
Krislai
Kaip Tie Draugai 

Galvoja.
Popiežius ir Franco.
Smetona ir Mussolinis.
Kruvini Medaliai.
Drg. Robert Minor.

Rašo A. B.

Kai kurių draugų elgėsis 
man visai nesuprantamas. Pa
vyzdžiui, jaunuoliai skundžia
si, kad visa eilė Literatūros 
Draugijos kuopų, gavę jauni
mo žurnalo “The Voice’’ pla
tinimui, labai nedraugiškai at
siliepė.

Sekretoriai rašo: Kam siun
čiate, neturime kur dėti. Ypa
tingai, sako, nedraugiškai at
siliepė Tacoma, Wash., drau
gai.

Ar šitaip reikia žiūrėti į 
jaunimo judėjimą ir mūsų 
jaunuolių pastangas?

Vietoje sveikinti jaunus 
žmones ir jiems pagelbėti, tai 
seni kovotojai, seni veikėjai, 
dargi jaučiasi įžeisti, supykę, 
kam jaunimas prašo jų talkos.

Blogai, draugai, blogai. Ne
jaugi tik tiek teišmokome da
lyvaudami ilgus metus darbi
ninkų revoliuciniam judėjime?

Kaip diena aišku, kad be 
suaugusių lietuvių ir jų orga
nizacijų nuoširdžios paspir
ties jaunuoliai vieni “The 
Voice” negalės ilgai išlaikyti.

Lai tą supranta kiekvienas 
draugas ir draugė. Todėl, 
man atrodo, ypatingai tokios 
darbininkiškos organizacijos, 
kaip ALDLD ir LDS, turėtų 
susirūpinti “The Voice” plati
nimu.

Nei viena kuopa neturėtų 
atsisakyti išplatinti penketo ar 
desėtko kopijų.

Tai popiežius jau pripaži
no gen. Franco. Iki šiol +’k 
laimino jo kruviną karą pries 
Ispanijos žmones, o dabar jau 
diplomatinius ryšius su tuomi 
budeliu užmezgė.

Tas popiežiaus žygis neiš
eis ant gero katalikų bažny
čiai. Ispanijos karžygiška 
liaudis niekados nedovanos 
Vatikanui. Milionai sąžiniškų 
katalikų visam pasaulyj pasi
piktins.

Marijona Aukštaitė, f asis
tuojanti Kanados panelė, 
“Vienybėje” jau rauda, kad 
“Vienybei” reikėsią apsieiti be 
Tysliavos. O Tysliava toks 
geras ir toks protingas buvęs!

Vargšė Marijona. Gaila jai 
Juozo, kuris yra jos dvasinis 
auklėtojas. Niekas apie ją nei 
negirdėjo, pakol Juozas nenu
sisuko Kanadon. O dabar ji 
net pirmam “Vienybės” pus- 
lapyj figūruoja. Beveik per 
naktį ji išdygo ir išaugo.

Paaiški, kad Smetonos val
džia jau pripažino Italijos už
grobimą Ethiopijos. O už tą 
malonę kruvinasis Mussolinis 
Lietuvos valdžios šulus ap
karstė geležiniais medaliais.

štai ką praneša “Lietuvos 
Aidas” (bal. 23 d.) :

“Balandžio mėnesio 22 die
ną e. užsienių reikalų ministe- 
rio p. S. Lozoraitį aplankė p. 
Italijos nepaprastas ir įgalio
tas ministeris F. Fransonis ir 
įteikė suteiktą p. Lozoraičiui 
konsularinės konvencijos pro
ga Šv. Mauricijaus ir Lozo
riaus ordino didįjį kryžių.

“Priimdamas šį aukštą ordi
ną e. užsienių reikalų minis- 
terio p. prašė Italijos ministe
rs pateikti jo nuolankią padė
ką Jo Didybei Italijos kara
liui ir Etiopijos imperatoriui.

“Tokiu pat ordinu, kaip už- 
sien. reikalų ministeris p. S. 
Lozoraitis, apdovanotas buv. 
ministeris pirmininkas p. J. 
Tūbelis, o buv. teisingumo mi
nisteris p. S. šilingas apdova
notas Corona d’Italia ordino 
I-ju laipsniu. Be to, užsienių 
reikalų ministerijos referentai^

Darbo Žmonių

Dienraštis
Kaina $5.50 Metams 

Brooklyne $6.00 
Metams

No. 117

Visai Užsidarė Chica-
gos Pašalpa Pusei 
Miliono Bedarbių 

_____  a-------------------------------
Chicago, Ill. — Užsidarė 

visos vietinės bedarbių šel
pimo stotys. Policija išgrū
do laukan bedarbius sėdėto
jus iš trijų stočių. Bet be
darbiai pikietuoja kelias 
stotis, šaukdamiesi pašal
pos.

Pusė miliono miesto be
darbiu susiduria su alkiu. 
Vienintelė jų gaunama pa
šalpa tai tik iš federalių 
(šalies valdžios) maisto 
punktų; o jie išduoda kiek
vienai šeimynai tik po sva
rą pupų, svarą sviesto, sva
rą ryžių, tris svarus kopūs
tų, po du “celeriu” ir 8 
svarus Grindžių—neribotam 
laikui, gal visam mėnesiui.

Valstijos gubernatorius 
Horner vis nešaukia valsti
jos seimelio specialio posė
džio skirt lėšų bedarbiams 
gelbėti. i

Dideli Kroviniai Amerikos 
Lėktuvų Chinijai

San Pedro, Cal., geg. 18. 
—Anglijos laivas “Grey- 
stone Castle” ir Norvegijos 
laivas “Tirton” veža krovi
nius amerikinių lėktuvų 
Chinijai už $900,000.

Labai Menkas Šiemetinis 
Derlius Italijoj

Roma. — Skaičiuojama, 
kad šiemet kviečių derlius 
Italijoj bus pusiau mažesnis 
negu vidutiniai. Jiem pa
kenkė šaltas ir sausas pava
saris.

Fašistų valdžia įsakė 
įmaišyti po 10 iki 20 pro
centų bulvių ir. kukurūzų 
(kornų) į kepamą duoną; 
bet ir kukurūzų derlius bū
siąs menkas.

Japonai Permaliavoja Chiniš- 
kai Savo Bombanešius

Shanghai. — Trys Japo
nijos bombiniai orlaiviai 
buvo permaliavoti, kad at
rodytų kaip chinų lėktuvai. 
Tuo būdu jie saugiau per
skrido per chinų linijas ir 
bombardavo jų miestą Liu- 
lingą, užmušdami 30 neka- 
riškių žmonių.

Radušis Montvila ir Rajeckas 
apdovanoti šv. Mauricijaus ir 
Lozoriaus ordino III-jų laips
niu ir užsienių reikalų minis- 
terio asmens sekretorius S. 
Bačkis—Corona d’Italia ordi
no III-jų laipsniu.”

Iš Ispanijos sugrįžo d. Ro
bert Minor. Jis ten išbuvo 
metus esu viršum laiko.

Minor sako, kad Ispanijos 
liaudis tebėra nenugalėta ir 
tegul fašistai nesidžiaugia"-vi
sais gen. Franco pasisekimais.

Minor yra žymus Amerikos 
komunistas. Jis sugrįžo da
lyvauti Amerikos Komunistų 
Partijos konvencijoj, kuri 
įvyks gegužės 27-31 dienomis.

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Gegužės (May) 19, 1938 Pavienio Numerio Kaina 3c

Clevelando Bedarbių Sėdėji
mo Streikas Valdybos Rūme

Cleveland, Ohio.—300 be
darbių .streikuoja sėdėjimu 
miesto valdybos rūme. Tarp 
sėdėtojų yra moterų su kū
dikiais.

Demonstruodami bedar
biai smerkia miesto majoro 
Burtono valdžią, kad jinai 
paskyrė tik $80,000 septy
niasdešimčiai tūkstančių be
darbių per savaitę. Jie dega 
apmaudu ir prieš valstijos 
gubernatorių Davey už be
darbių apleidimą. Jo su
šauktas specialis Ohio sei
melio posėdis nutarė tik 
“tyrinėt” bedarbių reikalą.

Chinai Narsiai Gina Su- 
chową Nuo Japonų

Hankow, Chinija, geg. 18. 
—Japonų kanuolės iš kalnų 
ardo mūre sienas Suchowo, 
svarbiojo chinų geležinkelių 
centro.

Japonai pranešė, kad jie 
jau įsilaužę į Suchowo prie
miesčius, faktinai apsupę 
miestą, ir chinų kariuome
nė bėganti iš jo.

Chinų vyriausybė tatai 
užginčija, ir sako, kad tūk- 
istančiai chinų atakuoja ja
ponus iš šono į vakarus nuo 
Suchowo, palei Lung-Hai 
geležinkelį, kur japonai sa
kosi jau perkirtę jįjį.

Lenkų Spauda Lietuvoj Ne
lietu vina Miestų Vardų

Kaunas. — Lietuvos val
džia patvarkė, kad lenkų 
laikraščiai Lietuvoj turi lie
tuviškai spausdinti vardus 
miestų ir kitų vietų Lietu
voj.

Protestuodami prieš tą 
įsakymą, lenkai suspendavo 
savo laikraščių leidimą per 
tris dienas. Dabar jų laik
raščiai vėl pasirodė, bet su 
1 e n k iš k ai “slebizavotais” 
vardais miestų ir kitų Lie
tuvos vietų.

Brockton, Mass.
Brockton, Mass. — Su

streikavo darbininkai Bro
ckton Public Marketo, 161 
Main St., ir Comet Marke
to, Legion Parkway, todėl 
kad samdytojai atleido uni
jinius darbininkus.

Dabar ten yra pikietinin- 
kų linijos. Niekas neikite 
ten nieko pirkti.

Taipgi streikuoja tos pa
čios kompanijos darbinin
kai Stoughtone, Mass, ir 
Rocklyn, Mass.

Streiką veda Brotherhood 
of Clerks unija.

šaka.

GENEROLO FRANCO ISPA
NAI NIEKINA ITALUS

Girbaltar. — Net paties 
generolo Franco ispanai ka
reiviai turi prastą numonę 
apie Mussolinio kariuome
nę. Sako, “čia jums ne Ethi- 
opija.” Ispanai fašistų ar
mijos kareiviai dainuoja 
plūstančias, nešvarias dai
nuškas prieš italus juod- 
marškinius.

Franco Vos Nesušaudė Generolą už Kalbą
Gibraltar. Ispanijos fa

šistų generolas Juan Yague 
gavo aštriai išbart nuo vy
riausio k o m a n d i e r i aus 
Franco už*kalbą, kurią Ya
gue pasakė Burgose, susi
rinkime kareivių ir falan- 
gistų-fašistų. Jeigu taip bū
tų kalbėjęs kas kitas, o ne 
asmeniškas Franco draugas 
gen. Yague, tai būtų su
šaudytas, — grūmojančiai 
pareiškė Franco generolui 
Yague.

Pagarba Raudonųjų 
Karžygiškumui

Gen. Yague toj savo kal
boj, be kitko, atidavė pa
garbą karžygiškai narsai 
Ispanijos raudonųjų. Jis sa
kė: “Raudonieji .kovoja at
kakliai todėl, kad jie yra 
gimę šiame ‘šventame’ kra
šte; jie yra ispanai, taigi ir 
narsūs. Falangistai (fašis
tai), kurie taip pat yra nar
sūs, turėtų ištiesti savo ran
ką raudoniesiems ir j ieškot 
susitaikymo su jais.”

Angly Lordas Pardavė 
Pusę Cardiff Miesto
Cardiff, Anglija. —Lor

das Bute pardavė už 100 
milionų dolerių pusę Car
diff miesto, kuri ;buvo jo 
nuosavybe. Šis miestas 
(Wales’e) turi 200,000 gy
ventojų ir garsią prieplau
ką.

Parduota 20,000 namų, 
1,000 krautuvių ir dirbtu
vių, 250 saliūnų, keli teat
rai ir žemių plotai priemies
čiuose. Bet lordas Bute dar 
pasilaiko kelis dvarus su 
117,000 akrų žemės, du pa- 
locius-pilis, eilę puikių na
mų įvairiose Anglijos daly
se, ir jam priklauso visa 
Bute sala arti Škotijos.

Lordas Bute skaitosi ai
niu Škotijos karaliaus Ro
berto Trečio, viešpatavusio 
14-tame šimtmetyje. Jis yra 
56 metų amžiaus. Laike pa
saulinio karo Bute įstojo į 
Anglijos armiją permainy
tu vardu kaip “paprastas” 
kareivis John Crichton-Stu- 
art (bet, suprantama, jo
kio vargo nepatyrė).

ORAS
Šiandien tarpais busią 

lietaus ir vdutiniai šiltas 
oras.

Vakar temperatūra 65. 
Saulėtekis 5:37; saulėleidis 
8:08.

LIAUDIEČIAI SUPLEŠKINO 
25 ITALŲ LĖKTUVUS

Madrid. — Ispanijos val
džia praneša, kad dvylika 
jos bombinių orlaivių, lydi
mi greitųjų lėktuvų, užpuo
lė fašistų orlaivių stovyklą 
Gaude, į šiaurių rytus nuo 
Teruelio, ir sunaikino dvi
dešimt penkis tupėjusius 
ten Italijos Fiat bombinius 
lėktuvus.

Ragino Paleist Unijistus iš 
Kalėjimų

Gen. Yague reikalavo pa
leist iš kalėjimų tūkstančius 
darbininkų, kurie nieku ki
tu nenusikaltę, kaip tik pri
klausymu savo unijai ar 
partijai. Jis ragino fašistų 
“valdžią” nekiršint žmonių 
šaudymais ir kruvinais per
sekiojimais raudonųjų. Gen. 
Yague lėmė, kad žmonišku
mu “galima būtų apramint” 
raudonuosius (kurių daug 
yra ir fašistiniame plote, 
kaip praneša N. Y. Times 
korespondentas Callender.).

Gen. Yague taip pat pri
minė fašistų vyriausybei, 
kad jinai turi išanksto rū
pintis, kaip gyvens karei
viai, kada jie sugrįš iš fron
tų, ir nurodė, kad jie galės 
“patys savo rankomis pasi
imt kas reikia,” jeigu bus 
apleisti.

Nazius ir juodmarškinius 
italus Franco talkininkus 
generolas Yague vadino 
“plėšriais žvėrimis.”

Batalionai Japony su 
Nuodais Prieš Chinus
Hankow, Chinija, geg. 18. 

—Japonija siunčia tris spe
cialius batalionus savo ka
reivių nuodingomis dujomis 
atakuot chinus Shantunge.

Keliais atvejais japonai 
taip nuodijo chinų partiza
nus Tai ežero apylinkėje, 
Shanghajaus srity j.

Kareiviai Nušovė Bėgantį 
Savo Oficierių

Perpignan, Franc.—Ispa
nijos pasienis.—Patys liau- 
diečiai kareiviai nušovė sa
vo oficierių A. G. Palenda, 
kada jis, palikęs juos, ėjo 
per sieną į Franci ją.

Baltimore, Md.
ALDLD 25 kp. ir “Lais

vės” skaitytojų nepaprastas 
susirinkimas įvyks geg. 20 
d., penktadienio vakare, 8 
vai. Lietuvių Svet., ant ant
rų lubų, 853 Hollins St., rei
kale dienraščio “Laisvės” 
didžiojo pikniko, kuris 
įvyks 29 d. gegužės-May.

Piknike bus daug svečių 
iš kitų miestų; iš Brookly- 
no atvažiuos net 2 busai. 
Turime prisirengti tinka
mai patarnauti pikniko da
lyviams. Tikietų platintojai, 
Baltimorėje ir kituose mie
stuose, subruskite.

Metai XXVIII, Dienraščio XX

Lenkija Protestuoja, 
Kad Lietuva Vis Dar

Savinasi Vilnių
Nieko Negirdėt Apie Dingusį 

Lėktuvą su 9 Žmonėmis
Los Angeles, Calif.—Vis 

dar nieko negirdėt apie ne
žinia kur dingusį didžiulį 
lėktuvą su septyniais jame 
buvusiais suaugusiais žmo
nėmis ir dviem vaikais. Tir
šti rūkai trukdo jo jieško- 
jimą.

Tai buvo Lockheed Elect
ra orlaivis, priklausantis 
Northwest Airlines kompa
nijai. Jis lėšavo $80,000 ir 
galėjo skristi iki 250 mylių 
per valandą.

Bijoma, kad gal jis at
simušė kur į viršukalnę ir 
sudužo.

