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žmonių 
parengi-

FRANCUOS FAŠISTAI 
GRASINA SUKILTI

Pra- 
žiniomis,

Dabar visur daugiau 
lankosi į prakalbas, 
mus. Bet daugelyje vietų mūsų 
draugai baisiai nerangūs reng
ti prakalbas. Atrodo, kad tai ne
apsakomai sunkus darbas, šiuo 
tarpu ypač reikia rengti ir ge
rai prisirengti.

Francijos Situacija.
Didele Sutartis.
Tas Atsiprašinėjimas.
Lietuvai Nesiūlo.
Reakcijai Nekaip.

Rašo V. ANDRULIS

Daily ir Sunday Worker pil
nai nesukėlė $100,000 fondo, bet 
arti to—$93,039.39.

Dabar skelbiama tiražo padi
dinimo vajus. Siekiamasi padi
dinti Daily Worker 25,000, o 
Sunday Worker dar 
skaitytojų.

Lietuviai darbininkai 
padės šiame vajuje.

Mass valstijos legislatūra pra
vedė atšaukimą mokytojams ‘iš
tikimybės priesaikos.”

Tai smūgis reakcininkams 
toj valstijoj.

Hitlerio valdžia siūlanti Da
nijai nepuolimo sutarti. Ji siūlo 
net keliom šalim. Bet Lietuvai 
ir Čekoslovakijai nesiūlo. So
vietų Sąjungai irgi nesiūlo.

Kurie pataikauja hitlerizmui, 
niekina SSRS, prisideda prie 
didinimo pavojaus Lietuvos ne
priklausomybei.
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Po didelių riaušių Paryžiaus 
priemiesty, apie milionas to dis- 
trikto darbininkų skelbė trum
pą protesto streiką ir reikalavo 
suimti fašistų čyfą pzdk. De la 
Rocque.

Taigi, Darbo Konfederacija 
eina su komunistais. Socialistu 
ir komunistų partijų solidaru
mas taipgi dar padidintas.

' Pirmam pranešime apie tas 
kruvinas riaušes tik Daily Wor
ker rašė, kad tai darbininku 
kova su fašistais; kad fašistą’ 
ne tik provokavo riaušes, bet 
atakavo darbininkus.

Ant rytojaus jau ir New 
York Times pakeitė savo žinią. 
Kiti kapitalistiniai organai ban
do komunistus kaltinti.

Penkios didelės plieno kom
panijos padarė sutartį su indu
strine darbininkų unija. Sutar
tis liečia 160,000 darbininkų.

O kaip čia senai plieno mag
natai nė užsimint apie naują 
uniją nenorėjo.

Tai ką reiškia industrinių 
unijų organizavimas.

Hamtramcko miesto taryba 
stoja už pripažinimą automobi
lių darbininkų unijos. Ham
tramck yra svarbus Detroito 
priemiestis, turįs savą adminis
traciją.

Tai moralė paspirtis auto
mobilių darbininkams.

Washingtono atsiprašinėjimas 
Hitlerio valdž. del ‘įžeidimų’ tie
siog pažemina šalies garbę. Na
zių spauda bjauriai niekina, 
įžeidinėja Amerikos žmones. 
20,000 dalyvavusių New Yorko 
anti-fašistiniame mitinge pas
kelbė “srutom,” “išmatom.”

Vietoj reikalauti nazių atsi
prašyti, Mr. Hull pats atsipra
šinėja.

Amerikos bankieriai, žinoma, 
nenori puolimo Hitlerio val
džios. Jai kritus įsikurtų dar
bininkų valdžia. Bankieriai be
rods turi apie bilioną dolerių 
Baselio tarptautiniame banke. 
Tai paskola Vokietijai mokėti 
karo kontribucijas. Bankie- 
riams, žinoma, yra didelis išro- 
kavimas palaikyti nazių val
džią.

Atrodo, valdžia padeda jiems.

Visur matosi didelis susido
mėjimas Ispanija. Kai kur ta- 
čiaus, ar tai iš nenoro remti, ar 
del kitko, reiškiasi pesimizmas. 
Girdi, liaudis vargiai laimes. 
Tokia mintis negera, Liaudis 
laimės, jei gerai remsime, jei 
visur prieš fašizmą kovosime.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

1,000 ITALŲ PERBĖGO Į ISPANŲ LIAUDIEČIŲ PUSĘ
...........................         —:----------- o

Visos Valstijos Jėgos 
Prieš Auto. Streiką

Detroit, Mich. — Valsti
jos gubernatorius Fr. Mur
phy pareiškė, kad “šerifas 
ir visos kitos valdiškos jė
gos stengsis , idant būtų 
įvykdytas teismo įsakymas” 
prieš 6,000 streikierių sėdė
tojų, kurie tebelaiko užėmę 
devynis Chryslerio automo
bilių fabrikus.

Šerifas Th. C. Wilcox mo
bilizuoja sau šimtus “spešia- 
lų” ir tikisi policijos ir mili
cijos talkos, kad galėtų iš
mušt streikierius iš fabrikų.

Apskričio teisėjas Camp
bell išdavė įsakymą areštuot 
ne tik vadus Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos, bet visus streikierius sė
dėtojus. Tai, sako, todėl, 
kad jie “paniekinę” teismą. 
Nes tas teisėjas savo in- 
džionkšinu liepė streikie- 
riams apleisti fabrikus jau 
pereitą trečiadienį, o jie dar

Dar ne Visi Išimti isTex 
Mokyklos Griuvėsių
New London, Texas.—Ek- 

splodavusios mokyklos su
perintendentas Shaw spėja, 
kad eksplozija galėjo įvykt 
iš susikaupusių po mokykla 
žibinamųjų-šildomųjų' dujų, 
prasiveržusių per prakiuru
sias dūdas. Jinai buvo ap
šildoma atskirais “geso” ra
diatoriais.

Dar tikrai nesuskaityta, 
kiek asmenų žuvo toj mo
kykloj. Iki šeštadienio bu
vo iš griuvėsių išimta 425 
mokinių ir mokytojų lavo
nai ir 125 gyvi sužeisti taip, 
kad daugeliui jų gręsia mir
tis.

Gręsia Generalis Streikas De
troite prieš Mėtymus iš 

Dirbtuvių
Detroit, Mich.—Jeigu po

licija ar milicija užpuls 
6,000 streikierių sėdėtojų 
mėtyt juos iš devynių Chry
slerio automobilių fabrikų, 
darbininkai visomis jėgomis 
ginsis; bus kraujo liejimas 
ir daugiau streikų, — kaip 
kad Jungtinė Auto. Darbi
ninkų Unija persergėjo Mi- 
chigano gubernatorių Fr. 
Murphy.

Unijos prezidentas Ho
mer Martin pareiškė, kad 
jei Detroito valdžia neuž
draus policijai užpuldinėti ir 
mėtyti streikierius sėdėto
jus iš mažųjų krautuvių ir 
dirbtuvių, tai šį pirmadienį 
bus paskelbta streikas prieš 
visus automobilių’ fabrikus, 
kur darbininkai yra susior
ganizavę į uniją.

Automobilių Darbininkų 
Unija, be to, rengiasi kreip
tis į kitas unijas, idant pa
skelbt visuotiną streiką mie
ste prieš streikierių sėdėto-
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“tebesėdi” viduj.
Šeštadienio pranešimais, 

streikieriai sėdėtojai būda
vo j o sau barikadas fabrikų 
kiemuse, naudodami tam 
trokus, automobilius ir įvai
rius baldus. Rengiasi ko
von prieš šerifų ir policijos 
užpuolimą.
Policija Jau Laužo Kitus 

Sėdėjimo Streikus
Keli šimtai policijos jau 

darbuojasi prieš kitus sėdė
jimo streikus. Policininkai 
išlaužė duris Dossin’s mais
to produktų dirbtuvės, kur 
eina sėdėjimo streikas, ir 
įsakė darbininkams išsi- 
kraustyt. Panašiai užklupo 
streikuojančius sėdė jimu 
tarnautojus septyniose če- 
verykų krautuvėse, į kurias 
policininkai įsilaužė, išbels- 
dami didelius brangius lan
gus.

Jėgos Ispanijos Liau- 
diečių ir Fašistų

Valencia, Ispanija.*—Liau
dies valdžia turi 700,000 ka
riautojų visuose frontuose 
prieš fašistus. Vyriausybės 
skaitlinėmis, fašistai turi 
100,000 daugiau armijos; 
bet valdžią remia minios, o 
fašistai saVo užimtose vie
tose neturi žmonių paramos. 
Todėl valdžios jėga apskri
tai yra stipresnė.

Fašistai, pagal jų pačių 
informacijas, turi savo ar
mijoj 78,000 afrikiečių mau
rų, 39,000 nazių, 82,000 ita
lų ; 12,000 lenkų ir kt., — iš
viso 211,000 svetimtaučių. O 
ispaniškos kariuomenės bei 
milicijos fašistai turį apie 
600,000.

Senatorių Komisija Beveik 
Pusiau Pasidalinus Vyriau

sio Teismo Klausimu
Washington. — Sept yni 

nariai senatorių komisijos, 
svarstančios prezidepto Ro- 
osevelto reikalavimą patai
syt Vyriausią Teismą pa
žangesniais teisėjais, išstoja 
prieš tą reikalavimą, šeši 
remia jį, o trys nors, matyt, 
pritaria Rooseveltui, bet dar 
aiškiai nepasisako.

jų mėtymą iš bile dirbtuvių 
ar krautuvių.

šeštadienį šerifas su poli
cija išmetė 82 streikierius iš 
vienos maisto dirbyklos ir 
86 streikieres iš cigarų dirb
tuvės. Areštavo 82.

Raita policija užpuolė 
darbininkus demonstruojan
čius prieš moterų streikie
rių išmetimą iš cigarų dirb
tuvės. Susikirtime 7 darbi
ninkai ir 1 policininkas taip 
sužeisti, kad 
ligoninę.

liko nuvežti į

130,000 ISPANUOS 
KOMUNISTU KARIAU
JA PRIES FAŠISTUS
Valencia. — Ispanijos Ko

munistų Partija dabar turi 
250,000 narių, tai yra, be
veik trigubai daugiau negu 
pirm fašistų pradėto karo 
prieš respubliką, virš 8 mė
nesiai atgal.

130,000 iš Komunistų Par
tijos narių yra po ginklu 
karo frontuose, kaip liau
dies armijos kareiviai prieš 
fašistus.

“Įvairios organizacijos da
bar yra susitelkusios regu- 
liarėj armijoj po valdžios 
vėliava,” sako Associated 
Press.

Fašistai Persigandę vis dar 
Bėga nuo Liaudiečių

Guadalajara, Ispanija, ko
vo 21.—Liaudies armija nu
vijo keturias italų fašistų 
divizijas daugiau kaip 20 
mylių atgal, iki Almadrones. 
Liaudiečiai atgriebė fakti- 
nai visą plotą, kurį fašistai 
buvo užėmę Guadalajaros 
srityj. Fašistai atsidūrė už 
100 kilometrų į šiaurių ry
tus nuo Madrido ir vis dar 
iškrikusiai bėga.

Baisiai supliekti Brihue
goj, Mussolinio kariai taip 
persigando, kad numetė ša
lin šautuvus ir savo karei
viškų reikmenų ryšulius; 
apleido kanuoles, virš 1,000 
kulkasvaidžių, daugybę ran
kinių granatų, tūkstančius 
trokų, traktorių, dviračių, 
telefonų ir radio įtaisus, 
maistą, drabužius ir kt. 
Priešai bėgdami' paliko tiek 
kariškų reikmenų, kad jais 
galima pilnai prikraut 700 gas bus didis pasisekimas, 
trokų.

80 valdžios lėktuvų užklu
po 1,000 fašistų trokų su ka
reiviais ir karinėmis me
džiagomis anapus Algoros; 
numetė į juos 650 bombų ir 
žemiau skrisdami kartotinai 
žėrė kulkasvaidžių ugnį į 
bėgančius priešus, padary
dami milžiniškos žalos fa
šistams. Oro kovoj nukirs
ta žemyn trys naujausi Vo
kietijos kariniai orlaiviai.

Liaudiečiai užėmė Mu- 
duex, Utande ir eilę kitų 
miestelių. Ties Huesca fa
šistų lėktuvai per klaidą 
'bombardavo patys savo po
zicijas.

Gręsia pavojus jau ir fa
šistų tvirtumai Saragosai.

Nanking, Chinija 
eito šeštadienio 
Chinijoj badauja 9,000,000 
žmonių. Pardavinėja pas
kutinius metalinius savo 
daiktus, kad nusipirkt “ra
gaišio,” iškepto iš bovelnos 
grūdų. Tas “ragaišis” pa
prastai naudojamas tik lau
kam tręšti.

Ispan. Fašistai Nuvyti 
Kelioliką Mylių Atgal

Madrid. — “Nesibijokite 
blekinių kareivių, kuriuos 
atsiuntė į Ispaniją Hitleris 
ir Mussolinis,” sako genero
las Miaja, vyriausias ko- 
mandierius liaudies armijos 
vidurinėj Ispanijoj: “Mes 
jau įstojome į pergalės ke
lią.”

Pranešama, jog keturios 
Mussolinio armijos divizijos 
(bent 40,000 karių) bėga to
lyn į šiaurių vakarus nuo 
Guadalajaros.

Respublikos armija nužy
giavo pirmyn jau kelioliką 
mylių tame fronte ir už
ėmė Gajanejos prie vieš
kelio, už 22 pnylių į šiau
rių rytus nuo Guadalajaros 
miesto. Italų fašistai čia 
galvatrūkčiais bėgo, net ne
bandydami atsišaudyt.

Respublikiečiai atgriebė 
nuo priešų jau pusę ploto,

Mussolinis Laišku Drą
sino Italus Ispanijoj
Madrid.—Respublikos ar

mija sučiupo Mussolinio lai
šką, atsiųstą savo generolui 
Mancini’ui, Ispanijoj. Tai 
padrąsinimo laiškas, kurį 
•jis parašė, plaukdamas lai
vu ‘Tola” į Libiją. Musso
linis rašo:

“Aš tėmiju įvykius didžio 
mūšio (Guadalajaros fron
te) su nepajudinamu pasiti
kėjimu, kadangi esu įsitiki
nęs, jog mūsų legionierių 
smarkumas ir narsa sulau
žys' priešo pasipriešinimus. 
Sukriušint tarptautines jė- 

ypatingai iš politinio atžvil
gio.”

Čia Mussolinis turi mintyj 
Tarptautinę Brigadą užsie
ninių savanorių, kariaujan
čių už Ispanijos respubliką 
prieš fašistus.

Mussolinis šį laišką para
šė kaip tik tą dieną, kovo 
13, kuomet Tarptautinė Bri
gadą atėmė Trijueque iš ita
lų fašistų.

Sudužo Amelijos Earhart 
Lėktuvas Honolulu’je

Honolulu, Hawaii.— Kai 
amerikone, lakūnė Amelia 
Earhart su savo orlaiviu 
įsibėgėjo Luke aikštėj, idant 
pakilt ir skrist į Howland 
salą, susprogo guma vieno 
apatinio rato, sulūžo nusilei
dimo įtaisai, lėktuvas smigo 
“nosia” į žemę, sutruko va
romieji jo sparnukai-prope- 
leriai, ūmai išsiveržė lieps
na mašinerijoj ir sugedo 
vienas motoras.

Pataisyt Amelijos $80,000 
orlaivį Lockheed Electra” 
reikėsią iki 4 mėnesių lai
ko. ' Paskui jinai ketina iš- 
naujo leistis į oro kelionę 
aplink visą žemės skritulį. 

kurį fašistai buvo užėmę 
per desėtką dienų pirmiau.

Išmušant fašistus iš Bri- 
huegos, jie bėgdami paliko 
tiek daug ginklų, amunicijos 
ir maisto, jog Ispanijos vy
riausybė dar nepaspėjo vi
so to suskaitliuoti.

