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Visą šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit > 
Pasaulį!

Rašo A. B. THE LITHUANIAN DAILY
Sklokos “Naujoji Gadynė” 

jau labai toli pralenkė Hearsto 
juodlapius koliojime komunistų 
ir niekinime Sovietų Sąjungos. 
Štai jos kovo 18 d. turinys: 
Strazdo pirmam puslapyje “ža
rijos” prieš komunistus ir So
vietus, Apžvalgoje trys straips
niai pries' komunistus ir Sovie
tus, bjaurus straipsnis “Sovietų 
Gengsteris,” anti - Sovietinis 
Strazdo straipsnis “Nauji Pasi
sukimai Sovietų Sąjungoje”; tū
las fašistas, pasislėpęs po slapy
vardžiu “Pašalinis,” visaip iš
dergia Sovietų Sąjungą straips
nyje “Kur Einam K?**

Tuo tarpu ištisi pse septyniuo
se puslapiuose vargiai su žibu
riu surastum ką nors prieš fa
šistus.

Labai įdomus ir kitas daly
kas. Visam laikraštyje nerasi 
nė vieno dolerio aukų Ispanijos 
kovotojams—nė vieno dolerio 
paaukoto sklokos kuopų arba 
sklokininkų kontroliuojamos ku
rios nors organizacijos! Vadi
nasi, per visą savaitę nė vieno 
dolerio visa skloka nepaaukojo 
Ispanijos kovotojams.

“Nauj.” (kovo 18 d.), kal
bėdamos apie Paryžiaus įvykius, 
sako: “Bet negerai, kad, demon
struodami prieš fašistus provo
katorius, komunistai metė ak
menis, statė barikadas gatvėse 
ir šaudė.”

Bet faktas yra, kad nė vienas 
fašistas ir nė vienas policistas 
nenušautas. Visi penki užmušti 
buvo demonstrantai-darbinin- 
kai. Juos nušovė arba fašis
tai arba policistai.

Man atrodo, kad Grigaitis la
bai atsargiai šaudo—deja, šau
do prieš darbininkus.

žinote, kiek daug mūsų bro
liai socialistai prišneka apie žo
džio laisvę pas juos ir jų spau
doje. Bet štai Wisconsino apie 
30 žymių socialistų padarė pa
reiškimą prieš trockistus ir jį 
pasiuntė Socialistų Partijos 
spaudai. Ar žinote, kad nė vie
nas socialistų laikraštis netal
pino to pareiškimo?

Pagaliau tie nariai užpyko 
ant savo partijos vadų diktatū
ros ir savo pareiškimą prisiuntė 
komunistų “Daily Workeriui.”

Mass, valstijos draugai jau 
pradėjo šturmuoti mažuosius 
miestus. Jie sako, kad jų misi
ja į Exeter (N.H.) pavyko vi
dutiniai, ten įsikūrė Literatūros 
Draugijos kuopelė iš penkių na
rių. Tie, kurie ten buvo nuvy
kę ir padėjo kuopelę sukurti, 
turėtų ją vėl aplankyti ir padėti 
jai savo reikalus sutvarkyti.

Visose rytinėse ir vidurvaka- 
rinėse valstijose yra aibės pa
našių mažų miestelių su keliais 
tuzinais lietuvių. Tai visai nei 
arti, nei akėti dirvonai. Arti- 
moš didžiosios kolonijos privalo 
susidomėti tais dirvonais.

Ar tikėsite, ar ne, bet visais 
ištisais 1936 metais nė viena 
srovė,, apart mūsų, neišleido nė 

• vienos lietuvių kalboje knygos! 
O kiek jos visos krūvon sudėjus 
prišneka apie lietuvybę ir lietu
vių kultūrą.

Tiktai mūsų darbininkiška 
srovė leidžia lietuvių kalboje? 
knygas ir brošiūras švietimui ir 
kultūrinimui visos liaudies.

Šiemet jau išleidome brošiūrą 
“Ispanija,” žurnalo “šviesos” 
No. 1. Tuojaus pasirodys Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo 
leidžiama knyga “Mūsų Parazi
tai.” Mūsų draugės moterys 
jau ruošia spaudai didelę kny
gą “Virėja.” Apie vidurvasari 
Literatūros Draugija išleis savo 
knygą, šiemet dar išeis trys 
numeriai žurnalo “šviesos.” Dar 
gal kuriuo nors bėgamu reika
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Liaudiečiai Artinasi
Jau prie Siguenzos,

Besivydami Fašistus
ATGRIEBĖ NUO FAŠISTŲ VISĄ ŠIAURIŲ RYTŲ 

PLOTĄ; MUSSOLINI IR NAZIAI SUSIRŪPINĘ 
a-

Madrid, kovo 22. —»• Vy
riausias liaudies armijos ko- 
mandierius centralinėj Ispa
nijoj, generolas Miaja pa
reiškė, kad jo kariuomenė 
jau atgriebė iš fašistų visą 
plotą, kurį jie buvo per porą 
savaičių užėmę Guadalaja- 
ros srity j, į šiaurių rytus 
nuo Madrido.

Šiame fronte veikusieji 
apie 40,000 italų fašistų vis 
dar galvatrūkčiais bėga, 
kad maršuojantieji. pirmyn 
liaudiečiai negali jų pasivyt, 
ir tuo būdu žygiuoja be pa
sipriešinimo, užimdami vis 
daugiau miestelių ir kaimų.

Valdžios kariuomenė ar
tinasi prie Siguenzos, stip
riausios fašistų tvirtovės, 
stovinčios už 72 mylių. į 
šiaurių rytus nuo Madrido.

Liaudies lakūnai bombar
davo Siguenzos geležinkelio 
stotį ir sudaužė kelis fašis
tų traukinius. Oro bombo
mis sunaikino didelę daugu
mą fašistų trokų su maistu, 
drabužiais, ginklais, amuni
cija ir kareiviais. Lėktuvų 
kulkasvaidžių šūviais iška
pojo didelį skaičių fašistų. 
Valdžios lakūnai taipgi pa
klojo daugi pėsčia besitrau
kiančių italu fašistų karių, 
kad kelias, kuriuom jie bė
ga, liko nuklotas jų lavo
nais.

Roma, kovo 22. — Musso- 
linis skubotai grįžta iš Libi
jos, Italijos kolonijos. Ma
noma, jog tai todėl, kad Is
panijos liaudiečiai taip bai
siai supliekė keturias Italų 
armijos divizijas. Mussoli- 
nis dabar planuosiąs, kas to
liau daryt Ispanijoj. Patys 
Italijos laikraščiai nė vienu 
žodžiu neduoda žinios apie 
tą iuodmarškinių nelaime.

Berlynas, kovo 22.—Par
važiuoja generolas Wm. 
Faupel. Vokietijos “ambasa
dorius” prie Ispanijos fašis
tų “valdžios.” Suprantama, 
kad tarsis su Hitleriu apie 
reikalą dar stipresnės kari
nės paramos fašistams.

Naziai Varo 235,000 Jau
nuolių į Verstinus Darbus
Berlynas. — Pernai nazių 

valdžia suvarė 160,000 išėju
sių iš mokyklų jaunuolių į 
1,300 verstinų darbų sto
vyklų dirbti šešis mėnesius. 
Šiemet gi į tas sovyklas bus 
suvaryta jau 235,000 jau
nuolių, po tokiu Hitlerio 
obalsiu: “Palaimintas yra 
tas, kuris daro gyvenimą 
sunkų!”

lu pajėgsime išleisti vieną kitą 
brošiūrą.

Ir taip kasmet mūsų judėji
mas didina lietuvių liaudies 
kultūrinį bagažą.
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PIGUS GESAS—PRIEŽASTIS EKSPLOZIJOS, 
KUR ŽUVO 470 MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ

Hitleris Ima Judžiy Pramonę 
I Savo Rankas

Berlynas, t— Hitlerio val
džia supirko daugumą Šerų 
didžiausios Vokietijoj juda
mųjų paveikslų kompanijos, 
vadinamos UFA. Tuo būdu 
valdžia faktinai perima sa
vo žinybon visą Vokietijos 
judžių gamybą. Iki šiol tik 
cenzūruodavo g a m inamus 
judžius; bet Hitleris su savo 
ministeriais atrado, jog cen
zūros dar negana, norint, 
kad judamieji paveikslai pil
nai atsakytų naziškiems tik
slams.

/ 
Hitler Nutrauksiąs San- 

tikius su Popiežium
Berlynas, kovo 22.—Hitle

rio organas “Voejk. Beo- 
bachter’1 grųmoja, kad Vo
kietija turėsianti panaikint 
konkordatą (sutartį) su Va
tikanu delei katalikų bažny
čios teisių Vokietijoj. Tuo- 
mi naziai atsako į popie
žiaus encikliką (aplinkraš
tį), kur popiežius įrodinėja, 
kad Hitlerio valdžią min
džioja savo sutartį su Vati
kanu; kad jinai faktinai va
ru verčia katalikų vaikus 
lankyt nazių mokyklas, kur 
yra skelbiama, “pagoniš
kas,” prieš krikščioniškas 
mokslas, ir bendrai varžo 
katalikų bažnyčios teises.

Savo aplinkraštyj popie
žius šaukia katalikus susi
telkti ir ginti “savo laisves.”

EXTRA!
Detroito Valdyba Uždraudė 
Auto. Darbininkam Protes

to Mitingą

Detroit, Mich., kovo 22. — 
Miesto valdyba uždraudė 
milžinišką masinį >. mitingą, 
kurį šaukia Jungtinių Au
tomobilių Darbininkų Unija 
protestui prieš policiją, lau
žančią sėdėjimo streikus.

100 policininkų užpuolė 30 
T. P. Henry spaustuvės 
streikierių sėdėtojų ir išvi
jo juos laukan.

Vyriausias Teisėjas Priešin
gas jo Teismo Taisymui
Washington, kovo 22.— 

Vyriausias teisėjas Augš- 
čiausio Teismo, C. E. Hu
ghes pridavė savo laišką se- 
natinei teisių komisijai, 
kur iš vedžioja, būk Augš- 
čiausias Teismas “negalėtų” 
sėkmingai veikti, jeigu jis 
būtų padidintas šešiais nau
jais (pažangesniais) teisė
jais, kaip kad. reikalauja 
prezidentas Rooseveltas.

New London, Texas, kovo 
22.—Consolidated Mokykloj 
įvyko baisi eksplozija ir ta
po užmušta 470 mokinių ir 
mokytojų todėl, kad jos ap
šildymui buvo naudojama 
pigus, pavojingas gesas, lie
kamas nuo Parade žibalo 
kompanijos dirbamo gazoli
no. Taip liudijo tyrinėjan
čiai karinei komisijai Floyd 
Hunt, vienas iš mokyklos 
sargų. Jis sakė, jog moky
klos superintendentas Wm. 
C. Shaw ar kiti viršininkai 
liepė pravesUto pigesnio ge
so vamzdį į mokyklą.

Apie tai užklaustas, mo
kyklos galva dabar nieko 
neatsako; žada toliau pada
ryt “pilną pareiškimą;” bet 
jis duoda supra’st, jog vie
nas kompanijos viršininkas 
leido pravest pavojingąjį 
gesą į mokyklą.

Vienas iš kompanijos bo
selių, D. L. Clark paliudijo, 
kad jis pereitą ketvirtadie
nį, už kelių valandų po eks
plozijos, buvo pašauktas už
sukt vamzdį,, kuriuom pi
gus, pavojingas gesas plau-

Šimtų Tūkstančių Minia IndustrineUnija Skelbia
Laidojo 5 Nušautus

Franc. Komunistus
Paryžius.—Sekmadienį ta

po demonstraciniai palaidoti 
kūnai penkių jaunų komu
nistų, nušautų Clichy apsk- 
rityj per riaušes, kurias iš
šaukė fašistai. Laidotuvėse 
dalyvavo šimtai tūkstančių 
darbininkų ir kitų bendro 
fronto rėmėjų. Visa laido
tuvių demonstracija mirgė
jo raudonomis vėliavomis ir 
raudonais vainikais. Griaus
mingai aidėjo “Internacio
nalo” dainavimas.

Aikštėje sakė kalbas ko
munistų vadai M. Thorez, J. 
Duclos ir M. Cachin. Iš mi
nios, kaip praneša Associat
ed Press, girdėjosi šauks
mai: “Pakart de la Roc- 
que’ą!” (fašistų galvą) ;< 
“Šalin žmogžudžius fašis
tus!”

MUŠTARDINĖS FAŠISTŲ 
BOMBOS ISPANIJOJ

Madrid. — Atvykęs ame
rikietis rašytojas Ernest 
Hemingway matė italų faši
stų nuodingų “muštardinių” 
dujų bombas, kurias jie, pa
bėgdami, paliko Brihuegoj.

Darbo Federacijos Vadai 
Streiklaužiai prieš Auto.

Darbininkus
Washington.—J. P. Frey, 

galva metalistų unijų Ame
rikos Darbo Federacijoj, 
pareiškė, kad jo organizaci
ja “nieku būdu neprisidės” 
prie visuotino streiko, kurį 
planuoja industrinė Auto. 
Darbininkų’ Unija Detroite.

Ispanijos fašistai savo 
prieplaukoj nužudė du uni- 
jistu, kurie buvo deportuoti 
iš Brazilijos į Ispaniją.

kė į mokyklos rūsį. Clark 
sakė nežinąs, kas galėjęs 
duot leidimą pravešt šitokį 
gesą į mokyklą, bet pripaži
no, jog “kas nors kitas” iš 
kompanijos galėjęs tatai už- 
girti.

Tas gesas yra vadinamas 
“šlapiu.” Kada jis susimai
šo su oru, pasidaro toks pa
vojingas kaip dinamitas. 
Kur šio geso pritvinsta į 
klonį bei tarpkalnę, nuo jo 
krinta gyvuliai, kad ir be 
eksplozijos.

Mokyklos sprogime žuvo 
ir paties superintendento 
sūnus. Pora tėvų mirė nuo 
didelio susijaudinimo, kad 
jų vaikai užmušti. Kai ku
rių kūnai buvo taip sudras
kyti, kad tūli tėvai palaido
jo ne savo vaikus.

Apart 455 palaidotų mo
kinių ir mokytojų, dar ne
randama penkiolikos lavo
nų.

Tai pasėka to, kad virši
ninkai norėjo sutaupyti lė
šų, naudodami pigų, pavo
jingą gesą mokyklai apšil- 
dyt.

Visuotiną Streiką Pro
vidence Krautuvėse
Providence, R. I.—Smulk

meniškų krautuvių tąrnau- 
tojai masiniame susirinkime' 
vienbalsiai nutarė išstot į 
visuotiną streiką, vadovybė
je Industrinių Unijų Orga
nizavimo Komiteto. Strei
kas apimtų iki 12,000 krau
tuvių darbininkų-tarnauto- 
jų, tik apart valgių krautu
vių ir vaistinių.

