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Gavome anglų kalboje knygą 
“Report of Court Proceedings 
in the Case of Anti-Soviet Trot
skyite Center.” Tai stenografiš- 
kas teismo eigos raportas—vis
kas nurašyta ir žodis žodin 
paduota. Knyga turi 580 pus
lapių. Tai dokumentas, kurį 
turėtų tuojaus įsigyti ir per
skaityti kiekvienas, kuris kaip 
nors abejojo apie’ tą garsų 
Maskvos teismą prieš trockis- 
tinius teroristus. Faktai, paro
dymai — niekas nepridėta, 
niekas neatimta!

ši didelė knyga parsiduoda 
tiktai už $1. Užsakymus gali
te duoti per “Laisvės” ir “Vil
nies” administracijas.

Ispanijos liaudiečiai suėmė 
gyvus 41 italą. Tarpe jų yra 
pora kapitonų. Kareiviai sa
ko, kad jie buvo apgduti. 
Jiems Mussolinis sakė, kad jie 
važiuoja Ethiopijon, o atsidū- 
rų Ispanijoje gen. Franco 
fronte! Karininkai teigia, kad 
šiandien Franco fronte yra 
120,000 vokiečių ir italų ka
reivių.

Tai štai kas lieja Ispanijos 
liaudies kraują!

Kaip jau matosi iš praneši
mų, nemaža grupė amerikonų 
liuosanorių padeda liaudies 
frontui mušti gen. Franco fa
šistines gaujas. Jų tarpe jau 
esama kelių lietuvių jaunuolių. 
Mes didžiuojamės 
didvyriais. O tie 
kurie pasilikę čia, 
didinta energija 
prieš fašizmą.

tais mūsų 
jaunuoliai, 
turėtų pa- 

darbuotis

sau kalbė-Kaip norite, taip 
kite, bet Amelia Earhart yra 
nepaprastos drąsos moteriškė. 
Ji nebijo jokių orinių avantiū
rų. Sako, kad ir dabar Amelia 
susidarė planus ir lėks aplin
kui visą žemės kamuolį! Pa
vojų ji turės daug, bet tas jos 
nesulaikys nuo pasibrėžto tiks
lo.

Amelia Earhart esanti ra- 
dikališkų, pažangių pažiūrų 
orlaivininkė. Todėl reikia jai 
palinkėti laimingos kelionės 
aplinkui mūsų žemę.

Labai gražiai nusimaskavo 
New Jersey valstijos guberna
torius Harold Hoffman. Tasai 
jo putojimas prieš CIO unijas 
ir grūmojimas darbininkams 
kraujo praliejimu kelios sa
vaitės atgal buvo pasitiktas su 
dideliu ir teisingu pasipiktini
mu visos švarios amerikonijos. 
Kaip purvinas ir bjaurus buvo 
Hoffmano grūmojimas, taip 
purvinas pasirodė jisai pats.

Senato komisija išvilko aikš
tėn, kad šis augštas valdinin
kas oficialiai padeda fabri
kantams susisiekti su streik
laužių ir gengsterių agentūro
mis. Jis rekomenduoja fabri
kantams, kokios agentūros ga
li geriausia patarnauti streikų 
laužymui.

Ilgai tylėjęs vėl pasirodė 
mūsų angliškoj revoliucinėj 
spaudoj drg. Spiwak. “Sunday 
Workeryje” jis prasidėjo seri
ją savo straipsnių apie nazių 
suokalbį užkarti Amerikos 
žmonėms fašizmą. Pas Spiwa- 
ką faktų yra glėbiai. O rašo 
jis labai sklandžiai, supranta
mai.

Taigi, d. Spiwak nemiegojo 
šiuos paskutinius kelius mė
nesius. Jis ėjo ir knisosi po 
užeigas ir įstaigas ir rinko me
džiagą 
Atliko

prieš fašistų suokalbį, 
didelį darbą.

Spiwak yra žymusDrg.
laikraštininkas. Metai keli at
gal jisai bendradarbiavo ka
pitalistų spaudai ir gavo pui
kiai apmokėti. Bet nusibodo 
jam tarnauti svetimiems die-
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Meksikos Kunigai Mato, kad 
Nieko Nepeš Politikoj

Mexico City. — Meksikos 
prezidentas L. Cardenas pa
reiškė, jog katalikai turi pil
ną teisę eit į bažnyčią. Sa
ko, kunigai jau pamatė, jog 
bergždžias yra jų darbas 
kištis į politiką ir bandyt ją 
pasukt savo pusėn. Todėl, 
girdi, dabar pagerėjo ir san- 
tikiai tarp valdžios ir baž
nyčios.

Apnuodyta Rumunijos 
. Karalienė-Našle
Viena. — Sužinota, jog 

keletas dienų atgal tapo pa
vojingai apnuodyta Rumu
nijos našlė-karalienė Marie, 
kuri guli dalinai suparaly
žiuota. Tuo pačiu laiku pa
našiai apsirgo ir karaliaus 
dvaro maršalas Udarenu.

Visoj Rumunijoj sumobi
lizuota armija ir policija 
prieš bet kokius galimus 
maištus. Griežčiausiai 
zūruojama telegramos, 
kai ir telefonai.

cen- 
laiš-

Profesoriai Protestuoja 
Prieš Sumanymą Uždraust

Aukas Ispanų Liaudžiai

New York.—Garsūs pro
cesoriai Albert Einstein ir 
John Dewey pasirašė po ša
lies kongresui pasiųstu pro
testu prieš tokį bepusišku
mo pataisymą, kuris reika
lauja baustinai uždraust 
Amerikoj rinkti aukas Ispa
nijos liaudžiai prieš fašis
tus.

Tas protestas išneštas 
vardu Šiaurės Amerikos Ko
miteto Gelbėti Ispanijos De
mokratiją. Komiteto pirmi
ninkas yra vyskupas Fr. J. 
McConnell. Po protestu 
taipgi padėjo parašą kong- 
resmanas Vito Marcantonio 
ir eilė Princetono, Chicagos 
ir Pennsylvanijos universi
tetų profesorių.

Buvusiem Ponam Duodama 
Pilietybė Sovietuose

Maskva. — Sovietų Cent
ro Komitetas, pagal Naują
ją Konstituciją, sugrąžino 
balsavimo teisę tūkstan
čiams buvusių senosios Ru
sijos valdininkų, ponų ir sa
vininkų, kaip praneša Asso
ciated Press.

varos. Jis įsitikino, kad ne 
ten jo gabios spėkos yra rei
kalingiausios. Nutrenkė jis ka
pitalistinį laikraštinį frontą ir 
perėjo darbuotis prie komu
nistinių laikraščių.

Nepamirškite, draugai, kad 
balandžio 10 d. turėsime 

.“Laisvės” korespondentų ir 
bendra darbių suvažiavimą. 
Norime turėt skaitlingą ir 
konstruktyvį suvažiavimą. 
Pernykštis korespondentų su
važiavimas davė daug naudos. 
Bet da turime daug svarbių 
problemų gerinime mūsų dien
raščio turinio.
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Tai Hitleris su Mus- 
soliniu Suorganizavo 
Karą prieš Ispaniją

TĄ FAKTĄ IŠKELIA AIKŠTĖN SOVIETŲ SPAUDA;
NĖRA UŽTIKRINIMO FAŠISTAM LAIMĖT

Maskva. — “Pravda” ir 
“Izviestija” vadina Ispani
jos karą ne naminiu karu, 
bet Italijos-Vokieti jos karu 
prieš Ispaniją. “Izviestija” 
pabrėžia, jog ir “Londono 
Times” kovo 9 d. pripažino, 
kad Italija atsiuntė Ispani
jos fašistams lėktuvų pirm 
negu jie pradėjo sukilimą 
prieš liaudies valdžią. O 
“London Times” abelnai pri
taria fašistams prieš liau- 
diečius.

Maskvoj yra žinoma, jog 
fašistai iš pradžios vyriau
siu savo komandierium sky
rė generolą Jose Sanjurjo, 
bet jis užsimušė orlaivio ne
laimėje Portugalijoje. Tas 
Sanjurjo praleido nemažai 
laiko besitardamas Berlyne 
pirm pradedant fašistų su
kilimą.

“Pravda” sako, kad Hitle
rio valdžia pirmoji organi
zavo sukilimą. Mussolinis 
iš pradžios norėjo gauti tik 
ispaniškas Balearic salas. 
Bet kad Frakcija ir Angli
ja, nieko nedarė prieš Vokie
tijos ir Italijos fašistų talką

jų sėbram Ispanijoj, tai per
eitą mėnesį ir Italija pradė
jo daugmeniškai siųsti savo 
armijas prieš Ispanijos val-

' Bepusiškumo, arba nesiki
šimo tarptautinė komisija 
iki šiol nieko nepadarė, idant 
sustabdyt Vokietijos ir Ita
lijos karą, prieš Ispaniją; o 
jeigu ir toliaus į tai pro 
pirštus žiūrės, tai gali iš Is
panijos įvykių išsivystyt ka
ras ne tik visoj Europoj, bet 
ir už Europos sienų, — per- 
sergsti “Pravda” ir “Izvies
tija.”

“Kas tai do Karas?”
Maskva anaiptol nėra įsi

tikinus, kad Italija su Vo
kietija laimės karą Ispani
joj. “Izviestija” išspausdi
no karikatūrą, perstatančią 
vieną apdaužytą italų gene
rolą, išduodantį Musoliniui 
tokį raportą; “Atleiskite, 
bet man tatai nepatinka. 
Kas tai do karas, kad prie
šas taipgi turi tankų ir or
laivių?”

VALDŽIA PASMERKIA REMINGTON-RAND 
KOMPANIJĄ UŽ PROVOKATORIŠKĄ LAU

ŽYMĄ SAVO DARBININKU STREIKO
Washington. — Valdiška 

Darbo Santikių Komisija 
paliepė Remington-Rand ra
šomąją mašinėlių kompani
jai priimt atgal 4,000 darbi
ninkų, kurie nete'ko darbo 
per streiką, prasidėjusį per
nai gegužės 26 d. Komisi
ja savo pareiškime kaltina 
Remington-Rand bosus, kad 
jie žiauriai mindžiojo Naci- 
onalį Darbo Įstatymą, kuris 
pripažįsta darbininkam tei
sę organizuotis į savo uni
jas ir bendrai per jas derė
tis su samdytojais ael sąly-
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DĖJIMO STREIKAS

Valdiškos komisijos ilga
me, 50,000 žodžių, pareiški
me išdėstoma, kaip kompa
nija naudojo Šnipus-provo- 
katorius ir skebus,. kurie 
kurstė darbininkus į susi
kirtimus; kaip nachališkaį 
bosai su jų pagelba laužė 
darbininkų streiką šešiuose 
miestuose ir kaip kompani
ja atmetė visus gubernato
rių, miesto majorų ir val
džios atstovų raginimus ei
ti į derybas su streikieriais.

Pats, kompanijos vice-pre- 
zidentas Rand erzinančiai 
“rodė nosį” streikieriams, o 
kai darbininkai del to pyko/ 
tai jis traukė judamus jų 
paveikslus, idant parodyt, 
kaip, girdi, streikieriai esą 
“maištingi.” K o m p a nija 
taipo pat siuntinėjo savo 
skebus “misionierius” į 
streikierių namus. |

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykiteal Jūs Nieko 
Nepralaimėait, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulj!

Pavįenio'‘Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Pažangūs Advokatai Stoja 
Už Taisymą Vyr. Teismo

Washington. — Dešinysis 
Amerikos Advokatų Susi
vienijimas ir jo skyriai įvai
riuose miestuose ir valsti
jose išnešė rezoliucijas prieš 
Vyriausio Teismo taisymą 
pagal Roosevelto planą. Bet 
pažangesnių advokatų Gil
dija šimtaprocentiniai re
mia tą planą.

Briggs Kompanija Palei
do 19,400 Darbininkų
Detroit, Mich. — Briggs 

kompanija, dirbanti auto
mobilių viršus Chryslerio 
korporacijai, laikinai palei
do 19,400 iš 33,750 savo dar
bininkų. Nes negauna užsa
kymų iš Chryslerio, kurio 
devynis didžiuosius fabri
kus. tebelaiko užėmę, strei- 
kieriai sėdėtojai. Buvo pa
našus streikas ir Briggs 
kompanijoj, kuri dabar ve
da derybas su Jungtine Au
to. Darbininkų Unija del są- 
lygy-
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Didis Smūgis Ispanų 
Ir Italų Fašistams 
Guadalajara Fronte

DAUGIAU KAIP 100,000 ITALŲ KARIAUJA PO IS 
PANIJOS FAŠISTŲ VĖLIAVA

Philadelphia, Pa.—Sėdėji
mu streikavo 147 darbinin
kai Fr. Seder departmenti- 
nėj sankrovoj; bet per mies
to valdžios tarpininkystę 
apleido sankrovą, kada sa
vininkai sutiko bendrai de
rėtis su streikieriais del al
gų ir kitų sąlygų.

Naziai ir Mussolinis Sten
giasi Nusilpnint Francijos 
Sutartį su Sovietų Sąjunga
London* — Dar nėra vie

šai skelbiama tekstai Vokie
tijos, ir Italijos pasiūlymų 
sudaryt naują sutartį tarp 
vakarų Europos šalių vietoj 
senosios Locarno' sutarties, 
kurią sulaužė Hitleris, pa
siųsdamas Savo armijas į 
Rhein sritį, Frakcijos pasie
nyj. Bet diplomatai supran
ta, kad Italija ir Vokietija 
su savo siūlymais naujos va
karinės sutarties stengiasi 
nusilpnint Francijos sutartį 
su Sovietais delei tarpsavi- 
nės pagelbos, jeigu ir nega
lėtų visiškai panaikint šią 
sutartį.

EXTRA!
Prezidentas Moka Taksus;

0 Aūgščiausi Teisėjai—Ne

FAŠISTAI PRIVERSTI
URMU BĖGTI Iš GUA- 

DALAJAROS FRONTO

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas moka val
džiai $2,500 mokesčių nuo 
savo $75,000 algos. Bet Vy
riausio Teismo teisėjai, gau
dami po $20,000 metinės al
gos, nemoka valdžiai nė vie
no cento nuo savo įplaukų.

Ginklų Fabrikai Pervedami j 
Francijos Valdžios Rankas*
Paryžius. “Oficialis Žur

nalas” kovo 13 d. pranešė, 
jog Francijos valdžia jau 
perima į savo rankas di
džiausius šalyje ginklų ir 
amunicijos fabrikus, kurie 
priklausė Schneider - Creu- 
sot kompanijai.

Brattleboro, Vt. — Per 
gaisrą mediniame apart- 
mentiniame name sudegė 3 
asmenys.

Lisbon, Portugalija, kovo 
15.—Ispanijos liaudiečių su
mušti ties Guadalajara, fa
šistai urmu traukiasi atgal.

Bėgantieji fašistai atsidū
rė ,į tokioj keblioj padėtyj, , 
kad liaudiečiai gali atkirsti 
juos, užpuldami fašistus iš 
šono.

Lisbon, kovo 15.—Prane
šama, kad liaudies armija 
atėmė iš fašistų Cordobą. 
Bet dar abejojama apie šio' 
pranešimo teisingumą.

Madrid, kovo 15.—Liau- 
diečiai laimėjo daug mūšių 
prieš fašistus Guadalajara 
fronte.

New York. — Per pasku
tinius 12 mėnesių, gyvenimo 
reikmenys Amerikoj pa
brango 4 ir puse procento, 
kaip atranda Industr. Kon
ferencijos Taryba.,

Madrid, kovo 15.—Per pa
skutines keturias dienas Is
panijos fašistai daug pralai
mėjo Guadalajaros fronte. 
Liaudies kariuomenė ypač 
smarkiai sumušė italus ir 
atėmė iš jų Trijueque, svar
bų strateginį miestelį prie 
Aragon vieškelio.