Bebėgant, užsimušė vie
nas italų generolas automo
bilio nelaimėj. Visi imtiniai 
yra italai. Liaudies kariuo
menės vadai, todėl, mano, 
jog ištisas Guadalajaros 
frontas buvo pavestas Itali
jos armijai, nors ispanų fa
šistų štabas Salamancoj sa
ko, kad tame fronte esą ir 
vokiečių nazių.

Liaudiečių laimėjimai Tri- 
jueque ir Brihuegoj rodo, 
kad jie gali sumušt priešą 
ir atvirame lauke, ne tik to
se vietose, kur išanksto bū
na apsidrūtinę.

Ginčai Kongrese delei 
Sėdėjimo Streikų

Washington. — Kilo karš
ti ginčai Jungtinių Valstijų 
Kongrese del sėdėjimo strei
kų Detroite ir kitur.

Senatorius Ellender iš 
Louisianos rėkė prieš John 
L. Lęwisą, kad tai jis su
kurstęs tokius streikus. El
lender apšaukė Lewisą “iš
daviku Amerikos idealų.”

Kiek pažangesnis senato
rius Borah dalinai pateisi
no sėdėjimo streikus; sakė, 
jog čia yra kaltas ir mono
polinis kapitalas (kuris ne
siskaito su darbininkų tei
sėmis).

Kongresmanas Hoffman, 
republikonas iš Michigano, 
kaltino prezidentą Roosevel- 
tą, kad jis “imąs įsakymus 
nuo Lewiso.” Kitas kong
resmanas, Cox iš Georgijos, 
nukalbėjo, kad sėdėjimo 
streikai tai esanti “aršiau
sia anarchija” ir “gėda šiai 
šaliai.”

Iš antros pusės, demokra
tas kongresmanas John Lu- 
ecke iš Michigano, narys 
Popieros Darbininkų Uni
jos, užreiškė, jog sėdėjimo 
streikai yra tik darbininkų 
atsiliepimas “prieš reakcio
nierius, pradedant nuo Vy
riausio Teismo ir einant že
myn.”

Farmerių-darbiečių par
tijos kongresmanas H. C. 
Teigan, iš Minnesotos, sakė, 
jog sėdėjimo streikai yra 
pilnai pateisinami. Rob. G. 
Allen, demokratas kongreso 
atstovas iš Pennsylvanijos, 
nurodė, jog sėdėjimo strei
kai yra pasėka to, kad sam
dytojai mindžioja darbinin- ektrinių gelžkelių dar 
kų teises, o teismai naikina I v _  __ ______ r
kongreso išleistus įstatymus jų judėjimą tarp Anders( 
darbininkų naudai. ir 11 kitų miestelių

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės 1 Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

SUMIŠUS BĖGA VISA 
ITALUOS ARMIJA : 

GUADALAJAROJ
Madrid. — Visu 30 mylių 

Guadalajaros frontu betvar- < 
kiai bėga italai, kuriuos 
Mussolinis atsiuntė talkon 
Ispanijos fašistam, kaip 
praneša Havas žinių agen
tūra kovo 20 d. Liaudies 
kariuomenė prasimušė iki 
Navalporto, tik už 11 my
lių nuo fašistų tvirtovės Si- 
guezos; ir liaudiečiai vis dar 
žygiuoja pirmyn.

Be kitko, jie suėmė daug 
italų su jų Juodosios Divizi
jos vėliava. •

Valdžios lakūnai ir artilę^ 
ristai smarkiai bombarduo
ja fašistus Jarama upės klo
nyj, į pietus rytus nuo Mad
rido, A vilos srityj ir palei 
Coruna vieškelį.

Guadalajaros fronte liau- I 
dieciams labai pasitarnavo 
jų 100 tankų. Čia fašistai 
liko nugrūsti daugiau kai 
18 mylių atgal į šiaurę 
Brihuegos.

Italų fašistų armija 
frontu ištaškyta. Liau 
čiai užima miestelį po mie
stelio.

Paimti nelaisvėn italai 
sako, kad jau 1,000 Mussoli
nio kareivių perbėgo į liau-; 
diškos Ispanijos pusę, šimr 
tai kitų tik laukią progos:, 
pasiduot liaudiečiams.

Valdžios armija pusiau 
ratu apsupo fašistus Guada-, 
lajaros srityj ir įnirtusi# 
kryžiava šūvių ugnim nu
kirto didelį skaičių priešų. 
O kurie fašistai dar bandė 
pozicijose laikytis, tuos liau
diečiai durklais pribaigė.

Liaudiečių suimti arba 
pasidavę italai kareiviai per 
radio šaukia ir kitus pasi
duoti. Daugelis pabėga nak- 
tį į valdžios pusę, nes dieną 
fašistų oficieriai palaiko 
griežtą sargybą.

Besitraukdami atgal f 
štai susprogdino Tajuna 
upės tiltą.

Liaudies kariuomenė vien 
Brihuegoj pagrobė nuo fa
šistų 2,000,000 šautuvų ir j 
kulkasvaidžių kulkų ir 25,- 
000 galionų gazolino.

Brihuegoj ir Guadalaja 
ros fronte liaudiečiai taipg 
užgrobė 260 kulkasvaidžių 
ir 21 sunkiąją kanuolę.

m

Paryžius. — Francijos 
šistų galva pulkininkas 
la Rocque grasina “milžir 
kais sukilimais.” jeigu v 
džia uždarytu fašistines < 
ganizacijas Franci jo j.

Anderson, Indiana.

kų streikas visai susta
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36 Socialistų Veikėjų Balsas
Prieš tūlą laiką Wisconsin valstijos so

cialistai veikėjai—skaičiuje 36 asmenų— 
paraše atvirą laišką Socialistų Partijai, 
reikalaudami pašalinti iš partijos troc
kistus, Laiško arba pareiškimo kopijos 
buvo pasiųstos /‘Milwaukee Leader,” 
“American Guardian,” “Socialist Call” ir 
“Socialist Action” laikraščiams, deja, nei 
viepas iš paminėtųjų laikraščių jo neiš
spausdino. Tuomet vienas pasirašiusių
jų pareiškimo kopiją prisiuntė “Daily 
Workeriui,” kuris ir išspausdino savo 
skiltyse kovo mėn. 18 d. laidoje.

Ką gi socialistai veikėjai savo laiške 
sako? Kadangi pats laiškas neilgas, tai 
mes jį čia paduosime ištisai:
“Brangūs Draugai:

“Atsižiūrint į tūlų mūsų partijos na
rių veiklą “apgynimui Trockio” judėji
me, mes matome reikalo mūsų partijos 
nariams išsireikšti savo nuomonę tuo 
klausimu ir pašalinti panašius dalykus.

“Mes esame tos nuomonės, kad, nepai
sant kokios pažiūros laikytumės linkui 
tūlų detalių, nesenai įvykusių Maskvoj 
Radeko J 
mes g 
miųjų 
teigia, 
tribun 
darjbin 
f|“Me

šito pareiškimo ne tik dėl liudijimų, pa
tiektų Sovietų teismuose, ne tik dėl to, 
kad šiuos liudijimus patvirtino eilė ne
partinių užsieninių korespondentų, pana
šių kaip Walter Duranty, bet taipgi del to 
fakto, kad šiandien vyriausiais Trockio 
ir trockistų gynėjais ir užtarytojais yra 
Hearstas ir jo spauda. Jeigu ne dėl ko 
kito, tai vien tik jau dėlto, kad kapitalis
tinė spauda ir Komitetas Gynimui Leono 
TrOjckio bando naudoti Maskvos teismus 
kaipo priemones bjauriojimui ir puoli- 
mifi Sovietų Sąjungos, turėtų išjudinti 
visUs socialistus į opoziciją prieš Hears- 
tąSr trockistus.

“Palikdami nuošalyj visus teismus, mes 
pareiškiame, kad apkaltinimas trockiz- 
mtfi pasilieka. Jų šių laikų darbai aiš
kiai rodo jų buvimą griovikais ir pro- 
fašištais. Europoj, ir ypačiai Ispanijoj, 

• nūnai jie veikia tam, kad suskaldžius 
daębininkų klasę. Ši jų taktika nesenai 
pasiekė čiukurą Ispanijoj, kai Socialistų 
Partija ir mūsų socialistinis vadas, Ca- 
baįlero, buvo priversti paleisti trockistų 
“Darbininkų Marksistinę Partiją” ir iš
mesti juos iš Liaudies Fronto.

‘*įia pat, Amerikoj, trockistai, veik
dami per mūsų partiją, yra griežčiausi 
Soėįalistų Partijos principų priešai. Jie 
veda smarkią kovą prieš Farmerių-Dar- 
boįPartiją bendrai ir sudarymą Farme- 
riųjDarbo Progresyvio judėjimo ypatin- 
gat' Jie priešinasi ir kovoja prieš pro- 
grįs^vio darbo unijų judėjimo centrą. 
Komitetą Organizavimui Pramoninės 
Organizacijos (CIO); ir atakuoja ne tik 
JoBn L. Lewis, bet ir socialistinius drau
gui, Veikiančius darbo unijose—Leoną 
Krzyckį, Powers Hapgood, etc. Darbi
ninkų Susivienijime (Workers Alliance) 
trockistai dabar bando sugriauti judėji
mą; už palaikymą ir praplėtimą WPA, ir 
jie.ypačiai stengiasi pulti David Lasser, 
Workers Alliance vadą.

‘<M ūsų, kaipo socialistų, nusistatymas 
linkui savo Sąjungos yra aiškiai pareikš
tas vadovaujančiųjų Britanijos Socialistų 
(Hendersono,Brailsfordo, Cole ir Laski). 
Pastarojo, Laskio, žodžiai ypačiai šian
dien turi didelės reikšmės:

‘įsakysim, tegu ji bus padariusi klaidų 
ir jfaklupimų, Rusija visvien pasilieka so
cialistams vienu didžiuoju pagelbos klai
kioj padėtyj faktu—juo ji stipresnė,, tuo 
$ yra didesne tarptautinės taikos viltimi. 
Rusija šiandien yra pasaulyj viena dide-

kos kitų trockistų teisme, 
ime sutikti su nuomonėmis žy- 
etrecijos ir Sidnio Webbų, kurie 
ad Sovietų Sąjungos teismai ir 
ai yra teismais ir tribunalais 
kų klasės teisėtumo.
lygiai esame įsitikinę teisingumu

lė Šalis, kurios klasiniai santikiai yra to
ki, kad leidžia jai būti tikra ir pastovia 
taikos troškėj a.”

“Mes nesipriešinam draugiškai Sovie
tų Sąjungos kritikai viduj mūsų Parti
jos, bet mes esam priešingi Partijos na
riams atsistojantiems ant tos pačios plat
formos ir susidedantiems su kovotojais 
prieš socializmą. Apart visko, mes pri
pažįstame mūsų priešu esant kapitalisti
nę klasę ir nepaliksim spragų pasaulio 
socialistinėj pozicijoj tiems priešams, ku
rie trokšta įeiti ir ją naikinti.

“Tuo būdu, mes nuoširdžiai reikalau
jam, kad Partija uždraustų savo nariams 
daryti viešus pareiškimus, kenksmingus 
pasaulio socializmo idėjai ir kad visi so
cialistai atsiskirtų nuo t. v. Trockio Gy
nimo Komiteto organizacijos, po kurios 
priedanga reakcinės anti-socialistinės jė
gos kaupiasi puolimui ant Sovietų Sąjun
gos ir pasaulio darbininkų judėjimo. Mes 
šaukiamės į visus Partijos narius, ir ypa
tingai mūsų vadus, atsargiai daboti mū
sų eiles nuo fašistų talkininkų, kurie ap- 
maskuoja savo tikslus ultra-revoliuci- 
niais žodžiais.

“Tuo pačiu žygiu, mes reikalaujam, 
kad mūsų Partijos nacionalė konvencija 
išmestų iš partijos eilių visus trockistus, 
veikiančius Partijoj kaipo svetimus gai
valus, ir kurie, pasak draugo Paul Por
terio jo nesenai pagamintoj brošiūroj pa
reiškimo, “veda liniją apskaičiuoto dar
bo griovimo, rimtai žeidžiančio visų so
cialistų įtaką,” ir kurie nori sunaikinti 
mūsų Partiją ir socializmo idėją.”

•

Po šiuo laišku-pareiškimu pasirašo 
Meta Bergerienė, mirusiojo Bergerio, so
cialistų vado ir buvusio J. V. kongres- 
mano našlė; Edward Friebert, Sr., narys 
Milwaukee kauntės soc. partijos centro 
komiteto; Harlan Fenske, Soc. Partijos, 
kauntės komiteto sekretorius; Hartley 
B. Hutchinson, Boot and Shoe Workers 
Union (Milwaukej) biznio agentas; Carl 
Minkeli, Wisconsino valstijos Socialistų 
Partijos sekretorius,ir kiti socialistai vei
kėjai, kurių vardai seka: Irving Amerin- 
ger, Dr. M. V. Baxter, Henry Bork, Er
win Bodamer, David Bornstein, Harold 
Christoffėl, profesorius J. R. Cotton, Ju
lius Drosewski, Milton Ebel, William 
Frederickson, Max E. Geline, Julius 
Grimm, Arend Heukers, Thomas John
son, Arnold Johnson, Elmer Libert, Wil
liam Luebeke, Mrs. Augusta Luchsinger, 
Martin Lieblang, Leon McStroul, Jose
phine Nordstrand, Severino Polio, W. O. 
Sonneman, Morris Silber, Arthur 
Schmidt, Herman Schendel, Donald Sell, 
Joseph Tureswinski, Arthur Wolsten- 
holme, E. A. Wierstal, Arthur H. Zan
der.

Keista, kad šis pareiškimas nerado sau 
vietos socialistinėj spaudoj. Argi ji ma
no ignoravimu (užtylėjimu) galės užslėp
ti tai, kas dedasi Socialistų Partijos vi
duj ?

Kiek tai liečia mus, ne kartą esame 
sakę: Mums rūpi, kad Amerikos Socia
listų Partija būtų stipri ir kad ji stovėtų 
už vienijimą Amerikos darbininkų kla
sės, už kovą su fašizmu. Bet kol Ame
rikos Socialistų Partija laikys savo eilė
se trockistus, tol ji negalės augti, nega
lės dirbti naudingo darbininkų klasei dar
bo. Todėl šis Wisconsin valstijos socia
listinių darbuotojų pareiškimas, be abe
jo, turi iš mūsų visapusiškiausį prita
rimą.

Mes viliamės, kad busimoji Socialistų 
Partijos konvencija šio pareiškimo iš
klausys ir kontr-revoliuciniam trockiz- 
mui savo eilėse užduos smūgį, panašiai, 
kaip Ispanijos socialistai kad padarė!

Mussolinis Tripoly] ■
Mussolinis apsilankė Libijoj, vienoj 

Italijos imperialistų pavergtoj kolonijoj 
Afrikoj. Jis ten pasakė eilę kalbų, ku
rios,, aišku, visos atsuktos už stiprinimą 
Italijos imperializmo, už stiprinimą fa
šizmo.

Mussolinis pažadėjo mahometonams 
pilniausią laisvę, žydams pilniausią lais
vę. ir visiems Romos pavaldiniams pil
niausią laisvę.

Niekas nėra taip pigu, kaip pažadas, 
ypačiai Musoliniui. Juk visi gerai atsi
menam, kaip jis kadaise žadėjo Italijai 
socializmą. Kur šiandien tas socializ
mas?!

Mussolinis kalbėjo ir apie taiką. Savo 
kalboj Tripolio mieste, dučė sakė, kad 
Italija ginkluojasi tik tam, kad atsakius 
Didžiajai Britanijai, kuri taipjau gink
luojasi. Atrodo, jei Britanija taip smar-
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Apie Sportininkus
Šiais metais iš Lietuvos 

atvažiuos 11 ar 13 sporti
ninkų. Jie atplauks į New 
Yorką pabaigoje liepos mė-* 
nėšio.

