė bur
žuazija į šį savųjų žvalgybų 
sudaužymą. Sovietų liaudis, 
vadovaujama Lenino - Sta
lino partijos, laimėjo dar 
vieną stambią pergalę. Gele
žine leninistiniai-staliniška 
vienybe galinga sovietų ša
lis! Ir tik supuvusius niek
šus, samdytus šnipus ir pro
vokatorius, p r o f e sionalus 
žmogžudžius — nuodytojus

gali užverbuoti fašistinė! 
žvalgyba savo šlykštiems 
darbams.

Nepasislėpti šioms bjau
rybėms sovietų liaudies tar
pe! Didžiai atsidėjus, nepa
ilstamai domėdamasi seka 
visa sovietų šalis “dešiniai- 
trockistinio bloko” bylą. Ji 
mokosi, kaip pažinti šnipus 
ir išdavikus ir kaip mušti 
šią fašistinę nešvarybę. Di
džiulį apvalymo darbą pada
rė sovietų žvalgai, vadovau
jami garbingo bolševiko, 
staliniško narkomo draugo 
Ježovo. Garbė ir šlovė so
vietų žvalgams!

Sunaikinus be jokio pasi
gailėjimo šnipus ir provo
katorius, žalotojus ir diver
santus, sovietų šalis dar 
greičiau eis stalinišku mar
šrutu, dar puikiau sužydės 
socialistinė kultūra, dar 
linksmesnis liks sovietų liau
dies gyvenimas!

(“Pravda”, 1938 III. 10).

Clevelando Kronika
Jaunimas-studentai šią savai

tę demonstruos už taiką, demo
kratiją ir progresą. Manoma, 
kad desėtkai tūkstančių aukš
tųjų mokyklų studentų minės 
Nacion. Taikos Dieną, vadovau
jant American Students Unijai. 
Cxi tuo pačiu laiku šešiose kata
likų kolegijose jų viršylos ren
gia kontr-mitingus, sulaikymui 
savo mokinių nuo dėjimosi prie 
kovos dėl taikos, prieš' reakci
ją ir fašizmą.

Gegužės 1-mą, 2 vai. po pie
tų, milžiniškoj Miesto Auditori
joj, kurioj sutelpa į 15,000 
žmonių, Darbo Nepartinė Ly
ga turės demonstraciją dėl: 
darbų, žmoniškų dlgų, apsau
gos, taikos ir demokratijos. Toj 
didelėj sueigoj kalbės kongres
manas Jerry O’Conriell iš Mon
tana ir visa eilė šalies pažangių 
darbuotojų už taiką ir demokra
tiją. White Motor unijos loka- 
lo didžiulis benas grieš prieš 
prasidėsiant mitingui.

Komunistų Partija šiais me
tais neturės Pirmos Gegužės 
demonstracijos, kuomet Darbo 
Nepartinė Lyga rungia tokį di- 
delį-milžinišką mitingą toj pat 
dienoj, Miesto Auditorijoj. 
Kompartija ir jos nariai gelbsti 
DNL, kad sumobilizavus pla
čiąsias mases. Visų pažangie
čių ir demokratiniai nusiteiku
sių piliečių pareiga padaryti šį 
mitingą istorine demonstracija 
pažangių spėkų prieš reakciją 
ir fašizmą.

komunistai šiais me- 
savo kalboj lapelius, 
kitko sakoma: Ame-

Pasmerktas Lietuvos Diktatorius Antanas! a b'?, .G’rda;x v. Lėktuvų CechosJovakijai
Smetona ir Jo Konsulas New York

_______  0----------------------------------------------

kuriame buvo už-

JeriLi. — Nazių spauda 
’[išpūtė paskalas, būk “300”

WORCESTER, MASS. 1 * J T~) * • •____ _ t perskridę Rumunijos sieną

ney gynimo komitetą vadovauja 
komunistai. O man komunistai 
labiau nepatinka už fašistus.” 
“Plūdimas komunistų nėra at
sakymas klausimų,” jam buvo 
pastebėta. Kuo Chaillaux labiau 
karščiavosi, tuo jis labiau spir
ginta klausimais.

Pro-nazis Chaillaux vakare iš 
stoties WGAR kalbėdamas iš- 
koliojo visus, kurie šioj šalyj 
dirba dėl taikos, demokratijos, 
ir progreso. Dr. Harry F. 
Ward, pirmininką Amerikos 
Lygos dėl Taikos ir Demokra
tijos, 
low,” 
name 
ketų,
nėliu, kol nenusimaskavo. 
per radio iš jo nasrų tryško 
vilko seilės. Iš Chaillaux’o pa
aiški, kad Amerikos Legionas 
nėra liuosas nuo nazių agentų.

tais išleido 
Tenai tarp 
rikai gręsia baisus’ ekonominis 
krizis. Milionai darbininkų be 
darbo . . . Jaunimas, profesio
nalai neturi užsiėmimo ir maži 
biznieriai bankrūtuoja . . . In- 
dustrialistai išsijuosę dirba 
prieš prezidento Roosevelto siū
lomas sociales-ekonomines pa
taisas. Ir baigiama kviečiant 
lietuvius dalyvaut DNL sekma
dienio mitinge.

šeštadienį Miesto Kliubo fo
rume kalbėjo Horner L. Chail
laux, Amerikos Legiono apšvi'e- 
tos direktorius, kaip reikia auk
lėti jauni piliečiai. Kuomet po 
jo kalbos adv. Caleb Harrison, 
atsiklausė Chaillaux’o: kiek jo 
organizacija veikia dėl paliuosa- 
vimo nekaltai įkalinto Tom 
Mooney, jeigu jau jam taip rū
pi teisingas auklėjimas jaunų 
piliečių? Chaillaux užspringo 
tuo klausimu.

Chaillaux vieton atsakyti į 
klausimą, puolėsi klausėjui pri
mesti komunizmą. Kuomet, su
sirinkusi jų tarpe pradėjo juok
tis iš tokio “švietėjo atsaky
mo,” tai Chaillaux ėmė spring
damas rėkti: “Aš žinau, Moo-

išvadino: /‘pink and yel- 
dirbančiu vie- 

iš daugelio komunistų ra- 
Miesto kliube nudavė avi- 

Bet

Nedėldienio “Plain Dealerio” 
laidoj tilpo tūlo Marshalp pasi- 
bėjimas su Trockiu. Tikslas 
pasimatymo, paaiški, kas nori
ma perduoti Amerikos publikai 
šioje nejaukioje valandoje. Vi
sų pirmiausiai, meluoja, kad 
Trockis tebėra “senas bolševi
kas.” Antra — sulyg “seno bol
ševiko” nuomonės, Stalino reži
mas besilaiko kaip ant vištos 
kojos. Trečia — kad Amerikai 
yra proga tapti visagalinčia 
ant šios planetos, jei mokės iš
silaikyti, kaip dabar (neutrališ- 
kai) Europos ir Azijos kivir- 
čiuose.

Pagal iaus, Trockis pasakęs 
Marshalui: “Jeigu Jungt. Vals
tijos mokes išvengti sekančio 
karo, tai jos galės patirti apie 
savo galią ir tokį gerbūvį, ku
ris jom dar nėra žinomas.” Ir 
tas labai lengva atsiekti, sulyg 
Trockio. Amerika turi laikytis 
“neutrališkai,” kaip iki šiol lai
kėsi, tai ir viskas. Tokio “ne- 
utrališkumo” iš Amerikos nori 
ir Hitleris, ir Mussolinis, ir Ja
ponijos imperialistai. Štai koks 
Trockio agentavimas plėšikams 
agresoriams.

O visgi yra mūsų tarpe ge
raširdžių ir naivių žmonių, ku
rie komunistams skundžiasi ir 
verkšlena apie “senų bolševikų” 
likimą Sovietų Sąjungoj. Jie 
sako: “Rusijoj kas nors^nege- 
rai. Neužilgo nei vieno iš se
nų bolševikų nebeliks.” Tokie 
žmonės daugiau klauso kapita
listinės spaudos.

Philadelphia, Pa.: Laikotar- 
pyj Lietuvos - Lenkijos inci
dento, kada Lenkija davė ul
timatumą Lietuvai, čia Rich- 
mondo dalyj, didžiojo Muzika- 
lės Kliubo žymiausi veikėjai 
ant greitųjų buvo surengę Mu- 
zikalėj Salėj masinį lietuvių 
mitingą,
kviesti profesionalai sVetim- 
taučiai, 
ir vietos lietuviai profesionalai 
kalbėtojai. Jie visi • aiškino 
Lietuvos padėtį su Lenkija la
bai švelnioj formoj, nes jiems 
buvo labai neaiškus klausimas.

Ant to mitingo priėmė re
zoliuciją už Lietuvos nepri
klausomybę, neliečiant Vil
niaus ir surinko aukų apie 
$321.

Lietuvių buvo prisirinkus 
pilna salė ir jie visi buvo pri
sirengę ginti Lietuvos nepri
klausomybę. Datą jau neatsi
menu, bet ir “Laisvė” apie jį 
buvo rašius. Ant greitųjų bu
vo suregistruota keletas orga
nizacijų delegatų.

Ir štai ta delegacija, maty
dama didelį neaiškumą Lietu
vos klausimu, susirūpino ir su
sišaukė 14 d. bal. visus užsi
registravusių organizacijų de
legatus išspręsti surinktų au
kų klausimą, kur jas reikėtų 
pasiųsti.

Pirmininkas atidarė susirin
kimą ir paaiškino apie surink
tų aukų padėtį. Tuojaus buvo 
įnešta, kad pasiųsti Lietuvos 
valdžiai, Smetonai per Lietu
vos konsulą New Yorke. Pra
sidėjo plačios diskusijos tuo 
klausimu. Richmondo Muzika- 
lės salės žymiausi veikėjai iš
aiškino tų prakalbų rengimo 
sunkią padėtį, kaip jie lakstė 
vienas pas kitą, rodavojosi, 
aiškinosi, kaip ištiest Lietuvos 
liaudžiai pagelbos ranką, gi 
po minėtų prakalbų dar dides
nis neaiškumas pasirodė su 
Lietuvoj .valdžia, ir šiems vei
kėjams labai didelei didžiumai 
atrodo, kad Lietuvos diktato
riška Smetonos valdžia kons
piratyviai gelbsti Lenkijai už
grobti Lietuvą. Lietuvos kon
sulas jau rašė 3 laiškus, kodėl 
jie neprisiunčia taip ilgai su
rinktų pinigų.