Šiuom streiku darbinin- 
kai-tarnautojai atsiliepia į 
pasielgimą dvylikos krautu
vių, kurios, bevesdamos de
rybas su Industriniu Komi
tetu, pačios ūmai uždarė sa
vo duris, idant jų darbinin
kai negalėtų sėdėjimu su
streikuoti tose krautuvėse.
i, ’ . ■ ■■■■■■■  ......................... ........................ ■■■

7 Užmušti Puerto Rico 
Žmonių Demonstracijoje

Ponce,. Puerto Rico.—Po
licijos pulkininkas E. de Or- 
beta su būriais kariškai gin
kluotų policininkų užpuolė 
demonstraciją t a u t i e čių, 
protestuojančių prieš įkali
nimą aštuonių savo draugų. 
Tautiečiai smarkiai pasi
priešino, ir susikirtime liko 
užmušti 6 demonstrantai ir 
1 policininkas; daugiau kaip 
50 sužeista; 26 areštuota.

Puerto Rico tautiečiai 
reikalauja paliuosuot jų sa
lą nuo Jungtinių Valstijų.

New London, kovo 22.— 
Eksplodavusios mokyklos 
superintendentas Shaw pri
pažino, kad mokykla vogti
nai naudojo pigų, pavojin
gą Parade kompanijos gesą, 
kurio eksplozija užmušė 570 
mokinių ir mokytojų.

Metai XXVII, Dienraščio XIX

Auto. Darbininkai Ra 
ginami i Visuotiną

Streiką Detroite 1
MIESTO MAJORAS VADOVAUJA KRUVINIEMS 

STREIKIERIŲ MĖTYTOJAMS Iš DIRBTUVIŲ 
----------------------------------- B ______

Šauksią Prieš-Komunistinį 
Kongresą Vokietijoj

Berlynas. — Švedijos ar
mijos atsarginis oficierius 
Nils von Bahr kovo 21 d. 
pranešė, . kad neužilgo bus 
šaukiamas tarptautinis kon
gresas kovai prieš komuniz
mą. Suorganizuotas prieš- 
komunistinis biuras su at
stovais iš 20 šalių. Fašistų 
tarptautinis kongresas 
įvyksiąs Vokietijoj. Šiuo 
tarpu jų biuras varo smar
kią kurstymo kampaniją 
prieš komunistus per radio, 
per spaudą ir gyvu žodžiu.

SSRS Nutraukia Gelžke- 
lio Ryšį su Manchukuo

Tokio. — Japonijos, laik
raštis “Nichi Nichi” prane
ša, jog Sovietai suspenduo
ja visą savo gelžkelio trau
kinių judėjimą tarp Sibiro 
ir Manchukuo.

Jau pirmiau Sovietų val
džia pertraukė sujungimus 
savo Ussuri gelžkelio su 
Šiaurinės Mandžurijos ge- 
ležkelio linija. Sovietai kal
tino, kad Japonų-Manchu- 
kuo . vyriausybė persekioja 
sovietinius darbini pkus 
gelžkelių sujungimo punkte.

Sovietai visai užbaigė ir 
puikiai įrengė naują savo 
gelžkelį su dvejais ir trejais 
bėgiais pagal Amūro upę. 
Todėl jau nėra Sovietam 
reikalo siųst savo trauki
nius per Manchukuo krašta 
į Vladivostoką, kaip kad 
pirmiau. Del to Janonijos- 
Mandžurijos gelžkelis ir jų 
prieplaukos praranda daug 
biznio. '—

Lenkijoj Suimta Šimtai Ko
munistą ir Socialistą

Varšava. — Lenkijos po
licija ir žvalgyba padarė 
šimtus ablavų ir kratų prieš 
komunistus, socialistus ir 
darbo unijų veikėjus Varša- 
voj, Lwowe, Lodzėj ir Augš- 
tojoj Silezijoj ir areštavo 
800. Sakoma, kad lenkų fa
šistų valdžia tuomi nori už
kirst kelią darbininkų pla
nuojamiems dideliems strei-' 
kams.

Providence, R. I.—Į visuo
tiną streiką prieš smulkme
niškas krautuves išėjo jau 
5,000 tarnautojų. Reikalau
ja $20 savaitinės algos mo
terims ir $25 vyrams.

Washington. — Demokra
tas kongresmanas Wilcox 
reikalauja laikyt slaptybėje 
vietas, kur ~bus steigiama 
naujos karo lėktuvų stovyk
los.

f

Detroit, Mich., kovo 22.— 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos prezidentaę 
Homer Martin išsiuntinėjo 
paraginimus 29-niems uni
jos lokalams ruoštis į strei
ką prieš visas automobilių 
ir jų dalių dirbtuves Detroi
te, jeigu policija ir specia
liai šerifai nenustos užpul- 
dinėję streikierių sėdėtojų 
įvairiose dirbyklose ir kraų* 
tuvėse. Bet šis streikas ne* 
kliudytų General Motors 
korporacijos fabrikų, nes 
unija turi padarius sutartį 
su jąja; taipgi dar nepalies
tų Fordo auto, fabrikų, ku
rie yra už paties Detroito 
miesto ribų.

Grąsinamas streikas ap- > 
imtų 100,000 darbininkų, ap
art tebestreikuojančių 80,-v 
000 Chrysler, Hudson 4r 
Briggs Body auto, darbinin- 
M i >
....“Skraidantieji” policijos 
ir šerifų tūriai, vadovau
jant pačiam miesto majorui 
Fr. Couzens’ui, jau praeitą 
savaitę išmušė streikavusius 
sėdėjimu darbininkus ir 
darbininkes iš kelių dirbtu*- 
vių ir krautuvių.

Homer Martin, unijos pre; 
zidentas, šaukia visus auto- 
mobilių ir kitus darbininkus^ • 
į demonstraciją šį antradie; 
nį, 5 vai. vakare, Cadillac 
Square, kad galingai užpro
testavus prieš vietinę val
džią, kaipo kruviną kriušin- 
toją ramių streikų.

Unija savo laiške guber- 
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natoriui Fr. Murphy’ui išdė
sto, kaip Chrysler* bosai 
spaudė ir persekiojo unijis- 
tus ir kaip jie stačiai dabar 
laužo Nacionalį Darbo Įsta
tymą, kuomet atsisako- pri
pažint Jungtinę Auto. Dar
bininkų Uniją, kurią Chry£- 
lerio darbininkai milžiniška 
balsų dauguma pasirinko, 
kaipo vienintelę savo atsto- 
vę.

Įvairįos unijos . dabar 
svarsto paraginimą Auto. 
Darbininkų Unijos—išstot į- 
visuotiną streiką, jeigu šerį- > ' 
fai, policija bei milicija už
puls prievarta mėtyti 6,000 
streikierių sėdėtojų iš devy
nių Chryslerio fabrikų, kaip 

tei- -zkad patvarkė apskričio 
sėjas Allen Campbell.

50,000 Austrų Nubaube I 
lūs Futbolininkus

Viena, Austrija. — 50,000 
žiūrovų nuolat niekinančiai 
baubė prieš italus futboli
ninkus, kad jie laužė taisyk
les. Švedas referas del to 
turėjo sustabdyt rungtynes.

Jeruzalė. — Arabai pašo 
vė dar vieną žydą pietinė, 
Palestinoj.
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$3.00
$3.75
$4.00
$3.00

Entered as secqnd class matter March 11, 1924, 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the .

of March 3, 1879.
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Intelektualai Prieš Ispanijos 
Fašizmą

Šiomis dienomis žymieji Sovietų Sąjun
gos intelektualai—mokslininkai, artistai, 
rašytojai ir kt.—išleido į pasaulį atsišau
kimą dėl padėties Ispanijoj. Nurodę bai
sias pasėkas pasaulinio karo, intelektua
lai žymi, kad ir šiuo tarpu Ispanijoj nėra 
tai civilis karas, kaip tūli bando įsikal
bėti, bet dvi šalys—Vokietija ir Italija— 
kariauja prieš Ispanijos liaudį, Genero
las Franco tėra tik įrankis, tik prie
danga.

“Karas beverdą Europoj,” sako atsi
šaukimas. Šis karas verda visai arti nuo 
Tautų Lygos sostinės, Genevos, Tautų 
Lygos, kuri skelbiasi pridaboti nepalie- 
čiamybę savo narių teritorijos ir pagelbs
ti savo narius, kai jie bus svetimo priešo 
užpulti.

Intelektualai kreipiasi į visus savo ko
legas kituose kraštuose,-ragindami juos 
reikalauti savo valdžių sulaikyti karą, 
sulaikyti Vokietijos ir Italijos veržimąsi 
Ispanijon, sulaikyti liejimą kraujo, žu
dymus nekaltų žmonių.

Po to, kai Sovietų Sąjungos vadovau- • 
jančiųjų intelektualų atsišaukimas tilpo 
spaudoj, “Izviestijų” korespondentas 
Londone aplankė tūlus Anglijos intelek
tualus, klausdamas jų nuomonės. Tūli 
jų padarė labai ryškius atsakymus*

Cambridge Universiteto ^profesorius 
Holden, pav., pareiškė: “Pilnai sutinku 
su atsišaukimu, ir tik galiu pridėti vieną 
dalyką, būtent, ‘nesikišimas’ yra ne tik 
diplomatiška komedija, bet kriminąlybė” 
(Čia prof., matyt, turi galvoj “nesikiši
mo” komitetą, kurį sudarė Anglija, Fran- 
cija ir kt. kraštai).

Londono Universiteto profesorius 
Blackett sakė: “Aš pilniausiai prijaučiu 
Ispanijos vyriausybei ir viliuosi, kad bus 
daromi žygiai jai padėti.”

Žymi moteris rašytoja Annabel Wil
liams Ellis išsireiškė: “Džiaugiuosi šiuo 
Sovietų Sąjungos intelektualų pareiški
mu ir su juo pilniausiai sutinku.”

Walter Greenwood, dramatistas, nuro
dę: ‘‘Mano pažiūra pilnai supuola su iš
leistu atsišaukimu. Mes užmerkiam sa
vo akis ir gyvenam rojuje, kurįo nėra, o 
karas tuo pačiu sykiu verda. Mes turi
me veikti ir veikti greit.” -

garsūs aktoriai Sybil Thorndike ir 
Louis’ Cosson sakė: “Mes entuziastiškai 
remiame šį atsišaukimą, kadąngi jis iš
reiškia visa tai, ką mes manome.”

• Tai visvien ryškus dalykas, kad dviejų 
skirtingų kraštų žymieji intelektualai tū
li'bendrą nuomonę Ispanijos klausimu.

Be abejo, ir kitų kraštų intelektualai 
parems šį SSSR žymiųjų žmonių atsišau
kimą. Mes puikiai žinome, kad ir lietu
vėj intelektualuose eina svarbus persi- 
grupavimas. Daug intelektualų stovi su 
Ispanijos liaudiečiais, o kiti, kurie iš kar
ts manė fašistus esant teisingais, dabar 
ppadeda keisti savo nusistatymą,

r,->Air„n i'uąg - ; rgagsssasa! 
moderniški,” bet vistįek dar galimi var
toti karę ginklai. Ponas Ęudrys, vadina
si, daleidžia tai, nes, matyti, visiškai už
ginčyti bijosi.

Kad Smetonos valdžia duoda Ispanijos 
fašistams parama rašė ne tik Lietuvos 
Komunistų Partijos laikraštis “Tiesa” 
(kurią mes kelis kartus citavome), bet 
ir tūlas Klaipėdos pilietis “Keleiviui.” 
Mes nežinom, kiek autoritetingas yra 
“Keleivio” rašytojas (beje, jis nerašė tie
siai laikraščiui, o savo draugui Kanado
je), bet puikiai žinome, kad “Tiesa” ra
šė ne iš piršto išlaužtą dalyką. Ji ra
šė, pasiremdama faktais, gautais iš žmo
nių, stovinčių prie ginklų siuntimo Ispa
nijos fašistams.

Neįstabu, kad p. Budrys Smetonos val
džią teisina. Juk jis tam čia yra prisiųs
tas. Jei tik jis išdrįstų pasakyti tiesą 
apie tai, ką Smetonos valdžia daro, tai 
neilgai jis būtų konsulu.

Amerikiečiai turi gerai žinoti, kad Lie
tuvos fašistų valdžia remia Ispanijos su
kilėlius visokiais būdais: moraliai ir ma
terialiai. Kprįe dabar tam netiki, kada 
nors patikės.

Ispanijos Liaudies Draugai
Belgijoj, kaip praneša RUNA, nesenai 

buvo areštuotas Suvienytos Socialistinės 
Jaunimo Sąjungos (ten nesenai komunis
tinis sn socialistiniu jaunimu susivienijo) 
vice-prezidentas, Vanderveldė, už tai, 
kad jis rinko rekrūtus Ispanijos liaudies 
respublikinei armijai. Prieš d. Vander- 
veldę sudaryta byla ir valdžia naudoja 
provokatorius kaipo liudininkus.

- Kitur> tapo suareštuoti du komunistai 
už tą patį. O Charleroi mieste suimtas 
tūlas restorano savininkas, simpatiškas 
Ispanijos respublikai, už tai, kad jis rin
kęs rekrūtus Liaudies valdžiai.

“ Belgijoj šiuo tarpu valdžią sudaro kle
rikalai, bet jon įeina ir dešinieji socialis
tai, kuriems, matyti, Ispanijos demokra
tijos likimas mažai terūpi. O klerika
lams labai svarbu paturėti Ispanijos fa
šistus. Dėlto ir yra persekiojami tie, 
kurie bando. gelbėti respublikai.

Kitaip Franci j o j, kur veikia /pįau dięs 
Fronto valdžia. Ta pati RUNA praneša, 
kad Franci jos Karnunistinė Jaunimo Są
junga jau sūrinio 300,000 frankų Ispa
nijos demokratijos paturėjimui- pieti
nėj Francijoj komunistiniai, socialistiniai 
ir kairieji liberalai jaunuoliai renka mai
stą, drabužį ir kitus daiktus, labai reika
lingus Ispanijos kovotojams.

Tose šalyse, kur valdžia yra demok
ratiška ir liberališka, ji leidžia bent au
kų parinkti Ispanijos demokratijai patu
rėti. O ten, kur ji reakcinė arba fašisti
nė—draudžia bent kokį pasijudinimą, ku
ris paremtų Ispanijos respublikos val
džią^

Lietuvoj, sakysim, aukos Ispanijos val
džiai renkamos slapta, nes viešai fašistai 
draudžia. Na, o Smetonos valdžia Ispa
nijos fašistus sukilėlius remia visais bū
dais.

Eilinė Tardomųjų Kamera

Argi Taip?
*Worcesterio fašistiniam laikraštyj 

(?Am. Liet.” už kovo mėn. 20 d.) telpa 
LJetuvos gen. konsulo Budrio laiškas ne
va atmušantis tuos tvirtinimus, būk Lie
tuvos (fašistų) valdžia parduoda Ispani
jos sukilėliams ginklų. Girdi, Lietuvos 
fašistų valdžiai “ir į galvą neateitų dova
noti kam nors į svetimą šalį ginklus, vis- 
Vlęn ąr tai ispanams ar kam kitam...” 
»t tąm pačiam laiške p. Budrys sako: 
u9ei ir būtų parduotas koks nors senas 
lagužas geležiai, tai jokiu būdu nebūtų 
JMįrduota tindami vartojimui ginklai... ” 
p&a, kaip matome, jau yra susimaišymų. 
pBenu laužu” galima pavadinti ir tankos 
fir kulkosvydžiai ir kanuolės ir daug ki- 
Ipkių ginklu, kurie, gali būti ne taip jau

“Lietuvių Vardo Garsintojas”
“Arg. Liet. Balse” telpa tūlų keturių 

asfyenų (įš Cordoba miesto) sekamas pa
reiškimas :

Vasario 13 d. š. m. nežinią iš kur atsi
trenkė į Kordobą tūlas Dionizas Vitkauskas. 
Nors jis save vadina gimnazistu, karininku 
ir policistu, bet Lietuvos vėliavėlę yra prisi
siuvęs atbulą!