“Gražus dalykas. Bus pro
ga susipažinti su Lietuvos 
jaunuomene, su jų sporto 
gabumais. Tai bus atsimo- 
kėjimas Amerikos sporti
ninkams, kad jie 1935 me
tais, laike pasaulinio lietu
vių kongreso pasirodė Lie
tuvoje. Bus proga pasikal
bėti su jaunais sportinin
kais, pažaisti su jais ir bus 
gera proga sukelti patrioti
nius Amerikos lietuvių jau
smus.” Taip aiškjna fašis
tai, rengėjai to jdmarko. 
Jie priduria, kad tokiais bū
dais, kaip tik pagelbėsime 
sulaikyti Amerikos lietuvių 
jaunimą nuo ištautėjimo.

Su sportininkais, kaip 
man sakė p. Budrys ir kaip 
“Sandara” rašė, atvažiuosią 
ir du nesportininkai. Fa
šistai nori, kad atvažiuotų 
Lietuvos “seimo” nariai. 
Jie, kaip sakė p. Budrys, 
turės paskaitas, ir “daug 
dalykų nušvies apie Lietu
vą.”

Kyla bent keli klausimai. 
Bandysiu aš juos atsakyti 
pasiremiant įvairiais doku
mentais ir pasikalbėjimais 
su tomis ypatomis, kurios 
yra pozicijose žinoti juos.

Tie klausimai yra sekan
ti:

Kas bus tie sportininkai?
Kokiu tikslu jie čionai at

važiuos?
Ką tie du nesportininkai 

čia veiks?
Kas jų lėšas apmokės?
Kaip sportininkai tapo iš

rinkti?
Ką jie darys miestuose, 

kur nebus sporto parengi
mų?
Kas Bris Tie Sportininkai?

Sportininkų, kaip sake p. 
Budrys, bus arba 11 arba 
13. Jie visi bus Jaunalietu
vių Sporto Organizacijos 
PASKIRTI, o ne išrinkti 
lenktynių būdais, kaip yra 
paprastai daroma. Jei bus 
įmaišytas vienas kitas pa
vasarininkas, tai tik delei 
patenkinimo Amer. Lietu
vos Vyčių ir tai ne del ko
kios “demokratijos,” bet 
vien todėl, kad apart LDS 
jaunimo, kuris veikiausiai

sistačiusiais žmonėmis, yra 
tik viena kita didesnė Ame
rikos lietuvių jaunimo or
ganizacija turinti bent kiek 
sportininkų. Jiems patai
kaujant, fašistai įsileis, vei
kiausiai, vieną kitą Vyčių 
ideologijos sportininką.

Kas yra ta Jaunalietuvių 
organizacija? Ji yra gry
nai smetoninė, fašistinė or
ganizacija. Jos vyriausias 
vadas yra patsai Antanas 
Smetona. Pats Smetona pa
skiria kitus aukštesnius va
dus, o mažesnius paskiria 
tie, kuriuos Smetona anks
čiau buvo paskyręs. Nėra 
toje organizacijoj jokių rin
kimų. Jos nariai yra unifor
muoti ir jų organizacinė 
struktūra yra panaši į Hit
lerio jaunimo organizacijas. 
Jaunalietuviams yra duoda
ma pilniausia laisvė rengti 
vakaruškas ir kitokius pa
rengimus, kada kitos orga
nizacijos visokiais būdais 
varžomos ir uždarinėjamos. 
Jaunuomenė, n e t u r ėdama 
kitos organizacijos, privers
ta stoti ten, kur galima šį 
ta veikti, v

Kokiu Tikslu Jie čionai 
Atvažiuos?

Nepaisant, kad Kauno 
laikraščiai, už sugalvotą 
skymą įskiepyti fašizmą 
čia gimusiems lietuviams, 
atiduoda kreditą Bordenui- 
Bagdžiunui, vistiek tas kre
ditas priklauso kauniškiam, 
kaip Skipičiui ir kitiems. 
1935 metais, kai Skipitis 
važinėjo Lietuvos ūkininkų 
ir darbininkų pagrobtais pi
nigais Amerikoje, jis sura
do, kad Amerikos lietuvių 
jaunimas turi tvirtą anti
fašistiniai nusistačiusią or
ganizaciją—LDS jaunimo 
skyrių. Jis pamatė, jog tar
pe tautininkų nieko nėra, o 
tarpe katalikų, irgi nepa
kankamai. Čikagoje būda
mas, Rapolas Skipitis išgal
vojo skymą, arba kaip an
gliškai vadinasi, “publicity 
stunt,” su kurio pagelba 
manė fašistai galėsią kaip 
nors atkreipti čia gimusių 
jaunuolių atydą į Lietuvos 
“gerąsias puses.”

Jam pinigų kaip šieno— 
tai pašmakšt! Paskyrė de
šimts sportininkų apmokė
damas jiems kelionę (kuri 
atsiėjo apie $3,000) ir vai-

neužsiims su fašistiniai nu- šino juos Kaune taip, kad

William E. Doclcl, Amerikos ambasadorius Berlyne, 
kuris atkreipė Vokietijos atydą j šmeižtus prieš Ame

riką, telpančius Vokietijos laikraščiuose.

kiai nešiginkiuottį, tai ir Mussolinio val
džia nieko tuo reikalu nedarytų. Bet ko 
gi mus mokina praeitis? Italijos fašiz
mas ginkluojasi per visą savo gyvavimą. 
Jam rūpi užpulti ant kitų kraštų ir juos 
pavergti. Ethiopija jau pavergta, nors 
dar toli gražu neužvaldyta. Ispanijon

geriau nebuvo galima. Ski
pitis ir kiti Kauno ponai 
manė, kad kai tie jaunuo
liai • parvažuOs į Ameriką, 
tai girs dabartinę' tvarką ir 
suorganizuos į fašistines or
ganizacijas visus Amerikos 
lietuvių jaunuolius.

Apsiriko Kauno ponai. 
Kai tik sportininkai sugrį
žo iš Lietuvos, jie ir prany
ko. Dar vienas kitas ir ne
palankiai išsireiškė apie 
Lietuvos tvarką. Tie $3,000 
ir /visos lėšos vaišinimui 
sportininkų nuėjo veltui.

Antras skymas tai atvež
ti čionai sportininkų. Čia, 
girdi, jie sueis su daug jau
nuolių, ir pasikalbėjimuose 
jie užsuks ratą. Jie mano 
“by hook or by crook” pa
sigauti čiagimius jaunuo
lius į savo bučių. Jie nesi
gaili didžiausių išlaidų, ku
rias jie gavo apkraudami 
Lietuvos gyventojus did
žiausiais mokesčiais.

Ar jiems tie skymai pasi
seks?

Apart sportininkų dele
gacijos, atvažiuoja ir du ne- 
sportininkai. Jų tikslas bus 
čia pasėti melų, pateisinti 
Lietuvos fašistų kruvinus 
žygius prieš valstiečius, 
prieš darbininkus. Jie ban
dys pateisinti ir jaunimo or
ganizacijų uždarinėjimą. 
Jie bandys pagelbėti mirš
tančiam Amer. liet, fašistų 
judėjimui atsilaikyti prieš 
Amerikos Lietuvių Kongre
są, kuris rūpinasi suteikti 
pagelbą lietuvos žmonėms 
atsikratyti fašistinio smur
to. Kada Amerikos Lietuvių 
Kongreso įtaka auga, tai ši 
delegacija, švaistant nuvar
gintų Lietuvos žmonių pini
gus, bandys sustiprinti savo 
fašistinį judėjimą.
Kaip Sportininkai Išrinkti?

Kai aš paklausiau p. Bu
drio, Lietuvos konsulo, kaip 
tie sportininkai tapo išrink
ti—ar buvo kokios lenkty
nės, tai jis atsakė ‘nežinąs.’ 
Iš to galima daryti tik vie
ną išvadą. JIE BUVO PA
SKIRTI. Jie todėl neatsto
vaus lietuvos jaunuomenės, 
bet tik saujalę fašistų, ku
rių vienminčiai pasigrobę 
laiko suvaržytą kraštą ter
orizuodami jo gyventojus. 
Aš bandžiau sekti Lietuvos 
spaudą—bet dar nesu užė
jęs niekur, kad būtų kokios 
lenktynės kur nors ruošia
mos išrinkimui . geriausių 
sportininkų. Visai ne! Bet 
jau yra davinių, kad jau jie 
yra paskirti, ir specialiai 
treiniruojami. Pranas Liu- 
binas, kuris dalyvavo nazių 
sporto olympiadoj, kada vi
si kiti jo “tymo” nariai at
sisakė važiuoti Vokietijon 
išreikšdami protestą prieš 
nazius, buvo gražiai ir iš
kilmingai priimtas Lietuvo
je. Nuvažiavęs į kaimą, la
bai buvo nepatenkintas savo 
giminaičių gyvenimu. Bet 
kai Kauno ponai jį pavaiši
no, pagyrė—daro išvadą, 
kad Lietuvoj yra “not so 
bad.”

Jis nelabai senai pasisa
kė Čikagoje, kad ir jis prisi
dėjęs prie treiniravimo— 
mokymo tos delegacijos 
“sportininkauti.”

Amerikoje ir kitose nefa- 
šistinėse šalyse, eina didelės 
lenktynės prieš delegacijos 
išrinkimą. Gi Lietuvoje, 
kaip tik atbulai. Jie pirma

paskiria sau ištikimus jau
nuolius, paskui juos ištrei- 
niruoja—padaro neva spor
tininkais, ir siunčia užrube- 
žin, ne sporte pasirodyti 
tiek daug, kai fašistinę pro
pagandą paskleisti. Todėl 
negalima juos- vadinti tik
rais sportininkais.

Kas Jiems Apmokės?
Kelis kartus aš čionai mi

nėjau, kad sportininkų lė
šos bus imtos iš Liet. Val
stybės Iždo. Tai ne tuščia 
kalba ar kokis spėliojimas. 
Tai grynas faktas. Pats p. 
Budrys tai man patvirtino, 
kai jo klausiau ar tai tiesa.

Be to, “Jaunoji Kartą,” 
Jaunalietuvių Sporto Orga
nizacijos organas, rašyda
mas apie “misijos gerą pri- 
ruošimą,” sako:

“Man rūpėjo ... kad to
kia misija būtų tinkamiau 
pasiruošta, kad važiavimas 
neliktų tik pasivažinėjimu, 
kad Valstybės Iždo pinigai 
veltui nebūtų išmesti.”

Tai dabar turi būti aišku 
iš kur jie pinigus ims. “Jau
noji Kartą” yra kelis syk 
cenzūrojama, ir todėl tokio 
dalyko nedėtų, jei nebūtų 
tiesa.
Ką Svečiai Veiks Per Visą 

Laiką?
Sportininkams yra pri

rengtas platus maršrutas. 
Ką gi tie sportininkai veiks 
visose kolonijose? Jiems 
bus surengti smetoniški 
“Susipažinimo vakarėliai,” 
per kuriuos sės fašistinę ide
ologiją mūsų jaunimo tar
pe. Tą irgi patvirtino p. 
Budrys.

Apie švaistymą Lietuvos 
valstiečių pinigus “Sanda
ra,” kuri dabar tą “švaisty
mą” karščiausiai remia, pe
reitą spalių 16 d. šitaip ra
šė:

“Pereitais metais iš Ame
rikos buvo pasiųsta dešimts 
sportininkų. Jų kelionė kai
navo apie 3,000 dolerių. Bu
vo padaryta nemažai išlai
dų ir Kaune juos vaišinant. 
Bet kur šiandien yra tie 
sportininkai? Lietuviškam 
judėjime jų kaip ir nesima
to. Dabar, kada norima dar 
sykį pakartoti panašų daly
ką, vertėtų apsvarstyti, ar 
tas viskas atneš bent dalį 
pageidaujamų r e z u 1 ta tų. 
Perdaug mes eikvojame pi
nigų visokiems sumany
mams, kurie galų gale ap- 
vila, net karščiausius rėmė
jus. Amerikos lietuvių jau
nimo klausimas reikėtų riš
ti ne kokiais nors pripuola
mais įrankiais, bet sistema- 
tišku, plačiu darbu. Į tą 
darbą turėtų stoti visos mū
sų tautinės pajėgos, o ne 
vien sporto mėgėjai.”

Todėl ir atvažiuoja du 
nesportininkai!

Fašistai apsivylė vieną 
syk. Dabar bando geresnį 
“džiabą” padaryti. Jie Či
kagoje, vyriausiam “Ameri
kos Lietuvių Olympiados 
Komitete” pešasi už “una- 
rą”—kas turės garbę pri
imti “sportininkus.” Tas 
faitas eina iš trijų pusių: 
Vyčiai, prieš Bordeną, ir 
abu prieš Jušką. Įdomu bus 
matyti, kas laimės tas var
žytines Amerikoje. Lietu
voje jų nebus, tai čia kelia
mos. Ar tik nereikės vie
nam “taikintojui” iš Lietu
vos nuvažiuoti ir visus su
taikinti?

k

Mussolinio valdžia bruka armiją ir gink
lus ir amuniciją be jokios atvangos.

Pačioj Italijoj bruzdėjimas pries fašiz
mą didėja su kiekviena diena. Tas vis
kas verčia fašistinę valdžią griebtis dar 
griežtesnių priemonių ruošimuisi prie 
karo. Na, ji tai ir daro.

Išvada iš to visko galima 
pastatyti klausimu: Ar ver
ta kas tnors bendra pažan
giems lietuviams turėti su 
fašistų manevrais užkariau
ti mūsų jaunimą ir nuodin- 
ti jį fašistiniais nuodais?
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Wilkes-Barre ir Apielinkės 
Lietuvių Organizacijoms 

Žinotina
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Už Darbo Unijas, už Organizavimą Neorganizuotą, 
Už Rėmimą C. I. 0.

Šioji milžiniška iškaba Madride ragina civilius gyvento
jus apleisti miestą, kad tuomi išvengus užmušimų fa

šistų bombardavimais.

LIETUVOS ŽINIOS

Prasidėjo vįsoj Amerikos istorijoje negirdėtas darbi
ninkų sąjūdis. Niekados pirmiau taip plačiai ir taip 
rimtai nebuvo užsimota suburti i industrines unijas Ame
rikos sunkiosios pramonės darbininkus. Plieno pramonė
je, gurno pramonėje, automobiliu pramonėje, audimo ir 
verpimo pramonėje, breso pramonėje ir viso! eilėj kitu 
išdirbvsčiu šimtai organizatorių darbuojasi budavojime 
industriniu unijų.

Tam’prakilniam, tikrai didvyriškam darbui vadovauja 
Committee for Industrial Organization (C. I. O.), kurį 
sudaro keliolika didžiųjų Amerikos darbo unijų. Nepai
sant darbdaviu ir Amerikos Darbo Federacijos konser- 
vatyviškos vadovybės su William Green pryšakyje pa
stangų pastoti kelią šiam galingam darbo žmonių įsisiū
bavimui, organizavimo ir kovų darbas maršuoja pirmyn, 
šluoja iš kelio visus sunkumus, tartum koks staiga kilęs 
uraganas. Visur darbininkai organizuojasi ir kovoja už 
teise gyventi, būti žmonėmis. Jie reikalauja pripažinimo 
unijos, algų pakėlimo, geresnių darbo sąlygų. Atsiekimui 
to didelio tikslo jie išrado visai naują ir labai pasekmin
gą streiku vedimui būda, būtent, “sėdėjimą”. Darbinin
kai atsisako apleisti dirbtuves ir mašinas, bet nedirba, 
reikalauja pripažinimo jų teisių. Dabar visoj šalyje siau
čia sėdėjimo streikų bangos.

Visose sunkiosiose pramonėse, o ypač plieno, auto
mobilių, gumos, audimo ir anglies, mes randame dideles 
mases lietuviu darbininkų. Gal 80 nuoš. visų lietuvių 
darbininkų randasi šiose keliose pramonėse. Jų eilėse 
yra tūkstančiai mūsų darbininkiškos spaudos skaitytojų 
ir įvairių lietuvių organizacijų narių. Deja, ne visur mes, 
lietuviai, pilnai atliekame tą didelį, istorinį pašaukimą; 
nes visur mūsų broliai ir seserys lietuviai esame pirmo
siose eilėse organizavime ir vedime streikų. Ne visur mū
sų lietuvių kultūrinės organizacijos pilnai įvertina svar
bą šio laikotarpio ir šių garbingų pastangų organizuoti 
sunkiosios pramonės darbininkus į industrines unijas. 
Kitur užtinkame abejojimų ir svyravimų. Kai kur unijų 
organizatoriai nusiskundžia, kad lietuviai ir jų organi
zacijos kažin ko laukia—laukia, kad kas nors kitas pradė
tų darbą, būtų pirmutiniai arba stoti į uniją, arba eiti į 
streiką.

