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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Fašistų ir imperialistų veid- No. m Metai XXVHI, Dienraščio XX
majniškumui nėra galo. Japo
nijos užsienio ministeris 
Koki Hirota šaukia, kad Japo
nija tol kariaus prieš Chiniją, 
kol Chiniją “išlaisvins.”

Japonijos imperialistai veda 
karą Chinijos pavergimui, o 
kalba apie “išlaisvinimą.” Bet 
nusisuks jie sprandą, kaip nu
sisuko Rusijos caras, Vokieti
jos kaizeris ir kiti.

Eksplozijos Užmušė 
79-nis ir Sužeidė 40 
Mainieriy Anglijoj

Minorca saloj Ispanijos 
liaudiečiai atmušė fašistų lėk
tuvus ir laivus. Katalonijos ir 
Kastilijos frontuose jų jėgos ' Markhame. 
sutvirtėjo ir ne tik sulaikė fa
šistus, bet vietomis atėmė iš 
fašistų pozicijas.

Teruelio ir Leridos frontų 
nepasisekimai kol kas vis neiš
aiškinti. Priešai buvo galinge
sni, bet rodosi, kad tūli buvę 
komandieriai daug kalti už 
liaudiečių praradimą požicijų.

Ignace Jan Paderewski, 
lenkų garsus pijanistas, dabar 

debiutuoja 
“Moonlight 
kad Pade- 
su dąbarti-

Jungt. Valstijose 
naujame veikale 
Sonata.” Sakoma, 
rewskis nesutinka
ne Lenkijos fašistų politika.

Duckmanton, Anglija. — 
Įvyko dvi baisios eksplozi
jos Stavely Anglies ir Gele
žies Kompanijos kasykloj, 

, 79 mainieriai 
tapo užmušti ir 40 sužeista, 
2,550 pėdų gilumoj.

Pernai tos pačios kompa
nijos kasykloj žuvo 9 mai
nieriai.

1934 m. per vienos kasyk
los eksploziją ties Wrexam, 
Anglijoj, buvo užmušta 265 
darbininkai.

Darbo Partijos atstovai 
duoda seimui įnešimą pri
verst kompanijas įvest ka
syklose reikalingus prietai
sus saugot mainierius nuo 
tokių nelaimių.

Tai Meksikos darbininkų nauja armija. Ton armijon įstojo net 100,000 darbi
ninkų. Štai ji demonstruoja Gegužes Pirmą.

B w
SĮĮ.

Trys Prisiekė, kad Fa. 
šistai Grūmojo Nužu
dyti Prez. Rooseveltą

■S

JAPONŲ NUODŲ DUJOS 
PRIEŠ CHINUS

Geneva. — Chinijos 
gatas dr. Wellington 
pranešė, kad Japonija 
šiasi daugmeniškai vartot 
nuodingas karo dujas prieš 
Chiniją, ir prašė 
Lygos pagalbos.

dele- 
Koo 
ruo-

Tautų

KATALIKU REDAKTORIUS 
IR EPISKOPALŲ VYSKUPAI 

SMERKIA HAGUE’A

Washingtone užgintas nau
jas bilius budavojimui daugiau 
karo laivų ir lėktuvų. Bus bu- 
davojama 46 karo laivai, 26 
jiems pagelbiniai laivai ir 950 
naujų karo lėktuvų, skiriamų 
laivynui.

Tarpe budavojamų karo lai
vų bus didžiuliai šarvuočiai 
nuo 35,000 iki 45,000 tonų 
įtajpos. Tas pareikalaus iš šios 
šalies piliečių milionus dolerių 
karo laivynui.

Anglų Politikas Churchill 
šaukia Veikt Išvien su SSRS 

prieš Nazius

“Laisvėje” eina M. Zoščen- 
kos aprašymai po vardu 
“Melsvoji Knyga.” Jei kaip 
kurie skaitytojai nepradėjote 
skaityti nuo pradžios, tai nie
kis. Galite pradėti skaityti su 
bile numeriu, nes čia eina 
trumpi aprašymai įvairių žin
geidžių atsitikimų iš žmonių 
gyvenimo. Pabandykite skai
tyti, o pamylėsite.

London, geg. 10. — Nors 
Winston Churchill, Anglijos 
seimo narys, yra ponas, ari
stokratas, bet jis kovoja 
prieš dabartinės valdžios 
šliejimąsi prie Hitlerio. Jis 
sako, kad sutartis su na- 
ziais reikš karą.

Churchill šaukia silpnes
nes šalis veikt išvien su So
vietų Sąjunga, kad apsigin
ti nuo Hitlerio pavojaus.

Chinai Atmušė Japonus 
Centraliniame Fronte

Amalgameitam Kalbėjo 
Murray iš CIO ir Darbo 

Ministere Perkins
Atlantic City, N. J. — 

Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos suvažiavimas karštai 
priėmė ir sveikino Phil. 
Murray, pirmininką Plieno 
Darbininkų O r g anizavimo 
Komiteto (CIO). Murray sa
vo kalboj parodė, kaip CIO 
kova apsaugojo milionus 
darbininku nuo naujų uždar
bio kapojimų. Jis pageida
vo vienybės su Amerikos 
Darbo Federacija; bet Fe
deracijos vadai tik viešai, 
dėl svieto akių, neva suti-

ILL TEISMAS PASMERKĖ 
SĖDĖJIMO STREIKUS

Ottawa, Ill. — Valstijos 
apeliacijų teismas nuspren
dė, kad sėdėjimo streikai 
esą priešingi įstatymams, 
patvirtino bausmes dviem 
C. I. O. organizatoriam ir 
39-niem Fansteel metalo 
korporacijos

Sovietai Smarkiai Gin
ty Čechoslovakija, jei 

Naziai Ją Užpultą
Praga, Čechoslovakija. — 

Jeigu kas pradės karą prieš 
Čechoslovakija be jos kai
čios, tai Sovietai stipriai

■ “j s t r eikieriam rems čechoslovakiją,—kaip 
sėdėtojam ir pareiškė, kad patvirtina Sovietų Sąjungos
šalies darbo santikių įstaty
mas negalįs atimt iš valsti
jų teisę malšint streikus, 
kai pasirodanti “betvarkė.”

Tas įstatymas pripažįsta 
darbininkam teisę laisvai 
organizuotis į unijas 
streikuoti.

ir

ALDLD turi lietuvių kalbos 
gramatikų iš Lietuvos. Pasku
tiniu laiku mes negalėdavome 
patenkinti reikalavimus. Da
bar gramatikų jau .turime. 
Kaina 50 centų. Siųskite užsa
kymus į draugijos centrą.

Fašistai jau pradėjo susi
kirtimus čechoslovakijoj. Ei
lėj miestų jie kirtosi su poli
cija ir darbininkais. Vokietijos 
fašistų ir yra tikslas sukurti 
Čechoslovakijoj karą, kaip jie 
padarė Ispanijoj.

Tik po 16-kos metų Sovietų 
valdžia sučiupo niekšą P. J. 
Storozievą, kuris 1922 metais 
su kitomis gaujomis žudė val
stiečius. Tas niekšas per visą 
šį laiką veikė prieš Sovietus, 
veikė su kontrrevoliucionie
riais. Pagaliau, vidaus apsau
gos policija jį surado po kitu 
vardu dirbantį vienoje gelžke- 
lio stotyj už sargą.

Amerikoj viešpatauja kvai
las garbinimas visokių, princų 
ir kas tik yra karališka. Keis
ta, kad demokratinėj respu
blikoj viešpatauja toks nusi
statymas. Veik tuo sumetimu 
Princeton Universiteto Kny
gynas ir pasipirko virš 600 to
mų caro knygų, kurias jis tu
rėjo Carskoje Selo.

Newark, N. J., geg. 11.— 
Auto.'mechanikas E. Halle 
prisipažino pasmaugęs ir 
upėn įmetęs Sofiją Kujat.

Shanghai, geg. 11. — Chi- dėl svieto akių, neva suti
nai atmušė visus įtūžusius | ko pripažint CIO suorgani- 
japonų puolimus centralinia- 
me Chinijos fronte, kur ja
ponai labiausia veržiasi lin- 
kon Lung-Hai geležinkelio. 
Keliolikoje vietų chinai at
rėmė japonus tiesiogine 
durklų kova.

Centralinėj dalyj Anhwei 
provincijos chinai partiza
nai atėmė iš japonų penkis 
kaimus.

Chinų partizanai atakavo 
japonus prie Tai ežero, tik 
už 50 mylių į vakarus nuo 
didmiesčio Shanghajaus.

Nusižudė Areštuotas Ispani
jos Fašistą Generolas

Barcelona, Ispanija. — 
Areštuotas generolas Juan 
Yague, maurų komandierius 
prieš respubliką, nusinuodi
jo Salamancos kalėjime, fa
šistų valdomoj srity j.

Jis buvo suimtas, kada 
pasakė kalbą prieš svetimų
jų įsibriovimą Ispanijon. 
Gen. Yague turėjo galvoj 
Mussolinį ir Hitlerį.

Įnešimas Praleist Ispanijai 
Karo Reikmenis

Washington, geg. 11.—Se
nato komisija svarsto sena
toriaus Nye įnešimą pra
leist karo reikmenis Ispani
jos respublikai. >

zuotas didžiąsias industri
nes unijas, o,iš tikrųjų jau 
turėjo planą jąsias suskai
dyt, paverst į nedideles 
amatines unijas ir atiduot 
atžagareiviams Federacijos 
vadams, tokiems kaip Hut
cheson, Wharton ir pana
šūs.

•Amai gameitų suvažiavi
mui kalbėdama, šalies dar
bo ministerė Frances Per- 

ikins mušė fabrikantų pasa
ką, būk tai dėl streikų nu
puolę pramonė ir biznis. Ji 
parodė, kad nėra jokio tei
singo pagrindo tokioms pa
sakoms.

Amalgameitai visai šaltai 
priėmė Ab. Cahaną, žydų 
neva “socialistų” .dienraščio 
“Forwardo” redaktorių, ka
da jis netiesioginiai/ prive
džiojo, kad Amalgameitų 
Siuvėjų Unija turėtų atsi- 
mest nuo CIO.

New Yorko Amalgameitų 
sekretorius - iždininkas Ab. 
Miller užgyrė kalbą plienp 
darbininkų vado Murray’o 
ir priminė, kad vien to 
miesto Amalgameitai $61,- 
000 parėmė plieno darbinin
kų streiką jau 1919 m., kur 
jam tada vadovavo W. Z. 
Foster, dabartinis Amerikos 
Komunistų -Partijos pirmi
ninkas.

ORO NELAIMĖSE ŽUVO 
. KARINIU LAKŪNU
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pirmininkas M. Kalinin.
Franci jos dešinieji sako, 

būk Sovietai būtų “persilp- 
ni” kariaut. Tiems Kalininas 
primena, jog Sovietai turi 
ne tik galingą armiją ir oro 
laivyną, bet taip pat gausy
bę metalų, gazolino, maisto, 
medvilnės ir kitų reikmenų, 
kad ir ilgam karui.

London. — Anglijos kara
lius Jurgis aplankė keturias 
armijos lėktuvų stovyklas, 
stebėjo orlaivių manevrus ir 
gyrė, kaip sėkmingai jie vei
kia; bet paskui tą pačią die
ną nukrito ir sudužo keturi 
kariniai lėktuvai ir užsimu
šė aštuoni juose buvę lakū
nai.

Paryžius. — Dviejose oro 
nelaimėse žuvo šeši Franci- 
jos lakūnai.

BRAZILIJOS NAZIAI 
ŠTURMAVO PREZIDEN

TO RŪMĄ

Pailsęs Fašistą Karas Prieš 
Ispaną Respubliką

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Gen. Franco- 
Hitlerio ir Mussolinio karas 
prieš lojalistus (liaudiečius) 
atrodo šiuo tarpu taip pail
sęs, kaip dar niekad nuo da
bartinių metų pradžios.

Fašistai atakavo pajūrio 
pozicijas, kurias lojalįstai 
užvakar išz jų atėmė., į šiau
rę nuo Cuevas miestelio. 
Bet fašistų atakos liko at
muštos. Lojalistai pastūmė 
fašistui kiek atgal šiauri
niame fronte, netoli Andor- 
ros.

Rių de Janeiro, Brazilija, 
geg. 11. — Hitleriški Bra
zilijos fašistai “integralis- 
tai” buvo užėmę laivyno mi
nisterijos rūmą ir tūlas 
prieplaukas ir apgulę prezi
dento Vargaso palocių. Fa
šistam vadovavo admirolas 
Tavares. Dalis karių, saugo
jusių prezidento palocių, 
nušovė savo komandierių ir 
prisidėjo prie sukilėlių, su 
kuriais ėjo ir dalis marinin- 
kų.

Pats prezidentas Vargas 
revolveriu pro langus gynė
si, iki pašaukta policija ir 
kariuomenė nuvijo užpuoli
kus.

Po kelių valandų žiaurios 
kovos, sukilėliai tapo nuslo
pinti; Desėtkai jų suimti.

Prezidento Vargaso val
džia yra fašistinė, bet šiuom 
tuom dar skiriasi nuo hitle- 
rizrųo.

Jersey City, N. J.—Char
les Brophy, komandierius 
katalikų pasaulinio karo ve
teranų New Jersey valsti
joj, grūmojo atsiust 800 sa
viškių, ginkluotų guminiais 
vamzdžiais, ir išdaužyt ma
sinį susirinkimą Journal 
Square, jeigu ten būtų kal
bėję kongresmanai Bernard 
ir O’Connell praeitą šešta
dienį.

New York. — “Katalikų 
Workerio” redaktorius Wm. 
M. Callahan parašė aštrų 
laišką komandieriui N. J. 
katalikų pasaulinio karo ve
teranų Brophy’ui. Callahan 
smerkia Brophy, kad jis 
perstato, būk katalikai re- 
mią diktatūrą Jersey City 
fašistuojančio majoro Fr. 
Hague’o. Redaktorius to ka
talikų laikraščio baisiai pa
sipiktinęs, kad Brophy ža
dėjo panaudot katalikus ka
ro veteranus kaip gengste- 
rius išardyt prakalbas dvie
jų šalies kongresmanų. Jis 
šaukia Brophy į viešus deba
tus, kur tegul bando Brophy 
apgint majoro Hague’o sau
valių.

Newark, N. J. — Episko- 
p a 1 ų -tikybos vyskupai 
Washburn ir Ludlow meti
niame suvažiavime Newar- 
ko vyskupijos karčiai pas
merkė Jersey City majorą 
Fr. Hague, kad jis stato 
save aukščiau šalies konsti
tucijos ir smurtiškai naiki
na asmens, žodžio ir susi
rinkimų laisvę.

Vyskupas Ludlow sakė: 
“Bjaurėdamiesi nazių ir fa
šistų žvėriškais veiksmais, 
mes negalime tylėt apie Ha- 
gue’izmą ant mūsų slenks
čio.” Tokie žygiai kaip ma
joro Hague veda ir prie pa
naikinimo religinės laisvės, 
pridūVė jisai.

Chicago, I1L — Trys žmo
nės padarė prisiektus liudi
jimus pas notarą, kad Ame
rikos “sidabramarškiniai” 
fašistai ir vokiečiai naziai 
iš savo organizacijos Bun- 
do, bendruose abiejų slap
tuose susirinkimuose, Chica
go j grūmojo nužudyt prezi
dentą Rooseveltą ir planavo 
įvest f a š i stų diktatūrą 
Jungtinėse Valstijose.

Tuos liudijimus jie įteikė 
Amerikos Sąjungai dėlei 
Taikos ir Demokratijos. Liu
dijimai perduoti advokatui, 
kuris kreipsis į teismiškas 
įstaigas prieš Roy Zachary, 
“sidabramarškinių” koman
dierių ir kitus fašistų vadus, 
d a 1 y v a v usius minimuose 
maištininkų susirinkimuose.

P a s k u t i nėj jų sueigoj 
Great Northern Kotely j, R. 
Zachary užreiškė: “Jeigu 
nieks kitas nenušaus prezi
dento Roosevelto, tai aš pats 
jį nušausiu.” Jis sakė: “Ne 
tik dabar, bet jau pirmiau 
reikėjo panaikint tą pavo
jų”, kaip kad jis vadina 
Rooseveltą.

Jis perstatė Rooseveltą 
“žydu” ir mėgdžiojo prezi
dento kalbą taip, kad lyg jis 
“žydžiuotų.”

Japonai Užkariavo Chi 
nijos Salą Amoy

Hong Kong. — Dvylika 
Japonijos karo laivų ir de- 
sėtkai lėktuvų bombardavo 
Chinijos salą Amoy. Chinai 
per dieną žūt-būtiniai gynė
si kanuolėmis, kulkasvai- 
džiais ir šautuvais. Šimtą 
japonų nukovė ir kitą suė
mė. Bet, galų gale, japonai 
paėmė viršų; iškėlė 1,000 sa
vo jūrininkų ant kranto ir 
užėmė Amoy salą, kuri ran
dasi už 150 mylių nuo Ja
ponijos didelės salos For- 
mosos. Kovoj žuvę kur kas 
daugiau chinų negu japonų.