Šią liaudiečių pergalę pa
skelbė net Berlyno radio.

Bėgdami iš Trijueque, 
italai paliko daugį patran
kų, kulkasvaidžių, šovinių, 
maisto ir cigaretų.

Apart pirmiau paimtų ne
laisvėn fašistų, liaudiečiai 
rado 101 jų besislapstant 
Trijueque skiepuose. Jie 
pasirodė nenorį kovoti prieš 
liaudies valdžią.

N. Y. Times koresponden
tas H. L. Matthews rašo, 
kad jeigu valdžia turėtų 
šiame fronte tiek kareivių ir 
.su tokiu daugiu ginklų ir 
amunicijos (iš Vokietijos ir 
Italijos) kaip fašistai, tai 
galėtų juos galvatrūkčiais iš 
čia išvyti.

Vyriausias valdžios jėgų 
koiųandierius gen. Miaja 
perąergsti, jog liaudiečių pa
sisekimas Trijueque ir kai 
kur kitur dar neužtikrina 
pergalės prieš fašistus; to
dėl respublikos gynėjai ne
puri ilsėtis, bet visu pasiry
žimu, neatlaidžiai mušti 
priešus.

SUMIŠUS FAŠISTŲ 
BĖGIMAS

. Trijueque pergalė dau
giausia laimėta valdžios lėk
tuvais, kurie audringai ata
kavo fašistus bombomis ir 
kulkasvaidžiais, kad priešai 
buvo priversti visomis pusė
mis iškrikusiai bėgti. Bet 
liaudies orlaivininkai dar iš
tisą dieną juos vaikėsi ir 
šaudė.

28 valdžios lėktuvai smar
kiai bombardavo vietinį fa
šistų centrą Brihuega.

Be to, liaudiečiai atkaria
vo nuo fašistų vieną svar
bią poziciją, pataisydami sa
vo liniją Guadalajaros fron
te. Dvi italų fašistų divizi
jos buvo visai sudemorali- 
zuotos.

VIRŠ 100,000 ITALŲ 
ISPANIJOJ

“Daugiau kaip 100,000 
italų įsiveržė į Ispaniją, ir 
beųt keturios, gal šešios jų 
divizijos yra Guadalajaros 
fronte,” sako liaudies šta
bas. Pas vieną suimtą italų 
oficierių atrasta įsakymas 
pirmai ir antrai italų divizi
joms su parašu Mussolinio 
generolo Bergonzoli po tuo 
dokumentu. Tai naujas įro
dymas, kaip Italija oficialiai 
veda karą prieš Ispaniją.
LAPELIAI, BROLIAVI

MASIS SU IMTINIAIS
Liaudies lakūnai mėto ne

tik bombas į italus, bet ir
atsišaukimų lapelius. Vie-
i
nelaisvėn paimto italo. Šau
kia savo tautiečius pereiti j 
liaudies pusę; parodo, kaip 
valdžia draugiškai elgiasi su 
italais imtiniais.

Liaudies kareiviai apsika
bino ir sveikinosi su 20 pr

- ■ ■ ,

nas lapelis parašytas paties- - -- '•‘•ffiR'

bino ir sveikinosi su 20 pa* 
imtų italų kareivių Torija 
miestelyj; šaukė: “Valio
italų tautai!” O imtiniai, 
pakeldami revoliuciniai su
gniaužtą kumštį, sveikino 
liaudiečius.

Tarp suimtų yra italų pul
kininkas, kapitonas ir leite
nantas. Kapitono bagaže, 
rado brangius istorinius 
13-to šimtmečio rankraš
čius, pavogtus iš Siguenza 
katedros.
SMŪGIS ITALIJOS ARMI

JOS “GARBEI”
Sumušimas italų divizijų 

Guadalajaros fronte yra nq 
tik fizinis, bet dvasinis smū
gis Mūssolinio armijai.

Suimti nelaisvėn italai spy 
ko, kad jie buvo siunčiąmi 
neva į Ethiopiją,. o apgarip- 
gai atsiųsti į Ispaniją, iFjie 
Čia neturį tikslo kariauti’

Nukauta 400 Italų
Guadalajaros fronte yra 

50,000 italų armijos. ££
Pereitą sekmadienį liįų- 

diečiai tame fronte nukirto 
šešis priešų orlaivius. /Tri- 
jueque mūšyje tapo nukau
ta daugiau kaip 400 italų, k

Fašistų Skelbimas Vįfe 
* -

• Avila, Ispanija. Fašis
tai skelbiasi, kad jie “visai

*. 
r 
4M 
u

jaros” ir grumiasi trimis 
linijomis priekyn.

Užmušta 5 Žydai 
muose su Arabais

Jeruzale. — 
madienį per žydų 
mus su arabais 
tapo užmušta 3 žy 
tadienį 2.

SUSI

ORGANIZUOS 45,000 
EKTROS DARBININKŲ
New York.—Industrini}! 

Unijų Organizavimo Komi
tetas praneša, kad jis jau 
išdirbo planus suorganizUpt 
22,000 Westinghouse ir 23,- 
000 kitų elektros kompanijų 
darbininkų.

Amerikos Raudonasis Kry
žius Gausiai šelpia Ispanijos 

Fašistus
Washington. — Amerikos 

Raudonasis Kryžius kur kas
daugiau sušelpia Ispanijos 
fašistus neguw liaudiečius, 
kaip kovo 14 d. pripa 
patys šio Kryžiaus virš: 
kai.
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Tragiškas Apsileidimas!
Kovo men. 9 ir 10 d. d. Londone įvyko 

Antrojo (Socialistų) Internacionalo ir 
Tarptautinės Darbo Unijų Federacijos 
(Amsterdamo Internacionalo) konferen
cija arba plenumas. Suvažiavo visų kra
štų. socialistinių partijų ir darbo ’unijų 
atstovai. Išviso, sakoma, dalyvavo apie

Bet konferencija buvo laikoma prie už
darų durų. Maskvos spauda mano, kad 
socialistų vad&i konferenciją laikė prie 
uždarų durų dėlto, kad juo mažiau pa- 

\ šaulio masės žinotų, kas buvo joje nu
tarta Ispanijos klausimu.

Reikia atsiminti, kad vyriausis konfe
rencijos sušaukimo tikslas ir buvo Ispani
ja. Tos šalies darbininkai reikalavo ją 
sušaukti.

Ką gi konferencija nutarė? Ogi laiky
tis “neutrališkumo,” kaip laikytasi iki 
šiol! Laikytis “neutrališkumo” tuomet, 
kai apie 120,000 Vokietijos-Italijos nazių 
ir fašistų skerdžia Ispanijos respublikos 
gynėjus! Laikvtis “neutrališkumo,” kai 
Ispanijos respublika yra didžiausiam pa? 
vojuj, kai respublikos šalininkai šaukiasi 
į visus demokratijos mylėtojus, į visus 
darbo žmones prašydami jiems padėti.

Buvo manyta, kad socialistinių Inter
nacionalų vadai bent jau šiuo tarpu su
sipras, kad reikalinga sušaukti plati tarp
tautinė konferencija (Ispanijos gelbėji
mo klausimu), kurioj turėtų dalyvauti ir 
socialistai ir komunistai, ir kitos grupės, 
sutinkančios gelbėti Ispanijos respubliką, 
kovoti prieš fašizmą. Juk Ispanijoj šiuo 
tarpu visos pažangiosios grupės eina iš
vien kovodamos su bendru priešu. Juk 
nėra paslaptis, kad jei ne Sovietų Sąjun
gos pagelba, tai Madridas veikiausiai jau 
senai būtų patekęs fašistams. Arba nėra 
paslaptis ir tai, kad šiandien viso pasau
lio komunistai nei kiek ne mažiau dar
buojasi Ispanijos demokratijos gynimui 
už socialistus. Taigi, kodėl tuomet so
cialistiniai vadai matė reikalo šaukti 
konferenciją prie uždarų durų ir neįsilei
sti jon komunistų, kaipo broliškų' at
stovų ! ?

t Jau net ir socialistas Ludwig Lore sa
ko: “Niekur nebuvo silpnybė ir nesugebė
jimas veikti taip aiškiai ir tragiškai de
monstruota, kaip čia,” t. y. šitoj konfe
rencijoj.

Tiesa!

Kada Suranda Drg. A. Bimbos 
Knygą

,Detroito automobilistai, dirbą Chrysle- 
rio fabrikuos ir susiorganizavę unijon, 
pareikalavo miesto švietimo tarybos 
(Board of Education) mokytojo, kuris 
mokintų juos amerikinės istorijos. Švie
timo taryba prisiuntė mokytoją ir kai 
darbininkai susirinko lavintis, jis pa
reiškė :

Mes dabar studijuosim Amerikos Klesų 
Kovos Istoriją, parašytą Antano Bimbos, 
šis lokalas ragina, kad kiekvienas unijos 
narys studijuotų tą knygą ir kitus ekonomi
jos klausimus. O kurie stovi bile kokioj 

■finijos vadovybėj, kaip departmentų unijos 
prižiūrėtojai, tai yra būtina 
•Juoti viršminėtą knygą.
-Panašus dalykas buvo 

Conn. Ten irgi unijistai

pareiga stųdi-

Naugatuck, 
darbininkai 

pradėjo lavintis. Mokytoju gavo profe
sorių iš New Haveno universiteto. Šis 
padarė tą patį: liepė imtis už d. Bimbos 
ktiygos ir ją studijuoti, naudoti ją kaipo 
rfcnkvedį ir informacijų šaltinį.

:Mūsų korespondentai pastebi, kad to
kie profesorių įsakymas nustebino dau^ 
galį lietuvių darbininkų, nežinojusių, kad 
tokia knyga anglų kalboj yra.

Minėta knyga (History of the Ameri
can Working Class) išėjo jau keliose lai- 

z dose ir turi didžiausio pasisekimo.

t

Bet lietuviai darbininkai turi žinoti, 
kad ši knyga pirmiau išėjo lietuvių kal
boje, o tik tuomet tapo išversta (kiek 
tiek sutrumpintai) anglų kalboj. Ją iš
leido ALDLD.

Dabar, kai eina ALDLD vajus už nau
jus narius, labai svarbu tai aiškinti dar
bininkams, raginant juos stoti į ALDLD 
ir gauti minėtą knygą, kurios dar ran
dasi.

Be to, mūsų draugai turi raginti lietu
vius darbininkus minėtas unijistų moky
klas lankyti ir šviestis kaip galint grei
čiau ir plačiau.

Neatsiprašė
Tuojau po to, kai New Yorko miesto 

majoras andai smarkiai uždrėbė Hitle
riui ir kai Hitlerio ambasadorius parei
kalavo Amerikos valdžios dėl to “vado” 
įžeidimo atsiprašyti, tai mūsų valstybės 
sekretorius Hull tuojau ir pasiuntė ap
gailestavimo raštą.

Vokietijos fašistų spauda dėl LaGuar- 
dijos pastabos pradėjo nešvariausiais žo
džiais įžeidinėti Amerikos žmones ir 
įstaigas. Toji nekultūriška fašistų spau
dos elgsena pradėjo išvesti iš kantrumo 
ir Washingtono valdžią, kuri, per savo 
ambasadorių Berlyne, pareiškė protestą.

Aišku, Hitlerio valdžia turėjo atsipra
šyti arba bent oficialiai apgailestauti dėl 
savo spaudos nešvaraus tono ir kalbos, 
bet ji to nepadarė. Išleistam savo pa
reiškime, Hitlerio valdžia nei šiaip nei 
taip nušliaužia pro tą klausimą. Girdi, 
gal būt kai kurių laikraščių kalba turbūt 
buvo ne tokia jau gera, bet tai esą buvę 
dėl jos (spaudos) didelio įsierzinimo.

Fašistai tai vis fašistai!

Lietuviški Programai iš Leningra
do Radio Stoties

Leningradietis J. Vitas rašo “Vilnyj,” 
kad iš Kirovo vardo radio stoties RW53 
(Leningrade, Sovietų Sąjungoj) pradėta 

• duoti lietuviški programai. Programai 
duodami kiekvieno ketvirtadienio ir 
penktadienio naktį, kaip 12 vai. Pro
gramai girdimi ne tik Sovietų Sąjungoj, 
bet ir Lietuvoj.

Be muzikalinių dalykų, lietuviškoj ra
dio valandoj sakoma ir kalbu. Tarp kit
ko jau kalbėta apie Puškiną' apie Sovie
tų Sąjungos konstituciją, apie lietuvių 
kolchozninkų gyvenimą Sovietuose, SS
SR taika ir Raudonoji Armija, ir kt.

Drg. Vitas savo rašinį baigia:
Ateityj radio programai žadama padaryti 

dar įdomesni, ypatingai jeigu šitam kultū
ros darbe dalyvaus visi lietuyiai gyvenanti 
SSRS ir valstiečių s masės Lietuvoj ir kitur. 
Juk kitaip ir negali būti. Lietuvos proleta
riatas kitaip nepasiliuosuos nuo fašistų re
težių, jeigu nesimokins nuo sovietinės Ru
sijos proletariato kaip reikia kovoti už lais
vę, šito mokslo ir sužinojimo tikro socia
listinės tėvynės gyvenimo jie gali dabar iš
girsti per Leningrado radio stoties lietuviš
kus programus ir skaitydami komunistinę 

_ spaudą.
Leningradiečių lietuvių radio redakcija 

laukia laiškų su pageidavimais nuo visų lie
tuvių, ne tik gyvenančių Sovietų Sąjungoj, 
bet Lietuvoj ir kitur. Laiškus reikia rašyti 
sekamu antrašu:

Leningrad, 11
Pašto dėžutė 582 
SSRS.

Sovietų Sąjungoj gyvena kelios dešim
tys tūkstančių lietuvių. Sovietų vyriau
sybė, todėl, daro viską, kad jiems padė
jus šviestis ir kultūrintis.

Be abejo, nę vienas ir Lietuvoj pasi
naudoja leningradiečių radio lietuviška 
valanda.

Katalikai su Respublika, Sako 
Rašytojas

New Yorko “Posto” korespondentas 
Ispanijoj,‘George Seldes, rašo eilę pama
tinių straipsnių apie tai, kas dabar iš- 
tikrųjų dedasi toj šalyj. Be kitko, rašy
tojas pažyjni, .kad labai daug katalikų 
dvasiškijos (matyt, žemesnėsės) eina su 
respublika, nekalbant jau apie katalikus 
darbo žmones. Autonominės Baksi jos 
katalikų dvasiški j a visa eina su respub
lika, prieš fašistus.

Rašytojas taip jau pažymi, kad gene
rolo Franco įsakymu tapo sušaudyta 
daug katalikų kunigų dėl to, kad jie‘pri
tarė respublikiečlams, bet fašistai tuos 
faktus bando nuslėpti.

Taigi dar daugiau faktų, įrodančių, 
kad Amerikos lietuvių kunigų spauda 
meluoja, skelbdama, būk Ispanijos loja- 
listų spėkas sudaro tik komunistai ir so
cialistai.

Plieno Darbininkų Vienybės Ardytojai 
Atkanda Dantis

kontraktą ir sykiu smerkia 
kompaničnų unijų ir Amerikos 
Darbo Federacijos viršininkų 
juodus darbus. Net ir gera da
lis kompaničnų unijų atstovų 
atvirai pasisakė .kooperuot su 
unija, sykiu pasmerkė Mr. Mar
tin ir John P. Frey,

Pittsburgho Centralinė Dar
bo Unijų Taryba, taipgi ir 
Pennsylvanijos Centralinė Dar
bo Unijų Taryba atsisakė mes
ti laukan prie C. I. O. prisidė
jusias unijas. Apskaitliuojama,

kad virš 80 nuošimčių PennsyL 
vanijos organizuotų darbininkų 
stoja su Industriniu Komitetu 
ir teikia paramą organizavimui 
plieno ir kitų industrijų darbi
ninkų.