Lietuviai darbininkai ir darbininkės, visokių pažiū
rų ir įsitikinimų! Niekados pirmiau mes neturėjome to
kos puikios ir prielankios progos susiorganizuoti į dar
bo unijas ir laimėti žmoniškesnį gyvenimą. Tegul tos vi
sos sunkiosios pramonės esti šimtu procentų organizuo
tos, tegul vietoj trijų, keturių milionų tik lavintų darbi
ninkų unijose, įsitraukia į jas dvidešimt ar dvidešimt 
penki milionai proletarų, tuojau pamatysime, kaip leng
viau bus laimėti trumpesnes darbo valandas, didesnes 
algas, aprūpinimą bedarbių tinkama pašalpa, gražesnį ir 
lengvesnį gyvenimą! Ši proga šiandien stovi prieš mus 
ir šaukia mus. Nepraleiskime jos. Rytoj ar poryt gal 
jos nebebus. Rytoj ar poryt gal bus daug sunkiau or
ganizuotis, kovoti ir laimėti. Dabar ir valdančioji klasė 
pusėtinai sudemoralizuota to taip staigaus darbo žmo
nių sąjūdžio. Ji svyruoja. Visoj eilėj vietų farbikantų 
frontas jau pralaužtas. Naujoms, kovingoms, gyvoms ir 
drąsioms industrinėms unijdms jau pavyko laimėti pri
pažinimą. Pirmu sykiu tapo paklupdyta ant kelių dalis 
automobilių pramonės ir plieno pramonės magnatų. Jie 
priversti derėtis su organizuotais darbininkais, priversti 
pakelti algas ir pagerinti darbo sąlygas dirbtuvėse.

Bet tai dar tik pradžia. Tiktai pradžia! Dar tik keli 
nauji milionai darbininkų įstojo į unijas. Desėtkai milio
nų tebėra neorganizuoti. Valdančioji klasė atsigriebs ir 
atims tuos laimėjimus, kuriuos mūsų klasė jau atsiekė, 
jeigu tie neorganizuoti milionai nebus suorganizuoti.

Lietuviai darbo žmonės! Lietuviai klasiniai susipratę 
darbininkai! Lietuvių kultūrinės organizacijos! Nebūki
me paskutiniai šiose pastangose. Nelaukime, kad kiti mū
sų darbą padarytų. Didelė garbė tiems lietuviams, kurie 
jau įstojo į plieno pramonės industrinę uniją, į automobi
lių pramonės industrinę uniją, į gumos, tekstilės ir kitų 
industrijų unijas. Garbė tiems lietuviams, kurie drąsiai 
užima savo vietas šalia kitų tautų brolių darbininkų tuo
se sėdėjimo streikuose. Garbė tiems, kurie užima unijų 
organizatorių vietas. Mes didžiuojamės tais lietuviais. 
Mes šaukiame visus kitus sekti jų pėdomis.

Stokite į darbo unijas!
Remkite C. I. O.!

, Nesvyrau j ančiai dalyvaukite unijų vedamuose strei
kuose !

Veikite ten, kur dirbate: jeigu nėra unijos, tuojaus 
susisiekite su C.I.O. unijų organizatoriais ir padėkite 
organizuoti* uni j ą!

Nelaukite! Neatidėliokite t ♦
Tegul Amerikos lietuviai darbininkai bus šimtu procen

tų organizuoti į darbo unijas! 1
Tegul visos mūsų darbininkiškos kultūrinės ir apšvie- 

tos organizacijos prideda savo petį prie C.I.O. pastangų 
suorganizuoti sunkiosios pramonės darbininkus!

Komunistų Partijos Lietuvių Centro Biuras,
A. Bimba, sekretorius.

MARIJAMPOLĖ 
Kiemsargių Būkle ne Kiek 

Nepagerejo
Jau ne sykį spaudoje buvo 

rašyta apie sunkią ir vargingą 
Marijampolės kiemsargių būklę, 
kuriai pagerinti kiemsargiai 
ne sykį darė žygių. Tačiau šitas 
klausimas čia dar vis yra nepa
judintas, ir kiemsargiai vis dar 
tebevargsta. Už savo darbą jie 
gauna butą, kartais jiems pri
mokama 5—10 lt. per mėnesį, 
jei gatvė ir kiemas dideli. Bu
tai kiemsargiams dažniausia 
parenkami prasčiausi, skurdūs 
ir nehigieniški. Kiemsargių dar
bas nėra sunkus, bet vis tik 
kiemsargis beveik per visą die
ną užimtas. Reiktų, kad miesto 

Paminėjo A. Puškino 100 
Metų Mirties Sukaktį

Vasario 20 d. mergaičių gim
nazijos salėje buvo gražiai pa
minėta A. Puškino 100 metų 
mirties sukaktis. Paskaitą te
ma: “Už ką pasaulis gerbia 
Puškiną” skaitė V. D. Universi
teto lektorius Banevičius. Puš
kino kūrinius dainavo ir dekla
mavo valst. operos artistai. Gai- 

sanitarine komisija apžiūrėtų , la> ^a(l minėjime galėjo daly-
kiemsargių butus ir nuspręstų 
ar gali juose žmonės gyventi. 
Gal tuomet ji paragintų namų 
savininkus kiemsargiams duoti 
žmoniškus butus.

Reikia Kitos Mokyklos
Čekiškė, Kauno apskr. Nors 

Čekiškėje yra didelė puošni, mū
ro, 6 skyrių pradžios mokykla, 
kurioj mokytojauja 3 mokyto
jai, bet visi apylinkės vaikai joj 
nesutilpsta. Yra vaikų, kurie 
turi po 10 m., bet mokyklos dar 
nėra lankę, šie vaikai gali likti 
visai bemoksliai.

Šlaitupis.

“Laisvės” Serininkų Konvencija

BANKETAS IR KONCERTAS

Kampas Havemeyer Street

r Mainieriu Kvartetas iš Shenandoah, Pa., 
vadovaujamas D. Zdaniūtės-Judzentavičienės

ĮŽANGA BANKETUI $1.25.—VIEN TIK ŠOKIAMS 45c.

’J
Iki šiolei Nesurastas 

Ūkininkas
1936 m. gruodžio mėn. 30 d. 

Kupiškio valsčiaus, Aukštaičių 
vkm. ūkininkas Alfonsas Skai- 
rys, būdamas Subačiaus stotyje 
pasigedo arklio ir vežimo. Par
ėjęs į namus ir ten neradęs ar
klio vėl išvyko Subačiaus sto
ties link. (Manoma, kad pakely
je, sutiko savo vežimą ir ark
lį, bei pažino paėmėjus, kurie 
bijodami bausmės, Skairį nu
žudė, nuvežę paslėpė, o ve
žimą ir arklį pastatė Suba
čiaus stotyj). Arklys ir vežimas 
rasti Subačiaus stotyje. A. Skai- 
rys iki šios dienos nesurastas. 
Įtariamieji sekami. Liko našlė 
ir 2 metų duktė. Prie Lėvens 
upės rasta kraujo žymių.

Reikia Ligonines
Pasvalys, Biržų apskr. Nors 

šiaip jau viso ko miestely yra, 
bet ligoninės kažkodėl niekas 
nesiima iniciatyvos statyti. Bir
žų apskr. tėra tik dvi ligoninės: 
Joniškėlyje ir Biržuose. O be
veik visas apskričio vidurys li
goninės arti neturi. Pasvaly li
goninė būtų labai reikalingą. 
Dabar Daujėnų, Pasvalio, Vaš
kų ir Skrebotiškio valsč. gyv. 
arčiausia Joniškėlis, kur jiems 
reikia važiuoti 30—40 km. ke
lio. Būtinai reikia Pasvalyje 
ligoninės.

Darbininkai Grįžta iš Miškų
Šiemet žiemos orai labai ne

palankūs miškų darbams, prie 
kurių darbininkai tik protar
piais gali gauti darbų. Dabar, 
nuleidus sniegą, darbininkų par
tijos grįžta iš miškų namo.

vauti tik tie, kurie galėjo pirkti 
brangokus 2—3 lt. bilietus.

Daug Alaus Gert Pavojinga
Pakriaunis. Rokiškio apskr. 

čia per užgavėnes vienas jau
nuolis P. prigėrė tiek alaus, kad 
jį teko vežti į ligoninę ir iš- 
kad nėra vilties pagydyti. Ro-

H pi 
Pi

Įvyks Sekmadienį Baland. 11 April 
GRAND PARADISE DIDŽIOJOJE SALĖJE

318 Grand Street, Kampas Havemeyer Street Brooklyn, N. Y

Prieš suvažiavimą, 10 balandžio įvyks korespondentų suvažiavimas, kuris 
bus “Laisves” Svetainėje, o konvencija bus Grand Paradise Salėj.

Koncertinę Programą Duos Sekami Talentai:
Dorothy Bubniūtė, Brooklyniete, 

Puiki scenos šokikė.

Aldona Klimaite, coloratūra-soprano
Mylima brooklyniečių dainininke.

Brooklyno Aido Choro Aidbalsiai 
vadovaujant B. Šalinaitei

Šokiai prasidės 7-tą vai. vakaro—Vakarienė bus duodama 8 vai. 
Programa—9-tą vai. vak.

Bus svečių iš visos Amerikos, nes bus suvažiavę į “Laisvės” Bendrovės kon 
venciją. Kiekvienas čia ras sau pažįstamų iš svečių, atvykusių iš toliau.

Prašome išanksto įsigyti bilietus, kreipkitės į “Laisvės” ofisą.

. Apie Kunigą Kurą
Kovo 13 dieną mirė vietinės 

lietuvių Romos katalikų para
pijos klebonas Jonas Kuras. 
Kunigas Kuras jau buvo gana 
pagyvenęs žmogus, apie 80 m. 
amžiaus, kuris iškunigavo 
virš 50 metų. Scrantone jis iš
kunigavo 30 metų. Kaipo pa
rapijos gaspadorius, kun. Ku
ras buvo gana geras ir taupus, 
bet kartu ir buvo didelis sau- 
mylis ir šykštuolis. Jis savo pa- 
rapijonus labai išnaudojo. 
Daugelis spėja, kad kun. Ku
ras buvo turtingiausis žmo
gus ne tik Scrantone, bet ir 
šioj apylinkėj. Daugelis para- 
pijonų Kuro liūdi, bet dauge
lis ir džiaugiasi, ypatingai 
kun. Mieliauskas iš Duryea, 
Pa., kuris mierija užimti Kuro 
vietą, kaipo pralotas.

Kun. Kuras buvo ne per di
delio tfiokslo ir didelis atžaga
reivis ir keikūnas: keikdavo 
jis bolševikus, keikdavo socia
listus, bedievius; keikdavo jis 
ir savo parapijonus, vadinda
mas juos keturkojais gyvu
liais, asilais, mulais, puodžia- 
galviais ir dar visokiais kito
kiais. Praeity jo pamokslai su
sidėdavo iš Gilbaičio karvės ir 
žyvato arklio. Mat, ir tie ke
turkojai ir jų savininkai buvo 
bedieviai “šliuptarniai.”

Keli metai atgal kun. Ku
ras bandė išvažiuoti į Lietuvą 
ir išsivešti savo auksą per 
New Orlean, bet tapo sulaiky
tas kalėjime iki dalykas išsi
aiškino. Mat, tuo metu jau bu
vo įėjus į galę prez. Roosevel- 
to drausmė ant išvežimo auk
so. Už kelių dienų po sulai
kymo, kun. Kuras sugrįžo at
gal į Scrantoną, iškeikė demo
kratų valdžią ir airišius ir 
daugiau nebandė išvažiuoti į 
Lietuvą. Gal užpykęs už to
kią kiaulystę ant valdžios ir 
nusprendė baigti savo gyyeni- 

pumpuoti alų. Gydytojai sako, 
kiškėnai perdaug vartoja cukri
nių runkelių ir cukraus alų, 
bulvių vyrią ir kitus sveikatai 
pavojingus raugalus. Bulviųxvy
nas ypač plačiai vartojamas per 
vestuves ir kitus didelius po
kylius, nes jis atstoja degtinę. 

mą šioj šalyj. Labiausia kun. 
Kuras neapkentė airių, nepai
sant, kad ir buvo po airių vys
kupo komanda.

Kun. Kuras buvo lygus ka
pitalizmo sistemos gynėjas, 
kaip ir visi kunigai. Atminti
nas dalykas apie kun. Kurą, 
tai iš karo laikų, kada jis per 
pamokslą bjauriai 
slapukus—“sliakerius.
kė, kad tokius tik reikia su
gaudyti, išvežti į pelkes ir pa
stačius ant kupūrnos nušauti. 
Tai taip jis skelbė “penktas 
neužmušk.”

Kitos Naujienos

Mainieriai, paprastai, su
laukę žiemos tikisi pagerėji
mo darbų, bet šią žiemą 
Scrantone mainieriai dar di
desnės bedarbės susilaukė, ne
gu bent kada pirmiau. Neku
rtos kasyklos išstovėjo po mė
nesį laiko ištisai, o kitos su
mažino dienų skaičių per sa; 
vaitę. Kelios dienos, kaip pra
dėjo dirbti, bet ir vėl eina gir
dai, kad sustos ant neapriboto 
laiko tos pačios kasyklos, ku
rios jau išstovėjo po mėnesį. 
Tai ot ir “gerieji” laikai jau 
sugrįžo, anot kapitalo vietinės 
spaudos.

14 d. kovo Scrantone buvo 
rodoma judis “Čigonai”, So
vietų Sąjungoj gamintas. Erd-, 
vingas Roosevelt teatras buvo 
pilnai prisipildęs žmonėmis. Ir 
kiek teko nugirsti, tai visi gy
rė. Iš tikro, buvo kas pasižiū
rėti. Tai ne Hollywoodo bu- 
čiavimosi marmalienė. Geisti
na, kad IWO ir vėliai kada 
pasirūpintų suteikti scranto- 
niečiams progą pamatyti So
vietų judžius.

ALDLD 39 kp. rengia arba
tos vakaruškas ant 18 d. ba
landžio, Darbininkų Centre, 
218 Lackawanna Ave. Vaka
ruškose bus laimėjimas pinigi
nių dovanų, del kurių jau se
nai yra platinami ir pardavi
nėjami tikietai. Tikietų kaina 
tik 10c, o laimėti bus galima 
$5, $3, $2. Gi į arbatos va
karuškas įžanga 15c. Be abe
jonės, kad rengėjai pasistengs, 
jog visi atsilankę būtų paten
kinti.

Balandžio (April) 18 diena 
yra rengiama labai puikus 
parengimėlis del atgaivinimo 
Wilkes-Barre Aido Choro benn
drai su Wyoming Merginų Ok-—4 
tetų. Parengimas bus 139 S. 
Main St. svetainėje.

Visi žinom, kaip svarbu yra 
turėt chorą mūsų mieste. To
dėl susilaikykit nuo parengi
mų tą pačią dieną, o visi rem
kime šį choro parengimą. Nuo 
šio parengimo, manoma, cho-įjjK 
ras pradės darbuotis, kaip ** 
pirmiau. Todėl organizacijos 
atkreipki! atydą į šį atsišauki* 
mą.