Organizacijų delegatai ir 
sąžiningi smulkūs biznieriai 
permato Lietuvos valdžios 
agentų planus prieš Lietuvos 
liaudį, ir todėl buvo veik visų 
išraiškos: lai atvažiuoja tie 
ponai į Philadelphia ir susi
renka pinigus.

Galop, pabaigoj ėjo balsa
vimai : 10 balsų buvo, kad su-, 
laikyt pinigus iki paaiškės da
lykai Lietuvoje, gal Lietuvos 
liaudis išsirinks savo komite
tą iš atsišaukusių buvusių Lie
tuvos ministerių, valdininkų, 
kurie su širdžia ir sąžine stovi 
ir gina Lietuvos nepriklauso- 

j mybę nuo lenkų ir kitų agreso
rių. Tik 4 balsai buvo, kad 
pasiųsti Lietuvos valdžiai.

Tai yra didelė garbė Rich
mondo Muzikalės Salės ir jų 
organizacijų žymiausiems dar
buotojams, kad jie įžiūri tikrą 
priešą Lietuvos liaudies; yra 
didelis kreditas ir mūsų smul
kiems biznieriams, kurie įžiūri 
ir apsaugoja žmonių sudėtus 
pinigus Lietuvos liaudies gyni
mui ir išlaikymlui nepriklau
somybės. Reporteris.

vienas kongresmanas

Worcesteris ruošiasi apvaikš
čiot pirmą dieną gegužės. Rei
kia atsiminti, kad Pirmoji Ge
gužės yra tradicinė šventė Ame
rikos darbo žmonių ir šį metą 
įvyksta kritiškame periode pa
saulinės istorijos, kuomet fašiz
mas daro viską, ką tik gali, 
kad sukūrus pasaulinį karą. I 
Worcesterio žmonės, kartu ir 
lietuviai, turi parodyti suvieny
tą opoziciją karui ir fašizmui.

Mes turim skaitlingai demon
struoti šioj šventėj. Suteikim 
paramą karžygiams Ispanijos ir 
Chinijos žmonėms, kurie gina 
civilizaciją savo kūnu ir krau
ju. Ekonominiai Amerikos ka
raliai nustūmė mus į kitą eko
nominį krizį. Jie deda visas 
pastangas sudaužyti progresy- 
višką įstatymdavystę darbinin
kų, kad tuomi numažinti žmo
nėm gyvenimo lygmalą.

Šiemet Pirmoji Gegužės lietu
viams yra labai svarbi diena, 
nes Pirma Gegužės yra tarp
tautinio solidarumo diena. Gi 
mums, lietuviams, tokio tarp
tautinio solidarumo labai rei
kia. Viena, kad Lietuvos ne
priklausomybė yra pavojuje; 
kita, kad mūsų tėvynėj siaučia 
žiaurus fašizmas. Pirmos Gegu
žės šventė bus apvaikščiota 30 
d. balandžio visoj Amerikoj. 
Worcesterio gyventojai, nepa
mirškit, kad demonstracijos 
įvyks miesto sodne nuo 2 iki 4 
vai. po pietų. O vakare ant 
29 Endicott St., kaip 7:30. čia 
dainuos ir Aido Choras. Mes 
žinom, kad 1938 m. Pirmos Ge
gužės demonstracijos bus di
džiausios, kokių Worcesteris 
dar nėra matęs.

Skaitlingai dalyvaukime Pir
mos Gegužės demonstracijose! 
Mes parodysim savo solidarumą 
vieto darbo žmonėms. Iškelsim 
obalsį, kad gynimas Lietuvos 
nepriklausomybės yra gynimas 
taikos, kurios trokšta visas pa
saulis, išskyrus fašistus.

kelionėje į Čechoslovakiją, 
lėkdami didžiausiame aukš
ty j:,. - 

pirkt) 
tuvv?.
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rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn. N. Y.
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PERFIRŪKOTE,

Šiomis dienomis Clevelandan 
pribuvo Bill Greeno leitenan
tas Davison “išvalymui” ADF 
unijų nuo vadų raketierių. Pir
miausiai tas ponas turėjo ilgą 
konferenciją su miesto apsau
gos direktorium Ness. Sako, 
abu susitarę viens kitam gelbė
ti informacijų reikale. Daviso- 
nas nesitaria su eiliniais unijų 
nariais, kurie veda kovą su ra-

ketieriais vadais, bet kreipiasi į 
policijos-apsaugos direkto r i ų , 
darbdavių tarną. Tai mat, to
ki Amerikos Darbo Federacijos 
vadų metodai “apvalymui” uni
jų nuo. raketierių.

Antru kartu man priseina pa
raginti A. L. K. komitetą prie 
veiklos. Ir pirmininkas ir se
kretorius nežinia ko laukia. Nė 
pas vieną nėra iniciatyvos tu
rėti komiteto susirinkimą. Lie
tuvos nepriklausomybei pavojus 
didėja. Kam snūduriuoti? 'M,

automobilių. Automo- 
parmušė, baisiai suža- 
vidurius ir 

nuvežtas
Branch ligoninę 
mirė.

•Velionis buvo 
žiaus. Jis buvo 
ro veteranas,
ėjo iš Utenos apskričio, Zobiš- 
kio miestelio. Rodosi, kad A- 
merikoj daugiau giminių netu
rėjo, kaip tik vieną pusbrolį, 
kuris gyvena Philadelphijoj.

Jo pusbrolis Mickas su savo 
drauge dalyvavo laidotuvėse. 
Velionis buvo laisvų pažiūrų. 
Jis neidavo į bažnyčią ir saky
davo, kad myli laisvą palaidoji
mą. Bet kada žmogus jau ne
gyvas, tai su jo kūnu kiti gali 
daryti ką nori, nes jis negali 
prieš tai pakelti protestą. Taip 
ir dabar, atsirado kokia ten jo 
krikšto duktė, kuri subruzdo jį 
laidoti su bažnyčia, ir tą darė 
greitai, nelaukdama atvykstant 
nei jo pusbrolio iš Philadelphi- 
jos.

, Taigi laisvamanis Kastantas 
Kavaliūnas ir buvo palaidotas 
airių katalikų kapinėse su ai
rių kunigo pagelba. Ilsėkis, 
drauge Kastantai, šios šalies že
melėj !

“Laisvės” Skaitytojas.

Berne. — Šveicarijos val
džia stipriau ginkluoja sa
vo pasienius prieš pavojų iš 
Hitlerio puses.

)

ATSITAISYSITE 
Greitai su 

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS YRA PASALDINTOS” 

Parsiduoda vaistinėse bonkomis. 
Gėrimą įstaigose ir restauracijose 

dozomis bei stikliukais 
“JŪSŲ SKILVIO LABUI” 

COSSACK PRODUCTS 
400 W. 41st .Street, 

New York City, N. Y.
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Pinigai
(Tąsa) 16

9. Tragikomiškas Pasakojimas apie 
žmogų, Išlošusį Pinigus

Žinoma, tokių pasakojimų, kuriuose 
žmogus, sakysime, išlošė šimtą tūkstan
čių ir po to su juomi kas tokio atsitiko, 
literatūroj yra velniškai daug.

Bet tas, ką mes rengiamės jums pa
pasakoti, savo komiška padėtimi viršija 
visus iki šiol šioje srityje parašytus pa
sakojimus.

Prie to pažymime, kad čia nuoga tei
sybė.

Ve persistatykite sau rytą., Miglotas 
Leningradas. Darbo žmonėms tuojaus 
reikia eiti darban. Jie tuojaus išgers ar
batos ir leisis išdidžia virtine.

Bet kas atsitiko? Keno tai ryksmas, 
atsiprašau, pasigirsta.

Tai mūsų komunaliniame bute pasi
girsta riksmas, trypimas, braškėsis ir 
įvairūs balsai. *

Gyventojai subėga ton vieton ir ve ką 
mato:

Darbininkas Borka Fominas, rausvose 
apatinėse kelnėse, valkiojasi po savo 
kambarius. Veidas baltas, kaip molis. 
Žandikauliai dreba. Vienoj rankoj lai
kraštis. Kitoje—pašto atvirlaiškis. Tre
čioj rankoj jo žmona laiko kvitą, ir ve 
kaip rėkia:

—Ak, visi išeikite iš kambario. Dar 
nieko negalima žinoti. Aš asmeniai ne
galiu tikėti, kad mudu su Borka išlošė
me penkis tūkstančius.

Borka Fominas, kuriam nuo sujudimo 
iš nosių lašai krinta, sako:

—Iš taupomosios kasos gaunu atvir
laiškį. Kas čia tokio? Pardon! Laimėjau 
pinigus...
., Žrtiona sako:

—Visas mano gyvenimas slenka prie- 
blandomis. Kas nors stebėtino atsitiko, 
nes paprastai tas neįvyksta. Jeigu Borka 
laimėjo tokius pinigus, tai aš,—sako,— 
būtinai žinau, kad atsitiks kas nors to
kio, dėlei ko aš, greičiausiai, tų pinigų 
visiškai nematysiu.

Vienas gyventojų sako:
—Dažnai būna, kad jie spausdina ne

pertikrindami skaitlinių. Arba nuliai 
pas juos peršokinėja ir ne savo vietose » 
apsistoja. Darbo žmonės nusidžiaugia, o 
paskui visjri kas kita pasirodo...

Čia iš įvairių kambarių suneša net 
septynius laikraščius. Visi žiūri, pertik
rina ir mato, be abejonių, kad Borka 
Fominas, kuris nelošia jokios rolės, lai
mėjo penkis tūkstančius, ir niekas ne
žino, ką jis dabar su tais pinigais darys.