Atkanda, vadinas, tie ponai 
savo dantis į geležinę plieno 
darbininkų uniją. Bet ir toliaus 
jie nesiliaus dirbę ardymo dar
bą. Judošių visados darbininkų 
eilėse atsiranda.

Darbininkams todėl tenka 
dar kiečiau susiburt į vienybę, 
Visiems tenka dar smarkiau 
darbuotis, kad suorganizavus 
visus plieno darbininkus į ga
lingą, apvienytą plieno darbi
ninkų uniją.

Jx Gasiunas.

planavo, aikštėn dar nieks ne
išėjo, bet reik tikėtis, kad 
“yla iš maišo išlįs.”

Patarėjas.

plieno 
jų lai- 
uniją. 

Press”

Pittsburghan atskrido orlai
viu John P, Frey, Amerikos 
Darbo Federacijos vice-prezi- 
dentas ir Metal Trades Depart- 
mento prezidentas. Galvatrūk
čiais jis čia atpyškėjo, kviečia
mas Carnegie-Illinois Steel Kor
poracijos kompaničnos unijos 
viršininkų. Tokį pat pakvietimą 
gavo ir Wm, Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas; 
betgi pastarasis atsisakė va
žiuot, pasiuntė savo kolegą at
likti judošišką darbą.

Tikslas tos skubios kelionės 
visiems aiškus. Juodosios spėkos 
organizuojąs pakenkti 
darbininkams, sumažint 
mėjimus, sudraskyt jų 
Net toksai “Pittsburgh
gan teisingai pažymi. Girdi:

“Tiktai pereitą savaitę, lygiai 
septynios dienos atgal, Mr. Le
wis laimėjo savo didžiausią per
galę su plienu. Amalgamated 
Association of Iron, Steel and 
Tin Workers unija, Lewiso gru
pė, išgavo kontraktą, pirma iš
laukinė unija įsitvirtino galin
goj plieno industrijoj.”

Dėlto ir siunta plieno baro
nai ir jų gizeliai. O Wm. Green 
tai apsiputojęs šaukia, kad jis 
neduoda jokio kredito plieno 
darbininkų unijai už tuos laimė
jimus ir sykiu išleidžia labai 
piktą dekretą visoms Amerikos 
Darbo Federacijos unijoms ir 
jų įstaigoms k u o g r e i čiausia 
mesti laukan tuos, kurie tik ei
na su Lewisu.

Dėlto ir John P. Frey netikė
tai nutupia Pittsburghe. Jisai 
per keturias valandas laiko kon
ferenciją su kompaničnos uni
jos viršininkais, taip vadinamu 
“mažuoju augščiausiu teismu.” 
Frey bando juos perkalbėt tuo- 
jaus dėtis į Amerikos Darbo 
Federaciją, kuri jiems nuošir
džiai pagelbėsianti sudaužyti 
Lewiso spėką plieno industrijoj 
ir sunaikinti tikrąją plieno dar
bininkų uniją. O kad prisidėt 
prie A. D. Federacijos, tai kom
paničnos unijos turėtų persior- 
ganizuot į amatų unijas.

Konferencija betgi pakrikusi 
be jokių pasekmių. Kompanič
nos unijos vadas, Ralph Martin 
pareiškė, kad “amatų unijos 
įvedimas atneštų betvarkę plie
no industrijon” ir tuomi dar 
daugiau pagelbėtų Lewiso uni
jai suorganizuoti plieno darbi
ninkus. Tuo pačiu sykiu Mr. 
Martin pareiškė, kad Lewis yra 
“didžiausias pavojus moderni
nei civilizacijai.” Mr. Martin 
tiktai nori, kad Amerikos Dar
bo Federacijos viršininkai jam 
pagelbėtų vesti karą prieš Le- 
wnsą ir plieno darbininkų uni
ją,

Išvada, taipgi, pasidaro tokia. 
Plieno baronų, kompaničnų uni
jų viršininkų ir sykiu Amerikos 
Darbo Federacijos viršininkų 
tikslas vienas; sudaužyti galin
gą plieno darbininkų uniją, 
Amalgamated Association of 
Iron, Steel and Tin Workers.

Kai Industrials Organizaci
nis Komitetas (C. I. O.) susi
tvėrė ir visu smarkumu metės 
organizuoti plieno darbininkus 
į uniją, tai Mr. Wm. Green su 
savo pakalikais suspendavo vi
sus tuos, kurie tik dirba su tuo 
komitetu, suspendavo tas uni
jas, kurios prisidėjo prie or
ganizavimo plieno darbininkų. 
O dabar, kai tasai komitetas, 
sudrutinęs plieno darbininkų 
uniją, priverčia su ja skaitytis 
kompanijas, pasirašyti kon
traktus, tai Mr, Wm. Green 
įsako tuos visus galutinai iš
braukti iš Amerikos Darbo Fe
deracijos eilių. Bjauresnio dar
bo tai jau negali būt.

Visiems jau dabar aišku, kad 
Amerikos Darbo Federacijos 
galviniai visomis savo spėkomis 
pasiryžo ardyti plieno darbinin
kų vienybę.

Nelengva visgi tiems ponams 
judošiškas darbas, atlikt. Dar
bininkų unijos nešą, protestus. 
Teko dalyvaut keliuose plieno 
darbininkų mitingūbse. Skaitlin
gi ir entuziastingi mitingai. 
Vienbalsiai užgiria su U. S. 
Steel Korporacija pasirašytą

Svarbus Punktas
šiuom klasių kovų įkaitimo 

momentu spauda darbininkų 
klasei vra taip reikalinga, kaip 
oras žmogaus gyvybei. Teisingų 
žinių perdavimas ir mobilizavi
mas darbininkų klasės kovai 
prieš fašistinį barbarizmą yra 
svarbiausias punktas šiuom kar
tu.

Ispanijoj šiandien eina ne ci
vilis karas, ale karas demokra
tinės valstybės — su nuožmiuo
ju užsienio fašistiniu barbariz
mu — su Italija ir Vokietija. 
Užsienio fašistinės valstybės — 
Italija ir Vokietija — užsimojo 
užgrobti Ispaniją, sukurstė ten 
fašistinius gaivalus, kad pada
ryti Ispanijoj sukilimą ir kad 
tąja proga Italija ir Vokietija 
galėtų įsiveržti ginkluotom pa
jėgom ir užgrobti Ispaniją, su- 
kriušinti ten demokratinę san
tvarką.

Sovietų Sąjunga sučiupo troc- 
kistus Japonijos ir Vokietijos 
pasamdytus agentus ardyti pra
monę, žudyti revoliucijos vadus 
ir ruošti dirvą Japonijai ir Vo
kietijai įsiveržti į Sovietų Są
jungą kilus karui. Sovietų šaly
je fašistiniam barbaram ir jų 
agentam trockistam nepavyko. 
Gi Ispanijoje, ant mūsų nelai
mės, Mussolinio; įr Hitlerio in
trigos eina taip, kaip jie nori. 
Jų papirktas šnipas, savo šalies 
pardavikas Francisco Franco iš
provokavo sukilimą Ispanijoje 
ir Mussolini ir Hitleris jau ten 
su keliomis dešimtimis tūkstan
čių savo kareivių ir baisiausiais 
karo pabūklais.

Ispanijos demokratiniai nusi- 
stačiusįos liaudies kova prieš fa
šistinį barbarizmą yra viso pa
saulio laisvės trokštančių žmo
nių kova! Iš viso pasaulio ko
vingieji darbininkų klasės did
vyriai plaukia į Ispaniją kovoti, 
apginti demokratiją nuo fašis
tinio siaubūno.

Dėka daroininkų klasės spau
dai, kurios dalimi yra dienraštis 
“Laisvė,” Ispanijos liaudis, kaip 
iš kitų kraštų taip ir iš Ameri
kos, gauna gražios moralės ir 
materialės paramos.

Dabar 11 d. balandžio įvyksta 
“Laisvės” bendrovės dalininkų- 
šėrininkų suvažiavimas. Tą su
važiavimą privalo sveikinti vi
sos darbininkiškos draugijos ir 
organizacijos, visi teisybę my
linti žmonės. Kiekvienas dali
ninkas neturėtų skūpauti kaštų 
ale atvažiuoti į suvažiavimą, 
kad ir iš toliau.

Materiale parama draugai 
pradėjo rūpintis išanksto, Drg, 
p. M. šolomskas rašo iš Chica- 
gos, kad ten organizacijos iš iž
dų skiria pasiųsti suvažiavimui 
dovanukę su pasveikinimu, o 
drg. Pruseika renkąs iš draugų 
asmeniškas aukas pasveikinimui 
dienraščio “Laisvės” suvažiavi
mo. Drg. A. Taraška; jš Hart
ford, Conn, rašo, kad ir ten ski
riama iš organizacijų iždų ir 
taip pat esama renkamos dova
nos ir iš asmenų pasveikinimui 
suvažiavimo. Tai džiuginantis 
dalykas! Tai puikus mokėjimas 
suprasti savo spaudos reikalų. 
Visi miestai ir miesteliai priva
lo pasekti Chicagą ir Hartfordą,.

Regųliariškų aukų “Laisvės” 
reikalams šiuom tarpu gavome: 
nuo dr. J. darome, iš So, Bos
ton, Mass., $1.00 ir A. 'Micku
vienė, iš Broo.klyno, aukojo 
dienraščiui $1.00. Kiek anksčiau 
drg. J. Ramanauskas, iš Miners
ville, Pa. aukojo sekamai: Ispa-

nijos liaudies frontui $3, Lietu
vos polit. kaliniams $2 ir “Lai
svės” reikalams $1.00.

Dėkavodami draugams už au
kas, pasitikime, kad tūkstančiai 
dienraščio skaitytojų- paseks 
juos. P. Buknys.

Waterbury, Conn.
Sekmadienį, t. y., 7 kovo 

Waterbury atsidarė Rimšos pa
roda; dalyvavo gana gražus 
skaičius ne tik lietuvių, bet ir 
svetimtaučių. Rimša painfor
mavo dalinai apie savo paro
dos reikšmę ir vertę. Kas paro
da daugiausiai rūpinos, sunku 
pasakyti, tenka pastebėti, kad 
pačią pirmenybę turi daktaras 
Jonas Stanislovaitis ir advoka
tas Lukošius. Prie šios parodos 
skverbiasi savo vardą įmaišyti 
ir vargonininkas A. Aleksis. A. 
Aleksis pamiršo net, kąd ir ga
vėnia, bra, su savo choru ir 
pijanu kad traukia, tai trau
kia. Taigi, kaip matyt, biznis 
ir garbė stovi pirmenybėj die
vo. Netaip, kaip jie skelbia su 
obalsiu “dievui-tėvynei I” O čia 
atvirkščiai.

Paroda tęsis apie porą sa
vaičių laiko. Įžangos nėra, Vis
kas veltui.

Kodėl Eina Pas Kitataučius, o 
Ne Pas Lietuvius

Kovo 7 d. įvyko Waterburio 
Lietuvių šviesos Draugijos su
sirinkimas. Parengimų komisi
ja išdavė raportą ir pranešė, 
kad liko mažai pelno, būtent, 
$13.84. Vienas lietuviškas pa
triotas sako, už tatai buvęs 
n e p a s ekmingas parengimas, 
kad komisija nepirkus daiktus 
pas lietuvius, ale pas kitatau
čius ir muzikantus turėję len
kus. Padiskusavus raportas 
priimtas.

šviesos Draugija yra paskel
bus vajų narių gavimo. Kurie 
norite įstoti, stokite dabar. 
Įstojimas tiktai pusė to, kiek 
pirma buvo. Draugija gerai 
stovi ir darbininkišką judėji
mą visada remia. Užlaiko kny
gyną, kuriame randasi visokių 
knygų.

Rep.
Nuo Red,— Apie Lietuvos 

Nepriklausomybės p a m inėji- 
mą labai suvėluotas dalykas. 
Todėl apleidome, Neigi svar
bu tiek rašyti apie tą “profe
sorių.”

ŠYPSENOS

Ant Vakacijų Pietų 
Amerikoj

Keliauninkas: “Važiuoda
mas per Pietų Ameriką, aš 
labai nustebau, pamatęs tiek 
daug gyvulių ant ūkių.”

Palydovas: “Aš ir labai 
nustebau t Kadangi visos 
karvės kalba Amerikos kar
vių kalba.”

Dabar reik perkrėsti Wa- 
terburio padėtį nors dalinai. 
Praeitą savaitę viena laikro
džių dirbtuvė Waterbury pa
skelbė 'streiką del padaugini
mo atlyginimo. Streikavo vos 
dvi valandas. Darbdaviai be
veik be pasipriešinimo pakėlė 
minimalį atlygį.

Streikavo General Motors 
(sėdėjimo streiku). Dviejų va
landų laikotarpiu streikas ta
po baigtas. Darbininkai džiau
giasi, o kompanijos keikia 
darbininkiškus 1 a i k r a š čius, 
kam, girdi, skelbia, kad sėdė
jimo streikas vienas iš sėkmin
giausių. Tad nuo savęs galiu 
dadėti tą, kad kiekvieno dar
bininko pareiga skaityti bile 
kokį darbininkiškus reikalus 
ginantį laikraštį, o buitis pa
gerės ir kova bus, daug sėk
mingesnė, .nes laikraštyj pa
matysime, kaip kiti kovoja už 
būvį.

Beveik tuo pačiu metu visos 
dirbtuvės Waterbury pakėlė 
atlygį; kelia atlygį kompanijos 
del kiekvienam suprantamų 
dalykų, bet ar pakėlė atlygį 
nors vienam darbininkui, kad 
pakaktų bent vidutiniškam 
pragyvenimui ? Pakėlė atly
gius dalinai, o krautuvėse-su 
kaupu. Krautuvininkai nusi
skundžia, kad jiems pakėlė 
prekių kainą ir taksas. Neuž
dirba nei krautuvė, nei darbi
ninkas.

Tautietis pas Tautietį 
Barzdaskutykloj

Tautietis (kerpant plau
kus) : “Broli, aš manau sa
vo vaiką siųsti į barzdasku
čių akademiją.”

Barzdaskutis: “Valio, tau
tieti! Mokinsi jį profesi
jos?”

Tautietis: “Nu, ne; siųsiu 
jį ten nusikirpt plaukus.”

Pleiskanų Epidemija
Žmona (į savo vyrą): 

“Jonai, nusivalyk tas pleis
kanas nuo kalnieriaus, atro
do labai bjauru.”

Vyras: “Širduk, aš nema
tau tame ką blogo,—mote
ris ir pleiskanos visados 
puola vyrui ant kaklo.”

Geras Kaimynas
Pati į vyrą: “Tie kaimy

nai, ką sale mūs gyvena, la
bai mylisi. Jis ją bučiuoja 
ir bučiuoja. Delko tu taip 
nedarai?”

Vyras į pačią: “Širduk, 
turėk kantrybės: aš ją dar 
tik pirmą syk matau.”

Waterbury tautininkai ren
giasi išvanoti visus karštoje 
pirtyje. Kiek teko girdėti, kai
riuosius laikinai paliks ramy
bėje. Skaldys katalikus iš pat 
pradžių, “Dirvos” redaktorius 
K. S, Karpius privaisė savo 
agentų Waterbury jau pusėti
nais Prie, pagelbos Karpiui at
ėjo Tysliava, kad net iš Brook- 
lyno pasiekė “geri” tautinin
kai Waterbury. Ką waterbu- 
riškiai su brooklyriiškiais susi-

Abudu Lygūs
Bučkiai, kaip ir barniai, 

reikalauja dviejų ypatų. 
Kaip vienam, taip ir antram 
vienas iš jų pasidaro nepa
prastai karštas:

Surinko Pacific.