Geraširdžiai Kordobos lietuviai pašelpė 
“keliaujantį aplink pasaulį ir vija neiškeliau
jantį’’ Vitkauską, bet jis, nučiupęs kelis pe
sus, pradėjo baisiai girtuokliauti ir blevyz- 
got. Dargi su-kortomis ėmė ateitį spėti, o 
įsiveržęs į p. Onos Gargąčevskos kirpyklą 
visiškai sugadino lietuvių vardą, del ko 
mums teko atsiprašinėti. Gana jau su tais 
“keliautojais!“

Kaip žinoma, D. Vitkauskas yra suvylęs 
netik daugelį pavienių žmonių, bet net Re
dakcijos jam buvo patikėjusios, būk jis gar
sina lietuvių vąrdą. . Dabar, pamatę, kad ge
rą lietuvių vardą Dionizas Vitkauskas vien 
tik žemina, šiuomi persergstįme. Argentinos 
lietuvius jokių reikalų su juom neturėti. 
Vieton ubagavimo, jam patartina darbas 
susirasti. x ■

Vitkauskas, mątyti, nenori pasiduoti 
fašistams: Jeigu šie, prisidengę “lietuvy* 
bes labu,” apsiskelbę “tautos vadais/’ gą- 
li žmones išnaudoti ir įš to puikiai gy
venti, tai kodėl gi jis to nęgąli padaryti? 
Po patriotizmo priedanga atliekama 
bjauriausi darbai!

Mūsų kamera tardomųjų, 
joje randasi dabar 23 žmo
nės. Visi tardomieji surink
ti iš visos Lietuvos kampų 
darbo žmonės, kurie atsisa
kė nešti fašizmo jung^, iš
stojo kovon po darbo žmo
nių vėliava.

Viši mes nuo suėmimo die
nos sėdime nuo 4 mėn. iki 
2J met. ir laukiam “teismo”, 
kuris jau išanksto turi pa
ruošęs sprendimus.

Bet tai tik pradžia: kalė
jimo administracija per 
samdytus budelius stengias 
sunaikint politkalinius fizi
niai ir moraliai. Prie nuola
tinio žiauraus teroro prisi
deda provokacijos ir pasity
čiojimai, kas blogina ir taip 

. nepakenčiamas sąlygas, ku
riose tenka gyventi.

Mūsų kamera labai maža: 
vos 6 mtr. ilgio ir 5 mtr. 
pločio. Kameroj yra 2-jų 
aukštų narai, keturios lo
vos, 2 kabiklos, stalas, suo
lai ir indas gamtos reika
lams atlikti. Administraci
ja išleidžia iš kameros ruo- 
šon tik 2 kart į parą. Todėl 
oras kameroje labai tvankus 
ir dvokiantis. 2 maži lan
gai, apipinti geležimi randa
si šiaurės pusėj, kur saulės 
spinduliai niekuomet neuž
eina. Visą laiką turime lai
kyti atdarus langus, bet 
dažnai vietoje gryno oro iš 
aplinkinių fabrikų kaminų 
ir kalėjimo dirbtuvių ver
žiasi pro langą troškinanti 
juodi dūmai.

Iš 23 žmonių yra tik kele
tas draugu apysveikių ir tik 
del to,'.kad nusibodo vaikš
čioti pas daktarus, kurie 
kiekvieną sykį išjuokia ir 
grasina karceriu. 4 draugai 
aiškiai serga chroniškomis 
ligomis kaip antai: tuberku- 
lioz;u, reumatizmu, skilvio 
kataru ir pap. O kiek ser
ga del blogo maisto ir oro 
stokos, mažakraujyste, an
gina, odos ligomis, nusilpi
mu ir t.t.

Pora faktų iš gydymo me
todų kalėjime:

Vięnas sunkiai sergantis 
draugas nuėjo pas gydytoją 
Račiūną ir sako: “man skau
da krūtinę ir gelia šonas.” 
Gydytojas “apžiūri” ir sa
ko: “daugiau pas mane ne
ateik, nes esi sveikas” ir 
duodą nuo galvos skaudė
jimo miltelių.

Antram draugui nuėjus 
pas akių gydytoją skaudan
čiom akimis, iš jo pradėjo 
tyčiotis: “Neskaityk bolše
vikišku knygų—neskaudės 
akis.” Kameroje tamsu. Va
karais skaitytį arba rašyti 
neįmanoma. Kartą prižiū
rėtojas Virštakis pastebėjęs 
kiek šviesiau degančią lem
putę ją išsuko ir įsuko visai 
tamsiai degančią.

Su kitais daktarais irgi 
tas pats. Veik pas visus 
draugus skauda dantis, už
sirašius pas dantų gydytoją 
—neiššaukia, p, jeigu pasi
taiko nueiti, tai gydytoja 
uždeda vatos sakydama: 
“Tik nepraryk,” ir vėl nu
veda atgal į kamerą.

Su drg, Mėliniu buvo toks 
atsftikimąs:. nuėjus jam pas 
daktarą pripažino kaulu tu- 
berkuliosą ir jį norėjo pa
talpinti į ligoninę, Tuomet 
felčeris Veivęris prikalbę j o 
daktarą, kad ręikįą pasodin
ti d. Mėlinį į silpnųjų ka
morų sų k r i m i n ai iniaįs. 
Kuomet d, MeUnjs atsisakė 
eiti, tai jį iškoliojo visokiais 
žodžiais, kaip “amžinas lor 
zorius” ir kitais necenzūri
niais “epitetais.”

Tas pat Veivepis išvarė ir 
iškoliojo ir antrą draugą. 
Buvo taip: d. PęreJmanui 
gydytojas prirašė vonias. 
Jam nuėjus maudytis paro
dė vonią, kurioj maudosi už
krečiamomis ligomis ligo
niai. Kada Perelmanas no
rėjo išplauti vonią, Veiveris 
iškoliojo jį ir nedavęs išsi
maudyti išvarė,

Prižiūrėtojas Viršakis su
rašė raportą d. Fogelevičiui 
už tai, kad neva kalbėjo 
“pakeltu tonu,” o kalėjimo 
viršininkas nubaudė 7 paro
mis karcerio. Drg. Fogele- 
vičių nuvarė karcerin ser
gantį, nors jis reikalavo kad 
būtų nuvestas pas gydyto
ją, bet į tai nekreipė dėme
sio ir tik 6 parą sėdint kar- 
cervj jį iššaukė.

Gydytojas pripąžįno d. 
Fogelevičių sergančiu, bet 
nežiūrint to, gražino atgal 
ir kai d. paprašė skalauti 
gerklei vaistų, davė kaž kor 
kių miltelių, kurie paskui 
pasirodė nuo galvos skaudė
jimo. Taip gydo ligonius 
milteliais, koliojimais ir 
karceriu.

Kitą draugą nubaudė 5 
parom karcerio už tai, kad 
žiūrėjo pro langą kieman. 
Varant į karcerį nuvilko 
šiltus baltinius, sakydami, 
kad bus perdaug gerai sėdė
ti, nors lauke tada buvo šaL 
tis—žiema.

Vaikščioti leidžia vos pu
sę valandos. Vaikščioti ga
lima viens paskui kitą per 
porą žingsnių, nuleidus gal
vą žemyn, o jeigu kuris pa-

kelia, tai grąsina arba su
rašo raportą, o pasekmės— 
žinomos.

Su rūbais dar blogiau: at
ėjus šalčiams administraci
ją pradėjo davinėti žiemi
nius rūbus, bet mūsų kame
roje nei vienas jų negavo, 
tuo laiku kai kriminaliniai 
ir visokie išeikvotojai “in
teligentai” nešioja naujus 
rūbus. Draugams pareika
lavus duoti ir jiems žiemi
nius rūbus buvo atsakyta, 
kad “nėra” arba “jums visai 
jų nereikia, kameroj sėdint 
nesušalsiu”

Kalėjimo administracija, 
kad nubausti politkalinius, 
vartoja net provokacijas; 
lapkričio 7 d.—Spalio revo
liucijos sukaktuvių dieną— 
administracija sugalvojo to
kią provokaciją: iš pat ryto, 
mums atsikėlus raktininkas 
atidarė duris ir su ironija 
orąnešė pasirengti darban. 
Kad neduoti progos išprovo
kuoti, mes visi apsirengėm, 
bet po kiek laiko tas pats 
raktininkas, pamatęs kad 
męs apsirengę, juokdamas 
ir sako: “neisite, galite nu
sirengti, eis kita kamera.”

Dažnai pas mus daromos 
kratos: išverčia visus daik
tus, supiausto, išardo nuo
savus rūbus, o į mūsų pro
testus atsako: “susisiųsite,” 
“mes turime teisę,” “tylėki
te,” arba kartais nieko neat
sako : nusišypso ir išeina.

(Kauno kalėjimo politkali
nių laikraštis, “Kovotojas” 
N. 1, (12) 1936 m. vasaris.)
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Waterbury, Conn.
4 - - į r

Mire Lietuviai
9 d. kovo po trumpos ligos 

mirė Petras Jenulevičius. Sir
go apie 3 dienas, 5 d. kovo 
dar .dirbo, 7 d. rastas gulint ir 
jau negalintis paeiti. Pašaukta 
daktaras ir nugabentas į ligo
ninę, 9 d. mirė plaučių uždegi
mu. 11 d. kovo palaidotas Lie
tuviškose Kapinėse. Laidojo 
graborius Dielininkas.

Velionis buvo nevedęs ir gy
veno vienas. Susirgus nebuvo 
kam laiku pašaukti gydytojas. 
Kada atrastas, jau buvo per 
vėlu. Tai pamoka kitiems pa
vieniams, kad negyventų atsi
skyrę nuo kitų.

Petras mirė dar jaunas, vos 
sulaukęs 45 metų. Amerikoj 
paliko vieną seserį, kuri gyve
na Mass, valstijoj ir rūpinosi 
velionio palaidojimu. Buvo lai
svų pažiūrą, prigulėjo prie pa- 
šelpinių draugijų, 103 Kliubo 
ir šviesos Draugijos ir buvo 
dirbtuvėj apsidraudęs. Ilsėkis, 
Petrai, šioj Amerikos žemelėj.

Kovo 13 d. mirė senas ver
telga, taipgi nevedęs, Liudvi
kas Laudinskas, sulaukęs 52 
metus. Buvo rimto būdo vyras. 
Tapo palaidotas airių kapinė
se 16 d. kovo Nors velionis 
buvo laisvų pažiūrų, bet jo gi
minės yra tikinti, tai palaidojo 
airių kapinėse. Mat, Lietuvių 
Kapinės laisvos, kunigams “ne- 
košer“ ir varo agitaciją, kad 
nesilaidotų ant lietuviškų ka
pinių. Reporteris.

Tokio.—Japonijos valdžia 
paskyrė $25,000,000 neva ci
vile! orlaivininkystei pla
čiau išvystyt, bet tai bus pa- 
gelbinė karo orlaivinįn- 
kystė.

įfiį

ŠYPSENOS
TURĖSIT ŠUNIM ŠĖKĄ PJAUT

Jei kada nors ant šio pasaulio 
Gyventų žmonės tobuli, 
Fiziškai sveiki ir protingi, 
Nebūtų kurčiai bei akli.

Jei vienas nenorėtų dirbti 
Naudingą darbą dėl visų, 
Visiem atvirai taip kalbėtų: 
“Aš jūsų protus nuodinsiu.

Aš duosiu svaigalus jums gerti, 
Gerdami tapsite kvailiai, 
Akys ^ptems, neteksit proto, 
Kriuksėsite, kaip meitėliai.

Prisyębę turėsite sirgti, 
Raitysitės, kaip kirminai,— 
Jūs pinigus man atiduosit, 
Skursite patys ir vaikai.“

Antras gudruolis taip nupliaukštų: 
“Aš jums tabaką išradau!
Jūš jį rūfcysit ir kramtysit, 
Į nosis kimšite jį sau.

Jūs čiulpsite cibukus pypkių, 
Pageltę bus jūsų veidai, 
Burnoj ląikysit gniūžtį brudo, 
Tartum sutinę bus žandai.

Tabakas nikotino nuodas, 
Jis jum sveikatą suardys! 
Pinigai jūsų už tabaką— 
Mane turtuoliu padarys.“

Trečias makliorius taip giedotų: 
“Už debesų, labai augŠtai, 
Dausose, aš namus ir ūkius 
Parduosiu jum labai pigiai.

Pinigai jūsų man ant žemės
Rojaus gyvenimą suteiks, 
Jūs gausite ūkius po mirties,— 
Tuomet, kaip jum jų nebereiks.“

žmonės jiem garsiai atsakytų: 
“Negalite jūs mus apgaut!
Nepageidaujam parazitų!
Turėsit šunim šėką pjaut!“

Raguotis.

LIETUVOS ŽINIOS
RASEINIAI

Kaip Du “Baletmeisteriai” 
Miklino Raseiniškių Kojas
Vasario pradžioj Raseiniuose 

iš kąžin kur pasirodė du grakš
tūs “džęntelmanai.“ Jie užsire
komendavo esą pirmaeiliai ba
letmeisteriai ir geriausi “šoki
mo meno profesoriai.“ Netru
kus visas tvoras ir krautuvių 
langus jie aplipdo skelbimais, 
kad nuo tos ir tos dienos atida
romi šokią kursai. Vadinasi, 
prašom nerangūs raseipiškiai, 
yra ir jums proga susipažinti su 
šokių menu ir išmiklinti savo 
kojas, žinoma, kursantų, ypač 
iš. dailiosios lyties, tuojau atsi
rado, kurie užsirašė ir sumokė
jo rankpinigius. Bet “baletmei
steriai“ atrodė gana nuskuru
siai. Jie matė, kad tokiais kos- 
tiūmais bus nepatogu pasirodyti 
prieš savo mokinius ir mokyti 
juos visokią pritūpimą ir pa- 
žepgimą. •. Reikėjo naują dra
bužių. Bet ir čia išeitis buvo 
rasta. Kas gi gali tokiais šoki
mo meno žinovais nepasitikėti 
ar ją negerbti? Pas vieną siu-

veją tuojau užsakė išmokėtinai 
kostiumą ir jį gavo.

Bet vieną rytą atsikėlę, rasei- 
niškai neberado savo “šokių 
profesorių/’ o siuvėjas puošnių 
klijentų,. Naktį, jie dingo, išsi
nešdami už pamokas nurinktus 
pinigus ir naujitelaitį kostiumą.

Taip, deja, raseiniškiai dabar 
ir liko beliūdį netekę savo “kul
tūrtregerių“ ir niešmokę dailiai, 
pagal paskutinę madą, šokti.