Borkos giminaitis, čia pat gyvenantis, 
jaunas vaikėzas — septyniolikos metų, 
Vovka čiučelovas, besirengiąs laikyti 
kvotimus ant šoferio ir dar neįpratęs 
gatvėse žmones traiškyti, sako B orkai:

—Ir kokiems galams, dėde, be reikalo 
žodžius svaidyti—geriau nubėgkite tau- 
pomojon kason. Jeigu jums tuos pinigus 
išduos, vadinas, jūs ištikro juos laimė
jote.

Čia visi pradeda rėkti, kad Borka bėg
tų į taupomąją kasą.

Jo žmona visu savo moterišku nepa
sitikėjimu, kad jau sušuks:

—Tuojaus šis mano pašlemėkas po 
tramvajum paklius arba autobusas su
važinės. To niekad negali būti, kad aš be 
jokių prietikių po penkis tūkstančius lai
mėčiau.
. Štai Borka velkasi, bėga ir greitai su
grįžta baltas, kaip molis.

Jis sako visiems susirinkusiems nu
silpusio žmogaus balsu, vos tik ką lėkusio 
stratosf eron:

—Taip, aš išlošiau penkis tūkstančius. 
Jie man liepė poryt ateiti pinigų pasi
imti. Jie sako: “Toks atsitikimas mūsų 
apskrityje įvyksta sykį per šimtą metų.

Čia visi sveikina Borką ir liepia jam 
pagulėti ant sofos, kad nesugadinus or
ganizmo eigos iki pinigų atsiėmimui.

Žmona sako:
—Ak, visi išeikite iš kambario. Aš no

riu rimtai pagalvoti, kad kas nors ne
įvyktų, dėlei ko mes iiegautume tų pi
nigų.

Štai prabėga visa diena ir ryte vėl pa
sigirsta šauksmas, trypimas, spiegimas.

Visi gyventojai skubinasi įvykio vie
ton ir ve ką mato:

Borka rausvomis apatinėmis kelnai
tėmis guli ant sofos. Žandikauliai dreba 
ir iš nosies lašai capsi.

Žmona sako:
—Dar gerai, kad šį mano pašlemėką 

į partijos eiles nepriėmė. Tuomet jis man 
būtų šposą iškirtęs.

Gyventojai sako:
—Ką tokį?
—Ką tokį? Juk jis, pasirodo, jau pora 

savaičių atgal landžiojo pas visus aukš
tesnius asmenis, kaip kūdikis, prašyda
mas rekomendacijų ir nesulaukęs išloši
mo norėjo partijon įstoti. Tai dar gerai, 
kad jam rekomendacijų nedavė. Dabar, 
veikiausiai, pusę pinigų reikėtų atiduoti 
kovai su šiuo ir su tuo ir į MOPR ir į 
visas kitas vietas.

Vienas gyventojų sako:
—Atiduoti būtinybės nėra, bet, žino

ma, kai kurie savo noru pasilieka šešis 
rublius dėl papirosų, o visus kitus ati
duoda statybai.

Žmona sako:
—Gerai, kad dar durnių į partiją ne

priima—ot tai būtų narys!
Borka sako:
—Kam čia kalbėti, kuomet to nėra. 

Gyvenime viskas eina geryn.
Žmona sako:
—Ak, visi išeikite iš kambario. Aš 

noriu pamislyti, nes gali dar kartais kas 
atsitikti.

Ketvirtoj dienoj ryte pasigirsta šauks
mas, bildesys, dejavimas ir barnius.

Tai Borka, išsikoliojęs su žmona, ski
riasi su ja ir einą pas vieną panelę. Ki
tame gale koridorio gyveno tūla Fenytė. 
Tokia baltgalvė. Ir, rodosi, čiuknaitė, bet 
stebėtinai tokia meilutė dušytė. Plonytė, 
kaip poetų svajonė.

Ir jis, susirinkęs savo mantą, stačiai ei
na pas ją, šaukdamas:

—Išeinu nuo jos, nes pamačiau visą 
jos smulkburžuazinę esmę. Tokiame did
vyriškame laike ji mane užgavo ir aš jai 
to niekad neatleisiu, ir kiekvieną sykį, 
kuomet ją pamatysiu, kankinsiuos ir 
krimsiuos. Bet aš nenoriu ją tuščią pa
likti. Aš duosiu jai šimtą rublių ir lai 
ji, velnias, nesikiša į mano širdinius rei
kalus. /

Žmona sako:
—Ot tai taip! Juk aš sakiau, kad kas 

nors įvyks.
Tuo tarpu ir giminaitis Vovka, sykiu 

su Borka, pernešinėja savo daiktus pas 
Fenytę ir ten visą vakarą kėlė puotą.

Šeštoj dienoj vėl kambaryje pasigirsta 
šauksmai, riksmai ir moteriškos ašaros.

Kas čia dabar? Pardon. Atsiprašau, 
kas atsitiko?

Ak, ar žinote, naktį nukniaukė Bor
kos visus pinigus.

Įvyksta baisenybės ir supurtymo vaiz
das.

Pats Borka guli lovoj išbalusiu, kaip 
molis, snukiu. Jis šnabžda nusistebėjimo 
žodžius ir rankomis skerėčioja, parody
damas tuomi savo sielos kančių jėgą.

Čia pat greta guli be sąmonės Fenytė. 
Jos pavogė šliurytes ir apsiautalą.

Čia patiriama, kad Borkos giminaitis 
čučelevas, neišlaikęs kvotimų ant šofe
rio, nežinia kur dingo. Persistato niek
šiškos vagystės paveikias, kurią papil
dė šis pasiutęs gippnaitis.

Tuomet staiga atsiranda Fenytės bro
lis arba velniai žino kas. Rodosi irgi čiuk- 
na. Jis turi GTO ženklą.

Jis veik nieko nekalba ir tik kojomis 
išstumdinėja iš kambario nereikalingus 
piliečius.

Paskutinį išvaro Borką lupdamas jam 
per snukį už sudarkytą panelės gyvenimą 
ir prie to priedas—šliurytės ir apSiauta- 
las.

Borka, ištinusiu snukiu, kaip pyragu, 
su kančių šauksmais, blaškosi po kori- 
dorį.

Tuomet jo buvusioji žmona ima jį savo 
globon ir pavėlina jam būti jos kamba
ryj.

Borka jos kambaryje gula ant grindų 
ir’ kankinasi taip, kad net atėjęs milici
ninkas, pripratęs matyti viską, kas būna, 
negali šį vaizdą pernešti.

Borka sako ’žmonai:
(Tąsa bus)

Laidotuvės
Balandžio 18 d. pasimirė 

draugas Kazimieras Tribine- 
vičius, daugumai šio miesto 
lietuvių žinomas. Liko palai
dotas bal. 20, 1938, iš grabo- 
riaus Laskoskio įstaigos. Susi
rinko gana daug žmonių pa
lydėti į kapus; galėjo būti 
apie du šimtai ar daugiau. 
Automobilių 50 lydėjo jo kūną 
į Glenwood kalnelį, kuriame 
daug laisvųjų žmonių yra pa
laidota.

Draugą Kazimierą palaido
jo laisvai, be jokių bažnytinių 
apeigų; mat, jis gyvas būda
mas jau netikėjo į užgrabinį 
gyvenimą.

Trumpa Velionio Biografija

Į šią šalį atvažiavo 1913 me
tais iv visą laiką gyveno šiame 
mieste, dirbo Eiidicotte, John
son Co. Čeverykų dirbtuvėj. 
Buvo pavienis. Dar buvo nese
nas, vos 47 metų ir galėjo dar 
ilgai gyventi, jeigu nebūtų jį 
liga sunaikinus. Mat, šioje ka
pitalizmo gadynėje ir tokioje 
nesvietiškoje skubinimo siste
moje, kuri žmogaus sveikatą 
tiesiog naikina ir be laiko nu
varo šimtus tūkstančių darbo 
žmonių į šaltus kabus. Taip 
atsitiko ir su drg. Kaziu, nors 
jis buvo stipraus kūno sudėji
mo žmogus. Kada jau visai 
pradėjo prastai jaustis, tada 
kreipės pas gydytoją, kuris 
pasiuntė į ligonbutį. Jis ten iš
gulėjo 11 savaičių, Johnson 
City ligoninėj, sumenko, prisi
kankino ir mirė. Nuliūdime 
paliko 2 brolius, vienos moti
nos, bet ne vieno tėvo, Ameri
koje—Stasį ir Antaną Kup
rius, kurie gyvena Brooklyne. 
Lietuvoj vieną brolį ir seselę. 
Iš Lietuvos paeina Kauno ve
dybos, ..Biržų apskrities, Joniš
kėlio valsčiaus, Norgėlų kai
mo.

Kazimieras gyvas būdamas 
niekur nepriklausė jokioj pa- 
šalpinėj nei šiaip organizaci
joj. Sako draugai, kad buvo 
taupus ir apyskūpis, pertai pa
liko kelius tūkstančius taupi- 
nių savo broliams, gyvenan
tiems Amerikoje,

Broliai Stasys ir Antanas 
Kupriai su pagelba čia vieti
nių velionio draugų—Petro ir 
jo žmonos Stasiūnų surengė 
šermenų dalyviams didelius 
pietus Lietuvių Svetainėje, ku
riuose dalyvavo virš šimtas 
žmonių. Pietaujant buvo pa
kviesti kaip kurie pakalbėti. 
Visi apgailestavo velionio Ka
zimiero. Kalbėjo jaunuolis Ig. 
Varaika, kur Kazys gyveno ir 
iš jų nainų liko išgabentas į 
ligoninę. Jis kalbėjo labai 
liūdnai. . .