Memphis, Tenn. — Pasku
tiniuose potviniuose Jungti
nėse Valstijose žuvo 882, 
kaip apskaitliavo Raudona
sis Kryžius,

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

___
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Ginčai

Philadelphijos Lietuvių Žiniai
Laisvės" Banketas, Koncertas ir Šokiai

Rengia Visos Philadelphijos Liet. Darb. Organizacijos

Sekmad. Balandžio 18, April

MAŽEIKIAI

Palengvinimas į 48 Valan
das Arba Nieko Nekainuos!

plati- 
kalno

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7179 

. Brooklyn, N. Y.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

džiųjų kelių kryžkelių. Pereitą 
nedeldieriį čia buvo užmušta 2 
asmenys ir sužeista astuoni.

darbi- 
prieš

Pinigai 
užkliuvę. Reikėtų tą 

ištirti.

Nele Statkevičiūte, iš Philadelphijos 
A. Višniauskas, iš Bayonne, N. J.
S. Kuzmickas, iš Shenandoah, Pa. ir
M. Ukneliūte, solistai.
Taipgi dainuos Phila. Lyros Choras.

Los Granadinos, ispanų orkestrą; ispa
nų Populiario Fronto Choras ii 
solistai.

Rusų Balalaikų Orkestrą
Dainuos Shenandoah Mainierių Kvarte 

tas,—duos duetų ir solų

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų; Vakarienė 6 vai 
o Šokiai—7:30 vai. vak.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto PrielanlniR Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

ves- 
ir pavienių.

Perėjo i stoną moterystės Ona 
ūsoniūtė su Morris Weiss. Abu 
elizabethiečiai. Laimingo pasi
sekimo jų jauname gyvenime.

Elizabetho Aušros pašalpinė 
draugija turės savo metinę iš
kilmę bal. 4 d. Lietuvių Laisvės 
svetainėj. Bus perstatyta ope
retė “Grigutis.” Aktoriai bus iš 
Brooklyn, N. Y.

Daugelis čia susirūpinę, ką C. 
I. O. organizatoriai galės pada
ryti tom dirbtuvėm, kuriose nie
kuomet nėra buvę streiko. Duo
da savo darbininkam apmoka
mas vakacijas ir seniem darbi
ninkam moka pensiją. Tokiomis 
yra Standard Oil Company of 
New Jersey ir Singer Sewing 
Manufacturing Company.

žingeidi kova čia bus, kuo
met bus paliesta aliejaus indus
trija. čia pakrašty Staten Is-

dama nubėgo pasiskųsti savo 
motinai, kuri buvo kitame kam
bary. Mergaitė pasakė, kad ją

, Zlotkienes Išl«istuves 
Parama Ispanijos Liaudies 

Kovotojams

*. Pečiukonis 
černauskienė 

A. Na- 
J.l^ Masevičius, J. Sau- 
J. Karol, M. Yacums-

Eliz. Mike Saliklis gimtadie 
nio proga susikvietė savo kai 
mynus ir labai gražiai pavaiši
no. Linkiu sulaukti kito gim
tadienio.

žemes ūkio Darbininkų šie
met į Latviją Neišleis

Ir šiemet Latvijos ūkininkų 
organizacijos kreipės j Lietuvos

Čia labai visus nustebino, kai 
vieno šio apskrities valsčiaus 
ponai atsisakė duoti vietos 
įsteigti knygynėliui. Mums kny
gynėlis nėra pageidautinas, — 
sako valsčiaus ponai. Taigi, ir 
stebėtina, kad XX amž. dar yra 
tokių žmonių ir dar rinktų. Bet 
užtat pačioje įstaigoje nėra ten 
jaukios atmosferos. Rokiškio 
v. kas kita, čia yra knygynė
lis, stalai apkrauti spauda, ir iš 
raštininkų tarpo yra du laikraš
čių korespondentai. Bet įstai
gon įėjęs junti, kad esi tarp 
žmonių, bet ne tarp laukinių.

ir pri- 
Taip- 
drau- 
savo

ši valstija darosi garsi auto
mobilių nelaimėmis. Nėra to
kios savaitės, kad nebūtų kelia- 
tas užmuštų ir keliolika sužeis
tų. Daugiausia nelaimių įvyks
ta ant didžiųjų vieškelių, nes 
keliai čia labai geri ir automo
biliai smarkiai važiuoja.

Labai daug nelaimių įvyksta 
Union. Mat, čia yra daug di-

C.I.O. organizatoriai vis dau
giau ir daugiau dirbtuvių apima 
organizuoti neorganizuotus dar
bininkus į uniją, šią savaitė 
jie palietė visą eilę fabrikų, tarp 
jų ir du dideliu: Worthington 
Pipe and Machinery Works, 
Kearny, kuriame dirba apie 
6,000 darbininkų, ir Crucible 
plieno fabriką Harrisone, kuria
me dirba apie 7,000 darbininkų.

Iš Bridgewater, Massachu
setts, Zmuidinavičiai išvažiavo 
su automobiliumi pasižiūrėt į 
Kaliforniją. Su jais išvažiavo 
ir Zlotkienė, kuri ten pirmiaus 
yra gyvenus. Jos geros drau
gės ir giminės 27 vas. del jos 
surengė išleistuvių “parę.” 
Linksmai bejuokaujant, buvo 
prisiminta ir apie Ispanijos 
darbininkų kovas su fašistais.

Visi sutiko parinkti aukų.
Aukavo sekamai: po $1— 

K. Zlotkienė, U. Zaleckaitė, 
B. Sauka, J. Matikonis, J. 
Gutauskas ir J. Vaitiekūnas; 
po 50 centų: K. Yokubėnas, J. 
Sireikis, J. Vaitaitis; po 25 
centus—J. Dovidonis, P. Moc
kevičiene, J. Stigienė, E. Bal
čiūnienė. Viso surinko $8.50.

Pinigai pasiųsti per dienraš
tį “Laisvę.”

Elizabethe įvyko susidūrimas 
tarp Modern Garment Corpora
tion streiklaužių ir pikietierkų 
International Ladies Garment 
Workers Unijos. Toj dirbtu
vėj unija streikuoja prieš ma
žą mokestį už darbą. Sakoma, 
kad toj dirbtuvėj už 72 valan
das savaitėje tegalima uždirbti 
tik nuo $6 iki $13. Kompanija 
bando operuoti dirbtuvę su ske- 
bais. Areštuota šešios unijos 
narės už pikietavimą ir paleis
tos po $50 kaucijos. 17 d. šio 
mėnesio bus jų kamantinėji
mas.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 9^0 

KIRPIMAS

parvertęs vienas 14 m. berniu
kas P. Tuomet mergaitės moti
na pripuolusi prie to berniuko, 
pradėjo jį smarkiai iš pradžių 
kumščiais mušti, o paskui pasi
griebusi plaktuką smarkiai su
mušė tą berniuką. Padaryta 
daug mėlynių, berniukas apsipy
lė krauju, nes sužeidė nosį. Te
ko šauktis gydytojo pagalbos. 
Šiai žiauriai moteriai iškelta

davė aukų $6.35. Kas sudarė 
viso $35.52.

Per draugą S. Benkų, ir per 
draugę A. Račkauskienę auko
jo šios ypatos: po $1—V. Jur
gelevičius ir P. Virbickas; po 
50c.—A. Majauskas, J. Mase
vičius, J. Pritkus, A. Kazlaus
kas, A. Barišauskas ir D. Vir
bickas; po 25c.—P. Petkus, S. 
Uždavinis, M. Matonis, A. 
Navickas, J. Aidikonis, J. 
Kasparavičius, V. Bakanaus- 
kas, Romio Nilei ir Mike (au
kojusių po 25c paskutinio var
do pavardė nepriduota); po 
10c.—P. Saulėnas ir J. Če- 
rnauskas; J. Stančikas—15c.

Walter’s Tavern (drg. V. 
Simanavičius) aukojo $1.50 
vertės gėrimo del vakarienės; 
Peter’s Restaurant (drg. P. 
Yacumskas) suteikė veltui vi
sas reikalingas “dišes” del va
karienės. Mr. S. D. Amico 
(italų tautybės graborius), su
teikė veltui visas reikalingas 
sėdynes del vakarienės.

Varde Ispanijos darbininkų, 
tariu širdingą ačiū visiems da- 
lyvavusiem vakarienėje 
sidėjusiem su aukomis, 
gi ir tiem draugam ir 
gėm, kurie prisidėjote 
darbu.

Visi pinigai ($35.52) pa
siųsta American Society for 
Technical Aid to Spain, New 
York, N. Y.

Vienas iš Komisijos.

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

land Sound upės, kaip prasideda 
nuo Lindeno, tai visu pakraš
čiu net iki Bayonne tęsiasi vien 
tik beveik aliejaus išdirbystės 
visų didžiųjų kompanijų. Viso
se dirbtuvėse dirba neorgani
zuoti darbininkai.

Kaip pamisimi, kokių milži
niškų pastangų reikės įdėti, kad 
tuos proletarus 'Suorganizuoti į 
savo klasės organizaciją! Užtai 
kiekvienas turime pagelbėti kuo 
tik galėdami.

tiekia džiaugsmingų palengvinimų 
daugeliui kitų. Geriausia už viską jūs 
galite būt užtikrinti, jog BARUVA- 
COL neturi svaigalų—Neturi Opiumtk. 
Prisiųskite Šj skelbimą arba ateikite 
asmeniškai pas ATKINS LAB., 44 E. 
63rd St., New York City. Nesiųskite 
pinigų, užmokėkite paštoriui $1.85, 
pridedant persiuntimo kaštus, kada 
'jis'‘atneš jums BARUVACOL. Jau
site greitą, puikų palengvinimą pirmą 
savaitę arba bus jums grąžinti pini
gai. Valandos: šiokiom dienom nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Laisvą).

Nors mūsų gubernatorius ir 
labai smarkavo ir grasino lieti 
kraują sėdintiems streikieriams, 
bet kaip pasirodo, kad tų jo 
grasinimų niekas nenusigando. 
New Jersey jau užsirekordavo 
sėdėjimo streiku. Pereitą sa
vaitę Newarko priemiesty j Bell
ville vienoj odų apdirbimo dirb
tuvėj, kurioj streikas tęsėsi nuo 
seniau, dar prieš sėdėjimo strei
kų gadynę. Streikas buvo už
baigtas ir sutartis buvo padary
ta tarp streikierių ir savininkų, 
kad pavaryti iš darbo visus 
streiklaužius. Iš syk tas buvo 
padaryta. Tačiau, vėliau pra
dėta priimti tie patys streiklau
žiai atgal į darbą.

Darbininkai, nieko nelanky
dami, visi susėdo ir sėdėjo tol, 
kol buvo pavaryti iš dirbtuvės 
streiklaužiai. Sėdėjimo 
kas tęsėsi 3 valandas.

Nors Chicagoje Fansteel Kompanijai pasisekė 
išvyti “sėdėjimo” streikierius iš fabriko, vienok 
streikieriai pastatė tvirtas pikieto linijas apie 

fabriką.

vyriausybę, prašydamos išleisti 
darbininkų žemės ūkio darbams, 
žemės ūkio rūmams griežtai 
priešinantis ir nurodant, Vid. 
reik, ministerija atsakė Latvių 
ūkininkų organizacijoms, kad 
šiemet iš Lietuvos darbininkai, 
taip kaip pernai ir užpernai, ne
bus išleidžiami. Pernai per ver
bavimo biurus laukų darbams iš 
Lietuvos į Latviją buvo išgaben
ta per 5000 darbininkų. Ta
čiau iš pasienio zonos, naudoda
mies mažojo pasienio susisieki
mo teisėmis, pernai Latvijon že
mės ūkio darbams iš Lietuvos 
buvę atvykę apie 12 tūkst. dar
bininkų. Tiek pat darbininkų 
naudodamies tomis pačiomis tei
sėmis iš mažojo pasienio susisie
kimo zonos galės ir šiemet Lat
vijon laukų darbams išvykti.

Darbininkai, Dirbę Latvijoj, 
Nesulaukia Pinigų

ŽAGARE-—Čia daugelis vie
tos darbininkų per vasarą išei
na tarnauti į Latviją, nes ten 
geresnis uždarbis. Yra tokių 
šeimų, kurių net keletas pajė
gių kasmet išvyksta į Latviją. 
Šiemet darbininkai nusiskun
džia, kad praėjusiais metais lap
kričio mėn. iš Latvijos pasiųstų 
savo uždirbti) pinigų dar iki 
šiolei negali sulaukti 
kažkur 
reikalą

Pasiliuosuokite nuo Reumatizmo siel
varto—skausmo—agonijos, nervų Įde
gimo, siatikos ir strėnų gėlimo, kaip 
kad tūkstančiai Dabar Pasiliuosuoja 
Greit su saugiu receptu pavadintu 
BARUVACOL Dažnai skausmai yra 
sulaikomi į keletą valandų; atsiliuo’-; 
suoja sustingimai, skausmai sąnariuose 
ir atsiilsi muskulai taip, kad kentė* »• 
jas vėl gali gėrėtis gyvenimu. F. e’au
kite! Gaukime BARUVACOL kv.L

čia randasi New Jersey Milk 
Control Board, kurio pareiga 
yra prižiūrėti, kad pienas būtų 

i švarus, kad pieninės vienodai 
’ farmeriam mokėtų už pieną, 
vienodai nustatyta kaina par- 

1 duotų pieną vertelgom, o ver
telgos kad nustatyta kaina par
duotų krautuvėm, o krautuvės 
kad vienoda nustatyta kaina 
parduotų kostumeriam. Boardas 
turi apie 12 savo inspektorių, 
kurie tą viską prižiūri.

Andai vienas pieno produktų 
“salesmanas” kreipėsi į to Boar- 
do sekretorių su nusiskundimu, 
kad iš priežasties tų inspekto
rių persekiojimo, jis penkiose 
pieninėse neteko darbo, nes tie 
inspektoriai • pagrasino pieninės 
savininkui, sakydami 
laikysi šitą vyrą, tai turėsi ne
smagumų.” Savininkai, nenorė
dami turėti nesmagumų, palei
džia jį iš darbo.

Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau ‘ 
naujus paveiks- J 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 
kalui esant u* O . 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-Ifjj 
geidaujama, 'Ml 

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom x 
spalvom.

OFISO VALANDOS
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vakare

“Daily Workerio” bankie- 
tas, atsibuvęs vasario 21 d., 
kurį surengė Komunistų Par
tija ir simpatikai ir prigelbėjo 
bridgewaterieciai, davė pelno 
$78.17. Tai gera parama dar
bininkiškam dienraščiui.

Sekami biznieriai prisidėjo 
su valgiais prie minėto bankie- 
to: S. Wisman, W. Zinkevi
čius, J. Gaigal, P. Vessel, 
Yukna Market, A. Atkin, J. 
Sireikis, P. Pūkelis ir J. Ado
maitis.