Roosevelt Negalįs Suvaldyt 
Fašistinį Jersey Majorą

ORAS
ir

Shanghai, geg. .11.—Japo-' 
nai dar neužėmė visos 
Amoy salos? Siaučia mūšiai.

Šiandien būsią šilčiau 
abelnai gražu.—N. Y. Oro 
Biuras.

Vakar temperatūra 60. 
Saulėtekis z 5:44; saulėleidis 
8:02.

Paryžius. — Jūrininkų 
streikas prieš Francūzų 
Garlaivių Liniją buvo kilęs 
svarbiausia dėl to, kad savi
ninkai neleido unijos va
dams ateit į laivus ir daly- 
vaut pasitarimuose dėlei są
lygų, tarp laivų oficierių ir 
jūrininkų.

Valdžiai tarpininkaujant, 
streikas jau sutaikytas.

Washington. — Laikraš
čių atstovai užklausė Roose
veltą, ar jis negalėtų ką 
nors padaryt prieš Jersey 
City majorą Hague, kuris 
laužo konstitucinę žodžio ir 
susirinkimų laisvę. ' Roose- 
veltas atsakė, kad jis netu
rįs galios kištis į Jersey Ci
ty valdybos reikalus.

Buvo pranešta, kad kon- 
gresmanas J. O’Cdnnell pa
siuntė prezidentui laišką, 
reikalaudamas išmest majo
rą Hague iš demokratų par
tijos v i c e - pirmininkystes. 
Rooseveltas sako negavęs to 
laiško.
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Automobilistų Unijoje
Tai viena didžiulė CIO unija, kuri nuo 

pat savo gimimo dienos nepajėgia išgy
vendintu iš savo eilių frakcionizmo. Nors 
linkui United Automobile Workers of 
America unijos labai gerai nusiteikę 
CIO ,vadai (Lewis, Brophy ir kiti) ir 
stengiasi jai padėti apsivienyti, tačiau 
iki šiol' tikslas tebėra nepasiektas..

Bene didžiausiu frakcionizmo kaltinin
ku bus unijos prezidentas Martin, kurio 
dvasiniu patarėju yra visiems gerai ži
nomas “skymininkas” renegatas Jay Lo-' 
vestone. Tame ir bus tos unijos didžioji 
nelaimė.

Martin turi aplinkui save susiorgani
zavęs tvirtą taip vadinamą “Progresyvį 
Kokusą.” Pereitoje konvencijoje komu
nistai ir kiti stojo už likvidavimą bei 
uždraudimą visų kokusų, bet Martino 
pasekėjai pasipriešino ir kokusus paliko 
legalėmis unijoje organizacijomis.

Kitas kokusas vadinasi “Unity Koku
su.” Jį iš sykio sudarė socialistai, ko
munistai ir kiti pažangūs unijistai, idant 
neleisti unijoje įsivyruoti reakcinei kli
kai. Šio kokuso tikslai buvo geri ir per
eitoje unijoš konvencijoje jisai gerai pa
sidarbavo automobilistų labui. Deja, ir 
šis kokusas nori pasilikti amžina unijo
je įstaiga, o socialistų siaura politika da
rosi nepakenčiama.

Štai kodėl komunistai smarkiai kriti
kuoja abu kokusu ir reikalauja padaryti 
galą unijoje frakcionizmui.

Draugai Weinstone ir Gebert gegužės 
10 dienos “Daily Workeryj” plačiai dis- 
kusuoja komunistų dabartinę poziciją au
tomobilistų unijoje. Jie sako, kad komu
nistai mano, jog abiejuose kokusuose yra 
žmonių su gerais norais, bet abiejuose 
yra ir nepateisinamo užsispyrimo, siau
rumo. Jie sako, kad komunistai negali 
sutikti su socialistais, kuomet jie visą 
“Progresyvį Kokusą” vadina viena dide
le reakcine mase ir prieš jį, kaipo tokį, 
šaukia iš peties kovoti. į

Komunistai dės visas pastangas pagel
bėti unijos eilėms apsivienyti. Jie neis 
ųei su vienu kokusu, kaipo tokiu. Jiems 
pirmoje vietoje stovi visos unijos, visų 
automobilistų reikalai.

*
Staiga prieš Martiną išėjo ir unijos 

vice-prezidentas Richard T. Frankens- 
teen, kuris iki šiol, ypač pereitoje unijos 
konvencijoje griežtai palaikė Martino ir 
“Progresyvio Kokuso” pusę. Jis irgi sa
ko, kad unijoje frakcionizmas pasidarė 
nepakenčiamas. Jis siūlo visus kokusus 
likviduoti ir unijos eiles apvienyti.

Už tai Frankensteeną reikia pagirt. Jis 
galės sulošti svarbų vaidmenį, kaipo uni
jos eilių vieny to j as, jei jis savo šios po
zicijos laikysis iki galo.

Suprantama, kad dabar Frankensteen 
labai nepatinka Martinui ir jo patarė
jams lovestoniečiams. Jie jau apšaukė jį 
parsidavusiu komunistams. Kas, žinoma, 
yra bjaurus išmislas. Draugai. Weins
tone ir Gebert, kurie Detroite yra ko
munistinio judėjimo vadai, griežtai pa
brėžia, kad komunistai neturi jokių su
tarčių, jokių pasižadėjimu su jokia gru
pe, nei su Frankensteenu. Jei šiame atsi
tikime Frankensteeno ir komunistų pozi
cijos supuola, tai tas tik parodo, kad di
dėjantis skaičius unijos vadų atsimeta 
nuo amžinų frakcionierių ir unijos in
teresus stato pirmon vieton.

Automobilistų unijoje pasidalinimas 
paralyžiuoja jos darbą. To gali nematy
ti tiktai nepataisomi frakcionieriai ir ko
kusų apakinti žmonės.

Fordo “karalystės” nepaims frakcijų 
suparalyžiuota unija. Kurie unijos vadai 
to nemato, tie netinka būti unijos vadais.
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Tautų Lygos Susirinkimas
Genevoje pradėjo posėdžius Tautų Ly

gos Taryba. Ir vėl Sovietų Sąjungos var
das plačiai ir garsiai skamba visam pa
saulyje.

Anglijos torių valdžios atstovai bandė 
greitai ir gražiai apsidirbti su Ethiopiją 
ir kitomis mažomis tautomis. Anglijos 
užsienio reikalų sekretorius Halifax ban
dė piAšmugeliuoti pasiūlymą, kad Lygos 
Taryba pripažintų Italijai Ethiopijos už
grobimą. Paskui būtų sekęs Čechoslova- 
kijos atidavimas Vokietijai ir taip to
liau. Šiam smurtui, matyt, buvo pritarus 
ir Franci jos valdžia. Tačiau jų planai su
byrėjo, kai Sovietų Sąjunga, pritariant 
Naujajai Zelandijai, išstojo griežtai 
prieš. Drg. Litvinovas pasmerkė Angli
jos žygius.

Chinijos atstovas Dr. Koo reikalauja 
paramos karui prieš Japoniją. Tiesa, jis 
sako, anas Lygos Tarybos susirinkimas 
pasmerkė Japoniją ir patarė savo na
riams teikti Chinijai pagelbą, tačiau nie
kas iš to neišėjo. Išskyrus vieną šalį (bū
tent, Sovietų Sąjungą), joks kitas Tautų 
Lygos narys nei piršto nepajudino Chi
nijai pagelbėti.

Tarybos susirinkime kils ir Ispanijos 
klausimas. Ispanijos valdžios atstovai rei
kalaus pasmerkimo Vokietijos ir Italijos 
ir panaikinimo “nesikišimo” komedijos, 
po kurios skraiste Vokietija ir Italija 
gelbsti gen. Franco.

Visa tai labai nemalonu Anglijai. Ji, 
mat, jau susitarė su Italija ir tariasi su 
Vokietija Ispanijos liaudies kaštais. De
ja, ir čia pasaulis vėl išgirs Sovietų Są
jungos balsą. Kaip ji užstojo Ethiopiją, 
taip užtars Ispaniją ir Chiniją. Ji pakels 
balsą prieš fašistinius plėšikus ir reika
laus, kad demokratinės šalys ir mažo
sios tautos susivienytų ir suvaldytų fa
šistinius karo padegėjus.

KlausimaiirAtsakymai
Klausimas

Ar vyras ir žmona gali 
būti liudininkais draugui, 
kuris jieško pilietystės?

Atsakymas
Taip. Jeigu abudu pažino 

aplikantą per paskutinius 
penkis metus.

Klausimas
Atvykau į Jung. Valstijas

1928 m: turėdamas 17 metų.
1929 m. mano tėvas tapo na- 

turalizuotas. Ar aš irgi Am
erikos pilietis? Ar galiu 
gauti kokį dokumehtą tą 
parodyti ? ,

Atsakymas
Sveturgimiai vaikai po 21 

metų gauna pilietystę natu- 
ralizavimu jų tėvo (nuo ge
gužės mėn. 24-tos dienos 
1934 m., naturalizavimu 
abiejų tėvų). Gali, jeigu no
ri, gaūti atskirą pilietystės 
certifikatą. Turi pasiųsti 
aplikaciją į Commissioner of

Jis Nudėsiąs Rooseveltą
Chicagoje laikė bendrą susirinkimą 

dvi fašistinės organizacijos. Viena vadi
nasi “Silver Shirts,” o kita “German- 
American Bund.” Į susirinkimą pateko 
“Daily' Workerio” reporteris DeWitt 
Gilpin ir dabar aprašo to triukšmingo 
susirinkimo eigą.

Susirinkimas buvo slaptas. Dalyvavo 
per tris šimtus fašistų. Jie susiriesdami 
keikė Rooseveltą ir žydus. O “Silver 
Shirts” vadas Roy Zachary stačiai pa
reiškęs: “Jeigu niekas kitas nesutiks jį 
nušauti, tai aš nušausiu.”

Ir nereikia įsivaizdinti, jog tai tiktai 
kvailų idiotų šnekos. Amerika yra ma
čius nemažai politinių užmušimų. Juk 
panaši ranka nudėjo prezidentus Lincol- 
ną ir jlMcKinley.

Immigration and Naturali
zation, vartodamas blanką 
2400. Su aplikacija turi pa,- 
siųsti dvi fotografijas ir pi- 
niglaiškį ant penkių dolerių. 
Nėr jokio kvotimo gauti 
“certificate of derivative ci
tizenship,” bet aplikantas 
turi imti ištikimumo pri- 
siegą Jung. Valstijoms ir 
turi pristatyti tinkaųią do- 
komentą įrodymui giminys
tės ir jo metų.

FLIS.

Garsinkite savo biznį dien
rašty j “Laisvėj.”

A.L.D.L.D. Diskusijos
Pavienio A.L.D.L.D. Nario Balsas

Aš labai bijau rašyti, nes 
niekados straipsnių nera
šiau,' bet tilpęs “Laisvėje” 
J. Buivydo raštas verčia 
ir mane, kaipo pavienį 
ALDLD narį, parašyti. Aš 
nežinau, kas tas Buivydas 
yra, tautininkų daktaras ar 
kokis labai mokytas profe
sorius, bet, matyti, jam dar
bininkų . reikalai neapeina, kušiai parašiau. 
Kas tik išleista ALDLDĮ— 
knygos, “Šviesa”, vis jam 
negera. Matyti, kad jis ne
mūsų žmogus.

Aš negalėsiu apie viską 
parašyti, nes prie rašto ne
pratęs, o ir rašau prastai, 
bet nežinau, ko jis nori iš 
“Šviesos”. Jis rašo, kad ji 
negera. Jis ten sako: “Ko
dėl, mano nuomone, reikėtų 
sustabdyti ‘šviesos’ leidimą? 
Kaip iki dabar ėjo ‘Šviesa’, 
tai ji nereikalinga ir jokios 
vertės nariams neatneša.”

Aš manau, kad ALDLD 
Centro Komiteto sekreto
rius teisingai sako, kad J. 
Buivydas “Šviesos” neskai
to. Matyti, kad neskaito. Ir 
jeigu jis skaitytų, tai taip 
nerašytų.

Aš laukiu kiekvieno “Švie
sos” numerio. Man labai 
gaila, kad ji tik kartą į 3 
mėnesius išeina. Bet kad 
“Šviesa” labai geras žurna
las, tai tą visi žino, kurie 
skaito. Aš nuo pirmo iki pa
skutinio numerio laikau ir 
kitus po kelis kartus skai
tau. Čia priminsiu tik apie 
du numeriu.

“Šviesos” No. 1, 1936 me
tais, telpa sekami raštai: 
A. Bimbos—“Duokite Man 
Laisvę”, arba Duokite Man 
mirtį”; Z. Angariečid— 
“Kaip Mes Taikome Bendro 
Fronto Taktiką Lietuvoje”; 
D. M. Šolomsko—apie Itali
jos kraštą “Alyvų, Muzikos 
ir .Vynuogių Šalis”; R. M. 
—“Levas Tolstojus”; V. Bo- 
vino—“Amerikos Proletąri- 
nė Literatūra 1935 Metais”. 
Visi tai labai svarbūs straip
sniai. Ten telpa dar dvi apy
sakos, nemažai gražių eilių 
Prano Kartaus, St. Jasilio- 
nio, Jono Kaškaičio. Aš Li
tus straipsnius skaičiau po 
kelis kartus.

Arba paimkime “Šviesos” 
No. 3, 1937 metų. Ten yra 
straipsniai: A. Bimbos— 
“Ispanijos Karo Liepsnoj”; 
I. Trainino-“Ispanijos Liau
dis Istorijos Šviesoj”, Dr. A. 
Petrikos apie Amerikos re
voliucionierių, “Thamas Pai
ne Amerikos Istorijoj”; 
R. Mizaros—“Pirmas Lietu
vių Choras ir Jo Mokyto
jas”; apysaka—“Jie Nepra
eis” ; sveikatos skyrius, 
knygų apžvalga, eilių. Šis 
numeris daugiausiai rašė 
apie Ispaniją ir paveikslų 
daug talpino.

Aš norėčiau rašyti apie 
visus numerius ir visus 
straipsnius, bet tas užimtų 
daug vietos. Aš nežinau, ko
dėl J. Buivydui “Šviesa” ne
patinka ?

Jis rašo, kad ir mūsų kny
gos negeros. Aš du kartus 
skaičiau Kapsuko knygą 
apie Sovietai Lietuvoj ir Re
voliucija. Aš ir mano drau
gai džiaugiamės d. A. Jim
bos knyga Kelias į Naują 
Gyvenimą. Tai tikras kelias 
iš vargo ir nelaimių į kito
kį, geresnį gyvenimą. Aš 
tris knygas Gamta ir žmo
nės pardaviau’. Ir jeigu čia 
lietuviai arti gyventų,! tai

ines tvertume kuopą, bet, 
mes, lietuviai, gyvename la
bai išsimėtę ir tik apie 10 
viso yra.

Prašau ALDLD Centrą ir 
gerbiamą sekretorių D. M. 
Šolomską leisti “Šviesą” ir 
tokias naudingas knygas, 
kaip iki šiol leidote. Aš at
siprašau, kad nelabai vy-

Pranas Laponis.
Sundusky, Mich.

Iš Centro Raštinės
Ką Parodo Balsavimų 

Anketa?
Visoms ALDLD kuopoms 

yra išsiuntinėta ALDLD 
knygų ir “Šviesos” reikalais 
anketa, kur surašoma balsų 
skaičius, kaip tos kuopos

LIETUVOS ŽINIOS
KAIP JONAS KRIAUČIŪNAS 

MOKĖJO ALIMENTUS Už
' SVETIMĄ VAIKĄ
Balandžio 9 d. Kauno apyg. 

teismas' sprendė P. Kuplytės- 
Limontienės bylą, kurios turi
nys, remiantis bylos medžiaga, 
yra toks:

J. Kriaučiūnas, 75 metų am
žiaus, 1930—1933 m. Kaune 
susipažino su pil. Petronėle 
Kuplyte-Limontiene. Susipaži
nę jie susidraugavo ir netru
kus pradėjo gyventi.

Po kurio laiko Kuplytė iš
vyko į Biržų apskritį ir ten ap
sigyveno. Vieną gražią dieną 
J. Kriaučiūnas gavo laišką iš 
savo mylimos, kuri rašo, kad 
nuo jo, J. Kriaučiūno tapus 
nėščia ir Biržų ligoninėje pa
gimdžiusi gražų berniuką; ta 
proga Kuplytė, žinoma, prašė 
ir medžiaginės paramos.