Labai 'įspūdingai pakalbėjo 
dar keli. Stasys Kuprys su 
ašaromis akyse padėkavojo vi
siems laidotuvių dalyviams ir 
už gėles, kurias prisiuntė Ig. 
Vareika, J. K. Vaicekas—gė
lininkas, Morozienė, ir dirbtu
vės darbininkai, kur velionis 
dirbo. Abu broliai dėkavojo 
Stasiūnams ir kitiems, kas tik 
kuo prisidėjo, gelbėdami jų 
broliui ir jo laidotuvėse, kaip 
tai pietų gamintojoms Kuka- 
lienei, Petronėlei Petrauskiu- 
tei, J. K. Navalinskienei, Laš- 
kauskienei, M. Sodonienei ir 
visiems kitiems, kurie bent 
kuo pagelbėjo. . .

Ant rytojaus pas ‘‘Laisvės” 
korespondentę atsilankė Pet
ras Stasiūnas ir Stasys Kup
rys, po platesnio pasikalbėji
mo S. Kuprys paaukavo $10, 
kurių $5 paskyrė Lietuvos an
tifašistams kaliniams ir $5 
“Laisvės” naujai mašinai.

Nuo savęs reiškiu jums 
drauge didelį ačiū už taip 
gausią auką prakilniems tiks
lams ir reiškiu jums, jūsų bro
liui, gilią užuojautą šioj nu
liūdimo valandoj.

“Laisves” Korespondente.

Penktadieny, 22 d. balandžio, 
rūpesčiu suvienytų Rochesterio 
lietuvių draugijų, atsibuvo pro
testo susirinkimas prieš Len
kijos, šlėktų valdžią už jos ul
timatumą, pažeminimą ir plyši
mą Lietuvos krašto. Susirinki
me kalbėjo M. Duseika, Norkū
nas ir F. Svetikas (visi vieti
niai). Suprantama, kad Susi
rinkusius kalbėtojų kalbos pa
tenkino. Buvo skaityta dvi pro
testo rezoliucijos—viena Len
kijos, kita Lietuvos valdžioms 
— ir abi priimtos vienbalsiai.

* * *
Rezoliucija Lietuvos Valdžiai 

Kadangi nuo atgavimo Lietu
vos neprigulmybės L e n k i j o s 
šlėktų valdžia nuolatos daro ant 
Lietuvos brutališkus puolimus; 
kad apsilenkti farptautiškų tie
sų, užgrobiant Lietuvos terito
rijas, Lenkijos valdžia suranda 
sau želigovskius; kad paversti 
visą Lietuvą Lenkijos kolonija, 
išprovokuoja parubežio inciden
tus,—vėliau ultimatumas, gra
sinimas karu ir pasiuntimas 
skaitlingos kariuomenės į Lie
tuvos parubežį.

Nors nežmoniško pažeminimo 
taika įvyko, bet g varanti jos jai 
nesimato.

Todėl Rochesterio lietuviai, 
susirinkę 22 d. balandžio, 1938, 
nutariam, kad Lietuvos valdžia 
imtų šiuos nutarimus į veiki
mą dėl išlaikymo Lietuvos ne
prigulmybės: j

1. Užmegsti ryšius su de
mokratiškomis ir taiką mylin
čiomis šalimis dėl bendro apsi
gynimo.

2. Sudominti visą Lietuvos 
liaudį prie apsigynimo.

3. Padaryti platų, draugišką . 
susitarimą su Lietuvos išeivija 
Lietuvos klausime.

4. Reikalauti per Tautų Ly
gą ir kitas tarptautiškas insti
tucijas, kad užgrobtos Lietuvos

teritorijos būtų Lietuvai sugrą
žintos.

Taipgi nutariam, kad Lietu
vos valdžia tuojaus įvykintų 
šiuos nutarimus:

a) Atsteigti Lietuvoj demo
kratines teises.

b) Įsteigti Lietuvoj koalici
nę valdžią visuotinu balsavimu.

c) Paliuosuoti visus politi
nius kalinius, išskiriant šnipus 
ir hitlerininkus provokatorius.* * *

Kita protesto rezoliucija buvo 
priimta prieš Lenkijos fašistų 
valdžią ir ji pasiųsta jų atsto
vui. M. Duseika.

NAUJAS MIESTELIS ITA- 
, LIJOS PELKĖSE

Roma. — Pradėta statyt 
penktas naujas miestelis 
vardu Pomezia nusausintoje 
Pontine pelkėse. Mussolinis

BROOKLYN

■LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8872

Garsinkite savo biznį dien
rašty j “Laisvėj.”

išreiškė aukštą pasididžiavi
mą tuom darbu,—nors tai 
tik menkniekis, “lyginant” 
su naujais šimtą-tūkstanti
niais miestais Sovietuose.

Peter Carroll
(Petras Karalius) 
Naujas Lietuvis <

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

Mūsų Įstaiga Šalę Lietuvių Kliubo

10 Vernon Street 
WORCESTER, MASS.

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

kur ir bile laiku.

Dr. Herman Mendlowib
88 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312,.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku 
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8910 JOS. CAMPAU DETROIT, MICH.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Philadelphijos Didžioji Iškilme ;

LAISVĖS BANKIETAS į
Koncertas ir Šokiai i

Rengia Visos Philadelphijos Lietuvių Darbininkų Organizacijos J
Bus Nedėlioj !

Gegužės 1 May
« New Auditorium Hali

713 Snyder Ave. Philadelphia, Pa..

Jau tik kelios dienos 
iki didžiojo bankieto ku
ris įvyks 1 dieną gegu
žės. Bus geri valgiai ir 
puiki muzikalė progra
ma. Daug bus svečių iš 
kitų miestų.

Šiuom momentu yra 
daug labai svarbių įvy
kių. Tad šiame parengi
me R. Mizara savo pra
kalboje aiškins tuos da
lykus, kurie interesuoja 
kiekvieną mastantį žmo- 
8M-

ROJUS MIZARA 
“Laisvės” Redaktorius

I

KONCERTO PROGRAMA BUS ĮVAIRI IR GRAŽI
1. Pasižymėjusi Rusų-Lietuvių Grupė, 

kurioje dalyvauja solistų, šokikų ir 
muzikantų.

2. Šoks profesionalė scenos šokikė 
Lilija Russo.

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

5. Lyros Choro Merginų Grupė.
6. Visas Lyros Choras.
7. S. Kuzmickas, baritonas 

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

“Laisvės” redaktoriaus.
----------------------------- • ---------------

Koncertas Prasidės Lygiai 2:30 Vai. po Pietų
Vakariene Bus Duodama 6-tą Vai. šokiai Nuo 7 Vai. Vakare
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Wilkes-Barre, Pa.
GEGUŽINIS MITINGAS

Wilkes-Bįirre ir Apielinkės 
Lietuvių, žiniai

Gegužės 1 d. bus labai dide
lis masinis susirinkimas — ap- 
vaikščiojimas Pirmos Gegužės, 
darbininkų šventės. Šiame su
sirinkime bus darbininkiška te
atrališka grupė iš Philadelphi- 
jos, kuri suvaidins labai įdo
mų veikalą, “Plant in the Sun.” 
Taipgi bus ir svarbių kalbėtojų. 
Vietos ir apylinkės lietuviai, pa- 
sinaudokit šia proga pamatyt 
ir išgirst viską. Pradžia ly
giai 7-tą vai. vakare. Visi į 
didžiulę Armory, kuri randa
si ant S. Main St. Kviečiame 
visus ir visas dalyvaut.

1, 2. Centro sekretorius pa
siuntė visoms kuopoms blankas, 
kad nariai nubalsuotų sumany
mus arba pakeitimus, kaip tai, 
knygų leidimą su apdarais. Tas 
nustato narių mokestį. Taipgi 
“Šviesos” koki turi būt raštai, 
moksliški ar lengvi pasiskaity
mai. Tas yra visiems nariams 
svarbu. Montello 6 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyksta 
pirmadienio vakare, gegužės 2. 
Visi nariai dalyvaukite. Tas 
svarbu dėl mūs visų. Taipgi, 
nariai turėtų nepamiršt metines 
duokles užsimokėt, nes jeigu 
Centro iždas tuščias, tai Cen
tras negali ruoštis prie knygų 
išleidimo. » šaka.

So. Barre. Mass

Cleveland, Ohio Ant Iždininko:
K. P. G ūgis ..........
A. S. Trečiokas . .
B. Simokaitis ....

Ant Iždo Globėjų:
S. Mockus ..........
E. Mikūžiutė ....
J. Martin ............
V. A. Kersevičius .
J. K. Urbonas ....

M. P. Soponis ....
Ant Daktaro Kvotėjo

Dr. J. S. Staneslow .... 15
Dr. S. Biežis .................. 3
Dr. S. W. Staniulionis . . 1
Delegatu į seimą išrinkta O. 

žiūrienė, progresyvė moteris.
Požeminis.

17

O

11
16

1
8

. 0
0

nas bus skiriamas dėl taisymo ke
lio (gatvės) j Liet. Taut. Namo par
ką. Nuoširdžiai kviečiame, be skirtu
mo pažiūrų visus dalyvauti minėta
me parengime. — Rengimo Kom. A. 
Sauka. • (100-101)

DETROIT, MICH.
“Vilnies” Bendradarbių Susirinkimas

Nepaprastas susirinkimas visų 
“Vilnies” skaitytojų ii’ bendradarbių 
įvyks penktadienį, balandžio 29 d., 
7:30 vakare, 4097 Porter St. Visoki 
sumanymai dėl “Vilnies” dienraščio 
bus plačiai diskusuojama tą vakarą. 
•— Alvinas. (100-101)

orkestrą šokiams, kuri grieš iki vė
lai vakaro.

Taipgi prašome įsitėmyti, kad se
kantis ALDLD 153 kp., S. F. susi
rinkimas įvyks penktadieni, 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., 
Jurginėj Svet., 180 New York Avė. 
Draugai ir draugės, visi lankykitts 
šiame susirinkime, nes po susirinki
mo turėsime diskusijas politiškais 
klausimais. — Sekr. (99-101)

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

ALDLD 43 kuopa rengia la
bai smagų vakarėlį su skaniais 
valgiais ir kitokiais įvairumais. 
Taipgi bus ir alaus. Įvyks ba
landžio 30 dieną, pas draugą M. 
Norbutą, 210 Hazel St. Pradžia 
6 vai. vakare.