žiauri Moteris
Vasario pradžioj pas vieną pi

lietį Tiesiojoj gatvėj susirinko 
keletas vaikų. Jų tarpe buvo 
ir viena 6 m. mergaitė. Bežais- 
dami didesnieji vaikai užgavo ir

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Koncerto Programa Bus įvairi ir Graži 
Pirmą Syk Turėsime Ispaną Menininkus

Stephen Aromiskis 
(Armakauakas) 

Laisniuotas Graborius 
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 7-4335

Ūkininkė j Vyro Viliotoją 
Paleido Kelis šūvius iš 

Revolverio
Pajėsio km., Šilavoto valse., 

Marijampolės ap. gyveno ūki
ninkai Ruseckai. Sugyveno ne
blogai, bet į jų tarpą ėmė brau
tis pašalietė moteris Krūvelienė. 
Ruseckienė savo vyrą persekio
jo, bet tas darbas jai vienai bu
vo sunkus, tai ji pasisamdė sek
liu vieną berniuką, kuriam pa
vedė sekti savo vyrą ir Krūve- 
lienę. Kai vienąsyk seklys pa
stebėjo, kad Krūvelienė atėjo 
pas Rusecką, tuojau apie tai 
pranešė Ruseckienei. Ruseckie
nė, radus Krūvelienę su savo vy
ru, ėmė jai prikaišioti, išmėti
nėti. Krūvelienė irgi netylėjo, 
o paskui net nagine paleidus į 
Ruseckienę. Del to Ruseckienė 
labai susijaudinus ir perpykus 
paleido kelis šūvius į Krūvelie
nę. Krūvelienė, sunkiai sužeis
ta, vos pagijo, bet gydytojas 
konstatavo sunkų kūno sužaloji
mą.

Už pasikėsinimą nužudyti Ru
seckienė buvo patraukta kalti
namąja ir Marijampolės apy
gardos teismas ją pripažino kal
ta ir nubaudė 2 met. sunk, dar
bų kalėjimo. Ruseckienė pada
vė apeliacijos skundą, kuris 
sausio 20 d. Apel. rūmuose ir 
buvo sprendžiamas.

Skundą palaikė adv. prof. 
P. Leonas.

, Jis įrodinėjo, kad nukentėjusi 
brovėsi į Ruseckų šeimą, ardė 
ją, elgėsi nemoraliai, o teisia
moji, gindama šeimos garbę ir 
pavyduliaudama, gynusis. Ru
seckienę prašė išteisinti.

Apel. rūmai apyg. teismo 
sprendimą panaikino ir O. Ru
seckienę išteisino.

Ligi teismo Ruseckienė iška
lėjo apie 6 mėn.

NEW AUDITORIUM HALI
713 SNYDER AVE., PHILADELPHIA, PA

,4 •

del Kunigo Vedybų
Rokiškėnuos, sužinojus apie 

buv. Kauno “Aušros” mergaičių 
gimnazijos kapeliono kun. K. ci- 
viles sutuoktuves su buvusia sa
vo mokine, kilo smarkūs ginčai. 
Mat, tokia pat pavarde yra ro- 
kiškietis kunigas, kuris buvo 
kurioj ten Kauno gimnazijoj ka
pelionu. Kun. K. giminės tą 
faktą neigia, o kiti tvirtina. Da
bar del šių ginčų ketina net by
los kilti.

JONAS STOKES
512 Marion SL kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park* 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: G lemu ore 5-6111

GREITAI SUSTABDYKITE TUOS BAISIUS SKAUSMUS

REUMATIZMO

Nusisekė Geriau, Negu Kad 
Buvo Tikėtasi

Vasario 26 d., ALDLD 85 
kuopa turėjo surengus vaka
rienę Laisvės Choro kambary
je, 199 Washington St. Komi
sija surengimui vakarienės 
buvo iš šių draugų-gių: A. 
Račkauskienė, O. Pečiukonie- 
nė, V. Račkauskas, B. Gu- 
mauskas, V. Kancevičius ir A. 
P. Dambrauskas.

Šį sykį prie surengimo va
karienės buvo imtasi už dar
bo daug energiškiau. Tur būt 
dėlto, kad šios vakarienės pel
nas buvo skiriamas labai svar
biam reikalui, tai yra, suteiki
mui paramos Ispanijos 
ninkams, kovojantiems 
fašizmą.

Įžangos tikietai buvo 
narni per 4 savaites iš 
prieš įvyksiant vakarienei.

Įžangos tikietų platinime 
darbavosi šie draugai-gės: S. 
Benkus, V. Kancevičius, A. 
Račkauskienė, 
A. Večkys, T 
Olga Pavuliukoniutė 
viekas 
lėnas, 
kienė, B. Gumauskas, K. Ne- 
dinskas ir A. P. Dambrauskas.

Daugiausia tikietų išplatino 
šie draugai: S. Benkus, A. 
Račkauskienė ir V. Kancevi
čius.

Kadangi įžangos tikietai 
buvo platinami iškalno, ir ne
mažai buvo išplatinta, tai at
ėjus vakarienės laikui,, Laisvės 
Choro kambarys prisipildė pil
nas svečiais. Vakarienės gas- 
padinės draugės A. Račkaus
kienė ir O. Pečiukonienė, jau 
iš anksto buvo permačiusios, 
kad jom dviem pagaminti val
gius del vakarienės bus per
daug darbo. Tad jos sau į pa- < 
galbą pasikvietė drauges P. I 
Benkuvienę ir L. Saulėnienę. Ir 
šios dvi draugės, panaudoda- 
mos savo sugabumus, pagel
bėjo pagaminti del vakarienės 
valgius. Valgiai buvo taip tin
kamai pagaminti, kad visi at
silankę ant vakarienės buvo 
pilnai pasitenkinę.

Laike vakarienės svačius ap
tarnavo šie draugai-gės: Rač-' 
kauskienė, O. Pečiukonienė,! 
P. Benkuvienė, L. Sąulėnienė, 
Olga Pavuliukoniutė, A. Na
vickas, V. Račkauskas, J. Sau
lėnas, A. Večkys, P. Pečiuko-' 
nis B. Gumauskas, V. Kance
vičius, P. Maksvitis; D. Ben
kus ir A. P. Dambrauskas.

Vakar ienė davė pelno 
$27.92.' Vėliaus draugė A. 
Račkauskienė pridavė $1.25 
aukų. Draugas jS. Benkus pri-



Puslapis Ketvirtas

Plįeno darbininkai dedasi uni-Į iškelta “pare” del giminių ir 
jon; antras žemės drebėjimas;

Trockio užtarėjas; geriaus 
namie, kaip svetur

Rašėjui žinių teko matytis 
su CIO. plieno darbininkų or
ganizatoriais šiame distrikte. 
Beveik kito nėra buvę įvykio 
Amerikos darbininkų judėji
me, kuris darbininkus būtų 
taip išjudinęs suprasti savo ga
lią, kaip paskelbimas, kad 
Carnegie-Illinois Plieno Kam
panija pasirašė sutartį ir pri
pažino CIO uniją. Atsitiko, 
kas, rodos, buvo negalima. To
ji žinia sukrėtė Dėdės Šamo 
Žemę. Plieno darbininkai de
dasi — stoja unijon padidintu 
tempu.

B. J. Damich, šios apylinkės 
direktorius Plieno Darbininkų 
Organizacinio Kpmitetįo pasa
kė: “Mes esame daugyaus, ne-, 
gu patenkinti. Miesteliai, į ku
riuos, rodos, buvo negalima 
įkelti koją organizacijos reika
lu, dabar mūsų reikalauja, 
kad padėtume darbininkams 
organizuotis. Imkime tokį Lo- 
rainą. Vos keli mėnesiai nebu
vę galima organizatoriam da
linti lapelių, buvo areštuoja
mi. Dabar turime 4 lokalus 
su 6,000 narių. Visas miestelio 
atsinešimas linkui CIO. kitas. 
Ir tai į labai trumpą laiką.”

“Pačiame Clevelande—tęsė 
Damich—greitu laiku tikimės 
Davis Steel ir Otis suorgani
zuoti 100%. Akrone turime 50 
kuopų ir einame prie padary
mo galo “open shop” toj apy
linkėj. Jeigu kada nors dar
bininkai žygiavo pirmyn, tai 
dabar jie tą eiseną pasmarkino 
kelis kartus.”

Kovo 9 d. 1 vai. ryte buvo 
jaučiamas čionai žemės drebė
jimas, kuris tęsėsi apie 8 minu
tes. Savaitė atgal buvo jau
čiama drebėjimas, bet šis bu
vo daug stipresnis. Daugelį, 
kurie miegojo, išbudino ir bai- 
mėn įvairė. Policijos ir laik
raščių raštinės gavo desėtkus 
per telefoną atsiklausimų ir 
paaiškinimų apie patirtas nuo
stabas. Nuostolių nepadaryta.

Ponas Karpius pereito penk
tadienio “Dirvoj” įtalpino 
straipsnį su Trockio paveikslu, 
kuriame apverkia to niekšo li
kimą. Ką tas parodo? Aišku, 
kad ne ką kitą, kaip patį Troc
kio supuvimą. Jau jeigu fašis
tais Karpius lieją krokodi- 
liąus ašaras už tąjį 
cįpnierių,

revoliu- 
tai toliau neberei

kią eiti, kad patyrus, kiek jis, 
Trockis, pasidarė ir artimas ir 
įmylimas fašistams. O betgi 
yj?a pora Clevelande žmonelių, 
kurie pasiliko sklokoje ir jie 
skundžiasi: “Mums neaišku 
su trockistų teismu”...'“Ne
aišku”... Karpiaus verksmas 
del Trockio gali būti tuo paaiš
kinimu, kad jie klysta.

Aną dieną senas “Dirvos” 
skaitytojas žadėjo man parū
pinti senų to laikraščio nume
rių, kuriuose Karpius tąjį Tro
ckį visaip niekino, kuomet dar 
Leninas tebegyveno, šis senas 
clevelandietis man pastebėjo, 
kad Karpius savo užtarimu ir 
apraudojimu Trockio už jojo 
pąsidarbavimą naziams ir Ja
ponijos imperialistams, tik sa
ve daugiau nusimaskuoja prieš 
tuos savo kelius skaitytojus.

Jaunuolis Alfred. Weissman 
(|5 metų amžiaus) spalio 2 d. 
pereitų metų, su 50c kišėniuj, 
tėvams nieko nesakęs, pasilei
do kelionėn po plačią Ameri
ką. Jis “hįteh-hikino” per 
Kentucky, Tennessee, Louisia
na, Wyoming ligi Califomijos.'<s
kių pastangų, kad jį suradus. 
Per visą šalį per radio jo jieš- 
kojo. Alfredas sakėsi, nieko 
apie tai negirdėjęs.

Pereitą nedėldienį buvo

Alfredo tėvai darė viso-

draugų, kurie linksminosi “sū
naus palaidūno” sugrįžimu. 
“Dabar, kuomet esu namie,” 
pareiškė jaunuolis, “noriu ra
šyti knygą iš savo patyrimų ir 
duoti patarimų kitiems mano 
amžiaus, kurie turi patrauki
mo kelionėn, kad tas keliavi
mas nėra tokis, kaip mes ma
nome. Namai visados pasiliks 
namais.”

ALDLD 15-to Apskričio ren
giamose prakalbose, kurios 
bus 23 d. kovo, be drg. D. M. 
šolomsko, kalbės Andrew On- 
da apie Cleveland© “sit down” 
streikus. Bus paliesta Fisher 
Body streiko pergalė ir plieno 
darbininkų laimėjimai. šitie 
klausimai, kaip darbininkų lai
mėjimas prieš G. M. rojalis
tus, yra svarbūs išgirsti vi
siems. M-ka. ,

Rišamas Klausimas Nelega
lumo Kietosios Anglies 

Industrijoj

Kelios savaitės atgal Penn- 
> sylvanijos gubernatorius Earle 

su pagelbininkais lankėsi kie
tųjų anglių mainose, taip 
butlegerių skylėse bei jų 
žyklose. Jisai apžiūrinėjo 
primityviškus darbus, išklausi
nėjo mainierių apie jų padėtį. 
Sugrįžęs į Harrisburgą padarė 
pareiškimą, kad su tais nele
galiais darbais ką nors reikia 
daryti. Bet, girdi, 
stabdyti negalima, 
tiems mainieriams 
legalių darbų.

Tad valdžios 
gubernatorius sutvėrė tam tik
rą komisiją, kuri išrištų tą 
klausimą. Sutverta komisija iš 
5 narių skirtingų mokslo ša
kų. Komisijon įėjo šie: Jett 
Lauck, ekonomistas iš Wash
ington D. C.; William R. Ly- 
nett, publicistas iš Scranton, 

I Pa.; Harrison Hoblitzeble, fa
brikantas, Philadelphia Pa. ; 
Dr. James W. Angel, ekono
mijos profesorius iš Colum- 
bijos Universiteto; Morris L. kiti, jų būtina pareiga studi- 
Ernst, advokatas iš New York.

Del to darbo jiems algoms 
bei iškaščiams, paskirta iš val
stijos $50,000. Jie tyrinės tą 
padėtį, dirbs planus ir karts 
nuo karto duos raportus Har- 
risburge valdžiai.

Tas komisijos darbas jau 
pradėta: kovo 5-6 dd. kom. 
lankėsi po kietosios anglies 
visokias mainas, tyrinėjo, ir 
išvažiavo į Philadelphią mi- 
tinguotis, svarstyti: ten jų ap- 
sfrinkta buveinė. Pamatysim, 
ką jie tame išplanuos.

vad.
1 au
tuos

juos su
nešti t vertis 

užtenkamai

sumanymu,

Douglas orlaivių fabriko darbininkai Santa Monica, 
Californijoje, užsidarę fabrįke valgo pietus. Už ke
lių dienų streikieriai buvo suimti ir pasodinti kalė- 
jiman, vienok CIO komitetas sukėlė $119,000 juos 
paliuosuoti po kaucijomis?

REDAKCIJOS
A. Arbačiauskųi, Minersvil

le, Pa.—Apie draugų Rušins- 
kų išvažiavimą iš Minersville 
buvo kito draugo parašyta. 
Tad jūsų netilps.

LDS Devinto Apskri 
čio Reikalais

Pranešu visoms LDS 
pom, prigulinčiom prie 
apsk., kad šaukiamas metinis 
suvažiavimas balandžio 18 d., 
1937 m.

Suvažiavimo vieta: Benld, 
Ill., Prosperity Kliubo Svet., 
North 6 St. Atidarymas suva
žiavimo 9 vai. ryto.

Kuopos išsirinkite delegatus 
ir malonėkit laiku pribūti.

Delegatai renkasi vienas 
nuo kuopos ir nuo 10 narių po 
viena.

kuo- 
9-to

Šis-Tas
Teko man pereit per tūlas 

mūsų kolonijos lietuvių stubas
I su ALDLD reikalais ir para-

Kuopų valdybos įteikia de- kad pasimokėtų į drau- 
legatam mandatus.

Kuopų sekretoriai 
kite prirengti raštiškus rapor
tus iš kuopų stovio ir veikimo. 
Taip pat malonėsit įteikti ge
rų sumanymų del labo LDS or
ganizacijos ir kitais reikalais.

LDS 9-to Apskr. Sekret
Wm. Mickalites,

Box 387, Benld,

Detroit, Mich
III.

Unijų

unijos 
studi-

Draugo Bimbos Knyga 
Mokykloj

Chrysler darbininkų 
lokalas įsteigė mokyklą 
juoti ekonomiją iš darbinin
kiško taškaregio ir Amerikos 
klasių kovos istoriją. Unija 
pareikalavo iš “Board of Edu
cation,” kad duotų mokytoją. 
“Boardas” ant to sutiko. Kuo
met darbininkai susirinko į 
paskirtą mokyklą, profesorius 
pareiškė: “mes dabar studi
juosime ‘Amerikos Klasių Ko
vos Istoriją’, parašytą per An
thony 
gina, 
narys 
kitas 
Kurie 
jos vadovystėj, kaip depart- 
mentų unijos prižiūrėtojai ir 

Bimbą.”- Šis lokaląs- ra- 
kad -kiekvienas unijos 
studijuotų tą knygą ir 
ekonomijos klausime, 
stovi nors kokioj uni-

juoti viršminėtas knygas.
Tas nustebino daug lietuvių, 

priklausančių šiai unijai, ku
rie išgirdo Bimbos vardą. Yra 
tokių, kurie turi isigiję vieno
kiu ar kitokiu būdu Bimbos 
parašytą knygą, bet padėjo į 
kampą ir nematė reikalo stu
dijuoti.