Francija Nustebinta 
Mussolinio Šiurkštumu

Paryžius. — Franci jos 
valdžia per savo reikalų ve
dėją J. Blondelį Romoje pa
reiškė “nusistebėjimą” Ita
lijos valdžiai, kad\fussoli- 
nis taip nedraugiškai\šsita- 
rė apie Franciją savo\kal- 
boj Genoa mieste. Ten Mu
ssolinis sakė:

“Dar nežinia,” ar dabar
tiniai pasikalbėjimai tarp 
Franci jos ir Italijos “prieis 
prie išvados, nes esamose 
aplinkose, kas liečia karą 
Ispanijoj, mes randamės 
priešingose pusėse barika
dų.”

Liaudiečiai Atremia Fašistus, 
Jau Mažai Laiminčius

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Liaudiečiai 
nėkiek neleidžia fašistams 
pajūryje pažengt linkon Va- 
lencijos. Jie įsitvirtinę stip
riuose apkasuose Alcala de 
Chivret srityje ir kitur pa
jūrio ruožte.

Respublikos armija atre
mia fašistus nuo Le Iglesu- 
ela de la Gido, kuris “sau
goja” šaką vieškelio, einan
čio per Albocacerį į Sagun
to ir Valenciją.

Saragossa, Ispanija.—Fa
šistai praneša, kad jie už
ėmę Corbalaną, vieškelių 
mazgą už 7 mylių į šiaurių 
rytus nuo Teruelio, ir už
kariavę Alcala de la Selva 
kaimą, už 6 mylių riuo Mo
ra de Rubielos miestelio, 
kuris stovi prie Teruel-Sa- 
gunto vieškelio.

Francija Jau Nenori Uždaryl 
Vartą Ispanijon

London. — Franci jos val
džia jau atsisakinėja užda- 
ryt savo7 pietinį rubežių į 
Ispaniją, kol Italija, Vokie
tija ir kt. pradės kraustyt 
savo kareivius iš Ispanijos.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Kaunas. — Ixmkijos at
stovas Lietuvai Fr. Char- 
wat užprotestavo Smetonos 
valdžiai, kad jinai vis savi
nasi Vilnių, kaip “teisėtą 
Lietuvos sostinę.” Charwat 
pabrėžė, kad Vilnius esąs 
Lenkijos miestas.

Nauja Lietuvos konstitu
cija, paskelbta gegužės 12 

(d., pakartoja sakinį iš seno
sios konstitucijos, kad “Vil
nius yra teisėta Lietuvos 
sostinė”. Dėl to Lenkijos at
stovas labiausia ir protes
tavo.

EXTRA!
Pennsylvanijos Nominacijų 
Balsai į Gubernatorius ir 

Senatorius

Philadelphia, Pa., geg. 18. 
Nominacijose į Pennsylva
nijos gubernatorius iki šiol 
suskaityta 456,879 balsai už 
oficiali valstijos demokratų 
partijos kandidatą, advoka
tą Jones, ir 359,529 balsai 
už CIO unijų remiamą de
mokratą Th. Kennedy, sek- 
retorių-iždininką Jungtinės 
Mainierių Unijos.

Republikonų kandidatai į 
gubernatorius: James gavo 
720,564 balsus, o Pinchot 
320,837, pagal dar nepilnai 
suskaitytas pasėkas.

Oficialiam demokratų or
ganizacijos kandidatui į 
Jungtinių Valstijų senato
rius Earle’ui suskaityta 
507,971 balsas, o neoficia
liam demokratui kandida
tui Philadelphijos -majorui 
Wilsonui, remiamam CIO 
unijų,—236,449.

Republikonų kandidatai į 
senatorius: Davis gavęs 
585,367, o Owlett—355,479 
balsus.

Chinai dar Kelias Dienas 
Atsilaikys Suchowe

Shanghai, geg. 18.—Dalis 
chinų armijos pasitraukė 
nuo Suchowo, bet 100,000 
jų kariuomenės įnirtusiai 
kertasi su priešais už kelių 
mylių nuo miesto. Praneša
ma, kad chinai čia galėsią 
atsilaikyti dar bent kelias 
dienas, nežiūrint nuolatinės 
perkūnijos japonų kanuolių 
ir orlaivių bombų.

Byla prieš Budeliuotojus 
Unijistų Mainierių

London, Kentucky, geg. 
18.—Vis dar nepajėgiama 
sudaryt “džiūrė” teismui, 
kurį šalies valdžia veda 
prieš Harlan apskrities spe
cialius šerifus ir anglies 
kompanijų kruvinus gengs- 
terius, kurie terorizavo ir 
žudė mainięrius vien tik už 
priklausymą unijai arba 
pritarimą jai.
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“Humanite” Auga ir Bujoja
Franci jos Komunistų Partijos centra- 

linis organas “Humanite” padarė dar 
vieną žingsnį pirmyn: sekmadienių lai
domis šis dienraštis išeina 10-ties pusla
pių. Dienraščio cirkuliacija taipgi ne
paprastai kyla: šiuo tarpu šiokiomis die
nomis “Humanitės” spausdinama po virš 
400,000 kopijų, o sekmadieniais—po 230,- 
000 kopijų. Skaitytojų skaičiumi šiuo 
tarpu “Humanite” užima trečią vietą 
Francijos dienraščių eilėse.’Savo įtaka, 
galimas daiktas, ji sumuša visus kitus 
dienraščius.

“Hifmanite” įsteigė . žymusis Franci
jos darbininkų kovotojas, Jean Jaures, 
kuri šovinistai nušovė pradžioje pasau
linio karo dėl to, kad jis kovojo prieš 
imperialistinį karą. Nuo to laiko “Hu
manite” tebeveda kovą už darbininkų 
klasės reikalus, prieš visokias buržuazi
nes suktybes ir klastas.

1912 metais “Humanite” buvo pate
kęs žinion Francijos Socialistų Partijos, 
o 1918 metais, kai įskūrė Francijos Ko
munistų Partija, šis dienraštis padarytas 
josios organu.

Turint tokį įtakingą dienraštį (Fran
ci joj komunistinių dienraščių yra pro
vincijose daugiau, bet “Humanite” yra 
centralinis partijos organas), Francijos 
Komunistų Partija gali lengvai supažin
dinti darbo žmonių mases su visais svar
biaisiais, jų reikalais. Šis dienraštis šiuo 
tarpu padeda darbininkų masėms dau
giausiai mobilizuoti anti-fašistinę kovą, 
paturėti Liaudies Frontą.

Iš Francijos komunistinės spaudos au
gimo daug gali pasimokyti Amerikos 
darbininkai. Pas mus, tiesa, randasi ne
mažai komunistinių dienraščių ir savait
raščių įvairiose kalbose, tačiau, prilygin
ti, visi toli stovi nuo “Humanitės”. Cent
ralinis USA Komunistų Partijos organas 
“Daily Worker” dar vis neturi 100,000 
skaitytojų. Na, o Amerikos gyventojų 
skaičius kur kas didesnis. Dėlto “Hu
manitės” augimas ir stiprėjimas privalo 
būti įkvėpimu Amerikos darbininkams 
stiprinti savo dienraščius, savo visą 
spaudą.

kimas buvo teisingas, nes po keletos die
nų taip ir įvyko. Todėl reikia tikėti ir 
dabartiniams d. Minoro pranešimams.

Aišku, Ispanijos respublikai reikalinga 
pagelbos iš užsienio. Ji turi turėti progų 
pirktis ginklų. Svarbiausia: ji turi teisę 
gauti ginklų Jungt. Valstijose, kur Hit
leris su Mussoliniu praleidžia milionus 
dolerių ginklams, kuriuos paskui veža 
generolui Franco.

Amerikoje randasi milionai Ispanijos 
respublikos draugų. Net ir aukštose val
džios sferose yra žmonių su sąžine, kurie 
supranta, jog uždėjimas embargo ant 
Ispanijos respublikai ginklų yra neleis
tinas, neteisingas, nieku būdu nepatei
sinamas.

Deja, tasai embargo tebestovi. Andai 
Senato užsienių reikalų komisijoj buvo 
iškeltas klausimas apie embargo nuėmi
mą, tačiau jis pavyko reakcininkams su
mušti. Sakoma, už reakcininkų pečių sto
vėję Anglijos to rėš, kurie sudarė sutartį 
su Mussoliniu respubliką pasmaugti. Ga
limas daiktas, kad ir aukštoji katalikų 
dvasiški j a darė įtakos į tūlus senatorius.

Šiuos žodžius rašant, girdima žinių, 
būk ketvirtadienį senate ir vėl bus iškel
tas nuo Ispanijos respublikai davimo 
ginklų embargo nuėmimo klausimas. Bū
tų gerai, kad jis šiuo tarpu laimėtų. O 
jei taip būtų, tai Ispanijos respublika, 
gavusi ginklų, neužilgo fašistus iššluotų 
iš savo šalies; ji greit laimėtų.

'Laisvę ir demokratiją mylį Amerikos 
žmonės privalo daryti viską, kad padėti 
Ispanijos respublikos kovotojams. Ne tik 
reikia daryti spaudimas į atatinkamas 
valdžios vietas dėl embargo nuėmimo, 
bet taip pat turi būti teikiama Ispanijos 
respublikai medžiaginė parama.

Nuimt nuo Ispanijos embargo!
Ispanijos respublika privalo laimėti.

i Fašizmas Ispanijoj turi būti sutrėkš
tas !

‘‘Ispanijos Respublika Laimės!”
“Kova Ispanijoj nesibaigs fašizmo lai

mėjimu; kiekvienas, kuris mano Ispani
jos respubliką esant sumuštą ar einant 
prie pralaimėjimo, labai klysta.”

Šitokį pareiškimą padarė Robert Mi
nor, Amerikos visuomenininkas, rašyto
jas, karikatūristas ir žymus vadas USA 
Komunistų Partijoj. Ispanijoj jis išbuvo 
metus laiko. Dalyvavo frontuose, kalbė
josi su žymiais Ispanijos respublikos vy
rais, susipažinęs plačiai su visa padėtimi.

Reikia nepamiršti, kad tuomet, kai fa
šistams pavyko šian ir ten padaryti lai
mėjimų ir Amerikos buržuazinė spauda 
jau skelbė Ispanijos respublikai mirtį, 
Robert Minor prisiuntė “Daily Worke- 
riui” kablegramą, skelbiančią, jog res
publika savo jėgas susikaups ir fašistų 
ėjimą pirmyn sulaikys. Tasai jo pareiš

Gen. Miajos Įpėdinis Centra- 
liniam Ispanijos Fronte- 

Madrid. — Generolas Jo
se Miaja paskyrė pulkinin
ką Segismunda Casado kaip 
savo įpėdinį centraliniame 
Ispanijos fronte. Pats Mia
ja, vyriausias liaudiečių ar
mijų komandierius šalyje 
(apart Katalonijos), vado
vauja karo veiksmams prieš 
fašistus Teruel ir pajūrio 

frontuose.

Negras Teisėjas Smerkia Na- 
ziy Kvietimą į Pokilį

St. Thomas, Virgin Salos. 
Negras apskrities teisėjas 
W. H. Hastie reikalavo at
saukt pakvietimus nazių 
oficierių ir karo laivinin
kystės studentų iš atplau
kusio Vokietijos laivo 
“Horst Wessel.” Tie pakvie

Kaip Fašistai Daro Provokacijas
Italijos ir Vokietijos fašistai pastaruo

ju laiku pradėjo per radijų skleisti įvai
riausias provokacijas apie Sovietų Są
jungą ir, žinoma, apie komunistinį ju
dėjimą. Ne retai tos provokacijos ap
gauna visai nekaltus žmones.

! Nesenai vienas Čechoslovakijos dien
raštis išspausdino rašinį, skelbiantį: 
“30,000 sovietinių bombinių orlaivių už
guls ant Berlyno tą pačią dieną, kai pir
mas Vokietijos kareivis pereis Čechoslo
vakijos sieną.” Toliau buvo aiškinama, 
kad šitą pareiškimą padarius Komunistų 
Internacionalo radijo stotis Maskvoje.

Pasirodo’ kad tokio pareiškimo minė
toji stotis niekad nedarė. Sovietų Sąjun
gos spauda skelbia, jog toks pareiškimas 
buvo gryna provokacija, padaryta Ro
mos radijo stoties, fašistų stoties. Tokio 
pareiškimo Kominterno radijo stotis ir 
negalėjo daryti, kadangi tai ne josios rei
kalas, ne josios dalykas.

i Tokias provokacijas skelbdami, Italijos 
ir Vokietijos fašistai mano kaip nors la
biau sukompromituoti Sovietų Sąjungą, 
kaip nors parodyti, kad Sovietų vyriau
sybė darysianti viską, ką tik Komunistų 
Internacionalas įsakys, arba vice-versa.

Nelabai senai buržuazinė spauda skel
bė, būk Sovietų Sąjungoj esą įsteigta 
“slapta radijo stotis”, iš kurios transliuo
jama grūmojimai Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos vadovybei, ypač J[. Sta
linui. Esą, to pasėkoje “Stalinas yra taip 
apsaugotas, kaip dar niekuomet.”

Nereikia nei aiškinti, kad paminėtoji 
“slapta radijo stotis” veikė ne Sovietų 
Sąjungoj, bet kurioj nors fašistinėj šaly.

Ne tik Europoj, bet ir Amerikoj rei
kalingas didelis atsargumas, budėjimas, 
kad priešas neapgautų, nesukompromi
tuotų. Priešas, atsiminkim, nesigėdi pa
naudoti bjauriausios rūšies provokacijas 
pažeidimui revoliucinio darbininkų ju
dėjimo.

timai buvo į negrų rengia
mą bankietą Grand Hotelyj. 
Teisėjas Hastie nurodė, 
kaip Vokietijos naziai nie
kina negrų tautą.

Bet kad pakvietimai ne
buvo atšaukti, ir atėjo na
ziai kadetai-studentai ir 
kai kurie puskarininkai, tai 
teisėjas Hastie su žmona at
sisakė dalyvauti tame poki- 
lyje.

LAISVI Ketvirtad., Gegužes 19,1938

A.L.D.L.D. Diskusijos
Drg. J. Buivydo Patarimai ir Kas Turėtų 

Būt Taisoma
Jau tilpo “Laisvėj”! gegužes 

3 d. drg. J. Buivydo gana il
gas straipsnis apie taisymą 
tūlų dalykų mūsų apšvietos 
draugijoje būsimam suvažia
vime. Drg. J. B. savo tame 
rašinyj pajudino, mano su
pratimu, kelis gana i svarbius 
klausimus, iš ko galima su
prasti ne tik tų klausimų 
svarbą, bet ir kiek d. J. B. 
supranta apie juos. Iš dalies 
man yra smagu, kad kas nors 
užvažiuoja mūsų CK per kau- 
nierių, kad ir neteisingai ir net 
nesąmoningai, nes tas priver
čia mūsų Komitetą nertis iš 
kailio ir pasakyt viską apie 
organizacijos stovį, kas sutei
kia eiliniams nariamš daugiau 
žinojimo.

Taigi, aįš čia ir nekalbėsiu 
apie mūsų Draugijos dideles 
ar mažas išlaidas, apie kurias 
d. J. B. kalbėjo su didele ne
kantrybe, ir, atrodo, visai ne
žinodamas apie ką kalba, nes 
Centro sekretorius į tai atsa
kė gana aiškiai, kas sutinka su 
pirmesniais pranešimais. Da
bar aš noriu tarti kelis žo
džius apie d. Buivydo kelia
mus klausimus ir kaip jis juos 
keistai supranta.

Pirmiausiai, aš irgi sutik
čiau su ta nuomone, kad mū
sų Draugijai nereikėtų apmo
kamo sekretoriaus, jei rastų
si tinkamas draugąs, kuris 
galėtų tuos darbus atlikti liuo- 
su nuo darbo laiku, t. y., kny- 
giaus ir sekretoriaus. Tada 
aišku, kad Draugija ^sutaupytų 
$606.00 į metus ir, anot d. J. 
B., tikrai būtų ekonomiška, 
žinoma, gali mūsų Draugijos 
suvažiavimas tą klausimą 
svarstyt ir jieškot tokių dar
bininkų už dyką, bet aišku, 
kad jų nesuras, nes' to darbo 
yra pakankamai.

Sekretoriaus darbo tiek ne
žinau, nes juo nebuvau, kap 
kad ir d. J. B. nebuvo; bet 
knygium tai buvau; per ilgą 
laiką ir gerai žinau, kad tas 
darbas veltas apmokėjimo, 
nemažiau už sekretoriaus. Bet 
čia visai ne tame dalykas ir d. 
J. B. j ieško ekonomistų mūsų 
Draugijoj visai kitais išrokavi- 
mais. Tėmykit į jo rašinio ei
lutes. Girdi: “Mano, suprati
mu, kad jeigu reikia ‘Laisvei’ 
redaktoriaus, tai ji gali ir tu
rėti pilną redaktorių, o ne pu
sę.” Iš to pasakynjio aiškiai 
atrodo, kad d. J. B. visai ne 
ekonominis klausimas rūpi 
mūsų įstaigose, nes vienoj mū
sų įstaigoj jiėško ekonomistų, 
o kitai pataria laikyt pilną 
darbininką, visai neatsižvel
giant, kad ten jo iri nereikėtų 
pilnai apmokamo. Na, kas gi 
nežino, kad tos dvi įstaigos 
yra mūsų įstaigos ir kad jos 
turi veikt kombinuotai, sutar
tinai, padedant viena kitai? 
Kokis gi būtų skirtumas d. J. 
B., jei mes vienam savo kiše- 
niuj vaktuotum sutaupąs, o iš 

Pulkas chiniečių, kuriuos Japonijos sudarytoji “valdžia” Peipingo mieste suorganizavo, 
suvilti Chinijos sūnūs neatsuks savo ginklų prieš Japonijos imperialistus?