Vietos ir apylinkės draugės ir 
draugai kviečiami skaitlingai 
dalyvaut. J. T. V.

Montello, Mass

J. Karsonui
J. ir M. Gu-

mažais trūku- 
patiko. Buvo

Darbininkai Paskelbė Streiką
Balandžio 25 d., 9:15 valandą 

416 darbininkų ir darbininkių, 
Barre Wool Combing Co., išėjo 
į streiką, kurį čia vietiniai po
nai vadina protestu. Kompanija, 
sumanė baisiai išnaudoti darbi
ninkus ir kur pirma dirbo 3 
darbininkai arba darbininkės, 
tai po vieną iš jų paleidžia, o 
prie to paties darbo palieka tik 
po 2.

Tokis išnaudotojų pasimoji- 
mas ant darbininkų teisių visus 
apjungė, nors unijos ir nėra.

Dirbtuvė dirba ant trijų šip- 
tų. Viso dirbo 655 darbininkai. 
Streikas paliečia visus. Išnaudo
tojai labai nusigando ir sako, 
kad jie visai nelaukė tokio dar
bininkų ir darbininkių žygio. 
Kiek vėliau jie Jau pridėjo pra
nešimus, kviesdami darbininkus 
grįšti atgal senomis darbo są
lygomis. Kaip tas viskas baig- i 
sis,

progresyviai 
didžiausią 

bedar
bi ždar- 
laikas 
WPA

Binghamton, N. Y.

DETROIT, MICH.
LDS 8G Kp. Susirinkimas.

Kadangi gegužės 1-mos paminėjimoj 
demonstracija įvyks tuo laiku, kada' 
įvyksta LDS 86 kp. susirinkimas, 
todėl LDS 86 kp. susirinkimas pra
sidės nuo 12 vai. dieną, 1035 Caniff 
Avė. Todėl bus galima visiems daly
vauti susirinkime ir gegužinės pami
nėjime. Stengkimės laiku pribūti į 
susirinkimą.—Alvinas. (100-101)

9jefIratsargus irskubus kriaučių darbas
™ NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

VARPO
__ Keptuves

tai vėliau pranešiu.
žvalgas.

Scranton, Pa.
Stropiai Ruošiamasi Prie 1-mos 

Gegužės Apvaikščiojimo

PIRMOS GEGUŽES MASINIS 
MITINGAS

Nedėlioj, gegužės 1 d., 2 vai. 
po pietų, didžiojoj miesto are
noj, Public Auditorium, įvyks
ta masinis mitingas paminėji
mui istorinės darbininkų šven
tės Pirmosios Gegužės.

Penkiasdešimts du metai tam 
atgal, Amerikos žmonės suteikė 
didžiausią nuopelną dėl tarp
tautinio darbininkų judėjimo ir 
dėl visų paprastų žmonių kovos 
už geresnį ir linksmesnį gy
venimą ir aštuonių valandų 
darbo dieną, šiais metais mi
nint Gegužės Pirmą Amerikos 
darbininkai ir 
žmonės susitinka
krizį istorijoj. Milionai 
bių ir milionai iš mažo 
bio vos tik pragyvena 
nuo laiko. Pašelpa ir
uždarbiai taip pat sumažinama 
ir tūkstančius šeimynų pastu- 

įmia į didžiausią skurdą ir var
gą. Jaunimui ir profesiona
lams žmonėms nėra tinkamo 
darbo nei užtikrinto gyvenimo. 
Maži biznieriai taip pat išvaro
mi iš biznio — subankrūtinami. 
Todėl šiais metais Amerikos 
darbininkai susitinka naują pa
dėtį. Demonstruokime prieš ka
rą ir fašizmą, už demokratiją, 
prieš reakciją, už darbą ir ati
darymą visų dirbtuvių, už už* 
tikrintą bedarbiams, seniems ir 
jauniems pašėlpą, už taiką ir 
pagelbą^emokratiškai Ispanijai 
ir Chinijai!

iClevelando lietuviai taip’ pat 
turėtų be jokių atidėliojimų da
lyvauti šiame mitinge. Bus žy
mūs kalbėtojai: kongresmanas 
J. O’Connell iš Montana; R. 
Frankensteeil, vice pirminin
kas U. A. W.; kongresmanas 
Robert Corsser; senatorius R. 
I. Bulkley; Lody Humb, valsti
jos atstovas, ir gub. Phillip La 
Follette iš Wisconsino. šf mi-'

įtingą rengia Labor Non-Parti
san- League. Įžanga veltui.

Ligoniai Mūsų Mieste
Serga draugė Morkūnienė. 

Jai padaryta operacija. Guli 
Johnson City ligoninėj. Jos 
draugas Morkūnas yra iždinin
ku LDS 6-tos kuopos.

Serga draugė L. Mainonie- 
nė. Guli

Draugas F. Maldaikis nusi- 
šutino ranką ir yra po gydy
tojo priežiūra, jau negali dirb
ti apie pora savaičių.

Linkiu draugėms ir draugui 
greito pasveikimo.

“Laisves” Korespondente.

SAN FRANCISCO- 
OAKLAND, CAL.

San Francisco ir Oakland ALDLD 
kuopos rengia šokius, šeštadienj, 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

savo namuose.

70 Pėdu Laivuku Atliko 
Pasaulinę Jūrų Kelionę

Teatras ir šokiai pavyko vi
dutiniai. Pelnas skiriamas dėl 
gelbėjimo Ispanijos ir sušelpi- 
mo J. Karsono. Atsibuvo an
tradienį po pietų, balandžio 19, 
Lietuvių Tautiško Namo svetai
nėj. Surengė ALDLD 6 kuopa 
ir Bendro Fronto komitetas. 
Publikos dalyvavo arti 200. 
Koncerto programą be jokio .at
lyginimo išpildė O. Mineikiūtė, 
vietinė; G. Zmuidinavičiūtė, iš 
Bridgewater; smuikininkė Lili
ja Laviūtė, iš Stoughtono. Ko
mediją “žentai iš Amerikos” 
suvaidino Liuosybės Dailės Ra
telio vaidylos: S. Baronas, A. 
Vasarius, V. Kundrotą, B. Am- 
brozienė, E. Beniulienė ir Kun- 
drotienė; režisierius W. Am
brose; sufliorė J. Stigienė; loši
me prigelbėjo A. Baronas. Vai
dylos, kol susimokino, turėjo 
daug vargo, ir už tą viską neė
mė atlyginimo. Nors pavėlavęs, 
buvo ir J. Karsonas; pasakė 
trumpą prakalbą apie Ispanijos 
liaudies kovas prieš fašizmą, už 
demokratiją. J. Stoškus, Kar
sono giminaitis, parengime būt 
negalėjo, bet tam tikslui paau
kavo vieną dolerį, 
nakvynę suteikė 
tauskai.

Parengimas su 
mais publikai
manoma, kad publikos netilps į 
svetainę, todėl kad plačiai buvo 
išgarsinta. Bot jei ne mūsų sve
čiai, kaimynai iš kitų kolonijų, 
tai visai būtų buvę mažai. Mąt, 
buvo tokių, kurie dirbo dirbtu
vėse, o kiti apie savo namus. 
O daugumą nuviliojo stiklelis 
alaus, kur buvo vienam kliube 
garsinta, kad kas pirks du stik
lus, tai trečią gaus dykai. Ne
žiūrint to, liks pelno.
Pasveikino “r~" '

Suvažiavimą su $5.50.
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 67 kuopa laikytam su
sirinkime balandžio 14, 1
kitko, skaitė laišką nuo “Vii-1 
nies” ;
prašoma finansinės paramos, i 
Nutarta paaukaut iš iždo $3; i 
paskui draugė M. Gutauskiėnė 
sumanė dar pakolektuoti, pati 
paaukuodama 50 centų. Kiti 
aukavo: Šimaitis 50c; kiti po 
25c. Viso surinko $2.50. Todėl 
“Vilnies” suvažiavimui pasiųsta 
$5.50.

Šiemet Pirmos Gegužės pami
nėjimas atsibus sekmadienio va
kare, Lietuvių Tautiško Namo 
svetainėj, bus krutami paveiks
lai apie Chiniją, taipgi bus ge
ras kalbėtojas iš Bostono. Įžan
ga dykai. Yra rengiama tarp- 
tatifiniai. Lietuviai, be skirtu
mo pažiūrų, prašomi skaitlin
gai dalyvauti.

ALDLD Centras šaukia de
legatų suvažiavimą ant. liepos

Paskutinė konferencija įvai
rių organizacijų 
bal. Apkalbėta 
klausimų.

Visi delegatai
ti, kad kuo daugiausia sutraukt 
publikos.

Tam tikslui padirbta keli 
tūkstančiai lapelių, ir bus gar
sinta per radio. Apvaikščioji- 
mas prasidės lygiai 2-rą vai. po 
pietų, balandžio 30 d., šeštadie
nį, palei Mitchell Monument, 
Court House Square.

Todėl visi būkite į laiką, nes 
išgirsite kalbas geriausių kalbė
tojų nuo įvairių organizacijų.

atlaikyta 24 d. 
daug įvairių

pasiruošę dirb-

Ant rytojaus, tai yrą, 1-ma 
Gegužės apvaikščiojimas ' bus 
svetainėj, 218 Lackawanna 
Ave., kur bus taipgi geri kalbė
tojai ir sykiu bus muzikalė pro
grama. Yra užkviesti ir mūsų 
lietuviški talentai Valukai ir 
Biruta Indruliukė.

Apart gražaus koncerto bus 
įvairių žaislų, 'ir skanių užkan
džių. Apie gėrimus^ tai nežinau, 

Vilnies” šėrininkų'foet gal bus. Tam visam įžanga 
tik 15c. Pradžia 7 vai. vakare.