■ Mf
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Pasekmingas Parengimas *4

Kovo 7 d. įvyko LDS 16 kuo-J 
pos parengimas. Waterburio 
lošėjų grupė perstatė veikalą 
“žemės Rojus.” Perstatymas’ 
įšėjo gerai ir visi lošėjai savo 
roles atliko gerai. Publika bu
vo užganėdinta perstatymu:1
Newhavenieciai myli water-• < ’»?>>> į a 
buriečius, nes kada tik jie lo?, 
šia, tai vis publika skaitlingai,^,. į j 
lankosi. Kadangi žmonių buvo ; 
nemažai, tai ir pelno likos ne- 
mažai — suvirš $40. Ir lošė- • 
jai nepadarė didelių išlaidų— 
vien tik už kelionę reikėjo at-,»i 
lyginti. Komisija labai dėkin-u 
ga už tai. Pusė pelno nuo šio, 
parengimo paskirta Ispanijos 
kovotojams. B. Medelienė.

į

REDAKCIJOS ATSAKYMAI xf|
M. Tyliunui, So. Boston/' 

Mass. — Jūsų raštas apie ko-įįA 
kią ten “pagiežą” netilps, nes;j 
nieko konkretaus nepasakote, j 
Jeigu yra koks nors nesusipra
timas tarpe draugų, tai padis- ’ 

‘tušuokite susirinkime.
Korespondencija apie svai-r J 

ginančius gėrimus ir parengi-,J 
mus tilps prie pirmos progos.;

Madrid, kovo 18. — Fa-jį 
šistai pradėjo baisią ataką 
prieš Universiteto Miestu 
Madrido priemiestį.
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Puslapis Ketvirtas

WYOMINGO KLONIO ŽINIOS
WILKES-BARRE, Pa.—Ne

senai šio klonio gyventojai lai
mėjo bylą prieš Scranton 
Spring Brook Water Comp. 
Apie 10 metų atgal, mat, ši 
kompanija buvo pakėlusi kai
ną už vandeni net dvigubai. 
Š| plėšikišką pasikėsinimą rė
mė valstijos Public Service 
Commission ir vietinis teisėjas 
J. L. Fine. Kovai prieš komp. 
tuoj buvo sutverta Vandens 
Lyga. Lyga daug veikė ir gy
ventojai daug jai aukavo pini- 
giškai. Kova buvo ilga ir nau
dota įvairūs būdai. Ir kažin 
kaip būtų kova išėjusi, jeigu 
ne sunkioji bedarbė. Bedarbė, 
kuri slegia šios apielinkės dar
bininkus ir industrijas, nulė
mė viską: suminkštino komisi
jos, AugšČiausio Teismo ir 
vandens komp. nusistatymą.

Kompanija prakišo bylą ir 
dabar bus vandens kaina se-

i * 

distrikto viršininkai padarė 
pažangą, išreikalaudami nuo 
The Pittston komp., kad darbo 
laikas būtų lygiai išdalintas 
tarpe Central ir Old Forge 
mainų. Distriktas šį klausimą 
stato kiekvienai kompanijai, 
bet be griežto spaudimo kom
panijos mažai tepaiso.

Harrisburg, Pa.— Kovo 13 
d. čia konferavo kietosios ang
lies trijų distriktų viršininkai. 
Konferencijos tikslas—tai ap
kalbėti kodą, pagal kurį ši in
dustrija turėtų būti vedama 
ateityje. Mat, nuo geg. mėn. 
šiame anglies lauke, pagal 
kontraktą, mainos turės pra
dėti dirbti po 7 vai. į dieną 
ir po 5 dienas savaitėj. Ka
dangi kontraktas nėra nusa
kęs, kaip tą kodą įgyvendinti, 
tai dabar operatoriai ir mai- 
nierių atstovai turės tą kodą

išsidirbti ir įsigyvendinti; Pa
sekmėj to, baronai naudojasi 
.proga ir įveda trynimąsi kodo 
išdirbime. Matyt, bus daug 
keblumų, kol tas kodas bus at
siektas. Tarimosi rezultatai 
dar nežinomi.

Iš virš minėto miesto kietų
jų anglių Mainų Biuras pra
neša, kad palyginus 1935 su 
1936, tai matyt, kad 1936 me
tais iškasta anglies 5 su virš 
procentai daugiau su virš vie
nu procentu mažiau darbini- 
kų.

I
Aišku, čia baronai pasinau

dojo mechanizacijos ir pasku
bos sistemos dėka, ši žinia 
reikalauja, kad kasėjai tuomi 
susirūpintų. N e s i r ūpindami, 
pasijusim, kad ^edarbių eilės 
dar labiau padidės tarpe mū
sų, o dirbantieji, su keliais me
tais, invalidais liksim.

Požeminis.
.......................................................... .......

vienybę, nežiūrint, kad ir į su-' 
toną būtų įsivyniojęs,—jis pa
deda fašizmui, o ne darbinin
kams ir demokratijai.♦ ♦ ♦

• ' ‘ i - ; I J •

Vietos didlapių redaktoriai 
visaip lankstydamiesi ir fikty
vių “argumentų” pagelba rašo 
editorialus, kad Roosevelto 
planas išeinąs ir prieš konsti
tuciją ir prieš demokratiją. 
Clevelando spauda visa, kaip 
vienas, pasisako už rojalistus. 
Tas parodo, kad ir menkiausia 
Vyriausio Teismo reforma 
jiem yra pavojus. Darbininkų 
pareiga savo spaudą budavoti ir 
platinti.

M-ka.

na. Perimtus nuo kostumerių 
pinigus komp. turės grąžinti, 
su procentu.

Wilkes-Barre-Scranton, P a. 
-—šiuose dviejuose miestuose 
valstijos senatorius, Sardoni, 
užsiima statyba. Kaipo kon- 
traktorius, jis samdo neunijis- 
tus prie darbų. Mat, naudoja
si proga, kad yra daug bedar
bių ir moka jiems žemą algą. 
Kovo 9 d. Wyoming Valley 
Building Trades Union sustab
dė visus jo neunijinius dar
bus., Dabar pranešama, kad 
Sardoni nusileidžia: samdo 
unijistus ir neunijistams lei
džia organizuotis.

Pittston, Pa. — Kovo 15 d. 
šiame mieste Kolumbo Vyčiai 
paskelbė kryžiaus karą prieš 
komunizmą. Vyčiai kviečia 
k i e k v i e na tinkamą žmogų 
šiam darbui prisidėti. Kvie
čiamai ir ne katalikai. Reiškia, 
Hitlerio dvasia ir šio miesto 
katalikus užnuodijo fašizmu.

' , Malnierių Žinios.
Nanticoke, Pa. — Čia tapo 

areštuoti UMWA lokalo 2444 
viršininkai už vogimą unijos 
pinigų ir klastavimą čekių ir 
knygų. Areštavo juos šios uni
jos keliaujantis knygų peržiū
rėtojas.

Nanticoke, Pa. — Praneša
ma, kad Susqehanna Collieries 
kompanija vėl atidaro kasyk
las, kurios buvo uždarytos 
per du mėnesiu. Apie 1,500 
darbininkų vėl grįš darban.

tlMWA 1-mo distrikto vir- 
širiipkai, sakoma, darbuojasi, 
kad ir daugelis kitų mažesnių 
bei didesnių kompanijų atida
rytų mainas.

Pittston, Pa. — Pagal kieto
sios anglies naują kontraktą, 
kompanijos turėtų lygiai išda
lyti dirbamą laiką tarpe savo 
lokalų. Kad kontraktas leidžia 
tą klausimą rišti lokaliai, tai 
yra, kiekvienas distriktas turi 
tartis su atskiromis kompani
jomis, tai tas darbas varomas 
labai nerangiai. Tačiau jau 
Šiomis dienomis matyt, kad

Clevelando Kronika
Karpiui dieglis; apvogė Lietu

vių Svetaipę; gavėnia ir gė
rimai; mūsų pareigos; Ko
lumbus vyčiai ir komuniz
mas; didlapių redaktoriai 
prieš Rooseveltą.
Pernai pavasarį p. Karpius 

su tūlo “Uosio” (kun. Kemė- 
šiaus) pagelba norėjo sulipdy
ti “juodą frontą” iš fašistų ir 
klerikalų vadų prieš pažan
giuosius. Jis net ant pilvo 
šliaužiojo prieš juos ir visaip 
juos baidė su komunizmo pa
vojum. Klerikalai jojo nepa
klausė. Ir dabar jie kuria jojp 
panosėj savo laikraštuką “Lie
tuvių žinios.” Karpius, kaip 
daugelis išsireiškia, yra tuoiųi 
labai susirūpinęs. Senas lietu
vių priežodis sako: “Nekask 
kitam duobės, kad kartais pat
sai jon neįkristum.”

♦ ♦ ♦
šeštadienio anksti ryte “ne

žinomi” vagišiai apkraustė 
Lietuvių Svetainės barą. Mat, 
po penktadienio tikėjosi rasti 
pinigų. Penktadienių vakarais 
pusėtinai biznio padaroma. 
Pinigų neradę, vagiliai pasi
tenkino pasiimdami gėrimus ir 
radio. Nuostolių būsią apie 
$100. Svetainės komitetas sa
kosi jau turįs siūlo galą ir va
gišiai būsią išaiškinti. ♦ ♦ ♦

Užėjus pas tūlą laisvamanį 
biznierių, jis man štai ką pa
sakojo apie mūsų brolius, ku
rie tebelanko bažnytėlę ir pri
silaiko gavėnios ištikimai. Sa
ko, pereitą nedėldienį nusi- 
daviau pas savo giminaičius, iš 
jų pas kitus. Kadangi negeriu, 
tai norėjau šį tą jiem gero 
apie namelį padaryti. Už tą 
mano ‘šventadarbystę' gavau 
gerai apkolioti.

Gi jie, tikintieji, parėję iš 
bažnytėlės ir pasimeldę už 
griekų atleidimą, ėmėsi balia- 
voti-ūžti. Prisisotinę svaigalais, 
ėmė nešvariai kalbėtis, tik

V. Andrnho, “Vilnies” Redaktoriaus
Prakalbų Maršrutas

r ~~------ *---- ,---- Ą į į , /> .. ’
ANTRADIENI, 23 KOVO-MARCH

CHARLES GREEN SALĖJE
267 Walker Street, Cliffside, N. J.

Pradžia 7:30 vai. vakaro

į trečiadienTžTkoVo-march
UNGARŲ SALĖJE, 10 WHITE ST., HILLSIDE, N. J.

Pradžia 7:30 vai. vakaro

I PENKTADIENĮ, 26 KOVO-MARCH 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO S ALĖJ E

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

Kalbės V. Andrulis ir A. Bimba
| TREČIADIENĮ, 31 KOVO-MAtlCH • 

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

Pradžia 7:30 vai. vakaro

rausk iš gėdos. Jie skaito di
džiausiu grieku menkiausį 
piršto p a j u d i n imą-darbelį 
šventoj dienoj. Bet plūstis- 
piiaukšti-burnoti, tai prievolė. 
Kaip pažiūri į tuos mūsų bro
lius ir sesutes, tai jie ne tik 
jokio progreso nėra padarę 
per pastaruosius 20 metų, bet 
dar pažengę atgal, jis pridūrė.i. • * * *

Reikia pasakyti, kad ne visi 
tikintieji taip daro. Kita, kad 
ir, žymi dalis laisvamanių nei 
kiek nesiskiria nuo aukščiaus 
pastebėtų tikinčių dalies. Tūli 
tikri laisvamaniai sako, kad 
reikėtų tverti čia laisvamanių 
kliubas, rengti paskaitas-dis- 
kusijąs. Panašiai, kaip Detroi
te, Chicagoj. Gal tas ir pagel
bėtų laisviems susitvarkyti. 

* * *
Mūsų spaudos skaitytojų ir 

pažangiųjų organizacijų narių 
tuoj autinės užduotis-pareigos: 
Visur darbininkai susidomėję 
organizavimusi į unijas. Ypač 
dabar, tai pirmoj vietoj stovi 
plieno industrijos darbininkai. 
“Vilnies”, “Laisvės” skaityto
jai, jūsų visų pareiga dabarti
niu momentu raginti kiekvieną 
lietuvį darbininką-darbininkę 
užsirašyti mūsų dienraščius. 
Mūsų laikraščiai yra vienati
niais, kurie paduoda teisingas 
žinias iš “sit-down” streikų ir 
CIO darbuotės. ' ♦ * *

Perskaitytus savo laikraš
čius perduokime savo kaimy
nams, tiem, kurie yra kitų pa
žiūrų žmonės. Diskusuokimė 
draugiškiausiai su jais opiuo
sius jų-mūsų bendrus reikalus. 
Pakalbinkime, , kad jie atsi
lankytų į ALDLD 15-to Aps
kričio rengiamas masines pra
kalbas 23 kovo. Šiose prakal
bose bus aiškinama CIO, Roo- 
sevelto planas del Vyr. ,Teis-' 
mo, Jaunimo Kongresas Wash
ingtone ir kiti svarbūs klau
simai. Bus trys geri kalbėtojai. 
Gera dainų programa, kurią 
išpildys Lyros Choras. Steng- 
kimės atsivesti savo kaimynus, 
kurie dar nėra buvę mūsų mi
tinguose. Tai mūsų užduotis, 
tai mūsų pareiga. ♦ * ♦

Kolumbus vyčiai čion gavė
nios laiku turi speciales misi
jas. Įvairiose katalikų bažny7 
čiose, vieton skelbti Kristaus 
artimo meilę, liejama rieapy- 
kantos tulžis ir nesąmonių 
srutos prieš komunistus. Vy
čių yadai-kunigai, Wm, F. 
Sheedy, Edmund A. Walsh ir 
eilė kitų isteriškai klykia prieš 
tikinčius, icad komunizmas 
grąsinąs švariam gyveni
mui.. . . griaująs šeimynas... . 
iŠ jojo plaukią visokį “sit- 
down” streikai. O Ispanijos 
galvariezas Franko esąs* antras 
išganytojas po Kristaus.

Gerai, kad neperdaugiausiai 
katalikai lankosi į tas juodas 
misijas. Katalikai pradeda su
prasti, kas , prieš darbininkų

Bedarbiai stipkite badu; pol. 
kapitonas rastas kaltu; pa
skyrė $5,000 suradimui Ko- 
tovskio užpuolikų; reikalau
ja A.D.F. unijas apvalyti 
nuo raketierių; barzdasku
čiai laimėjo pakėlimą algų.
Bedarbių šalpos klausimas 

. patapo “footbole” tarpe vietos 
politikierių ir gūb. Daįvey. 
Cuyuhaga pavieto krautuvi
ninkai atsisako ant toliaus 
barguoti maisto orderius be
darbių šeimynoms. Su pirma
dieniu (15 d. kovo) viskas bū
siąs nutraukta, šalpos direk
torius Clark L. Mock pareiškė, 
kad jeigu negaus pabargos, tai 
ir visos raštinės turėsią užsi
daryti. O welfare direktorius 
Fred W. Ramsey pridūrė, kad 
tokiame atsitikime nebūsią pa
kankamai policijos padėti su
tvarkyti. Ponai nesirūpina, 
kaip bedarbiam šalpą sutvar
kyti, bet jiem rūpi klausimas, 
kad policijos bus permažai.

Nuo WPA darbų atleisdinė- 
ja visus, kurie yra 65 metų 
arba daugiau, pamatuojant 
tuomi, kad jie gali gauti se
natvės pensiją. Motėris-moti- 
nas-našles, kurios turi užlai
kyti šeimynas, taipgi atleido. 
Jos, esą, gali gauti motinų 
pensijas. Atleidžia dar vėl 
tuos, kurie neatsakė klausi
mų ant fprmos 95, kurias dau
gely j atvejų darbininkai nėra 
gavę, šiais trimis skymais apie 
7,000 WPA darbininkų paliuo- 
suota nuo viešų darbų. Ir, kaip 
pasirodo, daugeliui jų (pirmų
jų dviejų skyrių) ims mėnesiai 
laiko, kol gaus tas nesamas 
“pensijas.”

Workers Alliance veda ko
vą, kaip prieš nutraukimą šal
pos bedarbių šeimoms, taip ly
giai ir prieš atleisdinėjimus 
darbininkų. Ši organizacija ra
gina visas darbininkų organi
zacijas siųsti protestus WPA 
administracijai ir miesto ma
jorui Burtonui.