Kuplytės laiškas Kriaučiū
nui padarė didelį įspūdį, dali
nai jis apsidžiaugė senas su
laukęs sūnaus, dalinai pradėjo 
baimintis to siurprizo, bet jis 
Kuplytei pasiuntė pinigų.

Po to Kriaučiūnas su Kup- 
lyte pradėjo susirašinėti; jis 
paprašė, kad toji jam atsiųstų 
vaiko atvaizdą. x

Kuplytė pasiskolino kaimy
no Kristopavičiaus, Pasvaliečių 
km., berniuką, su juo nusifo
tografavo ir fotografiją atsiun
tė Kriaučiūnui į Kauną.

Kriaučiūnas visai neabejojo, 
kad vaikas yra jo, tai ir rūpi
nos, kaip tėvui pridera vaiku 
rūpintis—nuolat Kuplytei siun
tinėjo pinigus.

Vieną gražią dieną Kriau
čiūnas gavo anoniminį laišką; 
laiške rašoma, kad Kuplytė 
niekados waiko neturėjusi ir jį 
apgaudinėjanti.

Kriaučiūnas tuojau Kuplytę 
išsišaukė Kaunan pasiaiškin
ti: sako, kaip čia yra, ar esi 
pagimdžiusi vaiką, kur tas vai
kas yra, ar čia ne apgaulė 
ir tt.

Kuplytė taip meiliai ir įti
kinančiai Kriaučiūnui įrodinė-. 
jo, kad tame laiške rašomi 
prasimanymai, šmeižtas, kad 
ji tikrai Biržų ligoninėje pa
gimdžiusi Kriaučiūnui sūnų.

Kriaučiūnas, Kuplytės tvir- 
tinimaips patikėjo, ir nutarė 
mokėjimus vaikui išlaikyti tęs
ti ir toliau.

3 tūkst. litų Kriaučiūnas 
Kuplytei jau buvo sumokėjęs, 
tai dabar juodu nuėjo pas 
na Kauno notarą ir pasirašė 
su Kuplytė sutartį, kad jai su
mokės dar 2 tūkst. litų.

Sutartį pasirašę išsiskyrė 
kas sau.

.Netrukus Kriaučiūnas gavo 
antrą anoniminį laišką, kuria
me vėl rašoma, kad Kuplytė 
nesiliaujanti jo apgaudinėti, 

vie- 1 Pil-

draugai balsavo. Jau gavo
me iš trijų kuopų atsakymą, 
būtent, ALDLD 8 kp., Cam
bridge, Mass.; 74—kp., New 
Kensington, Pa., ir 206 kp. 
iš Utica, N. Y.

Balsavimų pasekmės yra 
sekamos:

No. 1. Kad leisti knygas 
tokias, kaip dabar CK. lei
džia, 30 balsų.

No. 2. Leisti “Šviesą” to
kią, kaip dabar, 30 balsų.

No. 3. Kad “Šviesą” dar 
kartą lenkti pusiau, negavo 
nei vieno balso.

No. 4. Kad padarius 
“Šviesą” lengvesne, talpinti 
joj daugiau apysakų, gavo 
18 balsų.

No. 5. Padaryti “Šviesą” 
sunkesnio turinio, tai yra, 
talpinti daugiau teoretinių 
straipsnių, gavo 12 balsų.

No. 6. Kad sulaikyti “Švie
są”, o leisti po senovei tik 
knygas ir brošiūras, negavo 
nei vieno balso.

D. M. šolomskas. 

kad vaiko nei turėjusi nei tu
rinti ir t.t.

Antro anoniminio laiško pa
veiktas, Kriaučiūnas nutarė 
pareikalauti atsiųsti vaiko gi
mimo metrikų nuorašą ir su
stabdė mokėjimus alimentų.

Kuplytė pradėjo rūpintis- 
metrikais: nuėjo pas Smilgių 
bažnyčios vargonininką ir pra
šė už atlyginimą išrašyti vai
ko gimimo metrikus.

Vargonininkas atsisakė. Vė
liaus kreipės į Biržų ligoninės 
felčerį, kad tas parašytų 
Kriaučiūnui į Kauną laišką, 
jog ji Biržų ligoninėje pagim
džiusi vaiką. Felčeris Kuplytės 
prašymo irgi nepatenkino.

Kadangi Kriaučiūnas sus
tabdė mokėjimus, tai Kuply
tė Kauno apylinkės teisme 
tuojau jam iškėlė alimentų 
bylą.

Kriaučiūnas įsitikino, kad 
jis apgaudinėjamas, nes Kup- 
įytė vaiko metrikų jam neat
siuntė, tai jis padavė proku
rorui skundą, o apylinkės teis
mą prašė alimentų bylą su
stabdyti, kol paaiškės jo skun
do likimas.

Be to, Kriaučiūnas nusiuntė 
pil. M. Dūdą ištirti vietoje, 
kaip ten su jo išlaikomu vai
ku yra, ar iš viso vaikas yra.

M. Dūda nuvažiavo į Pas
valiečių km., kreipės į seniūną 
ir sužinojo iš jo ir kt. žmonių, 
kad Kuplytė niekados vaiko 
neturėjus ir neturinti.

Smilgių klebonas taip pat iš
davė pažymėjimą, kad 1931 
—1933 m. laikotarpyje Smil
gių parapijos bažnyčios kny
gose Kuplytės sūnaus gimi
mas neįregistruotas.

Dūda kalbėjo su aukščiau 
minėtais Biržų -ligoninės fel- 
čerium ir Smilgių vargoninin
ku, kuriuodu pasakė, kad Ku
plytė prašius už atlyginimą iš
duoti netikrus dokumentus.

Už Kriaučiūno apgaudinė
jimą Kuplytė buvo patraukta 
tieson.

Jau bylą iškėlus, Kuplytė iš
tekėjo už pil. Limonto, kuris, 
sužinojęs apie žmonos šanta
žą, ją metęs išvyko į P. Ameri
ką. Kuplyte-Limontiene dabar 
Kaune verčiasi.-

Teisman buvo iššaukta apie 
15 liudytojų, jų tarpe ir pats 
nukentėjęs, kuris be pykčio ir 
jaudinimosi nupasakojo kai 
kurias bylos aplinkybes.

Pasvaliečių km. gyventoja 
Šilkūnienė, iššaukta liudi

ninke, pareiškė, kad Kuplytė 
girdavusis, jog Kaune radusi 
durną senį, kuris jai mokąs 
tūkstančius už svetimą vaiką.

Kaltinamoji energingai įro
dinėjo, kad Kriaučiūnas jai 
vaiką prigyvenęs, kad Biržų 
ligoninėje gimdžiusi, o kadan
gi jai, kaip merginai, vaiką tu-

rėti negarbė, tai vaiką pakrik
štijęs jok brolis ir užsirašęs sa
vo vardu.

Kauno apygardos teismas 
Kuplytę-Limontienę pripažino 
kalta, bet verta pasigailėjimo, 
ir nubaudė tik dviem mėne
siais paprasto kalėjimo ir tai 
nuo bausmės atlikimo atleido, 
jeigu laike dvejų metų ji ne
nusikals.

“L. ž.”

Prašo, Kad J. Stankevičiui 
Protą Ištirtų ♦

Kaip žinoma, J. Stankevičių 
už Cveikinaitės Kleboniškių 
miške nužudymą, apygardos tei
smas pripažino kaltu ir nubau
dė 15 metų s. darbų kalėjimo.

J. Stankevičiaus gynėjas iš 
paskyrimo adv. A. Kamantaus
kas padavė Apel. rūmams ape
liacinį skundą, kuriuo prašo 
Rūmus apyg. teismo sprendimą 
panaikinti šiais sumetimais: 
Stankevičius esąs aiškiai nenor
malus, idijotas ir savo darbo 
savumų ir reikšmės nenumanęs. 
Jo protas buvęs tirtas ne spe
cialisto, paprasto gydytojo, pa
liepta Stankevičiui sukalbėti 
“Tėve mūsų,” ką jis mechaniš
kai ir atlikęs; “Tėve mūsų” 
kiekvienas idijotas galįs mecha
niškai atkalbėti.

Adv. Kamantauskas prašo 
Rūmus Stankevičių siųsti į psi
chiatrinę ligoninę jo protui iš
tirti.

Stankevičiaus kaltė irgi aiš
kiai nesanti įrodyta.

Kaip Šėtos Pienininkas Nužu
dė Dvarininkę E. Kairaitytę

Nesenai pil. Elena Kairaitytė 
nusipirko Normainių dvarą, ne
toli Šėtos miestelio, Kėdainių 
apskrity. Su dvarininke Kai rai
tyte pradėjo draugauti Šėtos 
pienininkas Jonas Eiva. Taip 
jie draugavo apie dvejus metus 
ir Eiva buvęs karštai pasiryžęs 
Kairaitytę vesti. Kairaitytė pra
džioje jau buvus pasižadėjus už 
E i vos tekėti, bet paskutiniuoju 
metu nuo jo atšalus ir pradė
jus Eivai ir kt. sakyti, kad už 
jo netekėsianti. Eiva dėl to la
bai susijaudinęs ir nutaręs Kai- 
raitytei atkeršyti. Aną dieną jis 
nuėjo į Normainių dvarą, kuris 
yra apie 3 klm. nuo Šėtos. Eiva, 
vieną kitą žodį Kairaitytei ta
ręs, pradėjo į ją revolveriu šau
dyti. Sužeista Kairaitytė išbėgo 
iš valgomojo į koridorių, o Eiva 
vydamasis vis šaudė, kol mirti
nai ją nušovė. Nušovęs Kairai
tytę, Eiva sugrįžo į valgomąjį 
ir tuo pačiu revolveriu pats nu
sišovė.

Pasmaugta ir Upėn įmesta 
Newarko Lenkaitė Kujat
Newark, N. J. — Policija 

išgriebė iš upės lavoną len
kaitės Sofijos Kujat, 21 me
tų amžiaus. Lavonas buvo 
apsuktas geležiniais rete
žiais, bet vis tiek viršun iš
kilo.

Tapo areštuotas Ed. Hoi
le, 21 metų, kuris pirmiau 
mylėjosi su Sofija, bet 10 
mėnesių atgal vedė kitą. Jis 
kaltinamas, kad pasmaugė 
ir vandenin įmetė Sofiją, 
idant jinai “nelįstų” į jo šei
mynišką gyvenimą.

Washington, geg. 11. — 
Net republikonas senatorius 
Borah smerkė Angliją ir 
Franci ją, kad jos pripažįsta 
Mussoliniui Ethiopiją.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis, geg. 10.—Liau- 
diečiai atėmė iš fašistų 
strateginį kalną į šiaurius 
nuo Gesos, pajūrio fronte.1
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Kaip Gyvena Politiniai Kaliniai 
Raseinių Kalėjime

(Laiškas iš Lietuvos)
Brangus drauge!

Parašysiu šį kaitą tau apie 
mūsų gyvenimą. Raseinių ka-1 
Įėjime dabartiniu metu sėdi i 
virš 100 polit. kalinių-antifa- 
šistinių. Išimtinai tai jaunuo
liai 16—30 metų, fašistinių 
teismų nuteisti, daugumoj po 
4-15 m. kalėti. Raseinių kalė
jimas iš visų Lietuvos kalėjimų 
išsiskiria tuo, jog čia laikomi 
vien polit. kai.-jaunuoliai. Jis 
išsiskiria taipogi ir savo reži
mu. Režimas čia yra daug žiau
resnis, negu kituose kalėjimuo
se. Visi pol. kai. anti-faš. čia 
laikomi po 2 vienutėse, kurių 
yra virš 60; suskirstyti prisilai
kant nacionalinio principo. Fa
šistų valdžia netik pastatė spe
cialų, susidedantį vien iš vienu
čių jaunuoliams kalėjimą, bet ir 
įvedė jame daug žiauresnį reži
mą. Tikslas aiškus — atgrasin
ti “laisvėj“ esantį darbo jauni
mą nuo kovos prieš fašizmą, ka
rą bei eksploataciją. Fizinio ir 
moralinio teroro priemonėmis 
užkirsti bent kokį tolimesnį po
lit. kalinių jaunuolių lavinimosi 
darbą, palaužti jų sveikatą, pa
daryti fiziniais ir dvasiniais 
invalidais, priversti pult ant ke
lių prieš kruvinąjį Smetoną. Fa
šistų valdžia, pasistačius tokius 
“kilnius“ uždavinius, sudarė ir 
kalėjimo admin, iš elementų, 
turinčių nemažiau “kilnią“ pra
eitį kaip ir pats fašistų val
džios tikslas, štai kokiems peda
gogams faš. valdžia atidavė au
klėti polit. kai. jaunuolius. Kalė
jimo viršininkas Vederis Sovie
tų Sąjungoj buvo nuteistas už 
kontrrevoliucioninį veikimą su
šaudymui. Kalėjimo vald. A. 
Bugenis t. p. Sovietų Sąjungoj 
už kontr. veikimą sėdėjo kalė
jime ir tik 1933 m. kartu su ki- vinimo draugai, neturėdami mo
tais kontrrev. kunigais buvo iš- kslo priemonių, beveik nieko ne
keistas į polit. kalinius antifa
šistus. Kalėjimo sekretorius Ka- 
valčūkas, žvalgybos valdininkas, 
už išeikvojimus sėdėjo 2 metus 
kalėjime. Visi prižiūrėtojai, ku
rie dežūruoja polit. kai. anti
faš. skyriuose, žvalgybininkai. 
Taigi, matom, jog jau vien ka
lėjimo administracijos biografi
ja pati savaime kalba apie ją 
sudarančių žmonių (jei juos ga
lima vadinti žmonėmis) peda
goginius gabumus, apie jų mo
ralinį lygį, apie jų gilią neapy
kantą polit. kai. antifašistams. 
Jei paskutinių kelių metų bėgy
je visuose Lietuvos kalėjimuo
se vyko sistematini's polit. kali
nių antifašist. lavinimosi darbo 
varžymas, tai Raseinių kalėjime 
šia kryptimi toliausia nueita. 
Kaune, Šiauliuose yra kur kas 
turtingesnė kalėjimo biblioteka, 
Raseiniuose gi yra viso tik apie 
200 knygų; svetimomis kalbo
mis, išskiriant keletą lenkų ir 
porą rusų knygų, nieko nėra. 
Dar blogesnį vaizdą pamatai, 
kai pažiūri kalėjimo knygų ka
talogam Nėra jokio elementa
riausio vadovėlio, jau nekalbant 
apie visuomeninio mokslo vado
vėlius. Nėra taip pat padoresnio 
romano. Nerasi ir jų pačių pre- 
miruotų literatūros veikalų. 
Daugiausia.tai tikybinio tūrinio 
knygos “Šv. Kazimiero“ leidi
niai. Jei mes prisiminsim tą fa
ktą, kad kalėjime yra virš 200 
žmonių, kad kalėjimo bibliote
kos knygomis naudojasi t. p. 
kalėjimo tarnautojai, kurių yra 
apie 40, tai gausim, kad vienam 
žmogui neišeina nė po 2 kny
gas. IŠ čia jau turi būti aišku, 
ką mes galim pasisemt iš kalėji
mo bibliotekos. Oficialiai kiek
viena vienutė gali gauti kas 2 
savaites po 2 knygas, bet fakti- 
nai labai gerai, jei gauni 2 kny
gas per mėnesį. Ar bereikia di
desnio pasityčiojimo iš polit. 
kai. antifaš., kaip duoti dviem 
žmonėms 2 knygas mėn. laiko 
skaitymui? Perduoti knygas iš 
vienutes vienutėn kaip valdiš
kas, taip ir nuosavas griežtai

draudžiama. Negeresni dalykai 
ir su nuosavomis knygomis, 
nors oficialiai kiekvienas kali
nys gali gauti, jei jis turi pas 