Ar šitie

kito mėtytume? Aš visai pe- 
suprantu tokio “ekonomisto,” 
kaip kad d. J. B., ką jis nori 
išaiškint tuomi ?

Toliaus d. J. B. vėl sako: 
“ ‘šviesos’ leidimas, rodos, ne
būtų reikalingas,” nes, girdi, 
“kada buvo leidžiamos stam
bios knygos, tada ir nariais 
mūsų organizacija augo ir bu
jojo.” Bet tik keli sakiniai 
aukščiau d. J- B., žiūrėkit, 
ką sako. Girdi, “Rodos, kad 
mūsų Centro Komitetas gyven
tų ant kitos planetos ir nema
tytų, kas darosi Amerikoj: be
darbė, krizis. Iš ko tie nariai, 
gerbiami draugai, gali mokėti 
didesnius mokesčius?” Keista, 
ar ne ? Drg. J. B. kaltina 
Centro Komitetą, kad jis ne
mato Amerikos darbininkų 
sunkios ekonominės padėties 
ir krizio, bet, va, tuo pačiu 
kartu, parašęs tik keletą eilu
čių, kaltina tą pačią biedną 
“Šviesą,” kad ji nestambi, kad 
ji skysta, ir tik dėl to, girdi, 
nepadarėm jokio progreso, 
nariais nepaaugom. Vadinasi, 
d. J. B. mato krizį, kada jis 
kalba prieš Centro Komitetą, 
bet jis nemato to krizio, kada 
jis kalba apie organizacijos 
sumažėjimą, kada daug mūsų, 
narių dėlei bedarbės negalėjo 
užsimokėti savo duoklių į or
ganizaciją ir apleido. Daug 
mūsų laikraščių skaitytojų nu
stojo būt skaitytojais iš prie
žasties bedarbės, o ne dėl to, 
kad tie laikraščiai būtų maži 
ar silpni, kaip kad d. J. B. 
argumentuoja.

Toliaus d. J. B. vėl sako: 
“Kodėl, mano nuomone, reikė
tų sustabdyti <‘Šviesos’ leidi
mą? Kaip iki dabar ėjo ‘švie
sa,’ tai ji nereikalinga ir jo
kios vertės nariam neatneša.” 
Toliau: “Jeigu leist dėl pasi
rodymo, o ne dėl pagilinimo 
nariuose žinojimo literatūros 
klausime, marksizmo ir leni
nizmo klausime, tai tokios, 
kaip dabar ėjo ‘šviesa,’ dzie- 
važi, nereikalinga leisti.”

Mano manymu, su tokiais d. 
J. B. išvedžiojimais negali su
tikt jokis protaujantis žmo
gus, o ypatingai, kuris gyvena 
kartu su d. J. B. ant tos pa
čios planetos ir žino dabartinį 
krizį, dabartinę Amerikos dar
bininkų ekonominę padėtį, ir 
tas, kuris vėlina mūsų Draugi
jai, kad ji augtų ir bujotų, 
kad ir sunkiais laikais. Kodėl ? 
Todėl, kad dabar yra didelis 
sąjūdis, ne tik pas kitataučius 
darbininkus, bet ir pas lietu
vius. Veik visos srovės dau
giau, negu kada nors, yra už- 
siintersavusios kylančiu fašis
tiniu judėjimu. Bekylanti vis 
didesnė neapykanta prieš bar
barišką fašizmą, kelia vis nau
jus klausimus tarpe darbinin
kijos ir į tuos klausimus turi 
būt vadovaujanti ir aiškūs 
atsakymai. Todėl, mano nuo
mone, toks trimėnesinis žur- 

nalukas, kaip “šviesa,” ku
riame telpa net keliolika ge
rų ir nuosekliai gvildenančių 
straipsnių, yra būtinas. Tik 
būtinai reikėtų surasti tinka
mus ir sistemačius būdus, kad 
tas žurnalas “šviesa” pasiektų 
savo tikslą. Reikia būtinai 
mūsų Draugijoj pravesti toks 
supratimas, kad mūsų drau
gai, gavę ir perskaitę “švie
są,” nenumestų, nelaikytų jos 
ant lentynų dėl dulkių, bet su
neštų per kuopų susirinkimus 
savo kuopos knygų platinto
jams. Knygų platintojai gali 
ir privalo “šviesą,” kaip ir ki
tas knygas, sistemačiai pa
skleisti įvairiuose parengimuo
se, kur susirenka masės įvai
raus svieto. Vadinasi, “Švie
sos” numeriai pasiektų dar 
apie penkis tūkstančius žmo
nių, kurie myli skaityti, kurie 
interesuojasi iškilusiais šių die
nų klausimais. Pasiektų, sa
kau, daug tų žmonių, kurie 
pergyvena tą bedarbės krizį 
ir negali, pasak paties d. J. B., 
mokėt mokesčių į mūsų orga
nizaciją, neigi užsiprenume
ruoti mūsų laikraštį, kuris su
teikia jiems dvasinės apšvie
tos. Tuomet mūsų Draugijos 
“Šviesa” nedžiūtų ant dulkė
tų lentynų, bet pasiektų ge
riausius darbininkų judėjimo 
simpatikus, pasiektų tuos bu
vusius draugus, kurie dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių 
negalėjo užsimokėti savo duo
klių į Draugiją ir ją apleido. 
Aišku, kad jie būtų daug di
desni mūsų, simpatikai ir būtų 
daug lengviau jų dalį gaut į 
mūsų Draugiją ir į abelną 
darbininkų klasinį judėjimą.

Bet dar neviskas, dčlko d. J. 
B. “šviesos” nenori. Jis sako: 
“Nepaisant, kaip tie penki ar 
šeši žmonės būtų gabūs, nepai
sant, kaip jie tam darbui bū
tų. atsidavę, bet iš po jų ran
kos išplauks: ta pati kalba, 
tas pats rašto stylius. Vot tas 
ir sudaro mūsų ‘Šviesoj’ mono
toniškumą.” Čia reikia atvi- 
Tai pasakyti be jokių išsisuki
nėjimų, kad d. J. Buivydas la
bai mažai išsimokino klasinio 
susipratimo būdamas ilgus 
metus prie darbininkiškų or
ganizacijų. Nes jis raštus 
sprendžia ne pagal jų turinį, 
ne pagal tą, ar gerai ir teisin
gai klausimas apibudintas, iš
rištas, bet tik iš to, kas tą 
raštą parašė. Drg. J. B. logi
ka, mūsų rašytojai tiek turi 
vertės, kiek stailiškos mergi
nos dresės. Vieną, kitą kartą 
parašė rašinį, vieną kitą kartą 
pavilkėjo dresę—ir jau dau
giau tas raštas ar ta dresė ne
turi jokios vertės, reikia nau
jos. Tai, vyrai, aš “klydau” 
iki šiol manydamas, kad tik 
patyrę, klasiniai susipratę ra
šytojai gali parašyti gerus ir 
nuoseklius raštus. Remiantis 
tokia kreiva logika, tai Mark
so, Engelso ir Lenino raštai 
yra “monotoniški,” nes, nepa
lyginamai su mūsų rašytojais, 
iš po jų rankų išplaukė šim
tai knygų ir šimtai įvairių vei
kalų.

Bet va, d. J. B. pageidauja, 
kad būtų suorganizuota apie 
“Šviesą” naujų žmonių, naujų 
literatų ir tik tada, be abejo

nės, “šviesa” būtų reikalinga 
leisti, nes ji nebūtų tokia mo
notoniška. Bet kur tie nauji 
žmonės, kur tie nauji litera
tai, geresni už dabartinius ra
šytojus, kurie rašo į “Šviesą,” 
yra? Buivydas to nepasako, 
bet jis turėtų pasakyti, nors 
kelis suminėti. O gal jų ti
krai yra geresnių už dabarti
nius ir mūsų Komitetas ne
prileidžia prie rašymo į “švie
są” ? Gal cenzūruoja jų raštus 
ir netalpina? Toks klausimas 
turėtų būti iškeltas ir išriš
tas suvažiavime ir “šviesa” 
turėtų eiti ir ant toliaus, kaip 
ėjo. Bet čia yra blofas, o ne 
tikrenybė.

Suvažiavimas gali sulaikyt 
“Šviesą,” ar pakeist, padaryt 
geresne, didesne, ar leist to
kia, kokia ėjo iki šiol, bet su
važiavimas nepagamins naujų 
literatų dėl “šviesos,” nes, ma
tot, geri literatai nedygsta, 
kaip grybai po lietaus, o iš
sivysto per ilgų metų prakti
ką, rašinėjimus ir studijavi
mus. Tikrenybėj, mūsų sro
vėj literatų stoka. Tie, kurie 
yra, rodos, rašinėja ir nepa- 
stoja kelio tiems, kurie turi 
noro ir sugabumo rašinėti, 
bet dar prašo, ragina rašinėti 
Todėl, suvažiavimas nepaten
kins d. J. Buivydo norų su 
jokiais “šviesos” taisymais. 
Matot, d. J. Buivydui ir “švie
soj,” ir “Laisvėj,” ir “Vilnyj” 
atspindi tie patys nepatrau
kianti raštai, tik su kitais ant- 
galviais. O jei ir būtų “Švie
soj’ daugiau marksistinių-le- 
ninistinių raštų talpinama, tai 
vistiek jie nepatenkinę tokių 
draugų, kaip J. B., nes jie tu
rės išplaukti iš tų pačių ra
šytojų rankų. Matot, d. J. B. 
raštus sprendžia ne pagal jų 
turinį, bet kas juos rašo.

Dabar apie keliamus klau
simus dėl mūsų Draugijos su
važiavimo. Mano manymu, 
mūsų Draugijos CK labai eko
nomiškai elgiasi, ka,d jis atlie
ka Draugijos darbą kombinuo
tai su “Laisvės” įstaiga. Se
kretoriui, kuris atlikinėja se
kretoriaus ir knygiaus darbą, 
nėra perdaug mokėti pusę 
savaitinės algos, nes darbas 
yra didelis. O kad atsirastų 
tokių draugų, kurie galėtų at
likti tą darbą už dyką, žino
ma, būtų dar geriau. Drg. 
Buivydas turėtų būt pirmas 
kandidatas ant to darbo.

Stambesnės knygos, aiški
nančios Markso ir Lenino dės
nius įvairiais klausimais, žino
ma, turėtų būt leidžiamos ša
lia žurnalo “Šviesos,” nes jos 
yra būtinai reikalingos pastu- 
dijavimui, pasimo k i n i m u i , 
daugiau apsitrynusiems mūsų 
Draugijos nariams. Ir, žinoma, 
su viršeliais. Bėdos, rodos, dėl 
viršeliu nebus, nes kiekvienas 
gavęs stambesnę knygą sutiks 
jau tuos kelis centus užsimo- 
kėt ir už viršelius.

Svarbiausias, mano manymu, 
turėtų būt klausimas dėl mū
sų Draugijos suvažiavimo, tai 
išdirbimas sistemačių planų, 
kaip daugiau įtraukt į mūsų 
Draugiją darbininkų judėjimo 
simpatikų. Dabar, rodos, yra 
toks svarbus momentas, kad 
daugelis net kitų srovių rim
tesnių žmonių pradeda dau
giau interesuotis kylančiais vis 
naujais klausimais, kaip tai: 
Ispanijos, Lietuvos, Sovietų 
Sąjungos gynime nuo barba
rų fašistų. Kitas klausimas— 
ir gana svarbus, kuriuo, rodos, 
turėtų susidomėt ne tik mūsų 
Draugijos suvažiavimas, bet 11 
draugai iš Komunistų Partijos 
—kad mūsų Draugijos nariai 
nebūtų toki konservatyvūs, 
stovį ant vietos. Turėtų būt 
surasta koki nors būdai, kad 
būtų galima daugiau ir dau
giau įtraukt iš mūsų Draugi
jos veiklesnių narių į Komu
nistų Partiją. Pastarieji du 
klausimai, mano nuomone, yra 
itin svarbūs ir jais turėtume 
daugiau padiskusuot per/spau 
dą, o jei ne per spatMą, tai 
būtinai reikia jais^prisirengti 
prie suvažiavimo. J. Bender.
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J Iš Lietuvos Draugų Komiteto 
Raštinės

Persiuntimas Lietuvon Pinigų 
Jau Galimas

“Laisvėje” jau pirmiau buvo rašyta, 
kad Lietuvon pinigų persiuntimas buvo 
negalimas. Keliai, kuriais Lietuvon pi
nigus siųsdavome, buvo užsidarę, o nau
jų kelių ilgai negalėjome gauti. Veik 
metus laiko prisiėjo laukti, kol iš Lietu
vos draugų gavome nurodymus, kaip pi
nigus pasiųsti. Per tą laiką susirinko 
virš tūkstantis dol. pinigų.

Dabar jau be jokios bėdos Lietuvon 
pinigus galime pasiųsti. Penkis šimtus 
dol. jau pasiuntėm ir gavome atsakymą, 
kad pinigai priimti. Politiniai kaliniai 
džiaugiasi, kad mes jų nepamirštame, ir 
per mūsų Lietuvos Draugų Komitetą 
siunčia savo draugišką padėkos žodį, ti
kėdamiesi, kad ir ant toliau liks jie ne
užmiršti.

Mes turime pasirūpinti, kad jie nebū
tų užmiršti. Prraeityje mes, amerikie
čiai, Lietuvos politinius kalinius esame 
gana gausiai parėmę, pasiųsdami kelis 
tūkstančius dol. Ateityje mes privalome 
taip pat laiks nuo laiko juos aplankyti su 
mūsų suaukotais centais. Teisybė, dabar
tiniu laiku pas mus siaučia didelė bedar
bė, tūkstančiai mūsų pačių esame bedar
bių eilėse ir turime nedatekliuje gyven
ti. Suprantama, kad tie draugai, nors 
ir labiausia norėtų Lietuvos politiniam 
kaliniam pagelbėti, negali. Bet yra ne
mažai tokių, kurie dar dirba ir nevisai 
mažai uždirba. Šie draugai turėtų pagal 
išgalę paaukoti. Lietuvos politiniai kali
niai bekovodami už darbo žmonių reika
lus prarado laisvę, o nekurie net ir savo 
gyvastis paaukojo. Jų šeimynos, netekę 
savo duonpelnių, šiandien kenčia did- 
žiausį vargą. Lietuvos fašistinė valdžia 
jų nešelps. Mes privalome jais rūpintis 
ir mes jų neapleisime, mes juos sušelp
sime.

Pinigus si ų s darni išpirkite “mo
ney order” ižd. S. Sasnos vardu ir pa
siųskite sekr. J. Weiss, 857—55th St., 
Brooklyn, N. Y.

j

Atskaita Lietuvos Draugų Komiteto

11.70
5.00

juoja “Raštą šventą”. Bet jie 
nestudijuoja, nes jie įgauna 
knygą “šv. Raštą” arba Bib
liją gatavai išaiškintą, tik jie 
privalo atmintinai išmokti to 
“Rašto šv.” tekstą ir paaiš
kinimus. Baigę tokį “mokslą” 
prisiekia dievui — bažnyčiai, 
kad pildys viską, ką reikalaus 
dievas-bažnyčia 
šventą.”

Bažnyčia Baisi 
Kada Ji Gauna 
Pagal

pagal ‘‘Raštą

už sausį, Vasarį ir kovo menesius, 1938 
metu, n v

Įplaukos Sausio Mčn.
West Hanover, Mass., A. Raht 
Baltimore, Md., per S. Raymond 
Brooklyn, N. Y., per Louise Miller
Detroit, Mich., per A. Varaneckienę 7.50 
New Britain, Conn., per A. Bakevich 8.00 
Summerlee, W. Va., per Pet. Frayer 1.00 
Suffield, Conn., per J. Chepulį.......... 50
Coilwood, W. Va., per J. Kemont .. 1.00 
Hillside, N. J., per A. Žalį ......... 5.00
Chester, Pa., per A. Lipčių .......  10.00
Gilberton, Pa., per V. Trejekaucką . 3.50

Viso
Įplaukos Vasario Men.