Kovo 11 pol. kapitonas Burns 
prisaikintųjų teisėjų buvo ras
tas penkiais punktais kaltu 
ėmime kyšių. Bausme jam bus 
paskirta, kuri bus nuo 1 iki 
10 metų ant .kiekvieno prasi
kaltimo. Bėgyje metų jau tre
čias pol. kapitonas pasmerkia
mas už kyšius. Pirmu buvo
Cadek, antru—Harwood. O 
dar seka mažesnių “sargų” vi-

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.. 
Brooklyn, N. Y.

| Telefonas: EVergreen 7-4335

sa eilė. Tai buvo puikūs pilie
čių “apsaugotojai” ?

International Ladies Gar
ment Workers unija paskyrė 
$5,000 dolerių dovanų tam, 
kas nurodys arba pagelbės su
rasti sužalotojus jų unijos vi- 
ce-pirmininko Abrahomo W. 
Kotovskio, kuris buvo baisiai 
sumuštas 4 d. kovo prie savo 
namų.

Vietos lokalo Jont Boardo 
susirinkime priimta rezoliuci
ja, kurioje reikalaujama iš 
ADF unijų išvalyti raketie- 
rius ir unijų vadų puolikus. 
Taipgi kopija rezoliucijos pa
siųsta majorui Burtonui, reika
laujant,’ kad būtų puolikai su
rasti. Kotovskis guli ligoninė
je ir kovoja su mirčia. Jam 
sužalota visa galva ir veidas, 
taipgi palaužta koja per 
šą.

Vietos Cleveland Press 
kelia vieną svarbą faktą,
Kotovskis už veikimą ir para
mą del CIO, o ypatingai Fisher 
Body streikieriams, gavo grą- 
sinimų-“perspėjimų.” Kotovs
kis kreipėsi prie ADG Mies
to Tarybos sekr. Thomaso A. 
Lenehan, kad jis pagelbėtu su 
policija surasti grąsinimų au
torius. Bet Lenehan jam pasa
kęs : “Nusiramink ir užmiršk. 
Jeigu kas tokio atsitiks, tai 
man pirma.” Tas laikraštis 
reikšmingai priduria, kad Le- 
nehan (Greeno ištikimas tar
nas) gali nusimanyti apie

tuos grąsinimus ir puolimus 
ant Kotovskio.

McKinnon studžiai nieko 
nepešę prie Fisher Body dirb
tuvės su savo “agitacija” stoti 
jų “union”, subliūško ir savo 
raštinės veikiausiai šioj mies
to dalyj nebeatidarys. Jau an
tra savaitę, kaip paėmė vietą 
“headkvoteriui,” bet vis dar 
tebėra tuščia. Tie juodadar
biai gavę baimės nuo Fisher 
Body darbininkų — “seram 
dirty rats.. ..nebedrįsta iš
statyti savo kailio pavojun. 
Taip ir reikia. Maladec, F. B. 
unijistai!

WGAR radio atdtiea pasakė; 
“Demokratijai labiausia grę- 
sia pavojus ne iš organizuotų 
darbininkų pusės, kurie kovo
ja už panaikinimą Skurdo šioj 
šalyj, bet iš Amerikos rojalis
tų-— ponų Longo associaęijos 
ir prekybos, buto.” Jis nurodė, 
kad demokratijos priešai yra 
visi “open shoperiai.” Ragi
no padėti Rooseveltui pravesti 
reformą Aukščiausiame Teis
me.

rie

iš- 
kad

Buvau minėjęs, kad barzda
skučiai reikalauja algų pakėli
mo ir jeigu jų reikalavimai 
nebus patenkinti — streikuos. 
To nereikėjo jiem daryti. Mas- 
teriai išpildė jųjų reikalavi
mus. Pakėlė algas iki $25 sa
vaitėje.

Būtų gerai, kad Lietuvių 
organizacijos paremtų prezi
dento kovą prieš tuos “Devy
nis Senius.” Juk matome, kaip 
visa gauja “open šoperių,” lai
kraščiai, kuriuos paturi stam
busis kapitalas, stoja piestu 
prieš šią mažą prezidento siū
lomą reformą. Tarkime žodį 
per draugijas, kad mes re
miame reformavimą Aukšč. 
Teismo.

Lake Carriers Association 
per savo pirmininką George 
A. Marr patiekė laivų kom
panijom reikalavimus pakėli
me algų savo nariams^ Reika
laujama 20 nuoš. pakėlimo 
algos visiem darbininkam. Jie 
mano, kad kompanijos išpil
dys jųjų reikalavįmus ir be 
streiko.

William J. Corrigan, visiems 
gerai žinomas unijų advoka
tas, 11 d. kovo kalbėdamas iš

t

Telegramų išnešiotojai čia 
paskelbė streiką. Reikalaujį 
algų pakėlimo, nuo $9 iki $14į 
Viso sustreikavę 175 vaikinu^, 
kai-išnešiotojai. Ir visur pas*- 
tatė Įrikietus^ Kompanijos virį* 
šininkai laikraščiuose Mškina- 
si,, kad $9 alga esanti gersi, 
Pelnagrobiams norėtųsi, kad 
jaunuoliai už dyką išnešioti, 
telegramas, tai jiem liktų daį 
daugiaus pelno. Bet darbinnf- 
kai nebeteiki tokiai pasakai..!

’ ' K

(Tąsa nuo 4 pusi.) V-
ti
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Philadelphijos Lietuvių Žiniai
“Laisves” Banketas, Koncertas ir Šokiai
Rengia Visos Philadelphijos Liet. Darb. Organizacijos

Sekmad. Balandžio 18, April
NEW AUDITORIUM HALL

713 SNYDER AVE., PHILADELPHIA, PA

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

a

Koncerto Programa Bus Įvairi ir Graži
Pirmą Syk Turėsime Ispaną Menininkus

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

Rusų Balalaikų Orkestrą
Dainuos Shenandoah Mainierių Kvarte

tas,—duos duetų ir soliį
&

Nelė StatkeviČiūte, iš Philadelphijos 
A. Višniauskas, iš Bayonne, N. J.
S. Kuzmickas, iš Shenandoah, Pa. ir 
M. Ukneliūte, solistai.
Taipgi dainuos Phila. ^Lyros Choras.
----------- -------------------------- ------------------gj

R. Mizara, “Laisvės” Redaktorius Sakys Prakalbą

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKU 

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15c 
Prielankus Patarnavimas 

306' Union Ave.
■ Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

, .. NAUJAS ,
LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNI UOTAS 
New York ir New Jeraey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.' 
306 John Street, 

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

Phone Stevenson 5993

Dl S. fioldterg. 
dantis + as J;

Paiso dantis be skausmų ir ^4 i 
labai Žemą kainą. I

1623, N. ;7th Street 
PHILADELPHIA, PA.

• ' . 4

-........... ....................—

Clement Vokietaitis
Lietuvis advokatas į

50 Court Street j 
*~^"~TeirTriangle^ 5-3622 

Brooklyn, N. Y.
-------------------------------1------------ N . . . . j

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUW
darbininkų įstaiga
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolitj 

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 8847

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborins (Uhdertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja Ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; pars 
samdo automobilius ir karietas 
Veselkoms, krikštynoms ir pa-

231 Bedford Avenue 
Brdoktyiį N. Y.

■ ■■ >
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Newark, N. J.

Pirmadienis, Kovo 22, 1937

Clevelando Kronika
(Tąsa ant 5-to puslp.)

ALDLD nariai-narės, dabar 
eina mūsų organizacijos nau
jų narių vajus. Kiek pasidar
bavote jų gavimui? Jei dar 
nieko nedarėte, tai tuojaus 
pradėkite nuo artimiausių kai- 
mynų-kaiminkų. Pakvieskite 
juos j 15-to Apskr. rengiamas 
masines prakalbas, kurios 
įvyks 23 d. kovo Lietuvių sve
tainėje.

Toji pati pareiga yra ir 
^1DS narių. Visu plotu darbi

ninkai -dedasi į organizacijas 
ir unijas. IWO paskutiniame 
vajuje, kuris nesenai užsibai
gė, gavo netoli 40,000 naujų 
narių. Mūsų LDS yra proga 
gauti, tad pasidarbuokime.

M-ka.

PITTSBURGH, PA.
Kovo 14 d. Susivienijimo 

Lietuvių Amerikoje 3-čias ap
skritys apvaikščiojo savo 50 
metų sukaktuves LMD Name, 
142 Orr St.

J. Mažiukna atidarė vakaro 
programą. Krasnickas iš Cle
velando sudainavo keletą dai
nų,. Pianu skambino Vilkie
nė, irgi iš Clevelando. Dvi se
serys Liepiutės iš Pittsburgho 
pagrajino ant smuikos ir pia
nu. Aras iš Clevelando sakė 
prakalbą SLA reikalais. Koli
tu duktė Veronika ir sūnus 
Virtukas gražiai padeklama
vo. '• Clevelandiečiai Bučins- 
kaiU ir Krasnickas sudainavo 
duetą. Jaunuolis K. Michelso- 
sonAS kalbėjo apie SLA 50 
metų gyvavimo sukaktuves ir 
nekurtuos tos draugijos įvy
kius. Vienas geriausias jo 
prakalbos punktas buvo tas, 
kad SLA Seime CIevelande, 

a 1936 metais, buvo užgįrtas 
1 Bendro Fronto Komiteto" vei

kimas del atsteigimo Lietuvo
je demokratinių teisių, politi
nių kalinių paliuosavimui, įs
teigimui spaudos laisvę. Geras 
kalbėtojas. .Bučinskaitė padai
navo kelias dainas ir duetą. Vi

Wilkes-Barre Apielinkės Atydai
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos 12-tas Apskr. rengia

KONCERTĄ IR SOKIUS
NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”

________ f I *6

Bus Trečiadienį, 31 Kovo-March
WORKERS CIRCLE HALL

69 S. Hancock Street Wilkes-Barre, Pa.
PRADŽIA 7-TĄ VAL. VAKARO. ĮŽANGA 50c

Wyoming© Mergini; Oktetas

Gera Orkestrą Šokiams.I

Batre ir Scranton apiėlinkių apšvieta mylinti lietuviai privalo 
ie pąręngipiė ir paremti $avo dienraštį, tuom pat kartu turėsite 

u'puikaus pasitenkinimo kobcertū pasimatysite su daugeliu savo pažįsta- 
| iš visos apielinkės.

Visi Wflkes-: 
dalyvauti šiame 
sau 

mų iš 

so buvo 10 punktų ir dalyviai 
gerai atliko savo pareigas.

Pirmininkas J. Mažiukna, 
užbaigdamas vakarą, padėka- 
vojo Clevelando svečiams už 
atvažiavimą ir už gražų pro
gramos atlikimą. Beje, cleve- 
landietė Vilkienė visiems dai
nininkams skambino pianu.

Dalyvavęs Koncerte.

Pittston, Pa.
IŠ Katalikiškų Misijų

Nuo pirmos dienos kovo, 
1937 m., čionai prasidėjo šven
to Kazimiero parapijoj misi
jos. Tęsėsi per dvi savaites 
laiko. Pirma savaitė buvo 
moterim ir merginom.

Prasidėjo vyrų laikui lan
kytis, aš ir nukiūtinau vieną 
vakarą. Nieko nepaprasto, 
visi kunigai taip kalba, kaip 
ir kun. M. Rožaitis ir aš nieko 
apie kun. M. Rožaičio kalbą ne
rašysiu. Aš tik paduosiu, ką 
aš girdėjau iš gerų parapijo- 
nų pašnektų.

Vieną vakarą stoviu ant 
šaligatvio tarpe M. ir B. gat
vių, žiūriu, ateina būrys vyrų, 
ir pakalnėj sustojo netoli ma
nęs. Vienas aukšto ūgio vy
ras užveda kalbą. “Ot, tai ku
nigas, tai misijonierius, kalba 
kaip iš rašto.”

Kitas vyras, mažiukas, bet 
atsakančiai storas, sako: “Ką 
tu sakai, Jonai, kalba kaip iš 
rašto. Vot, tik ką išėjei iš ba
žnyčios ir jau užmiršai, ką mi
sionierius sakė.”

“O ką jis sakė?”
“Nugi jis sakė, kad dievas 

kalba jo lūpom, ir kam jam 
reikia rašto.”

Trečias .sulinkęs vyras, at
šauna: “Jūs abudu durni, ir 
nežinot ką kalbat. Ar jam rei
kia dievo pagelbos? Ar jam 
reikia kokio rašto ? Jis yra pa
mokytas žmogus. Jis nesu
klys savo kalboj. O kad ir 
suklystų, jam negali nieko pa
sakyti bažnyčioj.”

Ketvirtas vyrukas pareiš
kia: “Bažnyčioj nieko negali 
pasisprėčyti, o kitur tu jo ne
sueisi. Dabar, po pamaldų, 

jis traukia šampaną su klebo
nu Kazakaičiu.”

Ir tuo kartu atėjo gatvekaris 
ir tie visi vyrai sulipo ir nuva
žiavo savais keliais.

Mano supratimu, jau ir pa- 
rapijonai pradeda tarp savęs 
diskusuoti apie išgirstas misio
nierių kalbas. Vadinasi, pra
deda protauti.

Kitą vakarą būtinai turėjau 
pastovėti ant kampo S. M. ir 
C gatvių, laukdamas ateinant 
draugo. Girdžiu lietuvišką 
kalbą užpakalyje manęs. Atsi
suku, žiūriu, penki vyrai lie
tuviai ir visi penki man gerai 
pažįstami. Tuojaus vienas už
klausia manęs, “ar buvai baž
nyčioj ant misijų?” Atsakiau, 
kad ne. Tuojaus J. L. pareiš
kia: “Gerai ir padarei, tai nors 
neesi piktas, nes šį vakarą mi
sionierius išvadino pirmos 
klasės žmogžudžiais.”

AŠ užklausiau, už kokį da
lyką galėjo panašiai vadinti. 
Gaunu atsakymą, už tai, kad 
pradėjom kontroliuoti gimdy
mo klausimą.

Kitas vyras su piktumu at
šauna: “Tu nevedęs ir negali 
žinoti jokios kontrolės.” J. L. 
sako: “O kaip tu vedęs, tai 
matomai, žinai, 6 metai kaip 
ženotas, o vos vieną vaiką tu
ri. Kunigai nori, kad kas me
tai po vieną šeimynoj pasidau
gintų.” Kitas atsako: “Buvo 
tokie laikai, bet jie daugiau 
negryš.”

Vieną dieną man prisiėjo 
nueiti pas vieną žmogų biznio 
reikalais. Pastebėjau ant sta
lo bonką valstybinės—o gal 
naminėlės, ir apliftkui stalą 
apsėdusios keturios moterys ir 
visos da nesenos. Viena tuo
jaus ir man pasiūlė vieną ant 
drąsos. Atsisakiau priimti los- 
ką, paaiškindamas, kad dabar 
gavėnia, tai aš negeriu.

Rodosi, kad būtų kas žari
jų papylęs Vienai moteriai po 
padais. “Jūs, vyrai, bailesni už 
mus moteris. Tegu tas misijo
nierius kalba, kaip jis nori, aš 
turiu vieną mergaitę ir vieną 
sveiką ir man užtenka, užtenka 
•ubagų Amerikoje.”

Tai taip kalba geros parapi- 
jonkos. Jos pažengė kelis žing

Programoj dalyvaus Žymus 
talentai:

Mainierių Kvartetas, 
iš Shenandoah

I

Merginų Oktetas, 
iš Wyoming

Valukas su jaunuoliais, 
iš Scranton, dainuos.

Stasys Kuzmickas, 
baritonas dainuos solus. 

snius pirmyn ir pradėjo pro
tauti.

Nuo savęs galėčiau daugiau 
ką pabriešti apie tas misijas, 
bet kadangi mum žinomi tie 
visi misijonieriai “auksabur
niai,” tai to pakaks.

Pitt. Žvalgas.