■ save sandėlyje nuosavų knygų 
po 2 knygas ir keist jas kas sa
vaitė. Būtų jau ne taiip blogai, 
jei taip būtų ne popieriuje, o ti
krovėj. Bet tikrovė yra visai ne- 
tokia. Kalėjimo administracijos 
praleidžiamų knygų sąrašas la
bai siauras. Jie skaito neleistino 
tūrinio knygomis net lietuviškų- 
buržuazinių leidyklų premiruo- 
tus veikalus: Cvirkos “žemė 
Maitintoja,” “Meisteris ir Sū
nus“ ir kt. Neleidimį motyvai 
“Cvirka Liaudies Rašytojas.“ P. 
Rusecko “Baudžiavos“ nepralei
džia todėl, kad ten kalbama apie 
1863 met. valstiečių sukilimą. 
Ypatingai negailestinga kalėji
mo administracija Sovietų kny
gų atžvilgiu. Jie ten leidžia tik 
bendrinių mokslų dalykus, kaip 
tai, žodynus, gramatikas ir t. p. 
Antra vertus, reikia pasakyti, 
kad nedaug ir atsiunčia iš lais
vės net ir tokių knygų, kurias 
kalėjimo administracija pralei
džia, nežiūrint to, kad yra pa
reikalavimas, kaip ėlementari- 
nio, taip ir bendrojo mokslo da
lykų, visai nekalbant jau apie 
visuomeninio mokslo dalykus, 
jų pristatymas nepalyginamai 
sunkesnis, bet visgi nėra neį
manomas. Sėdint bendroj ka
meroj nejauti tokio knygų bado, 
nes bendroj kameroj, kur sėdi 
18-25 žmonių, jei kiekvienas tu
rės po porą knygų įr tai jau 
sudaro sumą. Blogesni dalykai 
čia ir su mokslo kadrais, negu 
teų, kur polit. kaliniai sėdi ben
drose karjerose. Pasunkina mū
sų padėtį dar ir tai, kad admi
nistracija stengiasi, susodinti 
vienodo išsilavinimo; draugus. 
Aišku, kad toki 2 vienodo išsila-

gali lavintis. Tas pats ir su lai
kraščiais bei žurnalais. Laikraš
čius kartais gauni tįi.k rėmus, 
kerpa viską, kas papuola, apie 
Franko pralaimėjimus, kiekvie
ną menkiausią žinutę apie Lie
tuvos liaudies kovą, jos nepasi
tenkinimą fašizmu, taipgi kiek
vieną dalykėlį, .kuriame kas 
nors užmenama apie kalėjimą. I 
O kas gi eina kalėjimo cenzorių ! 
pareigas? Ugi išdavikai, provo-! 
katoriai, ir šiaip įvairūs niek-j 
šai, revoliucinio judėjimo atma
tos, sutepusieji savo rankas ge
riausių Lietuvos lidudies sūnų 
krauju. Jie stengiasi bet kokia į 
kaina įsigyti fašistų malonę, jie 
persisunkę neapykanta polit. 
kalin. antifaš. Todėl kerpa vis
ką iš eilės, kerpa visai neatsi
žvelgdami į tai, kad kirpdami 
rašinį iš vienos pusės sugadins 
straipsnį, esantį kitoj pusėj. 
Daugelis laikraščių visai neįlei-1 
džiama, taip pat neįleidžia nė 
vieno šiek tiek pažangesnio Lie
tuvoj leidžiamo žurnalo; “Kul
tūros,“ “Laisvosios iMinties“ ir 
kt., visai jau nekalbant apie už
sienio laikraščius bei žurnalus. 
Tam jau yra visięms kalėji
mams taisyklė, kuri sako, kad 
į kalėjimus užsienio laikraščiai, 
bei žurnalai neleidžiami. Laik
raščio perdavimas iš vienutės 
vienutėn, uždraustas. Vieną ga
vai, ant rytojaus, kitą gavęs se
ną turi grąžinti. Vadinasi, 
kiekviena vienutė privalo turė
ti savo laikraštį, o jei tie 2 
draugai neišgali jo užsakyti, tai 
turį sėdėti be laikraščių. O ar 
daug tokių yra, kurie pajėgtų 
užsiprenumeruoti 1 a i k r a š tį ? 
Prieš kiekvieną iš mūs stovi 
klausimas: kaip geriau badaut, 
dvasiniai ar fiziniai? Reik tik 
kalėjimo maisto ir gaunamą iš 
laisvės paramą panaudoti laik
raščiui, ar tai sunaudot maistui. 
Sunkus fizinis badas, bet dar 
sunkesnis dvasinis badas. Todėl 
daugumas draugų paskutinius 
centus siunčia laikraščiui. Bet 
kokios bus nuolatinio nedaval- 
gymo pasekmės politkalinių-an-

ti fašistų sveikata, manau skai
tytojui aišku ir be komentarų. 
Bet deja ir tai dar neišspren
džia klausimo, nes polit. kalinių 
antifašistų gaunama parama 
dažnai mažesnė, negu kainuoja 
mėnesinė laikraščio prenumera
ta. Taigi, dažniausia prisieina 
būt ir nedavalgius ir be laikraš
čio. Raseinių kalėjime duoda tą 
patį maisto davinį, kaip ii’ ki
tuose kalėjimuose, tik čia dau
giau pavagia, kaip kokybės, taip 
ir kiekybės žvilgsniais. Vagia 
kalėjimo administracija, vagia 
virėjai. Tam, kad niekieno ne
kliudomai galėtų vogti, kalėjimo 
administracija sudarė viduji
nį kalėjimo aptarnavimą atlie
kantį personalą iš išdavikų, 
provokatorių ir šiaip įvairių ka
lėjimo administracijos agentų. 
Antifašistinių politkalinių visai 
neleidžia dežuruoti. Šie niekšai 
visai jaučiasi kaip tikri guber
natoriai. Kartą d. A. Sreiber- 
gas nuėjo virtuvėn patikrinti 
ar pilnas duonos davinys. Už tai 
jis gavo iš išdaviko Kriščiūno 
ausin, bet už tą išdavikas nebu
vo nubaustas. Kitą kartą krimi
naliai kaliniai sugavo virtuvės 
dežūrą bevagiant 400 gr. laši
nių. Iš pradžių vagis prisipaži
no tai daręs kitiems kriminalis- 
niams kaliniams. Bet kalėjimo 
valdininkas Bugenis jį pamoki
no sakyt, jog gavęs iš laisvės ir 
viskas bus tvarkoj. Taip ir bu
vo, kaip sakė Bugenis. Mat, jei
gu pripažint kalėjimo adminis
tracijai vogimo faktą, pripa
žint, kad jos paskirti dežūrai 
vagia kalinių maistą, tai tada 
nėra kaip atmest politikalinių 
antifašistų reikalavimą leist 
mums eit į virtuvę dežuruoti. 
Jei žiemą su kalėjimo maistu 
dar galima šiaip taip gintis nuo 
bado, tai vasarą stačiai padėtis 
darosi nepakenčiama. Pav., pe
reitą vasarą, pasibaigus daržo
vėms, davė pietums yien kruo
pas arba kruopas su žirniais, 
vakarienei kruopos. Kadangi 
kalėjimas savo bulves pabaigė, 
o pirkt nenorėjo, tai sumažino 
bulvių davinį nuo 600 gr. iki 
300 gr. vieton likusių 300 gr. 
davė 50 gr. kruopų. Bet ir tų 

,300 gr. duodamų bulvių irgi 
j nieko nelieka, nes daugiau negu 
į pusė būna pajuodę bei supuvę, 
i o jų vieton pakeist sveikų ne- 
i duoda. Taip ir prisieina valgyt 
prisvilusias kruopas. Duona da
žniausia pilna smėlių, nedake- 

, pus. Mėsa ir riebalai netik pa
čios blogiausios rūšies, bet ir 
susmirdę. Fašistų valdžia, norė
dama palaužt antifašistinių ka
linių sveikatą, paklupdyt ant 
kelių prieš kruvinąjį Smetoną 
stengiasi užkirst bent kokius 
galimumus pristatyti iš laisvės 

i maistą. Pirmiausia, apribojo 
I maisto kiekį, kalinys per sa
vaitę 
kaip 
mojo 
taiko

gali gaut nedaugiau 
3 kg. iš laisvės prideda- 
maisto. šių taisyklių ne
įvairiems Lietuvos liau-

ką: 20-čjai žmonių 20 minučių J jis gauna tik pasiliuosuodamas 
Per tą laiką reikia suspėt ir nu-'iš kalėjimo. Darbo diena oficia- 
sipraust ir gamtos reikalus at- liai skaitosi 8 vai., bet faktinai 
likt, tuo laiku kaip išvietėj yra 
tik 2 vietos. Už nesuspėjimą 
nustatytu laiku atlikt baudžia, 
visai neatsižvelgiant ar kalinys 
sveikas ar ne.

dies vagims—Lapeliams, Sruo
goms ir jiems panašiems, o 
taip pat ir Lietuvos nepriklau
somybės priešams — hitleri
ninkams. Visi jie naudojasi 
įvairiausiomis , privilegijomis, 
erdviomis patalpomis, neribo
tu pasivaikščiojimu, medicinos 
pagelba ir tt. Jei atsiunčia iš 
laisvės kam siuntinį, kuriame 
yra bent gramas daugiau trijų 
kilogramų, grąžina, visai ne
praneša nei tam, kuriam tas 
siuntinys buvo siųstas. Yra 
nemaža tokių atsitikimų, kad 
visai negrąžina, o stačiai pa
vagia. Taip žuvo Jonelio Le- 
vino, šliomos Levino ir Leibos 
Kac.evo siuntiniai. Kitiems 
grąžina palaikę po keletą sa
vaičių, kad jau viskas sugedę 
arba atiduoda adresantui. 
Grąžina net ir tuo atveju, kai 
siuntinyj apie kilogramą irilais- 
to, o likusią dalį sudaro neval
gomi daiktai. F a š i s t i n ė 
žvalgyba persekioja terorizuo
ja, komendantas baudžia po 3 

i mėn. kalėjimo, siunčia darbo 
lageriu tuos, kurie neša polit
kaliniams - antifašistams mais
tą.''Siunčiant pinigus kalėjimo !ti-fašistų, išskiriant tuos, kurie 
administracija kiekvieną karią 
kai antifašistinis kalinys! gau
na siuntinį arba perkasi ka
lėjime už savo pinigus mais
tą, užsiregistruoja kiek ir ko 
jis gavo. Po to kiekvieną die
ną skyriui dežuruojąs prižiū
rėtojas arba hitlerininkas eina 
tikrint kiek jis suvalgo. Ir 
jei jam pasirodo, kad daugiau 
trūksta maisto negu galėjo 
vienas žmogus suvalgyti, rašo 
raportą, o viršininkas baudžia 
už maisto perdavimą draugams. 
Reiškia, gavai — valgyk, bet 
draugams, kurie neturi, ne
duok! Priešingu atveju gausi 
3-6 mėn. drausmę: be maisto 
iš laisvės, be laiškų, laikraščių, 
pasimatymų, rūkymo ir tt. Ne
gana to, kiekvieną dieną ei
nant pasivaikščioti, einant iš
einamoji, daro kratas, žiūri, 
ar neneši draugui knygą, 
laikraštį bei gabaliuką; mais
to,—sugavo, baudžia. To pa
sėkoj dauguma antifašistų-po- 
litkalinių visą laiką nubausti.

Kalėjimo adminis t r A c i j a 
kasdien išgalvoja vis naujas 
politkalinių - antifašistų tero
rizavimo priemones. Anks
čiau dar buvo galima vaikš
čiojant kalbėtis, eiti po du, 
bet dabar jau kuris laikas 
kaip įsakė vaikščiot po vieną 
ratų, “be kalbų.“ Jei prižiū
rėtojas ką nors pastebi kal
bantis, arba jam pasirodo, 
kad kalbasi — varo visus ka
merom Kadangi pasibaigus 
pasivaikščiojimui prižiūrėtojas 
yra laisvas, todėl jis kai tik jam 
nusibosta stovėt prie pasivaikš
čiojimo, šaukia: “baigt vaikš
čiot.“ Reiškia nubaudė uz .kalbė- 
jimąsi. Uždraudė kalbėtis pasi
vaikščiojime svarbiausia' todėl, 
kad polit. kaliniai anti-fašistai 
negalėtų išsiaiškint vienas su 
kitu jiem rūpimus klausimus, 
žodžiu, kad negalėtų lavintis, 
kad būtų daugiau progų baust 

ir bendrai terorizuot. Tais pat 
sumetimais paskutiniu metu 
nustatė ir išvietėj buvimo lai-! taip vadinamų neliečiamų. Juos

"Apie medicinos pagelbą Rasei
nių kalėjime neprisieina ir kal
bėt, nes jos1 čia suvis nėra. Tie
sa, yra gydytojas, bet jis ten 
pastatytas ne gydymui, o tyčio- 
jimuisi iš kalinių. Pav., į kali
nių prašymą leisti žiemai nuo
savas antklodes, nes valdiškos 
visiškai °' suplyšę ir žiemą labai 
šalta gulėt, jis atsake, kad šal
čiau — bus sveikiau ir jis esą 
gulįs žjiemą po plona antklode. 
Jis nekreipia jokio dėmesio į 
kalinių nuolatinius prašymus* 
rūpintis, kad būtų panaikintas 
absurdiškas kalėjimo viršininko 
įsakymas drauclžiąs ir žiemą ii' 
vakarą laikyti atvirus langus, 
net ir vienutės pravėdinimui i 
draudžia atidaryti langus.

Nuo gegužės iki lapkričio mė
nesio dauguma politkalinių an-

! turi labai dideles bausmes' ir tik 
pradėję kalėt, dirba prie įvairių 
kalėjimo darbų, daugiausia prie 
durpių. Darbas labai sunkus, o 
maistas beveik tas pats, 
durpių teduoda 
gr. lašinių ir 400 gr. duonos, o 
prie šiaip darbų, 20 gr. lašinių 
ir 200 gr. duonos. Iš pat pava
sario kalėjimo administracija 
pradėjo iš mūsų reikalauti, kad 
mes kasdien padarytume 25,000 
durpių, visai neatsižvelgiant, 
kad prie tokių darbo sąlygų, jo
kiu būdu tiek negalima paga- 
mint. Nedalė kuo apsiaut 
tiems, kurie dirbo duobėj, reikė
jo stovėt per dieną basom ko
jom vandenyj. Tiems, kurie stu
mia vagonėlius eiti per dieną 
apie 50 km. kelio su klumpėm, 
nes pieva pilna kelmų ir basas 
bematant pasiduri koją. O 
klumpės nežmoniškai sunkios, 
spėjai apsiaut ir jau nugriaužė 
kojas. Taip nei basas, nei apsi- • 
avęs negali dirbt. Laimingesni,1 
kurie turėjo nuosavą apsiavimą.' 
Per visą dieną kalėjimo vyres
nysis prižiūrėtojas Jurgis Del-1 
bogis vaikščiojo ragindamas vis 
skubėt, grasindamas' raportais, 
keikdamasis pačiais šlykščiau-j ~~ 
siais žodžiais. Jis ne tik grasi
no, bet ir rašė raportus. Jų pa
sėkoj buvo nubausti be knygų, 
laikraščių, pasimatymų, laiškų, 
maisto iš laisvės ir rūkymo Juo
zas ir Pranas Oliaka — po pusę 
meto, Juozas Daneliauskas, 
Aleksas Kulišauskas, Samuelis 
Gilys ir Gutmanas Smerkovi-

i čius po 2 mėnesius. Už ką gi jie 
buvo nubausti? Ugi vien už tai, 
kad jie padarė Delbogio nusta
tytą jiems darbo normą ir pa
sakė jam, kad jis laužo savo žo
dį. Delbogis už tai juos išvadi
no “buntovščikais,” “streikinin
kais” ir įvairiais necenzuruotais 
žodžiais ir parašė raportą. Už 
šį darbą mokėjo duobėje dir
bantiems 50 cent, dienai, prie 
visų kitų darbų 35 cent. į dieną. 
Tik“ pusę šių pinigų kalinys 
gauna, kitą gi pusę skiria prie

Prie
priedo tik 30

10-11 vai., nes kalėjimo admi
nistracija prie visų darbų nus
tato akordines darbo normas ir 
pakol jų nepadarai, tol nebaigsi 
darbo; jos tokios didelės, jog] 
prie didžiausio noro per 8 vai. 
nepadarysi.

štai, brangus drauge, tos są
lygos, kuriose mus laiko fašistų 
valdžia. Jose mes gyvenam jau 
ne nuo šiandien, ne nuo vakar; 
dauguma mūsų jau gyvena 8-5 
metus, daugelis dar turi tiek 
prieš akis. O žvalgybos urvai ar 
mažai iščiulpė mūsų kraujo, at
ėmė sveikatos? žvalgyba, ilgi 
kalėjimo metai, bado streikai, 
mušimai kalėjime ne vieną iš 
mūsų padarė amžinu invalidu, 
įvarė į džiovą, išvarė iš proto.' 
Prieš porą savaičių politkalinys 
Jonas Kinas kėsinosi nusižudy
ti, šokdamas nuo ketvirto aukš
to. Jis dar kolkas gyvas, bet 

I jei ir pasveiks šiaip ar taip, jau 
'bus amžinas invalidas. Bet ne
žiūrint to, kad daugelis mūsų 
jau palaužta sveikata, dvasiniai 
palikom tvirti ir toliau pasiryžę 
kovot, kovot iki bus nušluota 
nuo žemės veido juodžiausia 
XX amžiaus dėmė — fašizmas, 
iki išnyks eksploatacija žmo
gaus žmogumi, karai ir juos 
gimdantis kapitalizmas.

Su draugiškais linkėjimais, 
tavo draugas P.