Iš to gal būt skaitytojas su
pras, kad lietuvių kalboj unija 
bando studijuoti knygą, tai 
•ne. Draugas Bimba parašė an- | 
glų kalboj knygą “History of 
the American Working Class”, 
kuri taip plačiai tarpe masių 
pasiskleidė. Taipgi yra versta 

PENKTADIENĮ, 26 KOVO-MARCH 
LIETUVIU PILIEČIŲ KLIUBO SALĖJE 

280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro

SEKMADIENĮ, 21 KOVO-MARCH 
BAKANAUSKO SVETAINĖJE 

62 Lafayette Street, Paterson, N. J. 
Pradžia 2-trą valandą po pietų

Kalbės V. Andrulis ir A. Bimba
TREČIADIENĮ, 31 KOVO-MARCH

KASMOČIENĖS SVETAINĖJE 
91 Steamboat Road, Great Neck, N. Y.

Prpdžia 7:50 vai. vakaro

ANTRADIENĮ, 23 KOVO-MARCH 
CHARLES GREEN SALĖJE 

267 Walker Street, Cliffside, N. J.
Pradžia 7:30 vai. vakaro

PENKTADIENĮ, 19 KOVO-MARCH 
JURGINĖJE SALĖJE

180 New York Ave., Newark, N. J.
Pradžia 7j30 vai. vakaro 

šęštadienįTITkovo-march 
DARBININKŲ KLIUBO SALĖJE 
408 Court Street, Elizabeth, N. J.

Pradžia 7:30 vai. vakaro

■

į lietuvių kalbą ir išleista Am
erikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos ir lietu
vių kalboj šioj draugijoj gali
ma tą brangią knygą įsigyti už 
labai prieinamą kainą. Dabar 
eina ALDLD vajus gavimui 
naujų narių.

Kas įstos į šią draugiją lai
ke vajaus, galės pasirinkt 
moksliškų knygų. Todėl kiek
vienas lietuvis pasinaudokite 
šia proga. Stokit į ALDLD, 
kaipo vienintelę lietuvių ap- 
švietos organizaciją. Laike va
jaus nereikia mokėti įstojimo. 
Prie tam dar gausite dovaną, 
pasirenkant gerų knygų.

ALDLD Narys.

Shenandoah, Pa.

malonė- Pasikalbi, nieko sau
giją duokles, žinoma, nueini, 

žmonės.
Rodos, supranta darbininkų 
klasės reikalus. Bet kai pasa
kai dalyką, kad reikia pasimo- 
kėti į draugiją, tai atsiranda 
šimtai bėdų. Rodos, kad tas 
$1.50 palaikes tų mūsų brolių 
ir sesučių gyvybę ant šios 
“ašarų pakalnės” per kelioli
ka metų. Kam taip save ap
gaudinėti.

Tiesa, laitai sunkūs. Bet 
$1.50 kiekvienas gali sukrapš
tyti ir pasimokėti į draugiją. 
Juk kiekvienam darbininkui 
yra svarbu prigulėti tokioj or
ganizacijoj, kaip kad ALDLD. 
Taigi, draugučiai, nebūkime 
“molio Motiejais.”

buvęs 
buvo 

“lietu- 
Dabar

Buvau minėjęs, kad 
socialistas A. Staniškis 
subankrutavęs su savo 
višku menu” ant radio, 
atsigaivėlėjo ir vėl kelinta sa
vaitė “aleliuoja.” Kiek teko 
patirti, svetimtaučiai pyksta, 
ta. Bet kas ir iš lietuvių nori 
jo klausyti? Tai tik, sakau, ir 
yra drąsių žmonių, kurie už
siima ne savo darbu.

Drg. D. Judzentavičienė, 
Lyros Choro mokytoja, dabar 
dirba viršlaikį, ’’kad prirengti 
chorą ir kitus dainininkus prie 
ALDLD 9-to apskričio koncer
to, kuris įvyks kovo 29 dieną, 
Minersville. Praėjusį sekma
dienį, taip sakant, buvau nu
ėjęs pažiūrėti choro pamokų, 
žiūriu, mokytoja varinėjasi 
pulką choristų ir chorisčių po 
svetainę. Na, na, sakau, tik 
tu juos taip “mučyk”, ar ne
padarys “sukilimo”. O ne, at-

V. Andrulio, “Vilnies” Redaktoriaus 
Prakalbi! Maršrutas

Antrądięnis, Kovo 16, 1937

sakė, mes visada taip neda-
rom, tik dabar prieš Miners- 
villės koncertą. Kaip atrodo, 
tai iš tikrųjų bus ko pasiklau
syti šiame koncerte.

Pervažiavus drg. V. Andru
liui per mūsų kolonijas, lietu
viškas veikimas, manau, žy
miais pagerės. Tiesa, maršru
tas nebuvo tokis, kokis ištikrų- 
jų turėjo būti. Literatūros pla
tinimas tūlose vietose visai 
buvo pamirštas. Jeigu iš pra
ėjusių klaidų mokinamos, tai 
ateityje neturėtų taip būti.

Dėdė Kalnietis.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

j Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Svarbi Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglių kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

•
Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS” 

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamu kainą.

Pareamdnu automobilius vestuvėm, 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N, Y.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

Harrison, N. J. 
Telefonas: Harriaon 6-1693

Nauja Literatūra
Tuojau įsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

ISPANIJA
Parašė V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

•

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą 
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA IŠ 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

•

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CFNTŲ.

•

KRIKŠČIONYBE
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

> Parašė A. M. METELIONIS.
Puikus rinkinys faktų, kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovos. Stebuklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas, žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Kryžeiviai. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir darbo 

žmonės ir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KRIKŠČIONYBE
Ar

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog Marksiz- 
mas-Leninįzmąs yra mokslas, kurio vaduojantis žmo
nija pasilįųosiuos. O kunigas S. Kneižis pasakoja, 

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.



Antradienis,’ Kovo 16, 1937 Puslapis Penktas

ALDLD REIKALAI
,5-to Apskričio Meti- Ja į Amerikos Lietuvių Kongresą at- 
esencijos Protokolas

ALD
nes

Amerikos Lietuvių Darbininkų Li- terų susirinkimą 25c; maršruto pla- 
teratūros Draugijos 15-to Apskričio katai $5.50; auka Ispanijos^ liau-

steigimui demokratinių teisių Lietu
voje—41> svetainės mokestis už mo-

metinė konferencija įvyko sausio 17 
d., 1937 metais, Lietuvių Darbininkų 
Svetainėj, 920 E. 79 St., Cleveland, 
Ohio.

Konferenciją atidarė apskričio or
ganizatorius 10:45 vai. ryte. Į man
datų komisiją paskyrė šiuos drau
gūs: J. Kalakauską, F. Stalioraitj, 
W. Janušauską. Kolei mandatus su
tvarkė, organizatorius P. Nemura pa
kvietė eilę draugų ir draugių išreikš
ti savo mintis apie mūsų organizaci
jos veikimą ir užduotis.

Mandatų komisija raportavo, kad 
sekančios kuopos prisiuntė delega
tus į konferenciją:

22 kuop^, Cleveland, 5 delegatai, 
1 nepribuvo.

51 
57 
59 
90

tai, 1
190 kuopa, Collinwood, 6 delegatai. 
Viso delegatų konferencijoj daly

vauja 20 nuo 6 kuopų. 101 kuopa, 
Bedford, Ohio, neprisiuntė delegatų, 
nė raporto apie savo veikimą. Aps
kričio komitetui suteiktas sprendžia
mas balsas. „Viso konferencijoj su 
sprendžiamais balsais dalyvauja 26 
ypatos.

Konferencijos pirmininku išrinktas 
F. J. Madison, sekretorium —J, Ru
dis, rezoliucijų komisijdh: E. Sima- 
nauskienė, P. Boika, W. Janušaus
kas. Skaitytas dienotvarkis konfe
rencijai ir priimtas. Protokolas pus
metinės konferencijos priimtas, kaip 
skaitytas.

Apskričio Komiteto Raportai
Pereitų metų bendro apskričio vei

kimo raportą išdavė sekretorius. Ra
porte pažymėta, kad apskričio ko
miteto nariai dirbo, kiek galėjo, del 
organizacijos ir darbininkų naudos. 
Komitetas per savo .narius ragino 
kuopas prie didesnio veikimo, ypač 
laike vajaus gauti naujų narių, ir 
laimėti paskirtas dovanas. Metinėj 
konferencijoj buvo paskirtos kvqtos 
ir dovanos kuopoms, bet nė viena 
kuopa jų neišpildė ir skirtų dovanų 
nelaimėjo. Reikia pasakyti, kad kuo
pos nelabai kreipia atydos į apskri
čio raginimą. Vajuje veik nedalyva
vo. Priežastis nežinojna, turbūt ap
sileidimas. Turėjom surengę prakal
bų maršrutą drg. L. Pruseikai. Mū
sų apskrityje jis gavo daug dienraš
čiui “Vilniai” naujų skaitytojų. Taip
gi su jo pagelba tapo suorganizuota 
nauja kuopa Redford, Ohio.

’ Apskričio komitetas turėjo pra
eitais metais 8 susirinkimus. Kiek
viename buvo svarstoma daug svar
bių klausimų organizacijos naudai, ir 
daugumą tarimų įvykdyta gyveni
mam Ateityje mūsų veikimui yra ge
ra proga, ypač dabartiniu laiku, ka
da eina automobilių ir plieno darbi
ninkų organizavimas, kada šimtai 
tūkstančių yra streiko lauke, kovoja 
už didesnį duonos kąsnelį ir geresnes 
darbo sąlygas, kada eina kova prieš 
fašizmą, kurioje mūsų klasės drau
gai su ginklu rankoje kovoja už lai
svę ir šviesesnę ateitį sau ir savo 
vaikams. Kiekvienas lietuvis tais 
klausimais yra susidomėjęs, bet ne 
visiems tie klausimai yra tinkamai 
perstatomi, mūsų organizacija, spau
da ir literatūra tuos klausimus tin
kamai išaiškins. Todėl, draugai ir 
draugės, jei mes tinkamai naudosi
mės proga mobilizavime lietuvių ma
sių, mums yra geresnės sąlygos, ne
gu kada pirmiaus buvo.

Organizatorius žodžiu dapildė ra
portą, daugiausia apie naujų kuopų 
organizavimą!

Moterų komiteto raportas buvo 
toks pat, kaip kad pusmetinėj konfe
rencijoj, nes jos 
to laiko.

Finansų
Apskritys per 

įplaukų sekamai: 
$38:57, pelnas nuo moterų dienos ko
vo 8 paminėjimo $20.10, pelnas nuo 
moterų komiteto rengtų šokių $2.41.

51 kp. narinės duoklės už 27 na
rius $1.35.

90 kp. narinės duoklės už 20 narių 
—$1.

57 kp. narinės duoklės 
rius $1.75.

59 kp. narinės duoklės 
rių 80c.

190 kp. narinės duoklės 
rius $2.65.

22 kp. narinės duoklės 
rius $2.20.

Per drg. L. Pruseikos prakalbų 
maršrutą padengimui kelionės lėšų 
surinkta sekamai: Corlette per 57 
kp.—$5.13, Akrone per 59 kp„ $3; 
Collinwoode per 190 kp.—$4.09. Viso 
įplaukų turėjo $83.05. Pridėjus 1935 
metų balansą $45.12, sudaro abelną 
sumą $128.17.
. Išlaidų Turėjo Sekamai 1

Auka trečiam nacionaliam kongre
sui prieš karą ir fašizmą $1, delega
to registracija į tą pat kongresą 50c, 
auka dienraščiui “Laisvei” 25 metų 
sukaktuvėms $5; registracija delega
to į Clevelando Veikiantį Koinitetą 
—$1; pikniko plakatai—$2.50; auka 
Komunistų Partijos kampanijos fon
dui—$2.50; auka TDA Clevelando 
Distriktųi—$2.50; auka jaunuolių tre
čiam nacionaliam kongresui—$2; au
ka dienraščio ’’Vilnies” popieros fon
dui—$5; auka Lietuvos politkali
niams—$5; trijų delegatų kelionės iš
laidos pusmetinfin konferencijon 
Youngstown, Ohio—$3.40; auką mo
terų dienai—$1; delegato Tegistraci-

džiai $10; L. Pruseikos kelionės iš- 
laicfos— $10; auka Kanados laikraš
čiui “Liaudies Balsui”—$2. Viso iš
laidų buvo $60.15. Atėmus išlaidas iš 
$128.17, su sausio 1 diena 
$68.02.

ižde lieka

užsimoke- 
nauji na-

kuopa, Middlefield, 3 del.
kuopa, Corletto, 4 delegatai.
kuopa, Akron, 2 delegatai.
kuopa, Youngstown, 2 delega- 

nepribuvo.

nieko neveikė nuo

Raportas.
1936 metus turėjo 
pelnas nuo pikniko

už 35 na-

už 16 na-

už 53 na-

už 44 na-

Kuopų Raportai
22 kp., Cleveland, narių, 

jusiu yra 44, prisirašė 2 
Tiai, atsikėlė iš 57 kp.—3, mirė 1, ne
užsimokėjusių randasi 13. Su viso
mis narinėmis duoklėmis, parengi
mais, piknikais ir literatūra, įplau
kų turėjo $112.70; išlaidų turėjo 
$103.64, ižde turi $17.01. Kiek su
prantama iš finansinio raporto, kuo
pa yra išaukavus geroką sumą dar
bininkų reikalams. Veikimo rapor
to neturėjo.

51 kp., Middlefield, narių turi 28, 
gauta vienas naujas narys, visi yra 
pasimokėję už praeitus metus, susi
rinkimai laikomi kas mėnesis regu- 
liariškai, parengimų turėjo vieną— 
pikniką, silkių vakarienę bendrai su 
LDS 224 kp. *( jaunuolių), vieną pik
niką dienraščio “Vilnies” naudai; su
rengė prakalbas drg. L. Pruseikai. 
Viso įplaukų turėjo $137.08. Pirkta 
vienas dienraščio “Vilnies” bendro
vės šėras už $10, viso spaudai ir dar
bininkų reikalams paaukota $74.87. 
Ižde turi $28.54.

57 kp., Corletto, norių turi 40, nau
jų narių gauta 8, užsimokėjusių yra 
35, dar nemokėjusių 5; 3 persikėlė į 
22 kp.; turėjo 3 parengimus ir vieną 
pikniką, surengė prakalbas L. Prusei
kai; geroka suma yra išaukota įvai
riems darbininkų reikalams. Kuopos 
atstovai dalyvauja įvairiame darbi
ninkų veikime. Ižde turi $56.39.

59 kp., Akron, narių turi 16, per 
finansų sekretoriaus apsileidimą, 6 
narių duoklės nepasiųsta į centrą; 
susirinkimus turėjo 7, parengimų 2 
balius ir 2 piknikus, vienas prakal
bas. Aukota darbininkų spaudai 
$16.50, Komunistų Partijai $21. Viso 
įvairiems darbininkų reikalams iš
aukota $49.31, ižde turi $69.86.

90 kp., Youngstown, narių turi 20, 
visi yra užsimokėję už 1936 metus. 
Susirinkimai laikomi kas mėnesis re- 
guliariškai, parengimų turėjo—7 
“pares” ir vieną pikniką; jeigu tu
rėjo $58.92, išlaidų—$48.12, ižde tu
ri $13.98. Prakalbų surengti negali
ma, literatūros neplatina.