Millburn, N. J., per S. Yurevitz .. 1.00 
Tacome, Wash., per S. Maczeną ... 2.00 
Rochester, N. Y., per G. Švedą ... 5.50 
Philadelphia, Pa., per Lastauską .. 1.00 
Bellevue Alta, Canada, per F. Salant 2.50 
Rochester, N. Y., per G. Švedą .. 5.00 
Chicago, Ill., per An. Petraitis .... 7.50

Viso $24.50

Įplaukos Kovo Men.
Cleveland, Ohio, per D. P. Boiką ... 5.00 

Išlaidu sausio men. nebuvo, v
Išlaidos Vasario Men.

... $500.00 

.... $10.00
Lietuvon pasiųsta .

Persiuntimas . . .

Viso $510.00
Išlaidu kovo mėn. nebuvo, c

Sutrauka
Viso įplaukų per tris mėn. buvo .. $97.70
Gruodžio 31 d., 1937, ižde buvo $1,102.50

I Sykiu ........................
Išlaidų per tris mėn. buvo

Kovo 31 d. ižde lieka .. 
Sekr., J. Weiss, 
Ižd., S. Sasna.

Bažnyčios Reikšmė
Būkit Tykūs kaip Avinėliai, 
bet Gudrūs, kaip Žalčiai. Žod-

Švento”žiai “Rašto

žinom, kadIš užrašų mes 
bažnyčia per kelis šimtmečius 
valdė didelius plotus žemės su 
milionais gyventojų. Įsigalėjus 

f bažnyčia pravedė inkviziciją, 
tai yra: jieškojimą ir naikini
mą bažnyčios neprietelių. Bile 
žmogus, 
bažnyčiai, 
pagfelba 
įrankių

susektas neištikimu 
buvo tardomas su 

įvairių kankinimo 
ir rastas kaltu buvo

sudegintas ant laužo, o jo tur
tą pasiimdavo bažnyčia; iš to 
turto bažnyčia teikė atlygini
mą tam, katras įrodė prasikal
tėlį. Neabejotina, kad radosi 
žmonių, kurie tykojo bent kurį 
susekti ir įduoti inkvizitoriams, 
kad gaut atlyginimą. Tūks
tančiai žmonių buvo nužudyta 
per inkviziciją ir jų turtas at
imta. Bet buvo nemažai tei
singų žmonių, mylinčių laisvę 
sau ir būsimoms gentkartėms. 
Jie slaptomis skleidė mokslą 
prieš prietarus, skleidė lais
vas idėjas ir, kur buvo galima, 
stojo į atvirą kovą su krauge
riška bažnyčia.

Laisvę mylintieji žmonės ir 
žmonės, kurie dėl asmeniškų da- 

( lykų neapkentė bažnyčios, laimė
jo kovą: bažnyčia tapo apgalėta 
ir panaikinta Inkvizicija; po
piežiaus karalystė panaikinta, 
o pats bažnyčios viešpats, ir 
viešpats (popiežius) viso svie
to, kaip jis pats save laiko, 
užsidarė savo rūmuose Vati
kane, Romoje, ir išrodė, kaci 
jis neišlys į svietą. Bet Rusi
jos revoliucija, atskirdama 
bažnyčią nuo valstybės ir pa
skelbdama bažnyčią esant blė-

$1,200.20
. $510.00

tė po cenzūra. Teisingi darbi
ninkui vadovai, 
bažnyčios

Organizacija, i 
Progą įVeikti 

Raštą Šventą”. Įsitė- 
mykite Gerai

Jei tikit, kad Jėzus Kristus 
gyveno ant šios žemes1 ir jis 
yra dievu, kaip kunigai skel
bia, tai įsitėmykit, kokius pa
tvarkymus jis bažnyčiai pali
ko.

“...kiekviena karalystė sa-

žmonių valstybę. Popiežiui 
pritarė ir kitų tikybų kunigai.

Biblijos studentai vadina po
piežių šėtonu, bet jų vyriau
sias vadas; buvęs teisėjas, Ru
therford, išleido atsišaukimą Į 
svieto valdonus, nurodydamas 
ateinantį pavojų iš Rusijos. 
Pagal Rutherford’o aiškinimą, 
Rusiją užvaldė šėtonas, tai vi
sų dievui-bažnyčiai ištikimų 
žmonių pareiga yra : stoti į ko
vą prieš šėtono valdžią. Kad 
sukelti žmones prieš laisvą 
darbo žmonių valstybę ir prieš 
laisvus žmones abelnai, bibli- 
jinės draugijos padaugino iš
leidimą Bibliją ir kitų raštų 
prieš laisvus žmones ir milio- 
rius jų paskleidė visam sviete. 
Kiekvienas dievo - bažnyčios 
atstovas kunigas, 
ar ne krikščionis,

vyje padalinta bus sunaikinta! daugiausia slaptai, 
ir namai ant namų sugrius.
Kitas:—o tuos, kurie nenorė
jo, kad aš ant jų. viešpatau
čiau, atveskit ir nužudykit čia 
prie mano akių.” žodžiai iš 
“Rašto švento.”

Dabar tėmykite, kaip die
vas-bažnyčia tuos Jėzaus Kris
taus patvarkymus pravedė.

RUSIJA

žmones ten tikėjo Į dievą- 
bažnyčią ir carą, kaip) dievo 
skirtą jiems valdoną. Laike ka
ro, kada neliko biedniems 
žmonėms maisto ne pavėdų, 
tai darbo žmonės priėrrįė bol
ševikų nurodymus, kad pa
tiems reikia šalies tmtųs val
dyti, tada nebus bado i nė tų 
didelių vargų, kuriuos žmonės 
kenčia po caro valdžia. į

Kada gi nė dievas-bažnyčia, 
nė caro valdžia 
žmonėms pagelbėt 
tai biedni žmonės,
vedami, paėmė žemes ir ki
tus turtus, o ponams pasakė: 
“dabar ir jūs pagyvensit taip, 
kaip dievas liepė: prakaite 
tavo veido tu valgysi tavo duo
ną.” žodžiai “švento Rašto.” 
Mat biedni žmonės neverti po
ną dirbt dėl jų—btft patVarkė: 
lai ponas užsidirba d uolią pats 
sau.

biedniems 
negalėjo, 
bolševikų

Ponai pasijuto, kad iš savo 
darbo negalės taip gyventi, 
kaip gyveno iš biednų žmonių

krikščionis 
viešai, o 
prirengia 

biednus žmones į kovą prieš
šėtono paskėjus—laisvus žmo
nes nuo religinių prietarų, 
žmogus, 
tini o, 
n as, 
eina 
rių,

religinių
neturėdamas supra- 

kas yra dievas ar šėto- 
pasiduoda kunigams ir 
paskui karišką komandie- 

mat, “dievas taip nori.”

ETHIOPIA

Iriu vienas yra: neužmušk. Kas 
pasidarė tiems kunigams, kad 
jie įpuolė į tokį pasiutimą už
muši net žmones ir net savo 
brolius Kristuje—kunigus. Štai 
atsakymas :—o tuos mano ne-' 
prietelius, kurie nenorėjo, kad 
aš ant jų viešpataučiau, atves
kit ir nužudykit čia prie mano 
akių. Keno čia žodžiai? Tai 
žodžiai Jėzaus Kristaus, įra
šyti “Rašte Šventam”. Kas ti
ki. kad Jėzus Kristus yra die
vas, tai privalo jo prisakymus 

opiežius vietininkas 
Kristaus, vyriausias 
dievo-bažnyčios; at

lieka savo pareigas pagal 
“Raštą šventą”. Kad šiandien 
yra fašistai su ginklais ran-

Kadagį Ispanijos ponai iri 
bažnyčia nepaisė darbo žmo
nių reikalavimų : paimt iš po
nų ir kunigų dalį žemės ir ati
duot biedniems žemdirbiams, 

tas žemes apdirba ir 
duot kitus reikalingus pageri
nimus darbo žmonių būviui, 
tai Ispanijos darbo žmones iš
sirinko valdžią iš žmonių, ku
rie galėjo pravesti šalyje ge
resnę tvarką naudai darbo 
žmonių.

Ponai, matydami, kad val
džia iš jų bus atimta, pasiėmė 
kariuomenę ir ginklus ir sto
jo į kovą prieš liaudies val
džią. Kovos laikė darbo žmo
nės pamatė, kad ir kunigai ir 
zokoninkai su ginklais rankose 
puola darbo žmones. Bažny
čios, kur sakoma pats dievas 
sėdi pavidale komunijos arba 
švenčiausiame sakramente, pa
verčiamos į tvirtoves, ten de
damos kanuolės, kulkasvaid- 
žiaij ten suvedama kariuome
nė veikti prieš darbo žmones. 
Ispanijos darbo žmonės kata
likai matė, kaip ponai fašis
tai žudė liaudies kovotojus ir 
sykiu su kovotojais žudė kuni
gus, kurie priešinosi fašistų- 
ponų žiaurumui. Baskijos žmo
nes katalikai masiniai, tūks
tančiais buvo žudomi; jų baž
nyčios sugriautos. Tose baž
nyčiose irgi sėdėjo tas pats 
dievas paveiksle komunijos. 
Suimti Baskijos kunigai nužu
dyti sykiu su kitais kovotojais. 
Draugiški darbo žmonėms ku
nigai Ispanijoj 
žiaųs sudrausti 
žudytojus, bet 
pasiskundimai 
piežiaus palaiminta Mussolinio 
kariuomenė tūkstančiais gabe
nama į Ispaniją, kad daugiau 
žmonių nužudyti. Kunigai 
skelbė, kad dievas įteikė žmo
nėms dešimtį prisakymų, iš ku-

k u vi e

pildyt. I
Jėzaus 
valdonas

nes naudai ponų ir kunigų, tai 
žinokit, kad to nori dievas-ba-

Generolas Franco pasakęs, 
kad Ispanijoj neliks žmonių, 

kurie galės papasakoti, kas 
buvo Ispanijoj. Reiškia, kas 
bandys pasakoti, bus persekio- 
j a m as—ž m ogus, nenorėdamas 
žūti ar patekti į kalėjimą, tu
rės tylėti. — Tai bus naujas 
dangus ir nauja žemė, žodžiai 
iš “Rašto švento”. Naujas 
dangus tai banžyčia, iš kurios 
prašalinti neištikimi jai kuni
gai, o palikti tik ištikimi. 
Nauja žemė, tai valstybė, val
doma fašistų, pagal norą ir 
nurodymus dievo-bažnyčios.

CHINIJA

“. . .yra avys, kurios nepri
klauso mano avinyčiai; jas 
reikia atvesti; ir klausys mano 
balso.” žodžiai iš “Rašto šven
to”.

Ethiopijos žmonės krikščio
nys katalikai gyveno sau ra
miai, tikėjo Į tą patį dievą, į 
kurį Romos katalikai tiki, tik 
jie turėjo savo bažnyčią, tai 
yra: jie nepripažino popiežių 
viešpačiu viso svieto ir su juo 
jokių reikalų nevedė. Popie- 
žius-karalius panorėjo tas 
“avis” turėti savo “avinyčioj”, 
tai paliepė Mussoliniui jas at
vesti. Kadangi Ethiopijos žmo
nės nemanė patapti popie
žiaus avimis ir turėjo ginklus 
apsigynimui nuo neprietelių, 
tai Mussolinis pasiuntė kariuo
menę^ su naujausiais kariškais 
prietaisais užimti Ethiopiją ir 
pavergti jos žmones. Paties 
Mussolinio sūnūs mėtė bombas 
iš orlaivių ir pasigyrė svie
tui, kad jie turėję daug sma
gumo, matydami žūstant šim
tus žmonių nuo jų numestų 
bombų. Italijos krikščionys nu
ėjo žudyt Ethiopijos krikščio
nis. Kodėl ? Todėl, kad to no
rėjo dievas-bažnyčia. Netinka 
sakyti, kad popiežius neliepė 
Mussoliniui užkariauti Ethio
piją. Popiežius išmokėjo Mus
soliniui 24,000,000 lirų (24 
mil i onus).

ISPANIJA

prašė popie- 
ponus fašistus 
jų prašymai, 1 

atmesti ir po-

Chinijos darbo žmonės dir
bo ir badavo, nes ponai atim
davo pagamintus produktus. 
Palengva darbo žmonės susi
tarė: neduoti ponams savo pa
gamintų produktų; fabrikų ir 
kitų įmonių darbininkai rei
kalaut didesnių algų. Ponai 
pasišaukė policiją, o kur tos

(Tąsa ant 4 pusi.)
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kurie suprato, (įarbo, tai stojo su ginklais j 
klastas, nepasidavė' ]<0Vą, kad apgalėt biednus 

kunigams ir nepasidavė kapi- ! žmones ir priverst juos dirbti 
ponams; sykiu su ponais stojo 
į kovą prieš biednus žmones ir 
dievas — bažnyčia. Kadangi 
ponai ir dievas-bažnyčia iš
naudojo ir skriaudė 'žmones, 
tai jie pralaimėjo kovą.Į Ponai 
išbėgiojo, bet dievas-bažnyčia 
liko, mat, dauguma žmonių ti
kėjo į dievą-bažnyčią. Kadan
gi darbo žmonės neleido kuni
gams viešai ardyti pravestą 
tvarką šalyje, tai dievo-baž
nyčios atstovai kunigai, turė
dami Jėzaus Kristaus patari
mą :—Būkit tykūs, kaip įavinė- 
liai, bet gudrūs, kaip žal
čiai (žodžiai “Rašto Švento),— 
slapta 
žmones, 
pravestą 
grąžinti 
į talką stojo popiežius, jis šau
kė visus ištikimus dievui-baž-

25th Avenue Brooklyn, N. Y.
Pradžia 10 vai. ryte. Įžanga 40 Centų

tapo nužudyti ar 
kalėjimuose. Baž- 

pagelbėjo Mussoliniui 
valdonu-diktatorium, 

atsimokėdamas 
Romos 

kad popie-

talistams, 
numarinti 
nyčia 
patapti 
tai Mussolinis, 
bažnyčiai, davė dalį 
miesto popiežiui, 
žius įsisteigtų mažą karalystę. 
Popiežius, gavęs karalystę, iš
ėjo iš Vatikano ir jaučiasi tvir
tai atsistojęs ant šios žemės 
kaipo popiežius-karalius.

Bile valstybė, turinti 
tituciją, užgirtą piliečių 
tybčs tvarką 
konstituciją 
privalo būt 
kai.

Iš tarpo žmonių, vadovavu- . Ratnyčia, 
turi

dingą žmonėms, nes bažnyčia 
skelbia melus; antra, panai
kinant kapitalizmą, kurio ne
pavaduojama p a g e 1 b ininkė 
yra bažnyčia, nes bažnyčia 
palaiko darbininkus paklus
niais ponams išnaudotojams, 
paskatino bažnyčią veikti.

Italijoj bažnyčia per savo 
kunigus, su pagelba išpažin
ties ir asmeniškais atsilanky
mais į namus, biedniems žmo
nėms įkalbinėjo pavojų jų dū
šių išganymui iš laisvų žmo
nių pusės; graudeno nieku ki
tu nepasitikėt, kaip tik baž
nyčia, kuri atstovauja patį 
dievą.

šių laisvoms organizacijoms ar 
darbininkų unijoms, bažnyčia 
rūpestingai rinko sau ištiki
mus, norinčius tapti valdinin
kais ar bent kokiais “garbin
gais” vyrais; teikė jiems nu
rodymus, ką jie turėtų atlikti 
bažnyčios ir katalikiškos vals
tybės labui abelnai. Tokiu bū
du bažnyčia gavo B. Mussoh- 
nį ir kitus jam panašius veikė
jus, kurie pasivadino fašistais 
ir įsteigė savą organizaciją. 
Kada fašistų organizacija ta
po suderinta su valdžia, B. j 

valdžios 
kurios 

yra nuo dievo—baž- 
neturi būt . valdoma 
iš apačios, tai yra: 
išrinktų atstovų arba 

Tai parlamentas 
pravedama

Šokiams Grieš Gregorick Orkestrą
Rengia bendrai LDS 50 kuopa, Rusų, Lenkų, Lernko Draugijos, 
Tarptautinio Darbininkų Ordeno kuopos, Jaunimo Organizacijos.

Viso 35 Draugijos

kons- 
vals-

nustato pagal 
ir visi gyventojai 
palankūs tai tvar-

kaipo organizaci- 
i ja, turi savo konstituciją: 
“Raštą Šventą” arba Bibliją. 
Krikščioniški kunigai semina
rijose ar tam panašiose mo
kyklose, kaip jie sako, studi-

“. . .Kiekviena karalystė sa
vyje padalinta bus išnaikinta 
ir namai ant namų sugrius.” 
žodžiai iš “Rašto švento.”