UTĖNA •
Išteisino del Klumpių Pana

šumo Apkaitintą
1936 m. balandžio 12 d- naktį 

Taurapolio k. Tauragnų vai., J. 
Katinas išgirdo savo namuos 
bildesį, bet nesikėlė pažiūrėti. 
Tik rytą atsikėlus, duktė rado 
išimtą kamaros langą, pro kurį 
įlindusio piktadario buvo pavog
ta 60 lt. pinigų. Iš rastųjų pėd
sakų nustatyta, kad tai būta 
medinėmis klumpėmis apsiąvu- 
sįo vagio. t

Aiškinant klumpes, Bąbraus- 
kų namuos 
mis žymėmis atitiko vagio pėd-

: Klumpe 
rastos klumpės viso-

'' v> ' • v‘'

sakų paliktas žymes,v
Kvočiama Babrauskienė Teresė 

pripažino, kad tai jos klumpės, 
bet kalta neprisipažino.

Panevėžio apygardos teismo 
sesija vasariot22 d- kaltinamąją 
Babrąuskienę išteiąino.

Vagys — iš Vieno ūkininko 
Pavogę Arklį ir Roges, iš 

Kito Pakinktus — Išvažiavo
Žarėnai, Telšių ap. vasario 21 

d. naktį vagys Tarvydų km. pil. 
Rekašiaus VI. tvarte pavogę ar
klį ir roges, o iš Ign. Pociaus 
pakinktus ir ramiai pasikinkę, 
ųsvažiavo. Pažymėtina, kad šioj 
apylinkėj iki šiolei vagysčių, 
ypač arklių, nebūdavo.

Trūkstą Mokyklai Patalpų
Tenenių pradž. mokyklos apy

linkėje, del vietos stokos moky
klos nelanko apie 20% mokykli
nio amžiaus vaikų. Kadangi vi
same bažnytkaimy nėra moky
klai patogių patalpų, tai dabar 
Tauragės apskr. savivaldybė 
nutarė Teneniuose pastatyti 
naujas patalpas.

GAUKITE "LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.
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Lietuvių Susivienijimai Amerikoj
Mes, Amerikos lietuviai, tu

rime tris susivienijimus. Pašal
pos ir apdraudos organizacijos. 
Tai jų svarbiausias tikslas. Bet 
turi ir kitus, tikslus: skleisti 
apšvietą, brolybę ir meilę savo 
narių tarpe.

Tiesa, turi biskį ir skirtin
gų uždavinių tos organizacijos. 
Paimkime L.R.K.S.A. šią orga
nizaciją valdo ir vadovauja ku
nigai. Jie laiko svarbiu uždavi
niu išpažintį—ausinę. Kiek nau
dos neša toks uždavinys tam su
sivienijimui, tai tam yra skir
tingų minčių. Kunigams ir jų 
karštiems pasekėjams atrodo la
bai svarbiu, bet iš šalies žiūrint, 
toks dalykas yra labai mažos 
vertės, o gal dar ir nenaudą 
nešą. Juk jauni žmonės, kad 
ir susivienijimo nariai, nevisi 
nori eiti tos išpažinties, na, o 
ką jau kalbėti apie tuos jau
nuolius, kurie, nors ir bažnyti
niai išauklėti, bet į tą Susivie
nijimą nesirašo. Ir tas, turbūt, 
svarbiausia yra priežastis neį
traukimo jaunuolių į tą Susivie
nijimą.

L.R.K.S.A. džiaugiasi milionu 
dolerių. Bet netik pinige yra 
džiaugsmas. Svarbiausia orga
nizacijai narių kokybė. Jeigu 
organizacija turi gerą kokybę, 
tai ji sparčiai auga nariais ir 
pinigais. To nesant, organiza
cija nedaro reikiamo progreso; 
ji stovi ant vietos ir tas jai nei
na į sveikatą-naudą.

Bet žinant, kad “rymionų” 
susivienijimą valdo kunigai, ne
galima nieko geresnio nei tikė
tis. Tiesa, iš teorijos pusės, 
“rymionų ’’susivienijimas turėtų 
augti kaip ant mielių. Jam va
dovauja kunigai, šie vyrai turi 
laiko labai daug. Jie yra neže- 
noti. Jiems nei pačios, nei vai
kai jokių klapatų nedaro. Prieg 
tam, jiems yra didžiausia dir
va. Jie turi daug parapijų su 
tūkstantinėm skaitlinėm parapi
jom], kurių šeimynos, daugu
moj, yra skaitlingos nariais. 
Bet praktikoje, visi kas kita.

L.R.K.S.A. sulaukė 50 metų. 
Jis švente savo auksinį jubilė- 
jų, bet jo padėtis—čia pasaky
siu kun. Kemėšio žodžiais: “Mū
sų Susivienijimas tebegyvena 
smukimo stadiją.”

* * ♦
Dabar prisieina pareikšti ke

letą žodžių apie SLA., kuriame 
esu išbuvęs virš 17 metų nariu 
ir daug dirbęs jam. Ir neišėjau 
iš tos organizacijos savu noru, 
bet buvau išmestas , ir įkalin
tas su policijos pagelba iš tos 
organizacijos aukščiausios įs
taigos—Seimo, 1930 m. Chica
go, Ill., kaipo atstovas iš 21 
kuopos, kuri skaitėsi viena iš 
didžiulių kuopų Susivienijime.

Apie SLA. daug mūsų spau
doj buvo rašyta. Bet prisieina 
nors keletą žodžių dar tarti. 
Gaila, kad ją valdė žemos rū
šies asmenys. Jie, prisidengę 
tautos obalsiu, o savo naudai,

95 nuošimčiai

narių išaugintą organizacija iki Į symą, kad tik pirkti du lotu— 
24 tūkstančių, suskaldė savo °° rr,"~ —
bjaurios politikos suvadais.

Svarbiausiai kenkia susivie
nijimui toki asmenys, kurie su
sispietę į “Sargybos Bokštą.” 

susivienijimui 
sakysim, kaip

ne- 
ve- 
bet 
sa-

už 22 doleriu. Tas baisiai ne
patiko tiems tautininkams ir jie 
vartojo visokius argumentus 
prieš pataisymą, suteikdami ir 
“išgamų” vardus įnešimo patai
sytoj ui ir jo rėmėjams. Po karš
ti] diskusijų pataisymas gavo 
daugumą balsų. Vadinasi, drau
gijos pinigų žuvo tik 22 dole
riai, vietoj šimto. Nuo tada ko
va ėjo smarkesnė tarpe tauti
ninkų ir socialistų. “Tėvynė” 
visuomet palaikė tautininkų pu
sę, o socialistams vietos neda
vė organizacijos organe.

Vėliaus,—apie 1922 metus
p. V. K. Račkauskas buvo re
daktorium. Jis nudavė liberalu, 
bet vis dirbo su tautininkais. 
“Tėvynę” vartojo ne tik pra
gaištingai politikai, bet susitvė
rus Lietuvos Atstatymo Bend
rovei, kurios vardas gana gerai 
skambėjo, jau buvo naudojama 
tik ypatiškiems reikalams. Be 
abejonės, galima aiškiai, be per
dėjimo, sakyti, kad iš SLA na
riu buvo išviliota virš 4 šimtu 
tūkstančių dolerių ! Tai buvo 
pavartota biaurus skymas ypa- 
tiškam pralobimui. Kairiosios 
srovės narių kova prieš tuos 
geistinus skymus SLA buvo 
dama gana pasekmingai, 
tautininkai, turėdami centrą 
vo rankose, darydavo visokius 
skymus prieš tuos kairiosios 
srovės narius, kurie stovėdavo 
priešaky ir veikė. Čia taip pat 
reikia pažymėti, kad socialistai 
veikė su tautininkais šiuo lai- 

i kotarpiu. Gal būt, kad eiliniai 
socialistų nariai ir nepritarda
vo tautininkų skymams, bet vir
šūnės ėjo ranka rankon.

Daugelis kalbėdavo, kad kuo
pų skaldymas kilo iš čikagiškio 
socialisto. Nors tas skymas ėjo 
visu garu Susivienijimo kuopo
se, bet tautininkų įtaka vis puo
lė narių tarpe. Ot, ir prieita 
prie suskaldymo Susivienijimo. 
Tautininkai pasirinko skaldymo 
būdą, vietoj suteikimo nariams 
konstitucijoj nurodytų teisių.

Iš apie 24 tūkstančių narių 
Susivienijime buvo likę vos 13 
tūkstančių!

Tiesa, dabartiniu laiku daly
kai taisosi toj organizacijoj, bet 
tik todėl, kad didžiuma Pild. 
Tarybos susideda iš pažanges
nių žmonių su adv. Bagočium, 
kaipo pirmininku, priešakyj. 
Reikia pareikšti, kad tautinin
kai, kurie virto atvirais fašizmo 
šalininkais, jeigu būtų dar 
vę viršininkais iki šiol, toji 
ganizacija būtų dar žęmiaus 
puolusi.

Gerai, kad progresyvis 
mentas susijungė ir 
prieš tuos 
narius, kuriems “viskas yra ga
lima,” anot p. Vitaičio pasaky
mo.

SLA. irgi minėjo savo 50 me
tų sukaktuves pereitais metais. 
Bet tos sukaktuvės buvo ne to

Tas “bokštas” 
yra bjauri liga, 
žmogui vėžys.

SLA yra apie
sunkaus darbo žmonių, ir jiems 
tokia politika, kokią “Sargybos 
Bokšto” nariai nori užkarti, yra 
baisiai žalinga. O betgi jie sa
vo politiką varo, nežiūrint, kad 
baisiai kenkia pačiai organiza
cijai.

SLA turėtų paremti darbinin
kų vedamas kovas už savo būvį. 
Tas sustiprintų nariuose atsine- 
šimą prie tos organizacijos; ji 
būtų daug gyvesnė.

Tiesa, dar tokio sutvėrimo 
nebuvo , kaip “Sargybos Bokš
tas,” o pragaištinga politika 
jau pradėjo įsigyventi SLA. La
bai gerai atsimenu tuos laikus, 
kada P. Yčas ir Dr. Basanavi
čius lankėsi Amerikoje ir rinko 
aukas “Vilniaus namui.” Tada 
tūlose kolonijose buvo rengiama 
prakalbos ir renkamos aukos 
SLA kuopų varde. Aš tada gy
venau Westville, Ill. Stipriau
sia vietinė organizacija buvo 
SLA. 29 kuopa ir šv. Petro ir 
Povilo draugija.

Pasirodžius p. Yčui ir d r. Ba
sanavičių Amerikoje, mūsų tau
tininkai sujudo jų misiją remti. 
Tose organizacijose, kuriose jie 
buvo įsivyravę, šaukė specia
lius susirinkimus, kad aukoti iš ■ 
kuopi] iždų pinigus. Bet kad na-, 
rius įtikinus, kad čia ne auka, 
o bus mums didelė garbė, tai 
buvo parduodama vieta į to na
mo sienas su užrašu draugijos 
vardo ir iš kur. Kurie daugiau 
aukuos, tiems vieta bus sienose, 
su auksinėmis raidėmis užrašy
ta, o mažoms aukoms, tai bus 
lotų pardavimas. Nežinau tik
rai, kodėl sienose buvo aukštes
nės kainos—negu lotų. Tik tiek 
atmenu, kad sienoje užrašytas 
vardas draugijos auksinėmis 
raidėmis kainavo ($100) šim
tas dolerių, o lotai, tik po vie- 
nuoliką dolerių.

Štai 1913 metais, turbūt, lie
pos mėnesį šaukiama specialis 
draugijos bei kuopos susirinki
mas. Sužinoję del ko šaukia
ma tas susirinkimas, mes SLA. 
26 kuopos draugai, kurie pri
gulėjome SLA 29 kuopoj, pasi
tarėm, ką reikia daryti, kad ne- 
išaukavus daug pinigų iš SLA 
29 kp., kurioj mes prigulime.

Tautininkai jau buvo prisi
rengę tam iš anksto. Susirinki
mą atidarius ir paaiškinus na
riams, kodėl yra šaukiama šis 
susirinkimas, tuojaus davė įne
šimą, kad pirkti savo auka sie
noje vietą “Vilniaus Name,” tai 
yra, aukoti šimtą dolerių!

Žinoma, visi myli savo gimti
nį kraštą ir jei išeisi prieš, tai 
nelaimėsi, todėl davėme patai-

bu- 
or- 
nu-

ele- 
kovojo 

Sargybos Bokšto”

kios, kaip turėjo būti. Juk pra
rast apie 10 tūkstančių narių 
suskaldant organizaciją, tai la
bai juoda žymė Susivienijimo 
istorijoj.

Dar ir dabar eina smarkios 
varžytinės už Susivienijimo val
dymą. Fašistinis elementas dės 
visas pastangas savo tikslo at- 
siekimui, kad tik paveržus Su
sivienijimo vadovybę. Progresy
viam elementui yra būtina pa
reiga bendrai veikti ir palaikyti 
Susivienijimą progresyviškoj ei
goj. Tik taip toji organizacija 
galės augti!

* * *

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas, tai nauja apdraudos, 
pašeipos ir apšvietos organizaci
ja.

LDS turėjo labai sunkius lai
kus pergyventi už savo išsilai
kymą. Galima drąsiai sakyti, 
kad aniems susivienijimams, kai 
jie skaldėsi, nebuvo tokių sun
kumų, nes neturėjo tokių bjau
rių užpuolikų, kaip LDS.

Mes visi gerai atsimename,1 
kad kelią LDS buvo pastoję ne
tik tautininkai su savo skundais 
valdžiai, bet ir kunigai atėjo 
jiems į pagelba. Bet jų darbas 
nuėjo veltui. Pasiryžimas mūsų 
nuskriaustų narių buvo didelis! 
O priegtam, priešaky mūs sto
vėjo didvyriški asmenys, kurie 
buvo ir yra žmonės principo. 
Kova buvo laimėta! LDS jau 
eina septintus metus. Narių tu
ri virš (6,000) šešių tūkstan
čių. Narių apsauga stovi daug 
augščiau, negu anuose susivieni
jimuose. Jei taip ir toliau ženg
sime pirmyn, yra galimybių pa
vyti ir anuos Susivienijimus na
rių skaičiumi.

Tiesa, yra trūkumų ir pas 
mus; kuopose jų yra daugiau
siai. Kad pagerint padėti, tai 
reikia gerų veikėjų kuopų val
dybose. Ypatingai turi būt geri 
finansų raštininkai. Jie turi tu
rėti finansų knygų vedime prak
tikos. Kuriose kuopose yra tin
kami finansų raštininkai, ten ir 
kuopos yra daug gyvesnės. Ten 
ginčų daug mažiau. Nariai yra 
patenkinti. O kur klaidų įvyks
ta su narių mokesčiais ten yra 
labai daug barnių. Nariai būna 
nepatenkinti, o tas neina ant 
naudos organizacijai.

Viršminėtas klaidas turime 
taisyti.

Prasidėjo ilgas LDS vajus už 
gavimą naujų narių. Kaip ma- abejo, kenkia jų sveikatai.

tyt iš vajaus taisyklių, nariai 
vajininkai turi gerą progą lai
mėti net ir kelionę į Sovietų Są
jungą ir Lietuvą. Kam, kam, 
bet jaunuoliams, o ypatingai 
didmiesčių, didesnėse kolonijo
se, yra auksinė proga laimėti 
tokią dovaną.