190 kp., Collinwood, narių turi 53, 
vis užsimokėję už 1936 metus; nau
jų narių negauta; susirinkimai laiko
mi reguliariškai kas mėnesis; paren
gimų turėjo 2—vieną pikniką, vieną 
išvažiavimą, ir vienas prakalbas. Pel
no turėjo $55.55. Agitacijos Fondui, 
štampų parduota už $7, Komunistų 
Partijos kampanijos fondo kuponų 
parduota už $7.25; ižde turi $15.88. 
Taipgi turi dienraščio “Vilnies” ben
drovės šėrą ir daržų bendrovės šėrų 
vertės $100.

Diskusijos ant Visų Raportų

Moterų komitetas dar pakartojo 
savo seną nuomonę, būk jom vyrąi 
nedavė savystoviai veikti, ypač, kad 

‘ nedavė pinigų aukoti, kur jos norė
jo. Dar sykį liko nutarta, kad mo
terų komitetas veiktų bendrai su 
apskričio komitetu.

Antra sesija prasidėjo 2 vai. po 
pietų. Diskusuojant kuopų raportus, 
paaiškėjo, kad visos kuopos nepa
tenkintos mūsų centru, kad neatlieka 
savo darbo: apsileidimas ir daugybė 
visokių klaidų. Nutarta tą klausimą 
išrišti ant vietos su centro sekreto
rium, kada jis bus čia Clevelande su 
prakalbų maršrutu.

Skaitytas pasveikinimas konferen- 
1 cijai nuo centro sekretoriaus. Skai- 
i tytas laiškas nuo L. Joniko, kuria
me išaiškina, kur yra aukoti apskri
čio pinigai Amerikos Lietuvių Kon
gresui prieš karą ir fašizmą. Skai
tytas laiškas nuo centro moterų ko
miteto, kuriame moterys raginamos 
prie didesnio veikimo. Skaitytas laiš
kas nuo centro sekretoriaus kas link 
surengimo- prakalbų maršruto mūsų 
apskrityje. Laiškai priimti.

Nutarta prakalbų maršrutą su
rengti. Clevelando kuopos bendrai 
rengs prakalbas ir diskusijas. 
Youngstown kp. sako, kad jie negali 
prakalbų surengti paprastomis die
nomis, o sekmadieniais kalbėtojo ne
gauna. Middlefield ūkininkų kuopa 
del blogų kelių negali prakalbų su
rengti, kitos kuopos sutiko su nutari
mu.

Nauji sumanymai gavime naujų 
narių: nutarta paskirti kuopoms kvo
tas. Clevelando 3 kuopoms, pasiirta 
po 10 naujų narių, kolonijų kuopoms 
po 5 naujus narius. Išpildžiusios 
paskirtas kvotas gaus dovaną pini
gais. Clevelando kuopos gaus po $3, 
kolonijų po $2.

Nutarta, kad apskritys su kuopų 
pagelba surengtų pikniką pas ūkinin
kus, padarytų įžangos po 15 c. ir leis
tų kokią nors dovaną laimėjimui prie 
įžangos tikietų.

Diskusuota unijų organizavimo 
klausimas. Nutarta, kad kiekvienas 
mūs!} organizacijos narys prigulėtų 
j uniją ir kitus savo draugus agituo
tų prigulėti, Kadangi dabar Cleve
lande yra išėję automobilių Fisher 
Body darbininkai į streiką, kur dir
ba gerokas skaičius lietuvių, nutar
ta išrinkti komisiją del sušaukimo 
lietuvių streiklerių mitingo, Komisi- 
jon išrinkti Vasiliauckas, Nemura, 
Mažeika, Rudis.

Skaitytos sekamos rezoliucijos: 
Pasmerkimas Smetonos režimo Lie
tuvoj, užuojauta Ispanijos liaudžiai, 
UŽgyrimas veikimo Amerikos Lietu
vių Kongreso atsteigimui demokrati-

bedarbių klausimu, prieš auklėjimą 
Amerikoj kriminalistų, užuojautos 
laiškas Tom Mooney, automobilių 
darbininkų streiko klausimu.

Paaukota sekamai: Clevelando Fi
sher Body streikieriams $15, Ispa
nijos liaudžiai $5, “Daily Worker” ! 
$5, Tom Mooney $2.

Nauja valdyba šiems metams iš
rinkta iš šių draugų: Dočkus, Boika, 
Mažeika, Rudis, Valanta. Moterų ko
mitetas: Romondiene, Rudienė, Grai- 
bienė. Alternatais: Kalakauskas, Ne- 
mura, Janušauskas. Knygų peržiū
rėjimo komisija: Mockaitis, Boika, 
Kalakauskas.

Pusmetinė konferencija nutarta 
laikyti ne vėliaus liepos mėnesio 25 
d., 22 kuopos ribose.

Laike pietų delegatai suaukavo 
$15. Pusė aukų paskirta Fisher Body 
streikieriams, kita pusė Ispanijos 
liaudžiai.

Konf. Pirmininkas F. J. Madison, 
Kon. Sekretorius J. Rudis.

New Britain, Conn
Ambulansas Dovana Ispanijai

Ispanų Kultūros Kliubas už
manė ir kitos organizacijos 
karštai pritarė, kad suteikti 
ambulaną Ispanijos demokra
tinei valdžiai. Ispanų nariai 
užsidėjo nedėlines duokles, 
kad greičiau sukėlus reika
lingą sumą pinigų del ambu- 
lanso. Lietuviai jau dalinai 
prisidėjo ir prie to, bet dar 
yra daug tokių, kurie turėtų 
prisidėti, nors parengimus ap
lankyti. Tuomi irgi susidarytų 
parama.

Kovo 7 d. teko dalyvauti 
daug reikšmingame pokilyje. 
Pokilis tikrai buvo tokiu, to
dėl, kad nedaug tokių pasitai
ko pastebėti. Jojo tikslas ve 
kokis: Antanui ir Karaimai 
Remeičiam suėjo 25-tas metas 
ženybinio gyvenimo. Na, o kad 
jį kaip nors atžymėjus, tai 
jų duktė Olga ir sūnus Fra- 
nas su kai kuriais draugais su
ruošė tąjį pokilį.

Draugai ir gentys atvažia
vo iš gana tolimų ir artimes
nių miestų. Buvo daug ir vie
tinės publikos. Galėjo būti sve
čių virš šimtas.

Svečiam besivaišinant, dd. 
Remeičiam teikta velinfmai il
go ir laimingo gyvenimo ir ta
me tarpe, kas tai prisiminė, 
kad šias sukaktuves reiktų at
žymėti dar prakilniau, tai 
yra, parinkti aukų del nupir
kimo ambulanso Ispanijos de
mokratinei valdžiąi ir dalį au
kų duoti Lietuvos politiniam 
kaliniam. Toki prasitarimą 
svečiai karštai priėmė ir todėl 
gausiai aukavo minėtiem rei
kalam.

Aukų sudėjo 25 dolerius.
Penki dol. skirta Lietuvos 

politiniam kaliniam, o dvide- 
šimkė minėtam ambulanso 
pirkimui.

Kaip aukų sudėta gražių, 
taip ir patsai pokilis buvo pa
vyzdingas visame kame. Tai 
tikras Remeičiam suprizas.

Abu Remeičiai ALDLD 27 
kp. nariai,ir “Laisvės” skaity
tojai. O Remeitienė niekados 
neatsisako darbo žmonių or
ganizacijom vakarienėse gas- 
padiniauti. Ji tam gera spe
cialistė. Be to ji ir šiaip daug 
veikia.

Aukautojų vardai.
Po $2 aukojo A. ir K. Re

meičiai ir A. Riera. Po $1: A. 
Bakevičia, J. šukaitis, N. Koz- 
lenko, $. Jurkin, S. Valauskas, 
J, Malinauskas, A. ščepanskis, 
P. ir O. Giraičiai, S. Statkevi- 
čia, A. Bražinskienė, K. Ma
tuizas, H. Peterson, C. An
derson ir V. ir E. Valaičiai. 
Po 50 centų: S. Mačeroski, V. 
Bartašiuk, S. Diškevičia, IJ. i 
Stromberg, J. Vaitkevičia, M. 
Penkaitienė, Mrs. G. Jąnko- 
witz, G. ir O. Mickevičiai ir 
P. Naunčikas. Po 25 centus: 
Mike Petanowich, A, Apsen
ka, K. ir O, Brazauskai, "V. 
Yokimas, F. Miknevičla, Miss. 
Jankowdtz, O. Aukščiunienė, 
M. Lynikienė ir J. Baukus 29 
centus. Smulkių 21 centas.

Mario Chamlee atranda
Luckies savo gerklei švelniais

ĮŽYMUS METROPOLITAN 
OPERAS TENORAS PAREIŠKIA;

“Keturiolika savaičių Metropolitan 
Operoj ir abelnai, trisdešimt šešių 
savaičių koncertų ir operų programa 
mane verčia savo gerklei ir savo 
balsui teikti visokiariopą priežiūrą. 
Tad, suprantama, kada rūkau, aš 
pasirenku lengvą užsirūkymą, kuris 
ištikro mano gerklei yra švelnus. 
Pirmutinį Lucky Strike-cigaretą užsi
rūkiau dešimt metų atgal ir nuo to 
laiko aš jais malonejausi.”

IVeseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą. 

To pamėgimo protingumą patvirtina p. Chamlee, ir 
taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 
gerkles apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei. PUIKIAUSIAS TABAKAS“ 

“DERLIAUS GRIETINE”

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga

PRIEŠ KNITBJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
Copyright 193T. The Amerlein ToOmco Ceopu>

A. Rėkus transliuoja lietu
višką programa per WNBC. 
radio stotį. Rėkus žada vesti 
pusvalandį bepartyviškai. Tai 
gali susilaukti gerų pasekmių. 
Programa vedama sekmadie
niais 5 vai. po pietų.

CIO unijos pradėjo smarkų 
organizavimo vajų ant vietos. 
Dabar dirbtuvėse žmones tik 
ir kalba vien apie unijas. CIO. 
greitoj ateityj žada atidaryti 
centralinę buveinę, ofisą.

Sakoma, kad Lietuvių Ap- 
švietos Piliečių Kliubas pasiun
tęs rezoliucijas kongresmanam 
ir senatoriam, reikalaujant jų 
užtarties keitime vyriausio tei
smo narių. Gerą dalyką kliu- 
bo nariai atliko.

. Vikutis.

W a s h i ngton, — Prezid. 
Roosevelt planuoja šaukti 
Europos šalis į konferenci
ją delei ginklavimosi maži
nimo. f

Pereitam ALDLD. 27 kp.! 
susirinkime įstojo į kuopą O. 
Mickevičienė. Kiek pirmiau 
šukaitis. Vadinasi, jau 
nariais kuopa paaugo.

dviem

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai (taisytu Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 
, . taadds automobilius.

84-02 JAMAICA AVĖ. 
Prieš. Forest Parkway 

WOOijHAVEN, L. I., N. Y.

Tol. 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mčšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciątica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies. Gerklės, Plaučių, 
Plaušinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Motęrų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kękią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums Išaiš
kintas. Rrauio Tyrimai, šlapimo 
Analyzg, X-spinduliai Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
VirS 2D Metų Praktikoj,

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki B P. M. 
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. ¥< 

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos t rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
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 svori ir kaina*.

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y

GARSINK1TĖS “LAISVĖJE



Antradienis, Kovo 16, 1937

Lietuviams Komunistams 
ir Simpatikams

Ši ketvirtadienį, 18 kovo, 
7:30 vakaro, visi lietuviai ko-

Ar Skils Amerikos Smetonininkai- 
Tautininkai?

O paskui 
milžti vi- 
ir klingi-

TDA Lietuvii; Kuopos 
Susirinkimas

Šis klausimas dabar labai 
rimtai iškilęs ir visur disku- 
suojamas. Jūsų vargšas Repor
teris suuostinėjo ir patyrė 
daug naujų dalykų apie liūd
ną padėtį smetonininkų fron
te ir nori su jumis nuoširdžiai 
mįntimis pasidalinti.

Taigi, vyrai, kaip Reporte
ris spėjo, klinginių sukilėlių 
mitingas pereitą penktadienį 
įvyko. Tai nelengvas darbas 
sužinoti, ką jie kalbėjo ir nu
tarė. Mitingo dalyviai, aišku, 
nenori “Laisvės” Reporteriui 
suteikti informacijų, todėl pri
siėjo už kelių mylių aplinki
niais keliais jieškoti faktų. 
Šiaip taip pavyko.

Klinginių, arba, kaip jie sa
ve vadina, “tikrųjų tautininkų- 
fašistų” susirinkimas ir svars
tė ir galvojo apie leidimą nau
jo laikraščio. Sakoma, kad jau 
metai ar kiek tam atgal tūli 
jų buvę sumanę šitą šposą 
Tysliavai iškirsti ir jau net bu
vę sudėję šiek tiek pinigų to
kio laikraščio išleidimui. Bet 
darbas buvęs vis atidėliojamas 
del tos paprastos priežasties, 
kad jie nepajėgė savo eilėse 
surati tikrai gramatno ir atsa- 
komingo žmogaus, kuris galė
tų laikraštį rimtai redaguoti. 
Bet kadangi karjeristas Tys
liava pradėjo, taip sakant, la
bai kiauliškai elgtis, tai jų 
kantrybė pasibaigė ir šiame 
susirinkime galutinai nutarė 
laikraštį leisti. Kaip atrodo, 
tai ponas Klinga bus jųjų nau
jo laikraščio redaktoriumi.

Susirinkimas tiktai negalė
jęs prieiti prie galutinų išva
dų del laikraščio išleidimo 
technikinės pusės, 
tartis su Tautininkų Kliubu. 
O Tautininkų Kliube vargšas 
Tysliava pasekėjų turįs labai 
mažai. Nepatyriau, kiek tikrai 
tas kliubas turi nariu, bet, be
rods, tarpe 50 ir 60. Ten suki
lėliai esą gerai įsigalėję.

Koks Pamatinis Skirtumas?

Koks pamatinis skirtumas 
tarpe tysliavinių ir klinginių 
tautininkų, tai sunku pasaky
ti. Naujas laikraštis stosiąs su 
“Vienybe” ir “Dirva” į lenk
tynes del ištikimybės smeto
ninei diktatūrai Lietuvoje. 
Klinga ir jo frontas bandys 
įrodyti Smetonai, kad jeigu ji-

Nusitarę

BROOKLYN, N. Y.

Dienraščio “Laisvės”

KONVENCIJA
■ 7 . •ir

BANKETAS
Įvyks Sekmadienį

11 Balandžio (April)

Jau ruošiama programa

BUS

GRAND PARADISE SVET.
318 Grand Street

Prieš konvenciją šeštadienį 
įvyks “Laisvės” korespon- 
t dentų ir bendradarbių 

konferencija.

■Oil

sai, Smetona, duoda arba duos 
subsidijas, tai jos turi eiti ne 
tokiems “tautos išgamoms” 
kaip Tysliava ir Karpius, ale 
jam ir jo kamarotams. Jie ir 
tiktai jie esą tos loskos verti, 
nes jie ir tiktai jie yra “tikri” 
tėvynainiai. Jie mano, kad 
Tysliava yra veidmainys ir jo 
šitas “Vienybėje” taip staigus 
atsivertimas prie smetoniškos 
dvasios nėra sąžiniškas. Jeigu 
sukilėliams pavyks tatai įro
dyti Smetonos valdžiai, tai vi
sa Tysliavos politinė karjera 
pasibaigs. O kad jie tai pada
rysią, tai nesą jokios abejo
nės. Jokie uošviai bei Budriai 
ir Skipičiai eks-poeto neišgel- 
bėsia. v
Skilimas Gali Eiti Visu Frontu

pastaruosius nuginkluos ir pa-j 
vogs iš jų visą ugnį.
jis tikisi gražiai sau 
sus: ir tysliavinius 
nius smetonininkus.