Binghamton, N. Y

Wilmerding, Pa
Gražus Parengimas

ALDLD 180 kuopa ruošia 
labai juokingą teatrėlį su dai
nomis, kurį suvaidins ir koncer
tinę dalį išpildys Teatrališka 
Jaunuolių Grupė iš N. S. Pitts
burgh, Pa. Teatras ir koncertas 
įvyks gegužės 15 d., kaip 2:30 
vai. po pietų, LDS Svetainėj, 
110 State St., Wilmerding, Pa. 
Įžanga 25c. Todėl visos apielin- 
kės lietuviai esate kviečiami 
ateiti, pamatyti, pasiklausyti.

Komitetas.

Laukiame Brangių Svečių

Mes nepaprastai rengiamės 
prie didžiulio parengimo-kon- 
certo, šokiu ir vakarienės. Ta 
šauni pramoga įvyks gegužės 
21 d., š. m.

Pasitikimui tų retų ir myli
mų viešnių ir svečių brookly- 
niečių artistų — A. Klimaitės, 
L. Kavaliauskaitės ir Prano 
Pakalniškio — mes rengiamės. 
Jie atvažiuoja mūsų miesto 

; darbininkus palinksminti savo 
, lavintais balsais ir gražiomis 
> dainomis. Tą patį vakarĄ čia 
i bus rašytojas ir “Laisvės“ re- 
‘ daktorius d. A. Bimba. Jis 
i pasakys mums įdomią prakal-

Gerbiami draugai ir drau- * 
i ges! : .
svarbios progos, įsigykite ti- 
kietus iš anksto. Kaina pri
einama — tik 30c. Perkant 
iš anksto 25c. O kas norite 
kartu su svečiais vakarieniau
ti, tai iš anksto praneškite ren
gėjams, nes tas reikalinga, 
kad žinojus, kiek porcijų pa- 

, gaminti valgių.
Įsitėmykite, kad tas viskas 

i įvyks Lietuvių Svetainėje.
ALDLD 20 Kp. Ats.

J. K. N.

Braddock, Pa

Ispanijos liaudiečiai kovotojai Francijoje, kurie turėjo pereiti rubežių, kai fašistai 
jiems užtvėrė kelią pasitr aukti Ispanijos teritorijoje.

Gal niekur Jungtinėse Vals
tijose nesiranda tokios žiau
rios bedarbės, kaip kad Brad- 
dock’e. Mat, čia visos plie
no išdirbystės priklauso vienai 
Carnegie lllions Kompanijai, 
kuri taip pat prisidėjusi prie 
“sėdėjimo“ streiko prieš nau
dingesnius darbininkams bei 
farmeriams pateiktus bilius 
kongresui. Gegužės 2 d. užge
sino iš 17-kos paskutinius du 
furnasu, tad senesni darbinin
kai spėja ilgo laiko badą ir 
susikrimtimo šventę. Daugu-? 
mas suaugusių darbininkų jau 
ištraukė visą Socialės Apdrau- 
dos pašalpą, kuri buvo moka
ma per 13 savaičių po $12.50 
iki $15 savaitei, tikėdamiesi, 
kad kolei pašalpa išsibaigs, tai 
visgi turės pradėt dirbti. Bet 
kaip tik priešingai: išsibaigus 
pašalpai Jaukėjams darbo nė
ra, dirbtuvės užsidarė veik 
visiškai. ,

Bereikalingas Rugojimas

Nekurie iš senesnių darbi
ninkų ir mažiau skaitančių 
kaltina uniją, būtent, kad bo
sai nori išgyvendint visiškai 
uniją iš dirbtuvių, tik tuomet 
pradėsią gerai dirbti. Netiesa, 
draugai darbininkai, ką jums 
bosai tauzina! Ši žiauri-be
darbė pasireiškė ne tiek prieš 
CIO uniją, kiek prieš dabarti
nę.; Washington© administra
ciją.

Ši bedarbė yra daugiau po
litinė bedarbė, kad sutriuškint 
dabartinės administracijos pa-

i geresnius 
įstatymus dirbančiąja! visuo
menei.

Todėl, draugai, kad ir kaip 
1 yra sunku, bet nepasiduokite 
bosų propagandai. Stovėkite 
kaip mūras prie unijos. Orga
nizuotam žmogui lengviau ir 
badas kęsti.

Iš Gubernatoriaus Prakalbų

Gegužės 2 d. Pennsylvanijos 
gubernatorius. G. IL Earle pa
sakė trumpą, bet įdomią kal
bą, ragindamas darbininkus 
organizuotis po CIO vėliava ir 
nominuoti tokius demokratus 
į tam. tikras valdviotes, kurie 
neparsiduotų Wall Streeto 
magnatams. Priminė 3 bilius, 

! kurie buvo atmesti pasidėka- 
vojant reakcionieriams demo
kratams, balsavusiems prieš 
linčiaus ir reorganizacijos bi
lius. O šie trys biliai buvę la
bai svarbūs ir naudingi dirban
čiąja! žmonijai.

Priminė, kad Wall Streeto 
magnatai nemiega. Jie dirba 
organizuotai- prieš žmoniškes
nių įstatymų pravedimus. To
dėl ragino darbininkų organir 
zacijas budėti ir siųsti savo 
distrikto atstovams reikalavi
mus, kad jie balsuotų už nau
dingus žmonėms bilius.

žmonių buvo prisirinkę la
bai daug ir visi buvo paten
kinti gubernatoriaus prakalba.

Girdėjęs.

Nepraleiskite šios taip ; simojirmis pravesti

LDS 223 kuopa (jaunuolių) 
rengiasi iš visų jėgų prie su- 
vaidinimo labai juokingos ko
medijos — “Gyvieji Nabaš- 
ninkai.” Vaidinti mano gegu
žės 13 dieną, Lietuvių Svetai
nėj. Bus labai gera John Gu- 
dinevičiaus orkestrą, kuri gros 
visokius šokius. Nepraleiski
te progos kaip seni, taip jau
ni, nes tai bus labai gražus ir 
linksmas vakaras. Jaunuoliai, 
tai ateities žiedai. Mūsų par
eiga jiems pagelbėti, jei ne 
kitaip, tai bent atsilankymu 
į jų parengimą. Pelnas nuo 
šio parengimo bus panaudo
tas siuntimui delegato į LDS 
seimą, kuris įvyks rugpjūčio 
mėnesyj, Pittsburgh, Pa.

“L.“ Korespondentė.

New Eagle, Pa
Gegužės 1 d. mūsų kaimelį 

aplankė kalbėtoja d. J. Bon- 
džinskaitė ir pasakė įdomią 
prakalbą. Ji miums papasa
kojo daug įdomių dalykų apie 
Lietuvą, Lenkiją, Vokietiją ir 
Sovietų Sąjungą. Visi gėrėjosi 
jos iškalbumu.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $2.92. Pinigai priduoti 
kalbėtojai. J* A.

Redding, Calif. — Tapo 
nuteista 9 mėnesius kalėt 
17 vyrų ir 6 moterys, be
darbiai, kurie streikavo sė
dėjimu vienoj šalpos sto
ty j.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
' Skaitytojų.
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naus'r . ' - tikslo tvankioj raš
tinėj u; i ..’ta savo grožės ir jau
nystės kvalifikaciją.

Vyraš sako:

II. "Meile”
(Tąsa)

Abelnai, kaip sakoma, tėvelis neįspėjo. 
Seną žvirblį prigavo pelais. O jis jausmu 
užsidegė, fantazijas subudavojo, visokias 
svajones, už tai ir nukentėjo daugiau, 
negu reikėjo.

Taigi, kaip matote, ir mūsų gyvenime 
meilės fronte pasitaiko nemalonumų.

Štai jums dar nedidelis pasakojimas 
apie komercinę meilę. O po to mes per
eisime prie vertesnių įvykių.
2. Apsivedimas Su Išrokavimu Arba Ap- 

sivedimas Ne Primetimas, Kad Tik 
Paskui Nebūt Pražuvimas

Pasakoja, kad pirmiau apsivedimų be 
pasogų veik nebūdavo.

Kiekvienas tinkamas jaunikis prikib
davo prie nuotakos tėvų, stačiai peilį 
pridėdamas prie kaklo: girdi, paaiškin
kite, kiek duosite pasogos,. kokį kraitį 
turi ir taip toliaus, nes kitaip aš atsisa
kau vesti.

—Bet supraskite, juk čia buržuazinis 
miesčioniškumas! Tu,—sako,—man ypa
tingai patikai savo savystovybe. Aš,— 
sako,—stačiai sudrebintas šiuo liūdnu 
faktu!

Bet kiek jis jai kalbėjo, vienok ji ant 
savo pastatė—ir dabar netarnauja.

O jis velniškai kankinasi ir vis svajoja 
su ja persiskirti, bet tas jam nepavyksta, 
nes jiedu susikraustė į bendrą kambarį.

Abelnai, jis apsiriko savo išrokavi- 
mais ir dabar kankinasi.

Šis įvykis, žinoma, asmeninio pobū-, 
džio,—jis nedidelis ir smulkus. Ir mes, 
nesisėbraudami ir neapkalbėdami mūsų 
gerbiamų piliečių gobšume, pereiname 
prie stambesnių dalykų iš meiliškos prak
tikos.

Ve, jęigu norite, žingeidus pasakoji
mas, iš kurio jūs matysite, prie ko gali 
privesti meilė ir pavydas dar ne seną mo
teriškę.

Na, tėvai, nusigandę, pradeda pasako
ti kiek dukteriai duoda pasogos, kokį 
kraitį turi ir taip toliau.

O dabartiniu laiku pas mus netgi šis 
žodis “pasega” užmirštas. Netgi mes 
silpnai nusimanome, kaip ten pas juos 
su ta pasoga būdavo.

Žinoma, ir mūsų žiauriame laike pasi
taiko tipai, kurie sykiu su apsivedimų 
taikosi ką nors gauti: kokius nors ten 
rakandus, kambarį arba, blogiausiame 
atsitikime, nors apnešiotus drabužius, 
kuriuos galėtų dėl ’savęs pertaisyti.

Vienok tas pas mus irgi ne taip leng
vai įvyksta. Ir jaunikiui ne visuomet pa
vyksta šią beprasmę fantaziją gyveniman 
įvykdyti.

Netgi, pavyzdžiui, toks menkniekis 
—ant nuotakos krūtinės kabo kokia 
nors špilka. Vienok tas stačiai nieko ne
reiškia. Žmogus apsivedė ir žiūri, kad 
pati jokios špilkos neturi. Pasirodo, kad 
špilka buvo paskolinta nuo draugės, o 

yz drauge, gal būt, jau šešis sykius buvo 
r vedus ir ta špilka iš šviesaus metalo.

Arba, pavyzdžiui, ant kabinįuvo kabo 
futra. Vėliaus paaiški, kad) tą ųutrą pa
kabino vienas gyventojų.

Ne, dabar kurie veda, tai jau iš anksto 
žino, kad iš nuotakos daug ką negaus.

Žinoma, dabar daugelis žiūri ne tiek 
į nuotakos kraitį, kiek į jos tarnystes 
vietą. Bet ir tas nevisuomet teigiamai 
išeina.

Vieną sykį ve koks nuotikis buvo.
Vienas jaunas žmogus susipažino su 

viena jauna žmogyste. Ir mato, kad ši 
jauna, graži moteriškaitė labai žingeidi 
ir maloni.

Bet išlaukinė jos išvaizda ne taip jį 
nustebino. Jis labai nusistebėjo, kuomet 
sužinojo, kad ši moteriškaitė yra knyg- 
vede.

Pas mus ši profesija skaitosi viena 
prie didesnių, čia reikalinga nepaprasto 
proto įtempimo, todėl pas mus knygve- 
džių mažai yra ir jie gauna ne blogas 
algas.'

O jaunas žmogus žiūrėjo į gyvenimą 
- ir į ją labai blaivai. Jis meilės nesuprato 

ir tik vienu dalyku žingeidavo: kaip ge
riau gyventi ir pavalgyti.

Ir ve mato, kad čia nepaprastas atsiti
kimas—moteriškė-knygvedis. Taip sa
kant, didelė gyvenime pagalba. Jis susi
pažįsta su ja arčiau. Nusiveda porą sy
kių į judžius, pasisako mylįs ją. Ir pa
reiškia: “Ar nenoretute apsivedimų įstai
goj užsirašyti?” O ji atsako: “Ak, mielu 
noru! Aš labai tuomi džiaugiuos.”

Ir ve jis su ja užsirašė. Velniškai ją 
pamilo. Ir ji pamilo jį.

Bet neužilgo ji vieną sykį ateina nuo 
tarnystes ir sako jam:

—Ar žinai, Petrai, aš apleidau tarnys
tę. Aš, pasakysiu tau atvirai, senai sva

jojau: kaip tik ištekėsiu, tai paliausiu 
po raštines valkiotis.

Štai vyras velniškai susijaudina. Dejuo
ja,-rėkia ir maldauja. Ir mano: “Štai tau, 
jeigu nori! Juk aš specialiai tik dėl to 
vedžiau.”

{Į Bet žmona sako: 
į —Ne, užtenka dešros,—aš jau netar-
! i ,
I

3. Pasakojimas Apie Laišką ir 
Nemokytą Moteriškę

Leningrade gyveno vyras ir žmona.
Vyras buvo atsakomingas sovietinis 

darbininkas. Tai buvo ne senas žmogus, 
stiprus, abelnai išsilavinęs, ir žinote, 
energingas, atsidavęs socialistinei tvar
kai ir taip toliau.

Ir nors jis buvo paprastas žmogus, iš 
kaimo ir savo laikais jokio aukštesnio 
mokslo negavo, bet ilgai mieste gyven
damas, jis visame kame prasitrynę, daug 
apie ką; žinojo, galėjo bile kokiame su
sirinkime kalbėti ir su įvairiais mokytais 
žmonėmis galėjo diskusuoti—pradedant 
fiziologais ir baigiant elektrikieriais.

O jo žmona, Pelagieja, tuo tarpu ne- 
i mokėjo ;nei skaityti, nei rašyti. Ir nors 
. ji iš kaimo sykiu su juomi atvažiavo, bet 

nieko neišmoko, pasiliko tamsi ir net sa
vo pavardę negalėjo pasirašyti.

O Pelbgiejos vyras, matydamas tokią 
padėtį, baisiai sielojosi, kankinosi ir ne
žinojo, kaip iš šios nelaimės išeiti. Tuo 
labiau, kad jis buvo labai užsiėmęs ir 
neturėjo laiko savo žmoną, perauklėti.

i Jis sako ial:
- --Tu,' ■ 1. tcl kaip nors iš-

n V.! - 1 ' ’ ors savo pavardę
pasin s,—sako,—palengva
išeina is av ■.<> tamsumo ir nekultū
ringumo. Mes visur naikiname tamsą ir 
neraštingumą. O čia tau, kad nori, duon- 
kepyklų direktoriaus žmona nemoka nei 
skaityti, nei rašyti, nei suprasti, kas pa
rašyta! Ir aš nuo to labai daug kenčiu.

O Pelagieja į tai, žinoma, ranka pamo
ja ir sako:

—Ak, Ivan Nikola j evič, ir kuo čia dabar 
rūpinatės! Man tuomi jau neužsiimdi- 
nėti. Pirmiaus už to darbo nesigriebiau, 
o dabar jau mano meteliai slenka, ir ma
no jaunystė nyksta, ir mano rankos nesi
lanksto, kad, pavyzdžiui, paišelį galėčiau 
laikyti. Kokiems galams man mokintis 
ir raidęs teplioti? Lai geriau tuomi už
siima jaunieji pionieriai, o aš jau ir taip 
senatvės sulauksiu.

Pelagiejos vyras, žinoma, sunkiai at
sidūsta ir sako:

—E, e, Pelagieja Maksimovna!...
Bet visgi Ivan Nikolajevič vieną sykį 

parnešė pradžiamokslo rankvedėlį.
—Ve,—sako, — Pelagiejute, naujausis 

pradžiamokslo rankvedėlis, parašytas re
miantis naujausiais mokslo patyrimais. 
Aš,—sako,—pats tau parodysiu. Ir jeigu 
norėsi ką paklausti, visuomet paaiškin
siu. i

Pelagieja tyliai nusijuokė, paėmė į 
rankas rankvedėlį, pavartė ir komodos 
stalčiun įkišo: lai, girdi, ten būna, gal 
kartais jaunajai kartai susigadys.

Bet ve sykį Pelagieja sumanė padir
bėti. Vyro švarko rankovė prasitrynę ir 
reikėjo užlopyti.