Jaunuoliai, subruskite, o su
augę nariai jums pagelbės ir 
mūsų Susivienijimas atsieks sa
vo užbrėžtą tikslą ir jums bus 
nauda ir garbė!

Pr. Jocionis.

Hillside, N. J
Drg. Andrulio Prakalbos.

Kovo 24 d. pas mus lanky
sis drg. V. Andrulis, “Vilnies” 
redaktorius iš Chicagos ir sa
kys prakalbą įvairiais darbo 
žmonių reikalais. Kviečiame 
visus vietos lietuvius dalyvauti.

Iš Parengimo.

Vasario 14 d. čionai Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos vietinė kuo
pa surengė “card party” dien
raščio “Laisvės” .naudai. Pub
likos atsilankė ne per daugiau-^ 
šia. Bet pelno liko keli centai.

Varde “Laisvės” turiu ištar
ti ačiū toms draugėms, kurios 
prisidėjo su aukomis. Draugės 
Ražanskienė ir Kisevilienė au
kojo po keiksą, kurie buvo iš
leisti ant laimėjimo ir davė 
pelno $3.

Taipgi ačiū Kudirkienei, 
Jankauskienei ir Žalienei, ku
rios aukavo kavos. Draugė Ža
lienė taipgi pardavinėjo tikie- 
tukus ir priiminėjo svečius 
prie kavos ir platino tikietus 
“card party.” Ji daugiausia 
pasidarbavo del šio parengi
mo. J. G.

LIETUVOS ŽINIOS

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

GREITAI SUSTABDYKITE TUOS BAISIUS SKAUSMUS

REUMATIZMO
TAURAGE

Mažai Pirčių
Tauragės apskr. gyventojai į 

kūno švarą kol kas tebežiūri pro 
pirštus. Retai kuriame valsčiu
je tėra daugiau, kaip 5 pirtys. 
Didesnė pusė gyventojų žiemos 
metu visai nesimaudo, kas, be

Šėrininkų Konvencija

BANKETAS IR KONCERTAS
įvyks Sekmadienį Baland. 11 April

PASAULINĖS ŽINIOS
Nesą Kliūčių Wallys 

Simpsonienes Divorsui

London. — Buvo paduo
tas teismui skundas, kad 
amerikietė “ g y va n a š lė” 
Wallys Simpsonienė gavo 
perskyras nuo savo vyro tik 
per sąmokslą, idant galėtų 
susituokti su tuometiniu 
Anglijos karalium Edwar- 
du.

Kovo 19 d. generalis pro
kuroras pareiškė, kad per
skyros yra duotos pagal tei
sių taisykles. Iš to spren
džiama, jog Simpsonienė 
gaus galutiną divorsą balan
džio 27 d. Kunigaikštis 
Windsor, buvęs karalius, 
apsivesiąs su ja po karūna
vimo dabartinio karaliaus 
Jurgio VI, gegužėje.

Detroito Policija Laužo 
Sėdėjimo Streiką Krautuvėj
Detroit, Mich. — Policija 

užpuolė sustreikavusius sė
dėjimu darbininkus ir dar
bininkes Frank and Seder 
departmentinėj krautuvėj ir 
prievarta išgrūdo juos lau
kan.

Gubernatorius Murphy

Palengvinimas į 48 Valan
das Arba Nieko Nekainuos!
Pasiliuosuokite nuo Reumatizmo siel
varto—skausmo—agonijos, nervų įde
gimo, siatikos ir strėnų gėlimo, kaip 
kad tūkstančiai Dabar Pasiliuosuoja 
Greit su saugiu receptu pavadintu 
BARUVACOL. Dažnai skausmai yra 
sulaikomi į keletą valandų; atsiliuo- 
suoja sustingimai, skausmai sąnariuose 
ir atsiilsi muskulai taip, kad kentėt »• 
jas vėl gali gėrėtis gyvenimu. M e’au
kite! Gaukime BARUVACOL, ku.h 

padrasino policija, užreikš- 
damas, būk streikieriai ne
turį teisės trukdyti biznį.

Prieš Geležies “Skrepsų” 
Gabenimą j Užsienius

New York. — Amerikos 
plieno kompanijos rengiasi 
reikalaut, kad valdžia su
varžytų senos geležies 
(“skrepsų”) gabenimą į už
sienius. Kadangi užsieniai 
gauna tokią geležį pigiau, 
tai nenori pirkti naujos ge
ležies ir plieno iš Amerikos.

Paskutiniu laiku ir Angli
ja išperka daugybę geležies 
“skrepsų” iš šios šalies ir 
perlieja juos į geležį-plieną, 
reikalingą p a s m arkintam 
Anglijos ginklavimuisi.

NUMATO EUROPINĮ KA 
RĄ Už METŲ

Washington. — Jungtinių .1 
Valstijų užsieninių reikalui 
sekretorius Cordell Hull ko-J: 
vo 19 d. sakė, kad Europos 
šalys taip įkaitusiai gink-°* 
luojasi, jog už kokių metų • 
galėsiąs įvykti europinis ka- < 
ras.

tiekia džiaugsmingų palengvinimų* 1 
daugeliui kitų. Geriausia už viską jūs., 
galite būt užtikrinti, jog BARUVA* 
COL neturi svaigalų—Neturi Opiumo. 
Prisiųskite šį skelbimų arba ateikite * 
asmeniškai pas ATKINS LAB., 44 E.
63rd St., New York City. Nesiųskite | 
pinigų, užmokėkite paštoriui $1.85, * 
pridedant persiuntimo kaštus, kada.,, 
jis atneš jums BARUVACOL. Jau
site greitą, puikų palengvinimą pirmų* *' 
savaitę arba bus jums grąžinti pini- .j 
gai. Valandos: Šiokiom dienom nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Laisve)

Štai vaizdas iš Chicagos. Ne, tai ne g engsteris stovi kairėje, bet detekty
vas su revolveriu rankoje. Grąsinda mas ginklu, jis privertė grupę strei
kuojančių ‘taksių” draiverių iškelti rankas ir sustoti prie sienos, kol po
licija atsibaladojo su “juoduoju ve žinau.” Streikierių “prasikaltimas” 
—reikalavimas augštesnės algos.

GRAND PARADISE DIDŽIOJOJE SALĖJE
318 Grand Street Kampas Havemeyer Street_ t Brooklyn, N. Y

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

Koncertinę Programą Duos Sekami Talentai:
Mainieriy Kvartetas iš Shenandoah, Pa.,
vadovaujamas D. Zdaniūtes-Judzentavičienės

Aldona Klimaitė, coloratūra-soprano
Mylima brooklyniečių dainininkė.

Dorothy Bubniūtė, Brooklynietė,
Puiki scenos šokikė.

Brooklyno Aido Choro Atbalsiai
vadovaujant B. Šalinaitei

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

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
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Įvairios Clevelando Žinios
LDS 55-tos kp. vakaras; pas

merkė Hitler j; plėšia teat
rus: U.A.W. nauja raštinė; 
“Ohio cenzoriai ant šakos;” 
Chrysler rojalistai: “P. D.” 
nepatikę L. R. nuosprendis.
Kovo 13 d. LDS 55-ta kuo

pa turėjo gražų sėkmingą va- 
kąrą. Nemažai narių ir sve
čių buvo atsilankę, kurie gra
žioj nuotaikoj praleido laiką. 
Mačiau, mūsų darbuotojai ga
vo ir naujų narių. Siūlau mū
sų kuopai iššaukti Collinwoo- 
do jaunimo kuopą į lenktynes. 
Galime kibti jiem į akį—mūsų 
yra daugiaus.

reiškė: “Iki šiol mūsų 
statymas buvo gelbėti 
tuos, kurie jos reikalaus ir ant 
toliaus prie to pat pasilieka
me.” Nuo G. M. streiko 15 
naujų organizatorių tapo da- 
dėta.,

Homer Martin pirm aplei- 
siąnt Clevelendą (17 d. kovo) 
pareiškę, kad A. A. U. jau turi 
narių visai arti 250,000 ir su 1 
d. balandžio jų skaičius bus 
300,000. Su tokiu narių skai- 
čim automobilių darbininkai 
sudarys trečią šalyj didžiausią 
uniją.

Greitu laiku manoma atida
ryti raštinę United Automo
bile Worker of America Cle-

nusi- 
visus

nekurius trūkumus spaudoje’ 
ir kas taisytina. Tas bus kuo
pos delegato perduota suva
žiavimuose. Delegatu išrinkta 
d. B. E. Senkevičienė.

Dar sykį primename, 
kuopa rengia puikų balių 
drai su ukrainiečių IWO
pa 10 d. balandžio, Vander- 
veer svetainėje. Muzika gar
sios Polka Dots Orkestros. Ko
misija sparčiai rengiasi, susi
rinkime išrinkti 
Kviečiame įsigyti 
kalno.

Po susirinkimui
kusuojama VII Kongreso Re
zoliucijos. Išvada pasidarė, 
kad dabartinė taktika 3-čiojo 
Internacionalo ir jo partijų 
yra teisinga ir naudinga visai 
darbininkų klasei, ir tik prisi-

kad 
ben- 
kuo-

darbininkai, 
tikietus iš-

buvo dis-

Bal. 11d. įvyks keturių tau
tų darbininkų spaudos iškil
mės. Primenu, kad mes “Vil- 
nies”-“Laisvės” skaitytojai ne- 
atsiliktume nuo savo brolių: 
lenkų, finų ir skandinavų. 
Šiam spaudos parengimui pla
tinimui tikietų galima gauti 
pas Dr. J. N. Simansą, 922 E. 
79th St. ♦ ♦ *

Mokytoja p-lė Boyle delei 
sveikatos pataisymo pasiprašė 
“vakacijų” iš Garfield H’ghts. 
elementayės mok. tarybos ir ga
vo. Bet kuomet dabar nori grį
sti mokytojauti, tai jai nebėra 
vietos. Mokiniai, patyrę, kame 
dalykas, kovo 16 d. sustreika
vo, reikalaudami, kad moky
tojai vieta būtų grąžinta. Jau- 

- nuoliai po 12, 13 ir 14 metų 
amžiaus pasiskyrė streiko va
dus ir kovingai pikiętuoja 
Maple Leaf pradinę mokyklą. 
Skaudos atstovams pareiškė, 
kad tol negrįš į klases, kol jų 
reikalavimas nebus išpildytas.

♦ ♦ ♦
Walter Shoenstadt, 28 me

tų amžiaus pabėgėlis vokietys 
poetas, kalbėdamas Miesto 
Kliube pasakė: “Niekados pir- 
miaus Vokietijos rašytojai ne
buvo taip susivieniję, kaip da
bar. Jie žino, kad fašizmas 
yra jų juodžiausias priešas.” 
Jiąaj nurodė, kad prie Hitlerio 
viskas, .kas poetui-rašytoju’i 
šventa ir prakilnu, yra nazių 
užpenčiais sutrempta-sunaikin- 
ta. Ir pridūrė, kad požeminis 
darbas prieš nazius, nežiūrint 
diįižįausių pavojų, auga, tvir
tėja. ♦ ♦ ♦

Bėgyje pastarųjų trijų die
nų 6 teatrai apiplėšta. Plėši
mai didėja, bet policija užpuo
likų nesugauna. Mieste prie di
desnių judžių vietų pastatyti 
pęlicistai saugoti jų. Bet to
linus nuo miesto centro-bied- 
nesni neaprūpinti tokia apsau
ga- Užtad 6 iš jų ir nukentėjo. 
Apiplėšimo nuostoliai siekią į 
$2,000 su viršum.

Čia per dvi dieni tęsėsi Ap- 
vienytos Automobilių Unijos 
komiteto narių konferencija. 
Vienas iš klausimų buvo, tai 
a^sinešimas A. A. U. linkui vi
sų tų unijų, kurios nori gauti 
organizacinės pagelbos. Vice- 
p|rm. Wyndham Mortimer pa- 
fe J i,_____ ___ _____

■" ■ ’■

J

velande. Tas paaiškėjo iš atsi- laĮkant J°s, bus galima pasek-
mingai kovoti su fašizmu.

Beje, pertraukoje, d. Rati
nis “užfundino” po bonkutę 
sodės, o mūsų gera draugė Til- 

se didlapiuose patalpino pusią- • vikienė pyragaičių, tad turėjo- 
pio dydžio pareiškimą, panašų 3116 mažiukę “parę.” Nors su- 
General Motors, kuriame sa- | slinkimas ir diskusijos tęsėsi 
ko, kad sustreikavusieji darbi- 11 4 valandas, bet draugai

buvusios viršminėtos konferen
cijos. John Soltis atstovaus 
Clevelando ir apylinkes skyrių.

Chrysler korporacija visuo-

ninkai užgrėbė josios nuosavy- 
bę-fabrikus. Taip skelbė ir G. 
M. rojalistai. Darbininkai pa
klupdė vienus, paklupdys ir 
Chryslerio ponus.

*
Press

*
“Cleveland

klausimą: Kam nauji mokes
čiai? Ir ten pat iškelia svarbų 
faktą, kad 1936 m. Ohio val
stija surinko $125,000,000 
daugiaus mokesčių, kaip 1925 
m. Reikalauja išduoti atskaitą 
iš jų. Adresuojama gub. Dai- 
vey.

stato

M-ka.

EASTON, PA
ALDLD 13 Kp. Vakarėlis ir 

Susirinkimas
Kovo 13 d. ALDLD 13 kp. 

buvo surengus “gavėninį” va
karėlį su šokiais. Nors žmonių 
nedalyvavo daug (rengėjai ne
sitikėjo plačios publikos, nes 
daugelis dar prisilaiko senovės 
papročių, nesilinksminti “ga
vėnioje”), tačiaus vakarėlis 
buvo gana linksmas ir atsilan
kiusius patenkino. Kuopai liks 
ir gražaus pelno. Už atsilan
kymą visiems didelis ačiū!

buvo ant tiek susidomėję, kad 
neparodė noro skirstymuisi.

Sekantis susirinkimas įvyks 
11 d. balandžio. Visi nariai 
dalyvaukite ir naujų atsiveski
te. Eugenija.
Draugas V. Andrulis Kalbėjo 

Mūsų Mieste.
Kovo 9 d. ALDLD 13 kp. 

buvo surengus prakalbas d. V. 
Andruliui, “Vilnies” redakto
riui. Iš priežasties darbo die
nos, žmonių dalyvavo nedaug, 
tačiaus tie, kurie dalyvavo, iš
girdo labai turiningą ir žingei
džią prakalbą. Didesnę dalį 
savo kalbos d. Andrulis pa
šventė Ispanijai. Jis labai pla
čiai ir nuodugniai aiškino Is
panijos ne tik dabartinę kovą 
prieš fašizmą, bet ir abelnai 
Ispanijos praeities istoriją. 
Taipgi kalbėjo bendro ir liau
dies fronto reikalais, ragino 
priklausyti Komunistų Parti
joje, ir ALDLD ir skaityti dar
bininkišką spaudą. Po prakal
bos sekė visa eilė klausimų, į 
kuriuos d. Andrulis atydžiai 
atsakinėjo.