Sakau, neduoda nei rankos, 
nei galvos už šitas mintis, bet 
kad Tysliava aplinkiniais ke
liais jau suka aplinkui sukilė
lius ir bando prie jų prisisald- 
liežuvauti, tai yra faktas.

Kaip į šį visą sąmišį žiūri- 
SLA “čyfai”—Dr. Vinikas ir 
Vitaitis? Reporteriui teko 
patirti, kad jie šimtu procen
tų palaiko tysliavinius. Iš tik
rųjų, klinginiai mano, kad tie 
du vyrai yra visai Tysliavos 
subalamutyti.
Konsulis Budrys Ant Karštos 

Skaurados

Trečiadienį, 17 kovo, 8 v. 
vakaro, įvyks Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo Lietu
vių 17-tos kuopos susirinki
mas “Laisvės” svetainėj. Visi 
nariai privalo dalyvauti.

Valdyba.

munistai ir simpatikai — vy
rai, moterys ir jaunimas— 
kvečiami sueit į “Laisvės” sve
tainę. Čion dalyvaus d. V. An
drulis, “Vilnies” redaktorius iš 
Chicagos. Jisai padarys svar
bų pranešimą, o paskiau bus 
diskusijos mūsų judėjimo bė
gamais reikalais.

Liet. Komunistų Frakcija.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 7—4 ir 6—1.

Nčra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM JSTAIGA

Iš “Laisvės” Bazaro 
Pabaigtuvių

Apdegė Lietuvių Tau 
tininky Kliubas

pavyko gauti 
informacijų ir 
Budrio ir Bud-

Abudu labai 
Lais-

Ar tik Brooklyno tautinin
kuose iškilo ši audra? Repor
teris patyrė, kad ne. Jeigu bus 
skilimas, tai jis eis per visą 
plačią Ameriką. Ypatingai 
Chicagoje klinginiai esą tvir
ti. Ten “tikrieji” tautininkai 
jau senai esą prisiruošę pa
skelbti vainą nelaimingai “San
darai.” Jie vieni patys jau se
nai galvoję apie naujo laik
raščio išleidimą, o dabar, kuo
met jie išgirdo, kad ir Brook- 
lyne atsirado “tikrų tėvynai
nių,” tai jie mano, kad jiems 
tikra saulė užtekėjo. “Sanda
ros” didvyriai kaip beregint 
pasiliksią generolais be armi
jos.

Karpius irgi gauna kailin. 
Klinginiai kaltina jį išdavi
me tėvynės. Jie mano, kad jis 
neužsitarnavo Smetonos meda
lio ir sulaužė savo iškilmingą 
priesaiką, padarytą Smetonie
nei ir Tubelienei Kaune, kad 
jis vienui vienas ant savo “bai
sių” pečių išveš Čia Amerikoje 
visus tautos reikalus. Jis irgi 
pasirodęs toks jau išlepęs kar
jeristas, kaip ir Tysliava.

Tysliavos Štabas Panikoj
• •• t .

Kas dabar dedasi Tysliavos 
štabe, tai net klaiku pamislyt. 
Jo gizeliai arba pamočninkai, 
sakoma, pašaliais juokiasi iš 
savo dvasios vado. Jie mano, 
kad Tysliava labai kvailai įsi
šoko, kuomet jis “Vienybėje” 
taip donkišotiškai užginčino, 
kad pas smetonininkus nėra 
jokio sukilimo bei pasidalini
mo, kuomet toks sukilimas vir
te verda. Jie mano, kad Tys
liava, kirsdamas dienraščiui 
“Laisvei”, pats sau užvažiavo 
per nosį. Pasirodė, kad “Lais
vė” teigė tikrą teisybę.

Be to, Tysliavos kareiviai 
nesupranta, kodėl Tysliava 
nieko neatsako “Laisvei” apie 
tą garsų savo uošvį: ar jis 
davė “Vienybei” pinigų, ar 
ne? Taip pat jis neužginčija, 
kad jo apiekūnu yra konsulis 
Budrys. Arba, jie stebisi, ko
de! eks-poetas tyji apie jam 
daromą užmetimą, kad jį Am
erikon atsiuntė Smetonos val
džios organas “Lietuvos Ai
das.” Kai kurie iš jų labai su
sirūpinę tuo klausimu, nes jie 
pradeda Tysliavą nužiūrėti. 
Koks čia velnias gali būti, jie 
klausia* kad taip ilgai Tyfelia- 
va veidmainiavo ir tik iš “Lai
svės” jie patyrė, kad jį čia at
siuntė Smetonos oficiozas?

Reporteris negali tvirtinti, 
kokią ištikrųjų poziciją Tys
liava užims linkui sukilėlių ir 
naujo laikraščio, bet jis šiek 
tiek užuodžia,—Tysliava vei
kiausia bandys prisilaižyti 
prie klinginių. Jis dar kad 
kaip gali klinginių gazietą 
viešai pasveikinti, kaipo prie- 
telką ir sandraugę “Vieny
bės”. Tai jo gudri diplomati
ja. Jis mano, kad neišeidamas 
prieš klinginius viešai, jisai

Reporteriui 
šiek daugiau 
apie konsulio 
rienės bėdas, 
pyksta ant dienraščio
vės”. Ponas Budrys manęs, 
kad jis sau slaptai susišauks 
į restaurantą tysliavinių, klin
ginių ir klerikalų vadus, gerai 
jiems užfundys tikro konjako 
(tam tikslui Smetonos valdžia 
pinigų nesigaili) ir gražiai vi
sus nesusipratimus užglostys. 
•Na, bet, ot, išlindo “Laisvės” 
Reporteris ir paliejo barščius. 
Dabar visas svietas žino, kad 
toks bankietas yra ruošiamas 
ir kokiems tikslams jis yra 
ruošiamas. (Jūsų Reporteris 
prižada sužinoti ką nors apie 
to bankieto pasekmes).

Budrys net gavęs “kabelį” 
nuo Smetonos ir Skipičio, idant 
jis kaip nors sutaikytų plyš
tantį “tautišką frontą.” Jam 
esą įsakyta daryti nusileidi
mus klinginiams ir klerika
lams. x

Bet ką jis darys, jeigu pa
starieji pareikaįąus, kad Bud
rys nuimtų savo apiekūnstvą 
nuo Tysliavos ir “Vienybės,” 
tai negaliu pasakyt. “Vieny
bė”, žinoma, negalėtų pasilai
kyt. Juk tas pats nelaimingas 
Tysliavos uošvis neremtų to la
po, jeigu jam Budrys nebūtų 
davęs garbės žodžio, kad Tys- 

Iliava su savo laikraščiu pasi
laikys “ant kojų.”

“Laisvės” bazaro pabaigtu
vės pereitą šeštadienį buvo 
sėkmingos, kaip ir pirmesnieji 
vakarai. Vietinių ir tolimesnių 
svečių buvo labai daug per 
ištisą vakarą iki gerokai po 
pusiaunakčio. Tūli gi vakarą 
padalino pusiau: dalį praleido 
bazare, kitą—Pil. Kliubo 
liuje, kuris įvyko tuo pat 
ku, ir, kaip pasakojo iš 
pribūną žmonės, irgi buvo 
na sėkmingas.

Pabaigtuvių programą
dė “Ūsoriai” iš Binghamton, 
N. Y., vadovaujami Walterio 
Žuko. Tai gražus būrys jaunų, 
energingų vyrukų, 
griežė Mikalausko 
Pabaigtuves rengė
Moterų 81-ma kuopa.

• Daugiau Dovanų

Pabaigtuvių vakarą išleista 
daug likusių nuo seniau ir vė
liau sudovanotų daiktų, štai 
dar būrelis 
tuvėm:

ba-

ten
ga-

pil-

Didžiulė nelaimė ištiko 
Brooklyno taip vadinamus tau
tininkus. (Ėmė apdegė jų kliu
bo buveinė, kuri buvo įsteigta 
ant So. 1st ir Hooper Sts. Su
degė baldai, bet, sakoma, čar- 
terį išgelbėjo.

Gaisro priežastis nesužino
ta.

Kaip žinoma, šiame kliube 
eina smarkus susikirtimas tar
pe tysliavinių ir klinginių 
“tėvynainių.” Tysliava norėjo, 
kad kliubas pasiimtų “Vieny
bę” už organą, bet klinginiai 
laimėjo ir Tysliava nieko ne
pešė.

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

Rep.

New York City
Susirinkimas

Kovo 7 d. įvyko Augščiau- 
sios Prieglaudos Lietuvių Ame
rikoj 49 kuopos susirinkimas. 
Narių dalyvavo vidutiniai. 
Centro reikaluose atlikta bal
savimas Centro valdybos. Iš
rinkta delegatas į APLA sei
mą, drg. J. Urmonas. Išrink
ta delegatas į “Laisvės” šė- 
rininkų suvažiavimą, d. A. Ma
tulis.

Vienybės reikalu APLA su 
LDS 49 kuopa pilnai pritaria. 
Tačiaus likosi priimta rezoliu
cija, reikalaujant APLA Cent
ro Valdybos vienybės klausimą 
leisti visų narių balsavimui. 
Kuopa remiasi tuomi, kad ku
rie sako, kad APLA Centras 
bijo šį klausimą leisti narių 
nubalsavimui, persitikrintų, 
kad APLA didelė didžiuma 
narių stoja už vienybę su LDS.

Vasario susirinkime nutar
ta prisidėti prie Brooklyno 
progresyvių organizacijų ben
dro komiteto parengimų, įmo
kant $5 kaipo serą. Išrinkta 
delegatu prie bendrų parengi
mų d. P. Bieliauskas. Nusitar
ta priklausyti prie Lietuvos 
Demokratijai Atsteigti Brook
lyno 
kant

Skyriaus Komiteto, įmo- 
metinių duoklių $3.
Jurgis Paskacimas

Apie vidurį vasario mėnesio 
mirė senas Bronxo gyventojas 
Jurgis Paskacimas. Jo gyveni
mo istorija yra įdomi tuomi, 
kad buvo laisvas žmogus, ne-
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šokiam 
orkestrą.
ALDLD

Rep.

AIDO CHORO NARIŲ 
DOMEI!

aukojusių pabaig-

mokytojas d. žu- 
nuo d. P. Jasilio-

iš Elizabeth, 
bazare ir pa- 

gęru pasisekimu

Šį antradienį, kovo (March) 
16, 7:3Č vai. vakaro, įvyks 
šokikių repeticijos. Visos šo-^ 
kikes, dalyvaujančios operetes 
“Grigučio” lošime, būtinai su
sirinkite laiku.

8 vai. prasidės repeticijos 
pirmo ir antro akto lošėjų ir 
vyrų choro. Todėl stengkites 
visi ir paskirtu laiku dalyvaut.

Aido Choro Valdyba.

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE

Rusiškas ir Turkiškas. Pirtis
THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.

žinomos Kaipo The Morrell Street Baths
29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y,

Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750
ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artezeniŠku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

< “Ūsorių” 
kas atvežė 
nienes $2.

Drg. Skairius
N. J., dalyvavo 
sitenkinęs
bazaro aukojo $1..

Charles, Vigūnas, 284 
Scholes St. užeigos savininkas 
dovanojo kvortą geros degti
nės ir laikrodį.

E. Kavaliauskiene — didelį 
keiką. .

V. Pranaitiene — gražią pa- 
duškaitę (jau trečią).

Frank A. Urbonas, 61-02 
Grand Ave., Maspeth, du setu 
kosmetikų vyrams.

S. A. Milčius, 66-31 Grand 
Ave., Maspeth, savininkas ži
nomų Milchus Shoe Shops, 
Ine., dovanojo porą sliperių.

Sasna—dėžę saldainių.
Rengėjos pabaigtuvių dė

kingos visiems prisidėjusiems 
prie baigtuvių, taip pat ir viso 
bazaro sėkmingumo. Visi ben
dromis spėkomis — aukomis, 
darbu ir atsilankymu suteikė
me gražios paramos “Laisvei.”

Rep.

tikėjo į jokius žemiškus ir 
dangiškus burtus. Mirusį pa
laidojo laisvai be jokių baž
nytinių ceremonijų, kas vietos 
tikintiems buvo nuostabu.*

Rašančiam šiuos žodžius 
pradėjus veikti New Yorko ir 
Bronxo lietuvių tarpe nuo 1924 
metų ir tuom tarpu silpnai 
ALDLD 23 kuopai esant, Pas- 
kacimas stojo prie bendro dar
bo. Velionis lankė visus AL 
DLD 23 kuopos parengimus, 
skaitė “Laisvę”, bet neatmenu 
kuriais metais buvo išvykęs su 
grupe į Sovietų Sąjungą. So
vietų Sąjungoj gyvenimas jam 
nepatiko, sugrįžo atgal. Pa
rengimuose ir taip pasikalbė
jimuose niekino Sovietų Sąjun
gą. Vietos draugų buvo per
spėtas, kad visko ant syk ne
galima norėti' kad būtų gerai. 
Bet jis perspėjimų nepaklau
sė. ’ Tad ir likosi išmestas iš 
ALDLD 23 kuopos. Prašalinus 
iš organizacijos, nustojo būti 
mūsų spaudos skaitytojas. Ta- 
čiaus jo gyvenimas įdomus.

Draugas.

Radio Sukakties Programa
Lietuvių Radio Draugija, 

vadovaujama J. Ginkaus, tu
rės savo Radio Valandos trijų 
metų sukakties specialę dainų 
ir muzikos programą šį antra
dienį, 16 kovo, 9:30 vakaro 
iŠ stoties WMBQ.

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadiehiais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktį 
šeštadienio naktį 75c.

Speciales kainos savaitei.

Dešimtukiniy Merginos 
Streikuoja

Ir New Yorkas-Brooklynas 
pirmu kartu savo gyvenime 
turėjo progą pamatyt merginų 
sėdėjimo streiką 5 & 10 krau
tuvėse. Iš karto paliesta ke
turios H. L. Green Co. krau
tuvės su apie 300 merginų. 
Reikalauja pripažinimo unijos, 
$20 minimum algos į savaitę, 
40 valandų savaitės.

_____________________________________i—

Nariai Degutoinkai
Anksti sekmadienio rytą vie

tos naziai išmaliavojo 11 
dviejų pėdų dydžio svastikų— 
Hitlerio ženklų — ant Temple 
Rodeph Sholom, žydų sinago
gos sienos, 7 W. 83rd St. Fa
šizmo nuodais permirkę reak
cionieriai ir fanatikai dar ne
turi galios žudyti sau nepatik 
kamus žmones, tai užsiima de- 
gutavimu jų visuomeniškų 
įstaigų.

PARDAVIMAI
Turime du bizniu ir vieną iš jų 

turime parduoti. Yra Tavern, res
tauracija, ir 14 fomišiuotų kambarių. 
Viskas geram stovyje. Gyvenimą ga
lima daryt gerą. Randasi ant gra
žaus kampo. Vieta išdirbta per dau
gelį metų. Greitai norim parduot, 
už prieinamą kainą. Kas nupirks ne
sigailės. Matykite tuojaus. Yra pil
ni laisniai. Kaip pirks, galės gaut 
laisnes ant savęs. Randasi 498-500 
Ferry St., Newark, N. J., telephone 
Mitchell 2-9356.

(61-66)

IŠRANDAVOJIMAI
“Laisvės” patalpoje yra privatinis 
apšildomas garadžius vienam auto
mobiliui.
“Laisvės”
Brooklyn,

Kam reikalinga, kreipkitės 
ofisan, 427 Lorimer St., 

N. Y. Renda žema.
(61-63)
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Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome įsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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