Lowell, Mass.
Geras Darbas, Tik Reikia 

Daugiau
Mūsų apielinkės keturių 

kuopų konferencijoj nutarta 
pasiųsti vieną atstovą į “Lais
vės” šėrininkų suvažiavimą. 
Važiuos J. M. Karsonas. Bet 
pamirštas vienas labai geras 
dalykas, būtent, neparagintos 
ALDLD tos keturios kuopos, 
kad jos sukeltų finansinį ben
drą pasveikinimą tam suvažia
vimui. Bet dar ne pervėlu su
krusti mūsų kuopom ir ant 
greitųjų parinkti aukų tarpe 
gerų mūsų prietelių. Arba jei
gu yra, tai iš kasos kiek pa
skirti. Ką sakote, draugai 
Lawrence, Haverhillyje ir Na
shua? Hurry Up! Mes, low- 
elliečiai, tai ve ką darome: 
LDS 110-ta kuopa paskyrė $1 
iš kasos tam tikslui, o ALDLD 
44-ta kuopa pasigamino tinka
mą blankutę parinkimui au
kų. Drg. Karsonas važiuoda
mas nuveš bendrą dovaną sy
kiu su sveikinančiais laiškais.

Draugės ir draugai, pasvei
kinkime savo “Laisvutę” taip, 
kad jinai per visus metus pri
siminus džiaugtųsi ir kasdieną 
praverdama mūsų gryčių duris 
linksmai į mus prakalbinėtų.

—0—
Ir Pas Mus Kalbėjo Draugė 

Vilkaitė
Kovo 8 ir 9, t. y. pirmadie

nį ir antradienį, pas mus lan
kėsi ir kalbėjo draugė E. Vil
kaitė iš Brooklyn, N. Y. Kai
po pirmą kart pas!mus Lowel- 
lyj, rengėmės prie prakalbų 
ant paskirtų mums dienų, bet 
kas iš to? Pirmučiausia, pas 
mus jokiu būdu negalima 
rengti prakalbas šiokiomis- 
darbo dienomis, kadangi pas 
mus žmonės dirba naktimis. 
Dirba naktimis vyrai, dirba ir 
moterys lygiai, žinoma, mote
rys dirba tik iki 10 vai. nak
ties, bet jos vistiek "negali su
spėti ir dalyvauti prakalbose, 
ar kur kitur. Ir tokiu būdu 

Įtik išlaidų pasidaro, daugiau 
nieko—ateina tik keli žmonės. 
O dar pasitaikė labai bjaurus 
oras: smarkiai lietus lijo, tai 
tik 27 žmonės dalyvavo. Ant 
rytojaus moterų buvo dar ma- 

| žiau. Negalima sakyti, kad 
mums prakalbų nereikia. 
Mums prakalbų reikia dau
giau negu kur kitur, bet tik 
jau ne šiokiomis dienomis.

Apie draugės Vilkaitės pra
kalbas daug ką neturiu saky
ti, nes kiti, iš kitų miestų ko
respondentai, jau daug rašė, o 
kalbėtoja visur tą pačią pas
kaitą laiko. Tik tiek turiu pa
sakyti, kad ir draugei Vilkai
tei, manau, būt buvę smagiau 
kalbėti, jeigu publikos būt 
daugiau, tai jau natūralūs da
lykas.

Ėėikia draugę Vilkaitę pa
girti už tą, kad ji pavedė ge
rą mintį tarpe draugių moterų 
-—kad jos sudarytų ALDLt) 
;44-tos kuopos moterų kliubą 
(aš vadinčiau skyrių), kad 
įtrauktų daugiau moterų ir 
bandytų išvystyti moterų vei
kimą. O kuomet draugės mo
terys pradeda sayystoviai' 
veikti, tai jos veikia ir daug 
gerų darbų atlieka. Dar ir vy
rus paragina prie dai-bb.

Aukų1 Surinkta per abu va
karus $2.93. Draugei Vilkaitei 
priduota kelionės lėšoms $3. 
Parduota keletas knygučių 
“Ispanija.”

Korespondentas.
-------------------------------------------------

, .Paryžius.—Sėdėjimu strei
kuoja 2,500 Lorraine orlai
vių motonį darbininkų; rei
kalauja 15 procėtitų dau
giau algos.

Labai Vykusi Sietyniečių 
Operetė “Daktaras”

ma- 
kad 
jau- 
jam

Oficialiai nebuvo galima 
anksčiaus ’pranešti pasekmes 
Sietyno choro vaidintos opere
tės “Daktaras” sausio 31 die
ną. Tik šiomis dienomis likosi 
pilnas raportas sudarytas.

Tikietų parduota išanksto 
virš 200. Daugiausia pardavė 
d. Žukauskienė, choro organi
zatorė — 46; J. Stasiulis, jau
nuolis — 40; Yesmantienė — 
24; Stočkienė — 21; Kušlienė 
— 16; Mildred Jamison—10; 
Mickevičia — 11. Kiti parda
vė po mažiau. Ant programų 
surinko daugiausia pašalinis 
draugas Anuškis — 12 dol., d. 
Dobinis — $10, o kiti po 
žiau. žymėtinas faktas, 
chore yra daugiau pusės 
nuolių, gi pasidarbuoja 
tik 2-3 viršminėti. Didžiumai 
mūsų jaunuolių organizacija— 
svetimas reikalas. Kada gi jie 
susirūpins, pagaliaus, savo 
org., savo reikalais? Visi sie- 
tyniečiai nepaprastai džiaugė
si tokiomis smagiomis pasek
mėmis pavykusios operetės 
moraliai ir materialiai.

Choras jau Virš 20 metų vei
kia lietuviškoj ir tarptautinėj 
dirvoj, bet šita operetė pir
moji, kuri taip užganėdino žiū
rėtojus, kurių buvo virš 400 ir 
pelno davė virš 160 dol. Tiesa, 
operetės pastatymas atsiėjo 
chorui virš 200 dolerių. Kodėl 
ši operetė taip gerai pavyko? 
Visų pirma reikia atiduoti di- 
džiausį kreditą choro mokyto
jai draugei šalinaitei, kuri ne
paprastai daug energijos, pasi
šventimo ir kaipo klasikė muzi
kos žinovė, pridėjo darbo. Ji 
buvo ir režisierius ir technikos 
inžinierius ir dailės žinovė ir 
dar kas ir dar kas. Antra, tai 
lošėjai-dainininkai irgi turėjo 
daug, labai daug pasišvęst, 
nes loŠimas-dainavimas buvo 
labai komplikuotas, sunkus. 
Ant galo ir visi choristai į pa
baigą jau nebejuokais ėmėsi 
darbo, už tad ir gerai išėjo vi
sas lošimas, dainos.

Kaip vakaro pirmininkas, 
turiu tarti varde choro didžios 
padėkos žodį draugams, kurie 
dirbo tame parengime, t. y. 
pašaliečiams, kaip tai, Stasiu- 
liui, Žukauskui, Stelmokienei, 
A. Janušoniui, Dobiniui ir ki
tiems. Toks pat ačiū publikai, 
kuri mus parėmė moraliai ir 
materialiai, net iš apylinkės 
susirinkę. Ačiū ir visiems cho
ristams už savo darbus.

G. A. Jamison, 
Kom. narys.

Bridgeport, Conn
Silkių vakariene, surengta 

ALDLD 63-čios kuopos, kovo 
13-tą d., L. Jaunų Vyrų sve
tainėj, puikiai pavyko. Svečiai 
buvo pilnai užganėdinti vaka
riene ir muzika, prie kurios 
visi linksmai šoko iki’vėlumos.

Svečių atsilankė iš Water
bury, Stamford, Millford, New 
Haven ir Stratford. Manoma, 
kad liks nemažai pelno ALDL 
D 63-čiai kuopai. Visiems sve
čiams iš kitur, taip lygiai ir 
vietiniams, kurie savo dalyvu- 
mu paremėt tą apšvietos orga
nizaciją, vakarienės rengėjai 
taria širdingą ačiū.

M. A.

Te). Stagg 2-0783. NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANdAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be . skirtu
mo. Parfiaindau automobilius 

kiektieham reikale, Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y,

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas Nume
ris buvusio 107 Union Alenus.

AR JŪS NORITE 
LAIMĖT TURTUS?

Pereitą mėnesį Old Gold Cigaretai 
paskelbė rūkytojams per visą šalį 
savo $200,000 Prizinį Kontestą. Tai 
yra pirmu kartu istorijoje vienoje 
sumoje pinigais prizas iš $100,000 
bus išduotas. Naujienos apie šį kon- 
testą ir prizą kai baisus gaisras pa
sklido skersai šalį nuo Atlantiko iki 
Pacifiko. Iš kiekvieno miesto ir kai
mo, iš visų Jungtinių Valstijų pilasi 
įstojimai į kontestą. Išdirbėjai Old 
Gold Cigaretų nepamiršo įtraukti ir 
savo prietelius lietuvius į šį kontestą 
kaipo pasekmę savo pakartojamų 
pranešimų šiame laikraštyje.

Kaip nebūtų, Įstojimai į šj Old 
Gold Kontestą tik ką prasidėjo. 
Kontestui tęsiantis Susidomėjimas da
rosi didesniu. Mįslės darosi labiau 
interesingos ir sunkiau išrišamos. 
Jei jūs dar nesate įstoja dar yra lai
ko įstoti.

Eikite pas artimiausią cigaretų 
pardavėją ir prašykite jo seto ofi
cialių Old Gold Mįslių Paveikslų 
kartu su pilnom taisyklėm ir regu
liacijom apie kontestą. Atydžiai se
kite instrukcijas ir jūs tuojau įstosi
te į kontestą. Jei jūsų krautuvnin- 
kas negali aprūpinti, jūsų su mįslėm 
siųskite savo reikalavimą šiam laik
raščiui ir tuoj' bus imama atydon.

Turėkite mintyje irgi, jog kada jūs 
pabandysite pirmą pakelį Dvigubai- 
Švelnių Old Golds ir nebūsite pasi
tenkinę jais, jūs Dvigubai Savo Pini
gus gausite atgal. Pasisekimo Jums.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

Kovo 22 d., 7:30 val. vak., 920 E. 
79th St., yra šaukiamas ALDLD visų 
3-jų kuopų narių susirinkimas. Būti
nai kuopos valdybos ir veikėjai na
riai- dalyvaukite. Centro sekr. D. M. 
Šolomskas turės svarbų raportą.

r M.
(67-68)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. rengia prakalbas, 

23 d. kovo, po num. 267 Walker St., 
Charles Green Salėje. Pradžia 7:30 
vai. vak. Kalbės drg. V. Andrulis, 
“Vilnies”, redaktorius iš Chicagos. 
Prakalbų tema bus: Kas yra sėdėji
mo streikai ? Ką reiškia pasauliui 
Ispanijos liaudies didžiosios kovos už 
demokratiją prieš fašistinį barbariz
mą ir tt. Įžanga veltui. Prašome vi
su susirinkti kuo skaitlingiausiai.

(66-68)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15-to Apskr. Kom. rengia 

prakalbas, kurios įyks 23 d. kovo, 
Lietuvių Svet., 6935 Superior Ave. 
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga veltui. Kal
bės drg. D. M. šolomskas, ALDLD 
Centro Sekr. iš Brooklyno, /Andrew 
Onda, ir Nellė Rakickaitė. Ateikite 
visi išgirsti šių įdomių prakalbų.

? Kom.

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Partamdau automobilina veatnrėM, 
pareis, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

į '■ Xi
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čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgsti ruginė, saldi ruginė, čiehj 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.

Siunčįame duonų per paštą į kitus miestus, Specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kainas.

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

Puslapis Penktas

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų kuopa rengia pra

kalbas, kurios įvyks 22 ir 28 dd. ko
vo, 29 Endicott St. Pirmadieni, 22 
d. kalbės E. Vilkaitė, kaip 7:80 vai. 
vak. Į šias prakalbas susirinks ben
drai vyrai ir moterys išklausyt kal
bėtojos, o antradienį, 7:30 v. vakaro, 
23-čią, drg. Vilkaitė kalbės vien tik 
moterims-merginoms apie moterų 
sveikatos problemas. Todėl prašome 
skaitlingai susirinkti.

vien tik

(66-68)

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retail*
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7389 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 424 Empire Blvd., and 470 New 
York Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES CALANDRIELLO 
(Empire Rest.)

Empire Blvd., and 470 New York Ave., 
Brooklyn, N. Y.

424

Borough ot
Kings, to be consumed

BUCKLEY
Leąf Shamrock 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7384 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4011 Church Ave., 
Brooklyn, County of 
on the premises.

MARTIN 
D-B-A Four 

4011 Church Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4725 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 864 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY PAYNE and 
ANTHONY GUGLIOTTI 3 

(Tony’s Tavern)
Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.364

NOTICE is hereby given that License Jft>. 
A 11110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Stcetion 75, of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6836 
Avenue N, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY KATT and HARRY KATT 
6336 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7392 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail’Under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 286 Oakland St., BorOugh 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THOMAS GUSS •
GUSS RESTAURANT

286 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

VYRU 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 Mešlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški ReumStiški 
keblumai, Nosies, Gerkles, Plaučių, 
Plaušinių Dūdų, Inkstų Netvarktimai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 

ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitiksimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, Šlapimo 
Analyzė, X-sjpinduliai Serumų Įleidi
mai ir ciepijimaį. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Viri 25 Metą Praktikos

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 8 P. M. 
(MES KALBAM® LTETUVIAKAD
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“Jaunikis Parodai”

Vaiky Mokyk Atsargumo geros

Pla-

Gerbiamieji Brooklyno 
Lietuviai!

Ka- 
Ch. 
šal-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
Ir salę del po germeną pietą. 
Teikiam nemokamai ’ valiausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA), 

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

Teatras Guild perstato
‘f AUDRA DELEI PATSY

Paraše BrUno Frank, vaidinimui prirengė James Bridie.
1 Vaidinime dalyvauja:

Sara Allgood, Roger Livesey, Claudia JMforgan, Ian McLean 

GUILD THEATRE, 52nd St., West of Bway, New York 
Dienomis: Ketvirtadieniais ir šeštadieniais 2:30.

Puslapis šeštas

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Bloko Ilgio Pikietas 

Prie Konsulato
Prie Italijos konsulato penk

tadienį susirinko 12 šimtų an
tifašistų protestuot prieš Mus- 
solinio intervenciją Ispanijon. 
Demonstrantai susiformavo į 
eilę po 6 greta. Tokia linija 
kaip mūru apjuosė visą blo
ką nuo 50th iki 51st St. ir pi- 
kietavo šaukdami: “Mussolini, 
Šalin Rankas nuo Ispanijos!”

Demonstrantai pasiuntė de
legaciją iš žymių žmonių, uni
jų ir kitų organizacijų atstovų. 
Delegacijai pavyko dasigauti 
į Radio City 5-tą augštą, kur 
randasi konsulatas, bet konsu
las buvo “išvažiavęs kitur.” 
Delegacijai vadovavo garsus 
liberalas Roger Baldwin, Civi
lių Laisvių Unijos direktorius. 
Demonstraciją surengė Šiaurių 
Amerikos Komitetas Rėmimui panešęs, nori savo iždą atpil- 
Ispanijos Demokratijos.

Majoras Šaukia 5 & 10 
Streiko Derybas

Sėkmingumas dešimtukinių 
krautuvių darbininkų streiko 
patraukė Majoro LaGuardijos 
atydą. Majoras pasiūlė, kad 
F. & W. Grand savininkai 
Green ir unijos atstovai susi
rinktų miesto salėn pasitari
mams šeštadienį. Gi Wool
worth atstovai su unija privalo 
susirinkt šiandien, 22 kovo.

Pasiūlymas atėjo tuojau po 
pardavinėtojų penkių stiprių 
unijų konferencijos ir pažado 
moralės ir finansiškos para
mos vedimui sėdėjimo streikų.

Majoro telegramoj unijoms 
rašo:

“Nesusipratimas Wool worth 
ir Green krautuvėse pasiekė 
vietą, kur aiškiai paliečia vi
suomenę. Tose sąlygose aš 
pasiūlau savo gerą raštinę su
rengimui konferencijos tarp 
minėtų samdytojų ir samdinių. 
Esanti skirtumai turi būti iš
rišti be atidėliojimo. Aš pasi
rengęs pasitikti Green krautu
ves šeštadienį, 2:30 po pietų, 
o Wool worth krautuves pir
madienį 2:30 po pietų. Aš 
siunčiu tas pačias telegramas 
ir toms krautuvėms.” „

Unijos tuojau pasiuntė te
legramą majorui, kad pribus 
į derybas.