Gegužės 15-tą ALDLD 39 kp. 
tarp ^en#ia perstatymą - komediją 

“Pusseserė Salomėja.” Persta-
administracijos, kur buvo tys <vėikali» pildys) ^iĮk.es-bar-■-------- X_.„-- x x_.---sve_

Avė.
piečiai, taip pat toj pačioj 
tainėj, 218 Lackawanna 
Pradžia 7 vai. vakare.

Kada Wilkes-Barriuose 
tą komediją, tai keletas mūsų 
draugų buvo nuvažiavę pažiū
rėt. Sako, puikiai aktoriai išsi
lavinę ir pati komedija intere
singa. Kad, rokuoja, tokį per
statymą pamatyt, mažiausia 
reiktų mokėt bent 50c. Bet mū
sų komitetas padarė įžangos tik 
35c, kad sutraukt kuo daugiau
sia publikos.

Priegtam, bus skanių užkan
džių ir įvairių gėritnų.

Nepamirškite 15 d. gegužės.
Korespondentas T. D.

lošė

“Gatikite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Inkerman, Pa
Lietiivių Organizacijos
Ši maža anglių kasyklų 

“pečė,” kol nedarbas neslėgė, 
buvo ir ji ant darbininkiško 
žemlabio. Bet nedarbui prislė
gus, ji, kaip ir Pittstopas, vos 
alsuoja. Iš priežasties depre
sijos, čia mirė dvi pašaipinės 
draugijos: šv. Jurgio ir šv. 
Vaclovo. Pasiliko gyvuoti SLA 
79 kuopa, Romos katalikų 
kuopa ir Lietuvių Neprigul- 
mingas Pašąlpinis
Tiesa, susitvėrė moterų .kliu
bas, bet, kaip depresijos pa
daras, mažą naudą moterys iš 
jo turi. Jis nei pašalpinis, nei 
politinis. Kaip kada, moterys 
naudoja jį asmeniniams pasi
linksminimams. čia gyvuoja ir 
ALDLD 203 kp.

Iš visų šių org., daugiausiai 
veikia kliubas. Užpereitą metą 
jis pasistatė svetainę. Kliubas į paminėta kaipo darbininkų šventė

San Juan, Puerto Rico.— 
Grįždamas fš pasaulinės jū
rų kelionės, čia atplaukė 
amerikiečio A. Thornton 
Bakerio laivukas “So Fong”, 
70 pėdų ilgio, 16-kos pločio 
ir 50 tonų įtalpos.

Jis pernai kovo mėnesį iš
plaukė iš Anglijos kolonijos 
Hong Kongo, Azijoj, ir per 
13 mėnesių padarė 30,000 
mylių kelionės. Laivukas pa
matiniai yra žėglinis ir dau
giausia plaukė vėjo jėga, 
nors kartais leido darban 
savo 100 arklių pajėgų Die- 
selio motorą.

“So Fong” buvo pabuda- 
votas Hong Konge 1936 me
tais, naudojant tik ameriki
nes medžiagas ir mašineri
ją.

Hendaye, bal. 26.—Fašis
tai garsinasi, kad per 3 die
nas užėmę “310 ketvirtainių 
mylių” Teruel srityj, Ispa
nijoj.

Kliubas. PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Šeštadienį, balandžio 30 d., kai 12 
vai. dieną, Lietuviai susirinkite po 
num. 735 Fairmount Ave. Iš čia sy- 

su rusais ir ukrainais maršuosi- 
Reyborn Plaza. — Liet. Biuras.

(100-101)

yra progresyvio nusistatymo ir 
veiklus politikoje; labai nusi
teikęs darbininkiškoje linkmė
je. šis kliubas prisirašė į ALK 
Wilkes Barre, Pa. skyrių.

Už palaikymą kliubo gar
bingo vardo kredituojami yra 
šie veikėjai: J. Ugavyžis— 
prezidentas, J. Naujokas ir A. 
Mockus.

SLA Balsavimai

kiu
me i

DETROIT, MICH.
Gegužinės Paminėjimas.

Gegužės 1 d. bus demonstratyviai

ant Cadillac Square, pradžia 2-rą v. 
po pietų. Demonstracija bus pradėta 
nuo Vernor Highway ir Woodward 
Ave. apie l:Š0 po pietų. Derhonstra- 
ciją rengia visos unijos ir visos dar
bininkų organizacijos. Visi dalyvau
kime. — Alvinas. (100-101)

YOUNGSTOWN, OHIO 
Prašome AtšiŠaukt.

Sunkiai serga Juozas Lekavičius. 
Nori pasimatyti su savo broliais, Jo
nu ir Domininku Lekavičiais iš 
Pittsburgh, Pa. Domininkas yra bu
vęs pirmininku APLA. Lekavičiai 
yra “Laisvės” skaitytojai.

Rašykite. J. Kasper, 636 Samuel 
St., Youngstown, Ohio.

(100-101)

Nežiūrint to, kad “Sargybos 
Bokštas” užvertė narius pro
paganda už savus kandidatus 
ir “Vienybės” buvo paskleista
pustonis, o vienok 79 kuopos
nariai balsavo sekamai • •
Ant Prezidento:

F. J. BagočiUs . . » . ... 16
W. F. Laukaitis . . . . . . . 3
K. Jurgelionis ........ . . . . 0

Ant Vice-Pirežidehtd:
J. K. Mažukna . . . ... 16
V. Bukšnaitis . . . . .... 2

Arti Sėkretoriaus:
M. J. Vinikas . ■. . . . . . . 8
J. Miliauskas ........ ... 10
J. Andziulaitis . . . . . . . 1

MONTELLO, MASS.
Vakariehč ir šokiai

Rengia Lietuvių Tautiško Namo 
Draugovė. įvyks šeštadienį, balan
džio (April) 30 d., Liet. Taut. Namo 
Svet. Pradžia 6 vai. Vak. Įžanga 50c. 
Vakariene bus labai gera, visas mai
stas pirmos rūšies. Vakarienės pel-

CLEVELAND, OHIO
Clevelando Draugijų Komitetas 

šaukia platų susirinkimą “Vilnies” ir 
“Laisvės” skaitytojų, šėrininkų ir 
vajininkų. Įvyks balandžio (April) 
28 d. Lietuvių Darb’. Svet., 920 E. 
79th St., 8 vai. vak. Būtinai kviečia
me Visus dalyvauti, nes tlirirn labai 
svarbių reikalų. — P. Nemura.

BALTIMORE, MD.
Piknikas įvyks Sekmadienį

GEGUŽĖS 29 MAY
Piniginės dovanos prie įžangos 

bilieto
Pirma dovana $20.00

LIBERTY PARK
Eastern & Moffett Avės.

“Laisvės” Naudai

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

raščio “Laisvės” naudai 
piknikus.

NEW YORKO 
APYLINKĖJE

Intertype išmokėjimui 
piknikas įvyks

BIRŽELIO 26 JUNE
Irgi su dovanom

Pirma dovana $35
Bus Old Cider Mill Grove

UNION, N. J.

BROOKLYN, N. Y.
Tai “Laisvės” didysis 

piknikas
dovanos prie išanksto perkamų 

bilietų.
BUS LIEPOS 3 JULYI

Ulmer Park Music Hall

MAYNARD, MASS.
Tai didžiausias lietuvių 

piknikas rytuose 
Dovanos prie Įžangos 

Pirma dovana $100
LIEPOS 3 JULY

Visuose piknikuose bus 
duodama puiki dailės 

programa.

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI Varginan
tieji skausmais ir. nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLĖS ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokKnesveiku- 
mą, kurio nesupran tkte, 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 16th St., N, Y.
Tarp 4th AVe. ir Irving Place

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

i1

v

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y*
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Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, ku- 
riuomi aprūpins Brooklyną ir apylinkę.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako D r. J. J. Kaškiaučius

Laisvėje” galite gaut tikrų bičių medaus 
,.už gana prieinamas kainas.

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės j “Laisvės” 
ir apsirūpinkite su medum.

LIETUVIU KURO KOMPANIJA
įdedame Master-Kraf; Oil Burners į Jūsų Seną 

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

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

Tėlefonas EVergreen 7-1661

< »
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Ketvirtadienis, Bal. 28, 1938

Jūsų Vieta Milžiniškam Bendros Gegužines 
Parade Šį Šeštadienį, Balandžio 30-tą Dieną!

Matyki! “Laisvės” Šėrininky 
Suvažiavimą Judžiuose

Telefonas FOxcroft 9-6901

Bendros Gegužinės Lietuvių Komitetas Šaukia Visus Lietu- 
viusSusirinkt 2:30 Vai. Po Pietų, Balandžio 30 Dieną, Prie 
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo, 280 Union Avenue, Brooklyne
Iš čion su savo benu ir iškabomis važiuosim į New Yorką 
paskirton vieton, kuri randasi 19-toj Divizijoj, ant 37th 
St, tarp 9th ir 11th Avenues. Lietuviai bus 5-ta tauta 

19-toj Divizijoj.
Prie surengimo šio Bendros Gegužines Parado prisidėjo 
didžiosios pažangios lietuvių draugijos: L. A. Piliečių 
Kliubas, Dr. Martino Luther’io Draugija, Liet Darbinin
kų Susivienijimas, Am. Liet. Darb. Literatūros Draugija, 
Aido Choras, Liet. Komunistų Kuopa ir eilė kitų org. ir 
grupių. Užbaigkime gražiai pradėtą darbą skaitlingu 
dalyvavimu gegužinės parade. Lai šis lietuvių išstojimas 
bus atžymėtu istorijoj vieningiausiu ir pavyzdingiausiu

1 iš visų buvusių!
Čion paduodame ištisą m ar-®"-..........

šavimo liniją, organizacijų ri
kiuotės tvarką ir visas infor
macijas, kurios padės kiekvie
nam surast savo vietą ir pri
silaikyti nustatytos tvarkos. 
Išsikirpkite šį informacinį raš
tą, kad galėtumėte reikale 
patys pasinaudoti ir kitiems 
patarti.

Maršavimo Linija
Paradas prasidės nuo 56th 

Street ir 8th Avenue. Divizijos 
eis viena po kitos taip, kaip 
žemiau paduota. Vienon eilėn 
stoja po 12 žmonių.