Kas yra savyje padalini
mas? Bile valstybė, kuri atme
ta dievą-bažnyčią ir pasmer
kia religiją kaipo blėdingą 
žmonėms, panaikina teisę pri- 
vatiškos n u o s a v y bės, atima 
kunigų ir kapitalistų turtus ir, 
išsirenka valdžią iš paprastų 
liaudies žmonių, vadinosi sa- 
vyje padalinta. Pačių žmonių 
išrinkta valdžia, kuri atmeta 

. .............— -------- ------ i šalin dievą-bažnyčią — nėra 
nyčiai stoti į kovą'prieš darbo. valdžia nuo dievo.

organizavo niekšus 
ardyti darbo žmonių 
tvarką su tikslu su- 

ponų valdžią. Jiems

Tai bus milžiniškas tarptautinis piknikas.

Muzikale Programa, Kalbėtojai.

Kelrodis: Važiuoti West End I3MT Subway, išlipti ant 25 gatvės 
ii’ paeiti 4 blokus j pietus—bus pikniko vieta.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

Mussolini paskirtas 
pirmininku. Valstybė, 
valdžia 
nyčios, 
žmonių 
žmonių 
parlamento, 
panaikinamas, o 
diktatoriška valdžia. Mussoli- 
nio diktatoriška valdžia panai
kino visokias darbininkų ar 
liaudies organizacijas, užgynė 
darbininkams ar valstiečiams 
susirinkimus, o spaudą pasta-

A

Vaizdas iš Jersey City, N. J., kur valdo Amerikos Hitleriukas Hague. Kai Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas pasiruošė šaukti masinį mitingų dviem J. V. kongresmanam, tai Hague suorgani

zavo mušeikų gaujas ginkluotam ant mitingo užpuolimui.

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

VALANDOSE—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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



ESISVJĮI Ketvirtad., Gegužės 19, 1938

Parašė M. ZOŠČENKO

MELSVOJI
Vertė V. PAUKŠTYS

MYGA
Bažnyčios Reikšme

II. “Meilė”
(Tąsa) 33

Ir ve, mūsų šokikė, po karštų prašy
mų, leido savo draugei pasimatyti su my- 
lymu žmogumi savo kambaryje.

Taigi mūsų artistas, gavęs liuosą die
ną, ryte, geriau apsirėdęs, leidosi į pa
simatymą.

O reikia pasakyti, kad tramvajuje 
įvyko su kaimynu nedidelis epizodas ir 
susirėmimas. Na, abelnai, lengvas pasi- 
barimas, vyksmas ir taip toliau. Pasek
mėje to mūsų artistas, kaipo nesusival- 
dantis žmogus, truputį daugiau, rųegu 
reikia, pasikarščiavo. Ir kuomet kaimy
nas, po persibarimo, išlipo iš tramva
jaus, mūsų artistas, neiškentęs, spjovė 
ant jo. Ir labai nudžiugo, kad travajus 
greitai pradėjo važiuoti ir įžeistas kai
mynas nespėjo tramvajų pasivyti, kaip 
kad norėjo tą padaryti.

Vienok nuo šio susirėmimo mūsų ar
tisto ūpas nesugedo. Jis susitiko su sa
vo simpatija ir abudu nuėjo pas draugę, 
kuri gyveno komunaliniame name, ne
dideliame, bet jaukiame kambaryje, 
nuo kurio raktą laikė rankose.

Ir ve, jiedu užėjo į kambarį, atsisėdo 
sofoje, kad pasikalbėti apie savo toli
mesnį gyvenimą, kaip staiga kas tai 
pradėjo į duris barškinti.

Jauna dama davė artistui ženklą ne
atsiliepti, bet artistas ir be to jau nete
ko žado.

Staiga už durų pasigirsta balsas.
—Sakykite, ar greitai ji sugrįš?
Mūsų dama, išgirdus balsą, baisiai nu

sigando, pabalo ir pašnabždomis pasa
kė artistui, kad čia jos vyro balsas. Ir 
kad vyras, veikiausiai, pamatė juos gat
vėje ir dabar čia atsekė.

Dramos artistas, išgirdęs apie pana
šų kamufletą, pradėjo netgi kratytis ir 
drebėti ir, sulaikęs kvėpavimą, atgulė 
ant sofos, liūdnai žiūrėdamas į savo sim
patiją.

O balsas uždurų sako:
—Tuomet aš paliksiu raščiuką. Pasa

kykite, kad aš buvau užėjęs.
Ir ve, mūsų damos vyras (ir tai ištik- 

ro buvo jis), parašęs raštelį, apačia du
rų įkišo į kambarį ir pats išėjo.

Mūsų dama, labai nusistebėjus, grei
tai pagriebė tą raštelį ir pradėjo skaity
ti. Perskaičius, pradėjo garsiai raudoti, 
šaukti ir pulti ant sofos.

Dramos artistas, truputį atsipeikėjęs 
nuo moteriško balso garsų, taipgi nu
sistebėjęs perskaitė raštelį, kuriame ve 
kas pasakyta:

“Mažyte Sonyte! Aš netikėtai pasiliuo- 
savau anksčiau ir užbėgau pas tave, bet 
—deja! Neradau. Užeisiu kaip trys. 
Karštai bučiuoju. Nikolajus.”

Mūsų dama, per ašaras ir verksmus, 
sako artistui:

—Ką tas reikštų? Ką jūs manote?
Artistas sako:
—Greičiausiai, jūsų vyras įsimylėjęs į 

jūsų draugę. Ir jis čion užėjo ne kitaip, 
kaip pasilsėti nuo savo šeimyninio gy
venimo. Dabar jūsų sąžinė turi būt ra
mi. Pavelykite rankytę pabučiuoti.

Ir vos tik jis norėjo prispausti jos 
rankytę prie savo šiurkščių lūpų, kaip 
staiga pasigirsta neapsakomai didelis 

. bildėsis į duris. Ir už durų girdis drau
gės neramus balsas:

—Ak, atidarykite greičiau! Tai aš 
parėjau. Ar niekas nebuvo užėjęs, kuo
met manęs nebuvo?

Mūsų dama, išgirdus šiuos žodžius, 
momentaliai vėl leidosi raudoti ir, atida
rius duris, raudodama padavė draugei 
šį raštelį. Ta, perskaičius raštelį, trupu
tį sumišo ir pasakė:

—Čia nėra nieko stebėtino. O jeigu jūs 
viską žinote, tai aš nei neslėpsiu. Abel
nai, aš meldžiu jus kuogreičiausiai išeiti, 
kadangi pas mane kaip kas turi užeiti.

Mūsų dama sako:
—Tai yra kas—kaip-kas? Iš raščiuko 

matosi, kad tuojaus pas tave užeis-ma- 
. f-no vyras. Puikus dalykas!—išeiti tokia- 

’ me momente. Aš, gal būt, noriu pažiū- 
reti, kaip šis niekšas peržengs šio iš- 

■ tvirkimo urvo slenkstį.
Jaunas žmogus, kurio stačiai sugedo

ūpas nuo visų šių įvykių, norėjo pas- 
nuo ™<>^mės, bet mūsų dama, 

užsiliepsnojus, nepavelijo jam išeiti.
Ji pasakė:
—Ve tuojaus ateis mano vyras, ir tuo

met mes perkirsime šį užnarpliotą maz-

Išgirdęs žodžius, artimus karinio gy
venimo leksikonui, artistas, susiradęs 
kepurę, pradėjo energingiau atsisveikin
ti ir eiti. Bet čia, apart kitko, prasidėjo 
barniai ir ginčai jo klausimu—ar jis pri
valo išeiti?

Išpradžių abidvi draugės norėjo jį su
laikyti, iki vyro atėjimo, kaipo esmės 
įrodymą. Pirmoji—kad parodžius savo 
vyrui, kas per paukštis jos draugė, lei
dusi juodu į savo kambarį; antroji—kad 
parodžius, kokia jo žmona.

Bet po to jų mintys persikeitė. Drau
gė nepanorėjo save kompromituoti, o 
žmona nepanorėjo savo vyro akyse pa
sirodyti taip žemai. Ir šiuo klausimu su
sitaikę, mūsų artistui paliepė kuogrei
čiausiai išsinešdinti.

Bet kaip tik mūsų artistas, pasiten
kinęs tokiu nuosprendžiu, pradėjo atsi
sveikinti, staiga vėl pasigirdo barškini
mas į duris. Pabarškinęs prabilo:

—^Brangi Sonia, tai aš! Atidarykite!
Čia jau kambaryje pasidarė nepapras

tas sumišimas..
Dramos artistas tuojaus nupuolė dva

sioj ir, atsidūręs baisiame nuliūdime, no
rėjo sofon gulti, prisimetant sergančiu 
arba mirštančiu, bet laiku dasiprotėjo, 
kad tokioj padėtyj kaip tik į jį gali pra
dėti šaudyti.

Ir dėlei šios priežasties jis pradėjo po 
kambarį blaškytis, kojomis užkabinda
mas už įvairių daiktų ir sukeldamas di- 
džiausį bildesį.

Atėjęs vyras, stovėdamas už durų, ne
apsakomai nusistebėjo neįleidimu vidun 
ir girdėdamas didelį bildesį, dar ener
gingiau pradėjo į duris belsti manyda
mas, kad kambaryje kas nors nepapras
to dedasi.

Tuomet draugė sako artistui:
—Ve šios durys į mano kaimyno kam

barį. Aš tuojaus jums jas atidarysiu. 
Per jas įeisite į kaimyno kambarį, o iš 
ten į koridorį ir laukan. Nuoširdus lin
kėjimas.

Ir pati atkabina duris ir įsako artistui 
kuogreičiausiai išsinešdinti, nes atėjęs 
žmogus,- girdėdamas kambary bildesį ir 
nesulaukdamas durų atidarymo, pradėjo 
jas laužti, kad į kambarį įsiveržus. Tuo
met mūsų artistas, kaip kulka, šovė į 
kaimyno kambarį ir norėjo į koridorį 
išsinešdinti, kaip staiga pajuto, kad du
rys buvo uždaros iš koridoriaus pusės, 
veikiausiai kabomąja spyna.

Artistas metėsi atgal norėdamas pra
nešti dviem damom, kad jis randasi kri- 
tingoje padėtyje, nes durys užrakintos 
ir jis negali išeiti. Vienok jau buvo vėlu.

Į kambarį buvo įleistas vyras ir ten 
kilo tokia kalba, prie kurios artisto pa
sirodymas būtų labai nepageidaujamas. 
Tūomet artistas, kaipo žmogus be lyg
svaros, staiga nuo tokios daugybės įvy
kių nusilpo ir, pajutęs didelį jėgų su
mažėjimą ir galvos svaigimą, atgulė lo
von manydamas, kad jis čia randasi sau
giausioj vietoj.

Ir ve, jis guli sau lovoj ir mąsto vi
sokias baisias mintis—apie šį, apie tą, ir, 
dalinai, apie nesąmonę meiliškų užside
gimų. Ir. staiga girdi, kad korįdoryje kas 
tai bando duris atidaryki. Kas toks krap
štosi už durų ir, veikiausiai, tuojaus 
įeis kambarin. x

p Ir ištikrųjų staiga durys atsidaro ir 
tarpduryje pasirodo žmogus su pintine 
pyragaičių iš Torgsino.

iPamatęs žmogų, gulintį jo lovoje, iš
sižioja nuo nusistebėjimo ir, nieko ne
suprasdamas kame dalykas, nori duris 
uždaryti.

Artistas pradeda atsiprašinėti, aiškin
tis. ir plepėti įvairius žodžius, ir staiga, 
apimtas baimės, pamato, kad įėjęs kam
bario šeimininkas yra ne kas kitas,-kaip 
tik tas pats žmogus, su kurįųoini ryte 
tramvajuje susibarė ir ant kurio jis 
spjovė.

(Daugiau bus)

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
neužt.eko, tai kariuomenę, kad 
priversti darbo žmones dirbti, 
ponus šert ir tylėt; mat, po
nų. valdžia. Tada darbo žmo
nės ėmėsi spėka prašalint po
nų valdžią. Darbo žmonįų pu
sėje vadovu buvo ir Ghiang 
Kai-shek, sakoma katalikas. 
Kada darbo žmonės pradėjo 
ponus įveikti, Chiang Kai-shek 
pabėgo prie ponų ir stojo ka
riauti prieš darbo žųipnes. 
Tūkstančius kovotojų darbi
ninkų ponai nužudė, bet dar
bininkai visgi įstengė užimti 
didelį plotą žemės ir įsteigti 
socialistinę sovietinę tvarką; 
visoki turtai iš ponų Atimti, 
paliekant ponams tinka
mą pragyvenimui dalį. Val
džią išrinkta iš darbo žiponių; 
Raudonoji Armija suoįrgani- 
zųota apsigynimui nuo užpuo
likų ponų. Chiang Kai-shek, 
būdamas generolu ir patapęs 
ponų valdžios pirmininkų, rin
ko kariuomenę ir atkartotinai 
puolė savo šalies žmones, įsi
steigusius sovietinę tvarką, bet 
sovietinės Chinijos žmonės už
puolimus atmušė. Nesisekant 
ponams sunaikint sovietinę 
Chiniją, Japonija pasiuntė sa
vo kariuomenę, kad užgrobti 
Chiniją ir sunaikint sovietų 
kraštą. Chinijos ponai *riebuvo 
Japonijai priešingi, bet prie

Centro suvažiavimo klausimu, 
bet iš priežasties mažo narių 
skaičiaus, susirinkime, nebuvo 
rinkta nei delegatai, nei išpil
dyta ankieta tuo suvažiavi
mo klausimu, čia jau yra 
perdaug negražu, draugai. 
Lankykite susirinkimus. Ne
pamirškite 22 d. gegužės, su
sirinkite visi. Yra labai svar
bių dalykų išdiskusuoti suva
žiavimo klausimu. Susirinki
mas bus 10:30 iš ryto, Endi
cott St. svetainėj.

“Vilnies” suvažiavimą svei
kino šie draugai su auka: po 
$1—B. Mizara, J. M. Lukas 
ir A. Granickas; po 50c—F. 
Kaulakis, J. Raulušaitis, N. 
Kudarauskas; po 25c—A. Pil
kauskas, F. Petrauskas, J. Pet- 
kūnas. Viso $5.25 ir. LDS 57 
kuopos sukelta $5. Viso pa
siųsta “Vilniai” $10.25.

J. M. L.

Rochester, N. Y.

šais Japoniją išstojo Chinijos 
liaudis. Chinijos ponų valdžia, 
matydama negalėsianti liaudį 
sudrausti, susitarė su sovieti
ne Chiniją karNuti prieš Ja
poniją. Chinijds valdžia tapo 
perorganizuotą: pritarianti ar 
veikianti Japonijos naudai 
valdininkai prašalinti, , buvę 
kalėjimuose komunistai ir kiti 
politiniai veikėjai paleisti—vi
su Chiniją tapo suorganizuota 
prieš Japoniją, žinios yra, kad 
Japonija baisiai žudo neka
riaujančius Chinijos žmones—j 
kodėl ? Todėl, kad tie žmonės 
nepasiduoda ponams. Buvo 
paklausimų: kodėl popiežius, 
dievo atstovas ir viešpats-ka- 
ralius viso svieto, neųžtaria 
žudomus chinus ir nesudrau- 
džia Japoniją ?

štai, kodėl:
Japonijos valdžia “yra nuo 

dievo”—to paties dievo, kurį 
ir popiežius turi; tai ar tiks 
popiežiui išstot prieš Valdžią, 
kuri yra “nuo dievo”. ' Kitas 
dalykas: Chinijoj įvyko “sa
vyje padalinimas”, tai yra
įsteigimas socialistinės-sovieti- 
nės valstybės, kurios žmonių 
išrinkta valdžia nepripažįsta 
nė dievo, nė velnio. Tokia val
stybė pagal patvarkymą Jė
zaus Kristaus turi būt “išnai
kinta ir namai ant namų” su
griauti.

Jei mes atydžiai peržvelg
sime šalis, kuriose viešpatau
ja fašistai, tai rasime, kad 
dievas-bažnyčia veikia sykiu 
su fašistais. Fašistai vienodai 
veikia visur. Dievas-bažnyčia, 
nepaisant skirtingų sektų ar 
religijų, veikia vienodai. Jų 
veikimas nustatytas pagal 
“Raštą šventą”. Nekrikščioniš
kos bažnyčios turi
“šventus raštus”, bet jos vei
kią vieningai su krijkščionių 
bažnyčia, mat, visos turi ta 
patį' dievą. \

A. Nendrynas.

savus

Worcester, Mass.
______

Iš A^DLD 11 Kp- Susirinkimo
įčia buvo ir gerų raportų, 

vienas per J. M. Luką iš La
bor’s Non-Partisan League 
konferencijos, įvykusios Bosto
ne, 27 d. kovo, kur ir buvo 
sutverta Labor’s Non-Partisan 
League, kad .organizuoti į ją 
Naujosios Anglijos darbinin
kus. Antras buvo geras ra
portas per' P. Plokštį nš / ‘Lais
vės” metinio suvazjaViino.

pikos nutarta ^pasiųsti į 
yVasliingtopą jteį.egrapia aįgų 
ir valandų, biliaus klausimu.