Atsisėdo Pelagieja prie stalo. Pasiėmė 
adatą. Pakišo ranką po švarku—kas tai 
skreba;

“Ar tik ne pinigai?”—pamislijo Pela- 
gieja.

i (Daugiau bus)

Pirmosios Gegužes Minėjimas
Šių metų Gegužės Pirmosios 

minėjimas Eastone, kuris įvyko 
šeštadieny, balandžio 30 d., ir 
kuris buvo rengiamas po vado
vybe Central Labor Union, ne
buvo tiek pasekmingas, kiek ti
kėtasi. Tam buvo kelios prie
žastys. Pirma, laįke masinio 
mitingo (2 vai. po pietų) lie
tus pylė kaip iš kibiro ir tas 
sulaikė nemažai žmonių. Antra, 
šeštadienio popietis yra neper- 
gėriausis laikas, — nepatogu 
atsitraukti daugeliui biznierių 
nuo savo užsiėmimo vietos; tb- 
dėl ir nesimatė tų simpatinąų 
prietelių darbininkiško judėji
mo šiame mitinge. Trečia, buvo 
nemažai ir boikoto iš nekuriu 
unijų vadų pusės. Nors žodžiais 
pritarė, bet darbais parodė ką 
kitą. Mat, “raudonumo” bau
bas vis dar tebevalkiojamas 
Eastono pakampiais.

Visgi susirinko nemaža gru
pė žmonių. Kreditas lietu
viams, jie kaip ir visuomet da
lyvavo masiniai. Mitingui ga
biai pirmininkavo siuvėjų uni
jos organizatorė Grace Sardeg
na. Kalbėtojais buvo J. Heller, 
jaunas advokatas iš Philadel- 
phijos, kuris daugiausiai kalbė
jo apie fašizmo pavojų ir M. 
Schwarc, narys centralinės ta
rybos ILG siuvėjų unijos. Abu 
kalbėtojai ragino darbininkus 
organizuotis ir tt.

Naujenybė Eastone buvp, 
kada prieš pietus raudonai pa
puošti ir visokiais obalsiais ap
kaišyti parodavo Eastono gat
vėmis automobiliai. Garsiai 
triubinant, tie raudoni paukš
čiai skelbė Eastono gyventjo- 
jams, kad štai jų šventė, Pir
moji Gegužės, ir darbininkai iš
bėgę į gatves stebėjosi ir svei
kino tą nepaprastą reginį.

Sekančiais metais, atsiminus 
nekurtus % netikslumus, reiktų 
kas blogo pataisyti ir surengti 
daug geresnę ir didesnę Geguži
nę.

vo įvairias srioves Eastono dar
bininkų; su džiaugsmu, tačiau, 
prisieina pabrėžti, kad visi jie 
kalbėjo už bendrumą darbinin
kų klasės, prieš fašizmą, už So
vietų Sąjungą ir tt. Tas sudarė 
jaukią atmosferą sueigoje.

Publikai pareikalavus, kad 
būtų ir šokiai, tuojaus atsira
do muzikantai, ir taip laikas 
greitai bėgo, — Pirmosios Ge
gužės diena ėjo prie užbaigos.

Rengėjai taria didelį širdingą 
ačiū visiems, kurie atsilankė ir 
padarė mūsų gegužinę linksmą 
ir pasekmingą. Lietuvių Frak
cijai liks gražaus pelno, kuris 
bus sunaudotas darbininkiš
kiems reikalams.

Dalyvavęs.

klausė Bedarbių Tarybai ir jo
je veikė. Jis taipgi priklausė 
Komunistų Partijai.

Kaipo mylimą draugą ir pa
vyzdingą žmogų, jį palydėjo į 
kapines skaitlingas būrys jo ar
timųjų ir draugų. Buvo papuoš
tas daugybe gyvų gėlių vaini
kų, tarpe kurių buvo vainikai 
nuo Komunistų Partijos ir Be
darbių Tarybos. Palaidotas li-

kosi Spring Forest kapinėse.
Nuo savęs reiškiu mano gi

lios užuojautos velionio liūdin
čiai šeimynai.

“Laisvės” Korespondentė.

Laisvės” Naudai

Piknikai I

Lietuvių Gegužinis
Pasilinksminimas

Sekmadienį, gegužės 1 d., 
Lietuvių Komunistų Frakcija 
buvo surengus draugišką suei- 
gą-pažmonį, tikslu, kad suėjus 
ir darbininkų šventėje pasidali
nus mintimis, pasilinksminus. 
Pramogėle rengta ant greitųjų, 
be didelių prisirengimų, tačiaus 
pavyko stebėtinai gerai, geriau 
negu tikėtasi, nes čia parengi
mai sekmadieniais nepaprastas 
dalykas.

Kad nepraleidus šią svarbią 
dieną vien pasilinksminimui, 
ant vietos sudaryta “impromp
tu” programėlė iš prakalbėlių. 
Ilgiau ir trumpiau kalbėjo bent 
aštuoni draugai, kurie atstovą-

PITTSBURGH, PA.
Svarbus Pranešimas

LDS 8-to Apskr. pusmetinė 
konferencija įvyks gegužės 22 
d., 2 vai. po pietų, L. M. D. na
me. Visos LDS kuopos kviečia
mos skaitlingai dalyvauti, o 
ypatingai jaunuolių kuo dau
giausia, nes šioje konferencijo
je bus išdirbta planai, kaip ge
riau prisirengti prie LDS Sei
mo ir Olympiados. Reikės daug 
komisijų rinkti. Todėl jaunuo
liai kaip tik ir tinkamiausi bus 
į Olympiados ruošimo komisi
jas.

LDS 8 Apskr. Komitetas.
G. U. Sekr.

Šį

Binghamton, N. Y.
Mirė Jurgis Lynn-Linionis
Labai nemalonu, kad apie 

liūdną įvykį tenka rašyti taip
suvėluotai. Bet, anot patarlės, 
geriau vėliau, negu niekad.

Visų mylimas Jurgis Lynn- 
Linionis mirė kovo 31 d., š. m. 
Mirė vos 32 metų amžiaus su
laukęs, palikdamas liūdesy savo 
mylimuosius: jauną žmoną ir 
tris dukreles — Margaret, Do
rothy ir Elizabeth. Vyriausia jų 
tik 10 metų, gi mažoji — 5. Ve
lionis paliko savo seną tėvelį, 
d. Linionį, 3 brolius ir tris se
seris.

Jurgis Linionis nors amžiumi 
buvo nesenas, bet gyvenimo mo
kyklą buvo perėjęs ir žinojo, ką 
reiškia būti darbininkų klasės 
nariu. Jis buvo klasiniai susi
pratusiu darbininku. Pirmiau 
dirbo sunkiai kaip sunkvežimio 
kėravotojas (truck driver). 
Vėliau, kaip ir daugelis jo 
draugų darbininkų, likosi pa
leistu nuo darbo, buvo bedar
biu.

Likęs be darbo, velionis pri-

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 MĖŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLĖS ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio n e s up r a n tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Valgykite
MEDŲ

Jau turime šviežio pava
sarinio medaus. Pats ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

Kaina 65c už Kvortą
Liepų Žiedų 75c. Kvorta

Kreipkitės į “Laisvės” ofi
są ir apsirūpinkite su 

medum.

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

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

8910 JOS. CĄMPAU DETROIT, MICH.

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

raščio “Laisvės” naudai 
piknikus.

BALTIMORE
Piknikas įvyks Sekmadienį

GEGUŽĖS 29 MAY
Pinigines dovanos prie įžangos 

bilieto
Pirma dovana $20.00

LIBERTY PARK
Eastern & Moffett Avės.

NEW YORKO
APYLINKĖJE

Intertype išmokėjimui 
piknikas įvyks

BIRŽELIO 26 JUNE
Irgi su dovanom

Pirma dovana $35

Bus Old Cider Mill Grove
UNION, N. J.

BROOKLYN
Tai “Laisvės” didysis 

piknikas
dovanos prie išanksto perkamų 

bilietų.
BUS LIEPOS 3 JULY

Ulmer Park Music Hall

Philadelphia
Sekmad., prieš Labor Day 

SEPT. 4 RUGS.
Dovanos prie įžangos bilieto 

Pirma Dovana $50

Bus Mikolaičio Farmoje
Puiki programa, gera orkes

trą ir kiti įvairumai.

MAYNĄRD,
MASS. ■

Tai didžiausias lietuvių 
piknikas rytuose

Dovanos prie Įžangos
Pirma dovana $100

LIEPOS 3 JULY
Visuose piknikuose bus 

duodama puiki dailės 
programa.

,3

PIRMAS DIENRAŠČIO ‘LAISVES’ MILŽINIŠKAS

PIKNIKAS BALTIMORE. MD.
Rengia Amerikos Lietuvių Litera tūros Draugijos 25 Kuopa

Sekmadieni, 29 Gegužės-May
Prasidės 10-tą Vai. Ryto

1938

ir Tęsis iki Vėlai Vakare
)

Dovanos prie įžangos bilieto. 1-mąs prizas $20; 2-ras $15; 3-čias $10 ir šeši prizai po $5.

Bus LIBERTY PARK, EASTERN and MOFFETT AVES.
Šiame Piknike Bus Didžiausia Programa, Kokios dar Baltimoriečiai Nėra Matę

j DALYVAUS KETURI CHORAI:
Baltimorės Lyros Choras; Baltimorės Rusų-U^rainų Choras; Philadelphijos Lyros Choras ir Aido Choras 

iš Brooklyn, seniausias lietuvių choras Amerikoje, dainuos ir Philadelphijos Merginų Oktetas.
K. Mikolaičio penkių kav^lkų orkestrą grieš amerikoniškus ir lietuviškus kavalkus šokiams, prad. 2-rą vai. p. p.

TVOSIME VISOKIŲ UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ
Dalyvaus daug svečių iš Philadelphijos ir kitų miestų. Kviečia KOMITETAS.

KELRODIS: Iš Baltimorės važiuokite Eastern Ave. iki Moffett Ave., ten rasite parką. Gatvekariu—imkite 23 Backriver 
karą, nuveš tiesiai į parka. Iš Philadelphijos važiuokite Route 40, iki skerskelio Stemmers Run, tai bus kokios 8 mailes- “■ * - - -................................   * 1 1 1 v,- L ~*’ažus namas,

. _ešinei, pavažiavę 3 mailes 
asite parką.

nuo Bąltitnęrės. čią raitei dvi Trąfffįę Lights ir ant pietvakarių kaippo to skerskelio yra raudonų plytų gr 
panašus į bažnyčią. Ant šio skerskelio sukite po kairei, važiuodami šiuo keliu laikykitės po dešinei, pavažų 
privažiuosite Eastern Ave. Eastern Ave pasisukite po dešinei ir pavažiavę apie pusę mailes rasite parką.

....................



Ketvirtadienis, Geg. 12,1938

Laisvoji Sakykla
Trūksta Aiškumo

K o m u n i stinio judėjimo 
priešai labai dažnai vaišina 
savo sekėjus prasimanymais 
ir melais. Jie daug prasi
manymų primeta ir mūs pir
maeiliams draugams, tikslu 
juos išniekinti, diskredituo-

“Laisvė” tokius prasima
nymus dažnai atmuša, at
muša labai tinkamai. Bet, 
man regis, ne visus. Būna 
atsitikimų, kad į drėbtą pur
vo vežimą atsakoma tiktai 
keliais žodžiais, o ne bando
ma nušviesti dalyką pilnu 
skaidrumu.

Laikraščio vedėjai gal pa
sakys, kad visus dalykus 
skaidriai nušviesti nėra rei
kalo, nes priešas kaip lojo, 
taip los, jo neperkalbėsi, jo 
neįtikinsi, jis sužiniai baltą 
vadins juodu ir tiek. Taip, 
sutiksiu su tuo, kad priešo 
neperkalbėsi. Bet žiūrint į 
tai, kad komunistinis judė
jimas turi ir tvirtesnių pa
sekėjų ir silpnesnių, ir ži
nant, kad ir priešas turi su- 
žinių ar nesužinių pasekėjų, 
o abeji pasekėjai susiduria 
viename kitame pasikalbėji
me, diskusijose, na, ir prie
šo pasekėjas ima įrodyti ko
munistinio judėjimo pasekė
jui, jog toks ir toks prime
timas komunistinio judėji
mo vadui nebuvo atremtas. 
Pasėka: komunistinio judė
jimo sekėjas pasilieka svy
ruojantis, manąs, kad gal 
šiame klausime ir fašistuo- 
jančio žmogaus pusėje tiesa..

Kadaise “Vienybė” suri
ko, kad A. Bimba, įstodamas 
Darbo Parti j on, išstojo iš 
Komunistų Partijos. Tatai- 
pakartojo ir “Naujienos”. 
Paskui ir vėl ir vėl pakarto
jo, o Bimba, rodos, tik iro
niškai šypterėjo prieš šį pri-■ 
metimą ir paliko. Kas kaip ; 
mano, temano. Ar Darbo 
Partija reikalauja nutraukt 
ryšius su kitomis partijomis, 
ar ne, paliko nenušviesta.

Dabar “Naujienos” kelin
tu sykiu kartoja, kad R. 
Mizara agitavęs už aųkų 
siuntimą į Lietuvos valdžios 
ginklų fondą. Šį primetimą 
Mizara atremia: “Tai bjau
rus ‘Naujienų’ redaktoriaus 
melas.” Na, o kaip ištikro 
dalykas buvo? Juk Mizara 
dalyvavo tame didžiojo mi
tingo šaukime, New Yorke, 
jis ten kalbėjo, jis buvo 
me laikiname Lietuvos 
nimo komitete sykiu su 
tais keturių laikraščių 
daktoriais, jų visų nuspren
dimu ir buvo išsiųstos su- Į 
rinktosios aukos į Lietuvos 
ginklų fondą. Agitavo už,x ar 
neagitavo, bet juk ir nesi
priešino, nes tokio priešini
mosi bent neteko matyti pa
reikšto “Laisvėje.” “Naujie
nos” agitavimo “faktą” ėmė

bene iš “Naujosios Gady
nės,” nes pirmiau jos, rods, 
citavo Strazdo pasakymą 
apie tai. Strazdas galėjo su
meluot. Ar tada jau pabaig
ta?

Jei nuėmus žodį “agita
vo”, paliksime, kad Mizara 
sutiko išsiųsti surinktus pi
nigus Lietuvos valdžios gin
klų fondui, ar komunistinio 
judėjimo sriovei nebebus dėl 
to priekaištų? Aš manau, 
kad bus. Ir jie bus pagrįsti, 
nes komunistinio judėjimo 
žmonės daugelyje kolonijų 
pasekė New Yorko didžiojo 
mitingo darbą: šaukė masi
nius mitingus, reiškė protes
tus prieš agresorius lenkus, 
rinko aukas Lietuvai ginti 
ir, berods, visos tos aukos 
ėjo per Lietuvos konsulą į 
Lietuvos valdžius ginklų 
fondą. Gerai pasielgta ko
munistinio judėjimo žmonių, 
prisidedant stiprinti ginklų 
fondą, ar ne? Juk to fondo 
ginklais bus slopinamas Lie
tuvos darbo žmonių bruzdė
jimas, ir to fondo ginklų, 
kaip seniau buvo spaudoj 
rašyta, yra tekę, ir dar gali 
tekti Ispanijos fašistų susi- 
tvirtinimui.

Sekiau diskusijas “Lais
vės” šėrininkų suvažiavimo 
dalyvių, tilpusias “Laisvė
je”, bet ten šis klausimas 
nebuvo ganėtinai nušviestas. 
“Laisvės” pozicija Lietuvos 
klausime užgirta, na, tai rei
kia suprasti, kad užgirtas ir 
komunistinio judėjimo žmo
nių bendras su kitomis srio- 
vėmis šaukimas mitingų, 
rinkimas aukų ir siuntimas 
jų į Lietuvos ginklų fondą. 
Jei “Naujienų” redaktorius 
išsisuko nuo šitokio dalyvu- 
mo, tai jis ir turi faktą 
smerkimui komunistų,

Būtų gerai, kad “L.” re
dakcija plačiau nušviestų

I šiuodu klausimu.

stamentą paliko gyviems. Nu
mirė daktarų, mokytų žmonių 
ir laisvamanių; bet nei vienas 
nepaliko tokio pavyzdingo te
stamento gyviems, kaip, a. a., 
Juozas Garbus. Tokis testa
mentas tai didelis palengvini
mas gyvųjų naštos, kuri susi
deda iš bažnytinių apeigų, 
kunigų bereikalingų patarna
vimų ir užlaikymas visos juo
dos armijos.

Juozas Garbus mirė balan
džio 25 d., sulaukęs 78 metų. 
Išgyveno šioj šalyj virš 40 me
tų. Iš Lietuvos paėjo Dauk
šių parapijos, Amalviškių kai
mo. Paliko moterį, dvi duk
teris ir du sūnus; paliko liū
dėti ne tik savuosius, bet ir 
kitus; gimines, artimps drau
gus, dėl to, kad buvo nuošir
dus, taikus, rimto būdo. Ne
lankė bažnyčių, teismų, nei 
kalėjimų. Todėl, brangūs 
gyvieji, sekim Juozo Garbaus 
gyvenimą, pildykim jo palik
tą testamentą: n e p i r k i m 
brangių grabų, vainikų, ne-

1 reikalaukim bereikalingų mi-1 
rusiems patarnavimų. Geres
nes atminties dėl mūsų nebus, 
kaip užrašai laikraščiuose mū
sų gyvenimų, biografijų.