Buvo renkamos aukos lėšų 
padengimui ir kas liks Ispani
jos reikalams. Surinkta $6.55. 
Stambesnes sumas aukavo šie 
draugai ir draugės: J. Drilling 
$1.00; po 50 centų: P. Prane
vičius, E. Drilingienė ir M. Ur
ba; po 25 centus: Mrs. Krikš- 
čiukienė, M. Tilvikienė, J. šla
pikas, M. Meisonienė, J. Kulai- 
tis, K. Armanavičius, E.Stan- 
kienė, A. Pranevičienė, J. Ka
sparas ir Draugė. Apmokėjus 
prakalbų išlaidas $5.00, Ispa
nijai liko $1.55. Ačiū visiems.

Draugas Andrulis pabuvojo 
Eastone porą dienų, likosi gau
ta ir atnaujinta pora “Vilnies” 
prenumeratų, pasikalbėta-pa- 
simatyta su draugais ir atrodo, 
kad d. Andrulio atsilankymas 
atneš nemažą naudą, sukels 
didesnį ūpą smarkesniam vei
kimui.

Iš čia svečias išvyko Phila-

lai nebūna nei vieno darbiniu-I 
ko neorganizuoto, tada mūsų I 
gerbūvis bus užtikrintas ant 
visados.

* * *
Worcesterieciai pusėtinai 

veikia sukėlimui pinigų Ispani
jos liaudžiai, kad nors išgelbė
ti jos nekaltus kūdikius nuo 
bado. Ačiū dd. Davidonienei ir 
Lukams man teko pardavinėti 
Isp. rėmimui tikietus. Kaip tik 
juos parodai, tūli sako — 
“reds”-raudonieji, aš nepirk
siu. Paaiškinau, kad tie mažy
čiai neturi nieko su jokia par
tija. Kai kurie dar kalbėt ir 
vaikščiot negali, jie dar nenu
simano apie nieką, tik verkia, 
kai nori valgyt. Po to atsaky
mo beveik kožnas nupirko po 
tikietą, kitas po du 10c tikie
tus ir į trumpą laiką visą kny
gutę, 20 tikietų pardaviau. I

Aš vis maniau sau: kodėl 
Hearsto ir lietuvių kunigų lai
kraščiai Ispanijos demokrati
jos gynėjus vadina “raudonai
siais.” Bepardavinėdamas ti
kietus patyriau, kad tas daro
ma tikslu įskiepyti neapykan
tą prieš* didžiumos Ispanijos 
žmonių legališkai išrinktą val
džią.

Ar gali būt bjauriau, kaip 
skiepijimas neapykantos, vie
toj artimo meilės? Pasirodo, 
kad kunigai labiausia laužo re
ligijos įstatymus. Paimk bile 
kokį lietuvių kunigų laikraštį, 
rasi šimtą kartų bjauresniu, 
negu kapitalistų. Sarmata ku
nigam ! P. Butkiavičius.

PORTLAND, OREGON

• -................................................................■■ . ■ '

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

KONCERTĄ IR ŠOKIUS
NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”

Bus Trečiadienį, 31 Kovo-March
WORKERS CIRCLE HALL

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

Zenon Valukas
Dainininkas

V. O. Valukąs 
Dainininkas

Sekmadienį, 14 d. kovo įvy
ko ALDLD 13 kp. susirinki
mas. Narių dalyvavo viduti
niai. Buvo išduota visa eilė 
svarbių raportų iš įvairių šakų 
darbininkiško judėjimo, bū
tent, bedarbių, Ispanijos Gel
bėjimo komiteto, unijos dar
buotės ir tt. Tas parodo, kad 
ALDLD 13 kp. ne tik lietuviš
koje dirvoje veikia, 'bet ir 
tarptautiniai, sulyg savo išga
lės, prisideda.

Kadangi svarbiausias ir ar
timiausias punktas mūsų judė
jime dabartiniu laikotarpiu 
yra dienraščio “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimas, tad tam 
reikalui paskirta iš iždo $5 pa
sveikinimui ir užgirta dabar
tinė linija mūsų dienraščio. 
Taipogi draugai išsireiškė apie delphijos linkui. Linkėtina pa- 

tęsimo prakalbų

V. Alelio, “Vilnies” RedąMoriaus 
Prakalbų Maršruįąs

sėkmingo 
maršruto ir kuolaimingiausios

. kelionės. Prakalbose Buvęs.

ANTRADIENI, 23 KOVO-MARCH 
CHARLES GREEN SALĖJE 

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

TREČIADIENĮ, 24 KOVO-MARCH 
UNGARŲ SALĖJE, 10 WHITE ST., HILLSIDE, 

Pradžia 7:30 vai. vakaro ’< < ♦

Worcester, Mass

N.

PENKTADIENĮ, 26 KOVO-MARCH 
LIETUVIU PILIEČIŲ KLlUBO SALfiJE 

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

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

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

Pradžia 7:30 vai. vakaro

Pas mus Worcesteryje dar
bininkai nejuokais pradėjo or
ganizuotis į darbo unijas. Tas 
labai džiugina mumis, susipra
tusius darbininkus.

Kaip tik didelių industrijų 
darbininkai pradėjo organi
zuotis į unijas, kapitalistai, 
persigandę, net ir patys pra
dėjo kelti algas ir trumpinti 
valandas. Tas parodo, kas bū
tų, jei lig vienam darbininkai 
susiorganizuotų į unijas ir po
litiškai. Kada darbininkai bū
tų tvirti, tai prašalintų krizį ir 
skurdas išnyktų iš šios šalies.

Tędel perspėju: nesitikėkim 
ant kapitalistų gerumo. Jie ge
rins mūsų būvį ant tiek, kiek 
mes būsim organizuoti. Už tai

Iš Darbininkiškų Prakalbų
Vasario 28 dieną čionais at

silankė du Ispanijos jaunuoliai 
su prakalbomis. Šias prakalbas 
surengė Oregon Valstijos Ko
mitetas Gelbėjimui Ispanijos 
Liaudies. Į tą komitetą įeina 
daug svarbių žmonių. Prakal
bos įvyko 3-čią valandą po pie
tų miesto auditorijoje ir publi
kos buvo suvirš 3,000.

Pirmas kalbėtojas buvo Jay 
Allen, Chicagos Tribune kores
pondentas. Jis savo kalboje la
bai gerai nurodė apie Ispanijos 
liaudį. Jis nurodė, kad jeigu 
Vokietija ir Italija nebūtų sto
ję į pagelbą fašistų generolui 
Franco, tai šiandien jau karo 
Ispanijoje nebūtų. Jis taipgi 
savo kalboje nurodė, kad Ispan
ijos darbininkai smarkiai kovo
ja prieš fašizmą ir ragino klau
sytojus netikėti kapitalistų 
laikraščiams, bet skaityti darbi
ninkiškus laikraščius. Mes, kięk 
galėdami, turime padėti tiems 
narsiems Ispanijos liaudies ko
votojams, kurie šiandien kovoja 
prieš fašizmą.

Antras kalbėjo jaunuolis, bu
vęs komandierius Ispanijos 
liaudies kariuomenėj netoli Ma
drido. Jis buvo sužeistas karo 
fronte. Tai draugas Luis Si- 
marro. Jis daug negalėjo kal
bėti, nes dar nesijaučia gerai iš 
po sužeidimo, tai jo kalba buvo 
skaityta iš rašto. Perkalbeto- 
ju buvo draugas Robinson iš 
New Yorko. Buvo matyti, kad 
šis vyrukas Robinson labai ga
bus, nes jaunuolio kalbą gra
žiai ir aiškiai išdėstė.

Trečias kalbėtojas buvo jau
nuolis Eugenio Ymoz, katalikų 
laikraščio redaktorius, kuris 
labai gerai nupasakojo apie Is
panijos žmonijos vargingą gy
venimą ir apie dabartinį karą 
toj šalyje. Kruvinieji fašistai 
žudo Ispanijos žmoniją ir dau
giausia nukenčia civiliai žmo
nės, moterys su mažais kūdi
kiais. Abu jaunuoliai kalbėto
jai šaukė visus stoti į kovą 
prieš fašizmą ir neužmiršti Is
panijos liaudį.

Jų kalboms užsibaigus, publi
ka jų kalbas pasitiko su karštu 
delnų plojimu, kuris tęsėsi per 
keletą minutų. Buvo renkamos 
aukos Ispanijos liaudžiai ir ant 
vietos tapo surinkta $565. Reiš
kia, kad ir Portlando darbinin
kai parodė savo solidarumą 
prieš fašizmą, šiose prakalbose 
matėsi geras būrelis lietuvių, 
daugiausia ūkininkų iš Oregon 
City, Oregon.

čionais pridursiu ir apie lie
tuvius. Rąip žįppma, Portlan-

Vincent Valukas
Dainininkas ir muzikantas

Valuku Grupė Duos Žymią Dali Programos Šiame Parengime
Dainuos Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa., vadovaujamas Dorothy 

Zdaniūtės-Judzentavičienčs.
Taipgi dainuos Wyomingo Merginų Oktetas.

Gera Orkestrą Šokiams.
Visi Wilkes-Barre ir Scranton apielinkių apšvietą mylinti lietuviai privalo 

dalyvauti šiame parengime ir paremti savo dienraštį. Tuom pat kartu turėsite 
sau puikaus pasitenkinimo koncertu ir pasimatysite su daugeliu savo pažįsta
mų iš visos apielinkes. ; - -

de ir Oregon City randasi ma
žos lietuvių kolonijos, bet Port
lando ir Oregon City lietuviai 
jau suaukojo apie $60 Ispani
jos liaudžiai. Tai reiškia, kad 
gera auka iš tokių mažų ko
lonijų. Draugai, ir toliau ne- 
atsilikime nuo to darbo.

Į Oregon City pas draugę L. 
Yezelskienę buvo atsilankius 
netikėta viešnia— nenuilstanti 
mūsų kovotoja draugė Karosie- 
nė. Ji buvo atvykus su uniji
niais reikalais ir sustojo ir 
Portlande, kur gavau progą pa
sikalbėti su ja apie darbinin
kų padėti. Gaila, kad draugė 
Karosienė turėjo greitai mus 
apleisti. Linkiu draugei Karo- 
sienei gerų pasekmių. Draugė 
išsitarė, kad gal šią vasarą pa
simatysime. Būtų labai links
ma dar pamatyti darbininkų va
dę. Patarčiau visiems drau
gams ir draugėms darbuotis 
taip, kaip kad darbuojasi drau
gė Karosiepė.

J. Stupur.

UŽMUŠTA 29 MAINIE- 
KI AI KASYKLOS EKŠ- 

1’LOZI.JO.I AI' RIKO.I
(y.

Johannesburg, Pietų Af
rika. — Per eksploziją Sim
mer and Jack aukso kasyk
loj Germįstojlę liko užmuš
ta 29 negrai mąįnieriai ir 
sužeista 29 europiečiai ir 50 
negrų.

..  ...... . ' .....
Telephonę Stagg 2-4409 

’ t, * k,‘ C ■•. f' •’G-l

A. Radzevičius
GRABORIŲS 

(UNDERTAKER)
Vedu ierpęhis jr palaidoj u tin
kamai ir už prieinami) kainą,

Par«amdau automobiliui veituv^m, 
parėm, krikštynom ir kitokiem'' 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Matey Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

GARSINKITĖS SAVO BIZNI 

DIENRAšTYJ “LAISVĖJE”

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIŲS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu* 
mo. ‘ Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kąįnos 
gemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ 

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15c 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BERN J- SHAWKONIS 
v(ĄŠĄKŪNASj 

’ ’ NAUJAS ’■ 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTO JAS 

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jej-sey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus' pigįai. 
306 John Street, 

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

•< .j'y.v AAv” ' z■.
BK9MBKwnE3ES*MHMRmHMBHwHMKwnMM

Phone Stevenson 5993

Dr. S. Goldberg
DANTISTAS 

-•
raišo dantis be skausmų ir už

• labai žemą kainą.
1623 N. 7th Street

PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street

~~ Tel. Triangle 5-3622 ’
• Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graboriųs
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Graboriųs (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

į 
L



Lanny Ross sako

Antradienis, Kovo 23, 1937

A. Tarasov-Rodinov Verte D. M. Šolomskas

PASKUTINIS CARAS

'Neseniai buvo padaryta savarankiškas

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINE*

tyrinė
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigąretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgstą lengvų užsirūkymą.

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

MM

T

»

šj mėnesį sukanka lygiai 20 metų nuo nu
velti mo nuo sosto caro Mikalojaus II-rojo. 
Ta proga spausdiname šį įdomų A. Taraso- 
vo-Rodinovo aprašymą.—“L.” Red.

PETROGRADE
Pirmiausia kas metėsi į akis, tai mi

nios apsistojęs judėjimas linkui Admi- 
ralystės bokšto. Automobiliai ir arkliai 
išnyko. Visi, kas ėjo prie Palociaus tilto, 
turėjo apsistoti, grįžti atgal, arba pasi
sukti į šalutines gatves. Povaliai žmonės 
galėjo traukti tik linkui Znamenaja aik
štės išilgai Nevskį Prospektą. Bet—tai 
ne tankios eilės minios: žmonės eina iš
siblaškę, grupelėmis, pavieniais, bet ste
bėtinai visi vienodai. Tas primena ledų 
plaukimą. Čia yra ir dideli būriai žmo
nių, tartum dideli ledai plaukianti vienas 
paskui kitą. Kartais jie prilenda arti 
prie pirmesnių, tie apsistoja, sukalba, ir 
pastarieji susilaiko, kaip ledų krūva at
simušus į kitą krūvą. Kraštais jie atsi
skiria, kaip ir ledai nubyrėdami ir prie 
kitų grupių prisijungia. Viduriu tas, 
“ledų” plaukimas, yra galingesnis ir grei
tesnis. ..

Sunku suprasti, kur minios vadai, kur 
jos centras ir kas tik žingeiduoliai. Prie
šakinio būrio pas minią nėra. Iš karto 
eina pavieniai žmonės, kaip atskiri ledai, 
paskui jau tirščiau, o toliau dar tirščiau. 
Kas gi čia eina? Juk tai ne paprasta 
Newskio Prospekto minia, kurią sudary
davo caro viršininkai, spekuliantai ir 
prostitutės; didelės turčių skrybėlės, 
brangių bobrų kailiais apsirengę, poniu
tės gražiai pasirėdžiusios ir galvos nete
kę vežėjai. Ne, dabar ne ta minia. Da
bar čia susirinko aliejuotais ir darbe su
teptais drabužiais, mažomis audeklinėmis 
kepurėmis, sausais veidais ir muskulin- 
gomis rankomis žmonės. Ir tik kur ne 
kur, tai čia, tai ten, kaip remunės dobilų 
lauke, minioj supasi vyrai kareivių dar
bužiuose. Aš užšokau ant kokio tai pa
stolio, atsirėmiau į petį visai nepažįsta
mo kaimyno ir žiūrau į dešinę pusę. Ten 
už miesto tarybos, nuo Kazaniaus klioš- 
toriaus plaukte plaukia galinga minia. 
Tolimas šauksmas, tūkstančių minios 
balsai atsirita ir pavojingai gaudžia. Mi
nia artinasi vis arčiau ir arčiau. Ir štai 
ant tos žmonių upės, kaip kokis raudonas 
peilis, ten toli, pasirodė Raudonoji Vė
liava.

Raudonoji Vėliava!—kas tai sudejavo.
Nusigandusiai sužibėjo akys, sulinkę 

grūdosi prie kraštutinių gatvių, kad į 
jas nėrus, tie, kurie netikėtai minios bu
vo apsupti ir pagauti į šią sriovę.