Čia buvo laiškas iš ALDLD

šeštadienyj, 14 d. gegužės, 
pasidarbavimu ALDLD 50 kp., 
buvo perstatytas veikalas 
“Pusseserė Salomėja.” Publi
kos buvo neperdaugiausiai. 
Lošimas atsilankiusius paten
kino, tą rodė aplodismentai.

Reikia pripažinti, kad loši
mas nebuvo atlikta šimtu nuo
šimčių tobulai, bet publika tą 
mažiau galėjo pastebėti. Po 
perstatymo traukėsi šokiai ir 
pasilinksminimas.

Dabar viršminėta kuopa ren
gia prakalbas ir paskaitą 
sekmadienį, 22 d. gegužės, 7 
vai. vakare, Gedemino svetai
nėj. Kalbės drg. šolomskas, 
o paskaitą atliks drg. Pr. Pa
kalniškis. M. D.

Haverhill, Mass.

nėse. Apie 25 automobiliai 
pilni žmonių palydėjo į atsil- 
sio vietą.

Juozapas paliko moterį Ci
ną, dvi dukteris ir keturis sū
nus. •

Politinio nusistatymo buvo 
social-tauHninkas, susipratęs. 
Netikėjo/į jokius burtus ir 
šeimą išaugino tokios pat pa- 
krąjpos.

Velionis sirgo neilgai, tik 
apie: 3 savaites, ligoninėj iš
gulėję apie 10 dienų. Liga 
b u v® mažakraujystė. Nors 
paėmė nuo sūnaus Vytauto 
pusę kvortos kraujo daktarai 
ir suleido, bet nepagelbėjo. 
Nuęmę X-ray paveiksią, su
rado, kad šone turi vėžio li- 
gą,rir gydytojai pripažino, kad 
neilgai begyvens.

Juozapas Lekavičius iš Lie
tuvos paėjo Kauno vedybos, 
Raseinių pavieto, Jurbarko 
valsčiaus, Skersnemunės para
pijos, kaimo Rotulių. Buvo 5 
metus ištarnavęs Rusijos ka
riuomenėj ir buvo policijantu j 
Jurbarko miestelyj. Amerikoj 
išgyveno 38 metus, prigulėjo 
prie SLA kuopos ir buvo 
“Naujienų” skaitytojas. Du jo 
broliai gyvena Pittsburgh e — 
Dominikas ir Jonas.

Rep.

Mūsų Veikimo Reikalai

Kongresinio Komiteto atsto
vų susirinkimas atsibuvo 11 d. 
gegužės Lietuvių Piliečių Ge
demino Kliubo svetainėj. A. 
P. Dambrauskas raportavo, 
kad 9 d. balandžio buvusių 
judamų paveikslų iš Ispanijos 
— “Heart of Spain” — liko 
pelno ir pasiųsta dėl Ispanijos 
liaudiečių $69.25. Plačiai bu
vo apkalbėta delegatų rinki
mas ir siuntimas į Amerikos 
Lietuvų Kongresą, kuris atsi
bus 25 d. birželio, 1938 me
tų, Scranton, Pa. Delegatų 
rinkimas paliktas sekančiam 
susirinkimui, kuris atsibus 8 
d. birželio, LPGK svetainėj.

Šiuom tarpu smarkiai ren
giamasi prie pikniko, kuris at
sibus 22 d. gegužės. Lietuvių 
Piliečių Gedemino Kliubo 
Parke, Bradford, Mass., šalia 
Salem St., Haverhill. Piknikas 
rengiamas bendrai Amerikos 
Lietuvių Kongresinio Komite
to ir Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 102 kuopos. Nuo 
šio pikniko pasekmių matysi
me, kiek bus galima pasiųsti 
delegatų į abu suvažiavimus, 
nes šis piknikas yra dėl to j 
rengiamas. Pikniko pradžia 
kaip 11 vai. ryte.

Piknikai! važiuojant, nesi- 
veškite valgių, nė gėrimų, 
nes komisija pasistengs turėti 
visko užtektinai. Muzikantai 
bus geri, kurie linksmins su
sirinkusią publiką. Jeigu ir 
lytų, tai čia yra pusėtinai di
delė svetainė ir galima bus 
pasislėpti. Visus kviečiame 
dalyvauti šiame piknike.

A. J. N.

Youngstown, Ohio.
Gegužės 4 d. pasimirė Juo

zapas Lekavičius, 67 metų am
žiaus. Youngstowne išgyve
no 28 . metus. Darbas jo bu
vo. išvežioti iš krautuvių po- 
pieras ir bet kokį gavęs dar
bą dirbdavo. Tapo palaido
tas be bažnytinių apeigų, tai 
yra, laisvai geg. 6 d., Tood 
Foundation privatiškose kapi

| Elizabeth, N. J.
Norėjo, Kad išdeportuotų, 

Gavo Kalėjimą

Juozas Beliauskas, 55 metų 
amžiaus, bedarbis ir vargin
gai gyvenęs, sumanė išmušti 
pašto langą. Manė, kad už 
tokį prasižengimą išdepor- 
tuos i Europą. Bet teisėjas J. 
Kirk, vietoj deportuoti, nu
baudė 30 dienų kalėjimu ir 
25 doleriais finansiškai.

Nelaimė su Automobiliais

ninku Elizabethe. Geležinke
lio kompanija kelia gelžkelį 
virš gatvių. Visas darbas kai
nuos $4,691,000. Atrodė, jog 
didelis darbas ir bedarbė su
mažės. Bet šis darbas baigia
mas su visai mažu skaičiumi 
darbininkų. Katrie darbinin
kai manė gauti šiokį tokį už
siėmimą, užteko žiūrėti alka- 
niems į mašinas, kaip jos at
lieka milžiniškus darbus su 
keliais darbininkais.

Mūsų kaimyniškame mieste
lyj, Kearney, N. J., Randav 
laivų budavojimo kompanija, 
vadinama Federal Ship Build
ing. ši kompanija paskelbė 
vietiniuose, laikraščiuose, kad 
budavos 4 naujus laivus po 
13,900 tonų Įtalpos ir 435 pė
dų ilgio. Kainuos $7,980,000. 
Atrodo, didelis darbas. O pa
matysime, kad bedarbiams 
užteks prie vartų pastovėt ir 
pasižiūrėt, kaip laivai bus ga
tavi.

Tas viskas rodo, kad šian
dieniniam surėdyme darbinin
kai atsiduria tokioj padėtyj, 
kokioj atsidūrė arkliai. Kuo
met visi važiavo arkliais, tai 
arkliai buvo reikalingi. O ka
da mašinos užėmė arklių vie
tas, tai mes matome, kad ar
klys jokiu būdu nebesulauks 
gerlaikio. Taip ir su darbi
ninkais. Darbininkai turėtų 
daugiau rūpintis savo būkle.

Ukrinas.

Ottawa, Canada. — Už
drausta įvežti Kanadon de
vyni amerikiniai bei angliš
ki žurnalai ir du francūziš- 
ki—dauginusia detektyviški 
ir romantiškai-meiliški.

Ig. Budreckas važiuodamas 
su mašina užgavo šešių metų 
mergaitę Patricia Morris. 
Mergaitė nuvežta į ligoninę/

Tėvai, saugokite mažus vai
kui, neleiskit Į gatvę vienus.

Darbai pas mus dar vis ei
na silpnyn, žmonės klausia vie
nas kito, kas bus toliau, kada 
darbai pagerės? Well, atrodo, 
kad prie šiandieninės tvarkos 
sunku gerlaikį bus sulaukti. 
Mašinos ir skubinimo sistema 
darbininkus išstumia i bedar
bių eiles. Darbininkai nebe
reikalingi.

Pavyzdžiui, kaip atliekami 
dideli darbai su mažai darbi-

VAKACIJŲ VIETA
Patogiame Viešbutyje

U. S. HOTEL
Valatie, N. Y.

Prie Kelio U. S. 9
Praleiskite savo vakacijas

U. S. Hotel, Valatie, N. Y.
Specialės kainos po $12 j savaitę 

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

Puiki scenerija, visi patogumai. 
Arti Albany miesto, arti visokių bu- 
sų ir traukinių.

Telefonas Valatie 13-R.
Louise Giarve, Prop.

Telephone: EVergrcen 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 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

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

IS ienų padarau n 
jui paveikslui ir 1 
javui sudarau iu a 
rlkonižkaii. Reik 
esant ir padidinu 
kio dydžio, kokio 
geidaujama. Ta 
atmaliavoju 
■palvom.

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

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

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tinka

mai ir už prieinamų kainų
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

Ge’d Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

CHRONIŠKOS 

LIGOS

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

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimų

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A. M, iki 8 P. M., o Sekmadienį
9 A. M. iki 3 P. M.
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Operos Dainininkė Koncertuo
ja Bažnyčioj

Senas posakis, ‘‘Kaip buvo 
seniau, taip ir dabar,” neata- 
tinka gyvenimui. Šių laikų 
žmonės darosi pažangesni ir 
reikalauja ko nors naujo, įdo
mesnio.

Net ir katalikiškų pažvalgų 
žmonės reikalauja įdomesnio 
pagražinimo iš kultūriško at
žvilgio bažnyčioj.

8 d. gegužės Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių katalikų baž
nyčios klebonas Juozas Si
monaitis, surengdamas 40 va
landų pamaldas, sukvietė visą 
eilę kunigų iš apielinkės ir 
net iš Milwaukee, Wis., kuni
gą Juozą M artį.

Bet kunigais juk katalikus 
neužganėdinsi, ypač kada tą 
dieną Aušros Draugija turėjo 
dailės žvilgsniu gražų persta
tymą — operetę ‘‘Bailus Dak
taras.” Tai kad tą spragą už
pildžius, pakvietė Metropoli
tan Operos mezzo-soprano 
dainininkę Anna Kaskas-Kat- 
kauskaitę, kuri išpildė laike 
pamaldų koncertinę dalį 
programos, sudainuodama “Avė 
Maria” ir kitus religinius him
nus.

10 d. gegužės teko dalyvau
ti unijų ir bedarbių susirinki
me, 1917 Metropolitan, Elec
tric ir Radio Unijos svetainėj. 
Dalyvavo nuo 
kų unijos, iš 
International 
ir Bedarbių 
Kalbėta apie
mą prie demokratų, 
vių ir CIO parado ir prakal
bų 13 gegužės. .

plięno darbinin- 
korkų unijos, iš 
Workers Order, 

Susivienijimo, 
didelį prisirengi- 

progresy-

20 d. gegužės, bus didelis 
masinis mitingas Carnegie Li
brary svetainėj, 
atidarymui Komunistų Partijos
konvencijos. Kalbėtojais bus 
C. Hathaway, M. Young ir 
C. Flynn. Lietuviai visi kvie
čiami dalyvauti.

Federal St.,

Gegužės 9 d. buvo Komu
nistų Partijos kampanijos ko
miteto susirinkimas. Susirinko 
atstovai iš visų vienetų-. Da
lyvavo apie 60 draugų. Miesto 
komitetas išdavė raportą kas 
yra veikiama
prie gegužės 17 dienos nomi
nacijų ir prie radio prakalbų 
kas antradienis pd 15 minučių, 
6:30 vai. vakarais.

prisirengimui

tymą ir daug padėto triūso, kai
po režisierius draugė L. B. ša
knaitė, kuri vadovavo chorui ir 
orkestrai, užsitarnavo nuo Au
šros Draugijos gražų ačiū pavi
dale bukieto gyvųjų gėlių.

Nors buvo dėtos visos pas
tangos sutraukimui publikos, 
bet, kaip tyčia, prieš tai įvyko 
apielinkės parengimai, taip pat 
ir ant vietos, del to publikos ne
buvo tiek, kiek tikėtasi.

Nelabai gerai, kad ir mūsų 
Aušros Draugijos kai kurie na
riai žiūri pro pirštus į draugi
jos metinius parengimus. Mes 
turime būti savo draugijos pa
triotais ir remti ją visais gali
mais būdais.

Kaip ten nebūtų, Aušros 
Draugija atliko gerą, puikų 
menišką darbą, kuris paliks vi
sų atminčiai. Mes veikiame ne

Šiame mitinge bus išduotas są
skaitos iš mūsų atliktų darbų pir
miau, taip-gi bus apkalbėta bendri 
Lietuvos ir jos • nepriklausomybės 
reikalai. Todėl kviečiam^ visus ir 
visas Montrealo lictuvius-es kuo 
skaitlingiausia) dalyvauti. — Liet. 
Neprikl. Ginti Komitetas. (117-118)

BRIDGEPORT, CONN.
Penktadienį, geg. 20 d. įvyks svar

bios diskusijos, 7:30 v. y., 407 La
fayette St. Šiose diskusijc 
besime reikalą Amerikos 
Kongreso, jo veikimą ir 
Lietuvos reikalais, tai yra. Demokra
tijos Atgavimas, Nepriklausomybės 
išlaikymas, Vilniaus Krašto išliuo- 
savimas ir kiti. Ai' gerai daro tos 
organizacijos, kurios prie j šio veiki
mo neprisideda. Ateikit visi. Rengia 
Liet. Prieškarinis Kom. j (117-118)

DETOIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 22 d., 2 vai. sekmadienio popie
tį. Draugijos Svėt., 4097 Porter St. 
Prašome visų narių dalyvąuti šiame 
susirinkime, nes turime daug svar- 

. Atsiveskite ir 
1 naujų narių prirašyti prie kuopos. !

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. rengia pikniką. 

Įvyks sekmadienį, geg. 22 d. Mike- 
laičio Parke, Eddington, Pa. Pradžia 
10 vai. ryto. Įžanga 25c Šokiams 
grieš labai gera orkestrą. Bus viso
kių valgių ir gėrimų. Automobiliai 
važiuokite Frankford Ave. iki City 
Line, sukite po kairei į Knights 2 d. 
Sekite iškabas. Gatvekariais važiuo
kite No. 66 iki City Line. Komisija 
pasitiks ir nuveš į parką. — Kom.

(117-119)

ose apkal- 
Lietuvių 
reikšmę

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, geg. 22 d., 10 vai. j 

to, įvyks ALDLD 141 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Nariai atydžiai įsitė- 
mykite: vietojo antrą va], po pietų,, 

' tai dėl tam tikrų priežasčių susirin
kimas įvyks 10 vai. ryto. 143 Pierce 

1st. Pribūkite laiku, nes turime daug 
svarbių 
mirškite 
ju narių

ry-

reikalų aptarimui. Ncpa- 
duoklcs pasimokčti ir nau- 
atsivesti. — L. Turcikis.

(117-118)

DETROIT, MICH.
Linksma VakaruŠka

Sekamų šeštadienį, geg. 21 d. 
įvyks vakaruškos ir žaislai su laimė
jimais.' Dėl laimėjimo bus farmerskų 
didelių' sūrių ir kitokių dalykų. To
dėl kam tik laikąs leidžia, kviečiame 
dalyvauti. Vakarą rengia ALDLD 
188 kp. dėl sudarymo delegatų kelio
nės lėšų į ALDLD suvažiavimą, 
Brooklyn, N. Y. Vakaruškos įvyks 
7148 Arcola St., drg. Vidrinskų stu- 
boj ajrti Van Dyke ir Lynch Rd. Ar
timiausias gatvekaris priveža Harper 
Ave. Pradžia 7 vai. vak. — Alvinas.

(116-118)

Dr, Herman Mendlowib
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

WATERBURY, CONN.
Atidarome Vasarinį Sezoną

Lietuvių Parko Bendrovė ruošia 
! puikų dešrų balių. Įvyks 21 d. gegu- 
i žės, šeštadienio vakare, Savame Par- 

, už Lakewood Ežero. Pradžia 6 
. ir tęsis iki vėlai nakties.

atsilcinkiusiems re- i virinkime. Sckr. P. Ž. (117-118) pra širdingai kviečiame visus skait-į 
1 lingai dalyvauti ir smagiai laiką' 
praleisti. Įžanga tik 35c, ir prie to! 
bus duodama ilgas dešros galas. —j 
Kom. (117-119)

tik savišalpos darbe, bet sykiu'reikalų aptarti.

valome ii dnbame kultuiOS-ap-j j<urj0 nepasimokėję už duok.'^j v"ak"”"ir~ tęsis iki Vėlai "j”'"" 
švietos darbą. | les, malonėkite pasimokėtii šiame su- Į šokiams’grieš puiki Digimo OrkcV

Visiems t.L.L...Z______
mėjams . ir sandarbininkams 
varde Aušros tariame širdingą 
ačiū.