K. Mykolaitis.

Wilmerding, Pa
(Nugirsta)

—Ar girdėjai?

Josephus.

Baltimore, Md
Mirė Juozas Garbus

mirtį, 
mirus, 

jo pra-

Hartford, Conn
Užbaigiame Šokią Sezoną
Gegužės 14 d. Laisvės Cho

ras užbaigia žieminių parengi
mu sezoną linksmais šokiais. 4. v
Užbaigtu ves įvyks Laisvės 
Svetainėj, 57 Park St.,' Hart
ford, Conn.

Širdingai kviečiame vjsus ir 
visas atsilankyti į šią pramo
gą! Įžanga tiktai 25c asme
niui. J. Martulaitis.

1415 So. Second St., So. Phila.
Ateikite visi, atsiveskite sa

vo draugus. Daugiau — ge
riau ! Rengėjai.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HILLSIDE, N. J.

ALDLD 200 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks 14 d. gegužes, 7:30 v. 
v., tuoj pačioj vietoj. Visi ir visos 
dalyvaukite, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi prašome už
simokėti duokles. — Sekr., K. J.

(111-112)

GLtnegeiVP .

1

WORCESTER, MASS
LAWRENCE, MASS.

ALDLD 37 kp. svarbus susirinki
mas įvyks sekmadienį, gegužes 15 d., 
6 v. v. L. U. -Kliubo Svet. Visi na
riai raginami pribūt laiku. — Kom.

(111-112)

Šaltas, šviežias pienas atpildo jūsų šarmišką 
atsargą, padeda įveikt nuovargio nuodus jūsų 
kūne. Tai kitą kartą, kai per vėlai namo pa
reisite, išgerkite stiklą pieno pirm einant gult 
ir jis jums pagelbės sugrįžt geran stovim The 
Bureau of Milk Publicity, Albany. *

ta-
gy-
ki-
re-

mano
1 ale 

O pelenus 
pievoj.

Pavyzdingas testamentas, 
amžiną atilsį, Juozo Garbaus, 
kurį jis parašė prieš 
kaip turi laidot jam 
čia paduodu origįnalį 
šymą.

“Kaip aš numirsiu, 
kūną į žemę nekaskit, 
duokit sudeginti,
išbarstykit gražioj 
Grabo brangaus nepirkit, jo
kiais brangiais rūbais nereng- 
kit. Vainikų jokių nepirkit; 
pasakykit ir kitiems, kad ne
pirktų. Laidokite kuopras- 
čiausiai.

“Amžiną atsilsį Juozui Gur
bui!”

Ir pagal viršnlinėtą testa
mentą balandžio 28 buvo pa
laidotas daugelio žmonių ant 
Liaudin kapinių ir sudegintas 
krematorijoj. Tai gal pirmas 
iš lietuvių Amerikoj tokį te-

Mus Aplanke Bostono Artistai
Balandžio 19 d. grupė So. 

Bostono mėgėjų suvaidino 3- 
jų veiksmų komediją “Pusse
serė Salomėja,” parašytą ga
baus draugo Kanadiečio ir iš
leistą L. M. S-gos. Apie patį 
veikalą čia nieko nerašysiu, 

■nes apie jį “Laisvėje” jau bu-, 
vo platokai rašyta.

Draugų bostoniečių grupė Apskričio ii’ Centro reikalai, ALDLD

SHENANDOAH-MINERS
VILLE, PA.

ALDLD 9 Apskr. metinė konfe
rencija įvyks gegužes 15 d., 1-mą 
vai. po pietų, Darb. Svet., Miners- 
villėje. Visi delegatai pribūkite laiku. 
Kuopos,* kurios (9-to Apskr.) nelai
ko kiekvieną menesį susirinkimus, tai 
jos vistiek privalo prisiųsti delega
tus, taip pat ir prieš-fašistiniai na
riai. Turime daug’ svarbių dalykų 
diskusuoti konferencijoj kaip tai:

THE STATE OF 
NEW YORK

ryto

—Pittsburgh’o Lietuvi 
Dramos Grupė ir vėl vaidinsimo 
tą juokingąją komediją “Du | Tas, 
Profesoriai.”

—Ar taip?!
—žinoma, kad taip !
—Ur-ra-a-a! Tai ir vėl galė

siu matyt, kaip dėl meilės gali į 
iš proto išeiti. O kur bus tie j 
Du Profesoriai?

—Ogi tai pačiame Wilmer- 
dinge, Pa. Kaip 2:30 po pietų.

— O kas bus daugiau ?
—Nugi, dainuos Smoky City 

Kvartetas . . .
—O paskui ?
—Girdėjau, kad bus dar ir 

k i t o k i ų pa m a r g i n i m ų.
—Tai kada tas viskas įvyks ?
—S e k m a d i en y j e, gegužės-

May 15 dieną, pietus pasival- 
gius.

—That’s all ?
—Tai. viskas. Plačiau apie 

tai praneš Wilmerdingo gud
ruoliai. Nugirdo M. O.

Uv

Už KĄ NEW YORKO TEI
SMO RAŠTININKAS 

GAUNA $15,000?

New York, geg. 10. —Ma
joro La Guardijos klausi
mai išvilko aikštėn, kad 
surrogate teismo raštinin
kas P. T. Stapelton vėlai at
eina darban, tik peržiūri 
laiškus ir sutvarko teismo 
kalendorių; ir už tai tam- 
maniškas teisėjas pakėlė 
jam algą nuo 10 iki 15 tūks
tančių dolerių per metus iš 
miesto iždo.

Visos šalies federaliai tei
smai lėšuoja tik $12,000,000 
per metus, bet Tammany 
mašinos užvaldyti teismai 
vien New Yorko mieste 
kaštuoja žmonėm 16 milionų 
dolerių per metus.

'.r:

i

Kairėj pusėj sėdi Workers Alliance prezidentas David Lasser; viduryj—WPA 
administratoriaus pagelbininkas Aubrey Williams, o dešinėj pusėj—WPA ad- 
administratorius Harry Hopkins. Lasser įteikė valdžios viršyloms bedarbių rei

kalavimus dėl pašalpų ir darbu.
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daly-suvaidinimui šio veikalo asme
nis surinko gana rūpestingai 
ir apgalvotai. Vaidinimui va
dovavo d. M. Bolys, senas sce
nos veteranas, kuris pats ir rolę 
turėjo Petro. Jis, žinomą, ją iš
pildė visai tinkamai. Kiti taipgi 
vaidino pagirtinai. ,

Veikalas neblogas, 
margas, įvairus. Patartina )
Naujosios Anglijos kolonijoms skaitlingai dalyvauti ir smagiai lai 
parsikviesti soutbostoniečius su) 

veikalu, o nesigailėsite, 
žinoma, reikėtų padaryt 

rudens sezone.
Labai- gaila, kuomet besi

mokinant reikia įdėti daug 
triūso ir energijos, o paskui— 
sykį ar du suvaidinti.

Worcesterietis.

suvažiavimo klausimus ir kitus 
kus. — Sekr. (111-112)

Ii Clement Vokietaitis
smagią

Jurgio

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras ruošia

kortų parę. Įvyks 13 d., g’egužės, 
penktadienio vakare. šv.
Svet., 180 New York Avė. Bus duo
dama geros dovanos lošėjams, taip
gi ir skanūs “Barbecue” užkandžiai, 

gana j P° lošimo bus šokiai ir įvairūs ž'ais- 
I lai. Laimėtojams bus skiriamos do- 
I vimos. Širdingai kviečiame visus

I
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ką praleisti. įžanga tik 35c. — Kom.
(11-112)

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Lietuvių Moterų Kliubo 

šokiai ir Card Party (su dovanomis) i

Minersville, Pa
Gegužės 4 d. įvyko (susirin

kimas Moterų Apšvietus Kliu
bo. Sulig užvardinimo miners- 
villiečiu moterų organizacijos 
priešakyj stovi svarbiausias 
tikslas — apšvietą remti. O 
kas svarbiausia, 
mjas 
čių. 
n i ai

tai palaiky-
pačių darbininkų dienraš-

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
darbininkų įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių. Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

K AINOS PR I EI N AMOS

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

' VARPO KEPTUVE
įvyks geg. 14 d. Liet. Darb. Svet., i 
920 E. 79th St., pradžia 7 v. v.! 
Kviečiame visus širdingai dalyvauti. 
Šis moterų kliubaš nesenai susitvėrė. 
Motinų dienoj pasirodė su iškaba 
prieš fašizmą ir karę. Esame pasi
ryžę ir ant toliau darbuotis. Todėl 
kviečiame visus skaitlingai dalyvauti.;
—Org. (111-112)

PASIRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja puikus fornišiuotas 

kambarys. Du langai, šiltas vanduo 
ir kiti parankumai. Kreipkitės po 
num. 690 Fairview Ave., Ridgewoode. 
Galima matyt nuo 6 vai. vakaro. 
Priimčiau, kad ir vedusią porą 
vaikų. (111-113)

be

PHILADELPHIA, PA. /
LDS Pašalpos ir Apdraudos Org.

Jie neša šviesa, ir kultūri- i 5 kp. rengia pikniką puikioj vietoj,
auklėja darbininkus. Te

susirinkime po aūkalbėji- 
“Laisvės” Bendrovės di-m o

rektorių atsišaukimo, Įiko nu
tarta pasipirkti Šerą už $10.

žinoma, mūs Kliuba's jaunu
tis, iždas neturtingas. iBet mes 
pasibrėžę ir ant toliau savo 
spaudą remti, kiek išgalė leis. 
Mes gerai perm atom, kaip 
sunku finansiniai vers'tis dien
raščiui šiame bedarbės laike. 
O tą sunkumą galima nugalė
ti tik mūs darbininklį solida
riu bendrumu. Bet, deja, ran
dasi dar ir tokių asmlenų, ku
rie neganėtinai įvertiną savo 
spaudą, siekia ją nuskriausti, 
neužsimokėdami užvilktą pre
numeratą. Tai bloga su to
kiais, jeigu tik tiek supranta.

M. J. Ramanauskienė.

Bocks County, Mikolaičio Parke. 
Sekmadienį, geg. 15 d., pradžia 10 
vai, ryto. Bus užkandžių ir gėrimų. 
Gera orkestrą grieš šokiams. Įžanga 
25c. Kelrodis: Karais ir eleveiteriais 
važiuokit iki Bridge St. (pasą už pa
są); ten imkit karą No. 66 ir va
žiuokit iki galo; iš ten paims maši
nos ir nuveš i vietą. Su automobiliais 
važiuokit tiesiai Frankford Ave. iki 
City Lines; ten, tik pervažiavę tiltą, 
sukit po kairei ir tas kelias nuveš 
iki pikniko vietai. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. — Kom.

(110-112)

Philadelphia, Pa

N. S. PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kp. susirinkimas įvyks j 

geg. 12, 7:30 v. v., 1217 Beaver Ave. 
Nariai kviečiami dalyvauti kuoskait- 
lingiausiai, bus daug svarbiu reikalų 
apkalbėti. — P. Bernotas. (110-111).

WORCESTER, MASS.
Aido Choras rengia pikniką, geg. Į 

15 d. Olympia Parke. Dainuos Aido 
Choras, bus sporto ir muzikos. Pro
grama prasidės 1-mą vai. po pietų 
ir tęsis lig vėlumos, 
valgių ir gėrimų, choristai eis pėsti.

I Kas norės kartu eiti su choristai, 
prašome but prie 29 Endicott St.; 
10 vai. ryto ir nepamirškite savo bi
lietus, nes bus 6 laimėjimai. Dėl gra
žaus laiko praleidimo prašome visus 
dalyvauti. — Aido Choras.

(110-112)

Bus visokių

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę’* Savo Draugams

lr 
noriai

Rengiamės į “Laisvės” 
Pikniką

Gegužės 14 d. Lyros Choras 
ruošia naminį bankietą sukėli
mui pinigų nusamdymui buso, 
kad visiems bendrai būtų ga
lima nuvykti į “Laisvės” pikni
ką, kuris įvyks gegužės 29 d., 
Baltimore, Md.

Mūsų geras chorietis 
draugas F. Griciūnas
pavėlino savo kambarius mi
nėto bankieto suruošimui.

Todėl visi: jaunuoliai ir 
suaugusieji, choriečiai ir pri
tarėjai, tėvai ir motinos, te
tos ir dėdės — sueikite, o visi 
būsite pilnai patenkinti!

Įžanga svečiams tik 20c., o 
choriečiams — 10c.

Bankietas įvyks šeštadienio 
vakare, geg. 14 d. Pradžia — 
nuo to laiko, kada ateisite ir 

| tęsis kol išsisk irstysime.
Vieta — pas F. \ Gficiūną,

ir

VAKACIJŲ VIETA
Patogiame Viešbutyje

U. S. HOTEL
• Valatie, N. Y..
Prie Kelio U. 3. 9

Praleiskite savo vakacijas
U. S. Hotel, Valatie, N. Y.
Speciales kainos po $12 į savaitę 

suaugusiems ir pusę tos kainos vai
kam. Už tą menką sumą gaunate 
valgį, guolį. Galite medžiot, žuvaut, 
laivais važinėti ir maudytis.

Puiki scenerija, 
Arti Albany miesto, 
sų ir traukinių.

^Telefonas Valatie
Louise

visi patogumai.
arti visokių bu-

13-R.
Giarve, Prop.

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

Rūgšti ruginė, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių keksų-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 i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, •suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

Skūpumas 
Labai Daug 
Kainuoja

Skūpumas labai daug kainuoja, o sykiais iš didelio skūpumo 
. net turi polikt šį pasaulį pirm laiko.

Skūpus žmogus sugrėbtų viso pasaulio pinigus, jeigu jis galėtų, nes jis 
turi pinigų ligą, jam niekas kitas nerūpi ir jam niekas nemiela nė šeimy
na, nei draugai. Vien tik pinigai. Jis pamiršta apie sveikatą ir apie mūsų 
trumpą gyvenimą pasaulyje. Bet ateis laikas, "turės padėt grėblį ir gailėtis 
klaidų. Broli ir sese! Neapsivilk savęs, nepamiršk savo brangiausiojo turto 
—Sveikatos. Tai tik vienas ir vienatinis turtas pasaulyje, dėl tavęs yra 
Sveikata. Jausdamas Reumatizmą, rankų-kojų skaddėjimą, Neuralgiją, die
glius, rankų kojų tirpimą, ir neatidėliok, mesk tą skūpumą ir tuojaus rei
kalauk DEKEN’S OINTMENT, kuris tūkstančiams pagelbėjo nuo virš mi
nėtų skaudėjimų. Garantuojam pagclbą ar pinigus gražiname. Klauskite 
taim DEKEN’S OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO., Hartford, Conn.
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios
Johnny Goodman, Lietuvis 

Golfininkas, Išvažiavo
Škotijon

Jaunas čiagimis lietuvis, 
skaitomas viso pasaulio čam- 
pionas golfo lošime, pereito 
antradienio vidurnaktyje, lai
vu Bremen, išplaukė iš New 
Yorko škotijon, kur bus laiko
mas tumamentas dėl labai pa
garsėjusio Walker Cup. Ge
riausi golfo lošėjai iš Ameri
kos ir Anglijos dalyvaus šiame 
turnamente.

Johnnie Goodman (Gudaus
kas) gimęs Omaha, Neb. Jo 
tėvas, kuris pora mėnesių at
gal nelaimėje žuvo, buvo pa
prastas darbininkas — seniau 
buvo mainierys, vėliau daily- 
dė, o paskutiniuoju laiku dir- 

- bo skerdykloj Omaha mieste.
Sakoma, kad seniau, kol dar 

Goodmanas nebuvo sau išsi
dirbęs vardo, tai j įvairius tur- 
namentus važinėdavo senu 
Fordu arba “freitais.” Good
manas ir dabar pasidaro pra
gyvenimą parduodamas in
surance (apdraudą). Jis dar 
jaunas, 28 metų amžiaus, bet 
labai malonaus būdo vaikinas 

■ ir skaitomas kaipo geriausias 
golfo lošėjas iš visos Jungtinių 
Valstijų komandos — suside- 

į dančios iš 9 Amerikoj geriau
sių mėgėjų golfininkų. Good
manas, beje, nėra profesiona- 
lis golfininkas — jis yra mė
gėjų čampionas, bet, sakoma, 
kad geriau lošia negu bile pro
fesionalas. Rep.

Gražios Dainos Radio 
Programoj

Trečiadienio rytą iš WMBQ 
radio stoties teko girdėt skam
biai sudainuojant “Tykiai Ne
munėlis Teka,” Petrausko; 
“Oi Močiutė Mano,” Pociaus; 

.“Aš Bijau Pasakyt,” Vanagai- 
f čio. Jas sudainavo švelniabalsė 

Aldona Klimaitė, akompanuo
jant Aido Choro mokytojai 
Aldonai Žilinskaitei.