Maršuos ant 8th Avenue į 
pietus nuo 56th Street iki 30th 
Street, ant 30th Street į rytus 
iki 5th Avenue, ant 5th Avė. 
į pietus iki 23rd Street ir 
Broadway, ant Broadway j 
pietus iki 17th Street, ant 17th 
St. į rytus iki Union Square, 
ant Union Square praeis didįjį 
pastolį—platformą, kur bus 
kalbėtojai, fotografai, tėmyto- 
jai ir paskelbėjai praeinančių 
organizacijų, iš Square išmar- 
šuos iki 3rd^Avenuę. ant 18- 
tos, 17-tos, 16rtosjrtl5-tos gat
vių (Streets) ir tenai išsiskir
stys.

Tėmykit Kapitonus
Ant kiekvienų 50 maršuo

tojų bus vienas kapitonas. Dėl
to tik nuo savo kapitono imkit

lo-

f.

b. Visi 9-tos Tarybos maliorių loka
lai.

c. Malioriij 18-ji Taryba.
d. Visi 18-tos Tarybos maliorių 

kalai.
e. Maliorių moterų pagelbinės.

Malioriųy Kliubai.
g. Medžių Apdirbėjų Lokalas 2090.
h. Staliorių ir mašiništų kliubai.
i. Medžių Apdirbėjų Sąjunga.
j. Marmuro ir tile darb. Organizavi

mo Komitetas.
k. Vandens suvadų taisytojai.

l. Akmens Budinkų Unija.
m. Mūrininkų kliubai. i
n. Kitų bildingų amatų darbininkai.
o. Iškabų Maliorių Lokalas 230.

Antra Divizija
Susirinks 10:30 ryto. Vieta: 
56th St., tarp 9 ir 11 Avenues

Kailiasii(viai, Sukniasiuviai, Kiti Ad
atos ir Audimo Amatai:

a. Kailiasiuvių Jungtinė Taryba.
b. Visi kailiasiuvių lokalai.
c. Kailių dažytojai.

Kailių apkarpytojai. 
Kailiasiuvyklų paslai. 
Ėriukų ir kralikų apdirbėjai.

g. Grekų Kailiasiuvių Lokalas 70.
h. Kostumerski kriaučiai, amalga- 

meitai.
i. Petnešų dirbėjai, am.
j. Skylių siuvėjai, am.
k. Įvairių amatų nariai Am. Uni

jos.
l. Dažytojai ir finišeriai, tekstilie- 

čiai.
m. Velveto ir pliušo audėjai.

Kepuriniai.
Skribėliniai.

p. Skribėlių išsiuntinėtojai.
q. Int. Ladies Garment Unijos 20- 

tas Lokalas.
r. ILGWU įvairių lokalų nariai.

Trečia Divizija

e.
f.

n.
o.

m. Kepėjų lokalai.
n.
o.

CIO Kepyklų darbininkai.
Cukeminkai.

Septinta Divizija
Susirinks 12:30 vai. per pietus.
Vieta: 54 St., tarp 9 ir 11 Avė.

Raštininkai ir Profesionalai:
a. United Office and Professional 

Workers of America Jungtinė 
Taryba.

b. Ofisų darbininkai ir finansinių 
įstaigų tarnautojai.

c. Garsintojų Gildija.
d. Knygų ir žurnalų.
e. Artistai.
f. Socialūs tarnybos darbininkai.
g. Valstijos, apskričio ir miesto 

darbininkai.
h.

j- 
k.

Architektai ir inžinieriai.
Fotografai.
Ministerial.
Advokatai.
Laikraštininkai.

m. Viši kiti professionalai darb.

Aštunta Divizija
Susirinks 12:30 vai. per pietus.
Vieta: 53 St., tarp 8 ir 9 Avė.

Batsiuviai ir Itakandų Dirbėjai:
a. United Shoe Workers 13-ta

Jungtinė Taryba.
b. USW lokalai.
c. United Furniture Workers Jung- 
. tinė Taryba.
d. UFW lokalai.

Devinta Divizija
Susirinks 1 vai. po piet. Vieta: 
53rd Street, tarp 9 ir 10 Avė.

b.
c.

Urmu ir Mažmenomis
Pardavinėtojai:

Departmentinių krautuvių.
Urmu parduotuvių.
Mažmenomis parduotuvių audek
linių.

d. Mažmeninių įvairių.
e. Standų.
f. Vaistinių.
g. Drabužinių.
h. Visi kiti pardavinėtojai.

Dešimta Divizija
Susirinks 1 vai. po piet. Vieta: 
53rd St., tarp 10 ir 11 Avės.

d.
e.
f. 
g- 
h.

kite įvairiuose reikaluose. Vi
sta kapitonus prižiūrės orga
nizaciniai maršalai, kurie gaus 
patarkymus nuo vyriausio ko
miteto maršalų, kurie bus pa
statyti ant šiaurinio kampo 
kiekvieno bloko, ant kurio bus 
mobilizacijos punktai. To grie
btai bus laikomasi. Visi mar- 
šuotojai prašomi laikytis dis
ciplinuotai ir visus reikalus 
rišti su savo organizacijų kapi
tonais.

Susirinks 11 vai. ryto. Vieta: 
55th St., tarp 8 ir 9 Avenues

Mokytojai:
a. Amerikos Mokytojų 

Lokalas 5-tas.
b. Amerikos Mokytojų 

Lokalas 453-čias.
c. Amerikos Mokytojų 

Lokalas 537-tas.
Mokytojų pagelbinės.
Kitos mokytojų grupės.

Ketvirta Divizija
Susirinks 11:30 ryto. Vieta:
55th St., tarp 9 ir 10 Avenues

_, , .. iFederacijos

Federacijos

Federacijos

Įvairhj Amatų Unijos ir Grupės:
a. Valytojai ir dažytojai, amalg.
b. Plieno Darb. Org. Komitetas.
c. Namų tarnai.

Popierinių maišų darb.
Corrugated Workers.
Spaudos darbi} amatininkai.*
Grąžintojai. •
Empire State Judžių Operatoriai

i. Indų ir stiklų dirbėjai.
j. Federation Flat Glass Workers.
k. Cigarų dirbėjai.
l. Langų trimuotojai.
m. Mažmenomis maliavų ir auto 

pardavėjai.
n. United Auto Workers.
o. Įvairios neminėtos amatinės uni

jos ir unijinės grupės.

11-ta Divizija
Susirinks 1:30 po piet. Vieta: 
39th St., tarp 8 ir 10 Avenues

d.
e.

o Kaip Surasti Vietą?
J, Visas paradas yra padalytas 
J.20 divizijų, tad kiekvienam 

“ svarbu įsitėmyti savo diviziją. 
• Tačiau tūlos divizijos užims 

piažiau bloko, kitos užims vir
šaus viso bloko vietos, dėlto 
vienos divizijos galas nusitęs j 
kitai divizijai paskirtą gatvę. 
Tokiame atsitikime, sekama 
divizija prasidės ten, kur pir
mesnė baigsis, kad ir viduryj 
bloko.

Elektristai, Radio, Auksoriai:
a. United Electrical, Radio and 

Machine Workers of America 
Distrikto 4-to Taryba.

b. UERMWA lokalai. '
c. Laikrodėliam dėžučių dirbėjai.

Veidrodukų dirbėjai.
Piniginių dirbėjai.
Valizų ir portfelių dirbėjai.
Auksorių Darb. Unija.
United Optical Workers.

Penkta Divizija
Susirinks 11:30 ryto. Vieta: 
55 St., tarp 10 ir. 11 Avenues

Bedarbiai ir WPA:
a. Coordinating Committee for Un

employment.
b. Workers Alliance visi lokalai.

12-ta Divizija 
Susirinks 1:30 po piet. Vieta: 
39th St., tarp 9 ir 11 Avenues

d.
e.
f. 
g- 
h.

Komunistų Partija ir Jaunų 
Komunistų Lyga: į

a. K. P. Valstijos Komitetas.
b. Apskričių Komitetai.
c. Jaunų Kom. Lyga.

13-ta Divizija
Susirinks 2 vai. po piet. Vieta: 
38th St., tarp 8 ir 9 Avenues.

e. Ąbrahomo Lincolno Brigados 
Draugai.

f. Ispanų organizacijos:
1. Suvienytos Ispanų Draugijos.
2. Ispanų Pro-Demokratinis Kom.
3. Catal Priešfašistinis Komitetas.
4. Ispanų Liaudies Frontas iš/—

Queens. , \
5. Ispanų Darb. Sąjunga. \
6. Am. Ispanų Darb. Sąjunga. \

7. Ispanų Darb. Kliubas.
8. IWO Ispanų kuopos.

9. Pašalpinis Kliubas.
10. Antorcha Grupė.
11. Ispanų Jaunimas.
12. Visos kitos ispanų organizac.

g. Portugalų darb. kliubai.
h. Chinų Liaudies Draugai.
i. Chinų organizacijos:

1. Chinų Skalbėjų Sąjunga.
2. Chinų Darb. Kliubas.
3. Chinų Studentų Patriotų

j. Japonų organizacijos.
k. Vokiečių Darb. Kliubo birbynių 

ir b’ubnų benas.
2. Vokiečių Darb. Kliubas.
3. Darb. Pašalpos ir Pomirtinės.
4. Darb. Choras.
5. Gamtos Draugai.
6. Vok. Anti-Fašistinės.

l. Nacionalis Negnj Kongresas.
m. .Tarptautinis Darb. Apsigynimas.

16-ta Divizija
Susirinks 3:30 po piet. Vieta:
37th St., tarp 8 ir 9 Avenues.

Drg.

Studentai:
a. Amerikos Studentų Unija.
b. žydų Našlaičių Prieglaudų 

Alumnų Sąjunga.
c. Kitos studentų grupės.

Nac.

Susirinks 3:30 po piet. Vieta: 
37th St., tarp 8 ir 10 Avenues.