Aušros Korespondentas
'D. K.

BALTIMORE, MD.
Komunistų Partijos vietinis 

triktas laikys savo konvenciją 
timorės mieste, gegužės 21-22. 
bus antra konvencija šio [jauno dis-
trikto į kurį įeina Maryland ir 
Washington Valstijų Partijos nariai 

dalyvauti 
vakare, 8 
centų. Iš-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE, 
Prieš Forest Parkway 

Woodhaven, L. L, N. Y.

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
11. Puikus steičius su naujausiais 

I įtaisymais. Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

----------------------- ————.
dis-

Bal-
Tai

Tacoma, Wash

Reikalauja Atlyginimo 
Už Diskriminaciją

Negras Kenneth Worde pa
traukė į teismą savininkus 
“Skouras Liberty Theater Cor
poration,” Liberty Teatre, ku
ris randasi po 1121 Elizabeth 
A Ve., reikalaujant $500 atlygi- 
nimoMiž diskriminaciją ir pa
niekinimą jo civilių teisių.

Balandžio 29 d. Kenneth 
Worde nuėjus į minimą ju- 
džių teatrą, kur paprasta 
įžanga yra 20c asmeniui, iš jo 
tapo pareikalauta $1 įžangos, 
žinoma, tokį begėdišką reika
lavimą negras Kenneth Worde 
atsisakė išpildyti. Worde kal
tina Liberty teatro manadžerį, 
kam jis diskriminacijos tikslu 
pakėlė įžangos kainą. Ken
neth Worde yra aktyvus re
publikonų partijos veikėjas ir 
buvęs “campaign manager” 
tarpe negrų dėl buvusio J. V. 
senatoriaus Warren Barbour.

Plačiai raportuota, kas vei
kiama kuopose ir šiaip organi
zacijose. Kalbėtojai prirodė, 
kad gręsia pavojus iš demo
kratų partijos, susiskaldymo.

D P Lekavičius.

Elizabeth, N. J

Du Pažmoniai

gHiiiiiiiiiiHiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Clement VokietaitisGREAT NECK, N. Y.
Linksmas Koncertas

Choras ruošia Koncertą, I 
22 d., sekmadienį, A. ir J.' 
Svet., 91 Steamboat Rd. j 
vai. vak., programa prasi-i 
vak. Įžanga į Koncertą 50

I Stephen Aromiskis
M (Armakauskas)

| Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-1335

ir pritarėjai. Kviečiame 
atdaroj sesijoj šeštadienio 
vai. Finų Svet. Įžanga 15 
girsite daug žymių kalbėtojų, bus ir 
Fred Brown, žymus veikėjas.

Reikės delegatams nakvynių. Ku
rie turite vietos prašome pranešti 
Partijos raštinei, 501 B. N.
St. — Delegatas. (117-119)

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

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

Pirmyn 
įvyks geg. 
Kasmočių 
Pradžia 5 
dės 6 vai.
centų asmeniui. Vien tik j šokius ir 
vaikams 25c. Geo. Kazakevičiaus or-! 
kestra iš Brooklyno grieš šokiams.' 
Programa bus graži ir turtinga.; 
Kviečiame greatncckiečius ir iš apy-1 
linkės dalyvauti šiame koncerte. —! 
Kom. (117-119)

Draugai oregoniečiai pranešė 
per “Laisvę” ir “Vilnį”, kad jie 
nutarė surengti dienraščiams 
spaudos pikniką šią vasarą. 
(Laikas nepaminėtas, kada pik
nikas įvyks).

Tai yra pagirtinas draugų 
oregoniečių sumanymas. Ir jei
gu aplinkybės leis pasistengsim 
dalyvauti jų spaudos piknike.

Mes, washingtonjeciai, kaip 
Tacomos ir Seattle ALDLD 
kuopos, turėsim bendrą pikniką 
liepos 4-tą dieną visiems žino
moj vietoj “Lake Geneva.” Pel
nas nuo pikniko skiriamas dar
bininkų kovoms ir spaudai. Tai, 
draugai oregoniečiai ir Wash
ington iečiai, taipgi ir visos apy-

Operetės “Bailus Daktaras” 
Perstatymo

8 dieną gegužės Laisvės Sa
lėje Aušros Pašalpinės Draugi
jos metiniame parengime mūsų 
kaimynai iš Newąrko, Sietyno 
Choras suvaidino dviejų aktų 
romantišką operetę “Bailus 
Daktaras.”

Sietyniečiai! Oh! Jūs siety- .. ................................. .
piliečiai! Kas gali jūs nemylėti iįn]ęės lietuviai jokių kitų pasi- 
už tokį puikų vaidinimą, už jū- linksminimų ant tos dienos ne-

Iš

Eutau

N. S. PITTSBURGH, PA.
Kom. Partijos ir simpaįtikų svar

bus susirinkimas įvyks penktadienį, 
geg. 20 d., 8 vai. vak. Carnegie Mu
sic Hall, Federal ir Ohio, St. Kvie
čiame visus dalyvauti. Kalbės D. 
Redaktorius ir kiti kalbėtojai. 
Komitetas. (117-118)

168 Grand Street 
Brooklyn, K. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

w.

Jis taipgi* yra pirmininkas 
League.” Įdomu bus žinoti, ką 
Union County Progressive 
League.” Įdomu bus žinoti, ką 
šiame diskriminacijos reikale 
darys republikonų baltieji va
dai.

Keliais Atvejais Apdegė 
Lutvino Svetainė

Lutvino svetainė, kur senais 
laikais visos tautos laikė savo 
parengimus, koncertus, balius, 
teatrus ir prakalbas, jau kelin
tu sykiu užsidega. Ugniage
siai turėjo daug darbo nakties 
laiku gesindami tą namą.

Šiuo laiku ši svetainė tuš
čia ir užmiršta, yra nuosa
vybėj Harmonia Building and 
Loan Association.

Išlaukdami Seifą, Užgrobė 
$3,500 Vertės Aukso

12 d. gegužės nakties lai
ku nežinomi plėšikai tam ti
krais specialiais įrankiais iš
laužė geležinį seifą “Elizabeth 
Dental Supply Company,” po 
num. 1201 E. Grand St., iš
nešdami auksinius dantis ir ki
tus brangius įrankius dantų 
taisymui, vertės $3,500.
Iškėlė Viršuj Gatvių Gelžkelį

Su valdžios lėšomis tapo 
galutinai iškelti gėlžkelio bė
giai Central Railroad kompa
nijos, važiuojant į Long 
Branch. Gelžkelio bėgiai yra 
iškelti viršuj trylikos gatvių 
Elizabethport daly miesto, šis 
darbas prašalino priežastį 
daugeliui nelaimių.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

sų puikiai sudainuotas dainas!
Kiekvienas tėmytojas ir klau

sytojas šios operetės gėrėjosi 
puikiu baritono balsu ir- komiš
ku nudavimu daktaro 
Tado Kaškiaučiaus.

Tessė Bičkauskienė, 
alto — rolėje daktaro 
tai puiki artistė ir komike, pil
nai tai rolei atatiko. Ypač jos 
dainavimas su orkestrą buvo 
harmonizuotai atliktas.

O gražioji Ona Stelmokaitė, 
puikiai išlavintas soprano, ro
lėje įsimylėjusios merginos pil
nai atatiko savo rolei, kaip, 
anot amerikoniško posakio, 
“blushing bride.”

Tessė Stočkienė, alto, tarnai
tės rolėje buvo stebėtinai pa
rinktas tipas. Ir atlošk tu man 
tarnaitės rolėj taip gerai, kad 
po lošimui tyčia, tėmijau ar tai 
gali būti tas pats asmuo.

J. Mikšis, nors rolė jo buvo 
netokia sunki, savo užduotį at
liko pagirtinai.

Lawrence Dobinis, tenoras,! 
rolėje įsimylėjusio vaikino, gra
žiai aprengtam kostiume, tai 
“devil take care 
svajote svajojo apie savo myli
mą merginą.

Jis ne vienai mergelei, sėdin
čiai publikoj, šyelniai kuteno 
širdelę savo meiliškomis dainų 
arijomis.
. St. Mikionis, policisto rolėje, 
su savo puikiu basso balsu, tik
rai ątatiko savo rolei.

John Stasiulis ir Žukausku
os, kaipo nešėjai, ir Marsonu- 
kas, kaipo sargas, tikrai pri
juokino publiką, kaipo geri dai- 
noriai ir komikai.

Ypač, teko pastebėti, jaunas 
Žukauskas turi talento tapti ge
ru komiku-artistu.

O Sietyno Choras su savo tik-1 
rai išlaikyta harmonija daina
vime pralenkia visus apielinkės 
chorus, nes žavėte žavėjo visą 
publiką.

Taip pat reikia atiduoti kre
ditą draugui Gasparaičiui už 
puikų nugrimiravimą visų ak
torių.

rolėj e

kontr- 
žmonos,

rengkite. širdingai prašom pas 
mus dalyvauti. Po gražiais ža
liuojančiais medžiais laiką link
smai praleisite su , skaitlinga 
publika, taip, kaip praeityj kad 
turėjom. O šį metą dar skait- 
lingiau susirinksim, tai ir savo 
klasės spaudą — “Laisvę” ir 
“Vilnį”, ir kitus gerus mūsų 
reikalus paremsime.

Draugų oregoniečių pakeltas

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. rengia pikniką, gegu

žes 22 d., sekmadienį, Olimpia Par
ke. Bus visokių pasilinksminimų, 
muzikos. Piknikas prasidėš 2 vai. po 
pietų ir tęsis iki vėlumas, 
me įvairių valgių ir 
linksmaus laiko praleidimo prašome , 
visus dalyvauti. -— Org. P. Buskia- i kviečiame 
vičius. (117-118) ......^-IN

CLEVELAND, OHIO
Am. Liet. Kongreso jcievelando 

Skyrius šaukia platų susirinkimą, Laisvų 
geg. 22 d., 10 vai. sekmadienio ryte. 
920 E. 79th St. Labai svarbu, kad jų 
visos vietinės Draugijos prisiųstų 
nors po vieną delegatą. Į 
Kong-. konferencija, reikia tinkamai ; 
prisirengti. — Sękr. J. Petraus
kas. (117-118)

i

BRIDGEWATER, MASS.
Bridgevvaterio ir Bostopo Progre-

bVAiiiuuiuių, K/ij'jiiipici x ui- 
visokių pasilinksminimų,

Tu rėš i - 
gėrimų. Dėl

Artinasi

BALTIMORE, MD. ---------------------------------------------------------------------------------------
ALDLD 25 kp. ir “Laisvės” skai- 'V v Vw T"W T

tytojų nepaprastas susirinkimas M. / A Vj T/ L IV Į Į I ?
įvyks geg. 20 d., penktadienio vaka- /A i fe į JfV. g' I , į I J V 
re, 8 vai. Lietuvių Svet., ant antrų j XX. v
lubų, 853 Hollins St. t

Gerb. “Laisves” skaitytojai ir kuo-1 36-42 Stagg St 
pos nariai, malonėkite visi ir visos

i pribūti į susirinkimą laiku. Prieš 
mus visus šiandien stovi didelis dar
bas, tai yra mūsų brangaus dienraš- j 
čio “Laisvės” piknikas, kuris įvyks 
gegužės 29 d. Liberty Park. Svečių' 

■turėsime iš tolimų kolonijų, reikės 
įprisirengti su patarnavimu. Todėl

> dalyvauti viršminėtame. 
susirinkime. — Valdyba. (116-117) i

Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

PLYMOUTH, PA.
Piymoutho ir Apylinkes Lietuvių 

Kapinių Apvaikščiojimas 
įvyks 30 d. gcgužės-May (Dekoraci- 

j Dienoj). Pradžia 10 vai. ryto. 
Kalbės drg. J. Gasiunas iš Brooklyn, 
N. Y. Kviečiame visus. West Wyom-, 
ing-Swoyersville Boro Komisija.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

Ateinantį penktad., 20 d. geguž.,1 
7:30 v. v. įvyks Veik. Kom. ir visų 

syviškos Organizacijos rengia bend-j mūsų organizacijų narių susirinki- 
rai pikniką. Įvyks sekmadienį, 22 d. 1 mas dūlei “Laisvės” atsibuvusio ban- 

I gegužės. Grange Parke, Bridgcwa- kieto. Visi sugrąžinkite tikietus, bus 
| toryje. Bus gera muzika, visokių raportas. Taipgi turėsime apdisku- 

-- - - - .valgių ir gėrimų. Labai gera vieta .suoti “Laisves” pikniką Baltimore]—.
klausimas kas link ALDLD SU- dėl ankstybų piknikų, yra daug pa- busus ir ant vietos. Yra daug svar-i 

Kurie bių reikalų. Dalyvaukite kuo skait- 
dalyvausite, busite patenkinti. Įžan- lingiausiai. 
ga voltui. — Kom.

tvėrimo apskričio dviejose vals- ^togių ir stalų ir sėdynių, 
tijose, irgi yra naudingas. Tad 
greitoj ateityj suėję ir nuodug
niai dalykus apsvarstę, prieisim 
prie šio dalyko su kuopos narių 
pritarimu. F. Kavaliauskienė.

. (117-118) (116-118)
Veik Kom. Valdyba.

Binghamton Naujienybe
PRANEŠIMA] IŠ KITUR
MONTREAL, CANADA 
Montrealo Lietuvių Atydai

Montrealo lietuvių organizacijų, 
laike Lietuvos nepriklausomybes pa
vojaus (kada Lenkija buvo pasiuntu
si ultimatumą) suorganizuotas Lietu
vos Nepriklausomybei Ginti Komite
tas šaukia visų lietuvių masinį mi
tingą penktadienį, gegužės (May) 20 
d., 8 vai. vakare, D. L. K. Vytauto

vaikinas, tik)
Valgykite 

MEDŲ 
t

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.

Koncertas, Vakarienė ir Prakalbos
Rengia Keturios Darbininkiškos Organizacijos

L. Kavaliauskaitė

Įvyks Šeštadienį

Geguž. 21 May
Žymūs talentai iš Brook

lyn© dalyvauja progra
moj, būtent: Aldona 
Klimaitė, coloratura so
pranas; Pranas Kakalniš- 
kis, tenoras, ir L. Kava
liauskaitė, mezzo - sopra
nas. Iš vietinių bus mer
gaičių chorelis, vedamas 
F. Žvirbliūtės, ir dekla- 
matorka Alice Žemaitytė.

\ BUS LIETUVIŲ SALĖJE
315 Clinton St. t Binghamton, N. Y.

Pradžia 7 Vai. Vakaro
Įžanga: Išanksto perkant 25c; prie durų 35c; vakarienei 50c.

Šokiams Gros Len Girnio Orkestrą I
Šio „parengimo pusė pelno skiriama Agitacijos Fondui 

kita pusė vietos Partijos ir Frakcijos darbui.
A. Bimba, Sakys Prakalbą

svarbiais šio momento klausimais

o

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

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

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

Skūpumas 
Labai Daug

Kainuo j a

Skūpumas labai daug kainuoja, o sykiais iš didelio skūpumo 
net turi poiikt ši 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 skaudėjimą, Neuralgiją, die
glius, rankų kojų tirpimą, ir neatidėliok, mesk tą skūpumą ii' tuojaus rei
kalauk DEKEN’S OINTMENT, kuris tūkstančiams pagelbėjo nuo virš mi
nėtų skaudėjimų. Garantuojam pagelbą ar pinigus gražiname. Klauskite 
taip: DEKEN’S OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO., Hartford, Conn.
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New Yorko ir Apylinkės Žinios
Unija Mokės Nedarbo 

Pašalpą
Cloakmakers Lokalas 117 

skelbia šiandien, penktadienį 
ir šeštadienį išmokėsiąs $75,- 
000 bedarbiams arba visai 
mažai uždirbusiems nariams. 
Suma sukelta aptaksuojant 
dirbančius narius po $10. Be
darbiais lokale esą užsire
gistravę 1,400 nariu.

Išmokesčius nariai gaus uni
jos raštinėj, 242 W. 36th St., 
New Yorke.

Pašalpas duosią visai nedir
busiems, , taipgi uždirbusiems 
iki $300 per pavasarinį sezo
ną. Nieko neuždirbusieji gaus 
po $85, uždirbusieji $100 ar 
mažiau gaus po $65, uždirbu
sieji nuo $100 iki $200 gaus 
$55 ir uždirbusieji nuo $200 
iki $300 gaus po $45.

Ligoniai, kurie gavo pašal
pas po $10 į savaitę, gaus $45.

Kailiasiuviai Tęsia 
Derybas

Penkiolika unijos ir 15 bo
sų atstovų tariasi dėl užbaigi
mo kailiasiuvių generalio 
streiko, kuris jau eina 14-tą 
savaitę. Deryboms vest beša
lišku pirmininku paskirtas 
Dr. Paul Abelson. Pirmadienį 
derybos vesta 12 valandų, bet 
nebaigtos, tęsiamos toliau.