J. Kuodis padarė praneši
mą apie Lietuvių Liaudies Te
atro /rengiamą nepaprastai įs
pūdingą dramą “Praeities še
šėlis,” kuri bus perstatyta 
jau šį sekmadienį, gegužės 15- 
tos-vakarą, Labor Lyceum Sa
lėj.

Perstatyme\ šio veikalo va- 
\ (įovauja artistas Jonas Valen

tis. G.

1 Nacionalė Oro Pašto
Savaitė

t ■■■■■■ ■ ■ ■■■——

Nuo ateinančio sekmadienio 
iki 21 d. šio mėnesio visoj ša
lyje bus apvaikščiojama’ Oro 
Pašto Savaitė. Jos tikslas — 
supažindint su atsiektu pro- 
gresu ir praplėst jo naudoji- 

\ mą.
Tiesa, progresas atsiekta 

didelis. Pavyzdžiui, iš Brook
lyn© galima susisiekt su de- 
sėtkais žymiausių miestų visoj 
šalyj per 3^ iki 18% valan
dų laiko, kuomet tų vietų pa
siekimas paprastu paštu — 
traukiniu — ima nuo 6 iki 82 
valandų laiko.

Oro paštu minimum svorio, 
1 uncijos (ounce) laiškas lė- 
Šuoja 6 centai, tik trim, centais 
daugiau už paprastą laišką.

Tačiau pasiekus nurodytą 
miestą oro pašto laišku išne
šiojama su paprastais laiškais, 
tad numatant, kad laiškas pa- 

J sieks vietą šventadienį ar nak
tį, galima jo pristatymą pas- 

'kubint damokant už “special 
delivery”, kurio kaina, kaip ir 
paprastiem laiškam, yra 10c.

11------------------
] | James McShane, 14 metų vai- 
Iį kas, iškrito iš medžio prie savo 
’ į(namų, Astorijoj, ir nusilaužė 
4 ' abiejų rankų kaulus.

Paremkite Ateiviam 
Svarbius Bilius 

______ ! Į
Pastarajame Ateivių Gyni

mo Komiteto susirinkime bu
vo pašauktas Vincent Ferrero, 
kad išduotų raportą , iš jo pa
ties bylos. House Committee 
on Immigration buvo pašaukęs 
Ferrero į Washingtona balan
džio 20 ir 21 d. dėl egzami
no. Ferrero sako, kad jo klau
sinėjo per 3 valandas, bet ne
surado jokių priekabių.' Jam 
išmėtinėta, kad jis anarchis
tas ir tt. j

Delegatai klausė, ar jam 
gręsia pavojus deportavimo. 
Ferrero atsakė, kad jis nema
to pavojaus dabar, bet nėra ir 
liuesas nuo to. Užklaustas, ar 
reikalauja pilietybės popierų, 
Ferrero atsako, kad jis nepai
sąs imti. Sako: aš išgyvenau 
čia 33 metus ir esu teisėtai 
įvažiavęs, tai manau ir gyven
ti čia.

Sekė raportas d. Novicko, 
kad šiomis dienomis turi 3 na
rius ant deportacijos, vokietį, 
kubietį ir žydę. 1.

Kubietis pats pasakojo, 
kaip jam atsitiko. Dvylika me
tų atgal jis išsiėmęs popieras 
ir per tą laiką buvo Amerikos 
piliečiu. Dabar vienas iš jo 
liudininkų ko tai supykęs ant 
jo ir pranešęs imigracijos ko- 
misionieriui, kad kubietis bu
vo jam visai nepažįstamas, ka
da už jį liudijo. O reikalauja
ma, kad liudininkas turi pa
žint tą ypatą per penkis me
tus, ne mažiau. Už tai jį su
areštavo, kaipo neteisėtą pi
lietį.

Anna šepur, 35 metų, žydė, 
gimus Lenkijoj, maža su tė
vais nuvykus Kanadon ir nuo 
tėvo palikus Kanados piliete. 
Atvažiavus į J. V. ištekėjo už 
Amerikos piliečio, bet nesusi
taikius su vyru, pasimetė ir 
gyveno atskirai. Už 3 metų vy
ras pradėjo kalbint eit drauge 
gyvent, pasivadinęs kur tai 
New Yorke sueit pasikalbėt. 
Moteris, nuvykus į sutartą vie
tą randa vyrą su imigracijos 
oficierium jos laukiant ir areš
tuota deportavimui. Ji turėjo 
būt išdeportuota 26 d. balan
džio, bet pasidarbavus Ateivių 
Gynimo Komitetui su kongres- 
manu Emanuel Celled atidėta 
deportavimas 60 dienų.

Drg. C. Morgan, sekreto
rius, raportavo apie !svarbiau- 
sius bilius: Right-6f-Asylum 
H. R. 7640, To Lower Natura
lization Fees H. R. 9907. Dies 
Bilių II. R. 6391.

Pirmuosius du bilius įnešė 
Brooklyno kongresmhnas Cel- 
ler. Pirmasis reikalauja duot 
teisę prieglaudos pabėgėliams 
nuo fašistų teroro, kitas nu
mažintų pilietybės išgavimo 
mokestis. Jie abu verti pa- 
remt. Ateivių Gynimo Komite
tas prašo visas organizacijas, 
unijas ir pavienius tuojau siųst 
laiškus, telegramas ir rezoliu
cijas adresuojant: 1 Samuel 
Dickstein, Chairman, House 
Committee on Immigration 
and Naturalization, Washing
ton, D. C. V. Pranaitiene.

Kom. P-jos Apskričių 
Konvencijos

Keturių žymiausių didžiojo 
New Yorko apskričių Komu
nistų Partijos organizacijos tu
rės savo konvencijas šį penk
tadienį, šeštadienį ir sekma
dienį. Jose bus apsvarstyta 
svarbiausios problemos savo 
apskričio ribose, taipgi išrinks 
delegatus valstijos konvenci
jom

Kings County Konvencijos 
atidarymo sesija bus penkta
dienio vakarą, gegužės 13 d. 
8 vai. vakaro, Plaza Restau- 
rane, 350 Flatbush Avenue, 
Brooklyn©. Vyriausiu kalbė
toju bus Peter Cacchione, vei
kiantysis Apsk. Komiteto sek
retorius ir buvęs kandidatas į 
Miesto Tarybą, šeštadienį vy
riausi raportą duos Vera Saun
ders, org. sekretorė. Po jos 
raporto bus diskusijos, rinki
mai komisijų. Sekmadienį bus 
išrinkti nauji viršininkai ir de
legatai valstijos konvencijom

Taipgi turės savo konvenci
jas New York, Bromx ir Queens 
apskričiai.

Laukiame Artistiško 
Vakaro

Šį sekmadienį lietuviai me
no mylėtojai iš Brooklyno ir 
plačių apylinkių, taipgi iš mai
nų srities, jau nekalbant apie 
artimesnes Connecticut ir New 
Jersey lietuvių kolonijas, pa
trauks į Brooklyno Labor Ly
ceum, kad pamatyt gražiąją 
dramą “Praeities šešėlis” tik
rai artistiškam perstatyme.
, “Praeities šešėlį” stato sce- 
non paskilbęs Lietuvių Liau
dies Teatras, kuris yra pasiry
žęs pastatyt meną lietuviuose 
ant aukščiausio laipsnio ir tą 
vykdo gyveni m an.

“šešėlyje” loš. grupė parink- 
tinių LLT aktorių, kaip kad 
Aldona Šertvietytė, kuri aną 
syk, kitai aktorei susirgus, su- 
simokino savo rolę viena die
na ir artistiškai ją atliko. O 
reikia žinot, kad prie šio per
statymo rengiamasi jau senai 
ir ne tik aktorių veiksmas, bet 
ir scenos prirengimas paimta 
domėn iki mažiausių smulk
menų.

“šešėlyje” taip pat vaidins 
kiti žymūs aktoriai: A. Rainie
nė, M. Paukštienė, .J. Kačer- 
gius, P. Pakalniškis, J. Aima
nas, V. Lapšys. Vadovauja ar
tistas Jonas Valentis. Sceno
se jaunimą sudarys Aidbalsiai, 
vadovaujant kompozitorei Ša- 
linaitei, ir Ukrainų Baletas.

Aišku, brooklyniečiai su ne
kantrybe laukiame progos tai 
pamatyt, taipgi pasimatyt su 
visais tolimaisiais svečiais šį 
sekmadienį, 15 d. gegužės, ly
giai 7:30 vakaro, Labor Ly
ceum, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne. V. L.

Richmond Hill Jaunuolių 
Bingo Party Ateinantį 

Šeštadienį
Ateinančio šeštadienio vaka- 

ra, 14 d. gegužės, Logan Inn 
salėje, 3294 Atlantic Avė., 
East New Yorke, Richmond 
Hillo LDS Jaunimo kuopa ren
gia gražią “Bingo Party” su 
šokiais.

Bingo lošimas prasidės 8 va
landą vakare, bus daug dova
nų, ir visi labai gražiai laiką 
praleis. Kviečiami ypatingai 
East New Yorko ir Richmond 
Hill jaunuoliai ir suaugusieji 
dalyvauti ir paremti jaunuo
lius.

Pelnas nuo šio parengimo 
yra skiriamas pasiuntimui ge
ros delegacijos nuo Richmond 
Hill Jaunimo Kuopos į LDS 
Seimą ir į LDS Olympiadą, ku
ri įvyks Pittsburghe šią vasa
rą. Todėl visi kviečiami šį 
gražų tikslą paremti. Rep.

MASPETHO ALDLD 138 
KUOPOS NARIŲ DOMEI!

Trijų ir pusės tonų trokas 
smogė į ketetą mašinų prie 
41st St. ir 8th Avė., N. Y. 
Trokas apvirto ir jo draiveris, 
Schneider, prislėgtas, ant vie
tos mirė.

New Yorko Trafiko Teisme 
viena diena nuteista 705 pra
sižengę važiuotės taisyklėms. 
Iš jų baudomis surinkta $1,- 
400, o 21 neturėjusieji pinigų 
pasiųsti po dieną kalėti.

Jaunuoliui L. Falco deginant 
maliavą nuo dviračio, degintu- 
vas eksplodavo ir padegė jo, 
taipgi kito vaiko drabužius. Juo
du gelbėjęs, jaunas vyras, Mor
ris Volk, taipgi apdegė. Visi 3 
nuvežti ligonbutin.

Naujais taksais už cigaretus 
surinkta $621,046 pašalpos 
■reikalams.

Legal Notice
Notice is hereby given that Joseph 

Kiefek Inc., of Brooklyn, N. Y., has 
registered its trade-mark “Ten-Da- 
Kook” with the Secretary of State of 
New York, to be used on food pro
ducts.

PASAULINIAI PERAI
Pasauliniam fėram jau pri

ruošta vieta ir statoma budin- 
kai. Pereitą sekmadienį tą vie
tą atlankė apie 600,600 žmo
nių. Nuo dabar kas šeštadienį 
ir penktadienį bus galima at
lankyti fėrų vietą.

Lankydamiesi į pasaulinių 
fėrų vietą turėkite mintyje už-' 
eiti ir pasimatyti su Valilioniu 
ir Marcinkevičių, 110-62 Co
rona Ave., Corona, L. I.

Jie yra prie pat fėrų žemės. 
Pas juos rasite visokių gėrimų, 
gerų steikų ir kitokių valgių.

Ilgakaklis.

Matykite Baltimore ,
Aido Choras važiuoja į Bal

timorę 29 d. gegužės (May), 
prieš Dekoracijų Dieną. Jis 
ten dainuos “Laisvės” naudai 
surengtame piknike. Kas nori 
turėti pavasario ore puikų pa
sivažinėjimą, gali važiuoti kar
tu ir bus mielai priimtas. Ke
lionė į abi pusi $3.00.

Būtinai užsiregistruokite 
prieš 22 d. gegužės, nes iš an
ksto norime žinoti, kiek bus 
pasažierių.

Busas išeis 6 vai. ryte nuo 
“Laisvės” Svetainės. Bušai per
važiuos svarbiausias Baltimo- 
rės miesto vietas specialiai pa
rodymui pasažieriams miesto 
(sightseeing). Namo grįš vė
lokai vakare ir bus New Yor
ke anksti pirmadienio ryte, de
koracijų šventėje.

Šio ketvirtadienio vakarą, ge
gužės 12, 8 valandą, Zabelskių 
Svetainėj, Maspethe, įvyks A 
LDLD 138 kuopos susirinki
mas.

Visi nariai kviečiami daly
vauti, nes, be kitko, šiame su
sirinkime bus skaitoma paskai
ta “Kas Yra Poezija ir Jos 
Reikšmė.” Referuos Pranas Pa
kalniškis.

Sąkr.

Kelia Algas Teismo 
Tarnautojams

Brooklyn© teisėjas Kądien 
įsakė, kad miestas pakeltų al
gas 21 teismo tarnautojui. Se
niau buvo patvarkyta pakelt 
48 kitiem, kurių algų pakėli
mui būtų išleista $20,000. Pa
keliama nuo $200 iki $1,000 į 
metus, daugiau, negu šių die
nų paprasti darbininkai viso 
užsidirba į metus. Majoras La 
Guardia priešinasi kėlimui, 
nes tai daroma ne iš reikalo, 
bet kad nesibalansuotų miesto 
budžetas.

Krautuvninkams ir. 
Šeimininkėms

Sveikatos komisionieriųs Dr. 
Rice perspėja krautuvninkus 
apsisaugot nuo sukčių “in
spektorių,” taipgi padėt juos 
suimt ir nubaust.

Pavyzdin, nesenai York- 
villėj buvo areštuotas papars- 
tas sukčius, kuris prisimetęs 
Sveikatos Department© in
spektorių landžiojo pas mais
to produktų įstaigų savinin
kus ir vis “surasdavęs”; ką 
nors “blogo”, vis nubausdavęs 
ir baudas išsikolektuodavęs. 
Dr. Rice sako:

“Kartkartėmis mes pabrė
žiame, kad joks Sveikatos De- 
partmento tarnautojas nėra 
autorizuotas imti pinigus už 
jokius patarnavimus.”

Kiti toki raketieriai landžio
ja po stubas. Nesenai East 
Sidėj landžiojo po stubas tūla 
moteriškė, pasivadinus “Vai
kų Sveikatos Stoties” slauge, 
kuri imdavus nuo 25c iki $1 
už “patarnavimus.” Ji net kvi
tus išduodavuš.

Miesto Sąmatų Taryba riubal- 
savo finansuot užtvarą > nuo 
Long Island Gelžkelio Forest 
Parke. Lėšuosią $15,000.' Rei
kalavimai kilo po kelių asmenų 
nukentėjimo nuo taip vadina
mosios “third-rail’ ’.

Radus kairią ranką ant gat
vės po BMT “L” prie 5th Ave
nue ir 10th St., rasta tarp bal
kių 1 įsmigęs ir kūnas H. E. 
Raab, nuo 66-23 Fresh Pond 
Rd. Jį užmušęs Culver Linijos 
traukinys.

Grocery, Delicatessen ir Candy Sto
ras ant pardavimo. Randasi ant kam
po Maujer ir Humboldt Sts., Brook
lyn, N. Y. Kreipkitės pas Stanley 
Remsar, 275' Humboldt St., Brook
lyn, N. Y. 111-113)

Dr. Herman Mendlowitz 
33 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 v a k, 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

“Laisvės” Piknikas Brooklyne bus 
8 d. Liepos (July), Ulmer Park. Pi
niginės dovanos prie jžangos bilieto 
perkant iš anksto.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kašty.
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.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. susirinkimas įvyks 
šį ketvirtadienį, 12 d. gegužės, 8 v. 
v. “Laisvės” SVet., 419 Lorimer St. 
Prašome narius atsilankyti ir kurie 
dar nepasimokėjote už šiuos metus, 
tai draugai ateikite pasimokėt. Kvie
čiame ir pašalinius ateiti i/ prisira
šyti prie šios organizacijos. Mokestis 
tik $1.50 į metus. Šiame susirinkime 
drg. D. M. šolomskas pasižadėjo pa
sakyt įdomią, prakalbą apie Klaipėdą. 
Todėl dalyvaukite visi skaitlingai. — 
G. W., org. (110-111)

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.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4835

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tinka

mai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir ‘ 
kitokiem reikalam < 

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue), 

, BROOKLYN, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

G e,’cl Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BedfonJ Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

I# *enų padarau nau
ju* paveiksiu* ir kra- 
javua sudarau au ame
rikoniukai*. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujam*. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
spalvom.

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

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas, bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtines 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 BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti ęhester Avė.

- NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) 
• • •

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GARSINKITES “LAISVĖJE”