East-Side Organizacijos;
Bendrabučiai:

a. Žemosios East Side Federacija.
b. E. S. Rendauninkų Unija.
c. Lavanburg Seniors Sąjunga.
d. E. S. Dramatiška Grupė.
e. First ’ St. Žaislavietč ir Bendra

butis.
f. Avenue B berniukai. '
g. Henry St. berniukai.
h. E. S. Foto Kliubas.

Tėvų ir Mokytojų Sąjungos.
Lemke Sąjunga.

18-ta Divizija
Susirinks 4 vai. po piet. Vieta:
37th St., tarp 9 ir 10 Avenues.

i. 
j-

Kultūrinės Grupės:
a. Naujo Teatro Lyga.
b. Aktorių Equity nariai.
c. Freiheit Choras.
d. Freiheit Mandolinų Orkestrą.
e. Darb. Dainorių D-ja.
f. Jewistro Choras.
g. Manhattan Choras.
h. Moderniška Muzikos Mokykla.
i. Downtown Muzikos Mokykla.
j. Filmų Lyga.
k. Jauni Poetai.
l. Kitos kultūrinės organizacijos 

grupės.

19-ta Divizija

ir

Susirinks 4 vai. po piet. Vieta: 
37th St., tarp 9 ir 11 Avenues.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
P-

Kalbinės Organizacijos: 
čechoslavai. 
Kroatai. 
Ukrainai.
Vengrai.
Lietuviai.
Lenkai.
Francuzai.
Grekai.
Bulgarai.
Serbai.
Armėnai.

Estai.
Finai.

Norvegai. 
Skandinavai.
Įvairios kalbinės organizacijos.

20-ta Divizija

Šį vakarą, tai yra ketvirtadie
nį, “Laisvės” svetainėje galėsit 
matyt judamuose paveiksluose 
“L.” Šėrininkų suvažiavimą ir 
“Laisvės” visą spaustuvę laike 
darbo. Tai dar pirmu kartu ma
tysime patys save judžiuose.

Be to, išgirsite mūsų daini
ninkus: A. Velička, P. Pakai- 
niškį ir P. Grabauską. Jie pa
dainuos duetus ir solus.
\ Tas viskas bus lietuvių komu
nistų kuopos pramogoj. Įžanga 
į šią pramogą tik 10c. Kurie tu
rit nusipirkę laimėjimo tikie- 
tėlį, atsineškite jį, tai nereikės 
įžangos mokėti. Du laimingi lai
mės 2 ir 3 dol. už įžangos tikie- 
tą. Prasidės 7:30 vakare.

Prašome ateit ir linksmai lai
ką praleist.

Kurie turite paėmę pla- 
tint šio parengimo tikietus, pra
šome' šį vakarą sugrąžint komi
sijai ir atsiteist už parduotus.

k Reny.

rusė Miliono Unijistu
\ Už Darbą Bilių

CIO unijų viršininkų konfe
rencijoj, įvykusioj antradienio 
vakarą, 1133 Broadway, N. Y., 
nutarta pradėt bendrą vajų už 
pravedimą algų ir darbo valan
dų įstatymų, taipgi už prezi
dento Roosevelto šalpos ir ūkiui 
gaivint plano pravedimą dar 
šioj kongreso sesijoj.

Hudson Tubes darbininkai 
skelbs streiką šį rytą, jei kom
panija nesusitars su darbinin
kais.

MIRTYS—LAIDOTUVES
John Ploraitis’, 55 m. am

žiaus, mirė balandžio 24 d., 
namie, po num. 745 Lafayette. 
Ave. Bus palaidotas ketvirta- Į 
dienį, balandžio 28 d., 2-rą 
vai. po pietų, Mt. Olivet Kapi
nėse (ant Alyvų Kalno). Kū
nas pašarvotas koplyčioj, 246 
24th Street, Brooklyn, N. Y.

Veronica. Vaičelis, 15 m. 
amžiaus, mirę balandžio 26 d., 
namie, po num. 675 E. 170th 
St., Bronx, N. Y. Laidos penk
tadienį, balandžio 29 d., St. 
Raymond kapinėse. Kūnas pa
šarvotas namie.

Laidotuvių pareigorhis rū
pinasi graborius J. Garšva.

PAJIEŠKOJIMAI S
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)

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausia sulig vėliausios estetikos "dekoruojame 

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street ' Brook’-m, N. Y.

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

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

18 Mnq padarau nau
jus paveikalua ir kra- 
jarus nudarau au ama- 
rikoni Skali. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
■palvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(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 ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

I^oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooS

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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.

‘° Susirinkimo Laikas
• Kad nebūtų bereikalingo 
varginimosi per visą dieną 
laukiant maršavimo, taipgi ir 
dėlto, kad šiemet maršuos tūk
stančiais daugiau maršuotojų, 
kurių mobilizacijai vienu kar
tu reikėtų nepaprastai daug 
yjetos, mobilizacijos laikas yra 
skirtingas veik viekvienai lini
jai. Prasidės 10 valandą ryto 
ir tęsis iki 4 vai. po pietų. 
Kiekvienos divizijos susirinki
mo laiką ir vietą rasite tuojau 
po divizijos numerio.

Pirmoji Divizija
Susirinks 10 vai. ryto. Vie

ta: 56th Street, tarp 8th ir 9th 
Avenues.
L, Bendros Gegužinės Komitetas.
2. Ąbrahomo Lincęlno Brigados Ve

teranai.
3, Bildingų Amatai:
a. Maliorių 9-ji Taryba.

Jūrininkai, Susisiekimo, Transporto, 
Gelžkelių: i

a. National Maritime (Jūrininkų) 
Unija.

b. NMU pagelbinės.
c. Laivų budavotojai.

Medžio apdirbėjų tarptautinė. 
Radio telegrafistai.
Visi kiti jūrininkystės darbin. 
Amerikos airiai unijistai. 
Transporto darbininkai. 
Gelžkeliečiai, apart valgyklinių 

vagonų patarnautojų, kurie mar
šuos maisto divizijoj.

šešta Divizija
Susirinks 12 vai. per pietus. 
Vieta: 54 St., tarp 8 ir 10 Avė.

d. 
o,
f.
g.
h.
i.

Maisto Gaminimo Darbininkai:
a. Kafeterijų. .
b. Viešbučių.
c. RestauraVm.
d. Virtuvių.
e. Virėjai.
f. Valgymo Vagonų Darb. Unija,
g. Į stalus padavėjai.
h. Sodes ir lengvų užkandžių.
i. Bučeriai. ,
j. Mėsos darbininkai, CIO.
k. Paukštinyčių. •
l. Kepėjų Jungtine Taryba.

Moterys:
a. Vaikų vežimėlių būrys.
b. Progresyvių Moterų Taryba.
c. Įvairios * moterų organizacijos.

14- ta Divizija
Susirinks 2:30 po piet. Vieta:
38th St., tarp 8 ir 10 Avenues.

Broliškos Organizacijos:
a. Tarptautinis Darbininkų Orde- 

nas (IWO) (apart ispanų kp.).
b. Italų organizacijos.
c. Garibaldi Brigados Draugai.
d. % Sovietų Sąjungos Draugai.
e. IWO rusų sekcija.

Icor.
žydų Darbininkų Kliubai.
Brightono Kultūros Centras.
Workmen’s Circle.
Workmen’s Circle Moterų Pa- 

gelbjnes.

15- ta Divizija

f

Susirinks 4 vai. po piet. Vieta: 
36th St., tarp 8 ir 9 Avenues.

Įvairūs Virš Neminėti Kliubai ir 
Organizacijos:

a. Vanguard Community Centras.
b. Darb. Kooperatyve Kolonija.
c. Social Research Seminarija.'
d. Brooklyno Koketės.
e. Kliubas Dobilas.
f. Jays A. S. C.
g. Įvairios grupės.

Važiuokime Į Baltimore
f.
g.
h.
i.

•j.

Susirinks 3 vai. po piet. Vieta: 
38th St., tarp 9 ir 11 Avenues.

Taikos, Priešfašistinės, Civilių 
Teisių Organizacijos:

a. Amerikinė Taikos ir Demokra
tijos Lyga.

b. Anti-FaSistinės Literatūros Kom.
c. Brooklyno Moterų Prieškarinė 

Lyga.
d. šiaurių Amerikos Komitetas Is

panijos Demokratijai Gelbėt.

Aido Choras važiuoja j Bal
timore 29 d. gegužės (May), 
prieš dekoracijų dieną. Jis ten 
dainuos “Laisvės” naudai su
rengtame piknike. Kas nori 
turėti gražų pavasario ore pui
kų pasivažinėjimą, gali važiuo
ti kartu ir bus mielai priimtas. 
Kelionė į abi pusi $3.25.

Norinčiųjų važiuoti prašome 
greit užsiregistruoti, nes būti
nai- turime iš anksto žinoti 
kiek busų reikės samdyti. Už
siregistruokite “Laisvės” ofise.

Jonas Damaszeviczius.

PHONE PULASKI 5-1090

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

B. Damaszeviczienė, pajieškauAš, 
savo vyro Jono Damaszevicziaus, pa
eina iš /Kauno rėdybos, nuo Šadu- 
vos. Apfleido mane 1916 m. Jeigu kas 
man praneš ar jisai yra gyvas ar, 
miręs, duosiu $10.00 dovanų. Pra- j 
šau rašyti sekančiu antrašu: 222 Mc- ( 
Clellan St., Philadelphia, Pa.

(100-102)

OPEN DAY A^ND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

PARDAVIMAI
Parsiduoda Beer Garden (aludė). 

Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
sekamu antrašu: 107 Throop Ave., 
Brooklyn, N. Y. (100-102)SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
Liet. Am. Piliečių Kliubo biznio 

skyriaus susirinkimas įvyks penkta
dienį, 29 d. balandžio (April), iyd- 
džia 7:30 vai. vak. Kviečiame visus 
narius dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų biznio srityje. Mitingas bus 
savoje salėje, 280 Union Avė.

(100-101)

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.

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and
Sun. all day and night.GARSINKITES “LAISVĖJE