Nesusipratimas prasidėjo 
bosams atsisakius pildyt uni
jos reikalavimą lygiai padalint 
ir užtikrinti visiems darbą. 
Bosai paskelbė “lock-out,” 
kuriam prašitęsus 7 savaites 
darbininkai paskelbė general} 
streiką.

Jdomi Konferencija

KALINYS PASIKORĖ
James Lawin, 30 m*., rastas 

pasikoręs Tombs Kalėjimo ce
lėj vos už trijų su virš valan
dų po to, kai Generalių Sesi
jų “džiūrės” nuosprendžiu jis 
išgelbėta nuo elektros kėdės.

Lawin, kaltinamas už nu
šovimą Ralph Clements, kito 
kriminalisto, pereitais metais 
buvo nuteistas elektros kėdėn, 
bet šis teismas jį pripažino 
kaltu tik antro laipsnio žmog
žudystėj, už ką jam gręsė nuo 
20 metų iki gyvos galvos ka
lėjimas. Matomai, nesinorė
jo ilgiau būt kalėjime. Jis pa
sidaręs iš suplėšytos paklodės 
virvę, palipėjęs ant kėdės ir 
pasikoręs ant celės grotų, pa
spirdamas kėdę iš po kojų.

Alg. Dobinis Turėjo 
Sunkią Operaciją

Jaunas laisvietis Al. Dobinis 
turėjo pavojingą operaciją. 
Jis gana sunkiai sirgo ir virš 
savaitę laiko gulėjo ligonbu- 
tyj. Daktarų buvo manyta, 
kad operacija bus reikalinga, 
bet manyta, kad galės ją ati
tolinti. Tačiau jo sveikata 
nepagerėjo ir operacija pada
ryta ūmai. Jaunuolis silpnas. 
Tėvas davė savo kraujo per
leist ligoniui.

Algirdas randasi City Hos
pital, Newark e, Fairmount 
Ave., netoli 12th Ave.

Tėvai, brolis ir draugai su
sirūpinę Algirdo padėtimi. 
Draugam., mačiusiem jį kapi
tonu Pirmos Gegužės parade 
ir visuomet energingą veikime 
ir darbe, nesinori nei daleist, 
kad mūsų Algirdas sunkios li
gos parblokštas kovoja už gy
vybę, tad su nekantrybe lau
kiame žinių apie jo sveikatos 
pagerėjimą.

ADP Remia Roosevelto 
Darbų Programą

Am. Darbo Partijos orga
nizacijos imasi aktyviai remt 
Roosevelto darbų ir šalpos 
programą. Pirmo ir 10-to 
Assemblių Distriktų komitetai 
šaukia tų distriktų balsuotojus 
j masinį mitingą šį vakarą, 
Mokyklos 41 patalpose, 36 
Greenwich Ave., N. Y. Tiki
masi gaut didelės didžiumos 
balsuotojų paramą tai progra
mai.

Williamsburgo Susiedijos 
Komitetas suruošė įdomią 2- 
jų vakarų konferenciją, kurioj 

' aiškinama pragyvenimo bran- 
j gurno priežastys ir būdai pra
gyvenimą nupigint. Konfe
rencija prasidėjo trečiadienį ir 
tęsis šį vakarą, 19 gegužės, 
Willoughby Mansion, 665 
Willoughby Ave. Kalbės tei
sėjas, kunigas, assemblyma- 
nas, taipgi rendauninkų ir ko
munistų organizacijų atstovai.

Barbeną Streikas Plečiasi
Barberių Unijos N. Y, Ta

rybos direktorius Tartamella 
praneša, jog pereitą antradie
nį išėjo streikan East New 
Yorko ir Brownsvilles barbe- 
riai, kad paskubint savininkų 
kontraktą su Barbers and 
Beauty Culturists Unija, CIO. 
Kitose Brooklyno dalyse bar
benai būsią iššaukti streikan 
šiandien.

Jaunimo Taikos Paradas 
Šio Mėnesio 28-tą

Viso miesto jaunimo organi
zacijos šiomis dienomis smar
kiai darbuojasi Jaunimo Tai
kos Paradui. Jisai šiemet ren
giamas šeštadienį, 28 gegužės. 
Parade dalyvaus ir suaugusių 
organizacijos, kurios remia ju
dėjimą už taiką. Visiems tai
kos mylėtojams reikėtų tą 
dieną pasižymėti savo kalen
doriuj ir rengtis dalyvaut pa
rade.

Gal Būsiąs Mattsono 
“Kidnaperis”?

Vos tik išleidus iš Hart Is
land kalėjimo, tuojau ir vėl 
sulaikytas kvotimui tūlas Don 
Plechas, kurio visa išvaizda 
atsakanti Charles Mattsono 
pagrobėjui-nužudytojui.

Ch. Mattson, 10 metų vai
kas, buvo pagrobtas 27 gruo
džio, 1936 metų, iš savo namų, 
Tacoma, Wash., paskui nužu
dytas.

Dan Plechas, už 5 dienų po 
atradimo vaiko kūno, New 
Yorke buvo nuteistas už auto 
vagystę. Jis čia buvo kalėji
me po vardu Ralph Spencer. 
Nuteisimo laiku į jį žiūrėta, 
kaipo į j ieškomąjį, vaiko pa
grobėją, bet jis griežtai išsi
gynęs buvimo bent kada 
Washingtono valstijoj, o įro
dymų neturėta, tad uždarė 
kalėjime ir rinko davinius.

I

ORLAIVIŲ PARADAS

Gersonas Gavo Algą
Miesto iždo kontrolierius 

McGoldrick praneša išmokė
jęs Gersonui jo algą, kuri bu
vo nuo vasario mėnesio sulai
kyta dėl užvestos bylos, reika
laujančios jį prašalint iŠ mies- 
tavo darbo.

Nematomi Dalyviai
Pereitą sekmadienį gražiai 

scenoj pastatytoj dramoj 
“Praeities šešėlyj” buvo įdė
ta rūpesčio ir tokių žmonių, 
kurie pačioj dramoj nefigū
ravo, bet kurių, pasitarnavi- 
mas jai labai daug reiškė. 
Audiencija buvo sužavėta II 
akto scena, išpuošta gyvomis 
gėlėmis. Vienas draugas išsi
reiškė, kad tai buvo tikrai bo
tanikos daržo vaizdas. Tuo 
brangiu papuošalu vaidmenį 
aprūpino Lietuvių Liaudies 
Teatro simpatikai draugai 
greatneckiečiai, vadovaujant 
draugui F. Bėčiui. Gėles par
vežė ir prie jų sutvarkymo 
daug dirbo brooklynietis drg. 
Aleksynas.

Gražus samovaras buvo pa
skolintas draugų Liepų. Da
lį rakandų paskolino draugai 
Lisajai. Gramofonas buvo 
draugų Sadauskų, o portieros 
—draugės Kačergienės.

Visiem LLT vaidintojam — 
“Praeities šešėlio”, ir kitų 
vaidmeniu — užkandžius pa
ruošė draugė Pranaitienė.

Prašome jų priimt mūsų 
širdingą padėką!

Komisija.

Antradienį pasibaigė Kari
nio Orlaivyno pratimai. Jų 
svarbiausia koncentracija buvo 
virš Farmingdale, L. L, kur 
randasi Seversky orlaivių fa
brikai.

Po pratimų, 162 orlaiviai pa
suko paradan virš Didžiojo 
New Yorko. Pamatę tarsi iš
lekiančių paukščių būrio ap
temdintą padangę, ne vienas 
newyorkieciu apsidžiaugė, kad 
čia kol kas dar ne fašistų 
mirtingi įrankiai, bet savi 
“paukšteliai.” Taip pat dau
gelis atsiduso, kad šie gražūs 
ir galingi įrankiai nepadeda 
Ispanijos demokratijai gintis 
nuo užpuolusio fašizmo dėl 
esamo embargo.

R. Mizara Kalbės Apie 
Literatūrą

Lietuvių Meno Sąjunga jau 
surengė eilę paskaitų literatū
ros, biografijos, meno, dramos 
ir kitais klausimais. Sekanti 
lekcija bus apie literatūrą ir 
rašymą. Šią lekciją duos Roy 
Mizara, vyriausias “Laisvės” 
redaktorius ir beletristas. Mi
zara yra parašęs eilę storų 
knygų grožinės literatūros.

Tad, nėra abejonės, kad d. 
Mizaros kalba apie grožinę 
literatūrą ir meną bus labai 
įdomi ir pamokinanti, ši pre- 
lekcija įvyks sekmadienį, geg. 
22 d., “Laisvės” svetainėj, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y., 
pradžia lygiai 8 vai. vakare.

LMS Švietimo Komisija.

Paskaita Apie Žymiąją 
Mokslininkę Curie

ALDLD Moterų 81-mos kuo
pos susirinkime šį vakarą, 
gegužės 19-tą, E. Vilkaitė 
duos paskaitą apie mokslinin
kę Curie. Apie tos mokslinin
kės ilgų metų tyrinėjimus ir 
atradimus yra puikių raštų, 
kurie lietuvių kalboj dar nėra 
išleista, tad ši paskaita nors 
dalinai supažindins mus su jos 
darbais ir gyvenimu. Kiekvie
nam svarbu išgirst.

Narės prašomos sueit laiku, 
kad galėtume anksti atlikt 
kuopos reikalus ir pradėt pa
skaitą. šiame susirinkime tu
rėsime rinkimus delegačių ap
skričio konferencijon ir į AL
DLD Suvažiavimą, kuris įvyks 
liepos 1 ir 2 dienomis, Brook- 
lyne.

Susirinkimas įvyks gegužės 
19-tą dieną, lygiai 8 vai. va
karo, 419 Lorimer St., Bropk- 
lyne. Valdyba.

Penkiem Brooklyno jau
nuoliam išvykus į Jamaica 
Bay žuvaut, apsivertė jų val
tis ir visi suvirto į vandenį. 
Keturis išgelbėjo, penkto jieš- 
ko.

Renkama “džiūrė,” kuri teis 
buvusį New Yorko Apskričio 
raštininką Marinellį, kaltina
mą slėpus prąsikaltėlius nuo 
teisdarybės.

KLAUSYKITE, ŽMONES!
AR MAISTAS NEPRARANDA voA

SAVO SKONIO, KADA JIS NUSENSTA?

AR TABAKAS TAIP PAT NEPRARANDA SKONIO 
KADA JIS IŠDŽIŪSTA IR NUVESTA?

Jūs žinote ir mes žinome, jog nėra tokio mais
to produkto, kuris būtų šviežias amžinai. Ta- 
čiaus yra faktas, kad Dvigubai-Švelnūs Old 
Gold Cigaretai laikosi šviežus nepaprastai ilgą 
laiką. Ir štai kodėl—

Du užvalkalai iŠ Cellophane. . . ne vienas, ale 
Du... sergsti ir saugoja šviežumą Old Gold 
Cigaretų. Tas Dubeltavas Įvyniojimas suteikia 
pakeliui visišką oro-neperleidimą.. . apsaugo
ja nuo drėgnumo, nuo sausumo ir nuo kiekvie
no kito cigaretof gerumo priešo.

Saldus, vėsus dūmo skonis. . . štai ką jūs gau
nate iš Old Gold. Jokis kitas cigaretas neturi 
tą, nes jokis kitąs cigaretas neturi Dvigubo Už
valkalo iš CelĮophane. šviežumas yra jums . 
garantuojamas per specialį supakiavimą. Jūs

PRIZINIO DERLIAUS TABAKAI 

daro juos DVIGUBAI-ŠVELM AIS 
2 UŽVALKALAI DUBELTO “CELLOPHANE” 

paiaiko FABRIKINIAI-ŠVIEŽIAIS JUOS

, UŽSISTATYKITE ĮRadio į Old Gold Hollywood Judžių 
Naujienybių Antradienio ir Ketvirtadienio vakarais.

Columbia Network, nuo Kranto iki Kranto.

Vidujinis Užvalkalas 
iš “Cellophane" 

atsidaro iš VIRŠAUS

gaunate Lorillard 178 metų tabako derinimo 
sumanumą geriausiame stovyje Dvigubai-švel- 
niuose Old Golds. Leiskite Old Gold išbando
mam pakeliui pasakyti jums daugiau apie save.

Išlaukinis Užvalkalas 
Iš “Cellophane" 

atsidaro iŠ APAČIOS

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

Brooklyniečiai Vyksta 
Į Kitus Miestus

šeštadienį vyksta į Bingham- 
toną būrys brooklyniečių: t). 
M. ir K. šolomskai, Pr. ir A. 
Pakalniškiai, A. Bimba, Aid. 

'Klimaitė, L. Kavaliauskaitė ir 
gal dar kai kas. Jie dainuos- 
kalbės Binghamtono organiza
cijų bendrai rengiamoj pramo
goj šeštadienio vakarą. [Iš 
ten vieni grįš atgal, o Šoloms
kai ir Pakalniškiai patrauks į 
Rochester}, kur kalbes-dainubs 
sekmadienį, o po to važiuos į 
Kanadą, kur dalyvaus skaitlin
gose kanadiečių pramogose.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby given that License No. 
EB -1017 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4911 
Avenue D, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH BLAZE— FRANK A. YOUNG 
d-b-a Avenue D Bar and Grill

4911 Avenue D . Brooklyn, N. Y.

pajieškojimaT
Pajieškau savo brolio Vincento

Bartaškos, turiu svarbų reikalą. Pra
šau atsišaukti: Petras' Bartaška, Ka- 
siulkų Kaimas, paštas Ariogalos, Kė
dainių Apskričio, Lietuva,

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill už priei

namą kainą. Dėl daugiau informaci
jų, kreipkitės sekamu antrašu: 8802 
97th Avė., Ozone Park, L. I., N. Y.

(117-119)
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

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.

Fanti Nuteistas Kalėti
Mariano Fanti išvengė elek

tros kėdės už nušovimą savo 
šalutinės “ofiso pačios” Mrs. 
Nolan, tačiau “džiūrės” išneš
tas nuosprendis rodo, kad jis 
gali gaut iki 20 metų kalėji
mo. Bauda dar nepaskirta.

Nuosprendį Fanti pasitiko su 
šypsą, bet jo žmona pradėjo 
teisme spiegti. Nežiūrint jo 
per 14 mietų turėjimo šaluti
nės pačios ir atsikratymo jos 
revolverio pagelba, oficialė 
žmona sako, kad jis jai ir vai
kams buvęs geras ir bauda 
per skaudi. Tačiau nužudyto
sios moters giminės nepasiten
kinę, kad jis nepasiųsta elek
tros kėdėn.

Parsiduoda ūkė, 135 akrų. Gyvulių 
yra: 23 karvės, 4 teliukai, vienas 
jautis, 2 arkliai, 5 kiaulės, 17 vištų. 
Padarai yra. Mašinos del darbo; mū
rinis tvartas gyvuliam, šieno galima 
sudėt 60 tonų. Geras kelias. Ūkė 13 
mylių nuo Waterbury miesto. Kaina 
$15,400. Louis Pakui, R. F. D. No. 2, 
Litchfield, Conn. (117-119)
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Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Lawrence Siegel, generalio 
prokuroro padėjėjas, po pir
mų balsavimų New Yorke per 
5 mėnesius studijavo Propįr- 
cionalės Atstovybės sistemą ir 
pagaliau pasiūlė įvest tai sis
temai pritaikytas balsavimo 
mašinas.

Parsiduoda pienininkystes ūkė, 190 
akrų žemės, yra didelė astuonių kam- I 
barių stuba, kluonas, sandari duobė I 

' žaliam paš&rui laikyti ir kiti budin- . 
i kaj. Taip pat yrą 16 karvių, du ar
kliai, mašinerija. Arti miesto. Kai
na $6000, dalį pinigais. Turime kele
tą kitų vištų-pieninių ūkių arti New 
Yorko už prieinamas kainas. Prašo
me kreiptis pas Weisler: 240 Grand 
St., arti Bowery, New York City, 
N. Y. Tel.: Orchard 4-4954.

(112-117)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. Komiteto susirinkimas 
jvyks 19 d. gegužės, ketvirtadienio 
vakare, “Laisvės” Svet. Draugai, 
malonėkite visi susirinkti, nes turi
me labai svarbų reikalą aptarti, tai! 
ateinantis piknikas.—Pirm. A. Velič
ka. (116-117)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA AGENTŲ

Reikalinga-agentų pardavinėti nau
jo išradimo produkto, kuris parsiduo
da labai lengvai. Duodame gerą nuo
šimtį. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo antrašu: S. P. Co., 
409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(112-117)

Legal Notice
Notice is hereby given that Joseph 

Kiefer, 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.

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
| 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

GARSINKITE^ '■LAISVĖJE'