Šauksmai ir garsai vis artinosi. Iš 
minios įvairiose vietose iškyla dar viena 
po kitai keturios raudonos vėliavos ir 
siūbuoja ant minios galvų. Raudonos vė
liavos, kaip ugniniai raudoni liežuviai, 
ugninės kovos, aštriai ir drąsiai iškilę, 
aiškiai žėri ant tūkstančių galvų.

Pirmoji Raudonoji Vėliava jau čia pat. 
Ji iškilus iš tankios minios žmonių. Pas
kui ją eina darbininkai, keletas žmonių 
aptrintuose drabužiuose, keli kareiviai ir 
vienas oficierius. Taip, vienas caro ar
mijos oficierius, karo fronto apsirengi
me, fronto kepurėje, akyvaizdoje viso 
Nevsko žengia po raudona vėliava, gre
ta su buntauninkais prieš carą. Minioj 
garsai auga.

—E!... O-o-o!—šaukia šviesus darbi
ninkas prie pat raudonos vėliavos. Jo 
burna plačiai atsidaro, kepurė pasiduoda 
į užpakalį, bet kol kas žodžius negalima 
suprasti

—Duo-no-s!—nutvėrė minia prie rau
donos vėliavos darbininko šauksmą ir jis 
pagriebtas tūkstančių gerklių galingu 
aidu ritasi išilgai ir skersai gatvę, ver
čiasi per namų stogus. Aš apsidairiąu 
aplinkui ir pastebėjau atydžias akis: 
“Oficierius ant pastolio? Ir jis pasilipo 
pamatyti, kaip neapkenčiami caro gyvu
liai sukilo?”—perskaičiau kelių akyse 
linkui manęs atsinešimą. “Ah, prijaučia
te tiems gyvuliams!”—perskaičiau kokio 
tai turčiaus akyse, čia pat greta pasipai
niojusio.

Bet mane minios upė pagriebė ir nešė 
toliau.

—Duonoj I.;, Taikos 1-^plaukė balsai 
nuo raudonos vėliavos. Jiems pritardi- 
nėjo tūkstančių žingsniai.

—Šalin caras!... Caras šalin!—jau ri* 
tosi nauji obalsiai. Caro dvigalviai arai, 
monarchijos pasididžiavimas, tartum su

drebėjo nuo tūkstančių balsų. Sudrebė
jo susvyravo ir Katrės Didžiosios pa
minklas.

—Aza... ak!... Kazokai!—greitai virš 
minios galvų nusirito žinia. Minios 
plaukimas sumažėjo, o tūli pasitraukė į 
šalutines gatves. Iš Ąničkovo vartų iš
jojo kazokų būrys priešakyje su oficie- 
rium. Kazokai išrikiavo savo arklius į 
vieną ilgą eilę ir joja paskui oficierių pa
sitikti minią.

Minios upė plaukia tyliau ir tyliau. Bai
lesni nusiskubino į šaligatvius, pasilikę 
ąnt Nevskio kiečiau susiglaudė ir veidai 
parūstėjo. Iš užpakalinių eilių vis dar 
veržėsi įvairūs šauksmai. Čia tyla. Rau
donoji vėliava staigiai kilstelėjo dar aus
čiau ir sustojo. Jaunas kazokų oficierius 
atsistojo balne, pusiau pasisuko linkui 
kazokų ir išsitraukė kardą, ir staigiai, 
kaip vienas visi kazokai sušvytravo pli
kais kardais, sužaibavo balti lankai virš 
jų galvų, kaip griausmo žaibai ir pliki 
kardai nusileido ąnt kazokų pečių.. . Ty
la, tik kazokų besiartinančių arklių ka
nopų tauškėjimas.

Tame momente, taip nelauktai, prieša
kiu minios išeina mergina. Ji apsiavus 
dideliais batais, juodai prastai apsiren
gus. Paprasta skepetaite apgaubus gal
vą, kurios varsa kaip tik tokia, kaip ka
zokų ploščiai, Ji eina greitai, greitai pa
sitikti kazokus, artinasi tiesiai prie ofi
cieriaus. Tūkstančių akys įremtos. Su
stojo plakę širdys. Štai ji jau visai arti 
kazokų oficieriaus, prieš mano akis vaiz
duojasi, kad sužvilgės kardas ir nusiris 
jos galva. Bet štai mergina sustojo, nu
traukė kokį tai popierą jr pakelė prie 
oficieriaus balno gyvų rožių bukietą.

Kazokų oficierius jaunas, sidabrinės 
antpety s. Žvilga kardas galingoje ran
koje. Ir štai tas kardas susvyravo ir be
jėgiai nukabo nuo rankos apmautos bal
ta pirštine. Kazokų oficierius pasilenkė 
prie merginos ir priėmė nuo jos rožių 
bukietą.

Tokio minios griausmingo balso as dar 
pįekados negirdėjau pasaulyj ir, veikiau
sia, negirdėsiu. Tai buvo džiaugsmo ir 
baimės sumaišytas šauksmas. Aš nei ne- 
pąjutau, kaip iš mano akių nuriedėjo aša
ros. Akyse sumirgėjo, prieš mane sto
vintis žmogus “pasidarė” su dviem gal
vom ir tik tada kiek atsipeikėjau, kada 
kaimynas mušė man į krūtinę kartoda
mas:

—Negalima taip pasiutusiai šaukti, 
tiesiai man į ausį! O dar oficierius...

Bet kokis man dalykas prie to, kad aš 
oficierius.., Oficierius? Na, tai dar ge
riau. Dirbdamas petimis pradėjau grūs
tis pirmyn. Minia apstojo kazokus. Jie 
stovi kiekvienas skyrium, minios apsup
tas, kaip po gaisro malūno stulpai. Aš 
grūdausi tiesiai prie oficieriaus. Jaunas 
oficierius, matyti, ir patsai nelaukė to
kių pasekmių. Apkurtintas tūkstančių 
balsų/ jis dairosi aplinkui,, kaip kokis 
prasikaltėlis. Kaire ranka jis valdo ark
lį, o dešinėj laikydamas vietoj kardo ro
žių bukietą, nori pasidaryti minioj sau 
taką.

—Pons oficierįąu!—šaukiu aš ir pribė
gęs prie jo, pakeliu ranką.—Pons oficie- 
riau! Jis dar daugiau susimaišo.—Pons 
oficieriau,—ir nutvėriau jo ranką su ro
žių bukietu.—Jūs ištikimas sūnus rusų 
darbo liaudies, jūs garbingiausias oficie
rius! Spaudžiu, spaudžiu jam ranką. 
Spaudžiu kelis kartus be pertraukos. Jis 
džiaugsmingai į mane nusišypsojo ir dar 
daugiau įraudo.

Raudonoji vėliava, kaip laivelio bokš
tas, praplaukė minioj pro mus.

—Tegul gyvuoja armija!—šaukia bal
taplaukis darbininkas prie raudonos vė
liavos.

• —Ar-ra-ra-ra!—tūkstančių balsas su
siliejęs nuaidėjo gatvėmis.

—Šalin karas!
—Šalin caras!
—Taikos ir duonos! i
—U-ra-ra!—obalsių šauksmai aidėjo.
Kazokų oficierius smagiai miniai nu

sišypsojo, pasuko arklį, sumosavo rožių 
bukietu ir jį pasekė kiti kazokai. Dabar 
visi jie žingsniu joja kartu su minia; juos 
apsupo tanki minia, sveikina, Jų arklius 
glamonėja, glosto, jiems duoda cigąretus, 
saldainius, o kaip kas ir pinigų. Kaip tik 
priešakyj kazokų plaukia virš minios di
delė ir aiški raudonoji vėliava.

(Pabaiga bus)

prieš fašistus rengia judžius “Spain 
in Flames.” Rodys Majestic Theatre, 
utarninke, seredoj ir ketverge, kovo 
23, 24, 25 dd., 1937,. Įžanga y patai 
35 centai. Kam tik rūpi darbo žmo
nių laisvė ir koya prieš fašizmą yra 
kviečiami šį nepaprastai jaudinantį 
judį apie Ispanijoje einantį civilį ka
rą pamatyti ir paremti kovą prieš 
fašizmą.

Itaįų Priešfašistinė Lyga ir Suvie
nytas Komitetas Pagelbai Ispanijos 
Liaudiečiams rengia balių subatoj, 
bąląndžio 10 d., 1937, 7:00 vai. vaka
re, kuris įvyks Pover Hali, 62 Do
ver St., Paterson, N. J. Šio baliaus 
yisas pelnas yra skiriamas delei nu
pirkimo ambulance (tai yra lįgopve- 
žimio) delei Ispanijos Lįaudiečių, 
patarnauti sužeistiems karo fronte. 
Įžanga ypatai 25c. Užkviečia visus 
Komitetas. (69-71)

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žąrnų Sugedimai, Hempr- 
rhoidai ar kiti MeŠlažames bei Lau- 
kaą fijiųįo Nesveikumai, kaipo skaų- 
amo ir nesmagumų prįežąstys, Strė
nų Galimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Tdegirpąs ir Chroniški Ęėumafiški 
keblumai, Nosięs, Geddes. Plaučių. 
plauČinių Dūdų, Inkstų Netvarkomai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkįnančipmįs 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasįtikęjiinu, 
ir jūsų pesveikųmas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
ĄnaĮyzS, X-spindųlįai Serumų Įleidi
mai ir Ciepijimai. Sąlygos yrą priei
namos. Pasitarimai Veltui.

DR. L. ZINS
Viri 25 Metų Praktikos 

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

Valandos 9 A. M. ikj 7 P. M. 
Sekmądien|ąis fi A. M. iki 3 P. M. 
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Puslapis Penktas

" Luckies niekad nei truputėlio neerzina
mano gerklės”

**Jau dabar ilgokas laikas, kaip 
gerėjuosi Luckies. Jie yra lengvu 
užsirūkymu ir jie niekad nei trupu
tėlio neerzina mano gerklės . • . tas 
pats ir su mano balsu. Turbūt kiek
vienas žino, jog daugelio valandą 
pratimai yra reikalinga paruošti va
landos perstatymui • • • ypač tokiai 
programai, kaip kad naujasis ‘Show 
Boat’. Bet aš abejoju ar jie supranta, 
koks yra nepaprastas jausmas valam 
deliai atsikvėpti, visiškai pamiršti 
apie darbą, ir užsirūkyti Lucky.

t

Lengvas Užsirūkymas
It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga

PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
Oo»rrlrbt IMT. Tb« AaitrięM Tobacco Oonputy

*

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

VIS DAR YRA LAIKO 
ĮSTOJIMUI Į 

OLD GOLD KONTESTĄ

pranešimai is Kutu
PATERSON, N, L 
“Ispaniją liepsnose”

Suvienyto Fronto Komitetas Pagel
iai Ispanijos Liaudiečiams kovoj

A
♦ • J■t’- i .. fe

t® >1

GARSINKITES “LAISVĖJE

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, 
ęenviČiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
įėk*u-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. štolĮen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ąnį jūsų'pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorĮ ir kainas. 

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

W a shing ton. — Valdžios 
darbo skyriaus sekretorė 
Frances Perkins stengiasi 
suvest į derybas W. P. 
Chryslerį, Michigano guber
natorių Fr. Murphy ir In
dustrinių Unijų Organizavi
mo Komiteto prezidentą J. 
L. Lewis’ą. Pastarasis su
tinka akis akin pasikalbėti 
su Chrysleriu, bet Chrysle- 
ris to nenorįs.

Nors Old Gold Ciguretų Kontestas 
prasidėjo pereitą mėnesį, bet ’vis dar 
yra -laiko įstoti į šį kontestą. Pradė
kite šiandien. Neatidėkite. Vis dąx* 
yra laiko išrišimui tų akstinančių 
mįslių.

Viskas ką jpa turite padarytį tai 
eiti pas artimiausią cigaretų parda
vėją ir prašyti jo seto oficialių Old 
Gold Mįąlių Paveikslų kartų su pil
nom taisyklėm ir regųliącįjoną apie 
Kontestą. Atydžiai sekite instrukci
jas ir jūs tuojau įstosite į kontestą. 
Jei krautuvninkas negali jūsų aprū
pinti su šiom tnįęlėm, tai siųskite sa
vo reikąląvimą šiam laikraščiui ir 
tuojau bus imama atydon.

Dideli pinigai ne vienatinis daly
kas ką jūs laimesįte šiame Pryzinią- 
me Konteste. Jums bus dvigubai at
lyginta susipažįstant su garsiaisiais 
t)vigubai-švelniais Old Gold Cigaye- 
tais ... cigaretai, kurie yra visados 
šviežus. Turėkite mintyje ir tai, jog 
kada jūs pabandysite pirmą pakelį 
Dvigubai-fšvelnių Old Golds ir jūs 
nepasitenkinsite jais, tai jūs gausite 
Dvįgųbąį Sąvo Pinigus Atgal, Pasi
sekimo jums.



Puslapis šeštas

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS

Ar Jau Turit Bilietą? Iš TDA Susirinkimo

bus

turės

Kūdikio Žudeiką Uždarė 
Kalėjime

%•

Sutvertas Darbininkų Parti
jos (Labor Party) Lietu

viškas Skyrius
Kovo 19 diena L. A. Piliečiu 

Kliube, 280 Union Avė., Amal- 
gameitų Kriaučių uhijos 54 
Skyriaus Pildančioji Taryba 
sušaukė lietuvius priklausan
čius prie Darbininkų Partijos 
(Labor Party) ir sutvėrė D. P. 
Lietuvių Skyrių; išrinko pasto
vų Veikiantį Komitetą iš šių 
narių :
• Pirm, jaunuolis F. Kaluzia- 
vičius; vice-pirm. J. Stankevi
čius; sekr, A. Baniulis; ižd. J. 
Ambrozaitis; organizatorium, 
Eugenia Sadauckas, (jaunuo
lė).

Nutarta, kad tolimesniam 
veikimui programą pagamintų 
išrinktasis komitetas ir patiek
tų sekančiam susirinkime, ku
ris įvyks už mėnesio laiko, tai 
yra apie pabaigą balandžio 
mėnesio. Ch. Nečiunskas.

Moterų Susirinkimas Ir 
Tarpt. Motery Dienos 

Minėjimas
Brooklyno moterys 

Tarpt. Moterų Dienos minėji
mą šį ketvirtadienį su trumpa 
programa ir draugišku pasi
kalbėjimu - pasilinksminimu. 
Minėjimą rengia Am. Lietuvių 
Darb. Literatūros Draugijos 
Moterų 81-ma kuopa. Narės ir
ne narės kviečiamos dalyvauti.

Minėjime ilgų prakalbų ne
bus, bet už tai tikimasi girdėti 
eilę įdomių trumpų pranešimų. 
Yra pakviesta jaunuolė pada
ryti pranešimą apie Tarpt. 
Moterų Dieną. “Laisvės” Ęa- 
zaro moterų komisija praneš, 
kiek nuveikta “Laisvės” baza- 
ro naudai. Manoma, kad ir d. 
Vilkaitė bus sugrįžus iš pra
kalbų maršruto po Mass, vals
tiją, tad papasakos įdomių da
lykų apie tenykščių moterų 
veikimą ir kaip jos žiūri į mū
sų veikimą čion Brooklyne. 
Taipgi bus pranešimas apie 
moterų veikimą Chicagoj.