Italy Laivas Užsigavo
Vėjas ir vilnys įvarė didžiu

lį 59,000 tonų įtalpos italų, 
laivą Rex į prieplaukos sieną 
ir pažeidė prieplauką ir laivą. 
Laivas buvo besijudinąs iš W. 
48th St. prieplaukos.

Nelaimė jau antra bėgiu ke
lių savaičių. Aną syk del neiš
aiškintos nelaimės jūrose du 
tapo užmušta ir desėtkai su
žeista. šį . kartą niekas nesu
žeista, tik keletas moterų ke
leivių apalpo.

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą penktadienį lankėsi 

Pr. Dručas, buvęs detroitietis, 
tik kovo 10 d. sugrįžęs iš So
vietų Sąjungos. Jis gyveno 

laskvoj apie metus laiko ir 
irbo Stalino vardo automo- 
ilių fabrike. Šiuo tarpu pra- 
ėta išdirbti naujas automobi

lius, kaip amerikoniškas Bu
ick. Modelis, sako Pr. Dru
čas, labai geras ir automobilis 
stiprus. •

Maskvoj gyvenimas gerėja, 
sako Pr. Dručas. Tik “bloga, 
kad stokuoja butų: labai daug 
žmonių privažiuoja iš kaimo. 
Šiuo tarpu Maskvoj yra arti 
penki milionai gyventojų.

Beje, su Druču lankėsi ir jo 
sūnus Edwardas. Abu žada 
apsigyventi Elizabethe, N. J.

Lietuviu Am. Piliečių Kliubo 
Atsišaukimas į Brooklyno 

Visuomenę

Jums visiems buvo žinoma, 
kad pereitą metą Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas pa
nešė didelius nuostolius iš 
priežasties netekimo gėrimų 
laisnių. Jūs, bi vienas, supran
tate, ką reiškia trijų mėnešių 
sustojimas paprasto bizniavo- 
jimo. Po atgavimo laisnių, pri
siėjo Kliubo namas pertaisyti 
taip, kad atitiktų užeigos vie
tai ir nebūtų prieš valstijinius 
įstatymus. Pataisymas kai
navo daug pinigų. Tiesa, da
bar gražiausia užeiga, tai Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu
bas, 280 Union Avė.

Tiek išlaidų L.A.P. Kliubas

dyti. Yra rengiamas bazaras, 
kuris prasidės balandžio 23 

' dieną ir tęsis 24, 25 ir 30 dd.; 
i taipgi gegužės 2, 8, 9, 14, 15 
ir baigsis 16 dd. Viso bazaras 
tęsis dešimtį dienų. Komisija 
išrinkta ir dirba bazaro darbą. 
Bet pats L. A. P. Kliubas pra
šytų savo simpatikų, savo prie- 
telių ir taip gero vėlinančių 
žmonių, kad kuo išgali prisi
dėtų prie Kliubo rengiamo ba
zaro.

Prisidėti galima visaip. Kas 
turi ir išgali, gali aukoti pini
gais. Kas turi kokių daiktų 
—gali aukoti daiktus. Kas 
moka dainuoti, šokti ar kokį 
instrumentą griežti, tai gal ap
siimti į bazaro programą, kur 
vakarais bus pertraukom duo
dama visokie dailės dalykė
liai. Jeigu visi po truputį tik 
prisidėtų prie bazaro, L.A.P. 
Kliubas atpildytų savo iždų. 
Visokius daiktus, ar pinigus 
galima priduoti ir dailės spė
kos gali užsiregistruoti, po Ž80 
Union Avenue, Brooklyn, N. 
Y. Registraciją priims J. Kar
pus.

Brooklyno. visuomenė, o 
ypatingai Brooklyno lietuvių 
biznieriai visuomet Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą gau
siai rėmė, mes esame tikri, 
kad parems ir dabar. Jeigu 
kuriems neparanku ‘ prisiųsti 
ką tiesiai į Kliubą, tai praneš
kite telefonu: Stagg 2-9672 ir 
mes pasiųsime žmogų paimti 
aukojamus daiktus.

Tiesa, mūsų komisija lanky
sis po įvairias lietuvių įstaigas, 
mes prašome priimti juos nuo
širdžiai. Mūsų, komisijos sąs
tatas, rodos, gana geras ir pui
kus. Tai šie vyrai eis per vi
sas lietuviškas įstaigas: 
Vaitukaitis, J. Lazauskas, 
zlauskas, V. Brazaitis, 
Kapočius, A. Velička, J. 
tys, Budavičia, A. Kulikaus
kas, J. Buivydas, J. Steponai
tis ir dar keletas kitų.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo Valdyba:

V. Michelsonas, Pirm..
A. DeikuA, Sekretorius.

Pasaulis tiki, kad motinos 
meilė yra augščiausia. Bet ka
da motina pasigriebia mažytį 
už rankos ir skubina skersai 
gatvę prieš trafiko šviesas, 
žmonės pradeda abejoti apie 
jos meilę.
, Ima ištisus mėnesius polici
jai, mokykloms ir kitoms vi
suomenės įstaigoms išmokyti 
vaiką saugumo įpročių, o čia 
motina savo netikusiu pavyz
džiu akymirkoj sunaikina tas 
jų pastangas.

Jei myli kūdikį, paaukauk 
keletą sekundų laiko davimui 
saugumo pavyzdžių. Koope- 
ruokit 
bando

su įstaigomis, kurios 
apsaugot tavo kūdikį.

Trafiko Stotis “K.”

Darbininkai Turi 
Gerą Atmintį

Darbininkų judėjimas turi 
gerą atmintį ir ją ketina pil
nai panaudot.

New Yorko miesto Centralė 
Darbo ir Amatų Taryba ofi
cialiai uždėjo ant rekordo, 
kad ji atmins ir nedovanos pa
sielgimą tų valstijos senatorių 
ir asemblimanų, kurie pasisa
kė prieš Vaikų Darbo Įstaty
mo Pataisą, kurie nori vaikų 
darbo.

Kada ketvirtadienį Tarybos 
pirmininkas John J. Munhol
land pasiūlė niekad neremt 
kandidatūros balsavusių už 
vaikų darbą, kilo triukšminga 
ovacija. Pasiūlymas vienbal
siai tapo priimtas. Reikia ti-, 
kėtis, kad augantis darbininkų 
judėjimas pajėgs pravest tą 
tarimą, įstaigosna išrinktieji 
turės eiti su progresu arba pa
sitraukti.

Gegužės Pirmos 
Klausimu

Gyvendamas New 
jau turėjau progos tris metus 
iš eilės dalyvauti Gegužės Pir
mos apvaikščiojimo parade. 
Pernai lietuviai po parado gat
vėse, vakarą, turėjo masinį su
sirinkimą svetainėje.

Po Gegužinės demonstraci
jų visuomet mūsų žmonės kri
tikuoja prisirengimo komisiją. 
Natūralu, kad yra pamato ne
pasitenkinimui. Lietuviai mato 
kitų tautų didelius būrius mar
guojant, su benais. Gi lietuvių 
nepėrdaugiausiąį, neturi savo 
benp, kuris pasmagintų marša- 
vimą. Dainininkai, pasiskirstę 
po visą paradą, irgi nesudaro 
entuziazmo mąršuotojams. To
ki būna primetimai rengimo 
komisijai. Taipgi būna kaltini
mai-už.. pervėlai pradėjimą 
prisirengimo darbo.
į: - Draugai, Gegužės Pirma 
yra viso pasaulio darbo žmo
nių Šventė. Tokiu būdu visos 
tapt oš ir tautelės ant viso že- 
rii$į skritulio rengiasi ją iškil- 
mihgįausiai apvaikščioti. Mes, 
Jungtinių Valstijų darbininkai 
aįvaipščiojam tarptautiniai, į 
vieną vietą sueina visos tautos 
SU tautinėmis ir amerikoniško
mis vėliavomis ir obalsiais.
, Brangūs tautiečiai lietuviai! 
Kaip matome, gegužinė ne nuo 
vieno priklauso, reikia visiems 
tuomi rūpintis.

Gavimas beno yra sunkiausia 
problema. Bandėme gaut per 
tris metus, bet nepasisekė. Mes 
turime lietuvių muzikantų, ku
rie yra mūsų progresyvių orga
nizacijų nariai ir jų parengi
muose grajydami užsidirba do
lerį kitą. Bet Gegužinės dieną 
niekafe niekam nemoka, tad ir 
pasidaro problema sunki išrišti.

Aš daugiau negu tikras, kad 
jeigu- mūsų lietuviai muzikan
tai dėtų pastangas pasitarnaut 
Gegužes Pirmos apvaikščioji- 
mui su benu, suorganizuotų di
delį beną, ir mes maršuotume, 
kaip ir kiti-

Kiti visi prisirengimo darbai 
priklauso nuo draugysčių, kliu- 

Jbų bei kuopų. Dabar laikas 
pranešti spaudoj iš visų orga
nizacijų, ką jūs darote Gegu
žės Pirmos apvaikščiojimo klau
simi!. Ar turite išrinkę komi
siją? Jei neturite, privalote pa
skubėti išrinkti pirmam susirin
kime jūsų organizacijos. Yra 
šaukiama r lietuvių konf erenci j a, 
kur bus kalbamas Gegužės Pir
mos apvaikščiojimo klausimas. 
Jūąų komisijoj turėtų dalyvauti 
konferencijoj.

Konferencija įvyks 18 d. ba
landžio, 2 vai. po pietų, “Lais
vės” svetainėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne.

Jei mes visi Brooklyno ir 
apielinkės lietuviai dabar pra

dėsim rūpintis prisirengimu 
prie Gegužės Pirmos demonst
racijos, tai nėra abejonės, kad 
lietuviu pasirodys didelis skai
čius.

Lietuviai, pasirodykim šiemet 
istoriškai Gegužės Pirmos ap- 
vaikščiojime su benu, tautinė
mis ir partinėmis vėliavomis ne
šini, su daug įvairių obalsių, ir 
su didžiausiu dalyvių skaičiumi.

Lietuvių Komunistų
Frakcijos Prisirengimo
Komisijos Narys,

G. Kuraitis.

Gyvi Vaikai Nedaug Skiriasi 
Nuo Numirusią

Dvyliktą valandą naktį už
ėjau Square kavinėn ir pasi
ėmiau bevardį valgį. Mat, Lie
tuvos kaimiečiai miegodavo 
naktimis, tad tokio valgio, ku
ris būtų valgomas tarp vaka
rienės ir pusryčių—neturėjo, 
jam ir vardo negirdėt. Bet 
tiek to.

“425 vaikai žuvo! 425 vai
kai žuvo! Nusipirkit Daily 
News!” šūkavo gal 8 me
tų vaikelis, kuris nedaug gy
vesniu atrodė už tuos garsina
mus žuvusius. Jo poakiuose 
dideli juodi ratai nuo nemie
gos. Kojytės lenktos, mato
mai, nuo užgimimo varge auk
lėtas, buiza mitęs. Drabužiai 
apskurę. Liemenėlis nieko pa
našaus į atlętišką, jau pečiai 
palinkę. Vargiai jis džiaugsis 
gyvenimu užaugęs. O tai vis 
vaikų darbo ir išnaudojimo pa
sėka.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Anna Malinauskienė (Sara- 

pinienė), amž.<55 m., 1702 
Stanhope St.',’ mirė kovo 19 d. 
Bus laidota 22 kovo, Šv. Jono 
kapinėse. Kūnas pašarvotas 
Garšvos koplyčioje.

Petronėlė Warnaker, amž., 
70 m., 437 48th St., Brooklyn, 
mirė kovo 19 d. Bus laidota 
kovo 22 d., Šv. Kryžiaus kapi
nėse.

Julia Kali(bat, amž. 21 m., 
709 Leonard St., mirė kovo 19 
d. Bus laidota 23 kovo, Kalva
rijos kapinėse. Kūnas pašar
votas Garšvos koplyčioj.

Laidotuves prižiūri direkto
rius

Nesinori Mirt
Antanas Garlauskutis, kuris 

po nuteisimo labai drąsiai at
siliepė apie elektros kėdę, sa
koma, kuo arčiau artinasi ta 
kėdė, tuo labiau pradėjęs 
brangint gyvybę. Balandžio 12 
būsianti paduota apeliacija. 
Jis su trim kitais buvo nuteis
tas. mirtin už nušovimą žmo
gaus

Darbininkų S u s i v ienijimo 
Rusų Lokalas 60-tas stato 
scenon dviejų veiksmų pjesę 
“Jaunikis Parodai” šį šeštai 
dienį, 20 kovo, 29 Debevoise 
St., Brooklyne. Pradžia 6 Vai. 
vakaro. Įžanga 35 centai. Po 
vaidinimui šokiai prie 
orkestros.

Neilga Meilė
Williamsburgo Bridge 

z a teisman viena savaite atėjo 
15 jaunamarčių, reikalauda
mos pasiųst vyrus į kalėjimą. 
Jos skundėsi, kad vyrai pasi
darė “surūgę”, pametė darbus 
ir reikalauja juos maitint. Vi
sos teišgyvenusios “moterystės 
stone” mažiau 6 mėnesių.

Rūpestis Kitais Nedavė 
Nusižudyt

Persenas sulaukus 50 me
tų, niekam nereikalingas.” 
Taip parašęs Herbert Jones, 
144 W. 64th St., .N. Y., bandė 
nusinuodyt gasu. Atidaręs ga- 

jis atsiminė, kad gasas ga
li būt priežastimi eksplozijos 

gaisro, dėlto jis parašė ki- 
notą: “Pavojus, gasas, 

pakišo po durimis. Notą pa
matė superintendentas ir ra
dęs gyvą Jones’ą sutrukdė jo 
planą, pasiuntė ligoninėn.

sa v

ir 
ta c ir

Lavonas Ant Kelio
Moteriškės kūnas be galvos 

rastas ant kelio prie Avenue 
U ir Bragg St. Areštuotas 
miesto švaros Departmento. 
troko draiveris Robinson, nes 
surasta kraujo ir galvos kaušo 
dalis prilipus ant troko. Drai
veris aiškinosi matęs ką ant 
kelio, bet paskaitęs popierine 
dėže. Paleistas del nebuvimo 
įrodymų.

Daktarui G. Ruger teisme 
pasakojant, kaip buvo nukan
kinta moteriškė, kurios vyras 
Rudolph Perry teisiamas žu- 
dystėje, džiūrimanas Lester 
Parker apalpo. Byla pertrauk
ta.

Sugestuota Brooklyne ar 
New Yorke statyt miliono do
lerių vertės ligoninę tyrimui ir 
gydymui vėžio. Praeitais me
tais čion mirę 10,000 nuo tos 
ligos.

Ruošiamasi Jamaicoj atida
ryti Independent subvės gelž- 
kelį iki 169th St. Prisidės 4 
stotys: Van Wyck, Parsons, 
Sutphin Boulevard ir 169th 
St.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

.. nedaliomis;
Nilo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais, Rei
kalui esant iri 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Mąrioh St., kamp. Broadway 
ir Stone AVe., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: G ten more 5-6191

Pirmadienis, Kovo 22, 1937

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nira valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIcĮUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

f' " £

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

r

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

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 NAKTJ. NIEKAD NEUŽDAROS

ITtAH ROOM 
09 »MC

MORRtll M MM

VtAMflOOM

M04tM.il Siaut DAYMS

ACCOMMODATION

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambaiys, didelis pril" 
das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra- Vyrams Trečiadieniais, 
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 dieniais, Penktadieniais, šeštadie-

• , ,, , „ r, n ir^i niais ir Sekmadieniais—Visą

Ketvirta-

Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ
Dieną ir Naktį 
šeštadienio naktį 75c. 

Speciales kainos savaitei.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Lifetuviy Angliy Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkSs svoris. Pristato
me greit i jūsų namus. Prašome jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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