Po pranešimų bus diskusi
jos apie Moterų Skyrių “Lais
vėj” ir šiaip pasikalbėjimas 
prie arbatos.

Moterų kuopos simpatikės 
kviečiamos ne tik pačios pri- 
būt, bet atsivest savo drauges 
ir pažįstamas.

Komisija.

Didieji Ispanijos Liaudies Laimėjimai! 
Ar Tai Reiškia Karo Pabaigą?

Tuo klausimu sekantį penk
tadienį, 26 kovo (March) kal
bės V. Andrulis, “Vilnies” re
daktorius, iš Chicagos. Prakal
bos bus Liet. Piliečių Kliubo 
salėje, 280 Union Ave., Brook
lyn. Jis aiškins kokių įmatomų 
būdų dabar imsis Mussolinis ir 
Hitleris, apdegę nagus Ispani
joje. Kalbės ir apie kitus tarp
tautinius santikius, kurie yra 
labai svarbu žinoti kiekvie
nam.

Taipgi kalbės *ir A. Bimba.

Jis aiškins prezidento planą 
praplėsti vyriausią šalies teis
mą, pridedant šešis pažanges
nius teisėjus ir aiškins reikšmę 
sėdėjimo streikų ir- rolę indus
trinio unijizmo.

Kiekvienas pažangus žmo
gus privalo darbuotis, kad kuo 
plačiausia išgarsinti šias pra
kalbas, kad kuo daugiausia 
lietuvių supažindinti su tais 
neapsakomai svarbiais daly
kais, kuriuos kalbėtojai aiš
kins.

Italų Anti-Fašistų Mitinge 
3000 Protestavo Fašistų 

Įsiveržimą Ispanijon
Sekmadienį italų Priešfašis- 

tinis Komitetas sušaukė masi
nį mitingą Mecca Temple, kur 
dalyvavo 3,000 publikos, čion 
įvyko šturmingas protestas 
prieš Mussolinio įsiveržimą Is
panijon ir pavergimą-perse- 
kiojimą Ethiopijos žmonių.

Mitinge kalbėjo kongresma- 
nas John T. Bernard iš Min- 
nesotos. Tai vienintelis kon- 
gresmanas, kuris karštai agi
tavo J. V. Kongrese prieš pra- 
vedimą taip vadinamo “neut
ralumo” įstatymo, kuris yra 
fašistų naudai. Bernard pasa
kė :

Salvatore Ossido, kuris pe
reitą . penktadienį iškoneveikė 
9 metų mergaitę Einer Spor- 
rer ir paskui nužudė, uždary
tas kalėjime be kaucijos.

Ši ataka ant kūdikių tam 
žiauruoliui ne pirmiena. Jis 
seniau buvo įsiviliojęs mažą 
mergaitę į savo barbernę ant 
Irving Ave. ir bandė užpult.

Po to jis buvo įkaitintas už 
ataką antA 4 metų mergaitės 
tame pačiame savo barbernės 
kambaryje, kuriame pereitą 
penktadienį jis nužudė mažąją 
Einer. Būsią vedama tyrimas, 
delko tos bylos džiūrė jį palei
do po kaucija, kuomet buvo 
žinoma, kad jis pirmiau buvo 
baustas už 7 metų mergaitės 
ataką ir yra pavojingas krimi
nalistas.

Salvatore Ossido yra vedęs, 
taipgi kūdikių tėvas.

Svarbi diena darbininkiškai 
Amerikos lietuvių visuomenei 
bus 11-tą d. balandžio-April. 
Tą dieną įvyks “Laisvės” Ben
drovės dalininkų suvažiavi
mas, o po suvažiavimui 
“Laisvės” banketas.

Suvažiavime ir bankete bus 
daug svečių iš kitų miestų ir 
miestelių. Banketas ir konven
cija bus Grand Paradise salė
je, 318 Grand St.

Prašome visų bilietų platin
tojų energingai darbuotis, kad 
kuo daugiausia bilietų išpla
tinti išanksto. Kviesdami į ban
ketą, prašome visų išanksto 
įsigyti bilietus, nes reikia žino
ti ant kiek asmenų gaminti va
karienę.

Kurie nesusisiekiate su bilie
tų platintojais, prašome kreip
tis į “Laisvės” ofisą ir čia bus 
jums patarnauta su bilietais. 
Vakarienei įžanga $1.25, vai
kams 50c. Vien tik šokiams 
įžanga 45c.

Banketo Komisija.

Tarptautinio Darb. Apsigy
nimo Lietuvių 17-tos kuopos- 
susirinkimas įvyko trečiadienį, 
17 kovo. Narių atsilankė ne
daug. Draugai aptarė bėgan
čius TDA reikalus, pasimokė- 
jo duokles ir plačiai diskusavo 
apie gavimą naujų narių į 
TDA 17 kuopą. Prieita prie iš
vados, kad baigiant šį sezoną 
surengti kokį nors šurum-bu- 
rum — parengimą.

Draugas Wareson išdavė 
trumpą raportą iš Ateivių Gy
nimo; priimtas su pagyrimu.

Apkalbėta Pirmoji Gegužės. 
Į prisirengimo konferenciją de
legatu išrinktas A. Mureika.

Ateivių Gynimo tarptauti
nius susirinkimus lankyti, sek
ti veikimo eigą ir apie tai ra
portuoti TDA 17 kuopos susi
rinkimuose delegatu apsiėmė 
A Mureika.

TDA 17 kp. Koresp.

• “McReynolds rezoliucija už
dėjo Amerikos administraciją 
ant rekordo, kaipo fašistų rė
mėją. Ji leidžia parduot gin
klus ir amuniciją fašistų Itali
jai ir Vokietijai, bet uždrau
džia parduot ginklus Ispanijos 
liaudžiai.”

Kaip žinia, nekartą buvo 
įrodyta, kad prieš Ispanijos 
liaudį kovoja Italija ir Vokie
tija. Jei kariautų tik Ispani
jos sukilėliai, liaudies valdžia 
senai būtų su jais apsidirbus.

Bernard taip pat pareiškė, 
kad budavojimas Farmerių- 
Darbo Partijos yra skubi ir 
svarbi pareiga, nes tai bus ga
lingas įrankis atmušimui fašiz
mo šioje šalyje.

Apart kongresmano, kalbė
jo Amicus Most, nuo Socialis
tų, I. Amter, nuo Komunistų 
Partijų, taipgi Girolamo Va
lenti, kun. Wm. Lloyd įmes, 
El. Gurley Flynn, Arturo Gio- 
vanitti ir P. Alegra.

Dvi ligotos moteriškės, Vir
ginia Schwarte, mokytoja, ir 
Marion Anderson, nusižudė 
pereitą sekmadienį iššokdamos 
iš savo apartmentų pro langą.

Graži saulėta diena išviliojo 
150,000 miesčionių į Coney Is
land pamatyt pavasarį, tačiau 
garsioji Coney juos gana “šal
tai pasitiko.”

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Amalgamated Kriaučių 54 skyriaus 
mėnesinis susirinkimas Įvyks trečia
dienį, kovo 24 d. Piliečių Kliube, 280 
Union Avė. Yra daug svarbių daly
kų apkalbėjimui. Tad visi malonėki
te pribūti laiku kaip 7:30 vai. vaka
re. — Ch. Nečiunskas. (69-70)

PA JIEŠKO JIMAI
Pajieškau apsivedimui draugo, vai

kino arba našlio ne senesnio kaip 45 
m. Aš esu našlė 38 m., vyras miręs 
jau 4 meti. Vienai nuobodu gyvent. 
Esu blaiva ir vidutiniškai gerai at
rodau. Meldžiu su pirmu laišku pa
veikslą atsiust, kurį sugrąžinsiu, jei- 
gu reikalaus atsišaukiantis draugas. 
R. M. S. 6£ Oak St., Inkerman, Pa.

R

Nėra valandų sekmadieniais.

r

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČIUS

Antradienis, Kovo 23, 1937

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

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

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

S’CAM ROOM
£>TLAM ROOM 

KOMIU M BA1HS

U®- SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
Žinomos Kaipo The Morrell Street Baths

29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y,
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

Accommodation

Pažadėjo Nuogą Liūdymą FOTOGRAFAS

Draugų Balčiūnų Pokilėlis

kultu-

Mrs. Zena Burns iš Flushing 
nusivijo savo 17 metų dukterį 
net į Buffalo, kur ji buvo pa
bėgus apsivesti prieš motinos 
valią. Motina sulaikė vedybas.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

St., — pašauktas Spe- 
Sesijų teisman pirma- 

Jų skundėjas Sumner 
kad ten nuogutė mergi-

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENA IR NAKTį

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

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

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

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

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

Brolių Minskių išgarsintas 
nuogasis menas papuolė į bė
dą. Jis — tai yra jo rodyto
jas Minskio Teatras, 167 E. 
125th 
cialių 
dienį. 
sakė, 
na darė “judesius, kurie labai, 

’• labai jaudino vyrus.”
Gi toji mergina, Muriel 

Lord, tokia pastaba įsižeidus, 
sako, kad tai visai švarus špo- 
s avim as. Jinai ir trys kitos 
merginos sutiko teisme liūdyti. 
Teisėjų, tur būt, būt nesunku 
gaut, kad pamatyt “nuogą tei
sybę.” 

________
Spaustuvninkų unija, kuri 

čion geriau žinoma, kaipo 
“Big Six,” su 10,500 narių, už- 
gyrė CIO ir pasmerkė Am. 
Darbo Fed. už unijų skaldymo 
politiką.

Darbai {rodo Komunistų 
Simpatiją Ispanijai

Iš Ispanijos Rašo 
Kom. Partijai

Daktarai Duos Paskaitas 
Liet. Piliečių Kliube

Neseniai įvykusią rinkliavų 
dieną Ispanijos demokratijos 
rėmimui sukelta $2,553.13. Iš 
tos sumos Komunistų Partija 
ir Jaunų Komunistų Lyga su
kėlė $1,158. Ispanų-Ameriko- 
nų Atletų Kliubas aukojo 
$500. Sekama daugiausia su
kėlusi organizacija yra Pro
gresyvių Moterų Taryba su 
$393.89. Kroatų Darb. Kliubų 
moterys atsiuntė $275.57, pel
ną nuo baliaus, kurį jos suren
gė Ispanijos naudai. Kitos or
ganizacijos sukėlė po mažiau.

Rinkliavą rengė šiaurių Am. 
Kom. Rėmimui Ispanijos Der 
mokratijos.

Socialio Saugumo Tarybos 
Nauja Raštinė

Iš Socialio Saugumo Tary
bos raštinės pranešama, kad 
Taryba atidarė naują raštinę 
—Field Office,—105 Court 
St., Brooklyne. Ši raštinė aptar
naus visus Brooklyn©, Queens 
ir Long Island gyventojus. Tad 
turintieji kokių nors proble
mų sąryšyje su Socialio Sau
gumo Akto (Social Security 
Act) vykdymu, arba kas ne
aišku, minėtų vietų gyventojai 
kviečiami kreiptis tiesiog į tą 
raštinę.

Trūkusi centralinė vandens 
rina kai ką sušlapino ir daug 
ką išgązdino sekmadienį, ka
da pradėjo užliet subvių bė
gius ir skiepus pagal žemąją 
Broadway dalį.

E. Beagan’ui sekėsi vagiliau
ti po apartmentus. Bet kada 
jis nusprendė pas rastą blon
dinę prigult, prasidėjo bėdos. 
Jinai taip suspigo, kad jis iš 
strioko pabėgo be drabužių. 
Palikti marškiniai jį išdavė.

Washington Heights sekci
jos Kom. Partijos narys J. C. 
rašo partijai ir draugams se
kamai :

Aš rašau iš ligonines Ispani
joj. Noriu pranešt, kad drau
gai iš šios sekcijos, kiek man 
žinoma, yra sveiki. Aš turiu 
mažą žaizdą rankoj, Andrius 
taipgi, o kitus visus palikau 
sveikais.

Beje, linkiu, kad draugams 
jau būtų nebe naujiena tas, 
kad tos bjaurios fašistų žiur
kės naudoja dum-dum ir eks- 
ploduojančias kulkas. Bet ne
žiūrint to, mes nuolat einam 
pirmyn ir malonu pasakyt, kad 
Tarptautinė Brigada gerai ma
no apie Amerikos Batalioną. 
Linkiu, kad kova už Ispanijos 
demokratiją pas jus, namie 
augtų. . . Viso labo draugams 
Heights sekcijoj.

Joe C.

Gerb. Brooklyno Lietuviai!
Pavasaris jau čia, todėl yra 

reikalinga užlaikyti savo svei
katą, kad nepagautum “šaltį.” 
Pamokinimui, kaip to išvengti, 
Liet. Am. Piliečių Kliubas ren
gia paskaitą 24 kovo, 8 vai. 
vakaro, savo svetainėj, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Paskaitas duoti yra pasiža
dėję : Dr. A. Petriką apie 
“Thomas Paine Amerikos Isto
rijoj,” o Dr. Ed. W. Žukauskas 
apie sveikatą.

Malonėkit ateiti pasiklausy
ti. Įėjimas nemokamas.

Kviečia Kliubas.

Unija Gražiai Parėmė 
Ateivių Gynimą

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.

Pereitą sekmadienį “Var
po” kepyklos savininkai, Bal
čiūnai, suruošė gražų pažmo- 
nį. Tai buvo jų gimtadienių 
paminėjimai (draugės Balčiū
nienės gimtadienis pripuolė 
ketvirtadienį, o A. Balčiūno— 
sekmadienį). Be to, tai buvo 
formalus atidarymas jų “sve- 
tainukės,” įtaisytos Balčiūnų 
rezidenciniam name, — sve- 
tainukės, kurioj įvyko ir pat
sai pokilis.

Dalyvavo - apie 50 Balčiūnų 
giminių, draugų ir prietelių, 
kurie lipkėjo dd. Balčiūnams 
laimingiausiai gyventi ilgiau
sius metus ir kepti puikią lie
tuvišką duoną, kurią jie kepa 

šiuo tarpu I Dalyvis.

Į Amerikos Ateivių Gynimo 
Komiteto atsišaukimą paramos 
vedimui ateivių gynimo darbo 
Am. Muzikantų Federacijos 
Lokalas 802 atsiliepė paauko
jimu $100. Amerikos organi
zuoti darbininkai gerai įmato, 
kad ateivių persekiojimas tar
nauja kapitalistų reikalams 
prieš visus darbininkus ir kad 
ateivių gynimas yra visų pro
blema.

Am. Ateivių Gynimo Komi
tetas dabar veda specialį vajų 
už aukas. Reiktų visiem pa
remti. Kom. antrašas: Room 
1409, 100 5th Ave., New York 
City.

Nazių degutninkai išmalia- 
vojo trijų pėdų svastiką ant 
sinagogos 1618 Cornelia St., 
Ridgewoode, įr šiaip išmozojo 
sieną, taipgi išmaliavojo įsa
kymą: “Išsinešdinkit iš Ridge- 
woodo.” ši jau 4-ta sinagoga 
nukentėjusi nuo nazių 
ros” paskutiniu laiku.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
. Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. U N. Y.

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į 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.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




